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Nisa Sftresi 
(Devamı) 

Rivayet ediliyor ki, yahudilerin reislerinden Huyeyy b. Ahtab i l e  Ka'b b. 
1 �şref yanlarına yahudilerden yetmiş süvari alarak Mekke'ye gitmişler ve Kureyş 

ile bir anlaşma ve sözleşme yaparak Hz. Peygamber ile olan anlaşmalarını boz

mak istemişlerdi. Onlar da, "Siz kitap ehlindensiniz, Muhammed'e bizden daha 
yakınsınız. Bundan dol�ı_Qiz size güvenmiyoruz. Bizim putlarımıza secde edi
niz de gönlümüz rahaVolsun." diye bir teklifte bulunmuşlardı. Yahudiler de der
hal kabul edip bunu yapmışlar (putlara secde etmişler). Sonra Ebu Süfyan 

. . ·  

Ka'b'a hitap ederek, "Sen kitap okuyan alim bir adamsın, biz ise okuma yazma · 
bilmiyoruz; bundan dolayı bizim m i  yoksa Muhammed'in mi, hangimizin 

tuttuğu yol doğrudur." diye sormuş, Ka'b da "Muhammed ne diyor?" demiş. Ebu 

Süfyan, ''Yalnız Allah'a ibadet etmeyi emrediyor ve Allah'a şirk koşmaktan neh
yediyor.. '' cevabını vermiş. "Sizin dininiz nedir?" deyince de, "Biz Beytullah'ın · 
görevlileriyiz, hacılara su veririz, misafirlere yemek yediririz, esirleri kurtarırız, 

şunu yaparız, bunu yaparız." diye anlatmış. Bunun üzerine Ka'b, "Sizin yolunuz 
daha doğrudur." den1iş ve putperestleri iman ehlinden üstün saymış ve tercih 
etmişti ki şu ayetler bunun hakkındadır: 
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Meal-i Şerifi 

51- "Şu kendilerine kitaptan (okuma yazmadan) bir nasib verilmiş o
lanları görmüyor musun! Onlar puta ve şeytana inanıyorlar. Ve Allah 'ı 
tanımayanlara, "Bunlar, müminlerden daha doğru yoldadır." diyorlar. 

52- Onlar, Allah 'ın lanet ettiği kimselerdir. Allah kime lanet ederse 
artık ona asla bir yardımcı bulamazsın. , 

53- Yoksa onların mülkten bir payı mı vardır. Eğer öyle olsaydı, insan
lara bir çekirdeğin zerresini bile vermezlerdi. 

54- Yoksa onlar, Allah'ın lütuf ve kereminden insanlara verdiği niınet
lcri kıskanıyorlar mı? Şüphesiz biz, İbrahim ailesine de kitap ve hikmeti 
verıniştik. Hem de onlara büyük bir mülk ve saltanat ihsan ettik. 

55- İşte o yahudilerden bir kısmı ona inıan etti. Bir kısmı da ondan yüz 
çevirdi. O iman etmeyenlere cehennem alevi yeter. 



l) 

...:.ı,llla.JfJ �lt "Tağut" kelimesinin manflsı Bakara st'.'ırcsindc �:.Uı � �ı)ı "i 
. ,,. ,,; ,. ,, .. .. 

"/>inde zorlama yoktur . . . " (Bakara, 2/256) ayetinde geçmişti. :-:"!' "C ihl" ise put 

tkıncktir. Kahine de "cibt" dendiği nakledilmiştir. Bu şekilde bu iki kelime /\1-

la h' dan başka ilah edinilen canlı ve cansız mabudların (kendisine t<ıpılan 
�eylerin) tam isimleridir. Birbiri yerine de kullanılabil irler. Lügat aliınkrinirı 
t.;oğu >� kelimesinin Jugatte çekimi olmadığı görüşünde bulunmu�lard ır. ı:akat 
hunun aslı � olduğu naklediliyor ki cibs, pis ve alçak demektir. 

� �� 01 fo 'J aJı �I Hükmünün açıklanması için kitap ehlinin hir kısmı 
.. ,, .. , 

hakkındaki tehditten sonra bütün kafirlere ait olmak üzere de buyunıluyor ki: 

Meal-i Şerifi 

56- Şüphesiz ki ayetlerinıizi inkar eden kafirleri biz yarın hir atc�c a
tacağız. Derileri piştikçe azabı duysunlar diye, kendilerine başka deriler ve
receğiz. Çünkü, Allah gerçekten çok güçlüdür, hükünı ve hikmet sahibidir. 

Bunlar böyledir. Fakat: 
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Meal-i �erili 
57 - İman edip salih ameller işliyenleri ise, altlarından ırmaklar akan 

cennetlere koyacağız. Orada ebedi olarak kalacaklar. Onlara orada terte
miz eşler vardır. Onları, koyu gölgeler altında bulunduracağız. 

� � Gölgeli gölge, koyu gölge, yaygın gölge ki, tam ve devamlı nimete 
işarettir. Çünkü refah içinde bulunanlar, genel bir şekilde latif gölgelerde 

yaşarlar. Nası l  ki dil im izde de sayedar olmak, sayeban olmak, sayesinde 
(gölgesinde) yaşamak, sayesinde (himayesinde) yaşatmak terimleri nimet ve 
mutluluk anlamına gelen terimlerdir. 

Bu hikmetten dolayıdır ki: 

Meal-i Şerifi 
58- Allah size, emanetleri ehline vermenizi � insanlar arasında 

hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah, bununla 
size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla işiten, 
hakkıyla gö�endir. 

;..r;.� JJı �ı Allah size şunları muhakkak enırediyor: �1 JI �uc.�·ı ıJ�� �1 
Uiri, emanetl;ri ehline vermeniz J�� I� �1 V"'�I � ;.�·.$"..;.�(�(, blri de, insan-

, , "' "' , 

lar arasında hüküm ve komuta ettiğiniz zaman adaletle hükmetmeniz. 
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EMANET: Aslında insanın emin (güvenilir ve itimad c<lilcn kimse olması) 

yuni kendisine maddi veya manevi her hangi bir şeyin gönül rahatlığı ile korku

NUı. bir şekilde teslim edilebilir ve istendiği zaman eksiksiz alınabilir bir �ckildc 
bulunması anlamına masdar ve kısaca masdar olduğu gibi insanın emin olma 
durumuna, g�rek Allah ve gerek insanlar tarafından herhangi bir şekil�lc 
hırakılmış olan şeye de ismi meful (edilgen ortaç) manasına gelen masdarın 
ismi olmuştur ki, burada emanet bu manayadır. Ve bunların sahiplerine veril

mesi i le  insanlığın, Allah'ın bir emaneti olan şeref ve namus emanetinin korun

ıncası emredilmiştir. � �ii\G �1� �1 �1' J�G J4�'lt, uc,'..:..lı J&. �(."11 �� �I 
�ı.:J"i1 �J "Biz eman�ti, gökler�, yere ve 

,
d�ğla�a su,;duk; onu yükle1111wkl<';, 

lwçmdılar, onun sorumluluğundan korktular; onu insan yüklendi; (h1111111w /)(•
raher onun hakkını tam yerine getirmedi) çünkü o, çok zalim, çok c:alıildir. " 
(Ahzab, 33/72), yüce ayeti gereğince insan, Allah TeaJa'nın emanetini taşıyan 
hir emini, bir vekili olmayı üstüne alan yegane yaratıkdır ki, bu sayede diğer ya
ratıklar üzerinde hüküm ve tasarruf etmeye güç yetirebilir. Bu sayededir ki, in
sanlar da birbirinden emin olarak birbirlerine karşılıklı olarak ve sıra ile birçok 
hakları ve emaneti bırakırlar. İşte insanlar, gerek Allah'a ve gerek kullara karşı 

emanetle ilgili bu şereflerini ne kadar güzel korurlar ve emaneti ne derece yerli 
yerine koyabilirlerse o oranla değer ve iyil iklerini artırmış bulunurlar ve bu 
şekilde Allah'ın devamlı gölgesine (himayesine) girerler ve halk arasında 

açıktan ve gizli olarak etkili bir hakimiyet şerefini elde etmiş olurlar. �I · ��r,,� 
l.S�I efJ � :p� ��I � �U �� )'1 � �1.�� ;!;� "Ey Davud! Biz seni yeryiizümlc 
(senden öncekilerin yerine) hükümdar yaptık. insanlar arasuula ada/eıle 
hükmet, keyfine uyma, sonra seni Allah'ın yolundan saptırır . . . 11 (Sad, 38/26) 
buyurulmuştur. Sırf emanet, aslında hiçbir şeyle telafi edilebilecek değildir. E
manetlerin bir garantisi ·varsa, o da hainlik veya hainlik şüphesi ile emanetin 
yüce onurunun kırılması veya kaybedilmesi ve emniyet ile vekilliğin garantisi
nin düşmanlığa dönüşmesidir. Bunun için eminliği kötüye kullananlar Allah'u 
ve kullarına karşı başkalarının hakkını gasbedenler ve eşkiyalar gibi itilıarc..lan 

düşerler ve dış görünüşe göre olmasa bile, içten kalblerde düşmanlıKla mahkum 

olurlar . . Güvenilir olmakla hakimiyetin bu önemli ilişkisine dayanan bu ayette, 
emaneti sahibine vermek ile adaletle hükmetmek ayrı ayrı olarak emrcdilmjş ve 

güvenilir olma emri, hükmetme emrinden önce zikredilmiştir. Bundan dolayı in

sanın Rabbine ve kendine ve halka karşı olmak üzere üç çeşit güvenilirlik mu
amelesi vardır. İ lk  önce Rabbine karşı emanete riayet etmesi Allah'ın 

hükümlerinin ve kanunlarının tatbikatı yani vazife meselesi i le ilgilidir ki, bütün 
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uzuvların vazifelerini i�·inc alır. ihnü Mesud hazretleri dcmi�tir ki: " Jı:mancl her 
�eyde lazımdır. Abdestle, cünüplüktc, namazda, zekatta, oruçta vs. de." İbnü 
Ömer hazretleri de demiştir ki: "Allah insanın tenasül uzvunu yarattı ve buyurdu 
ki, 'Bu bir emanettir, senin yanında sakladım, bundan dolayı bunu muhafaza et. 
Ancak hakkıyla (helal yerde) kullanılması hariç." İşte bütün organların da böyle 
birer emanet olan vazifeleri vardır. Kendine karşı din ve dünya emanetinde, 
kendine en faydalı ve en uygun olanı seçmesi, öfke ve şehvet veya cahillik ile 
sonunda zararlı olan şeyleri yapmamasıdır. Halka karşı, hakların emanetini 
gözetmek, alış verişte aldatmamak, zarar veren olmamaktır ki idarecilerin halka 
adaleti, alimlerin halkı batıl taassuba sevketmeyip dünya ve ahirette faydalı olan 
amellere ve doğru inançlara sevketmesi, halkın da onlara karşı hainlik yapmak
tan sakınması, aynı şekilde kocanın karısına, karının kocasına karşı sadakatla 
(doğrulukla) ırzlarını ve çocuklarının soylarını korumaları ve çocukların terbi
yesine dikkat etmeleri bunların içindedir. 

Bu şekilde eıGt:.�1 ister Allah'a ait haklarda ve ister insan hakları, başka bir 
ifade ile ister genel haklar ye ister özel haklardan insanların emanet zimmetleri 
i le ilgili fiili veya sözlü veya inançla ilgili, maddi veya manevi, mail ve mali ol
mayan hakların hepsini kapsadığı gibi ;.r;:ç hitabının hükmü de bütün 
mükellefleri kapsar. Özel haklarla ilgili ve emniyetle bırakılan emanet ve diğer 
şeyler, emanetlerden olduğu gibi, kamu işlerine ve haklarına ait olan yönler, 
makamlar, velayet (valilik), imamlık ve hüküm sürmek, nasihat ve fetva vermek 
de emanetlerdendir. Bir de JAl keHmcsi sahip ve ehliyetli manalarını kapsadığı 
için bu emir, verilmiş olan emanetlerin sahibine geri vermek ve ulaştırmaktan 
başka, emanet edilecek şeylerin de ehline ve hak etmiş olanlara emanet ve ha
vale edilmesi manasını da ifade eder. Ve bu mana kamu hakkından olan emanet
lerde önem arzeder ve ancak o itibarla emredilmiş bir vazife olur. Öyle olmakla 
beraber bu da Allah'a ait haklardan olan emanetleri sahibine vermek ve ona 
ulaştırmak demektir. Nitekim bu ayetin iş başında bulunan kimseler hakkında 

.:ı. 

indiği de rivayet edilmiştir. 

Ayetin indir i lmesinin sebebi hakkında meşhur olan rivayet şudur: 
Mekke'nin fethi günü Resulullah Mekke'ye girdiği zaman Kabe'nin anahtar 
taşıyıcısı olan Osman b. Talha b. Abdüddar kapıyı kilitlemiş, anahtarını Resu
lullah'a (s.a.v.) teslim etmekten kaçınmış, 11Allah'ın elçisi olduğunu bilseydim 
engel olmazdım."  demiş. Derhal Hz. Ali de Osman'ı tutmuş, kolunu bükmüş a
nahtarı alıp Kabe'nin kapısını açmış ve Resulullah (s.a.v.) Kabe'ye girip iki rekat 
namaz kılmış idi. Çıktığı zaman, amcası Hz. Abbas anahtarın kendine verilme-
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�iıııi Vl� eskiden sorumluluğunda bulunan Zemzem sakalığı (hacılara su dağılma 

Vi11.ıfrsi) ile beraber scdanctin (yani Kabe kapıcılığının) birlc�lirilmcsini istedi. 

Uııııtın üzerine bu ayet indirildi. Bundan dolayı Hz. Peygamber (s.a.v.) anahlar
lıırı Osınan'a geri vermesini ve ona teslim etmesini ve ken<lisin<lcn üzür di lcmc
�i ıı i ı iz. Ali'y& emretti. Hz. Al i  de anahtarları götürüp özür dileyince Osmil'll: 

"Bl'ni zorladın, bana eziyet verdin, sonra geldin (hatanı) düze ltmeye 
\tıl ı�ıyorsun." dedi. Hz. Ali de: "Senin hakkında Allah Teala Kur'fın indirdi." 

1 • 1 

lkyip ayeti okudu. Bunun üzerine Osman, ...lıl J;..:, (� �1,4\r, aJı \ıı �I � �1 J+!.1 
' 

diye �chadet getirerek hemen müslüman oldu. 

Kabe kapıcılığının (anahtarının taşınması görevinin) ebedi olarak Osınan'ın 

ı.l'ıı·riyetinde kalması hakkında bir de vahiy geldi. Sonra Osman Mekkc'dl'll hic
rd edip anahtarı biraderi Şeybe'ye verdi ki bugün de Kabe'nin anahtarı 

�r ybe'nin torunlarındadır. Şüphe yok ki sebebin özel olması, hükmün genci ol
masına engel değildir. Aksine bu sebep ��(.�1 "emanetlerin" pek genci kapsamlı 

' 

olduğunu gösterir. Balanız, � � ı'-:·; J.Jı �! Allah size ne güzel öğüt veriyor! 
ı ·:ınaneti sahibine vermek, adaletle hükmetmek, bunlar ne güzel şeylerdir. Ve si

ı.in için ne kadar faydalıdır. Her zaman (mutlaka) bu emirleri tutmalı, hainlik ve 

zulümden sakınmal ı .  Çünkü � � �lS' �I �I "Allah her şeyi işitc•11 VC' 
' ' ' 

gijrendir." Bundan dolayı hükümlerinizi işitir, emanet hakkında yaptıklarınızı 

görür. 

Bu şekilde idarecilere ve hakimlere, işin başında bulunan herkese genci ola

rak veya özel bir şekilde emanetleri sahiplerine vermek ve adalet ile hükmetmek 
ve memleketi idare etmek emredildikten sonra, şimdi de diğer iman ehline bun
ları yapan idarecilere itaat etmeyi ve fakat kayıtsız bir şekilde değil, Al lah vt� 
Peygambere itaat etme içinde şu genel hitabı ile emrediyor. 

j J f>\ı J LI_;' � (ı �. ı�i'>· ı'( � ı,,�f � � � YU .. , "r .. .,. 

��ı /ıı�;�j �j�GjC�� . . ·:-iu;_ı; ,,,,�..... p ' /�� ;� 

�-�'/;.. �\�---ı·IJ' �es�·� '!-'\)ıJ;;JIJ ... ,,,. �,,,, ,.,>: //• / �� ..... ,,,. 

't.� o/ ) o/ 

'il����� 
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Meal-i Şerifi 
59- Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Peygambere de itaat edin ve siz

den olan emir sahibine de itaat edin. Eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlığa 
düşerseniz; Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve 
Resulüne arz edin. Bu, daha iyidir ve sonuç bakımından da daha güzel
dir. 

ı_,.::.ı �.ı.11 4!1 � Ey iman edenler! aıı 1�1 Allah'a itaat ediniz J;..)ı 1�1� 
� ;�1 ��t ve Allah1ın elçisine (Hz. Muh�mmede) itaat ediniz. Sizden ol�n 
emir sahibine (idarecilere) de itaat ediniz. Dikkat etmek gerekir k i  Allah ve 
Resulü hakkında l#lJ 1�1 diye mutlak itaat açıkça söylendiği halde, emir sa
hipleri (idareciler) hakkında ;.'fi u') ı�r_, buyurulmayıp bunlara itaat etmek 

' ' ' 

Peygambere itaata atfedilmiş ve yalnız Peygambere itaat etmeye tabi olarak em-
redilmiş ve bu şekilde tabi olma altında itaat etmenin hem aynı kuvvetle kayıtsız 
olarak gerektiği gösterilmiş, hem de isyan edilen şeyler de bu hükmün dışında 
bırakılmıştır. ��I � � J� �U, 'j "Allah'a hıyan hususunda hiç bir mahlu-

,, , ., .,, ,, - ,, 

kata itaat edilmez". Aynı şekilde JJ;,:Jı � �llalı Ljı "iyi ve faydalı şeylerde itaat 
edilir. " (l) hadis-i şerifleri de bun

'
u açıklıyor. Şu h�lde amirin her emri, memuru 

sorumluluktan kurtarmaya yetmez. Diyel im ki, bir memur anlirinin emri i le 
rüşvet alsa veya htrsızlık yapsa sorumluluktan kurtulamaz. Bu mefhum, amirin 

kanuna aykırı olan emri memuru sorumluluktan kurtarmaz, diye de ifade olu

nur. 

Dikkate değer kayıtlardan birisi de müminlere hitap edilerek � "sizden" 
kaydıdır ki, manası apaçıktır. Müminlerden olmayan idarecilere itaat etmek di
nen vacib kılınmamıştır. Bu hususta itaat değil, varsa bir anlaşmaya riayet et

mek söz konusu olacaktır. Fakat itaat etmenin vacib olmamasından mutlaka is
yan etmenin gerekli olduğunu anlamaya kalkı§mamalıckr. İtaatin vacib olma
ması, isyan etmenin vacib olmasını gerektirmeyeccğinden itaat mecburiyetinde 

bulunmamakla, isyan mecburiyetinde bulunmak arasında fark vardır. İsyan 

hakkı başka, isyan etme vazifesi yine başkadır. 

Bundan dolayı buradan mümin olmayan bir çevrede (ortamda) bulunan 

( 1) Buharı, Ahkam, 4,  Aha<l, ı,  Mcğazi, 59; Müslim, İmarc, 39, 40; Ehfı Davud, Cihad, 87; 

Kc�fü'l-Harn, II, 491' (No: 3076); İbn Mfıcc, Cihad, 40: Ncsfü, Bey' at, 34; Ahmed b. Hanhcl, 1, 
82, 94, 124, iV, 426, 427, 432. 
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miiminlcrin şuna buna karşı isyancı ve ihtilalci bir durumda kabul edilmemeleri 
Vl� belki müminlerin her nerede bulunurlarsa bulunsunlar Allah'a ve Resulüne 
knr�ı itaatsizlikten sakınmak ve aynı zamanda kendilerinden olan idarecilere i
lııaı etmeleri ve tağutl.ara boyun eğmemelerinin gerekli olduğunu anlamak gere
kir. Bu bakımdan Taberi tefsirinde de zikredildiği gibi şu hadisler ne kada'r 
'\nemlidir: İbnü Zeydin babasından rivayet ettiği'üzere Peygamber (s.a.v.) Efen

dimiz buyurmuştur ki: "İtaat, itaat, itaatte imtihan da vardır. Fakat Allah dilcmi� 
olsaydı emretmeyi hep peygamberlere verirdi."(1) Yani peygamberler mevcut 
iken bile hükümdarlara emretmeyi nasib etmiştir. Ve nitekim Yahya alcyhis
sdamın öldürülmesine bile hükmetmişlerdir. Aynı şekilde Ebu Hüreyrc'dcn ri
vayet olunduğu üzere Hz. Peygamber (s.a.v.) buyurmuştur: "Benden sonra size 
hir takım valiler valilik edecek iyi iyiliği ile velayet edecek, günahkar <la günah 
i�lcrnekle velayet edecek; hakka uygun olan her konuda bunları dinleyin ve itaat 
edin ve arkalarında namaz kılın, iyilik yaparlarsa hem sizin, hem onların lehine
dir. Kötülük yaparlarsa sizin lehinize (menfaatinize), onların zararınadır. 11 <2> 
Aynı şekilde Abdullah b. Ömer hazretlerinden rivayet olunduğu üzere Hz. Pey
gamber buyurmuştur ki: "Müslüman olan kişinin itaat etmesi onun vecihcsidir, 
IH>§landığmda da hoşlanmadığmda da. Ancak günah işlemesi emredilmi� olursa 
başka. Günah işlemeyi emredene itaat yok. "(3) Şuara suresinde: ;.1 ı� '{, 
�� � ı.J4� 'il ı.) �J·, ·;� �.i11 �;..:.Jı "O aşırıların emrine uymayın. Onfor y�ryii-

,,, "' , , "' '""" 

zünde bozgunculuk yaparlar, ıslah etmezler. ,, (Şuara, 26/ 151-1.52) ayeti <..le hu hu-
susu apaçık ifade ediyor. Ebu's-Suüd, tefsirinde bütün bunları �u �ekildc 
özetlemiştir. � ;'-iı ı)J"� Bunlar raşid halifeler ve onlara uyan ve doğru hareket 
eden hakkı em;eden idareciler ve adil davranan valilerdir(4). Zalim idarecilere 
gelince, bunlar Allah'a ve Hz. Peygambere atf ile kendilerine itaat etmenin va

cib olmasını hak etmekten uzaktırlar (5). 

Ayette: ı;.�1� buyurulmayıp ;;"i1 ı)) buyuru)ması dikkate değer bir husustur. 
, , 

Bu mana, amirleri ve hakimleri kapsamaktan başka gerçek anlamıyla (emir 
----------·----

(1) et-Taberi, Camiu'l-Be.yan fi Tcl"siri'l-Kur'an, V, 94. 
(2) Süyfıll, ed-Dürrü'l-Mcnsur, il, 576. 
(3) Süylıti, a.g.e., il, 576. 
(4) Ebu's-Suud, Muhammed b. Muhammed cl-İma<li, İrş<ıdü'l-Akli's-Scl'im il5 Mczfıya'l-Kur'ani'l

Kt:rlm, il, 193. 
(5) Bu tefsir dururken Ehu's-SuCıc.l'u, Namık Kcmal'in .;....I &ı� J:5..., J.,..> "5)5,;> ''Hüsrcv'in y;ıptığı 

her iş tatlıdır." şiiri ile İbnü Kcmal'c göre tenkid etmeye kalkışması, "geldi kafiye, gitti sariye" 
cinsinden bir haksızlık olmuştur. (Müellif). 
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vermeye) sahip olmak ve işkn.lc başvurularak kimse olmak nıüııfısını da içine 

alır. Buna göre sahabe ve tabiinden ilk müfessirler bu konuda bir kaç mana nak

letmişlerdir: 

1 - Raşid halifeler, 

2- Ayetin iniş sebebine göre küçük müfrez� komutanları. 

3- �.;�_. �_,.ı:�:· � �_.ilı � r4�_. ;..Vı u!) J,G �;.)ı J} �J':,�:;, "1-lalbuki onu peygam
here ve aralarında yetkili kişilere gösterselerdi, içlerinden işin içyüzünü 
araştırıp çıkaranlar, onun ne olduğunu (haberin neye delalet ettiğini) bilir
lerdi." (Nisa, 4/83) ayetinin işaretiyle ayetlerden hüküm çıkarma gücüne sahip 

olan alim ve fakihler olduğu zikredilmiş ve bununla emrin yalnız askeri ve sivil 
iuarecilcrc ait olmayıp daha fazla kaza! (hüküm verme) ve teşrii (kanun yapma 

ile ilgili) yöne ait bulunduğu da gösterilmiştir. Bundan dolayı Ebfı Bekr er
Rfızi 'nin Jc hatırlattığı şekilde gerek ayetin beyan uslubuna ve gerekse 
rivflyctlcrin tamamına göre meseleyi daha geniş bir şekilde düşünmek gerekir. 

Bunun için Fahreddin er-Razi bu gerçeği inceleyerek Allah ve Hz. Mu
hammcd'dcn sonra toplumsal bir kural halinde kendilerine kesin olarak itaat et

mek vacih kılınan emir sahiplerinden maksat, ' 'erbab-ı hal ü akd" (işleri görüp 
snnuca bağlayana kimseler) denilen ve ittifakları bütün ümmeti temsil ederek 

Kur'an ve Sünnetten sonra başlı başına bir şeri delil meydana getiren İcma ehli 
olması lazım geldiğini, Allah ve Peygambere itaat etmekten sonra en mutlak i
taatıİl ancak bu olabileceğini ve amirlere, hakimlere ve alimlere itaatin de bun
larllan biriyle ilgili olduğunu delil getirerek tafsilatlı bir şekilde açıklamıştır. (l) 

Said b. Cübcyr'den rivayet edildiğine göre bu ayet, Abdullah b. Huzafe b. 
Kays dolayısıyla indirilmiştir. O sırada Hz. Peygamber onu bir müfrezeye ko
mutan olarak göndermişti .  Süddi'nin rivayetine göre de Resulullah, Halid b. 

Velid kumandasında bir müfreze göndermişti ki, içlerinde Ammar b. Yasir de 
vardı. Gitti ler, geceleyin hareket hedefleri olan kavime yakın bir yere kondular. 
Onlar da casuslarından aldıkları bir haber üzerine sabaha kadar kaçtılar. Yalnız 

içlerinden bir adam çoluk çocuğuna eşyalarının toplanmasını emretmiş ve ken
Jisi gece karanlığında yürüyüp Halid'in askerine gelmiş ve Ammar b. Yasir'i 
sorup yanına varmış, "Ey Ebu Yakzan! demiş, Ben müslüman oldum J..iı 'J �ı · �!.l 

' , 

�_;.,�� �� r� 01 'ı+:.t, aJı �I diye şehadet ettim, kavmim ise sizin geldiğinizi 
işitince kaçtılar, ben kaldım; benim müslüman olmam yarın bir fayda verir mi, 

---- --····"···---····-····---

( ı) Fahrü'r-Raıl, Mcfi'iıfhu'l-Gayb, X, 149 vd. 
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yu�s;ı hen de kaçayım mı?" diye sormu�, l\ınmar da, "llayır kac;ma! Sana fayda 
vt·ı İL" demi�. O da ka�mamıştı. Sabahleyin 1 lalid akın etmiş, o adamdan ha�ka 
k ıııı seyi bulamamı§lar. Onu malı ile beraber tutmuşlar. Anımar, haber alınca 
l lalid'c gelmiş, "O adamı bırak, çünkü o müslüman oldu ve ben ona cman ver
dim." demiş. Halid de, "Sen kim oluyorsun da adam kurtarıyorsun." <liyc 
\ıkı�ını� ve bundan dolayı birbirlerine söz atmışlar. Nihayet Resulullah'a mah- · 

kcıııe için başvurmuşlar. Hz. Peygamber, Ammar'ın eman vermesine izin vcrmi� 
vr hir <laha amire karşı böyle kendi kendine söz vermemesini de hatırlatmı�. hu
ının üzerine peygamberin yanında da atışmışlar. Halid, "Ey Al lah'm elçisi! Bu 
lıuı nu kesik kölenin bana sövmesine müsaade eder misin?" demiş. Rcsulullah 
da: "Ey Halid! Ammar'ı kötüleme, çünkü Ammar'ı kötüleyeni /\ilah kütülcr 
Aııımar'a karşı kin besleyenden Allah nefret eder, Ammar'a lanet edene /\ilah 
Lıııı.:t eder." buyurmuş. Ammar da öfke ile kalkmış. Bunun üzerine l lalid. ar
kasından koşup elbisesinden tutmuş, özür dilemiş, o da razı olmuştu. İşte 1�1 

. , 

� ;.'11 v! _,t J;.,')l l�t, 41.Jı ayeti bunun üzerine indi� diye nakledilmiştir. Bu iki 
rivüyctin çözümüne göre ayet, müfreze komutanları ve askeri işler sebebiyle 
inmiş ve fakat itaat meselesini genel olarak esaslı bir nizama bağlamıştır. 

Bundan dolayı .� ı.s! �j8 �-IJ Ey n1üminler! gerek genel bir şekilde birbiri
nizle ve gerek yetkililer ile sizin aranızda ve gerekse yetkili olanlar arasında 
herhangi bir şey hakkında tartışırsanız J�)G .J.Jı JI �J�) onu Allah'u ve Re-

, � , 

.sulüne götürünüz. Yani yalnız kendi arzu ve isteğinizle halletmeye kalkı�ma
yınız. Çarpışmalara düşmeyiniz. Başkalarına da gitmeyiniz de önce /\Jlah'ı, i
kinci olarak Hz. Muhammed'i kendinize başvurulacak yer biliniz, bu hükme ve 
bu mahkemeye müracaat ediniz. Aranızda biricik hakem ve hakim Allah ve 
Peygamberini tanıyınız. Değişik hükümlerinizi, fikirlerinizi Allah'ın ayetlerine 
ve Hz. Muhammed'in açıklamalarına tatbik ederek ve uydurarak birle§tiriniz ki, 
l\llah'a müracaat, Allah'ın birliğine inanmada samimiyetle Allah'ın �etlerini 
araştırmak ve incelemekle, Resulüne müracaat da zamanında kendisine ve on
dan sonra sünnetine ve halifelerine durumu arzetmekle olur. Zahiriyye (mczhehi 
alimleri) bu ayetten hareketle ihtilafa düşülen meselelerde mutlaka Kur1an ve 
Sünnete başvurmanın vacib olduğunu ve bundan dolayı kıyas ile amel etmenin 
caiz olamayacağını zannetmişlerse de besbellidir ki, Kur'an ve Sünnetle açıkça 
anlatılmamış hususların, çekişme halinde Kur'an ve Sünnete başvurmak için se

beplerini ve illetlerini düşünmekle benzerleriyle mukayese etmekten başka bir 
yol yoktur. Kıyastan maksat da zaten budur. Fıkıh ve hikmet de budur. Demek 
ki, İslam da dört çeşit hüküm vardr 
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Kur'an'da açıkça bclirlilcn, sünnette açıkça hrlirlilcn, yetkililerin ittifakıyla 
üzerinde ittifak edilen ve sahih kıyas ile nasslardan çıkarılan hükümler. Bununla 
beraber bu dördüncüsü ile ihtilaf azaltılabilirse de tamamen birleştirilemez. 
Bunda anlaşmazlık çıktığı zamanda yetkililerin şurasına ve nihayet sultanın em
rine müracaat olunur ki, bu da � ;..�ı u!Jt O�)ı I�'[, ·4İlı 1�1 ''Allah'a itaat e
diniz, Resul'e ve sizden olan emir sahiplerine itaat ediniz. 11 emri gereğince Al
lah'ın emrine müracaat etmektir. Ve �1 J! �lK.'/ı l.J�� �l "Emanetleri ehline 
vermenizi emrediyor. 11 (Nisa, 4/58) bunun da kaynağıdır. Ve mutlaka müslüman
Iar bir olayda ihtilafa düştükleri zaman ilk önce Allah'ın birliğine inanmak, ema
neti ehline vermek ve adaletle hükmetmek vazifelerini göz önünde bulundurup, 
kendilerini Allah'ın ve Peygamberin huzurunda toplanmış görerek ona göre 
düşünmeleri ve fikirlerini ve arzularını Allah Teala'nın himayesi altına verme
le
1
ri ve daima hakkın birliği yolunda gitmeleri tazım gelir. r".:JG �� �"j; r��s- �! 

_;'i1 Eğer Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman ediyorsanız tiöyle yapar
sınız, Allah'a ve Resulüne ve yetkililere itaat eder ve şayet bir şeyde aranızda 

' 
çekişme olursa onda da Allah'ın ve Resulünün hükümlerine baş vurursanız. �,; 
Bu başvurmak � sizin için halen sırf iyiliktir, çekişmeyi keser. �J\i �1 

� 

Ve sonuç açısından da daha güzeldir. 
Bu emirleri tesbit ettikten sonra işin başında adli ve teşrii (kanun koymaya 

ait) esaslar üzerinde itaat etmeyi temin etmek ve müminlere adaletle hükmet
mek emredilmiş iken, adalet ve hakka aykırı hükmetmeye istekli olmamaları ve 
muhakeme meselelerinde adalete aykırı harekette bulunma vaziyeti almamaları 
ve tağutlar mahkemesine müracaat etmemeleri gerektiğini telkin ve mümin ismi 
altında Peygambere itaat etmekten hoşlanmayan ve onun hükmüne razı olmayıp 
başka mahkemelere müracaat edenlerin münafık olduğunu anlatmak ve sonuçta 
Resulullah'a itaati sağlamlaştırmak için dikkat çekilerek buyuruluyor ki :  . 
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Meal-i Şerifi 
60- Şunları görmüyor musun? Kendilerinin sana indirilene ve senden 

önce indirilene inandıklarını ileri sürüyorlar da tağuta inanmamaları ken
dilerine emrolunduğu halde, tağut önünde muhakenıeleşmek istiyorlar. 
Şeytan da onları bir daha dönemeyecekleri kadar iyice sapıklığa düşürn1ek 
istiyor. 

61- Onlara: "Allah 'ın indirdiğine ve Peygan1bere gelin!" denince, 
n1ünafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün. 

62- Ya nasıl, elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir felaket gelince, 
hemen sana geldiler de: "Biz sadece iyilik etmek ve arayı bulmak istedik." 
diye Allah' a yemin ediyorlar. 

63- Onlar, Allah'ın kalblerindekini bildiği kimselerdir; Onlara aldırma, 
onlara öğüt ver ve onların içlerine tesir edecek güzel söz söyle! 

64- Biz hangi peyganıberi gönderdikse, sırf Allah'ın izni ile itaat edil
mek üzere gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gel
seler de Allah'tan günahlarının bağışlanmasını dileselerdi ve Resul de on
ların bağışlanmasını dileseydi, elbette Allah'ı affedicitmerhametli bulurlar
dı. 

65- Hayır! Rabhine andolsun ki iş bildikleri gibi deği1, onlar aralarında 
çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da senin verdiğin hükme 
karşı içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle boyun 
eğmedikçe iman etmiş olamazlar. 

66- Eğer biz onlara: "Kendinizi öldürün, veya yurtlarınızdan çıkın." 
diye yazmış olsaydık, içlerinden pek azı hariç, bunu yapamazlardı. Fakat 
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k&•nclill•rinc verilen üğütleri tutsalardı, elbette haklarında hem daha hayırlı, 
hrm de daha sağlam olurdu. 

<•7- Ve o zaman elbette kendilerine katımızdan büyük mükafat verirdik. 
<•H- Ve onları elbette doğru yola iletirdik. 
(,9. Kim Allah'a ve Peygambere itaat ederse işte onlar, Allah'ın kendile

rint• nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehidlerle, iyilerle birlikte
. dh·. Hunlar ne güzel arkadaştır! 

70- Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter. 
, 

- - 1 ;.ı!) :ı:- J)1 (.J cl.�! J)1 Le; ı);.ı �1 �;:s:;_ �J.11 J! ') ;.n Sana indirilene ve senden 
Onl'c indirilene iman ettiklerini iddia edenlere, dış görünüşe göre müslü
nuuı görünüp münafık olanlara baksana! ..:,,)lİall Jı ı�� �1 �JJw_;. Muha-, , . 
ke111e olunmak üzere tağuta, yani Allah 'tan korkmaz azgın şeytana başvur
ınnk istiyorlar. '-! IJ� �1 ��1 JiJ Halbuki �, ·,:· .ı � JJL, �:k, ..:,,)lİaJ L, � :;.� 
j.l�ı �J-;J � "Ki,,:,

·
tağutu ink�r edip Allah'a inıçmırsa,

· 
m�h�kkak ki o, k<

;
pmayan 

,,·a.�lam bir kulpa yapışmıştır. Allah işitendir, bilendir. " (Bakara, 2/256) ayeti 
�l' reğince tağutu inkar etmek kendilerine emredilmiş bulunuyordu. Böyle 
iken tağutun mahkemesine gitmek istiyorlar. r.' .. � � ;.4ı_ � �1 ��ı � "Şeytan, 
011/arı derin bir sapıklığa düşürmek istiyor. "Bu ayetin indirilmesinin sebebi ol
mak üzere birkaç olay rivayet edilmiştir. Birçok tefsircilerin İbnü Abbas'tan 
rivayet ettikleri açıklamalarına göre bir münafık ile bir yahudi kavga etmişler. 
Yahudi yargılanmak için Hz. Peygambere başvurmayı, münafık da yahudilerin 
haşkanı olan Ka'b b. Eşref'e gitmeyi teklif etmiş. Çünkü yahudi haklı, münafık 
haksızmış. Halbuki Hz. Peygamberin ancak hak ve adaletle hükmettiği Ka'b b. 
Eşrefin rüşvete düşkün bulunduğu her iki tarafça bilindiğinden yahudi, Pey
gambere başvurmayı, münafık da Ka'b'a başvurmayı istiyormuş. Nihayet yahudi 
ısrar etmiş, Resulullah'a başvurmuşlar. Yahudinin lehine, münafıkın aleyhine 
(zararına) hüküm çıkınca münafık razı olmamış, "Haydi Ömer'e gidelim 
aramızda o hakem olsun." diye teklif etmiş. Hz. Ömer'in yanına varmışlar. Ya
hudi, "Resulullah benim lehime hükmetti, bu onun hükmüne razı olmadı." diye. 
anlatmış. Bunun üzerine Hz. Ömer münafığa "öyle mi?" diye sormuş. O da 
"evet" demiş. Bunun üzerine, "yerinizde durunuz� azıcık dışarı çıkayım, gelir 
hükmümü veririm." diyerek çıkmış, varıp kılıcını kuşanmış gelmiş ve derhal 
münafıkın boy!lunu vurmuş, işini bitirmiş, sonra, "Madem ki beni hakem 
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yaptınız, işle Allah'ın hükmüne ve Resulünün hükmüne razı olmayan hakkmda 
benim hükmüm budur." demiş. Yahudi ka<;mış. Bundan dolayı münafığın akra
baları Hz. Peygambere şikayet etmişler. Hz. Peygamber Ömer'i getirtmiş, olayı 
sormuş, o da, "Hükmünü reddetti ey Allah'ın elçisi!" diye cevap vermiş. O za
man hemen Cebrail (a.s.) gelip, "Ömer, faruktur, hak ile batılı birbirinden 
ayırdı. 11 demiş. Hz. Peygamber (s.a.) de Hz. Ömer'e �_,�Ulı �1 "sen faruksun" 
buyurmuştur. Bu  durumda demek ki, tağut, Ka'b b. Eşrefe işarettir. Şa'b1'den 
nakledilen bir rivayete göre de bu münafık, hasmını Cüheyne kabilesinden bir 
kahine de davet etmiş, orada muhakeme olmuşlardı. Süddi'nin açıklamasına göre 
de olay Kurayza oğullan ile Nadir oğullan arasında öldürülmüş olarak bulunan 
biri hakkında meydana gelmiş. Her iki taraftan müslüman olanlar Hz. Peygam
ber'e gidip yargılanmak istemişler. Münafıklar da bundan çekinip kahin Ebu 
Berdetü'l-Eslemi'ye başvurmakla yargılanma isteğinde ısrar etmişler ve ona 
gitmişlerdi. Çünkü (bu konuda) şöyle buyuruluyor: J(, :.iJı Jjl � JI l,JW ;..fJ � r�G 
J;..)ı Onlara "Allah 'ın indirdiği şeriata ve Peyg�mbere geli�iz! 11 denildiği 
�akit de r�JJ:...:, �.\!C. �J·,,� �G:Jı �'G Ey Muhammed! Münafıkları gördün ki, ,, 
senden yüz çevirnıeye ve çekinmeye kalkışıyorlar, kalkışıyorlar amma � (O 
��1 �:J � � ;. ı�;�ı �ı elleriyle yaptıkları bu cinayetten dolayı başlarına ,, , , , ,,.... - ( -
bir musibet gelince nasıl oluyor? �')J cc..;..! �! tr�) �! :1.J� �� �J� � Sonra 
sana gelmişler, 11 Allah'a yemin ederiz ki, bizim kötü niyetimiz yoktu, mak
sadımız iyilik yapmak ve Allah'ın yardımına kavuşmaktı." diye Allah'a ye
min ediyorlar. � � L. j_,, � �.llı 41 Bunlar öyle kimselerdir ki, kalble
rindeki kötulüğÜn d�recesini Allah bilir. �J ;.;�ç ��U Bundan dolayı 
bunlara yüz verme, acı ve etkili vaaz ile ders 'ver. !'•-!� �") r,•, i:1 � � J.i� Ve 
kendileri hakkında öyle beliğ ve etkili bir söz söyle ki canlarına işlesin. Bun
ıa.r, Peygamberin ne demek olduğunu anlamıyorlar. �·�-� e_ııa:! �! _J;..,� � ı:r v�1 �J 
JJı Halbuki biz herhangi bir Peygamberi gönderdik ise, ancak Allah'ın 

izni ile itaat olunmak için göndermişizdir. Bundan dolayı Peygambere itaat, 
Allah'ın emrine itaat, ona isyan ise Allah'a isyandır. 'iJ Hayır. �J Ey Mu
hamn1ed! Rabbine yemin olsun ki, mümin olduklarını iddia ede�ler, 0;..� 'i 
mümin olamazlar, �+:�� � (...; � � J:> aralarında çatallanmış, çekiş�eli 
işlerde seni hakem yapıp sau'a müracaat edinceye kadar. r,•, o fü � b� 'J � 
�-·_,"i L... �:.;. Sonra verdiğin hükümden gönüllerinde hiçbir sıkıntı hissetme
sinler 'L..i, 7 ı;..t,..;.:, ve tam bir teslimiyetle açık ve gizli olarak sana boyun 

, , � 

e�s�nler. İşte o zaman gerçek mümin olurlar. ı;.;.ı ;'1 �-fü ı_,81 �1 � ı:�:? �1 :,ı� 
;J:'�-l :::- Eğer biz onlara kendinizi öldürünüz veya yurtlarınızdan çıkınız 
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cllyt• yazmış olsaydık İsrailoğullarında olduğu gibi günahtan tcvbc etmek ve 
kıırlulınak için, kendi elleri ile intihar etmeyi veya vatanlarından çıkıp gitmeyi 
fut"/, k ı l ıp teklif etseydik r•� ... � �! �µ (. pek azı hariç olmak üzere onlar 
hunu yapmazlardı. Fakat Hz. Muhammed'in şeriatında böyle ağır bir 
yHkiimlülük yoktur. Bilakis ;J:' ;:1 1)�·;; \J "Ve nefislerinizi öldürmeyiniz. 11 (N isa; 
4f.l.•J) hükmü vardır. Kendilerini ve vatanlarını ve dinlerini savunmak ve tchli
krdl'n, musibetten korumak emirleri vardır. Bundan dolayı bunu candan kabul 
'1 1 ı ı ıc:mek, samimiyetle mümin olmamak, nefsine ve vatanına zulmçtmektir. :;, 

r;,ı r,;.;. �\tl � ��_; l'.'. ı.,,W ;:.;ı Eğer onlar, verilen ve verilecek olan vunz ve 
UQiitlerin gereğiniryapınış olsalardı mutlaka kendileri için bir hayır t'·u�; �T, 
vr pek fazla hayırda kalmalarına sebep olurdu. Biz burada önceki ayetlerden 
hnn!kct etmekle şu manayı daha uygun buluyoruz: Yurtlarından, vatanlarınuan 
\ıkmak şöyle dursun, onda kuvvetle yerleşme ve kalmalarına sebep olurdu (�G 
(,5_.:· '. ll,� ��� * � (;:.1 �:J � �l,4J� ve bu takdirde tarafımızdan ken
dilerine gerçekten büyük bir mükafat da verirdik. Hem onları şüphesiz 

' 

doğru bir yola iletirdik. Çünkü . . .  J;.,:,ıG '111 � ::;.� "Her kim Allah 'a ve Re· 

,,·11/e itaat ederse, işte onlar, Allah 'ın kendilerine nimet verdiği peyga"ıberler, 

,\·ultlikler, şehidler ve salih kimselerle birliktedirler. 11 şu halde: 
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Meal-i Şerifi 

71- Ey iman edenler! Düşmana karşı her türlü savunma tedbirinizi 
alınız. Onlara karşı ya küçük birlikler halinde hareket ediniz veya top
yekün seferber olunuz. 

72- Şüphesiz içinizden bir kısmı vardır ki, pek ağır davranır. Eğer 
başınıza bir musibet gelirse: "Allah bana lutfetti de onlarla beraber bulun
madım.'' der. 

73- Ve eğer Allah 'tan size bir lütuf ve zafer erişecek olsa, sizinle kendisi 
arasında hiç sevgi yokmuş gibi, bu sefer de hiç şüphesiz şöyle diyecek: "Ah 
ne olurdu, onlarla beraber olaydım da büyük murada ereydim. " 

74- O halde geçici dünya hayatını, ebedi ahiret hayatı karşılığında sata
cak olanlar, Allah yolunda savaşsınlar. Her kim Allah yolunda savaşır da 
öldürülür veya galip gelirse, her iki durumda da biz ona yarın pek büyük 
bir mükafat vereceğiz. 

75- Hem size ne oluyor ki, Allah yolunda: "Ey Rabhimiz! bizleri bu 
halkı zalim olan memleketten çıkar, tarafından bizi iyi idare edecek bir sa-

... 

bip ve bize katından bir kurtarıcı gönder" diye yalvarıp duran zayıf ve za-
vallı erkekler, kadınlar ve çocukların kurtarılması uğrunda savaşa çıkmı
yorsunuz? 

76- İman edenler, Allah yolunda savaşırlar. İnkar edenler de tağut yo
lunda savaşırlar. O halde siz şeytanın taraftarlarına karşı savaşın. Çünkü 
şeytanın hilesi zayıftır. 

77- Kendiİerine, "Ellerinizi savaştan çekin; namazı kılın, zekatı verin " 
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clttnllcnleri görnıedin mi'! Üzerlerine savaş yazılınca hemen içlerinden hir 
kıNını insanlardan, Allah 'tan korkar gibi, hatta daha çok korkarlar ve 
"Hnhhirniz! Niçin bize savaş yazdın? Ne olurdu bize azıcık bir müddet 
d11ha tanımış olsaydın da biraz daha yaşasaydık?" derler. Onlara de ki: 
" Uiinya zevki ne de olsa azdır, ahiret, Allah'a karşı gelmekten sakınan için 
dnha hayırlıdır ve size kıl kadar haksızlık edilmez." 

78- Her nerede olursanız olun ölüm size yetişir, son derece sn�lunı knle
lt•r içinde de bulunsanız yine kurtulamazsınız. Onlara bir iyilik eri�irse 
tt Hu, Allahtandır" derler, bir kötülüğe uğrarlarsa, 11 Bu, senin yüzünden
dir. 11 derler. Ey Muhammed! De ki: 11 Hepsi Allah 'tandır. " Bu topluına ne 
oluyor ki, hiç söz anlamaya yanaşmıyorlar? 

79- (Ey insanoğlu!) sana gelen her iyilik Allah ' tandır, sana ne kötülük 
dokunursa kendindendir. Ey Muhammed! Biz seni bütün insanlara bir elçi 
olarak gönderdik. Buna şahit olarak da Allah yeter. 

80- Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz 
'\evirirse, biz seni onlara bekçi olarak göndermedik. 

81- Sana 11 Peki" derler, fakat senin yanından çıktıklarında, içlerinden 
hirtakımı, geceleyin (gündüz) söylemiş olduklarının tersini kurarlar. Allah 
onların geceleyin tasarladıklarını yazıyor. Sen onlara aldırma. Allnh'u 
�üven. Vekil olarak Allah yeter. 

82- Onlar hala Kur'an'ı gereği gibi düşünüp anlamaya çalışmazlar mı? 
Eğer o Allah 'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı mutlaka onda birçok 
çt!lişkiler bulurlardı. 

83- Kendilerine güven veya korku hususunda biı: haber geldiğinde onu 
hemen yayıverirler. IIalbuki onu peygambere ve aralarında yetkili kimse
lere götürselerdi, onlardan sonuç çıkarmaya gücü yetenler, onu anlarlardı. 
Allah 'ın üzerinizdeki lütfu ve rahmeti olmasaydı, pek azınız hariç, şeytanu 
uyardınız. 

84- (Ey Muhamıned) Allah yolunda savaş! Sen ancak kendi yaptığından 
sorumlusun. Müminleri de savaşa teşvik et. Umulur ki, AJlah kafirlerin 
gücünü kırar. Hiç şüphesiz ki Allah kuvvet ve kudretçe çok daha güçlü, ve 
cezası daha çetindir. 

85- Kim güzel bir işte aracılık ederse, ona o işin sevabından bir pay 
vardır. Kim de kötü bir şeyde aracılık yaparsa, ona da o kötülükten bir pay 
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vardır. Allah her şeyi güzetip karşılığını verir. 

86- Siz bir selam ile selanılandığınız zaman, siz de ondan daha güzeliyle 
karşılık verin veya verilen selamı aynen iade edin. Şüphesiz Allah, her 
şeyin hesabını gereği gibi yapandır. 

;J:,� ı.,� Uyanık ve ihtiyatlı bulununuz; düşmandan sakınmak için 
maddi ve manevi bütün sebepleri ve vasıtalarınızı edininiz, silahınızı alınız 
da ı.:.ılJ ı_,�u onlara karşı takım takım, bölük bölük hareket ediniz. ,. < 

Sübat: Sübe'nin çoğuludur. Sübe, ondan fazla erkekten oluşan cemaat de
mektir. � ı_,�ı _,1 Veya hepiniz birlikte seferber olunuz :;J � 0 �  ve 
şüphesiz iÇinizde� öylıe kimseler vardır ki �=�:) mutlaka ağır davr�nı�, geri 
kalır durur da �:., ,,'. ��l 0,u şayet başınıza bir musibet gelirse, ya1ni başarılı 
olamadığınız, sıkıntılar çektiğiniz veya şehid olduğunuz takdirde � :J.Jı �1 � Ju 
r� � :)'! � ·�ı ne iyi Allah bana lutf etti, nimetler verdi. Çünkü ben onlarla , , .. ' 

beraber bulunmadım, der. U zülecek yerde sevinir, �I � J0::ıi ��1 �) ve fa-
kat Allah tarafından bir lütuf ve ihsan size ulaşırsa, fetihler yaparak gani
meti elde ederseniz r�;,. :�:� � � � �1J' :,J� sanki onunla sizin aranızda 
hiç bir sevgi olmamış, yabancılar gibi mutlaka diyecektir ki: � :-.�S' 0·:") Ç 
� 0') j)U Ah ne olurdu, keşke ben de onlarla beraber olaydım da bÜyük 
maksatlara ereydim. Yani sizin başarılı ve muzaffer olmanızdan bir dost mem
nuniyeti kadar memntın olmayacak, memnuniyet yerine üzülecek, sizinle bera
ber bulunmadığına ahiret düşüncesiyle değil, yalnız dünya sevgisiyle pişman 
olacaklardır. Bundan dolayı bunlar böyle yapmaya devam etsinler, � �  J.;r(li 

ı 1 �  I , ,, ,, , f 

� r· 1 4,j·.! -ı.J - � � • ı �fi'i JH ' , . · · ı�u; ·. « • ., • '1'- c:.uı i '
, , , -: ,., , : .ıJı JJı - 'JI: 

- y ',,_,J 
• 

- _, - ı.r.:- � V' • ı:yt _, � "f - � ı,.)JJ""'/. � 
, , ,  , "" , , , , , ,  , ,, , 

dünya hayatını ahirete satan, bu güne aldanmayıp sonunu gözeten ihlas sa-
hibi dainıa hazır bulunup savaşsın . . .  Her kim Allah yolunda savaşır da 
ölUürülür veya galip gelirse, her iki durumda da biz �ııa büyük bir müka
fat vereceğiz Burada savunma şeklindeki savaştan başka, hücum şeklindeki 
savaşa da işaret etmek ve bunun gibi bir maksat ve hikmetle savaşın meşru o
labileceğini anlatmak gayesiyle buyuruluyor ki: � C.� ne menfaatiniz, ne 
hakkınız ve ne mazeretiniz var ki, ,.i' �'G J��ı � �·:·�· '.l(, JJı � � �);� 'J 
C., 4: �Jl � 8 �(, '!� �Jl � 8 �(, �ı 2llaJı �I ;� � �;.1 � �)� ��I �(.J)G 
Allah yolunda ve zulüm ile baskı altında kalmış, "Ey Rabbimiz! Bizi halkı 
zalim olan, zalimler elinde bulunan şu me�leketten çıkar ve bize kendi ta
rafından bizi sever ve gözetir bir sahip ve idareci gönder. Yine tarafından 
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h1 1t· im züliınlcrc kar�ı yanlıın edecek bir ycınlııucı gündcr. " deyip duran 
ın)· ıl' ve �arcsiz erkekler ve kadınlar ve �ocukhırın kurtanlınası uğnında 
-.n\·u�mayacaksınız'! " i�te bu �1 r!lli.Jı �_))1 Ümmü'l- Kurfı olan Mekke'ye 
l�ı ırl ' I ı ir ki,  mü�rik olan Mckke halkı, zay ırlara ve özell ikle içlerinde hul unan 
tı ı l l ı ı ı iııh.:rc son derece zulüm ve eziyet ediyorlardı ve zaten; ;..� ;ıw ��I �-' · 
"<. '1111kii şirk elheıte hiiyiik bir zulilmdiir. " (Lokman, 3 1 / 13) flyct inin m anfisı 
l!ı· ı q •,incc J\llah'a §İrk koşmak zulümlerin başı olan büyük bir zulümdür. /\ilah 
' l 'r;d;'ı zulme uğrayanların dualarını kabul ve Peygamberi n i n  e l i  i le  Mckkc'11i11 
fr ı l ı i ı ı i  nasib edip Hz. M uhamnıed'in vel i l iği ve yard ı m ı  i le maksadına cl'İ�tirıni� 
vı· t ıı l l ı  aziz kı lm ıştır.J)emck ki savaş, i le  bir yeri işgal etmek ancak büylc /\ilah 
1 1 1  ası  i� i  n zulme uğrayanları, zal i ml eri 1 1  pençesinden kurtarmak ve ha  1 k 
l lıl·rindc Allah Tefila'nın adil hükümlerini ve rahmetini tatbik etmek ic.;in mc!)ru 
olab i l ir, yoksa zulüm ve baskıyı yaygınlaştırmak ve memleketleri ist i la etmek 
gihi sırf tecavüz ve saldırı için savaşmak asla meşru değildir. Tanı bir açık lama 
h � i u  hu önemli nokta yani savaşın gayesi meselesi, bir  de şu şcki l<le fı yctlcrlc 
ll'shit edilmiştir: 

, 1 • J.Jı � � �);� ı):.ı �..i.11 Inıan edenleı· Allah yolunda savaşırlar ı.J'_ft ::r.l1G 
-.::.ı).lLJı J.\ j �_,f� kafiı:ler de tağutun yoluncla, yani Alluh'tan h�ı�ka kc-n-; ,,. , , 

dikdne tapılan azgınlar yoluncla, azgınlık ve şeytanlık uğrunda sava�ırl�ıı·. 
Bundan dolayı siz (savaşa) hazırlanınız ela .;,�I :L:J�l ı).;ı.ii �eyhan dostlarıun, 
�l·y tan taraftarlarına karşı savaşınız ve korkıııayınıZ: � �l.5' ı.:.ı�I J.J �I 
�ünkü IIakk' a karşı şeytanın hile ve tuzağı zayıftır. 

, - . 

Tefsirciler diyorlar ki, bunun için hak ve iyi l ik  taraftarları hayatlarında yok
sulluk ve sıkıntı  içine.le bulunsalar bile sonsuza kadar aziz olarak güzel hatıraları 
baki kalır. Bu gün olmazsa yarın mutlaka mutlu olurlar. Kötülük, �eytanl ık,  
azgınlık ve yalancı l ıkla  hükmeden zorbaların zorbalı kları da nasıl olsa süner, 
yerlerinde yeller eser, §ayet anıl ırlarsa lanetle anıl ırlar. 0�l.aıı �pÇt. 41;. '._;,�"Jı �1 

,, ,,. ,,. , 

"Mulıakkak ki yeryiizİine salilı kullarun varis olacaklardır. " (Enbiya, 2 1 / 105), � 
�·�·.ıı �(Jf, r�u 'J� �� 'J·ı � ·� �.J'.L_;. 'J ::r..w � �). �·, �(.uı "/�·ıe o alıirct y111·t111: 

,,. , , , , ,  , 

hiz 011u yeıyiiziinde kihir ve fesat arzusu hulwımaymılara veririz. Akiheı 11111/la· 
kilerindir. " (Kasas, 28/83). 

Bir şairin dediği gibi: 

Zulmün topu var, dehşeti var, savleti varsa 

Hakkın da bükülmez kolu var, kuvveti vardır· 
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"Yani zu/111ii11 topu, dclışeti ve saldır�a11/ı�ı varsa, huna karşıltk //akk'uı da 
bükülmez kolu ve kuvveti vardır. " 

Böyle iken, �-41 ı)i·� � �.tlı JI ') � Baksana o bir zamanlar kendile
rine, ellerinizi (s�vaştan) çekiıiiz, �akın savaşa sebep olmayınız i;L.alt ı;.,;tt, 
�)')t ı)� ve siz hemen namazı dosdoğru kılınız, zekatı veriniz, denilenl�ri 
görmedin mi? Yani savaş ve çarpışmanın zamanı değil iken, � j.;lZ � 8 > :.�ı , , ; , , J.ıı � "Bize bir hükümdar gönder. (Onun önderliğinde) A llah yolunda 
savaşalım. " · (Bakara, 2/246) diyenler gibi savaşa taraftar olup pa sakın 
savaşmayınız diye men edilenler J8ll � : .. -.S' l.li Üzerlerine savaşmak yazılıp 
farz kılınınca, savaş kesin bir va�ife, hali�i alınca � :;_,_J (.)1 .bunlardan bir 
kısmı �:··;. �1 �1 '11 +:··ı..s- ��ı �-_;::;.� AUah'tan korkar 'gibi v�ya daha şiddetli 

, , 
bir şekilde insanlardan korkmaya başladılar. ı)u� Sözlü olarak veya dav-
ranışlarıyla dediler ki: J8lı ı:-_ı:, :-::? � �.:, Ey Rabbimiz! Bize savaşmayı 

, , 
,_,. � -

niçin yazdın, niçin takdir ettin, veya niçin farz kıldın? �_) �1 JI GJ).1 V) Bizi - ,,,, , , 
çok uzak değil yakın bir zamana kadar geciktirseydin. Az bir müddet daha 
bize mühlet verseydin de biraz daha yaşasak ne olurdu? Ji Ey Mu
hammed! Sen bunlara de ki: � Q�ı t G.::. Dünya malı ne olursa olsun azdır, 
mutlaka geçicidir. �ı � � t;'.�t, Ahiret ise muttaki olan, fenalıktan koru
nabilenler için daha hayırlıdir. � �;..ıhl Y.ı Size kıl kadar zulüm edilmez 
veya �� � onlar zulme uğramazl�r. 

FETİL: Hurma çekirdeğinin ortasındaki yarıktaki ince iplik gibi çizgi de
mek olup azlık ve önemsizlikte mesel olarak kullanılır ki, Türkçemizde 'kıl ka
dar" diye ifade edilir. 

,-;t•'. J!_J'; u! ����:;., �:;Jı �;'� ı)):.J �1 Iler nerede olursanız olunuz ölüm 
size yetişir. Yüksek kalelerde veya sağlan1 saraylarda, hatta gökteki yıldız
larda dahi bulunsanız yine ölüm gelir sizi bulur. Bu�pan dolayı ölüm kor
kusu ile vazifeden kaçınmanın hiçbir anlamı yoktur. Madem ki mutlaka bir 
ölüm vardır. Ona her zaman hazır olmalı, dünya hayatına bağlanmamalı, vazi
feyi seve seve yapmalıdır. ;:· :.. ;.;:_ 47 �!> Bir de Ey Muhammed! Bir takım kim
seler -ve özellikle nıünafıklar- kendilerine bir iyilik, bir nimet veya her-

ı 

hangi bir güzellik nasib olursa Jn l;.s. ::,.. .� ı).,,Z "bu Allah tarafındandır" 
diyorlar. Allah'tan biliyorlar. :�::· ;.��

-
��

!
; · Ve eğer başlarınıza bir bela veya 

herhangi bir kötülük gelirse �i.. ::,_. ._a ı).,,Z "bu senin tarafındandır" diyor-
tar. 

, , , �, 
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B u  hususta �öyle rivayet edilmiştir ki: " l  lz. Peygamber (s.a.v.) Mcdinc'yc 
wrldiAi zaman Medinc'de bolluk ve ucuzluk olmuştu. Hz. Muhammed'in insan
lnı ı lslfmı'a davet etmesi üzerine yahudilerin inadı ve münafıkların münafıklığı 
01't11ya çıktığı sıralarda kıtlık ve pahalılık görülmeye başladı.< 1 )  Bunda belki Mc
tliııc'nin kalabalık olmaya başlamasının da bir rolü düşünülse bile, yağmurlarıı) 
nl ı�ılmışın aksine az yağması, meyve ve ürünlerin olmaması gibi tabii durumlar 
''" vardır ki, • �(, . C.t;J � �1 lr�1 tıı � � 0 � ı::l:.�1 �� "Biz hangi ü/key<' hir 

, , , , , , "' "  , 

/>«',YKamber gönderdiysek, ora halkını (Peygamberlere /)aş kaldlrdıklar11ula11 
blıiri� hize) yalvarıp yakarsınlar diye mutlaka yoksulluk ve darlıkla sıkmışudtr. " 
(A'raf, 7/94) ayetinde her .peygamberin gönderildiği memlekette başlangıçta 
hüylc bir darlık ve sıkıı.ıtının yüz göstermesi de Allah'ın adeti olduğu açıkça hc
lirtilmiştir. İşte o zaman yahudiler ve münafıklar; ''Biz böyle uğursuz bir al.lam 
�ürmedik. Bu geleli meyvalarımız az biter oldu ve fiyatlar arttı, pahalılık 
çoğaldı. 11<2) diyorlar. Bolluğu ve ucuzluğu Allah'a, darlığı ve pahalılığı Peygam
hcrc isnad ediyorlardı. Çünkü �� ,;.,� IJ�:L� �::-.. ;.;:o'; �G .� 8 ı)u �-=- :Jı �:� r.Hl 
� "Onlara bir iyilik (bolluk) gelince, 

·
(Bu bizim h�kkı;,,;;dır.) derler. Eğer keı�

ılilcrine bir fenalık gelirse Musa ve onunla beraber olanları uğursuz sayarlar
tll. . . " (A'raf, 7/131) ayetinin manasından anlaşıldığı gibi vaktiyle Hz. Musa'yı da 
böyle uğursuz saymışlardı. Bu ayetin iniş sebebi bu olmuş. Fiikat ayet, beyanın 
gelişi itibariyle savaş durumlarını da ilgilendirdiğinden iyilikler ve kötülükler, 
bolluk veya darlık, sıhhat veya hastalık, hayat veya ölümden başka, zafer veya 
yenilgi gibi savaş sonuçlarını da kapsayacak bir şekilde ifade edilmiştir. 

Ji Ey Muhammed! De ki, J.Jı � � JS' başınıza gelen iyi ve kötü şeylerin 
hepsi Allah tarafındandır. Onun yaratması ve takdiri iledir. İyilikler, Allah'ın 
bir ihsanı, kötülükler de Allah'ın yardımı kesmesidir. Bu böyle iken r:,i)l :  �� (J 
bu adamların ne çıkan var ki �.b. �.>f f;! �J'_,� � bir sözü veya olayı fıkhı ile, . , 

yani sırrı ve hikmeti ile anlamaya yaklaşmazlar da Allah tarafından 
başlarına gelen felaketi peygambere isnad etmeğe kalkışırlar. 

Şimdi de öyle bizi niye dine davet edip duruyorsun? Kafirlik de Allah'tandır 
demeye kalkışırlar. Çünkü söz anlamamak yüzünden JJı � :,_. JS' denilince bir ta-

, f* , , 

raftan bundan insanın çalışmasını ve iradesini inkar etmeye, kulların işlerinde 
cebr (zorlama) manasını çıkarmaya kalkışırlar. Diğer taraftan öyle ise sorumlu
luk nerede kalır? Allah'a inanma ve iman etmenin tabiat tasavvurundan ne farkı 

(1) AJıJsl, Ruhu'l-meani, ili, 88. 
(2) Aıusı, a.g.e., ili, 88. 
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olur? /\llah'a kötülük nasıl isnat edi l i r'! /\l lah'ın zararlı olan hir �eyi yaratması 
nasıl caiz olur, gibi şüphelere saplanırlar. Bu konuda Ey Muhammed, hitaba 

1 ,... 

layık ve Allah'ın sözünü anlayacak olan sensin, dinle: .J.Jı � ;:
- :. � ��1 L. Sana 

, , - , 

gelen her iyilik, her menfaat, itaat ve nıükafat Allah' tandır, çalışıp kazan-
nıan olsa da olmasa da AHah'tandır. Çünkü Allah dilemeyince hiçbir şey ol
maz. Allah Teala Rahman ve Rahim olduğu için de iyilikler O'nun irade ve tak
dirine, yaratma ve var etmesine dayanmakla beraber, O'nun rızasına da 
tamamen uygundur. Bunun için insanın çalışıp kazanmasıyla ilgili olmayan iyi
likler yalnız Allah'm ihsanı olduğu gibi, insan iradesiyle i lg i l i  iy�ik1er de AI .. 
Jah'ın takdir ve yaratmasına, hükmünü yürütmesine ve başarılı kılmasına, irade 
ve rızasına uygun olması hasebiyle yine O'nun bir ihsanıdır. Bunun için 
sübjektif, ohjcktif, maddi, manevi, çah�ılarak kazanılan ve çalışmadan elde edi
len mutlak �ek ilde bütün iyil ikler Allah'tan bilinmelidir. �ı •;; ::,.J ;�·_-. � �t:,1 C.� 

, , ,. ,.. .. 

Ha�ına �elen her kötülük ise kendi nefsindendir, kendi günah veya kusu-
rundundır. C1�rçi ,.İJı l:.&, ::r- JS- "llepsi Allalı 'twulır. 11 ayeti gereğince bu da Allah 

,,. , , , 

kal ından-dır. /\ilah takdir ve irade etmemiş olsaydı bu da olamazdı. Fakat bunda 
yapma veya terk etme yönünden mutlaka senin sebep olman vardır. Bunun esası 
sen in kendin, sen in arzun veya senin kusurun, senin hatan veya senin acizliğin 
ve senin özündür. Çünkü sen başlangıçta kendi nefsinde ve aslında her şeye 
gücü yeten ve varl ığın başlangıcı olsaydrn elbette kendine hiçbir günahı 
yaptırmazdın ve hiçbir taraftan sana bir zararın gelmesi ihtimali olmazdı. Bun
dan dolayı birinci .derecede günahların kaynağı, yokluğun asl ı ve yalnız 
mümkün. olan yaratıkların mahiyyetinin k�ndi acizliğidir. Allah, ona herhangi 
bir var oluş anında bol bol iyil ik ihsan etmese o derhal yok olur gider. İkincisi, 
başa gelen kötülüklerin bir kısmı insanın arzu ve iradesine bağlıdır. insan onu 
nefsinde tece l l i  eden bir irade ve istek i le bilerek veya bilmeyerek bizzat veya 
dolayısıyla ister. Hatta ısrar da eder, irade ve istek kuvveti nefsinde bir iyi l ik 
olduğu halde istenen maksat, iy i l ik de kötülük de olabilir. Allah Tefüa da cimri 

,. 

olmadığından kulunun. iradesine izin verip hükmünü yürüterek maksadını ya-
ratır ve istenen kötülük yine Allah katından gelmekle beraber, sebep ve çıkış 
yeri kulların nefsi ve onların kazancı sayılır ve sorumluluk da yapana ait olur. 

_.r.? :;. ı;·.z, �-�l :-:- 5' l:.? .=:._.;.. � ��1 C.� "Başuııza gelen lıerhangi hir musibet, 
kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. (Bununla beraber) A llah, çoğunu af 
feder. 11 (Şura, 42/30). Üçüncüsü, genel anlamıyla ''seyyie" sadece günah değil, 
meşakkat ve sıkıntıları da kapsadığına göre bazı sıkıntılar, acılar vardır ki  nefsi 
temizlemeye sebep ve günahlara keffaret ve bundan dolayı iyiliğin başlangıcı o-
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hıı . lhı gibi kötülüklerin de başa gelmesi yalnız nefsin ıslahı veya kurtuluşu hik
mrti ıH· dayandığından bu da Allah katından gelmekle beraber buna � ��-- , 
,,,,,.,.. ... ;,, irin" manasına �! ';; ::,.. "nef'tinden" demek doğru olursa da bunu iyilik-, ,. 
l•n sııyınak daha uygundur. Bundan dolayı, her ne şekilde olursa olsun kötülük 
füın· ku la nisbet edilmeli, insan onu kendisinden bilmeli ve bununla birlikte ::,.. · ,. 
JJI � "!\/lalı katmdan" olduğunu da unutmamalıdır. Bu ayetten, Mutczililcrin , . 
hıh'ı ıl'rck yapılan işlerde kulun kendi yaptıklarının yaratıcısı olduğunu. , -�ıkıtrınaya kalkışmaları doğru değildir. Çünkü J.Jı � ,�- :. ::,.. ��1 \.'.:. ayeti hüyk ,,, ,,, - , 
hlr iddiaya aykırıdır. Hülasa, JJı � ::,.. JS' "Her şey Allah'tandır. " Fakat hundan 
&.'�hir (zorlama) anlaşılmamal;dı;. -�, .\: � +::·d ::,.. ��1 (.J J.ıı � ;;:· :.. ::,.. ��1 (:. 

, , # ,,,.. ,,,,, , , ,  ,,, 
Ayt·ıinin açıklamasına uygun olarak ne zorlama, ne serbestlik �1 � :;.1 "ikisi , • 1 

1ınıs111da bir durum, " bir adalet ve sorumluluk anlaşılmalıdır ki, burada JJ� :-..J:..ı 
1 , , lir ki, Jw JJı � .�� .,;;. "iyi ve kötü herşey Allah'tandır. " iman esasının güzel 

hlı· açıkla�ası ��ı:cr.;: Ve bu açıklama kendisini iyi, başkasını kötü, iyiliği ken
dinden, kötülüğü başkasından bilen cahil ve gururlu insanlığın gururuna kar�ı 
hlr ders olduğu gibi; kendisini ne iyilik, ne de kötülük hiçbir şeyle ilgili say
mayan tembel insanlığın tembelliğine ve ilişiksizliğine karşı da bir derstir. Mut
lnka şunu iyi düşünmek gerekir ki, hem j,,ı � ::,.. JS' hem de � ;.::· d ::,.. ��1 C.j , , , , , 

� olması, Allah ile insan arasında önemli bir ilginin varlığına delalet eder ki, 
ht; da, �i_L�- ..)#��1 � �� Jı "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. " (Bakara, 2/ 
.lO) fıyetfnde anl�tıl�n v�killik; �L.�1 �� �I "Biz emaneti göklere, yere ve , 
tla{:lara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, korktular. Onu insan 
yiiklendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir. " (Ahzab, 33/72) ayetinin yüce 
açıklamasında arzedilen emanet meseleleridir. Nefis, ne zaman kendini ileri 
sürer, hareketlerini ve iradelerini kendi hesabına yapmaya kalkışırsa, vekilliği 
ve emaneti kötüye kullanmış olur ve kötülüğün kaynağı olmuş olur. Ve her ne 
vakit iradesini, emanetin yerine getirilmesi ve vekillik vazifesinin yürütülmesi 
açısından harcar, kendini Allah'ın iradesine teslim ederse, o zaman da Allah'm 
iyiliklerine mazhar olur. Ve işte insanlık mertebeleri bu iki  itibarın ortaya 
çıkmasına bağlıdır. Ve bunun en başında peygamberlik mertebesi, onun başında 
da genel elçilik (Peygamberlik) mertebesi vardır. Bunun içfo burada Hz. Pey
gamber'in bütün _insanlığa peygamberliği ayetle ifade ediler�k, bütün iyiliklere 
nail olduğu işaretle buyuruluyor ki: 'J;..� V"'WJ �G.1.:.�t, Ve biz seni bütün insan-, , 
lara elçi olarak gönderdik, sen onlara nefsini değil, Rabbinin iradelerini, 
besbelli gücünü göstereceksin. Bundan dolayı senin nefsin, kendi hesabına or
taya çıkmaktan beri kılınmıştır. Sen hiç bir zaman kötülük kaynağı olmazsın � 
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(� JJlt ve buna şahid olarak Allah yeter. Allah'ın emrine bizzat Allah'ın , 
şahitliğinden daha açık hiçbir şey yoktur. Sen, sözlerinde, işlerinde ve iradele
rinde senin değil Allah Teala'nın kudret, irade ve rızasını göstereceksin, hakkın 

• 1 ' 

iyiliklerini ortaya çıkaracaksın. ; �ı �I � �1 41.Jı � ''Allah'ın, kendisinden başka 
, , , t 

ilah olmadığına şahitlik etmiş. " (At-i imran, 3/18) olduğu gibi, :ı;;, r� �1 ;J.Jı � 
. , JJı "Allah'ın, Muhammed'in kendi elçisi olduğuna şahitlik etmiş" olduğu da 
anlaşılacaktır. 

, Bilindiği gibi elçiye itaat, elçiyi gönderene itaattir. Bunun için � J;,.:,,ı � ::;.  
aJı t_U.1 her kim Allah'ın elçisine itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. J') ::;.:, 
Her kim de nefsine uyar, itaatten yüz çevirirse onu kötülüklerden koru
yacağım diye uğraşma. � r�'J� ���1 (J Çünkü biz seni onların başına bir 
koruyucu olarak göndermedik, elçi olarak gönderdik. Artık onlar, kötülük 
kaynağı olan nefislerdir, elbette kötülükleri yapacaklardır. Sen onları kötülük
lerden, kötülüklerin cezasından koruyamazsın. �u, �))::, Onlar �ı.ı, yani "baş
üstüne" de, derler. �� ::,._ ı.Jj; nG Sonra yanından çıktılar mı ',;.;&. � t;u, �-�� 
:J),J '-'.ılı bir kısmı ge�e-leyin saı{a söyleyeceğinin veya senin söyley�ce'ğinin 
tersini söyler, başka bir ifade ile, sana verdiği sözün veya senden aldığı emrin 
tersini yapmak için beyit yapmaya çalışır gibi yalan dolan uydurmakla uğraşır, 
�u, dediği halde gönlünde isyanı kurar, sıkıntı çıkarmaya uğraşır, kalbinde 
daima bunu gizler. J.i.Jı t_U,1 '.ill �;.:,u � ::;.  "Kim peygambere itaat ederse Allah'a 
itaat etmiş olur. " hükmüne karşı münafıkların bir kısmı artık Muhammed, Al
lahlık iddiasında bülunmaya kalkışıyor demek istemiş, bunun üzerine bu ayet 

A 1 I inmiştir. (Al-i İmran, suresindeki ı_ri�G aJı 0� ;.��(' �I Jl "De ki, eğer Allah'ı se-
, ,. , , 1 

viyorsanız bana tabi olunuz. il (3/31) ayetinin tefsirine bkz.) ;:,}::� (.. � �(, 
Onlar gönüllerinde ne gizlerlerse Allah onu yazar, vahy ile sana bildirir. 
Kur'an'a geçirir veya sırası gelince cezalarını vermek üzere defterlerine geçirir. 

1 

Bundan dolayı .J.H J&. JS")� r4�� :;,;,u sen onlara bakma, her hususta Allah'a 
, , 1 

dayan, bunları da ona havale et � �� � Allah Teala vekil olarak yeter. 
1 

;:,(,i)ı �.J';.ii,_ �1 Bunlar hala Kur'an üzerinde gereği gibi düşünmüyorlar 
mı? -.İJı ;,;&. l:.s. � ;:,lS' '.}J Eğer bu Kur'an, yahut senin söylediklerin Allah' tan 
başkasi t��af;ndan gelmiş olsaydı (# ��I y b�) bunda bir çok tu-, , 

tarsızlık bulacaklardı. Böylece gaipten verilen haberin ve özellikle gizli gizli 
kalblerinde gizledikleri şeylerden haber veren bu kadar haberlerin şaşan, doğru 
olmayan, gerçeğe uygun olmayan yalanlarını yanlışlarmı bulabilirlerdi. Halbuki 
bulamıyorlar ve bulamazlar. Kendilerinden başka kimsenin hab.erdar olmadığı 
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•hu uınlan, fikirlerini ve sırlarını Kur'an'ın ve Peygamberin, olduğu gibi ve ihti
l•fMli'. haher verdiğini görüyorlar. Bunun sonunu düşünmeleri ve Allah la
rnl'ından ol<luğunu doğrulamaları gerekir. Kur'an'ın ne verdiği haberlerinde, ne 
de vııad ve tehdidinde aksine gelişen hiçbir şey bulunamamıştır ve bulunamaz. 
Uuııdan başka Kur'an bir Allah vergisi olmasaydı, bunu baştan ba�a icazkar 
(hrrkt�sin yapamayacağı şekilde fasih), benzeri olmayan bir belağat ve fesahat 
'�inde cereyan etmiş, gitmiş bulmazlardı. Bir kısmım fasih, bir kısmanı kusurlu, 
hlr kısmını kolay ve bir kısmını zor, karşı çıkılabilir ve mutlaka çıkılabilir . 
Llr�i�ik, çok değişik bir şekilde bulurlardı. Bu kadar beyan çeşitlerinin ve ma
knmların farklı olması ile beraber hepsini birbirine benzeyen ve birbirine uygun 
hir fıtrat düzeni, sağlam ve kusursuz bir metin içinde bulamazlardı. Beyan 
tlsluhunda tabiatın zorlamasından, düşünce i le i lgil i  zorlanmalardan, hak ve i
yiliği, doğru düşünmeyi hedef edinmeyen, nefse ait maksatlar, nefis ve §chvctlc 
ligi 1 i meyi l lerde11 bir çok nişaneler bulurlardı. Daha sonra kıracl ve 
hüküm lerinde, sure ve ayetlerinde, maksat ve manaların, hikmet ve yararların, 
tlunımların gereğinin çe§İtli ve değişik olmasıyla uyumlu ve hepsinde Allah'ın 
hükmünün hissedilen akışını gösteren ahenkli bir çeşitlilik ve değişikl ik bul-
1t1azlar. Değişik ve tahrif edilmiş (bozulmuş) Tevrat ve İncil nüshalarında a�ıkça 
).!ilrüldüğü üzere, nesih ve değiştirme konusu olmayan aynı olayda, aynı za
manda bir çok uyuşmazl ıkla değişik ve çelişkili nice haberler, hükümler bulur
lardı. Evet Kur'anda zamanların, yerlerin ve durumların dcği�mcsinc güre 
değişik hükümleri ve çeşitli manaları ifade eden kıraet ve lafızlar vardır. Ve hu 

ıu�ıdan birbiriyle çelişkili olduğu görünen ayetler vardır. Fakat bunların hiçbiri 
Al lah'm birliğine ters düşen aynı olayda, aynı zamanda, aynı şartlar ahında 
'clişkil i  ve dağınık bir gidişat üzerinde değil, yavaş yavaş birbirini iyice 
açıklamak, tefsir etmek ve çeşitli durumların gereğine göre hükmü cleği�tirmck, 
yerine başkasını koymak suretiyle açıklamak ve zaman zaman değiştirmek ve 
kaldırmakla beyan ederek giden ve sonsuz bir hayatın akışını ve hizmetini tlt.:
vam ettiren özel ve düzenli bir gelişme üzerinde yürür gider ve hak ikaı 
gülistanında açılan bütün yaratılış tecellileri ve güzellikleri gibi çokluk İ\İndc 
birliği ve birl ik içinde çeşitlenmeyi ifade eden mükemmel bir ahenk ve uyumlu 
bir değişik l ik  ve çeşitlilik arzeder. Ve Kur'an ilminin en büyük önemi ve zevki 
de içinde fazla  karışıkl ık bulunmayan bu çeşitli ahenk içinde sonunu tam 
dü§ünmekle müteşabih ayetleri muhkem ayetlere havale ederek Kur'an 
ayetlerinden Allah'ın hükümlerini ve kainatın olaylarından Allah'ın varlığını o

kuyup bulmaktır. 



< 'üz: 5 
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Mesela J.ıı � :,.  J.i' "Hepsi Al/alı tal'lıji11da11dır. " ifadesiyle ::,.J ,���d:,. �'-1 � 
,, ,, ,, "' . , ' - , 

�· ";;. "Sana her ne kötülük isabet ederse kendi nej�·itıdendir. " düsturları arasında 
açık bir çelişki ve zıtlığın bulunduğu zannedilebilir. Halbuki bunlar, birbirini ta
mamlayan bir açıklama olarak beraberce düşünülmek ve aradaki çelişme nokta
ları atılıp beraberlik yönleri düşünülmek üzere söylenmiş ve, �J,.)� � r";ll :  �� (J 
�� �J�f;! "Bu adamlara ne oluyor ki bir türlü laf anlamıyorlar!" (Nisa, 78) ayeti 

; 
ile de bu nokta özellikle hatırlatılmış. Burada da ifade edilen değişik hükümle-
rin, bu gibi çeşitli açıklamaların hükümde çelişkiden değil, hikmet ve faydalar 
ve durumların gereğine uygun ve ahenkli bir hikmetteı_ı ·ileri geldiği özel bir 
şekilde anlatılmak ve münafıkların yalan dolanlarına tamamen engel olmak için 
fazla değişiklik olmadığı ifade edilerek (,r.:S' \j�ı � ı_,�� buyurulmuş ve iyice 

; 
düşünmeye sevk olunmuştur. 

1 

Yukarda � ;.Vı �Jt �;_,)ı l�t, aJt 1�1 diye Allah'a itaat ile, Hz. Peygam-
, ' · , , , ' 

ber'e itaat etmek birbirinden ayrıldığı halde burada Allı t_l!,1 � �;..)ı � ::;.  diye i-
kisi birleştirilerek Peygambere itaat Allah'a itaate çevrildiği sırada hem idareci
lere itaatın hükmünün 'Peygambere itaat etmeye bağlı ve ona eklenmiş olduğu
nun anlatılması, hem de müslümanların siyasi yönden eğitimlerinin yükseltilme
si için buyuruluyor ki : � ı;m ��ı :1 i--�1 � :;.ı ;;.:Gı. r�� Bir de kendilerine em
niyet veya korkuya dair tatlı veya acı bir emir, bir haber, bir şey gelince 
hemen onu yayarlar; doğru mu, değil mi, yahut yayılmasında bir zarar var mı 
yok mu, kamu yararı açısından neşredilmesi caiz mi, yoksa gizlenmesi gerekir 
mi ,  düşünmeden danışmadan yayarlar Burada gazetecilerin durumuna da temas 
eden bir uyarı vardır. r4�;;.�ı �_,1 j� �;..)ı J} �J�� ")"_, Bunlar işittikleri bu haberi 
Peygambere ve kendilerinden olan idarecilere, yani o işte yetkisi ve ihtisası 
bulunan zatlara veya amirlere götürüp onlara başvursalar, danışsal�r veya 
havale etsele� ;.;�; ;.;).:�:·. ! ��ı � onu içlerinden bilgi ve tecrübeleri ve iyi 
niyet ve basiretleri sayesinde istinbat edebilecek ve hüküm çıkarabilecek o
lanlar mutlaka bilirler, ne yapılacağını anlar, anlatırlardı. 

İSTİNBAT: Ja.;; Çıkarmaktır. 11Nebıt" de bir kuyu kazılırken ilk çıkan su de
mektir. İşte çözümü istenen bir olay, bir konu karşısında elde bulunan prensipler 
ve bilgileri inceleme ve etraflı bilgi edinme, araştırma ve düzeltme ve 
karşılaştırarak yeni bir bilgi ortaya çıkarfl1:aya da istinbat ve istihrac denilir ki, 
bu bir meleke ve özel bir kudrettir. Herhangi bir işte böyle bir l iyakat ve yeterlik 
sahibi olanlar, o işin müctehidi ve gerçek sahibi ve Allah katında yetkilileridir. 
Bunun için yukarıda �;..)G fıı J! �-''/) ,.t;:, v! �jG; � .. u diye Allah'a ve Peygambe-
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thu· müracaat edildiği gibi, burada da Allah'ın Peygamberine ve böyle yetkili 
khıısl'lcrc müracaat tavsiye edilerek bunlara da itaat etmenin Peygambere itaat 
fltıu· yt.� bağlı olduğu bir daha anlatılmıştır. Bundan dolayıdır ki icmada geçerli 
ulnn gürüş bu gibi yetkili zevatın görüşüdür. 

Bu flyet bize özellikle şu hükümleri anlatıyor: 
1 - Olaylarla ilgili hükümler içinde doğrudan doğruya ayet ile bilinmeyip is

tlnhal ile bilinecek olanlar da vardır. 
!,, İstinbat da bir delildir. 
3- İstinbata ehil olmayan bilgisiz kimselerin olaylarda ve bilmedikleri konu

huda alimlere başvurmaları ve onlara uymaları gerekir. 
4- Hz. Peygamber bile istinbat 'ile mükelleftir. Çünkü ı).J1 )(, J;.,:,Jı JI ;J'�� ".,r, 

t'll den sonra r i�: �)·:�-:: � �,.ılı �,�:1 ayeti Peygamberi de kap;adığında· şüphe 
yoktur. 

iniş sebebine gelelim: Münafıklar fırsat buldukça düzmece şeyleri ve uydur
dukları kötü yalanları yayarlar. Müslümanların zayıflarından bir takım halk da 
ıni'ıfrezelerih durumlarıyla ilgili · tatlı veya acı herhangi bir haber işittikleri za
m arı doğruluğunu, yanlışlığını araştırmadan, ne öncesini, ne de neticesini hesaba 
knt ınadan doğrudan doğruya yaymaya kalkışırlardı. Ve bu gibi saygısızlıklardan 
hazı fitneler meydana gelirdi. Tefsircilerin çoğu, bu ayetin bundan dolayı 
im.fiğini açıklamışlardır ki, bu şekilde ayetin iniş sebebi, savaş ve askeri durum
larla ilgili olmuş oluyor. Diğer taraftan Sahih-i Müslim'de Hz. Ömer'den, İbnü 
Abbas kanalıyla rivayet edildiğine göre, Resulullah'ın, kadınlarından bir süre 
için uzak durduğu esnada, bir gün Hz. Ömer camide insanların, Resulullah 
hütün hanımlarını boşamış diye üzülerek konuştuklarını görmüş ve bu haberi 
aklı almadığından derhal koşup izin isteyerek peygamberin huzuruna girmiş, bi
raz derdini anlattıktan sonra bir fırsat bulup "kadınlarını boşadın mı?" diye 
sormuş, "hayır (boşamadım)" cevabını alınca çıkıp "bilesiniz ki, Hz. Peygamber 
(s.a.v.) ka9ınlarını boşanıadı" diye bir tellal gibi seslenmiştir.<1) Bu ayet de bu
nun üzerine inmiştir ki ,  Hz. Ömer'in gerçeği istinbatına (ortaya çıkarmasma) 
işaret etmekle, onu övmeyi de kapsamaktadır. Bu rivayete göre ayetin iniş se
bebi, Nisa suresinin esas itibarıyla içine aldığı aile hükümleri i le bir ilgisi de 
vardır. Fakat terbiye ile ilgili hükmü genel olduğundan ayet daha fazla savaşla 

( 1 )  Buhari, Edeb� 121;  İlim, 27, Mezalim, 25, Nikah, 83,92; Müslim, Talak, 34. 
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ilgi l i  <lurumlan ve siyasi eğit imi hedef alan bir nazım uslubuyla i fade buyu
rulmuştur. Çünkü bunlarda boş boğazlık daha çok yapılır ve daha fazla za
rarhdır. 

1 

:���� µ. �ı j"a1 'f)� Ey Müslümanlar! Eğer Allah'ın bu fazileti ve 
rahnıeti sizin üzerinizde olmasaydı, yani böyle peygamber ve istinbata gücü 
yeten i l im ehli yetki sahipleri ile doğru yola irşad ve hidayeti olmasa ;.�·.:;'1 
� t.ıı ��ı muhakkak ki siz çoğunlukla şeytana, şeytan gibi münafıklara 
uyardınız, sürüklenirdiniz, uymadığınız konular veya uymayan adamlar pek az 
olurdu. Çünkü az çok aklı olan herhangi b i r  kimse her konuda şeytana aldan
maz. Kitabın sırlarını bilen ve hüküm çıkarmaya gücü yeten yetkililer, çok geniş 
bilgi sahihi olan alimlerden olan zatlar da hak ve hayırlı işleri Allah'ın kuvve
tiyle birbirinden ayırmaya güçleri yettiğinden bunların da şeytana aldanması pek 
az olur. l lalbuki halk, çoğunlukla aldanır. Bununla birlikte i l im ehlinin aldan
maması da yine Al lah'ın fazilet ve rahmeti sayesindedir. Bunun için diğer bir 
fiyct1e: .�1 � � Jj(. ��:��� µ. �I j"ai �")� "Eğer üzerinizde Allah'uı lutfu ve 

m<•r/111111(.'fİ olmasaydı, içinizden hiçbiri ebediyyen tenıize çıkmazdl . . . '' (Nur, 24/ 
2 1 )  huyurulmuştur. Bundan dolayı bu iki ayet arasındaki lutuf ve merhametin 
farkı unululmamalıdır. Birisi mutlak, birisi kayıtlıdır. Durum böyle olunca yani 
savaş yazılmış, mazlumlar (zulme uğrayanlar) inler, acı büyük, dünya malı az, 
ölüm nasıl olsa takdir edilmiş, hazırlıklı olmak ve itaat etmek lazım olduğu 
halde münafıklar itaat etmez, hile ve dolandırmaya çalışır, birtakımları da ağır 

' 

davranır savaştan kaçınırsa Ey Muhammed! J.Jı � ı_} �ill Bizzat sen Allah 
yolunda savaş. ;,r ";; �ı � � Sen ancak ke�di nefsini� mükellefsin, kendi 
yaptıklarından sorumlusun. O halde yalnız da kalsan bu vazifeni yap. J::'?� 
�j:lı Müminleri de savaşa teşvik et ve istekli kıl ki ı.J'fa �.ılı �·� � 01 :iiı � 

,, , 

Allah 'ın kafirlerin zarar ve kuvvetini önlenıesi kuvvetle unıuhuaktadır. 
Yani vaad edilmiştir. Bu ayet, Küçük Bedir savaşı hakkında inmi§tir. Al-i İmran 
suresinde . . .  ;J:.l I� :J �t!Jı �I ��I ;..4J Jli �.Dl "Onlara �azı kim.-..;eler, insanlar, 
size karşl bir araya geldiler, demişlerdi" (Al-i İmran, 3/173) ayetinde açıklandığı 
üzere Hz. Peygamber (s.a. v.) Uhud savaşından sonra Ebu Süfyan'a karşı bir 
sene sonra zilkade ayında Küçük Bedir pazarına katılacağına dair sözleşmiş ve 
söz vermişti. Zamanı gelince insanları davet etti, fakat onlardan bir takımı 
çekindi. Bunun üzerine bu ayet indi ve Hz. Peygamber: "Ben yalnız kalsam yine 
giderim" buyurdu Ye yetmiş atlı arasında hareket etti. Allah Teaıa da kafirlerin 
kalbine bir korku koydu ve onları (Bedir'e gelmekten) caydırdı. Onlar, Merri 

Zahran'dan döndüler. Hz. Peygamber de beraberindeki (ashabı) ile birlikte Be-
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ttlr1dl· sekiz gün kaldılar ve ticaret yaptılar. Bu �ek ilde Allah'ın, 11 Kafirlerin §İd
tlt1t ve kuvvetini önleme" vaadi de Kureyş kafirlerinin aleyhine gerçeklc§tİ . Bu-
11'111 gt"ncl bir şekilde gerçekleşmesi de Hz. İsa'nm gökten inmesi meselesi o
lnrııgı süylenmiştir. Hz. Peygamber bu "Küçük Bedir" olayında bu emre uygun 
olıırnk tek başına gitmeye kalkıştığı gibi, buna uyarak Hz. Ebu Bekir Sıddık da 
l't•yganıberin vefatı üzerine zekatı vermekten kaçınan mürtedlere karşı böyle 
yupmı� ve Hz. Peygamberin halifesi olmayı hak ettiğini bununla da ispat etmiş 
vr ha�arılı olmuştu. 

1 �vct, kafirlerde şiddet ve kuvvet bulunabilir � �'(, ·ı:..� �1 a,� ve fnkut 
. 

Allah kuvvet ve kudretçe onlardan hem pek çok yüksek, hem de ceıusı ve 
nınhı onlarınkinden çok şiddetlidir. Bundan dolayı kafirlerin kuvvetinden 
korkup da Allah'a isyan etmemeli, Allah'ın kudret ve azabından korkup da Al
luh'a itaat etmeli ve kafirlere karşı gelmelidir. Bunun için ey Muhammed! Sen 
kendin Allah yolunda savaş ve müminleri teşvik et. Çünkü bu bir şefaat demek
t ir.  Halbuki ��-.: �� c?°•! ::,;.  kim güzel bir şefaat yaparsa, yani Allah rızası 
i\·in bir yararlı işe aracılık ederse ve yol gösterirse � � � � onun o 

, , 

-cfaatten (aracılıktan) bir payı, güzel bir sevabı olur. Yararlı ve güzel bir işte 
yol gösteren onu yapan gibidir. ���-. l&.tr!. �··:; :;.� Ve kim de İslam'a aykırı kötü 
bir şefaat (aracılık) yaparsa r./. Jls' � � onun da ondan aynı oranda kötü 
bir payı vardır. ,�_;'. � JS' J.;.. �I �i, Allah'ın da her şeye gücü yeter. Ve her 

, - .,. , 

�<;yi layıkıyle gözetir, İyiyi iyiliğinden, kötüyü kötülüğünden derecesine göre 
hisse sahibi kılar. 

Savaş ve teşvik emirlerinden sonra ve ceza bölümünden sonra bu şefaat 
flyetinin gelmesi ne kadar beliğdir (fasih ve edebidir). Bundan dolayı kötülüğe 
aracılık etmekten sakınmak gerektiği gibi her çeşit güzel aracılıklar da yapılmalı 
ve kabul edilmelidir. Bu örneklerden biri olmak üzere.-+: r!.-�� r�� kimin ta .. 

rafından olursa olsun bir selam ile selanılandığınız zaman, bir selam ile size 
saygı gösterildiği vakit de 41.. �� ı� siz ondan daha güzeli ile karşıhk 
veriniz, selamlayınız rı.J'�� �1 v'eya o�u geri veriniz, yani aynı ile karşılık veri
niz. 

T AI-IİYYE � : Lugatte mülk ve bulunduğu durumda kalma manasına ge
lir. Nasıl ki şair; .� :.-:_

.;; J.. �1 J'> �ciı j_ı � �1 'f0nunla Numlin'm yanına 
. gidiyorum. Ordu ile onun mülkü üzerinde yerleşinceye kadar. " demiştir ki, ):&. 
d "onun mülkü üzerine" demektir. 
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1 

Bir kimseye .:JJı JJ�. d iye <lua ctmcy<.� de lahiyye denilir ki "Allah ümürlcr 
versin" Vt!yahut "Allah seni mülk sahibi yapsın" veya "Mülkünde <laim kılsın" 

1 

manalarına gelir Cahiliyye devrinde Araplar selam yerinde ,aJı ��. derlerdi. 
Sonraları bizde yaygın olan "Allah ömürler versin" ifadesi bu selamın bir can
landırılması olmuştur. Fakat bunlar bir dua olmakla beraber mutlak surette 
hayırlı bir dua değildir. Çünkü ömür, hayat, mülk mutlaka selamet ve mutluluğu 
gerektirmez, felaket içinde de geçebilir. Bundan dolayı bu şekilde selam, aslında 

1 

noksan bir selamdır, hepsinin başı baş sağlığıdır. aıı �� "Allah ömürler versin11 
denildiği zaman, muhatap bu mananın kastedildiğini farz ederek hoşlanabilirse 
de bu bir gaflettir. Çünkü söyleyenin niyeti belli değildir. Veyahut hiç düşünme
miştir. Bunun için İslam dini, bu noksan tahiyyeleri selama çevirmiş ve �I �ç;. 
yerine dünya ve ahiret selameti ve barışı yayan � �':LJ1 dua ve iltifatını 
yerleştirmiş olduğundan İslam'da selam olmuştur. 

Bunun için -� �·�-�� (�-� "Size bir selam verildiği vakit." demek olur. 
Selam bir tahiyye ve iltifattır. Fakat her tahiyye ve i ltifat selam değildir. 

İşte Yüce Allah, Peygamberini ve müminleri cihada teşvik ederken İslam1da 
savaşın gayesinin, barışı temin etmek olduğunu özellikle hatırlatmak için güzel 
şefaatı (aracılığı) teşvik ettikten sonra, düşmanlar barış yapmaya istekli olduk
ları vakit siz de daha güzel veya onlar kadar barış yapmaya razı olunuz diye em
retmiş oluyor. Bundan dolayı burada Allah'ın .� �� -�;.. (�� sözü &.u � IA �� 
Q "Eğer onlar barışa yanaşırlarsa, sen de ona yanaş. " (Enfal, 8/61) ayetinin 
mealini içerir veya gerektirir. 

Demişlerdir ki; hıristiyanların selamı, elini ağzına koymak; yahudilerin bir
birine selamı, parmaklarla işaret etmek veya baş eğip kıç kırmak; mecusilerin 

, 

selamı, eğilme; Arapların birbirine selamı aJı �� ''Alfalı ömürler versin" demek, 
padişahlara selamları da �� �1 "Sabahleyin nimet �uf!" demek; müslümanların 
biribirine selamı da � r':Ül ve daha güzeli �tr;, J.ıı t.;..:,� µ. r':LJ1 demektir. 
� �� buna işarettir. Rivayet edildiğine göre bir, adam Rz. Peygambere ��1 
�(i� de�iş, cevap olarak Peygamberimiz ;�-;,.�� r':LJI ;,(_re buyurmuş, diğer biri 
JJI ��� ;{fc: r'i..J1 demiş, peygamber �lr.,(, '11 t.;..�� ��I �(1�� buyurmuş, diğer 
,biri de �lr.,(, �I t.;..�� �(lÇ. r':LJ1 demiş, buna' de peygamberimiz :iı°}c� buyurmuş. 
Bunun üzerine bu adam, "Bana noksan selam verdin, Allah Teata'nın dediği 
nerde kaldı." demiş ve bu ayeti okumuş, Resulullah da "Sen bana fazla bir şey 
bırakmadın, ben de sana aynısı i le karşılık verdim. rı(J) b�yurmuştur. Çünkü iste-

( 1 )  SüyOti, a.g.e., il, 605. 



( 'ııı.: 5 4- NiSA SÜRESi: H<l-87 4 1  

ıu·ıı �eylerin hepsi bunun içinde bulunur, zararlı şeylerden emin olma, çıkarların 
ml'ydana gelmesi ve devamı gibi. Kısacası, selam pek büyük bir şeydir. Hatta 
�'Wl Allah Teaia'nm güzel isimlerindendir. Ve Kur'an'da on iki yerde Allah 
Tl·rıı:ı mümine selam vermiştir. Selam almak farz-ı kifayedir. Nchal'den, "Selam 
si'ınııct, selam almak farzdır." diye rivayet edilmiştir. Hutbe, sesli olarak Kur'an 
ı ıkuına, hadis rivayeti, ilim okutma, ezan, ikamet esnasında selama cevap veril
ı ı ıt'.z. Oyun oynayanlara, şarkı söyleyenlere, abdest bozan kimseye, hamamda 
veya diğer bir yerde çıplak bulunana selam verilmez. Sünnet olan yürüyenin O·· 

turana, binek üzerinde bulunanın yürüyene, atlının merkebe binene, kü".üğün 
l ıüyüğe, azın çoğa selam vermesidir. İki kişi karşılaşınca ikisi de hemen selam 
vermeye girişirler. İmam-ı Azam dan rivayet edilmiştir ki, selam alan sesini pek 
yükseltmez. Özetle kim tarafından olursa olsun verilen tahiyyeyi, selamı en 
azından benzeri ile olsun almalı, selam verene hiçbir zarar verilmemelidir. Barı� 
barışla, ikram ikramla karşılanmalı ve herhangi bir iyilik mümkün olduğu kadar 

I 

karşılıksız bırakılmamalıdır. Çünkü � � JS' � �\? '1Jı �ı Allah Teala'nın 
, - -

herşeyin hesabını hakkıyla gördüğünde şüphe yoktur. Bütün bu işlerde de 

ancak onun hesabını düşünmelidir. İyi bilinmelidir ki: 

Meal-i Şerifi 
87- Kendinden başka ilah olmayan Allah, sizi kıyamet gününde mutlaka 

biraraya toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. Allah'tan daha doğru 
sözlü kim olabilir? 
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Şu halde: 
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Meal-i Şerifi 

4J 

88- O halde, siz niçin münafıklar hakkında iki gruba ayrıhyorsunuz'? 
Allah onları kazandıkları günah yüzünden terslerine döndürdüğü halde 
Allah' ın saptırdığını yola getirmek nıi istiyorsunuz? Allah kimi saptırırsa, 
'"�n onun için bir çıkış yolu bulamazsın. 

89r Onlar, küfür işledikleri gibi, sizin de küfür işleyip kendileriyle bir 
ohnanızı arzu ettiler. Onun için, onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar 
l�lcrinden dost edinmeyin. Eğer bundan yüz çevirirlerse onlan yakuluyın 
ve bulduğunuz yerde öldürün; Onlardan ne bir dost, ne de bir yardnnl'I e
dinmeyin. 

90- Ancak o kimselere dokunmayın ki, sizinle aralarında anlaşnıa olan 
hir kavme sığınmış bulunurlar. Yahut ne sizinle, ne de kendi kavimleriyle 
savaşmayı gönüllerine sığdıramayıp tarafsız olarak size gelmi�lerdir. EAer 
Allah dileseydi, onları size musallat kılardı, onlar da sizinle savaşırlardı. 
Eğer onlar sizden uzak dururlar, sizinle savaşmayıp size barış teklif eder
lerse, Allah, sizin için onlar aleyhine bir yol vermemiştir. 

91- Diğer birtakım kimseleri de bulacaksınız ki; hem sizden emin ol
mak, hem de kavimlerinden emin olmak isterler. Fitne için her davet o· 
lunuşlarında onun içine başaşağı dalarlar. l:ğer bunlar sizden çekinmezler, 
size barış teklif etmezler ve ellerini çekmezlerse, kendilerini bulduAunuz 
yerde yakalayın ve öldürün. İşte bunlar aleyhinde size açık bir fernıan ver
dik. 

Hasan ve Mücahid'den rivayet olunduğuna göre bir kavim, Medine'ye gelip 
müslüman olduklarını açıkladıktan bir süre sonra Medine'den sıkıldıklanna ba
hane ederek çöle çıkmak için Hz. Peygamberden izin istemişler ve çıkınca 
aşama aşama göçerek gitmişler, sonunda müşriklere katılmışlar, Müslümanlar 
da bunların müslüman olup olmadığında ve savaş açısından haklarında nasıl bir 
muamele yapılmasının lazım geleceğinde ihtilafa düşmüşlerdi. Bu sebeple bun
ların aslında münafık oldukları açıklanarak genel bir şekilde savaş hukuku ile il
gili bazı hükümler tebliğ edilmek üzere şu ayetler inmiştir<1): 

�;_-..�, �G:.lı ı.) ;J:J w Her kim güzel bir işte aracılık yaparsa sevap, kim de 
,,,. .,, ; ;  ,, 

kötü bir işte aracılık yaparsa günah kazanır. Allah'a hesap vermek bir gerçektir, 

(1)  Ahmed b. Hanhcl, 1, 192. 
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Allah birdir, kıyamet gününde §Üphc yok iken, si:t. o münafıklar hakkında neden 
iki gruba ayrılıyorsunuz'! ı;:.s- � ;..f:,J'.ıl j,,r:, Halbuki Allah onları kazandıkları 
küfür ve günahlar sebebiyle tersine çevirip reddetmiştir. :µ,ı :;. IJ� �1 �J:01 
aıı Siz Allah 'ın sapıklığa düşürdüğü kimselere hidayet vermek mi istiyors�-

, 

nuz? � � � � :J.Jı � :;.j Halbuki Allah, her kimi sapıklığa düşürürse, 
, -

yani kimde sapıklığı yaratırsa Ey Muhammed! Sen bile artık ona bir yol 
bulamazsın. : � �)8 ıj).r (J' �;Js.j � 1.J�j Onlar, kendileri nasıl kafirler ise 
siz de öyle kafir olasınız da hepiniz kafirlikte eşit olasınız diye arzu etmek-

' tedirler. Bundan dolayı, :!JI ��:· .. u! IJ�� � :�J1 �.4�; IJ� "JJ Onlar Allah yo-
lunda hicret edinceye, bu şekilde imanlarını isbatlayıncaya kadar 
içlerinden dostlar edinmeyiniz. r)') �ll Eğer onlar, Allah yolunda doğru 
dürüst hicret etmekle imanlarını açıkl�maktan çekinirlerse �;.liJ onları tu
tunuz �;J�j :·.�: �.,WG ve bulduğunuz yerde, yani Harem-i Şerif içinde de 
olsa kendilerini öldürünüz � �j 4Jj � IJ� �j ve onlardan ·ne bir dost, ne 
bir yardımcı tutmayınız, taniamen 'onl�rd�n sakınınız. �.ili �ı Ancak şu iki 
durumun birinde bulunanlar yakalanıp öldürülmekten nı'üst;snadır. 

1 - 2;� ;.4:·_; �1:,:i J! �� Sizinle aralarında bir anlaşma ve sözleşme 
bulunan herhangi bir kavme varıp onlara sığınanlar . . . Böyle sizinle savaş 
durumunda olanları terkedip savaş durumunda olmayan bir kavmin anlaşma ve 
güvencesine katılanlar, o kavın ile olan anlaşmanın hükmüne tabi olurlar. 

. -

2- r+-:,:i ıJ:� �1 r5'):� �1 ;;.�J� :.:,� rs-J��1 Yahut, sizinle savaşa 
girişmekten veya sizinle savaş halinde olan kendi kavimlerine karşı savaş
maktan göğüsleri sıkışarak; yani ne sizinle, ne kendi kavimleriyle savaşmayı 
akıllarına sığdıramayıp ne lehinizde, ne aleyhinizde savaşmaya karışmamak, ta
rafsız kalmak_arzusunda bulunarak soluk soluğa size gelmiş olanlar. Bunlar 
da aşağıda açıklanacağı gibi taarruzdan korunmuşlardır. 

Çünkü düşünmek ve takdir etmek gerekir ki, µ � j,ı : �� Allah di-
• lemiş olsaydı elbette bunları; yani ne size, ne de düşmanınız olan kendi ka-

vimlerine karşı savaşmak istemeyenleri üzerinize saldırırdı r5' )JLill da bun
lar da öbürleri gibi sizinle muhakkak savaşırlardı. Madem ki böyle olmadı, 
bunun Allah tarafından size bir lutuf olduğunu anlamalı ve şükrünü yerine getir
melidir. Bundan dolayı r5',,h� ;JJ r5'J?1 .:,G bunlar, sizden çekinirler ve sizinle 
savaşmaya girişmezler rı:Jı �I (,ı.lt vi �izinle barışarak size boyun eğerlerse 
� �_ıç � a,, � LJ artık bunlar aleyhinde Allah size hiç bir yol ver
memiştir. Onları bir anlaşma yapmadı diye ne öldürmeye, ne esir etmeye, ne de 
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hnhangi bir saldırıya uğratmaya hak ve yetkiniz yoktur. Savaştan sakınmakla 
hı •yun eğmeyi (barışmayı) arzetmeleri, saldırıdan korunmalarına yeterli bir se
lwpt ir. Nasıl ki, Müdlic oğulları, Hz. Peygambere bu şekilde savaşmaktan 
Nakınarak gelmişlerdir. wi �� Diğer birtakımlarını bulacaksınız �, �J� 
;.+-:,ı ı;;.t� ;..s--.,,;:."ı; hem sizden emin olmak, hem de kendi toplumlarından emi�. 
ohnak isterler. Ya iki tarafca da hoş görünmek, göze girmek, el tutmak, zarar 
l'lmcmek, sırasını bulunca külah kapmak için mümin ile mümin. kfıfir ile kafir 
olurlar veya yalnız zarar etmemek maksadıyla tarafsız olmak ve sava�an her iki 
1arafın kavgasından güven içinde kalmak, siyaset yapmak isterler. Rivayet l� 
dil<.liğine göre Esed ve Gatafan kabilelerinden birtakım insanlar Medinc'yc ge
l i rler, müslümanların güven ve itimadını celbetmek, bir savaşın meyLlana gel
mesi durumunda canlarını, mallarını güven altına almak için müslüman 
�i)rünürler, söz verirler, yurtlarına gidince de kafir olurlardı. Deniliyor ki bu 
durum, Abdüddar oğullarının bir geleneği haline gelmişti. Bir de Nuaym b. Mc
su<l Eşcai müslümanlarla müşrikler arasında güvenli bir durumda bulunur, Pey
gamber ile müşrikler arasında söz gö.türür getirirdi. Ayetin iniş sebebi bunlardan 
hirisi olmuştur. 

Böyleleri 4:'..'11 JI ı�·�� l::.lS' her fitneye itildikçe, küfür ·ve şirke veya savaş ve 
ihtilale doğr� dav�t veya sevk edildikçe lf.e.i ı;..s') ona tepe taklak atahr, fena 

, , 

halde dalarlardı. Her türlü edepsizliği yaparlardı. Şu halde bunlar hakkında ilk 
ünce iyi bir siyaset takip etmek, onları küfür ve şirke doğru itmemek gerektir. 
Bundan dolayı bunlar sizden çekinirler, barış ve güven isterler ve ellerini çekip 
usulca otururlarsa yapılacak bir şey yoktur. 4-·: �� I� ,� r � -�;,, (i!_, "Bir selam 
ile selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeli ile selamlayın . . .  " (Nisa, 4/ 

... ,., 

H6). Fakat ��1 1�� �ı �ı ı)L� ;J')� � �ll savaşta sizden çekinmezler ve 
size barış ve andlaşma teklif etmeiler ve,, ellerini çekmezlerse �fa & � J� 
�J'.��;t : .. :_;. b�nları tutunuz ve yakaladığınız yerde öldürünüz� ı:J:� �JtJ 
,� -:

'
· dUJ:. �iJs ve işte bunlara saldırmak için size açık bir emir ve yetki �er

dik. 
Bu ayetleri, Mümtehine suresindeki: . . .  ��I � iiJı �� � "Allah, sizinle din 

uğrunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve . ' . 

adil davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah adaletli olanları sever. �I flfi WI 
ı;,t�I � ;J");u �.iJı � Allah, yalnız sizinle din uğrunda savaşanları, sizi yurt: 
·
ıa�ını;dan çıka�a,;.ları ve çıkarılmanız için onlara yardım edenleri dost edinme
nizi yasaklar. " (Mümtehıne, 60/8-9) ayetlerlyle ve "Berae = Tevbe" suresindeki 
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bazı ayetlerle beraber güzönünde bulundurmak gerekir ki, uzun açıklaması ve 
teferruath hükümleri İmam Muhammed'in Siyer-i Kcbir'indedir. Orada geniş bir 
şekilde açıklanmıştır. 

Savaş esnasında olabilir ki .')ir adam diğer bir adamı görür, seçemez, savaş 
halindeki bir kafir zanneder öldürür, sonra da bir mümin veya bir  muahid 
(zimmi) olduğu ortaya çıkar, iş�te burada bu olayın hükmü genel bir şekilde 
açıklanmak ve ondan sonra sava�jla ilgili diğer bazı hükümlere geçilmek üzere 
buyuruluyor ki :  

Meal-i Şerifi 
92- Hata dışında bir mümin, diğer bir mümini öldüremez. Ve kim bir 

mümini yanlışlıkla öldürürse, mümin bir köle azad etmesi ve ölenin ailesine 
(varislerine) teslim edilecek bir diyet vermesi gerekir. Ancak ölünün ailesi
nin bağışlaması müstesnadır. Eğer öldürülen, mümin olmakla beraber size 



( 'Hı: � 4- N lsA SÜ RESi: 92 47 

clO�man bir kavimden ise, o zanıan, öldürenin bir köle azad ehnesi gerekir. 
ICAt•r iildürülen sizinle aralarında antlaşma olan bir kavimden ise, üldüre
nln. ülenin ailesine diyet vermesi ve mümin bir köle azad etmesi gerekir. 
Hunlnra gücü yetmeyenin de Allah tarafından tevbesinin kabulü için arka 
Mrknya iki ay oruç tutması gerekir. Allah, Alimdir (her şeyi bilendir), Ha
kimdir (hüküm ve hikmet sahibidir). 

93- Kim bir mümini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedi olarak ku
hu·n�ı cehennemdir. Allah ona gazab ve lanet etmiş ve onun için büyük hir 
aaıuh hazırlamıştır. 

�� A �1 ı:r°f.J �lS' G..J Bir müminin, diğer bir mümini öldürnıesi olucak 
, - , , 

�ey değildir. İman buna engel olur. ı!� �I Ancak hata ile olursa; kasdetnıcde 
, 

veya yapmada bir yanlışlıkla kaza ile meydana gelirse başka. Mesela bir 
dli�mana veya bir ava atarken kaza olarak bir mümine rast gelirse bu eylem uc 
bir hatadır. Yahut karşısındakinin yerine veya elbisesine bakıp bir düşman zan
neder, ona ateş eder vurur. Bu da amaç ve niyete bir hatadır. Bunların da hiçhiri 
mübah değilse de hatadan tamamen sakınmak insanın gücü dahilinde ol
madığından böyle bir hata, müminin de başına gelebilir. Nasıl ki, Ayya� h. l�c
hiat'el-Mahzumi ki -o Ebu Cehl'in ana bir kardeşi idi- müslüman olmu� ve akra
basının kötülüğünden kaçarak peygamberim izin hicretinden ünce, i 1 k 
mühacirler arasında Medine'ye hicret etmişti. Bunun üzerine annesi, o (oğlu) 
dönüp gelmedikçe yiyip içmemeye ve tavan altına (eve) girmemeye and içnıi�, 
Ebu Cehil de yanına Haris b. Zeyd b. Ebi Üneyse'yi almış beraber gitmi�ler, onu 
Medine'de bir  dam başında "Utum" denilen kale gibi sağlam bir odada 
bulmuşlar. Ebu Cehil aşağıdan bunu kandırmak için dereden tepeden dolanarak, 
"Muhammed.seni akrabalarla ilişki sürmeye teşvik etmiyor mu? Bundan dolayı 
git annene iyi l ik et ve yine dininde kal.'' demiş, sonunda o da inmiş, onlarla hc

raber gitmiş, Medine'den çıktıkları zaman tutmuşlar, onu bağlamı�lar ve 
dövmüşler, herbiri yüz değnekten ik i  yüz değnek vurmuşlar. O da l laris'c "Bu 
benim kardeşim, fakat sen kim oluyorsun, ey Haris! Eğer seni yalnız ba�ma bu
lursam seni öldürmek Allah için boynuma borç olsun." demiş. Kısacası kolları 
bağlı olarak anasına gitmişler, bu defa da annesi önceki dinine dönmedikçe 
bağının çözülmemesine yemin etmiş, o da dili ile eski dinine dönmü�, sonra 
yine hicret etmiş. Ayyaş da o adama "Kuba"nın arka tarafında yalnız başına 
rastlamış ve müslüman olduğunu bilmeyerek vurmuş ö)dürmüş. Daha sonra 
müslüman olmaya geldiğini haber alınca yaptığına pişman olmuş. Hz. Peyganı-
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ber'in huzuruna gelip "Onu öldürdüm, fakat müslüman olduğunu bilmiyordum." 
demiş. Bu ayet de bunun üzerine inmiştir, diye rivayet olunuyor. 

Aynı şekilde ''Uhud" savaşı günü de Huzeyfe b. el-Yeman'm babası Yeman 
ua İslam askeri tarafından bilinmeyerek hata ile öldürülmüştü ki ayetin iniş se
hcbinin bu olduğu da rivayet edilir. Bundan dolayı bir müminin bir mümini 
doğrudan doğruya öldürmesi din ve iman açısından yapılamazsa da hata i le 
üldürmek müstesnadır. Bu olabilir. Ve özellikle savaş sırasında pek muhtemel
dir. Ve her nerede olursa olsun hükmü de aşağıda gelen şekildedir: 

� l...;: :,P �� Kim bir mümini hata ile öldürürse fu°j,. J.;i� �� bir 
" - ,, , " 

mümin köle veya cariye azad etmesi gerekir. �1 )ı � �l� Ve öldürülenin , , , , 
varislerine teslim edilecek bir diyet vermesi gerekir. (Bu diyetin ödeme şekli 
ve miktarı için fıkıh kitaplarına bakınız.) ı)-,·� �1 �I Ancak ölünün varisleri o . 
diytti affederler ve bağışlarlarsa o başka. 

Küle azaJ etmek Allah'm hakkı olarak bir keffaret, diyet de kul hakkı ola
rnk bir zarar ödemesidir. Bir müminin öldürülmesinde bu şekilde biri Allah 
hukkı, biri <le kul hakkı olmak üzere iki hak bulunur. Hayat, herşeyden önce Al
lah'ın hakkıdır, hürriyyct de bir çeşit hayattır. Bu  da Allah'ın hakkıdır. Allah'ın 
kullarından bir müminin Allah'ın hakkı olan yaşamasının yok edilmesine 
karşılık, diğer bir mümin kula hürriyet bağışlayarak yeni bir hayat kazandırmak, 
hata ile öldüren müminin günahını örtmeye vesile olacak en güzel ve en uygun 
bir keffarettir ki, bunda bir yönden bir ceza, bir yönden de bir ibadet manası 
vardır. Öldürme kasıtla olsaydı bu günah keffaret i le örtülemezdi. Fakat hata, az 
çok bir dikkatsizliği kapsamakla beraber büsbütün kendisinden sakınma imkanı 
olmadığından öldüren kimse bir taraftan terbiyeye, bir taraftan da teselli etmeye 
ve kendisine yardımda bulunmaya layıktır. Bunun için, keffareti affetmesi söz 
konusu olamaz. Sonra Allah'ın hakkı olan hayattan öldürülen kimsenin bir fay
dalanma hakkı vardı, hayat hakkına sahipti. Öldüren hata ile de olsa bu hayat 
hakkını ondan almış olduğundan ve hiçbir hak boşa gitmeyeceğinden buna karşı 
yalnız bir tazminat olmak üzere öldürülen kimsenin yerinde kalıp malından fay
dalanacak olan varislerine bir diyet verilmesi de bir kul hakkıdır. Ve hata ederek 
öldüren kimse de burada yardıma layıktır. Bunun için baba tarafından akrabası 
varsa diyete katılması gerekir. Varislerin bunu affetmeleri de bir 
yardımlaşmadır. Bundan dolayıdır ki, affedip temize çıkarma yerine "tasadduk" 
(sadaka verme) deyimi ile bu yardımlaşmaya teşvik edilmiştir. İşte İslam 
ülkesinde bir mümini yanlışlıkla öldürmenin hükmü iki şeydir; keffaret ve diyet. 
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AıH·ak yanlışhkla öldüren kimse müslüman değilse yalnız diyet gerekir. 
Kılfirlcrin memleketine gelince; �lS'�

;
U eğer hata ile öldürülen ;..SJ /J.&. 1') � size 

cliişnıan bir milletten, savaş durumu devam eden kafirlere ait bir ülkenin 
hnlkından olur. �:;:. ;� Halbuki kendisi mümin ve böyle olduğu halde bir 
naiiınin tarafından orada yanlışlıkla öldürülmüşse �:;:. o� �  öldürenin 

, ., - � 

ıuiinıin bir köle azad etmesi gerekir. Burada diyetten bahsedilmemiştir. Dc-
ııwk ki, diyet gerekli değildir. Ve bununla birlikte bu husus ictihad konusudur. 
Bazı tefsirciler, bunun sebebi hakkında, "Çünkü öldürülen bu şahıs ile ailesi ve 
nkrabası arasında miras yoktur." demişler ise de öldürülen kimsenin o küfür 
ntl'ınleketinde kendisi gibi mümin bir varisinin bulunabilmesi de mümkün 
olduğu, sonra bu durumda İslam ülkesinde öldürülüp, küfür ülkesinde 
müslüman olmayan akrabası bulunan bir müminin de diyetinin alınmaması ve 
kanının boşa gitmesi gerekeceğinden dolayı bu sebep tam değildir. Diyetin ge
rekli olmamasının esas sebebi şudur: Çünkü küfür ülkesi, korunma yurdu ol
madığından bu mümin düşman bir toplumun arasından çıkmamış ve orada otur
mayı seçmiş olmakla kendi kanını boş yere harcamıştır. 

jı& _;. r4:�Ü � 1") � �lS' �� Ve eğer yanlışlıkla öldürülen kimse, sizinle 
nralarında devamlı veya geçici herhangi bir anlaşma bulunan bir kavim
den ise; bu durumda o kavim müslüman olmayan bir toplum ise de öldürülenin 
ınüslüman veya kafir olduğuna bakılmayarak mutlaka o;,j.jj �1 Jı tJ:.:.. 1;..u 

,, # .,,, - ,, ı:...;. diyet de keffaret de gerekir. Anlaşmayı bozma kuruntusundan sakınmak 
. -

i,· in diyetin ödenmesinde acele davranılacağını hatırlatma bakımından burada 
<liyet, (kan pahası) birinci bölümün aksine olarak öne alınarak anlatılmıştır. Şu 
halde İslfım ülkesi halkından bulunan, müslüman olmayan bir zimmi veya ya
bancı halklardan bulunan müslüman olmayan bir sığınmacı veya bir müslüman, 
İslam ülkesinde bir mümin tarafından yanlışlıkla öldürülürse, aynı şekilde İslam 
ülkesi ile özel anlaşması bulunup savaş durumunda olmayan yabancı bir devlet 
halkında bir müslüman ve belki müslüman olmayan İslam ülkesi dışında mcn
sub olduğu memlekette bir mümin tarafından yanlışlıkla öldürülürse, bunların 
hepsinde İslam ülkesinde yanlışlıkla öldürülen herhangi bir müminde olduğu 
gibi; öldürene hem diyet, hem keffaret gerekecektir. Yani birinci �� J,:l � 

, 

bölümü kayıtsız olmakla beraber, karşılaştırma ipucu i le İslam ü lkesinde 
öldürülen herhangi bir mümin; ikinci �:;:. ;.� � �',iç. 1-; � �lS' �

-
U düşman olup 

a�laşması olmayan bir devlet halkından küfür ülkesinde öldürülen bir mümin 
hakkında; üçüncü jı&_: ;;::; � 1-; � bölümü de İslam ülkesinde zimmi ve 
sığınmacı i le anlaşma yapan bir yabancı ülke halkından bulunan ve orada 
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öldürülen mümin hakk ında demek olur. (l\inkii hu müminin İslam ülkesinde 
öldürülmesinin, birinci bölümün içine girdiğinde şüphe yoksa da İslam ülkesi 
dışında öldürülmesinin oraya dahil olması, ikinci bölümden dolayı "Genel mana 
ifade eden kelime, tahsis edildikten sonra geri kalan kısımda zan ifade eder." 
kuralı gereğince şüpheli kalacağından burada bu şüpheyi ortadan kaldırmak 
için, zimmi ve sığınmacı ile beraber J'� manası altında bir daha tekrar
lanmıştır. 

Bu üç cümlede yanlışlıkla öldürülen şahsın mümin veya mümin olmayan 
kimse, İslam ülkesinde veya bu ülke dışında olmasına göre bütün ihtimaller 
gösteri lmiş ve fakat bütün bunlarda ancak mümin olu·p yanlışlıkla öldürenin 
vazifesi açıklanmıştır. Bununla beraber bundan müslüman olmayan ve fakat 
anlaşması bulunan, yanlışlıkla öldüren kimsenin vazifesinin de kan bedeli o
lacağı ve bunlara keffaret teklif olunmayacağı anlaşılmış olur. Çünkü keffarette 
ibadet manası bulunduğundan mümin olmayan kimseler, imandan önce bununla 
yükümlü değildirler. 

Demek ki yanlışlıkla öldüren bir mümine diyet ister gerekli olsun, ister ge
rekli olmasın mutlaka keffaret olmak üzere bir mümin köleyi azad etmesi 
farzdır. Bundan dolayı � � ::;J kim, yani yanlışlıkla katil olan herhangi bir 
mümin, azad edecek bir mümin köle bulamazsa; ne bir mümin köleye, ne de 
ona sahip olabilecek bir vasıtaya sahip bulunmuyorsa �:ı:::'. J� (.� birbiri 

. , " , , 

ardına aralıksız iki ay oruç tutması gerekir ki JJı � t') bu oruç, Alla� ta-
, ; 

rafından tevbe için, tevbenin kabul edilmesi içindir. Diğer bir manası, bu 
oruç tutma teklifi, esas ve azimet (takva ile amel etmek) olan köle azad etmeye 
güç yetmemeye karşı Allah tarafından verilen bir ruhsat ve kolaylığa dönüştür, 
ikinci derecede bir keffarettir. Buna göre ikisi de Allah tarafından istenir. Kullar 
tarafından istenemez. Kul hakkı olana diyet yerine de geçemez. Bir mümin veya 
anlaşmalının Allah'm hakkı olan hayatının yok edilmesi yanlışlıkla olsa da yine 
bir günahtır. Demek oluyor ki, mümin bir köleyi azad etmek, yok edilen hayat 
yerine geçebilecek bir çeşit diriltme olduğu gibi, oruç da bir köle azad etme 
hükmündedir. Gerçekten köle azad etmek, diğer bir canı kölelik ve esirlik 
bağından kurtarmak olduğu gibi oruç da kendi nefsini şehvetlerin esirliğinden 
kurtarmak ve temizlemektir. Bundan dolayı yanlışlıkla öldüren mümin kimse, 
diğer bir mümin köleye hürriyet vermekten aciz kalınca hiç o�mazsa arka arkaya 
iki ay oruç tutarak nefsini kuvvetli arzuların bağından azad etmeli ve kendine 
manevi bir hürriyet vererek nefsini günahtan kurtarmalıdır. Çünkü o da bir 
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' 

nııııı ı i ı ı  külcdir. � � aJı �lS", Allah Tealiı her şeyi çok iyi bilendir. () 
, , 

UldUrenin durumunu da bilir; Ilakimdir, kanun olarak koyduğu bütün bu 
hüklinıleri de hikmeti ile koymuştur. Orucun iki ay olmasının hikmetini de O 
hll j I'. 

Yanlışlıkla öldürmenin hükümleri bunlardır, kasten öldürmeye gel ince hu· 
nıııı dünya ile ilgili hükmü Bakara suresinde, vi �Wı µ. �.--.$' ı_,t.f �.llı l4!ı -� 
. , . �I "Ey iman edenler! öldürülenler hakk;nda kısas, siz; farı k/!1111/i. "  

-- (Uııkara, 2/1 78) ayetinde açıklanmıştı. Ahiretle ilgili hükmü de şudur: � :;:, 

r� ı:,.:;:_ Mümin veya kafir kim bir mümini kasten, bile bile, hayatına kns
dt-der�k öldürürse ��4; �.JW. onun cezası cehennemdir. � r..u� Orada pek u
r.un ınüddet ve belki sonsuza kadar cezalandırılır. ÇünkÜ :::J:, � j,ı �� 
� �� ;,,J �Ti Allah ona gazab etmiş, onu lanetlemiş, merh�mete l�yık 
11c�rnıeyip onun için büyük bir azab hazırlamıştır. 

Bu ayetin indirilme sebebi Mıkyes b. Dababe adındaki bir mürted olmuştur. 
�i)ylcki bu M ıkyes b. Dababe el-Kinani ve kardeşi Hişam, müslüman 
olmuşlardı. Mıkyes, bir gün kardeşi Hişam'ı Neccar oğulları içinde öldürülmüş 
olarak buldu, gelip Resulullah'a bu durumu anlattı. Hz. Peygamber (s.a.v.) de o· 
nuııla beraber Bedir savaşına katılan sahabeden Zübeyr b. İyaz Fihri'yi Neccar 
oğullarına gönderdi, katili biliyorlarsa kısas etmesi için Mıkyes'e teslim ctmclc
l'ini ve eğer bilmiyorlarsa kan bedelini ödemelerini emrediyordu. "Allah'ın Rc
rrnllinün emri baş üstüne, katili bilmiyoruz, fakat diyeti veririz." dediler ve yüz 
Lk�vc getirdiler, onlar da aldılar, Medine'ye döndüler. Yolda gelirken Şeytan 
Mıkyes'e şöyle bir vesvese verdi: "Kardeşinin kan bedelini kabul edeceksin de 
kendine baş kakıncağı yapacaksın, öyle mi? Yanındakini öldür, cana can olsun, 
kan bedeli de sana kar kalsın." dedi. Bunun üzerine Fihri'nin bir gafletini 
v,üzetip bir kaya ile onun başıI)ı parçaladı, sonra develerin birine binip geriye 
kalanları sürerek ve kafir olarak Mekke'ye döndü gitti, şöyle diyordu: 

u ,  �ı �ı .' ::r' �ı;� :-1:;..'. r� �. :-r:.; J:.I y ! . � .'J""' .; .,..,.... � 

< 1 ) ::-G �ı �1J��1 J! �� rl.:;.. :: ·.;.ı,·;.. G ��u �·�t 
Ayet bu  olay üzerine indi. Hz. Peygamberin Mekke fethi günü güvence 

verdiği şahıslardan ayırdığı bu idi. Bu mürted katil, O gün Kabe'nin örtüsüne 
yapıştığı halde kendisine eman (güvence) verilmeyip öldürüldü. 
( 1 )  Onun yerine Fihri öldürdüm ve kan bedelini yüklettim Neccar oğulları ileri gclcnkrine, pugur 

deve sahiplerine. Öcümü aldım ve dayanıp yan geldim. ilk önce putlara geri dönen de ben ol
dum, demİlilir. (Müellif) 
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İşte mümin öldürmek büyük bir cinayet ve yukarıda açıklandığı üzere 
anlaşmalı veya anlaşma yapılanlara katılan veya cemaatten ayrıl ıp bir yana 
çekilen ve mülteci ve andlaşma ve barış yanlısı kafirlerin öldürülmesi de yasak 
ve haram ve hatta yanlışlıkla öldürme de bile hükmü mümin gibi olduğundan: 

Meal-i Şerifi 
94- Ey İman edenler! Allah yolunda cihada ç�ktığınız zaman, mümini 

kafirden ayırmak için iyice araştırın. Size selam veren kimseye, dünya 
hayatının menfaatini gözeterek, " Sen mümin değilsin 11 demeyin. Allah ka
tında çok ganimetler var. İslam'a ilk önce girdiğiniz zaman siz de öyle idi
niz. Sonra Allah size lutufta bulundu. Onun için iyice araştırın. Şüphesiz ki 
Allah, yaptıklarınızdan haberdardır • 

• . Ey iman edenler �I � � � (�! Allah yolund:ı adım attığınız, savaş 
için hareket ettiğiniz vakit 1}:::1 iyice araştırınız, ace.ı� olarak şüphe ve ku
runtu üzerine ve zayıf yorumlarla değil, dikkatle ve kesiri. bilgiye göre kılıç vu
runuz. Hamza, Kisai ve Halef-i Aşir kıraetlerinde sebattan « ı;:�:h okunduğuna 
göre iyi tutunuz, ayağınızı denk atınız, sağlam basınız, acele ederek çürük tah
taya basmayınız, ayağınız kaymasın r�' �! jlı � ı)� � ve size İslam 
selamı veren, kendini müslüman gösteren kimseye, -veyahut <J> � J � I> 
Nafi, İbnü Amir, Hamza, Ebu Cafer ve Halef-i Aşir kıraetlerinde elifsiz .rı:...ıı, 
okunduğuna göre - size teslim olma ve boyun eğme vasıtalarını sunan kimseye 
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'1-'ı:. w sen mümin değilsin demeyiniz. Beyan e<lilmi� olan, açık olandır. Gizli 
' 

'C\y k r  hakkında verilecek hükmün de açık olması için açık bir delile dayanması 
ırıTkir .  Gizli olana, açık olandan hükmedilir. Ve gizli olan şeylerde bir şeyin 
6�1ili onun yerine geçer. 

Selam veya teslim olmak görünen ve apaçık bir durumdur. Kalb ve vicdan 
hu� �izli ve görünmeyen bir nesne olduğundan o görünen ve apaçık nesneyi 
hıtnkıp da kalb ve vicdana bunun maksadı şu veya budur diye görünene aykırı 

, ·ulınak doğrudan doğruya hükmetmeğe kalkışmak, araştırma yapmadan hareket 
tltnl'k t ir. Bunun için bir kimsenin açıkça verdiği selamı, gösterdiği boyun 
ta}nıcyi hiçe sayıp da ona aykırı . kuruntularla doğrudan doğruya kalbine 
hokınctmeye kalkışmayınız, dış görünüşüne göre muamele ediniz. Açıkça belli 
ulun bir şeyi diğer belli bir şey, meydanda olan bir şeyi, meydanda olan .... başka 
hir �ey bozarsa o zaman da en kuvvetli ve en açık olanı tercih etmek için sebat 
vr. ihtiyat i le iyice düşünerek karar veriniz. İsa b. Verdan kıraetinde ikinci mi
min üstün i le okunmasıyla, okunduğuna göre, "Sana güven verilmez" demeyi
niz. Böyle deyip de hemen vurmayınız, bununla birlikte hiçbir şey demeyiniz 
cll��il<lir. Q�ı i�I �� ��::1 O alçak hayatın geçici nimeti olan, devam ve 
-.ürekliliği olmayan, geçici malına gönül vererek; zavallının malına göz 
dikerek veya gelip geçici bir maksat takip.ederek öyle demeyiniz. Yasak 
mutlak surette değil, dünya malı gayesinden boş ol_mayarak söylemeye yöne
likt ir . Bu da iyice araştırmayı terk ettiren ve aceleye sevkeden duruma işarettir. 
1 km ek esas Y.asağın gelişi, iyice araştırmadan zahirin aksine hüküm vermeyi 
yusaklamıştır. Dolayısıyla .. güvenceli değilsin" denileceği zaman, dünya ile i l
�il i ve nefisle ilgili maksatlardan soyutlanarak ve hak gözü i le bakarak 
Hüylemeli ve kılıcı da ona göre vurmalıdır. Böyle olursa, yani selam verene 
geçici dünya menfaati maksadı ile sen güven altında değilsin denilmez, durumu 
iyi anlaşılmadan hareket olunmazsa i� �� :-İJı -,�_.1 All�h katında pek çok 
aanimetler vardır ki bunlara, o gibi katillere (adam öldürmeye) tenezzül etme
yenler ve durumu iyice anlayıp . tesbit etmekle hareket edenler kavuşur. Bu 
flyctin inişine bir kaç olay sebep olmuştur: 

1 - Feked halkından Mirdas b. Nehik yalnız başına müslüman olmuştu. O
nun toplumu içinde ondan başka müslüman yoktu. Peygamberin Galip b. Fudale 
komutasında bir müfrezesi bunların üzerine gitmişti. Toplumun· hepsi kaçtıl�r. 
Yalnız Mirdas müslümanlığma güvenerek kaldı. Atları görünce davarını dağın 
bir dolam.bacına sığındırdı. Ona ulaştıklarında tekbir aldılar. O da tekbir alıp 
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indi ve ;J:Jt- ��l J.H J�� � aJı �I '-Jt � dedi. Fakat Üsamc b. Zeyd, Mirdas'ı , ' , 
öldürüp hayvanlarını sürdü. Geldiler Hz. Peygambere haber verdiler. Bunun 
üzerine Peygamber (s.a.v.) çok fazla danldı ve onu şiddetle azarladı. (. i'lGI :;:.ı:; 
� "Siz onu beraberindeki mala göz dikerek öldürdünüz."(1) buyurdu. So'nra bu 
ayeti Üsame'ye okudu, Üsame, "Ey Allah'ın elçisi! Benim için mağfiret dile." 
diye rica etti. ;ı,ı �l '-Jl'J Jli �� � "O, laiJahe il1allah demişken nasıl olur da onu 
öldürürsünüz?" b�y�rdu(2). Üsame kendisi demiştir ki, "Bunu sürekli tekrar etti. 
1 latta o dereceye geldi ki daha önce müslüman olmamış bulunsaydım da bu gün 
olsaydım diye temenni ettim. Sonra hakkımda mağfiret diledi ve bir köle azad 
et, diye emretti. 11 

2- Abdullah b. Ebi Hadret ve Ebu Katade Haris b. Rıb'i ve Muhallem b. 
Cüsamc b. Kays Leysl ve daha birkaç kişiyi Resulullah İdam �� tarafına 
göndermişti. İdam deresinde Amir b. Azbatı Eşcei rastlamış, İslam selamı i le 
selam vcrmi�, Muhallcm b. Cüsüme ile bunun arasında Cahiliyye devrinden 
kalma bir kin varmış, Muhallcm, bir ok atmış Amir'i öldürmüş, Hz. Peygambere 
haber gelince öfkelenmiş, Muhallem'in mağfiret dilemesine karşı � aJı )1 'J 
"Allah seni mai{/iret eylemesin" (3)buyurmuş. Muhallem, ağlayarak kalkmış ara
dan yedi gün geçmemiş vefat etmiştir. 

3- Mikdad b. Esved'de de Üsame olayı gibi bir olay olmuş. Mıkdad 
uemiştir ki, "Ey Allah'ın elçisi, dedim, ne buyurursun kafirlerden birine rast gel
sem, çarpışsam, o benim elimin birini kılıçla vursa, sonra bir ağaca siper alıp 
�w � �1 'Yüce Allah'a teslim oldum' dese, bundan sonra onu öldüreyim mi?" 
Hz. Peygamber, "öldürme" buyurdu. Ben de "Ey Allah'ın elçisi o benim kolumu 
kesti ."  dedim. Hz. Peygamber (s.a.v.) "Öldürme! Çünkü öldürürsen o senin onu 
öldürmeden sonraki yerinde, sen de onun söylediği kelimeyi söylemeden önceki 
yerinde olursun 11• (4) 

4- Birtakım sahabe müşriklerle çarpışmışlar ve onları bozguna uğratmışlar. 
Birisi birine mızrakla saldırmış. O da süngü yetişince ben m,üslümamm demiş, 
fakat dinlememiş onu ölqürmüştür. Ondan sonra durum Hz. Peygambere arz 
edilince, 0Müslüman olduğunu iddia ettiği halde sen onu öldürdün ha 11(5) bu-

(1) Süyfıti, a.g.e., n, 635; Alı1si, a.g.c., nı, 1 1 9. 

(2) Müslim, iman, 157; Ebu Davud, Cihad, 95. 
(3) Süyı1tl, a.g.e., n, 633; AlUsi, a.g.c, 111, 120. 

( 4) Süyiili, a.g.e, il, 633-634. 

(5) Müslim, İman, 157; Ehu Davud, Cihad, 95. 
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yuı mu�. O da " Ey Allah'ın elçisi! O, bu kelimeye sığınarak ,bunu söyledi." 
&lrı ı ı i�. Bunun üzerine � �-ir�. � "Kalbini yarmalı değil miydin?" ( l )  buyur
nıu�ıur. Bu .� :-.ir� �» kınaması daha birkaç olayda söylenmiştir. 

S- Buhari ve Müslim'de rivayet olunduğu üzere Selim oğullarından bir 
ıulnm sahabeden bir kaç zata rastlamış, yanında davar da varmış, selam vcrmi�. 
otılill' da bu selamı korunmak için verdi demişler ve onu öldürmüşler, davarını 
nlnıı�lar. Hz. Peygambere gitmişler, bu ayet indirilmiş. İşte bu olayların her hiri 
Ayd i ıı iniş sebebi olmak üzere rivayet edilmiş ve aralarında bir çcli�ki bulun
nınm ı� olduğuna göre deniliyor ki, ayetin indirilmesinin esas sebebi bu olayların 
hirhirine yakın bir zaman içinde birden fazlası olmuş ve herkes kendi olayını sc
lwp bilmiştir. 

' 

Ey cihad edenler! :P, � ;.��� �� Siz de çoğunluk itibariyle bundan önce 
lmşlangıçta müslüman olduğunuz zaman tıpkı böyle idiniz: Size selam veren 
Vl'ya teslim olduğunu gösteren bu adam gibi ağzınızdan çıkan bir kelime ile, bir 

' 

�c·ha<let kelimesi ile İslam dinine girdiniz, girdiniz de � :J.Jı � Allah size lut-
ft•tti, canınızı, malınızı taarruzdan korudu, sonra yükselttikçe yükseltti, doğruluk 
Vl� dürüstlükle seçkin, tam imanla seçkin kıldı. Mahkumiyyetten hakimiyyctc 
yüceltti ve ilahi hazinesinden sizi nice ganimetlere aday kıldı. Şimdi iş haşına 
�eçip harekete geldiğiniz vakit dünya menfaatlerine dalarak bu durumlarınızı 
unutmayınız da 1J!:::1 iyi anlayıp dinleyiniz veyahut IJ�:�:i ihtiyatlı bulununuz. 
isterse zorlama durumunda olsun, İsJam'a gelenleri Allah'ın size yaptığı gihi 
başlangıçta sözleriyle kabul ediniz, teslim alınız da sonra ortaya çıkacak durum
l;'ırına göre muamele ediniz. Bunun selam vermesi veya şehadet getirmesi veya 
ınüslürnan görünmesi, korkusundan kellesini kurtarmak veya hainliğinden ken
dini gizlemek için bir siper, bir kalkandır diyerek ilk anda onu öldürmeye 
kalkışmayınız, ihtiyath davranınız, sonunu gözetiniz. Çünkü �p � �tr JİJı �I 
W Allah, sizin yaptıklarınızdan haberdardır. İyilik ve kötülük hiÇbir amel 
karşılıksız kalmaz. 

Müminleri d�natarak savaşa hazır hale getirirken böyle araştırmaya ve ih
tiyatlı davranmaya sevk eden bu emirler ve talimatlara karşı "o halde cihada git
memek ve ona katılmamak daha büyük bir ihtiyat ve yerinden ayrılmamak daha 
hayırlı olacak" deyip de özürsüz oturup kalmamak için buyuruluyor ki: 

(1) Müslim, İman, 1 58; Ebu Davud, Cihad, 95; İhn Macc Fi ten, 1 ;  Ahmed b. Hanbcl, iV, 439, V, 

207. 
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Meil-i Şerifi 
95- Müminlerden özür sahibi olmaksızın oturanlarla Allah yolunda 

nuallnrıyla, canlarıyla cihad edenler eşit olamazlar. Allah, mallarıyla, can
IHnyla cihad edenleri, derece itibariyle, oturanlardan üstün kıldı. Allah on
lnnn hepsine de cenneti vaad etmiştir. Bununla beraber Allah mücahitlere; 
oturanların üzerinde büyük bir ecir vermiştir. 

96- Kendi katından derece derece rütbeler, bir mağfiret ve rahmet 
vt•rnıiştir. Öyle ya, O çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. 

97- Melekler, kendilerine zulmeden kişilerin canlarını aldıklarında, on
Jaana, "Ne işte idiniz? " derler. Onlar da: "Biz yer yüzünde zayıf kimseler
dik. " derler. Melekler: 11 Allah 'ın yeryüzü geniş değil miydi, siz de orada 
hkret etseydiniz ya? " derler. İşte bunların varacakları yer cehennemdir. O 
ne kötü gidiş yeridir. 

98- Ancak gerçekten aciz ve zayıf olan, çaresiz kalan ve hicret etmeye 
yol bulamayan erkekler, kadınlar ve çocuklar hariç . . .  

99- Umulur ki, Allah bu kimseleri affeder. Allah çok affedici, çok 
hağışlayıcıdır. 

100- Her kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek çok yer 
de bulur, genişlik de bulur. Her kim Allah 'a ve Peygamberine hicret etmek 
nıaksadıyla evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse, kuşkusuz o
nun mükafatı Allah'a düşer. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edici
dir. 

Bir şeyi yapmaya üşenip oturana "kaıd11 denilir. savaşa gitmeyip geri kalan
lara da "kfüdün", yahut "ku'ad" denilir. Bu kelimeler, "kaidune ani'l-harb" yani 
savaştan geri kalanlar demektir. 

DARAR, bir şeye gelen eksikliktir ki, hastalık veya körlük ve topallık gibi 
sakatlık demektir. Nitekim anadan doğma köre ve çok zayıf hastaya "darir" de
nilir. Askerin yiyecek, içecek ve yakacak gibi ihtiyaçlarını ve savaş alet ve 
gereçlerini tedarik etmekten aciz olmak da bu manadadır. Bundan dolayı c)J1 
.;;:oıı zararlılar; dertliler, sakatlar, acizler ve özürlüler, bunların dışında kalan � 
'_;;:oıı c),,1 ise, sıhhatli, sağlam ve gücü yetenler demek olur. 
, 
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Bu ayetin başlangıçta mutlak olup bu /).Jt v!J1 ';,). "özür sahibi olmaksızın" 
kısmının sonradan indiği rivayet edilmektedir. Bera b. Azib'den rivayet e
di ldiğine göre, bu ayet indiği zaman Resulullah (s.a. v.) "Üzerine yazı 
yazılabilecek bir şey ve kalem getiriniz, diye emredip �;:Jı � ::u�illı ,.,s;· :; � 
�J:a�r., "Müminlerden oturanlarla cihad edenler eşit of�az. " 'yazdırmıştı .  Bu 
sırada İbnü Ümmi Mektum gelmiş orada bulunuyordu. Bu sahabi anadan doğma 
kör idi. "Allah'ım! Ben özürlüyüm, bana ruhsat var mı?" dedi. Bunun üzerine, 
flyetin .J;a;ıu') �  kısmı indi.(1) 

, , 

Hz. Peygamber (s.a.v.)'in katibi Zeyd b. Sabit'ten de şöyle rivayet e-
' 

dilmiştir: Resulullah (s.a.v.) .JJı � � �J:a�(, �:;:Jı � �J�illl uJ:· :; � ayeti 
, ,,. , , ,,,,,,,, 

"' , 
, 

indiğinde, bunu bana yazdırıyordu. İbnü Ümmi Mektum geldi: "Ey Allah'ın Re-
sulü! Cihada gücüm yetseydi cihad ederdim, fakat körüm" dedi . O sırada Resu
lullah (s.a.v.)'a vahiy baygınlığı geldi, ağırlaşıp bayıldı. Dizi dizimin üstüne 
geldi. Öyle ağır geldi k i  ezip ufalayacak zannettim. Çok korkmuştum. Sonra 
ayıldı, ;)alı u') � dedi. Daha sonra, "yaz" dedi: u') � �;:Jı � �J�lllı ı;;· :; 'J 
JJı � j �_,:a�r., .J�ı İbnü Abbas'tan da şöyle ri�ayet edi lmişÜr: Bedir �avaşı 
-oldu�u zam�n Bedir'e katılıp katılmayanlar hakkında �:;:Jı � �_,Js.Ulı ı.SJ:.• � 'i 

' ,,,, ,, ,, , 

r ,•,. iYG �ı;..� �ı �-:,. � �-'��(, ayeti inmişti. Abdullah b. Ümmi Mektum bunu 
işitti ve Ebu Ahmed b. Cahş b. Kaysi'l-Esedi ile beraber, "Ey Allah'ın Resulü! 
Biz körüz, bize ruhsat var mı?" dediler. Bunun üzerine, �:;:J ı � �_,Js.lllı ..SJ:· � � 
�_,:aG;Jc, .)�I ul-'1 � den, ��,� ��illi ):.. kısmına kada;'bu ayet i�di. Bunlar 
gö;teriyo'r ki, /).a.Jı �_,1 sakat olanı�; ve gücü yetmiyenler, güçsüzler demektir ki, 
bunların dışında kalanlar da sıhhatli, sağlıklı ve güçlü olanlar demek olur. 
Ayrıca İbnü Abbas'ın, ;)alı u') m manası .;�I �1 dır, dediği rivayet edilmiş
tir. C2) Bu kavram, "ziy�n" anl�mına gelen "�arar"dan alınmış olarak düşünülürse 
daha genel bir anlam ifade eder. Zira "zarar sahibi" sözü, hem zarar görenleri, 
hem de zarar verenleri kapsar. Zararlı, aciz bulunanlar kendilerinde eksiklik 
olduğu gibi ister istemez cihada gidemediklerinden dolayıı sevap bakımından 
zarar görmüş; güçleri varken savaşa gitmeyenler de ya kendilerine ihtiyaç 
duyulduğu halde gitmedikleri veya isyan etmekten çekinmedikleri takdirde hem 
savaş ve güvenliğe zarar vermiş, hem de günahları sebebiyle zarar görmüş olur
lar. Özürlüler zararda ve zararlı olduklan gibi bunlar da zararlı ve zarardadır. Şu 
halde ikisi de .;�I u'-'1 kapsamı içine girerler. Dolayısıyla bunların dışında olup , 

, 

( 1 )  Buhari, Tetsiru Sureti 4/18, Fezfölü'l-Kur'an, 4; Müslim, Vasiyyet, 21 ; Tirmizi, Tefsiru Sureti 
4/ 1 7; Ahmed b. Hanbel, 1,355, IV,291, 299, 301. 

· 

(2) Buhari, Tefsiru Sureti 4/18; Ahmed b. Hanbel, IV,282, 284, 290, 300, 301, V,184. 
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da oturup kalanlar, güçleri olduğu halde savaşa gitmeyen ve gitmemekle beraber 
zararı da olmayan hayırlı ve emin kişiler demek olur. Onun içindir ki, �I �� � 
�I "Allah 011/arın hepsine de cenneti vaad etmiştir" buyruluyor. 

İşte bunlar aslında en güzel şeyle müjdelendikleri halde cihad edenlerle 
kar�ılaştırıldıklarında onlara denk olamayacakları ve cihad edenlerin dereceleri � 

1 n i n  dünya ve ahirette bunlardan üstün olduğu ve ayrıca i lfıhi rahmet ve 
h:ığı�lama hususunda gerek bu oturanlardan gerekse cihad cdcnlcnlcn her hiri
nin kendi sınıflarında da birçok derece ve rütbelere ayrıldıkları anlatılmış ve hu 
suretle cihadın her zaman herkesin yapması gereken bir farz olmayıp fü1rcl ikk. 
f:ırz-ı k ifaye olduğu bildirilmiştir. Çünkü cihad herkesin yapması gereken hir 
farz olsaydı, gücü kuvveti yerinde olduğu halde oturanlara en güzel şey değil, a
zap vaad edilirdi. 

Görülüyor ki ,  oturanlarla cihad edenlerin genel bir karşılaştırılmasının 
yapılması uygun görülmemiş, bu karşılaştırma sadece özürlü olmadıkları haluc 
oturanlarla mücahidler arasmda yapılmış, özürlü olanlar bu karşılaştırmanın 
dt§ında tutulmuştur. Çünkü az önce anlaşıldığı üzere zarar sahibi olarak sava�a 
gitmeyip oturanlar iki kısımdır. Bir kısmı özürlü, bir kısmı da güçlü, isyankar ve 
zarar verici olanlardır. Özürlü olanlar bu ayetle genel olarak yükümlülükten 
hariç tutuldukları gibi, bunlar arasında bir taraftan özür ve ızdırabının şiddetine 
sabredip dayanmak, öte yandan cihadın erdemini takdir ederek, cihad edenlerle 
beraber bulunamadığından dolayı kederinden kanlı yaşlar döküp onlarm kur-

. ' 

tutuş ve zaferleri için dua ve J;.,�) J.ı I� l�I ''Allah ve Resulüne sadık kaldık-
ları takdirde . . .  " (Tevhe, 9/91 )  irşadına uyarak Allah ve Resulü için hayır dilemek 
suretiyle manevi cihad içinde bulunanların ahirette mücahidler . derecesinde 
mükafat ve sevap elde edebilmeleri ihtimali anlatılmak için bunlar mücahidlcrc 
eşit olmama özelliğinden hariç tutulmuşlardır. 

Güçlü, isyankar ve zarar verici olanlar ise derece hak edecek değil, azap 
hak edeceklerinden, Allah yolunda cihad edenlerle eşit olmaları şöyle dursun, 
savaşa gitmeyip oturan salih kişilerle bile eşit olamayacakları için onlarla 
karşı laştırılma faziletinden hariç tutulmuşlardır. Özetle, istisnada asıl, olumluyu 
olumsuz, olumsuzu olumlu yapmak olmayıp, sadece bir kısmını hükümden 
dışar<la tutmak ve c�ıı � �Q� � "istisna ettikten sonra geri kalanla hüküm 
vermek" olmasına dayanılarak, burada "eşit olmaz" hükmünden istisna edilen 
"özürlüler" hakkında aynı seviyede bir eşitlik hükmü lazım gelemeyeceğinden, 
"özürlülerin dışında kalıp da savaşa katılmayanlar mücahidlerle eşit olamazlar, 
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ama özürlüler genellikle eşit olurlar" gibi bir anlam çıkarmamalıdır. Aslında bu
rada özürlülerin eşit olup olamayacağı hakkında bir hüküm verilmemiştir. 
''Onlar ya hiç eşit olamazlar veya içlerinde eşit olanların bulunması düşünüle
bilir" diye anlamalıdır. Ayrıca, şunu da göz önünde bulundurmak gerekir kj, bu 
karşılaştırmada. mücahidler de mutlak bırakılmamış, öncelikle iki şeyle 
kayıtlanmıştır. Birisi, bu cihadın Allah yolunda olması, diğeri ise mal ve canla 
yapılmasıdır; Esasen şeriat örfünde "mücahidin", Allah yolunda savaşanlar de
mek olduğu halde Allah yolunda, kaydının bir kez daha açıkca söylenmesi, bu 
erdeme ulaşmak için niyetin son derece samimi olması gerektiğini ve her 
savaşanın değil, her cihad edenin bile bu karşılaştırmaya dahil olamayacağını 
hissettirir. 

�·,•, lYG �ı;� "Mallarıyla ve canlarıyla" kaydı da, bu samimi niyetten 
sonra, savaşa katılmayıp oturanlardan daha üstün olabilmek için, cihad eden
lerde bu iki özelliğin birlikte bulunmasının da şart olduğuna işarettir. Mücahid
lerin yaptıkları harcamalara savaşa katılmayanların mail yardımları karıştığı tak
dirde, bunların dahi cihatta hisseleri bulunacağından o zaman iki taraf arasında 
eşitsizlik ve üstünlük hükmü kesin ve genel bir şekilde söz konusu olamaya
caktır. Savaşa katılmayanlar arasında, mücahidlerden daha üstün olmasa bile 
onlara eşit olanlar bulunabilecektir. Fakat bu da savaşa katılmamasından dolayı 
değil, malıyla cihada katılmasından dolayı olduğu için, fazilet katılmayanlar ta
rafından değil, mücahidler tarafındadır. Ancak şu var ki, hazan bu mücahidlerin 
sahip oldukları faziletin kaynağı fiilen savaş saflarında bulunmada değil ,  arka
larında cihada katılmayanların içinde duran büyük cihad mücahidleri arasında o
labilir. Nitekim Halid b. Velid ve benzeri mücahidler Müseylimetu.'l-kezzab i le 
çarpışırlarken hiçbiri Medine'de duran ve bütün bu cihadı sevk ve idare eden 
Hz. Ebubekir (r.a.)'den daha mücahid ve daha faziletli olmadıfar. Aynı şekilde 
Kisra ve Kayser ordularıyla çarpıştıkları zaman mücahidler ne Hz. Ömer, ne de 
Hz. Osman ve Hz. Ali 'den daha mücahid ve daha faziletli değil idiler. 

Burada "kaidin" (savaşa katılmayanlar) ve "mücahidin" (cihad edenler) ke
limeleri örfte kullanılan anlamları gereğince, kendi ibareleri i le Allah yolunda 
savaşmaya ait bulundukları kesin olmakla beraber, asıl manalarında kuud, yani 
oturma, tembelliği akla getirdiği ve mücahede ise, bütün gayretini harc�yarak ve 
zahmetler çekerek uğraşmak ve çalışmak demek olduğu ve örfte o manaları i
fade etmeleri, bu manadaki özelliklerinden kaynaklandığı için, bu mukayese ve 
karşılaştırma genel olar�k çalışanlarla çalışmayanların da eşit olamayacaklarını 
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vt· herhangi bir hususta Allah yolunda iyi niyetle çalışanların oturanlardan daha 
Os tün olduğunu ve şu kadar ki, kötülük ve zarar için çalışanların, hu 
kar�ı laştırmanın dışında tutulduklarını da işaret yoluyla ifade etmektedir. Bu 
i�arct göz önüne al ındığında, Allah yolunda mal ve can ile cihad etme kav
ramının ı.;.ı;., �··\� � ı.,JA.� �.ıJG "Bizim uğrumuzda cihad edenlere !{elince, <�1-
lwllc hiz onları yollarımıza hidayet ederiz", (Ankebut, 29/69) ayetinde olduğu gibi 
o kadar geniş kapsamı vardır ki, savaş meselesi bunun bölümlerinden biri de
mektir. Bundan dolayıdır ki, Resulullah (s.a.v.) savaştan geri döndükleri zaman, 
ş.J1 "�' Jı ;;_.,"ı1 ,,�ı � � "Küçük cihattan büyük cihada döndük"( ı > hadis-, , , ,  , , , 
i �erifleri i le ruh terbiyesi ve nefsi düzeltme ile uğraşmanın büyük dhad 
')lduğunu duyurmuşlardır. 

Özetle, .ı�I '-") � �.;:Jı � �J�\llı ,,;}-0 :; "J müminlerden özürsüz ve za-, , ,,,, , , , , 
rarsız olarak savaştan geri kalanlar, r.'.. J11j �ı;� :1J' �-;'' J �J�ı;;J� m�lları 
ve canlarıyla, Allah yolunda cihad edenlerle bir olamazlar. Açıkçası, aJı µ 
��-,, ��Ulı cfa. �,.:-G;.lı Allah cihad edenleri oturanlardan derece itibariyle 
üstün kıldı, çalışanlara çalışmayanların, Allah yolunda savaş edenlere etme
yenlerin üstünde fazla bir derece verdi. �I j,ı �:, � Bununla beraber Al
lah hüsnayı, yani en güzel sevap olan cenneti ikisine de vaad etti ve vuad 
ettiği halde böyle yaptı. Bu böyle olunca kendilerine cennet vaad edilmeyen ve 
savaştan geri kalmaları izne bağlı olmayıp zarar ve günah teşkil ettiğinden do
layı kendilerine azap vaad edilen, o savaşa katılmamış olanların mücahidlcrlc 
bir olamayacakları öncelikle anlaşılır. İkisinin de güzel inançları ve iyi niyetleri 
olduğu ve cennet ikisine de vaad edildiği halde bile eşit. olmazlar. j,ı µ} 
ı" .. _� (;,-1 ��\llı � �:�G;Jı Allah cihad edenleri pek büyü'k bir ecirle savaşa 
katılmayanlara üstün kılmıştır ki, bu ecir de mücahidler arasında aynı dere
cede değil, ��:, i:,;·.::, ;ı.. �G:-:;,, Allah'tan birçok derece, mağfiret ve rahmet , , " 

·olacak şekildedir. Bunların bir kısmı, savaşa katılmayanlardan bir derece fazla 
ise, diğer bir kısmı derecelerle fazladır. Mücahidlerin dereceleri çok ve birbirin
den farklıdır. Bu ecirlerin içinde Allah'ın büyük bir mağfiret ve rahmeti de 
vardır. Bu mağfiret ve rahmet sayesinde geçmiş günahlar da bu ecir ve derece-, 
leri eksiltmeyecektir. Kuşkusuz, �� G,li. �ı �lS':,'' Allah çok mağfiret ve mer-. 
hamet edicidir. " 

Zararlı olan geri kalanlardan önemli bir kısmın durumuna bakalım �.\Jı �I 
�1 �� �71-Jı ;.4��9 O kimseler ki, kendilerine zulmederlerken mel�kle� 

, .,. , ** 
. 

--·-·--------

(1) K�fü'l·Hafii, ı, 5 1 1  (No: 1 362); Tarihu Bağdad, Xlll, 493. 
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dünyada canlannı ulucuk veya ahirette kendilerini yakalayıp nıahşere 
süreceklerdir, kuşkusuz ı)u melekler onlara r ��(" � siz ne durumda idiniz, 
dininizle ilgili ne iş yapıyordunuz? diye azarlayıp soracaklar. �i' .. 'o:· ... � ı)u 
.J#� �1 ,_,; Onlar da, "biz bu yeryüzünde, şu bulunduğumuz 'yerde zayıf 
- .. 
sayılmış kimseler idik" diyecekler, yani başkalarının ezici gücü ve mağlubiyet 
altında acizlik ve güçsüzlüğümüzden _51olayı bir şey yapamıyo_rduk, zayıf 
sayılıyorduk diye özür beyan edecekler. ı)li Melekler de bunlara J.Jı ��l � rn 
� ı_,�,4�i �: .... G "Allah 'ın yeryüzü geniş değil miydi. -Mesela: Medine'ye 
Habeşistan'a göç edip kendilerini kurtaranlar gibi- yeryüzünde başka bir ta
rafa göç etseydiniz ya!" diyecekler ve mazeretlerini kabul etmeyeceklerdir. 
�_,t İşte böyle bulundukları yerde görevlerini yerine getirmelerine engel olan 
bir zulüm ve hakimiyet altından çıkmak ve az çok uygun bir tarafa gidebilmek 
gücünü olsun taşıdıkları ve dolayısıyla tam anlamıyla aciz ve zayıflardan ol
madıkları halde, kendilerini tamamen aciz sayıp yerlerinden kımıldamayanlar, 
bu şekilde yapabilecekleri görevlerini terketmiş, küfür ve zulme yardımcı olmuş 
olacaklarından bunların ;.�4; r+�t. varacakları yer cehennemdir. � �: � 
Ve bu gidiş ne fena bir gidiştir veya o cehennem ne fena yerdir. 

Bu ayet Mekke'de müslüman olmuş ve hicret farz kılındığı sırada hicret et
memiş olan bazı kişiler hakkında inmiştir. Demek ki, hicret vacip iken kafirlerin 
suyunca gidip oturmak doğrudan doğruya küfür değil ise de her halde bir günah 
ve nefse bir zulümdür. Tefsircilerin açıklamasına göre bu ayet bir yerde dinini 
yaşama imkanı bulamayan bir adamın oradan göç etmesi gerektiğini 
göstermektedir. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in bir hadisinde sahih olarak şöyle 
gelmiştir: "Her kim dini uğruna. bir yerden kaçarsa, gittiği bir karış yer de olsa 
cennete girmeye hak kazanır. Babası İbrahim'in ve peygamberi Muhammed'in 
yoldaşı olur.'1<1) Rivayet olunduğuna göre, bu ayet inince Resulullah (s.a.v.) 
bunu Mekke müslümanlarına göndermiş, Cündüb b. Damre (r.a.) de oğullarına: 
"Beni bir şeye yükleyiniz. Çünkü ben ne güçsüzlerden, ne de yolu bilmeyenler-

.. 
denim. AJlah'a yemin olsun, bu gece Mekke'de yatmam." demişti. Oğulları bunu 
bir sedyeye koyup Medine'ye gitmek üzere taşıdılar. Çok yaşlı bir zat idi, yolda 
vefat etti. 

Demek oluyor ki, gerektiğinde hicret de bir tür cihaddır. Kafirlerin zulmü 
altında ezilip kalmak ve hak dinin yayılmasına hizmet edememek, neticede çok 
kötü bir başkalaşıma neden olabileceğinden az çok gücü varken bundan 

( 1) cl-Kurtubi, d-Camiu li AJıkami'l-Kur'an, V, 347. 
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kıu�ınmamak nefse bir zulümdür. �f:.·._:· :ıı �ı Ancak bir çare bulunıuyacak, 
, , 

bk,.l'tin gerektirdiği sebeblere güç yetiremeyecek ve kendi kendine veya bir 
vnsıta ile yolu doğrultup gidemeyecek olan gerçekten güçsüz ve çaresiz er-

' -

kt•klcr, kadınlar ve çocuklar hariç. ;.4�c. �� �1 :J.Jı � �.JU Zira hu gibi 
�nrcsizleri Allah'ın affetmesi kuvvetle umulur. Bunlar için de gitgid� 
kiıl'irlcşme tehlikesi düşünülebileceğinden mutlak olarak affcdilirlcr denemezse 
llt' çocuklar henüz yükümlü bulunmadıklarından, büyükler de kalplerindeki i
manı korumak şartıyla hicret etmeme hususunda mazeretli olduklarından dolayı 

1 

ııfl't�dilmeye ve bağışlanmaya layıktırlar. �_# r� aJı �\5J "Allah çok ajfeıli<'İ, �·ok 
lıaRışlayıcıdır. " 

1 

JJı � ı_,.i ?.� :;.� Ve her kim, yolunu bilip de Allah yolunda hicret e· 
ders; �:: .:,' � lı.ı;. �� "J1 � � yeryüzünde birçok gidecek, sığınacak veyu 
dü�nıanların zıddına hareket edecek yer ve genişlik bulur. Dolayısıyla 
ya�adıkları yerde bir tür rahat ve bolluk bulunanlar, oradan ayrılınca mutlaka 
sıkıntılara ve darlıklara düşeceğini zannedip de korkmamalıdırlar. Bir de, ::;..j 
.;;._�'.., J.Jı Jı �� � ::,.. [fa. her kim Allah'a ve Resulüne hicret etmek üzere 
-�vinden çik�r d� ��I &,;� � sonra amacına ulaşamadan ölüm kendisine 
yetişirse �I ıfa. ;;.1 'e}'., :ili �nun ecrini vermek Allah'a düşer. Yani amelini ta· 
nıamlamış gibi, ulaşacağına ulaşmış olarak ecir elde eder. Dolayısıyla bu ko
nuda, "yerimden ayrılırsam amacıma ya ulaşırım ya ulaşamam, iyisi mi c.limdc
kini de kaybetmeyeceğim; Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan da 
olmayayım.'' diye düşünmemelidir. Allah için hareket eden, kaderde öyle 1 
yazıldığı için yarıyolda da kalsa yine tam sevap alacağını bilmelidir. G# �I �lrJ 
�� "Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. " 

" 

Az önce nakledildiği gibi Cündüb b. Damre Medine'ye gelirken yolda 
11Ten'im" denilen yerde öleceğini hissederek sağ elini sol eline koymuş, 
"Allah'ım, şu senin, şu da Resulünün. Resulün sana ne ile biat ettiyse ben de 
öyle biat ediyorum." demiş ve ruhunu teslim etmişti. Bu haber Hz. Peygamber 
(s.a.v.)'in ashabına ulaştığı zaman, "Medine'de vefat etseydi sevabı eksiksiz o
lurdu." demişler, bu ayet de bunun üzerine inmiştir. ilim aramak, haccetmek, ci
had etmek veya bunlar gibi herhangi bir dini amaçla Allah rızası için yapılan her 
hicretin Allah ve Resulüne yapılmış bir hicret olduğunu da açıklamışlardır. 

Mücahidler i le savaşa katılmayanların bir karşılaştırmasını yaptıktan sonra 
mücahidlere sağlanan ilahi kolaylıklar cümlesinden olmak üzere seferde, korku 
halinde ve düşman karşısında ve belki hastalık ve yağmur gibi genellikle zarur..et 
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hallerinde namazın nasıl kılınacağını açıklamak ve hu suretle hem cihadın, hem 
namazın dindeki büyük önemini belirtmek için buyruluyor ki: 



t 'tıı 'İ 4- NlsA süıu�st: ı o  ı 

Meal-i Şerifi 

1 0 1 - Yeryüzünde sefere çıktığınızda kafirlerin size bir kötülük yn
ımt·nğından korkarsanız namazı kısaltmanızda size bir vebal yoktur. 
Ku�kusuz kafirler sizin apaçık düşmanınızdır. 

l 02- Sen onların aralarında bulunup da onlara namaz kıldırdığındo 
i�lcrinden biı- kısmı seninle beraber namaza dursun. Silahlarını da yan
lunna alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında diğer bir kısmı arkanızda 
lu.· klesin. Sonra o namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin seninle beraber 
kalsınlar ve ihtiyatlı bulunsunlar, silahlarını yanlarına alsınlar. Kafirler ar-
1.u ederler ki, silahlarınızdan ve eşyanızdan bir gafil olsanız da size ani bir 
haskın yapsalar. Eğer size yağmur gibi bir eziyet erişir veya hasta olursanız 
Hilahlarınızı bırakmanızda bir vebal yoktur. Bununla beraber ihtiyati elden 
hırakınayın. Kuşkusuz Allah kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlanuşhr. 

103- O korkulu zan1anda namazı kıldınız mı gerek ayakta, gerek otu
rurken ve gerek yanlarınız üzerinde hep Allah'f zikredin. Korkudan kur
�ulduğunuzda namazı tain erkanı ile kıhn. Çünkü namaz müminlere belirli 
vakitlerde yazılı bir farzd:r. 

104- Düşman topluluğunu takip etmede gevşeklik gösternıeyin. Ejer 
siz acı duyuyorsanız, kuşkusuz onlar da sizin acı duyduğunuz gibi acı 
çekiyorlar. Oysa siz Allah'tan onların ümit edenıeyecekleri şeyleri umuyor
sunuz. Kuşkusuz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir . 

../4�'11 v! � (�� Yeryüzünde sefer ettiğiniz vakit. Görülüyor ki burada 
''Allah yolunda" kaydı açıkça konmamt§hr. Dolayısıyla dış görünüşüne göre bu 
ayet gerek cihad, gerek hicret, gerek ticaret ve gerek başka herhangi bir neden 
ve amaçla yapılmış olan seferlerin hepsini kapsar. Bunun için ayetin mutlak ola-
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rak "yolculuk namazı" hakkında olduğu söylenmiştir. Bununla beraber ayetin 
yine cihad seferi ile ilgili olduğu sözün akışından açıkca anlaşılıyor. Bunun için 
burada mutlak olarak yolcu namazlarına bir işaret bulunsa bile asıl olarak daha 
sonra anlatılanların düşman korkusu ile ilgili .olan savaş veya hicret yolçuluğu 
olmasından ayetin hükmü, yolculuk halinde ki.iman namazdan daha çok zaruret 
hallerindeki korku namazına dairdir. Yani savaş için yola çıkıp, yürüdüğünüz 
vakit IJ)r �.l.11 ��-·.; �1 ;.�·;; �I -.):.aJı � IJ�, 4ir �l C� � � ·_n kafirlerin sizi fitne ve 

.,. , ,,,, , , ,,,, 

sıkıntıya düşüreceğinden korkarsanız namazı biraz kısa kesmenizde günah 
yoktur. 

Bil inmektedir ki "kasr", çekip uzatmanın zıddı olarak kısıp kısaltmak de
mektir. -.):aJı � ı.J'; "i7 �1 ayetinde anlatılan namazı kısaltma işi iki şekilde 

; ; 

düşünülebilir. Birisi rekatların sayısını kısaltıp dört yerine iki kılmak yani nice
l i kten kısaltmaktır ki, bir kısım tefsirciler bu manayı vermişlerdir. Fakat bu 
mana her namazda olmaz. Akşam ve sabah namazları bunun dışında kalır. Biri 
de namazda ayakta durma yerine oturma veya hayvan sırtında durma; rüku ve 
secde yerine de ima ile yetinmek gibi namazın sınırlarını, vasıflarını ve nitelik
lerini kısaltmak, yani nitelikten kısaltmaktır. Öte yandan kasr, durdurma ve 
alıkoyma anlamına da gelir. Bu durumda bu ayetin manası, namazın bir kısmını 
kazaya buakmak demek olur. Zahiriyye bunun sadece ilk manada, yani rekatları 
kısaltmak manasında olduğunu söylemiş ve bu ayet gereğince seferde namazı 
kısaltmanın korku hali�e mahsus olduğu ve dolayısıyla seferde olan bir adamın 
kendisini güven içinde hissettiği durumlarda namazını tam kılması gerektiği 
görüşünü savunmuşlardır. Şafi iler de ayeti bu şekilde yorumlamış ve fakat 
"korku" kaydını koymaksızın seferde olan bir adamın dört rekatlı namazları iki 
rekat kılması caiz, fakat tam kılmasının daha iyi olduğu görüşüne varmışlardır. 

Hanefilere geli.nce, onlar burada üç mana ihtimal dahilinde olmakla bera
ber, ayetteki "kısaltma"dan maksadın ikinci mana, yani nitelikte kısaltma olması 
gerekeceğini ve esasen sefer halinde dört rekatlı namazrarın iki rekat kılınması 
bir kısaltma değil, tam kılma olduğunu ve dolayısıyla daha fazla kılmanın caiz 
olmadığını söylemişlerdir. Zira Sahih-i Buhari'de de rivayet edildiği üzere na
maz ilk farz kılındığı zaman evde oturma ve yolculuk hallerinde ikişer rekat ol
mak üzere farz kılınmış ve daha sonra evde oturma ve barış hallerinde öğle, i
kindi ve yatsı namazları dört rekata çıkarılarak artırılmış ve yolculuk halindeki 
namaz asıl hali üzerine bırakılmıştır. Bu hüküm Kitapla değil, Sünnetle sabittir. 
Bu ayet ise özellikle korku hali şart kılınmış olduğundan işin bu yönünden bah-
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••'lıııcın i�tir. Onun için mutlak olarak scfcrlt! ilgili hükümleri bura<lan çıkarmaya 
kulkı�ınak doğru değildir. Ayette korku hali dışrndaki durumlardan bahscdil
nwdiği �afiilerce de kabul edilmektedir. Dolayısıyla sefer halinde namazda 
"nirl'I iktcn kısaltma" ikinci derecede meşru bir ruhsat gibi görünse de gerçekte 
hldııd derecede me§ru bir azimet anlamında olduğundan burada ruhsat verilen . 
kıNnltmanın "nitelik kısaltması" olması gereki!". Bu yorum, Tavus ve İhnü Ab
hııs'tan da riv�yet edilmiştir. Hz Peygamber (s.a.v.)'in, yapmış okluğu bütün se
f'rrknlc gerek korku, gerekse emniyet hallerinde rekatların sayısını kısaltmı� 
olduğunda hiç ihtilaf edilmemiştir. Demek ki, herhangi bir yolcunun namazı c
ııuıscn iki rekattır. Hz. Ömer'den rivayet edildiği �zere, yolculukta emniyet ve 
tthvcn hali var iken kısaltmak, �J.:.:, ı�U � � aJı ',;,'1'� lı� "Bu, Alle1/ı1111 shc· 
\•ı•rmiş olduğu bir sadakadır. Öyleyse siz de onu;·ı sadakasmı kahul edin. " < 1 > ha
disi gereğince, kabul edilmesi gereken ilahi bir sadakadır. Korku halindeki 
kısaltma ise buna eklenen bir nitelik kısaltmasıdır ki, C� �1 )ı�t ;.�� �-l.t "EiJ.cr 
korkuya düşerseniz yaya veya binekli olduğunuz halde kılınız. " (Bakara, 2/2�9) 
fıyctinde olduğu gibi korkunun derecesine göre yürüyerek eda etmeye veya iınü 
He kı lmaya, bunlar da olamadığı takdirde kazaya bırakmaya uygundur. (o fıyctin 
ll'l'sirine bkz.) 

Şimdi düşman karşısında durumun uygunluğuna göre, namazı kısaltman111 

l'cmaatle yapılabilecek özel şekline gelelim: 

� :�.;s- nG Ey Muhamnıed! Sen bu korku halinde bulunan ve nanuızı 
kısalt�aların� izin verilen mücahidlerin içinde bulunup da i):aJı � :-:.nl on
lara namaz kıldırdığm vakit �.(.:. ;.4�: �Ü, ;.i:]i içlerinden bir kısmı seninle hera
hcr dursunlar, yani askeri önce iki kısma ayır; bir kısmı düşman karşısında 
beklesin, bir kısmı da seninle beraber namaza dursunlar. �4::.ı:..1 ıJjl."Q� Ve na
maza duranlar da silahlarını bırakmayıp yanlarına alsınla�. IJ� nlj Bunlar 
secde edip rekatı bitirdiler mi �G� ::_... ı))::JJ arkanızdan dü.şman karşısına 
çekilsinler, ı� � J).1 ll;[l, �t.)� ve kılmaın ış olan diğer kısı ın gelsin, ikinci 
rekatı da � ı� senlnl� beraber bunlar kıls ınlar. Demek ki, kılınan na
maz iki rekattir ve her rekata nöbetle§e bir kısım katılmıştır. Şu halde herhirinin 
ikinci rekatleri ne olacak? Savaşın başlaması gibi. korkunun şiddetlenmesini ge
rektirecek yeni bir durum ortaya çıkmadıkça ikinci rekatın da herbiri tarafından 
yine nöbetleşe tamamlanması gerekecektir. Durumun böyle olduğu Hz. Pey-

(1)  Müslim, Müsafirin, 4; Ebu Davud, Sefer, I (Salat 263); Tirmizl, Tcfsiru Sureti I/20; Nesci, 
Havf, 1 ;  İbn Macc, İkamet, 73; Darimi, Salat, 179; Ahmed b. Hanbel, 1,25,36, VI,63. 
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gamber (s.a.v.)'in sünneti ile de açıklanmıştır. thnü Ömer ve ibnü Mcsud'dan ri
vayet olunduğu üzere Hz. Peygamber (s.a.v.) korku namazını kıldırdığı zaman 
ayette olduğu gibi ilk grup ile bir rekat ve diğer grup ile de bir rekat kılmış; 
sonra bu grup düşman karşısına gitmiş, yine önceki grup gelip ikinci rekatı 
kıraetsız kaza etmiş ve selam vermiş, sonra bunlar gidip yine ikinci grup gelmiş 
birinci rekatı kıraet ile kaza etmişler ve selam vermişler, bu şekilde her grup iki 
rekat kılmışlardır.(1) Bununla beraber bu konuda başka görüş ve rivayetler de 
vardır. 

·.;::L.t, �:ı. IJ�'Q� Bu ikinci grup namaza gelirken uyaiıık ve dikkatli r , r· . , 

olsunlar ve silahlarını üstlerine alsınlar Öncekinde yalnız "silahlarını alsınlar" 
demekle yetinildiği halde burada "uyanık, temkinli ve dikkatli olmak," demek 
olan ''hızr" in de ilave edilmiş olması, düşman karşısında yerlerini öbürlerine 
bırakırlarken son· derece ihtiyatlı hareket etmek gereğini duyurup hissettirmek 
içindir. Çünkü, ıJ')r �.ılı '�� kafirler öyle arzu etmektedirler ki, � �)t;7 :,J 
;!--.-".'(, µı Siz silahlarınızdan ve eşyanızdan, savaş araç ve gereçleriniz
d�n' gafil 'olsanız, boş bulunsanız da i:�(, �('. � �-:) üzerinize birdenbire 
bir saldırıverseler. İbnü Abbas ve Cabir'den rivayet edildiğine göre, Hz. Pey
gamber (s.a.v.) ashabı ile öğle namazını kılmış, müşrikler de bunu görmüştür. 
Sonradan "biz he fena yaptık, niye o sırada saldırıvermedik" dediler ve diğer bir 
namaz sırasında baskın yapmaya karar verdiler. Yüce Allah da bu ayetle pey
gamber�e onl�rın sırlarını bildirdi. Böyle iken �)a:. � J�1 � �lS' �J � c� 'JJ 
�1 ı.;.'� �1 �".;.. ��;S'J1 eğer size yağmur gibi bir eziyet gelir veya hasta o-

. lursanız silahlarınızı bırakmanızda size bir vebal yoktur. Yağmur ve has
talık gibi bir nedenden dolayı silahları üstünüze almanız çok zahmet verir veya 
silahı bozmak ihtimali bulunursa, o zaman namaz kılarken üstünüze almayabi
lirsiniz ve bunu yapmak günah olmaz. Demek ki böyle bir eziyet ve .zarar bulun
madıkça silahı üzerinde bulundurmak gerekli ve elden bırakmak günahtır. 
Bırakmak caiz olduğu zaman da �� IJ�J her halde . .4htiyatı bırakmayınız, 
kuşkulu durunuz. Namaz kılarken de düşmana karşı dikkatli ve temkinli bulu
nunuz, uyanık ve ihtiyatlı olunuz. Gafil avlanmamak için ne gerekiyorsa 
yapınız. Düşmanın ani saldırısıyla karşı karşıya kalmayasınız. Burada Fahreddin 
er-Razi şöyle der: Bu ayet düşmana karşı dikkatli olup sakınılması gerektiğini 
anlattığından, olacağı zan ve tahmin edilen zararların hepsinden sakınılması ge
rektiğini gösterir. Bu suretle ilaçla tedaviye girişmek, bir kötülük ve zararı sav-

(1) Buhari, Taksir, 5, Salat, 1 ,  Menakibü'l-Ensar,48; Müslim, Müsafirin, 1 ,  3, 5, 6; Ebu Davud, 

Sefer, 1,2,6,8, 10,18; Nesai, Salat, 3; Ahmed b. Hanbel, Vl,234. 
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ornk için kendi eliyle çalışıp çabalamak, vebadan kaçmmak ve yıkılmak üzere 
olnn hir Juvann altında oturmaktan sakınmak gerekir. Bunun ı.SJJ:s. � "llastalık 
l111/t1.p111uı yoktur. 11 ( l )  hadisi i le çelişkili olduğu zannedilmesin. Dini inanç 
•�ısından, bulaşmanın, hastalık ve ölümde gerçek ve zaruri bir etken olduğuna 
h"'nınak başka, onu yüce yaratıcının dilemesiyle tesir icra eden herhangi bir aJi 
JH• lwp gibi görmek ve bu nedenle sakınmak yine başkadır. Nitekim UÜ§mandan 
ııınkmmak emredilmekte beraber, bunu gerçekten düşmanın güç ve kuvvetine 
hnJ.tlatmamak ve bu suretle kuruntu ve heyecana düşürmemek ve kalblcri ancak 
Allah'a bağlatmak ve bununla beraber sebeplere önem verme emrini vurgula
mak için, � �� �..)lS'JJ �1 �I �I "Kuşkusuz Allah kafirler için hor/ayın bir a· ,, , ,, , 
'''/' ltazırlamzştır. " buyrulmuştur ki, Allah'ın kanunlarını inkar edip ihmal ct
nu:k de bu tehdide dahildir. 

Kelbi1nin Ebu Salih'ten rivayetine göre, Resulullah (s.a.v.) Enmaroğullart 
Uc savaşmak için gazaya çıkmıştı. Vardılar bir yere konakladılar. Hiçbir düşman 
"iinnüyorlardı. İnsanlar silahlarını bıraktılar. Hz. Peygamber (s.a.v.) de silahını 
hırakıp büyük abdeste gitti. Dereyi geçti, hava çiliyor, yağmur serpiştiriyordu. 
Yağmur sonunda dere Rasulullah (s.a.v.) ile ashabı arasında bir engel oluşturdu. 
Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.) oturup beklemeye başladı. Gavrcs h. 
l lar is el-Muharibi onu gördü. "Seni öldürmezsem Allah beni öldürsün" deyip 
kı l ıcı yanında dağdan indi. Resulullah (s.a.v.) bir de ne görsün, adam gelmiş. 
kı l ıcını çekerek baş ucuna dikilmiş: "Şimdi ey Muhammed! Seni benden kim 

1 

kurtaracak?" diyordu. Resulullah (s.a.v.) derhal, "Allah" dedi ve �� �I �1 
� � �_,l;.Jı � ''Allah'ım, dilediğin yolla beni Gavres !J. el-Haris'ten kurt�r. ,,. (ı) 
diye dua ·etti. Gavres de Peygambere vurmak üzere kılıcıyla saldırdı, fakat iki 
küreğinin arasına bir sancı saplanıp yüzü koyun sürçtü ve kılıcı elinden fırladı. 
l lcmen Resulullah (s.a.v.) kalkıp kılıcı aldı ve: "Ey Gavres! Şimdi seni benden 
kim kurtarır?" buyurdu. O da, "hiç kimse" dedi. O zaman Hz. Peygamber 

t , 

(s.a.v.): �;_�:, �� (l.;..:. �t, aJı <.ıı �I � �1 �4\1 "Şehadet ederim ki Allah'tan başka . . 
ilillı yoktur ve Muhammed O'nun kulu ve Resulüdür. ' diye şehadet edersen ben 
de kılıcını sana veririm . "  buyurdu. Gavres: "Hayır, fakat hiçbir zaman seninle 
savaşmayacağıma ve sana karşı hiçbir düşmana yardım etmeyeceğime şehadet 
ederim." dedi. Resulullah (s.a.v.) da kılıcı verdi. Bunun üzerine Gavres: 
( l )  Buhari, Tıbb, 19,25,45,53,54; Müslim, Selam, 102, 109, 1 1 1 ,  1 1 4, 1 1 6; Ebu Davud, Tıbb, 24; 

Tirmizi, Siyer, 46; Tirmizi', Kader, 9; İbn Mace, Mukaddjme, 10, Tıbb, 43; Muvatta, Ayn, 1 8; 
Ahmed b. Hanbcl, 1, 174,180, 11,24,153, III,130,145. 

(2) Buhari, Mcğazi, 3 1 ;  Ahmed b. Hanbel, lll, 390. 
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"Vallahi, sen benden çok hayırlısın" dedi . l iz. Peygamber de, "Ben ona senden 
daha layığım" buyurdu. Bunun üzerine Gavres dönüp arkadaşlarına gitti, olayı 
anlattı. Bazıları imana geldiler. O sırada derenin suyu durmuştu. Resulullah 
(s.a.v.) da geçip ashabına olayı haber verdi. İşte, ;.t� l.J� "uyanık olunuz" emri 
böyle ani bir baskına uğramaktan korunmak içindir. 

Bu ayette açıklanan korku namazı Rcsulullah (s.a.v.)'a hitaben gelmiş 
olduğu ve Resulullah (s.a.v.)'ın imametiyle namaza bedel bulunamayıp başka 
bir imam da bulunabileceği için, bir rivayette İmam Ebu Yusuf bunun sadece 
Resulullah (s.a.v.)'a ait olduğunu ve ondan sonra korku n.amazının böyle bir 
imam ile kılınmayıp en az iki imam ile diğer namazlar gibi kılınacağını 
söylemiştir ki Malikllerden İbnü Uleyye'nin görüşü de bu imiş. Fakat alimlerin 
çoğu, Resulullah (s.a.v.)'dan sonra imamların o makama geçen bir peygamber 
vekili olmaları nedeniyle, � r ,.r)� �:·,ı,7 tr� �C,:.1 ::,_. � "Onların mallarından 
hir sadaka al ki, hu sadaka Üe, o�ları t�mizleyip �rıta�ın. " (Tevbe, 9/103) emrinde 
olduğu gibi, hitabın peygamberden sonra devlet reislerini de kapsadığını 
açı�lamışlar<lır. Nitekim Said b. As Taberistan'da korku namazı kılmak istediği 
zaman, "İçinizde Resulullah ile bir korku namazında bulunan ve şahit olan kim 
var?" diye sormuş; Huzeyfe b. el-Yeman kalkıp tarif etmiş o da o şekilde 
kıldırmıştı ki, içlerinde birçok sahabi de vardı. Ayrıca yine Abdullah b. Semüre 
başkanlığında Babil'e gaza ettikleri zaman o da korku namazı kıldırmıştı. 

i):aJı ���';,i f�U Şimdi bu namazı eda ettiğiniz, yani korku namazı 
, 1 

kıldığınız; kıtıp bitirdiğiniz zaman, M J;.� r,,;J� ı:.Ç.J a,ı ı.J:r�u arkasından 
ayakta ve otururken ve yatarken bütÜn durumlarda' Allah'ı zikredin, onu 
anın. Hatta savaşa giriştiğinizde bile ayakta kılıç çalarken, dizleyip ok atarken, 
yaralanıp yere düştüğünüzde Allah'ı kalbinizden çıkarmayınız, dilinizden bırak
mayınız. Başka bir mana ile, daha sonra işler kızıştığı, durumlar şiddetlendiği 
zaman namaz kılmak istediğinizde herbiriniz bulunduğunuz duruma göre, me
sela, ayaktakiler ayakta, oturanlar oturduğu, yatanlar ·yattığı yerde olarak nasıl 
rast gelirse öylece ima ile kılınız ve bu hal içinde Allah'ı anınız. Bazı mücte
hitler burada bizzat savaş yapılırken bile, böyle ima ve zikirle namazın 
kıl ınacağını anlamışlarsa da, Hanefi imamların tercihine göre, fiilen savaşla 
meşgul olmak namaza engeldir. O zaman namaz kazaya bırakılır. Nitekim Ah
zab savaşında Resulullah (s.a.v.) dört vakit namazı kazaya bırakmıştı. 

�'UI r�_G Daha sonra savaş bitip gönül rahatlığına kavuştuğunuz, kalb 
]eriniz huzur bulup durumlardan emin olduğunuzda i):a.ıı ı�U vakti gelen 

, 
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muıuaı.ı bütün rükun ve şartlarıyla güzelce kıhnız, yahut sava� sırasında 
kılıunadığınız namazları kaza ediniz. İmam Şafii hazretleri, "O karııjık zaman
lnnla kılınan namazların hepsini tamamıyla kaza ediniz" demiş ise de, bu manft 
hirnz uzak görünüyor. Açık olan, vakti gelenlerin edası veya kılmamayanlann 
kuıası<lır. 

(;)".;.. �8' �;:lı � :.:.;tr ;):alı �ı Zira namaz müminler üzerine vakitleri 
; ,, , 

lu•lli bir farzdır. Yani düzenli ve belirli vakitlerde yazılı kesin bir farzdır. 
1\ i hu vakitler Kur'an'da, �I �'[;� p.ı ;;' ,,1 �! �I �}� ;):.Jı �1 "Gii11cşi11 «;R/(· 
\'tıkıi zevalinden, gecenin karanlığına kadar namaz kıl. Bir de sahalı na11wz1111 
kıl" (İsra, 17/78), p.H � (&Jj� ��ı �), i�I �1 "Hem de gündüzün tartİj7ar11u/1111 
i�·isinde ve gecenin gündüze yakın saatlerinde namaz kıl" (Hud, 1 1/ 1 14), � �� 
_J�I ��1 c;; 1 f!Jı �t;j �� �.J) �� �I _t)İt :P. �� "Güneş doğmadan· ôn�·e .vt' 

haımadan önce hamd ile rabbini tesbih et. Gece saatlerinde ve gündiizii11 et-
• 

rajinda da onu tesbih et. " (Taha, 20/130), � J:;Jı � � �J �;,..:.; � JJı �ı;..�, i 
�,AJai �� ı: ·.&J �� "J.G �f,'..:.Jı "O halde akşdma girerke�, sabaha ererke�ı Al/alı 'ı 

.. , " , "" 

ıcshih edin. Göklerde ve yerde hamd O'nun içindir. Günün sonunda ve ôRle vak
tine girince Allah'ı .tesbih ediniz. " (Rum, 30/17-18) gibi ayetlerle öğle, ikindi, 
ak�am, yatsı ve sabah beş vakit olmak üzere tayin edilmiş, özel sınırlarıyla sınır
lanması ve nasıl kılrnacakları da Hz. Peygamber (s.a. v.) tarafından a�ıklanıp i
zah edilmiş ve o zamandan beri yapılagelerek de müslümanlar arasında 
yapılması zorunlu görevlerden biri olarak korunmuştur. 

Namazın böyle beş vakit ile takdiri, akıl ile bil inebilen şeyler açısından �u 
!-ickilde de izah edilmiştir: 

Alemin hayat akışında her şey beş mertebe geçirir: Birincisi, ortaya çıkma 
ve varlık alemine gelme mertebesidir. Ni tekim insan da doğar, bir mü<ldct 
gelişme ve büyüme devresi geçirir. Bu müddete "büyüme çağı" denir. ikinci 
mertebe, duraklama devridir ki, bir süre artıp eksilmeyerek olgunluk sıfatı üzere 
kalır ve bu müddete "gençlik çağı" denir. Üçüncü mertebe "olgunluk çağı<lır". 
Bu devrede insanda gizli bir noksanlık y'üz göstermeye başlar. Dördüncü mer
tebe "yaşlılık çağıdır" ki, insanda açıktan açığa bir takım noksanlıklar ortaya 
çıkmaya başlar ve ölünceye kadar gider. Buna da yaşlı� ık ve ihtiyarlık denir. 
Beşinci mertebe, insan öldükten sonra bir müddet daha izleri devam eder ve 
daha sonra bu izler de yok olur ve ortada adı ve izi kalmaz. İşte alemde bu beş 
mertebe, gerek insanda ve gerekse diğer canlı ve bitki olaylarının hepsinde 
geçerlidir. Doğuşuna ve batışına göre güneş de bu beş hal ile ilgilidir. Doğudan 
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doğduğu sıradaki hali insanın doğduğu zamanki halini andırır. Yavaş yavaş 
yükselir, nuru kuvvetlenir, ısısı şiddetlenir, nihayet göğün ortasına gelir, bir du
raklama anı geçirir. Sonra inmeğe başlar ve gizli eksilmelerle yavaş yavaş ikin
diye kadar gider. Sonra eksiklikleri ortaya çıkar, ışığı ve ısısı zayıflar, çökmesi 
artar ve hızla batmaya yönelir. Battıktan sonra batı ufkunda şafak denilen bazı 
izleri kalır, sonra bu da kaybolur ve güneş sanki alemde yokmuş gibi bir hale 
gelir. Herkesin görebileceği bütün bu durumlar Allah'tan başka hiçbir gücün ha
kim olamayacağı garip işlerden olduğu için, yüce Allah bu beş halden herbirini 
bir ilahi emre alamet kılarak herbirinde bir namaz farz kılmış ve bu beş vakit 
namazı her günkü değişmeleri belirtip gösteren bir takvim gibi, görevleri niza
ma koyan, vakti ve zamanı belli bir farz yapmıştır. Bunun içindir ki, müminlerin 
namazları ne kadar düzenli olursa, durumları da o oranda düzenli olur. Namaz 
hem bir intizam sağlama yolu, hem de rahatlama amacıyla yapılan bir şükran 
borcudur. Korku halinde kılınırsa ümidi, emniyet halinde kılınırsa neşe ve isteği 
artırır. Fakat o zam�n da görev sadece bundan ibaret zannedilip de kalma
malıdır. Namazı güzelce kılınız. Bununla beraber r:,ıll :�I u! ı)f �) o kafir 
topluluğunu takip edip peşinden gitmede gevşeklik de göstermeyin. Zayıf 
kalpli olmayın. �;.ru ı;� �ı Eğer siz bundan acı ve elem duyarsanız bilme
lisiniz ki, �;.ru (J' �;Jç �,G , �nlar da sizin acı duyduğunuz kadar acı duyar
lar. Fazla olarak �;-,; �L. J.Jı � �;-.;:, siz Allah'tan onların ümit edeme-

- . , 
yecekleri şeyler umarsınız. Onlar az bir sermaye olan dünya hayatını ararken 
siz sonsuz sevap ve ahireti istersiniz. Sizin ümit sahanız onlardan çok geniştir. 

t 

Onun için siz onlardan çok yüksek bir azim ve istekle cihad etmelisiniz. �I 0� 
� � Allah her şeyi bilen ve her şeyi bir hikmete göre yapandır. Do-, , 

layısıyla Allah'ın emirlerine sarılıp ilim ve hikmet dairesinde hareket ediniz ki, 
umduklarınıza kavuşasınız. 

Burada İslam dininin ruhu ve Kur'an'ın iniş hikmeti olan pek önemli bir 
mesele vardır ki, o da hak ve haklıya hakkını verme me6elesidir. Kafirlere karşı 
böyle cihad etme ve onları takip etme buyruklarını görüp de onlara hainlik et
meyi, haksızlık yapmayı, yapmadıkları şeyi 1'yaptılar" diyerek iftira etmeyi di
nin gereği zannetmemelidir. Hak, kafirle de ilgili olsa yine haktır. Bir dinin 
mükemmeliği hukuk anlayışının kapsamlı ve ciddi olmasında ve İslam'ın en 
büyük gelişiminin de adalete dayanan kuvvetinin ortaya çıkı§ında aranması 
gerekir. Kafirin inkarı, onun haklarına tecavüzü helal kılmaz. Hak dinin gereği, 
kafirin dahi lehinde ve aleyhinde ancak Allah'ın indirdiği hak kanun, adalete 
dayanan hükümler ve ilmin gösterdiği yollarla hüküm vermektir. 
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Meal-i �erifi 

105- 1.diz sana Kitab (Kur'an)ı hak olarak indirdik ki, insanlar arasında 
Allah 'r.ın sana gösterdiği şekilde hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucu
su ohna! 

106- Allah'tan bağışlanmanı dile. Şüphesiz, Allah bağışlayıcıdır, esir
geyicidir. 

107- Kendilerine hainlik edenleri savunma. Muhakkak Allah hain 
günahkarları sevmez. 

108- Bunlar, insanlardan (hainliklerini) gizlerler de, Allah'tan gizle· 
nıezler. Oysa O, geceleyin istemediği şeyi kurarlarken onların yanı 
başlarındadır. Allah, onların yaptıklannı (ilnıiyle) kuşatmıştır. 

109- Haydi siz dünya hayatında onları savunuverdiniz (diyelim). Peki 
kıyamet gününde Allah'ın huzurunda onları kim savunacaktır? Yahut on
lara kinı vekil olacaktır? 

110- Kim bir kötülük işler, yahut nefsine zulmeder, sonra da Allah'tan 
bağışlannıasını dilerse, Allah'ı bağışlayıcı ve esirgeyici bulur. 

111- Kin1 bir kötülük işlerse, kendi nefsine kötülük etmiş olur. Allah 
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her şeyi hakkıyle bilendir, hiknıet sahibidir. 

1 1 2- Kim bir hata veya bir günah işler de sonra onu bir suçsuzun 
üzer-ine atarsa, nıuhakkak iftira etmiş ve apaçık bir günah yüklenmiş olur. 

1 13- Eğer Allah'ın sana lütuf ve merhanıeti olmasaydı, onlardan bir 
�üruh seni sapıtmaya çalışırdı. Halbuki onlar, ancak kendi nefislerini 
saptırırlar, sana hiçbir zarar verenıezler. Allah, sana Kitab (Kur'an)ı ve 
hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Allah'ın sana olan 
lütfu büyüktür. 

1 14- Bir sadaka vermeyi yahut iyilik yapmayı veyahut da insanlar 
arasını düzeltnıeyi emreden(ler)inki hariç, onların aralarındaki gizli gizli 
konu�nıalarının çoğunda hiçbir hayır yoktur. Kim bunları sırf Allah'n _ 
rıı:asını kazannıak için yaparsa, yakında ona büyük bir mükafat vereceğiz. 

1 l 5- Kinı kendisine doğru yol besbelli olduktan sonra Peygamber' e 
knr�ı �akar, 111ün1inlerin yolundan başkasına uyup giderse onu döndüğü 
yolda hırakınz ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir gidiş yeridir. 

1 1 6- Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun 
th�ında dilediğini bağışlar. Allah'a ortak koşan, muhakkak ki, derin bir 
sapıklığa düşmüştür. 

1 17- Onlar, Allah'ı hffakırlar da, yalnız dişilere taparlar. Böylece an
<.'ak inatçı �eytana tapnuş olurlar. 

l 1 8, 1 19- Allah o şeytana lanet etti. Ve o da: "Elbette senin kullarından 
belirli bir pay alacağım, o: 1!arı ınutlaka saptıracağını, onları boş kuruntu:. 
lara sokacağım, ve onlara emredeceğinı de hayvanların kulaklarını yara
caklar, onlara enıredeceğim de Allah 'ın yaratışını değiştirecekler" dedi. 
Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse, şüphesiz o, apaçık bir ziyana 
uğnımış olur. 

120- Şeytan onlara vaad eder ve onları boş umutlarla oyalar. Oysa 
şeytanın onlara vaadi, aldatmadan başka bir şey değildir. 

121- Bunların varacakları yer cehennemdir. Ondan kurtulnıak için 
ç�ıre bulan1azlar. 

122- İnıan edip iyi işler yapanları da altlarından ırmaklar akan cennet
lere sokacağız, orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu, Allalı 'ın gerçek vaa
didir. Allah'dan daiıa do2r�" sözlü kin1 olabilir? 
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123- (İ�), ne sizin kuruntunuza, ne de kitap ehlinin kuruntusunu 
�üredir. Kötülük yapan, •. yüzden cezalandırılır. O, kendisine Allah' tuıı 
hn�ka ne bir dost, ne de bir yardımcı bulabilir. 

124- Erkek veya kadın, kim mümin olur da güzel amellerden işlerse, 
l�tc onlar cennete girerler. Zerre kadar da haksızlığa uğratılmazlar. 

125- İyilik yaparak kendisini Allab'a teslim eden ve İbrahinı'in dinine 
dosdoğru olarak tabi olan kimseden, din bakımından daha iyi kinı olabilir'! 
Allah, İbrabinı'i dost edinmişti. 

126- Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Allah, her �t-yi 
kuşatıcıdır. 

:,;;.J� yGSJI �I Grj1 Jı Biz sana kendisinde şek ve şüphe olmayan hu en 
... .,, ,. ... 

mükemnıel kitabı, bu Kur'an-ı azimüşşan (şanı büyük Kur'an)ı hakk ile, l lak 
Tcüla'nın insanlar üzerind,· , insanların ferdi veya toplum olarak birbirleri 
arasındaki hukukun temelini  içeren, özetle hakkı açıklayan, batıldan ve 
l'.ğrilikten uzak ve sırf hak yolu, adaleti ve doğruyu gösteren bir hidayet düstüru 

ı -

olarak indirdik ki, �l �Gl L..; ��l � p bütün insanlar arasında Allah'ın 
sana gösterdiği hak ilim ve nıutlak vahiy ile hükmedesin: İnsanlar arasında 
it ikadi veya ameli her çeşit anlaşmazlıkların halledilmesinde Allah'ın kitabını, 
düstür ve vahyini, hüküm dayanağı edinip, hak ve hakikatle, hakkıyla hlikmc
dcsin ve ayırım yapmadan herkese kazandığı hakkını veresin. Yani kitabın ası 1 
iniş hikmeti, insanlar arasında hükmetmek ve hakim olmak için, hakkı gösteren 
bir esas olması ve bunun Peygamber'e indirilmiş olmasının hikmeti de Peygam
ber'in Allah tarafından gelen vahyi ve vahiyden elde edilen ilmi başlı başına 
hüküm merkezi edinmesi ve vahyin geldiği hususlar da buna aykırı diğer sebep
leri ve delilleri dikkat nazc.. c;na almamasıdır. Çünkü diğer deliller sırf zahiri 
(görünür) olduğu halde, vahiy temel hakka uygun, zorunlu bir i l in1dir. 

Demek ki hakimin görevi ne kendinin, ne de şunun bunun rey ve arzusunu 
değil, ancak hakkı (doğruyu) takip etmesi ve kesin olarak bildiği bir hakkın 
zıddına asla hükmetmemesidir. Burada hakimin bilgisinin muteber olduğuna bir 
delil vardır. Fakat bunun bir rey ve ictihad değil, bir ilm-i şuhudi (görmeye 
mahsus i l im) olması şarttır. Bunun için Hz. Ömer (r.a.) demiştir ki, "Allah'ın 

bana verdiği rey ile hükmettim" demeyiniz, çünkü j,ı �Gl G..ı "Allah'ın sana 
... 

gösterdiğiyle'' demek vahiydir ve Peygamber'e mahsustur. Sizin kanaatınız ise 
i l im değil, nihayet bir zandır. Şu halde hakimler, sırf rey ve. kanaatleriyle 
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hükmedemezler, sebep (ncdcn)lere ve sahil olan vasıtaların araştırılmasına ve 
onların delaletine uymaya mecburdurlar. Bununla beraber asıl maksat doğruya 
isabet olduğundan hakimin �;m-i şühudl (görmeye dayanan ilim) ile bildiği bir 
hususta bilgisinin dışında hükmetmesi asla caiz olmaz. 

İşte ey Muhammed (s.a.v.), sen Allah'ın gösterdiği vahy ile hükmet, � � 
� �GJJ hainlerin iyiliğine, yararına savunucu olma, yani kim olursa ol-

, .,, , 

sun, isterse ümmetinden olsun, isterse başka dinden olsun, hainleri savunmak 
için temiz olanlara düşmanlık etme; daha açıkçası hainler adına müdafaa vekili 
olma, avukatlık etme. Bu ayetlerin Beni Übeyrik (Übeyrik Oğulları) olayı 
hakkında inmiş olduğunda tefsircilerin ittifak ettikleri naklediliyor. Ebu Hay
yan'ın nakline göre, "Kirman! demiştir ki: 'Bu ayetlerin, Beni Zafer b. Haris'ten 
Tu'me b. Übeyrik hakkında inmiş olduğunda tefsircilerin ittifakı vardır.' Ancak 
İbnü Bahr demiştir ki : 'Münafıklar hakkında indi ve bu �-'-�! �G:lı � ;J:.l w 
".�ize ne oldu ki münafiklar hakkında iki gruba ayrıldınız?" (Nisa, 4/88) ilahi sözüne 
bağhdır1•(l) . Übeyrik'in Beşır, Bişr, Mübeşşir adlarında üç oğlu bulunduğu ve 
bunlardan Beşir'in, başkalarına isnat ederek sahabe hakkında hicviyye söyleyen 
bir münafık olduğu rivayet edildiğine ve Tu'me denilen de bu Beşir olduğuna 
göre İbnü Bahr'in sözü de bu ittifaka aykırı değildir. Bunun için Razi, mutlak 
oluşu üzere der ki :  "Bu ayetlerin çoğu Tu'me b. Übeyrik hakkında inmiş 
olduğunda tefsirciler ittifak etmiştirler. 11<2) Fakat olayın durumunda birkaç riva
yet vardır: Birisi: Tu'me zırhlı bir gömlek çalmış, istenince hırsızı ığı bir yahu
diyc atfetmiş. İkincisi:' Zırh kendisine emanet olarak bırakılmış, şahit de yok
muş, istenince inkar etmiş. Üçüncüsü: İstendiği zaman yahudinin çaldığını iddia 
etmiş . . .  Tefsircilerin çoğunluğunun tercih ettiklerine göre rivayetlerin özeti 
şudur: Ensar'ın yanında Zafer Oğulları'ndan Tu'me b. Übeyrik adında birisi, 
komşusu Katade b. Nu'man'dan bir gece bir un dağarcığı içinde bir zırh çalmış. 
Dağarcığın yırtığından un doKülerek götürmüş. Zeyd b. Semin adında bir yahu
dinin yanına bırakmış. Tu'me aranmış, zırh bulunmamış; �lmadığına ve bilme
diğine yemin etmiş, bırakmışlar. Un izini takip etmişler, yahudinin evine 
varmışlar ve bulmuşlar. Yahudi bunu kendisine Tu'me'nin getirip bıraktığını 
söylemiş ve yahudilerden şahitlik edenler de olmuş. Zafer Oğulları Peygamber'e 
gitmişler. Tu'me'nin temiz olduğuna ve yahudinin hırsızlığına şahitlik etmişler 
ve Tu'me1yi müdafaa edip müslümanlık adına yahudilerle mücadele etmesini 

- ·- · --·-·- ··--·----

( 1 )  Ebu Hayyan, cl-Bahru'l-Muhit, Ill, 343. 

(2) Fahru'r-Razl, a.g.c., XI, 33. 
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l' İl'a etmişler, Rcsulullah da görünüşte müslüman olan Tu'me'nin yeminine ve 
hunların şahitliklerine dayanarak öyle yapmak istemiş, bunun üzerine Allah ta
rafından bu ayetler inmiş ve hain ile temizi doğrudan doğruya bildirerek Rcsu
hıllah'ı irşad ve hata etmekten korumuştur. Buna karşı Tu'me Hakk'a teslim olup 
kvbckar olacak yerde Mekke'ye kaçmış ve dinden dönmüş. Önce Sülafc binli 
Sa'd (Sa'd kızı Sülafe) adında bir kadının yanına inmiş, Hz. l lassan'ın bir 
�iirinden dolayı kadın bunu kovmuş, sonra Seli� Oğulları'ndan l laccac b. Allat 
adında birinin yanına gitmiş, orada da bir hırsızlık yapmış kovulmu:j. Daha son
ra yine hırsızlık için bir evin duvarını delerken duvar yıkılmış, altında kulmı�, 
hir rivayette bununla da ölmemiş, Mekke'den çıkarılmış. Araplardan bir tüccar 
kafilesine karışmış, bunlardan da bir mal çalmış, kaçmış ve fakat tutnıu�lar, feci 
hir şekilde öldürmüşler. Bundan dolayı da İslam dininde dinden dönenlerin hal i 
ni ve sonucunu gösteren . . .  �:4)1 :.l � l.� � J��I J.i� :;.:, "Her kim, lıiduyeı 

, , , , 

/.:endi.sine belli olduktan sonra peygambere muhalefette bulunursa . . .  " (N İsa, 4/ 
1 1 5) ayeti inmiştir. Şu halde iniş sebebine göre "hainin" (hainler)den maksa<l, 
hu Tu'me ve buna yardım edenler, genel olarak da bu gibi haksızlar ve 
ahlaksızlardır. 

Şimdi hakimiyet hakkı meselesinin önemini, hakimlerin, şahitlerin, avukat
larm sorumluluklarındaki dehşeti anlamalı ki, Allah Teala, görünürde İslfim'a ve 
kavminin istek ve şehadetine dayanarak Tu'me'yi savunmaya meyletmiş ol
masından dolayı Peygamber'i hata etmekten korurken, daha doğrusu kendisine 
gaybı haber veren bir mucize bahşederken bir hakimin, bilmeyerek de olsa, açık 
sebeplere aldanarak da olsa, bir hain yararına meyledip zimmeti temiz olan 
(aklanmış) bir kimseye düşmanlık etmesinin, aslında bir kusur olduğuna işaret 

1 1 

için o hainleri savunucu olma, J.ıı p:· ... � ve Allah'a istiğfar et. � �_,il. �IS' 41.Jı �I 
, ,,. , " 

Çünkü Allah affını isteyenlere gafur, rahimdir diye istiğfara davet etmeden 
diğer hatırlatmalara geçmemiştir. Allah'ın lütuf ve rahmetiyle hikmet ve pey
gamberl ik sayesinde böyle bir kusur ve hatadan koruduğu, sonra iyil ikle 
anılacaksa da, i lk önce istiğfara davet edilmesi her halde bir belağatlı azarla
maya işaret eder. Şu halde bu betağatlı azarlamayı hainlerin hainliklerini, 
haksızların haksızlıklarını bile bile zulüm ve hainl iğe yardım edenlere ve hir 
menfaat hissi veya taassup ve yağcılık sebebiyle haksızlığa imrendirip ve teşvik 
edenlere ve aynı şekilde hükmünde, Hakk'ın hükümlerini esas almayıp kendi 
rey ve arzusuna tabi olanlara karşı şiddetini tasvir etmek mümkün olmayan ga
yet dehşetli bir tehdit ve. korkutmayı ve tevbeye teşviki içine alır. Bunun için bu 
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şiddet ve akıcıhkla hatırlatmaya devam olunarak buyuruluyor ki: �.ılı � �,)� 'J� 
. . . ;.;· i:ı �� Kendilerine hainlik edenler tarafından veya onl�rdan dolayı 
mücadele etme. Böylelerinin ne himaye eden vekili ol, ne §ahitlikleriyle 
hükmet. 

Nefsine hainlik, kendini aldatmak, bir gelir sağhyor zannıyla bir zarar ge
tirmektir. Bunun için bir insanın günah İ§lemeye gayret ederek kendini azaba 
maruz kılması, kendini aldatmak ve Allah'ın emaneti olan nefse hainlik etmek
tir. Haine taraftar olmak da nefsine bir hiyanettir. L...:;1 �(,;. �lS' :;. � 'J 41Jı �I 

, , , 

"Allah, günahkar ve hain olan kimseyi sevmez. " "Havvan", pek hain, "esim", 
pek günahkar, yani hainlikten sakınmayan ve günahtan çekinmeyen demektir. 
Bu ifade de, ısrar ve al ışkanlıktan çekindirme ve tevbeye bir teşvik vardır. 
. . .  '-""'�' � �_,;;..:· t Burada nefse hainliğin bir şeklini izah ve kendilerine hainlik 
cd�nlcrd�n hell i bir kısman tasviri vardır ki, bunlar J)lı � �".;. 'J L. �J�::� ·� ı 

, , , 

Alluh'ın razı olmayacağı sözler söylerler ve bunu yaptıkları zaman, Allah 
yanlar1nda iken, O'ndan gizlemezler, Allah'a karşı bunu yapmaktan 
çekinmezler de insanlardan gizlerler. Yukarda da açıklandığı üzere "tebyit" 

. 

kelimesi, 11bcytfıtet11ten veya "beyt"ten alınmıştır. "Beytfüet"ten olduğuna göre, 
bir i�j geceleyin düşünmek, geceletmck, gece karanlığında yapmaktır. "Beyt"ten 
olduğuna göre de, bir sözü manzum bir beyit, bir şiir yapar gibi uğraşıp uydur
mak, tanzim etmeye çalışmaktır. Bu gibi kimseler de zihinlerinde veya ara
larında kötü fikirler tertip ederler. Bunları herkesten gizli tutmak için geceleri 
kendilerine mahsus gizli yerlerde toplanarak veya veznine, konusuna uydurup 
beyit tanzim eder gibi çal ışarak ve süsleyerek Al1ah'ın razı olmayacağı bir takım 
kararlar verirler, yalan-yanlış şeyler uydururlar ve bunları yaparken Allah'tan 
korkmazlar, onu hiçe sayarlar da insanlardan son derece çekinirler ve onları al
datmaya çalışırlar. Halbuki � �� � aJı �LS"J onlar ne yapıyorlarsa Allah 

, , 

hepsini kuşatıcıdır. Hiçbirini kaçırmaz, erinde, gecinde cezalarını verir, böyle 
yapanlar sonunda kendilerini aldatmış, nefislerine hainli� etmiş olmaktan başka 
bir şey yapmış olmazlar. Yaptıkları fenalık, bulundukları muhitin içindedir. 
Tu'me gibi hainleri müdafaa ve himaye etmek isteyenler de bu gibiler arasında 
bulunduğu için bu tasvir üzerine çeşitli uslubda hitap i le ve onlara sözü 
çevirerek buyuruluyor ki: 

Ey hainleri savunanlar! �1 � İşte siz, • 'Jj,. onlarsınız, o kendilerini aldatan, 
nefislerine hainlik eden kimselersiniz ki, Q�ı !�' � ;.;�:: �r�� bu dünya 
hayatında o hainler tarafından mücadele ettiniz. Haydi dünyada bunu yapa-
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l ı ı l ırsi niz. Fakat böyle yapmakla onları gerçekten kurtardınız mı?  r4.�C: JJI �,,� � 
�ı r··:;,_ sonra ır:•. � � � v;;ı 'J (..� "Kimsenin, kimse yerine lıiçf,ir şey 

- , 

,,,/,·\•ı·mcycceği hir gün'' (Bakara, 2/123) olan kıyamet gününde o hainler ta-
ı·nhndan kim mücadele edecek? � r_i.1� �h � (.1 Veya onlar üzerine kim 
himayeci vekil olacak? Bütün o amelleri kuşatan Allah Teala'nın azahına kar�ı 
11ıılann himayesini, avukatlığını k im üzerine alacak düşünmüyor musunuz'! �u 
halde siz dünyadaki bu mücadelenizle o hainleri kurtarmış olmadığınız gihi, kr
t. İ l l t '  onların sorumlulukların;i iştirak ederek nefsinize hainlik ctmi� ve kt"ıu.l i n izı 
oldaıınış oluyorsunuz. Ve Allah Teala Peygamberine �1 �;� �_.ı!ı � :J_,,� 'J� 
hııyurduğu için, kendinizi onun şefaatinden de mahrum etmiş bulunuyorsunuz. 
1 hıııunla beraber bu böyledir diye ümidinizi kesip de kendinizi büsbütün hain� 
lige kaptırmayınız, hemen tevbe ve istiğfar ediniz. Çünkü :� � ::;:_, her kiın 
hu�kasına bir kötülük yaparsa, :, ·;; � �l veyahut kendisine zulnıeder de 

1 , ' 

JJı !·,:· � � sonra Allah'a istiğfar ederse �� G)1 '1Jı ,� Allah'ı bağışlayu.·ı 
vt• nıerhamet edici bulur. Fakat, "adam sen de, Allah gafüru'r-Rahlnıdir." <liyc, 
k ihire kapıl ıp da günahı hafif görmemelidir. Zira :, •;; � ::_ � cJ_ll lJ_ı � :;.� 
ht·r kiııı bir günah kazanırsa, onu ancak nefsine kazanmış olur. O günahı ile 
bozulan kendi nefsidir. Ve onun zarar ve vebal ini çekecek olan ancak kcnuisi 
nlur. Ve bunun için her günah, nefse bir hainliktir. Günahtan kaçınmak gerekir. 

' 

CJ'ıııkü Allah affedici ve esirgeyici olmakla beraber � � aıı �� "Al/11h lıer 
, , �·eyi bilir, lıükünı ve hik"ıet sahibidir" de, ilmi ile her şeyi, herkesin her mak

sadını, gizli, açık her günahını bilir, hikmetinden dolayı da her günahı işleyene 
isnad eder, cezasını ona çektirir. o halde wı �l ;�_t.;. � :;.� her kim bir hata 
Vt.'ya günah kazanır da �..!. � r'.;_ ;J sonra h� kaz�ndığını hiç ilgisi olmayan te
nıiz bir kinıseye atarsa, ı� .. '· lJ� �G+. �ı ili nıuhakkak ki bir iftira ve a�.k 
hiı- günah yüklennıiş olur: "H�tie" (hata) iıe "ism" �-'.il in ayırımında üç şekil 
vardır: Birincisi, ''hatie", küçük günah; "ism'', büyük günahtır. İ kincisi, "hatie", 
yapanda kalan küçük günah; ''ism'' ise zulüm ve öldürme gibi başkasına tecavüz 
eden geçici günahtır. Üçüncüsü, ''hatie", gerek isteyerek olsun, gerek bilmeden 
olsun, yapılması layık olmayan; "ism" ise, isteyerek meydana gelendir. Demek 
ki, başkasına iftira edilen günah, gerek büyük, gerek küçük olsun, her iki tak· 
dirde iftiranın kendisi peL büyük bir günahtır. İftiranın mahiyeti birdir.  
Başkasına, yapmadığı bir kötülüğü iftira etmek, aslında ağır ve büyük bir günah 
olduğu gibi, kendi günahını başkasına yüklemek, o günaha bu ağır ve büyük 
günahı ilave etmektir. Bundan dolayı bütün bunlardan kaçınmak ve şayet böyle 
bir şey olmuşsa, derhal tevbe ve istiğfar edip helallaşmak lazım gelir. 
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Bu hatırlatmalardan sonra, böyle nefislerine hainlik edip geceleri fitne kur
makla meşgul hainlerden bir kısmının Allah'ın Resulü'nü bile gaflete düşürmek 
ve sapıtmak istediklerini haber vermek ve buna karşılık Resulullah'ın Allah 
Teata'nın lutfuyla masum olduğunu ilan ve yüksek mevkiini açıklamakla şükür 
v e  mücahedeye sevketmek için geçmiş azarlamanın sırf nimet olduğunu 
gösteren özel bir lütuf ve iltifat ile buyuruluyor ki: 

Ey Muhammed! ;�-.,:...�J �fJ'c JJı �f;:J � "h Üzerinde Allah'ın lütfu, yani her ni-, 
metten fazla bir nimet olan nübüvvet (peygamberliğ)i ve rahmeti, yan i  
h ıfzetmesi v e  koruması olmasaydı �µ. �1 ;.;�_. U:l1 � o hainlerden bir 
güruh seni muhakkak şaş;l°tmak istemişlerdi. Zira Tu'me'nin kavmi, onun 
hırsız olduğunu bildikleri halde Peygamber'e gelmişler, onu müdafaa ve 
mücadele i le beiaet ettirmesini (temize çıkarmasını) ve hırsızlığı yahudiye isnat 
etmesini istemişler ve bu şekilde batıl ve yanlış bir hüküm verdirmek iste
mişlerdi. Halbuki onlar �/i 111 "ıJ � (..J bununla başkasını değil, ancak ken-

. 

dilerini sapıtıy�rlardı. Günah ve düşmanlığa yardım ve yalan yere şahitlik ve 
iftira ile kendilerini sapıklığa düşürüyorlar, t,:!. � 'ı.!J.3,,� (..j şu anda ve gele-- ' 

cekte sana bir zarar yapmış olmuyorlardı. Çünkü sen hükmünü, zahir-İ hal 
(durumun görµnüşün)e dayandıracaktın ve aksi . bilinmedikçe ve sabit olmadıkça 
bir hakimin vazifesi de zahir (görünüş) ile hükmetmek olacağından, o hükmün 
sorumluluğu sana ait olmayacaktı. Halbuki sen bu kadarla kalmış değilsin J)'(, 

1 �G y�I �ı)c aıı
. 
Allah sana kitap ve hikmet indirdi, ;u � � L. �j ve 

bilmediğin sırları ve gerçekleri sana bildirdi. Kitap, her delilin üstünde bir de· 
lil; hikmet, i l im ve amelde hak (doğru) ve sevaba isabet için en büyük bir haslet 
ve bu, ilm-i ledün (Hak katından gelen bilgi) görünenin ötesini gösteren ve zahir 
ve batında hatadan ve zarardan koruyan bir ilahi rahmet, bir ayn-i yakin (gözle 
görerek kazanılan kesin bilgi), � �� JJı j'IJ �lr_, ve bu şekilde Allah'm sana , ' 

lütfu büyük oldu. Şu halde sen, umumi peygamberlik ve tam riyaset 
(başkanlık)le zahir (dış) ve batın (iç)da hatadan koruntnuş olarak hükmedersin 
ve sana hiçbir şekilde bir zarar gelme ihtimali yoktur. 

O hainlere bakma �� �-� � � �  onların fısıltılarının, gece fesatçılık 
etmek için toplanıp gizli konuşmalarının çoğunda hayır yoktur. �1 �� ;ı :;. �ı - ' ' 

��I � ;..'1-! �1 _ı.JJ� Ancak bu arada sada�a veya bir iyilik veya insanlar 
arasında bir ıslah emredenler, bu üç maksaddan biri için topla�ıp gizlice 
konuşanlar hariç. J.ıı �w:;. � �I �� J,:'( :;.� Ve .her kim bunları Allah rızası 
için yaparsa � (;..1 .1..,:/f, 'J'}.J yarın ona büyük bir ecir veririz. Demek ki 
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lııı'lka hir  maksatla değil, Allah rızası için olmak �artıyla bu üç maksadı.lan birisi 

1, 1 1 1  ıoplanma aktedip gizlice konuşmak, istişare ve müzakere etmek caiz ve lrnl
tu ı ı ıeıu.luhtur. Bunların dı§ındaki toplanmalarda ve gizli müzakerelerde ise 

lıiı.;hir hayır yoktur. Müminlerin bunlardan sakınmaları ve bu gibi toplantıl ara 

l�t irnk etmemeleri ve hatta yasaklamalan gerekir. 

Sadaka, Ma'ruf (iyilik), Islah�ı beyn (arayı düzeltn1ek) : Ru ü� kelime 
hayırlı i�lcrin hepsini içerir. Zira insanlara geçen hayırlı amel, ya m e n faatin 
ııb�ınası veya zararın defedilmesi içindir. Menfaat ise, ya mal vcrnıl'k gihi cis 

ııı;ııı idir ki " sadaka" ile bu çeşide işaret olunm:w�tur. Veya ruhanidir ki cnır-i hi'I  

ııı ; ınıf (iyiliği emretmek) ile de bu çeşide işaret edilmi§tİr. İnsanlar arasmı ıslah 
t • t ı ı ıek de, zararı defetme kısmına işarettir. Görülüyor ki bütün hunlarda sevah 
v:ıadi emre değil, :r:;� :;.ı ''her kim yaparsa " diye fiile bağlanmış ve /\ilah rız:ısı 

i\ İ  n olmakla da kayıtlanmıştır. \.S.4)1 :.J �Gı � ::,.. J�)ı J.i� :;o� Her kiın hu 
- -

�c.·kilde kendisine hak ortaya çıktıktan (yani yukarda geçtiği üzere kitap, hik
nıl'l ve Hak'dan gelen ilim ile gerçeği açıklayarak peygamberlik ve Muhammedi 
h:ıkimiyeti isbat ve açıklayan gayba ait mucize ve ilahi hidayet anlaşıld ıktan) 
sonra Peygaınber'e karşı çıkar, �;:Jı � ';,;&. �_:-, ve nıüminlerin yolundan 
ha�kasına uyarsa, J'.,J Gı �) biz o;;u dÖn

,
düğü tarafa çevirir, /4� �j ve ce· 

lu·nneme basarız, � �: C..j ve fakat bilir n1isiniz o cehennen1 ne kütü hir 
-

yc.·rdir'! " . Bu ayet yukarda nakledildiği üzere Tu'me'nin hainliği ilfıhi a<.Çıklama 
i le ortaya çıkınca Hakk'a kendini teslim etmeyip M�ke'ye kaçması ve dinden 
dünrnesi üzerine inmİ§tir. 

"Şikak'' ve "müşakka" kelimeleri, "şakk" dan türemiştir, "ayrılıp muhalefete 
geçmek" manalarına gelir. 

Müminlerin yolu, itikad (inanç) ve amelde müminlerin tuttuğu tevhid yolu 
ve sağlam dindir ki, Allah'a, Allah'ın Resulü'nc ve ulu'l-emre itaat yoludur. Bun· 
dan başkasına tabi olmak da tevhid yolundan çıkmaktır, müminler yolu olmaya
cağı bellidir. Şu halde Allah'ın Peygamberi'ne karşı çıkmak, müminler yolundan 
başkasına gi tmek demek olacağı �çık olduğu halde, hunun �j:Jı � -;;ı. �� 
diye ayrıca açıklanması, elbette dikkate şayandır. Demek ki, Allah'ın Resulü'ne 
ittiba (uymak) gibi, müminlerin yoluna uymak da açıkça istenmektedir. Rcsulul
lah'dan kesin delil (nass-ı kat'i) gelen hususlarda Resulullah'a karşı çıkmakla 
müminlerin yoluna gitmemek mütelazim (birbirinden ayrılmayan) ve aynı şey 
ise de nass (dini delil) gelmeyen hususlarda bu telazüm (beraberlik) açık 

değildir. Müminler ;.��: �Jı;·.:· � �_.ilı � ;.;�_. 1"''11 �_,1 J!� ��)ı J! :J')� :,Jj (Nisa, 4/ 
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83) nassına uygun olarak ittifak ve icma ile bir yol tuttukları zaman bazı kimse
ler müminlerin tuttuğu bu vola karşı çıktıkları halde Resulullah'a doğrudan 
doğruya karşı çıkma ve muhalefet etme mevkiinde bulunmamış olduklarını id
dia edebilirler. İşte �:4)1 � ;.;;; L. � � �;:)ı �� :;.J dan sonra �:;:Jı � ;;&. � 

., , ,. , ,, ,. , .,. 

kaydının açıklanması bu ikisinin bizzat matlub ve gerekli bulunduğunu, yani 
Resulullah'a karşı çıkmak, müminler yoluna gitmemek demek olduğu gibi, 
müminler yoluna gitmemek de Resfılullah'a karşı çıkmak demek olduğunu 
açıkça anlatmış ve buna binaen icma-ı ümmet (İslam bilginlerinin ittifakı) i le 
dahi doğrunun ortaya çıkacağını ve ona da uymanın farz olduğunu göstermiştir. 
Bunun iç in Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat bilginleri, bu fıkrayı icma-ı ümmete uy
manın farz olduğunu ifade için sevkolunmuş bir delil olarak anlamışlar ve dela
let yönünü çeşitli şekillerde izah etmişlerdir. "İttiba" kelimesi de asıl meselenin 
uyma esası üzerinde cereyan ettiğini gösterir. 

"İsla" kelimesi, bir şeyi yakmak için ateşe atmak ve ateşe alıp durdur
maktır. İşte doğru yol ortaya çıktıktan sonra Peygamber'e karşı çıkan ve 
müminler yolundan başkasına uyan mürted (dinden dönen)in sonu budur. Bunu 
geçici sanmamalı ve yalnız Tu'me gibi dönmelere de mahsus zannetmemelidir. 

- ' t 

Çünkü : � ::;._, ciH �J·�c. �_:, � �� �1 A � aıı �ı "Allah, kendisine ortak 
" ; i ,, ,  , ,,, 

koşulmasını bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimse için bqğışlar. " Yu-
karda ve yine bu surede bu ayetin benzeri kitap ehli hakkında geçmiş ve 
açıklanmıştı. Burada da Tu'me gibi dönmelerle beraber kitap ehlinden başka 

1 

olan küfür ve şirk chti açısından sevkolunmuştur. Bunun için orada .J.ıı �l �1 
' ' ' 

"Mesih A llah'ın oğludur", .J.ıı �I ;:;. ''Uzeyr Allah'ın oğludur" gibi, oğul isnat ve 
iftirasına işaretle � ı:.Jı �?ı ill JJ� �� ;;.� "Kim Allah'a şirk koşarsa mutlaka 

, .,. ,,. , , ,. 

büyük bir günah ile iftira etmiş olur. " (Nisa, 4/48) buyurulduğu halde, burada 
I 

şöyle buyuruluyor: (� � :!� :ill .JJ� �� ;;.� IIer kim Allah'a ortak koşarsa 
artık derin bir sapıklık ile sapıklığa düşer gider. Yani öyle sapıtır öyle sapıtır 
ki, doğru yoldan pek uzaklara düşer, ilahi mağfiret ve t.ahmetten uzaklaştıkça 
uzaklaşır. Şu halde şirk (Allah1a ortak koşmak), hem Hakk'a bir iftira ve büyük 
günah, hem de derin bir sapıklıktır. Ve her iki şekil de büyük zulümdür. Bunun
la beraber bazı müşrik (AJlah'a ortak koşan)lerde iftira durumu açık, bazılarında 
da sapıklık durumu açıktır. Bunun için her birinde affedilmemek, yerine göre bir 
sebebe bağlanmıştır. Kitap ehlinin şirki, sapıklıktan çok, bir iftira eseri; 
diğerlerinin şirki i ftiradan çok' bir sapıklık eseridir. Şu halde biri ahlaksızlığa, 
biri de cehalete dönüyor demektir. Ve bunların her ikisinin de tevbesiz a�fedil
mesi mümkün değildir. Fakat bilgisizlikten doğan şfrk sahiplerinin i lmi ve akli 
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"'· l i�melcr i le §İrktcn vazgeçmeleri düşünülebildiği halde, sırf ahlaksızlıktan 
llngan �irk erbabı, ilimde ilerledikçe azgınlık ve sapıklığmı artırır, iftirasına de
ViHll e tmek için daha Çok vasıta bulmuş olur. Bundan dolayıdır ki, kitap ehli 
hnkkında �I �G:.c. i.; ::,_. �1 yG.s:.ll 1)) �jjı � ,;ı:tı (..� "O kitap verilenlerin ihtilaf 
f'tmd<·ri an�ak kendÜeri�e Üim geldikte� sonra olmuştur. " (Al-i İmran, 3/19) bu
yunı lmuştur. Gerçi ilmin, ahlakı düzeltmek hususunda büyük önemi vardır. Fa
knl ahlak işi, i l imden çok bir irade ve ihtisas işi olduğundan, iman için sadece. 

hil�i yetmediği gibi, ahlaka ait teminatlar için de sadece il im yeterli değildir. 
1 ��n yeterli olsaydı, hiç bir kimse hakkı bilirken yalan söyleyemez, tersine hare· 
kt·ı edemezdi . Bir gaflet, bir şehvet, bir öfke, bir haset, bir alışkanlık, bir ümit. 
hif' ümitsizlik, bir gurur, hazan bir kimseye pek iyi bildiği bir gerçeğin ve hattn 
htıtün bildiklerinin tersini yaptırmaya yeterli olur. "İnsan bir hakkı anlar da ka
hul etmez olur mu?" diyenler, herhangi bir yalancının, doğrusunu bilip dururken 
yulancı l ık  ettiğini ve herhangi bir dolandırıcının bilerek dolandardığını 
llli�ünerneyenlerdir. Bunlara, "Öyle ise kesenizi önünüze gelen adama teslim 
rder misiniz?" denirse, "hayır" diyeceklerinde şüphe yoktur. Aynı şekilde. 
"hlltün kötülüğün başı bilgis;:llikte ve eğitimsizliktedir" diyenler, zeki veya tah
sil görmüş şerlilerin şerrinden daha çok korktuklarını hesap etmeyenlerdir. İblis 
hunun en büyük örneği, şeytanhk da bu mananın menba ve kaynağıdır. Cahille
rin §irki de esasında böyle şeytanlık yapan hainlerin hak�ı bozmakla tezvir 
(yalan-dolan) ve iftiralarına aldanıp kapılmalarının eseridir. Aldatma araçlarının 
en tesirlisi şehvet ve şehvete çağıranın en heyecan vericisi ise kadındır. ı.J"'llı.1 � 
. ı� �JI ::.,... ı:..ıG4'" i l� "insanlara, kadınlardan gelen şehvet sevgisi süslü gösterildi " 
(Aı:i İ�;an, 3/14). 

İşte Nisa suresinde şirk ehlinin iki çeşidi, birbirine benzeyen iki ayette, ifti
rn ve sapıtma durumlarıyla tesbit edilerek affolunmamakta, birleştirildikten ve 
hu şekilde buradan yukarıya dikkat çekildikten sonra bunların derin sapıklıkları 
Nisa suresinin konusu ile uygun olmak üzere şu şekilde açıklanıyor: · 

uUı �ı ';;J� ::,_. ��� �I Allah'a ortak koşanlar Allah'ı bırakarak ancak inas 
, , 

(dişiler)a dua ederler, kancıklara çağırır ve kancıklara taparlar,. onların en çok 
taptıkları, gönül verip yalvardıkları veya adına davet ettikleri tanrıları kancıklar 
olur. Bunların nazarında ilah düşüncesi, mabud tasavvuru, her şeyden önce bir 
kadın hayalidir. Ve bunun içindir ki ,  putların çoğunluğu dişi şeklinde, dişi is
mindedir. Bunlar nefislerinden başka bir fail (yaı;>ıcı) görmek istemediklerinden, 
tanrılarını etkin, hakim, faal olmak üzere değil, kendilerine itaat etmek mev-
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kiinde bulunacak, isteklerine boyun eğecek dişi unsurlarda alıngan durumlarda 
ararlar ve bu ruh halinden dolayıdır ki, bir işte kendilerine bir başkan seçecek 
olsalar, böyle yumuşakları ve acizleri seçerler. Tefsirciler burada "inas" kelime
sini, hakiki olmayan müennes (dişi) manasıyla "asnam" (putlar) diye yorum
lamışlar ve bununla inas (dişi) şeklinde süslenir, dişi isimleriyle anılır bir takım 
putlara tapıldığını göstermişlerdir. Arap müşriklerinin "el-Lat", "el-Uzza". 
"menat" gibi kadın isimleriyie isimlenmiş bir çok putları vardı ki, "el-Lat", "el
Lah"ın dişisi; "el-Uzza", "el-Aziz"in dişisidir. Ve denilmiştir ki, Arabın her ka
bilesinin bir putu vardı. Ve " filan oğullarının unsası, filan oğullarının unsası" 
diye anarlardı. Yani puta unsa (dişi) derlerdi. Yunanlılar ve diğerleri gibi put
perest toplumların putlarının çoğunun da dişi olduğu bilinmektedir. Şu halde bu 
mana aslı�da doğrudur. Fakat bunu anlamak için "inas" kelimesini hakiki 
manasından çıkarmaya gerek yoktur. Her hayal, bir gerçeğin yansıması 
olduğundan, bu hal "inas"a çekilmenin bir neticesi olarak düşünmek ve "inas"ı 
hakiki manasıyla mütalaa etmek hem asıldır, hem de ayetin ifade ettiği mananın 
ruhuna daha uygundur. Yani müşrik ruhunun, tanrıdan gayesi kadındır. Onun 
kanaatince tapınmanın en büyük misali kadına tapmadır (culte de fcmme), o 
bütün zevkini, bütün ilhamı 'lı kadından almak ister, kadın zevki onun için en 
büyük lezzet olur. Onun bütun hayallerinin başında bir kadın hayali vardır. Ve 
bundan dolayı, her oturduğu yerde, her hürmet edeceği mevkide güzel bir kadın 
resmi arar. Putların ve hele pek çok putların kadın ismiyle isimlendirilmiş ol
ması da kadına tapmanın ruha hakim olmasından doğmuştur. Putların yerleri 
huna bir remiz, bir timsal olmaktan ibarettir. Bu  şekilde fevkalade veya hayal 
edilen güzellerin resimleri genelleştirilerek, onların hayalleri karşısında, diğer 
kadınlar hakir görülür. Ve en çirkin bir kadının, en güzel bir puttan daha 
kıyın.etli olması gerekirken, tanrısını kadın kabul eden müşriklerin elinde gerçek 
kadınlar öyle bir aşağı düşerler ki, hürmet şöyle dursun, en basit insani haklar
dan bile mahrum edilirler. Davaya bakarsınız kadın herşeydir, tatbikata ba-

, 

karsınız kadın oyuncakların en düşüğü olmuştur. Bu hal müşriklerin öyle bir 
sapıklığı ve şeytanların öyle bir aldatmacasıdır ki, herhangi bir şeyi sevecek ol
salar, ona mutlaka bir kadın tasavvuru karıştırırlar. Güneşe taparlar, dişi tasav
vur ederler. Yıldıza taparlar, dişi tasavvur ederler. Meleklere taparlar, dişi tasav
vur ederler ve bu şekilde bütün tapmanın zevkini şehvetlerde toplayıp, hakları, 
gerçekleri hayallere feda ederek, kadın hayalleri karşısında gerçek kadınları 
ayak altında süründürürler. 

Burada şunu da hatırlatmak gerekir ki, tapmanın bir sevgi ve ümid, bir de 
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kuı k u ve saygı yönü var<lır. Dua, her şeyden önce, sovgi ve ümi<l ifade eden hir 
lhuddtir. 1 halbuki müşriklerin, korku ve s�ygı tannları da yok değildir. Ve böyle 
koı ktı ve dehşet tanrıları da çoğunlukla erkeklerden seçilmiştir. Nitekim Ara
plıırın da l lübel ve Zü'l-Huleysa gibi erkek isimli putlara da vardı. Bunlardan 
kıu�ılır ve şerlerinden kurtulmak için tapılır. Bu, gerçek bir tapma değil, bir çeşit 
)'ıt)i.t·ı lıktır. Bunlar, bir veli olmaktan çok, bir nasir _(yardımcı) gibi tutulur ve bi
l iııiıı �eninden, diğerinin kuvvetine sığınılır. Müşriklerin karşısm<la birer kadın 
kL·silirlcr ve bir kahramana boy gösterisi yapan veya sığınan kancık hir kadın 
hnli nde döşenir, yalvarır, yaltaklanırlar. Şu halde �dl �I tahsisi, nasıl doğru olur 

. ,. ,,,. 

denilmemelidir. Önce akla böyle bir soru gelmemesi için mutlak manfıda �;� �ı 
11ihadet ediyorsunuz. " buyurulmamış, �_;� �! "Dua ediyorlar. " huyurulmu� ve 
hııııunla müşriklerin derin sapıklıkları asıl sevgi ve ümid yolundan ba�lamış ol
dtı!!,u anlaşılmıştır. İkinci olarak ı:uı \ıı istisna-i müferrağı, duanm mef ulü olduğu 
J.tİhi, failinden hal olması da caiz olacağından, müşriklerin Allah'ı bırakmakla 
O'mın gücünden çok aşağı olan kuvvetler karşısında in as (dişi) durum una 
dli:'itüklerine de işaret olunmu§ olur. 

Evet, müşrikler Allah'ı bırakırlar da ancak " in  as" ( dişi)a dua ve ibadet 
ederler. Veya Allah'm kudreti altındakilere kadın gibi yalvarırlar, �I �;.� �I� 

. . 

(� �ık:'� ve böyle yapmakla inatçı şeytana dua ve ibadet etnıi� ohnaktun 
lm�ka bir şey de yapmış ohnazlar. Bunu onlara yaptıran, teşvik eden �cytandır. 
Onların di§iyc tapmaları ya şeytana tapmanın aynı veya başlangıcı veya sonucu
tlur. En yüksek sevgilerini bir Allah'a tahsis etmeyip de kadınlara tahsis ctmi� 
olanlar, şeytana aldanmaktan, şeytana kul olmaktan kurtulamazlar. N itck im 
��ı j.;Ç- : L...:.Jr "Kadınlar şeytanın ağlarıdır" (l) denilmiştir. Şeytanlar ha�ka 

, "' 

yol ile aldatamadıklarını en çok kadınla aldatırlar. Bu şekilde müşriklerin putla-
ra tapışları da şeytanın emridir. Aynı şekilde bütün hareket ve kuvvetin kaynağı 
olan Allah'ı bırakıp da O'nun dışındakilere kadın gibi yalvaranlar, kendi lcrini 
inatçı bir şeytana teslim etmiş olmaktan başka bir şey yapmış olmazlar. 

"�erid ". ve " ınarid " ,  hayır i le ilgisi yok demektir. Türkçede buna hozul
muş olarak "meret" denilir. Bu maddenin asli terkibi, kaypaklık manasıyla ilgili
<lir. Nitekim emred, yalabık; �-:'(,; � �)-;.:_. (:,:O "  Strçadan yapılmış yalçın sırça sa
ray" (Nemi, 27/44) ; mürada', ot bitmez kumsal yer veya kasığında kıl bitmez 
kadın; �ecere-i mürada', yaprağı dökülmüş çıplak ağaç demektir. 

( 1 )  Kc�fü'l-Harn, rı, 418 (2802). 
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Öyle bir inatçı !jCytan ki aıı ::-.1 Allah onu lanetlemiş, hayır ile ilgisini kes-
ip kendinden uzaklaştırmıştır. Jli� O da Allah'a yemin ederek demi�tir ki 
\.4.,'.J.. � �,)� ::,.. �l;J-i elbette ben senin kullarından muayyen, mukadder 
bir nasih ala�ağını 've ��; elbette onları haktan şaşırtıp saptıracağım, 
;.4��-�·�; ve elbette onları kuruntulara düşüreceğim, yani dipsiz emeller, boş 
ümitler, yalan sevdalar, batıl düşünceler, idealler, umumcamalarla imrendi
receğim, �;.�; ve elbet onlara emredeceğim 1c.;�1 �r.;I �:::X! de hayvanların 
kulaklarını doğrayacaklar, bu şekilde Allah'ın helal kıldığını haram kılacaklar. 
Araplar bir dişi deve beş defa doğurur ve beşincisi erkek olursa kulağım dilerler 
ve artık ondan faydalanmayı haram sayarlardı. Bazı tefsirciler de demişlerdir ki, 
putlara ibadet için kurbanlık nişanesi olmak üzere hayvanların kulaklarını ke
serler ve bu, bir küfür iken ibadet zannederlerdi. ;::;.�; ve muhakkak emre-

• 

deceğim J.Jı � �:,.:;�n de Allah'ın hilkatini değiştirecekler. Yaratılışın şeklini - --

veya sıfatını değiştirerek durumunu başka şekle sokacaklar, fıtrat ının kemaline 
götürecek yerde bozacaklar, çığırından çıkaracaklar. Tefsirlerde gelen misallere 
bakarak kadını erkek, erkeği kadın yapmaya çalışacaklar; kadın yerine erkek, 
erkek yerine kadın kullanacaklar; bıyıklarını sakallarını yolacaklar, yüzlerini 
boyayacaklar, kılıklarını değiştirecekler; kulak; burun kesip göz çıkaracaklar, 
erkekleri iğdiş edip hadım ağası yapacaklar, uzuvlarını yaratılış görevlerinin 
dışında kullanacaklar; nikah yerine zina edecekler, temizi bırakıp pisliklere 
koşacaklar, menfaati bırakıp zararı seçecekler, ciddilikleri atıp eğlenceye heves 
edecekler, vazifeden .kaçıp oyuna gidecekler; doğruluğu budalalık, eğriliği 
hüner sayacaklar; helala haram, harama helal, iyiye kötü, kötüye iyi diyecekler; 
hayır yerine şer işleyecekler, imar edilmesi gerekeni yıkıp, yıkılması gerekeni 
imar edecekler; kanun-ı ıstıfa (seçme kanunu)yı kötüye kullanmak suretiyle ya
ratılışın zıddına alışkanlıklar edinecekler, yaratıltş kanunu zıddına İ§ler yapa
caklar, ruhlarının yaratılışındaki selamet ve saflıklarını bozacaklar, hak kanunu 
� �l!Jı JJ �I .i.ıı i)a; "Allah 'ın, insanları, kendisine göre yarattığı fıtratı " 

,,. ,, , .• 

(Rum, 30/30) olan kuvvetli dini, doğru yolu, Hakk'a tapmayı bırakacaklar; ya-
ratılanı yaratıcı yerine koyacaklar, tevhidden çıkacaklar, batıl dinler ve fikirler 
arkasında koşacaklar, şuna buna tapınacaklar, şeytanlık peşinde dolaşacaklar, t.ı 

I 

JJı � �1; ''Allah'ın yaratmasının değiştirilemez" (Rum, 30/30) olduğunu bil-
, , , , 

meyecekler, bilseler bile tanımayacaklar. 

O inatçı melun şeytan lanetlenince Allah'a karşı bu beş sözü haliyle veya 
sözlü olarak yemin ile söyledi !  Bu şekilde Allah'ın kulla.nna musallat olarak on
lardan belli bir hisse almaya karar verdi ki, işte şirkin başı ve sapıklığın kaynağı 
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hııdıır. Kainat içinde insanlara dü§man olan ve insanların kalbine nüfuz ederek 
unları hak ve hayırdan şaşırtan mclun bir geçici kuvvet vardır ki, Allah'ın cm
ı iıı(· ilk isyan eden ve insanların aklını şaşırtan odur. Ve o inatçı şeytan Allah'ın 
lııııd ini  ve bu sözleri söylemek kötülüğünü üzerinde toplayan böyle bir mclun
d ı ı ı. Ve müşrikler dişiye tapmakla veya dişi durumuna· düşmekle böyle  bir 
ı<'ytana tapn1ış olmaktan başka bir şey yapmazlar. Halbuki, ::,.. ·ç,� ��I � :;.) ,, ,, ,, , 
JJı ;;;;, Allah' ı  bırakıp da şeytanı veliyyü'l-e111r (amir) edinenler, Allah'111 cnı-
rini dinlenıeyip şeytana itaat edenler, ı� _ _  ,. Cc,:J. � "ill artak çok açık bir 
�d�ilcle zarar ederler. Zira �+-�:� �� şeyt�n onlara' devan1h vaatllcrdc hulu
nur, arzular verir, ağızlaru{ın suyu�u akıtır, fakat G./). �! ��ı �� L.j o nu·
hm �cytan onlara gururdan başka bir şey vaad etmez. 

"Gurur", insanın pek hoş bir şey buldum sanarak keyiflenip, sonra onun çok 
kııa bir şey olduğunu anlayarak acı duyması, önceden yalan yere sevinip sonra
dan ciddi olarak yerinmesi, yani aldanmasıdır ki, şeytanın bütün vaadleri ve al
datınacaları hep böyle bir gururdan başka bir şey ifade etmez. �_,1 İşte hun .. 
lnrın, o şeytanı dost edinen gururluların şeytanla beraber ���; �,,\:. varacak 
yl·rleri, sonra varıp girecekleri yer cehenneındir. � ı��� �J� 'l� Ve ondan 

• # -

kurtulup kaçacak hiçbir yer bulanıayacaklardır. Şeytan melun olduğu i�in 
l'hc<li olarak affolunmaktan hissesi yoktur. Şeytanın hissesine dü�mü�, tuzağına 
gc($mİş olan o müşrikler de, o melunun arkasında derin sapıklıklarla sapık ve af
fedilmekten mahrumdurlar. Meğer ki fırsat elde iken tevbe ve istiğfar edip, 
�irkten ve şeytanı dost edinmekten vazgeçmiş olsunlar. O zaman :;.,J �.lH �J',L:. Ai 

: � "Bundan başkasını dilediği kimse için bağışlar. " ( 4/116) hükm,ün� gircrl�r. 

Bunlara karşı ı+.! �::G. �Q'ı1 \.4:M:_j � l.S;:.; .�� �� ;:'�Lali ı�� ı_,t.ı �_.J ı� 
�1 iman edip iyi işler, salih ameller yapanları da altlarından ırnıaklar akan 
cennetlere koyacağız, orada ebedi olarak kalacaklar, ·u;. (�� bu da Allah'ın 
verdiği vaaddir. Ve doğru olduğunda hiç şüphe yoktur. Çünkü )ı..; J.tı � jJ:.-1 ::;.:, 
Allah 'tan daha. doğru sözlü kim olabilir? 

- ; ; 

Ey müslümanlar! ��1 �1 :;L:.1 'ı� �L:.-� � Allah'ın hakkıyla vaad ettiği 
hu cennete girnıe gayesi; ne sizin kuruntulannızla olur, ne de kitap ehlinin 
kuruntularıyla. Naklonuyor ki ,  müslümanlarla kitap ehli birbirlerine karşı 
öğünmüşler, her biri Allah katında kendilerinin daha hayırlı olduğunu iddia 
etmiş, kitap ehl i :  "Bizim peygamberimiz sizin peygamberinizden önce, ki
tabımız kitabınızdan öncedir ve biz İbrah im'in dini üzereyiz" demişler. Yahudi
ler, "cennete ancak yahudi olanlar girecek"; Hıristiyanlar da, "Ancak Hıristiyan 
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olan girecek'' diye idJia etmişler. Müslümanlar da: 11Bizim peygamhcrimiz, si
zin peygamberinizdcn sonradır ve peygamberlerin sonuncusudur, kitabımız da 
sizin· kitabınızda.n sonra .ve onlara hakimdir. Ve biz İbrahim, İsmail ve İshak 

• 

dini üzereyiz, cennete ancak bizim dinimizde olanlar girecek'' demişler. Bunun 
üzerine bu ayet ve devamı inmiş ve böyle kuru kuru öğünmelerle soyut arzular, 
kuruntular, ümitler, temennilerle cennete girilemiyeceği anlatılmış ve onun yolu 
gösterilmiştir. Al lah'ın bu vaadine ermek için sadece kuruntu ve temenni kafi 
gelmez, zira: 

,.., "ot � :;.. �.:,.! :;.  Gerek müslüman ve gerek kitap ehli, gerekse diğerlerinden 
her kim bir kötülük yaparsa onunla cezalanır, ya dünyada veya ahirette veya 

' 1 

her ikisinde onun bir cczasinı görür � Y, �� JJı ;,,_;:J ::,. ;.J ·� "/� ve kendisine 
, , , , , .,,. 

Allah 1 tan başka ne sığınacak bir dost, ne de kurtaracak bir yardımcı bula-
maz. �� -;.� �1 �1 7� ::,_. �w�ı ;;,... J:.'·! :;.� Erkekten olsun, dişiden olsun, her 
kinı d� mümin ol�rak, güz�I güz�l ameller işler, yarayışlı işler yaparsa, �); 
işte bunlar � �� "1� $Jı �fo� cennete girerler ve bir nılur (çekirdekteki 

, küçük oyuk) kadarcık bile zulmedilmezler. Yani en küçük, çok önemsiz bir 
ölçüde bile hakları kesilmez. İşte cehennem görmeden cennete girme hususunda 
Allah'm hak olan kesin vaadi bunlar hakkındadır. 

"Nakir", aslında hurma çekirdeğinin üstündeki beyaz çukurcuğa denilir ki, 
fidan bundan biter. Nitekim yarığındaki ibl iğe ''fetil'', çekirdeğe yapışık ince 
kabuğa da "kıtmir" denilir ve bunlar, ölçüler ve düşük miktarlardan kinaye olur. 
Dilimizde de, "çok ufak tefek" yerinde "nıkır", "kıtmir" tabir (deyim)i bilinmek
tedir. " İman ve güzel amel yapmak için en güzel din hangisidir'?" diye 

1 

münakaşaya, tartışmaya da gerek yoktur. � �� rı:-1 � �-., �1 :;.� Dince o 
kimseden daha güzel kim olabilir ki, özünü, yüzünü tertemiz Allah'a tut· 
nıuş, teslim etmiş � -;.� ve bu halde her ne yaptıysa güzel yapmış, hase
nat (güzellikler) işlenıiş, kötülük yapmamış, işlediği iyilikleri de Allah huzu
runda yaptığını bilerek gücü yetebildiği kadar en güzel ş.�kilde yapmış, ll.. �G 
ı;_.� �'.;.ı ve hanif, yani diğer dinlerden yüz çevirmiş bir muvabhid (AÜah'ı 
bi,rleye�) olarak İbrahinı nıilletine, İbrahim 'in izince giden topluma 
uynıuştur. Çünkü � �;ı �I J;.;& Allah İbrahim'i halil (dost) edinnıiştir. 
Bundan dolayı ona uyan toplum, ��(, • ?.ı/• ı(,  �:ı:a.ı(, �I ;:,... � aıı �l �.ılı 
�� �) . . . "Allah 'ın kendilerine nfr�et ve�diği peyg;mbe;l�r, ;ıd;likler) şehitl�r 
ve salih kimselerdir. !' (Nisa, 4/69). 

"Ilalil", bir kimsenin işleri ve _sırları arasına giren ve sevgisi, kalbirrin her 
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yl'rinc nüfuz etlen dostu demektir ki, ·hiçbir eksikliği olmayan sevgi mtmfısına 
"hu llct"dcn alınmıştır. Ve Allah'ın İbrahim'i halil (dost) edinmesi, onu bir dosi 
gihi üzel· seçim ile lutfetmiş ve Rabbani sırlara mazhar kılmış olmasından mc
c:azdır. Allah Teala, İbrahim Aleyhisselamı bir takım kelimeler ile imtihan 
l'tmiş, o da onları tamamlamış olmakla L.L..ı v--\ill �� Jı "Ben seni insanlarıı , ,. "' , , 
ii11der yapacağım. "  (Bakara, 2/124) ikramıyla en güzel önder yapmış, hayat verme 
:-;ırrını, yüksek ve alçak gayb alemini göstermiş, o da toplumunu pc�i pc�inc 
ilühi tevhide davet etmiş, put:ara, yıldızlara, Güneş ve Ay'a tapmayı yasaklarnı�. 
Tağut'a karşı gelmiş, Allah uğurunda ateşlere atılmaktan, oğlunu kurhan dnH'k

ten, malını m isafirlere feda etmekten çekinmemiş, ilahi ahlak ile ahlfıklanmak ta 
sdef (kendinden öncekiler)in hepsini geçmiş, insani seçeneğin en yükseği onda 
ve onun ailesinde tecelli etmiş, zürriyeti -zalimleri hariç olmak üzere- mülk Vl· 
peygamberlikle müjdelenmiş ve muradına ulaşmıştır. Böyle bir Allah dostunun 
milletine tabi olan zat da o dostluktan elbette hissedar olacaktır. İ�te o zat 2.1:.,ı 

ı 

�I �� JJ �� "Ben de kendimi Allah'a teslim ettim, bana uyanlar da" (Al - i  
.. , "" , , İmran, 3/20) diyen Muhammed Aleyhisselam ve gerçek tabileri ve bu <lin Llc 

İslam dinidir. Ve bundan güzel hiç bir din yoktur. Peygamberimiz demiştir ki: 
"Allah İbrahim'i hali! (dost); Musa'yı neciyy, yani kelim ve beni habih (sevgili) 
edindi. Sonra buyurdu ki, 'İzzet ve celalim hakkı için habihimi hali l ime ve kcl i 

mime muhakkak kolaylaştıracağım ve tercih edeceğim." Gerçi mc�hur M irm: 
hadislerinde sabit olduğu üzere Mirac gecesi Peygamberimiz Musa'yı altıncı, 
İbrahim'i yedinci semada görmüş ve kendisi bunları geçip Cibril'in makamı olan 
Sidre-i müntehaya ve sonra onun da ötesine geçmiştir. Dinlerin m ukaycscsi 
bakımından hıristiyanlar, 1-Iıristiyanlığa ait prensiplerin daha güzel ve <laha ulvi 
bir ruh telkin ettiğini ve bundan dolayı İslam dininden daha ince ve daha güzel 
olduğunu iddia ederek: "Bir efendinin oğlu kulundan kıymetli ve şereflidir. Bu
nun için İsa hakkında 'Allah'ın oğlu' denmesi büyük bir şeref verme ve izzctl1.m
dirmeden mecazdır. İsa, Allah katında kıymetli bir kul payes iyle değil, bir cvlal 
nisbet ve payesiyle izzetlendirilmiş olduğundan, bir hıristiyanın teslis (üçkmc) 
ile bakışı da Allah'ın makbul kulları değil, evlat gibi bu izzet mertebesinden his
sedar olmaktır. Şu halde bir efendinin makbul bir kul (küles)u ile oğlu 
arasındaki fark ne ise, Müsllı�nanlık ile Hıristiyanlık arasındaki fark odur. Nite
kim Yuhaı:ma İncili'nin onbcşinci babında, 'Eğer size emrettiğim şeylerin hepsi
ni yerine getirirseniz dostlarım olursunuz, artık size kul ismi vermem, çünkü kul 
efendisinin ne ettiğini .bilmez, fakat size dost ismi verdim, zira pederimden 
işittiğim şeylerin hepsini size bildirdim' diye yazılıdır." diyorlar. Ve işte �I J;JG 
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� �'�! fıkrası, bilhassa bu noktayı da mukayese cuip, meselenin ruhunun sev
gide olduğunu göstererek hıristiyanların prensiplerindeki şirk şüphelerini 
kötülemiş ve İslam'ın şeref ve izzetçe de yüksek ve her dinden güzel olduğunu 
anlatmıştır. Önce "Allah'ın oğlu" deyiminin mecaz olarak öğretildiği düşünülse 
hile, Allah'a karşı böyle bir mecazda güzellik yok, küfür vardır. Çünkü "oğul'' 
tahiri, Allah'a benzeme ve ilahi hakikate ortak olmayı anlatır. Ve İsa'da da ulu
hiyet vardır demek olur. Ve nitekim tanrıyı üçlemede bu inanç açıkça da 
söyleniyor. Bu  ise Allah'a büyük bir iftira olan Allah'a ortak koşmadır. İk.incisi: 
Bir efendinin nazarında oğlu, muhakkak makbul bir kulundan daha kıymetli ve 
daha yüksek olması iddiası doğru değildir. Ne oğullar. vardır ki köleye köle ol
maya değmez, Hz. Nuh'un oğlu bunun en açık misalidir. Üçüncü olarak Yuhan
na İncili'nin bu onbeşir:ci babının özelilkle son ayetleri İsa'dan sonra "Farıklıt'in 
ve hak ruhun ve şahidinin" geleceğini açıklayarak İslam dinini ve Muhammed 
Aleyhisselam'ın geleceğini müjdelemiş ve meselenin ruhunun oğullukta değil, 
dostlukta olduğuriu göstermi§tir. Ve hem de Allah'a kulluğu değil, İsa'ya kul
luğu yasaklamıştır. Bütün bunlar, aslındaki bozulmayı bir yana bırakarak, 
Türkçe tercümelerinde görülmekte olan fazla bozmalar içinden anlaşılmaktadır. 
Allah katında sevgi ve yakınlığa erişmenin en şüphesiz ve en yüksek derecesini 
gösteren peygamber, veli, hali! (dost), habib (sevgili) gibi yüksek vasıfları bıra
kıp da şirk manaları üzerinde dolaşmak ve Allah'a kulluktan kaçınmak dindar 
olma manasına aykırı bir sapıklık ve iftiradır. Kulluğu inkar, Allah'ı inkardır. 

Şimdi bu.açıklama üzerine, acaba Allah'ın İbrahim'i dost edinmesi dışardan 
kendisine bir dost tedarikine ıhtiyacından mıdır? Şayet öyle ise gerçekte şirk ta
savvurundan kurtulmak ve .hanif olarak tevhid üzerinde yürümek nasıl mümkün 
olur? Ve bu şekilde. bütün bütün Allah'a kendisini teslim etmek onun dışındaki 
kuvetleri ihmal i!C onlara karşı kendisini tehlikeye koymak demek olmaz mı? 
Ve sonra ortada belli bir hisse olmaya karar vermiş ve Allah'ın kullarını bedbaht 
etmeye azmetmiş ve lanetlenmiş bir şeytan bulunduğuna g9J"e, şer�inden kurtul
mak için biraz da ona dost gibi görünmek gerekmez mi, gibi bii takım kuruntu
lara meydan bırakmamak üzere bu ayet ve bütün geçmiş bahisleri şu ayetle ta
mam ediliyor: 

) l ı/4� '11 � l:.:, �µı � (. �:, Göklerde her ne var ve yerde her ne varsa 
hepsi Allah'ındır. Allah'ın yaratığı, Allah'1n mülküdür. Ulviyyat (yüksektekiler) 
ta Allah'ın, süfliyyat (alçakbkiler) ta Allah'ındır. Şu halde İbrahim'in dostluğu . . 
ne ilahi mülkün dışından bir seçim, ne de ilahi mülkten bir çıkarmadır. O bir 
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kulluğun gayesidir. Buna karşıl ık şeytanın lanctlcnmi�liği de ne ilahi mülkten 
h i r  çıkarma, ne de ilahi mülkten dışarı bir muameledir. Muka<lder olan azab his

sl'sini almak için iJahi mülk içinde hayır ve rahmetten mahrum olmak ve bir 
hahtsızlık gayesidir. Aynı şekilde· Allah'a kendisini teslim etmeyenler. iliıhi 
mülkten çıkacak değil, ilahi mülk içinde huysuzluk etmiş ve lanetlcnmişc iştirak ' 

' 

l'tıni� olacaktır. Zira ilahi mülkün dışında bir şey yoktur. � � � :JJı �l.S", Ve 
' .. ' 

Allah her şeyi kuşatıcıdır. Yalnız gökler ve yerdekiler değil, onların üksinc.lc 

gerek zihin aleminde ve gerek dış alemde "şey" deni�ebilen hiçhir varlık yoktur 

ki . başlangıcından ve sonundan, görünen ve görünmeyenindcn Allah ' l\�fllt'\'11111 

ı l im ve kudreti ve ilahi hükmüyle kuşatılmış olmasın. Şu halde içler ve dı!ilarda. 
yükseklik ve alçaklıkta, maddelerde ve manalarda, dünyada ve ah i rette i lühi 
ku�atmanın dışında bir şey tasavvur etmek bir tenakuz (çelişki), batıl bir hayal
dir. Varlık ve hak i lmin karşısında yer almaya çalışan çelişkiler, hayaller bile. o 

ktı§atıcı kudretin dışında değil, O'nun hükmünün etkisi altında cereyan eder. 
Bütün mümkün kainatta kaza ve kader silsilesi O'nun icadı, O'nun yaratması, 
< > 'nun var etmesi, O'nun mahkumudur. Mülk O'nun, bütün tasarruf hakkı ve 
hüküm O'nundur. Bütün va::iığm cereyan etmesi, O'nun i lim ve kudrcti • .  ilahi 

hükümleri altındadır. Bütün varlıkların silsilesi, böyle bir ku�atıcı hakim Vl'· 
mülk sahibinin sanatının tecellileridir. Ve bunda, ancak O'nun nizamı, O'mın ka� 
nunları, O'nun hükümleri ve teklifleri, O'nun rahmet ve öfkesi, O'mrn scvah ve 
cezası hüküm icra eder. "Allah" deyince başka türlü düşünmek cah i l l ik ve 
sapıklıktan başka bir şey değildir. Artık her akıllı , kendisine tahsis edilen irade 

sahasında onun tekliflerine, O'nun emir ve yasaklarına uymalı, özünü, yüzünü 
tertemiz O'na tutmalı ve O'nun sevgi ve rızasına ulaşmak ve bu yaratıl ış <lcvlc
tinde güzel bir mertebe kazanmak için her yaptığını güzel ):'apmalı ve O'nu se

venlerin yoluna gitmelidir. Ve bunun için adalet hükümlerine ve hakka çok iyi 
riayet etmel i ;  adaletli hükmün, bu en güzel dinin, en güzel ameli okluğunu 

bilmeli; müminin, kafirin hukukunu gözetmeli; hırslı arzularla, istek ve heves
lerle, temenniler, kuruntular ile değil, her şeyde hak kanunlar i le amel edici ol
malı ve onunla hükmetmelidir. Müşriklere, kafirlere, münafıklara karşı 

"' 

savaşlardan, mücadelelerden maksad da bu adalet hükmünün teminidir . 
Dünyaya gönderilmenin sırrı budur ve kitap bunun içi n gönderilmiştir. Ve bu
nun için her işte, her hükümde Hakk'ın yoh1nu (şeriati) aramalı ve onu 
gözetmelidir. Ve bu din, milli, insani ve ailevi terbiyenin esası olmalı ve yalnız 
kalblerde kalmayıp yüzlerde de okunmalıdır. 

Bu aydınlatmalar üzerine yine gözleri surenin başına çevirerek ve bazı as-
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hah-ı kiramın miras ve başka şeylerle i lgi l i  soru ve fetva istemelerine cevap ola
rak buyuruluyor ki: 

Ey Muhammed: 
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Meal-i Şerifi 

127- Kadınlar hakkında senden fetva isterler. De ki: Onlar hakkındaki 
fetvayı size Allah veriyor: Yazılniış hakları olan mirası kendilerine verme
diğiniz ve nikahlanmayı istemediğiniz öksüz kızlar ve zavallı çocuklara ve 
bir de yetimlere adaletle davranmanız hakkında Kitap'ta size okunan 
ftyetler vardır. Sizin her yaptığınız iyiliği, muhakkak Allah bilir. 

128- Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden, yahut kendisinden yüz 
çevirmesinden endişe ederse, aralarında bir sulh yapmalarında, onlara bir 
günah yoktur. Sulh hep hayırlıdır. Zaten nefisler kıskançlığa hazırdır. Eğer 
iyi geçinir ve geçimsizlikten sakınırsanız, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan 
haberdardır. 

129- Kadınlarınız araMnda her yönden adaletli davranmaya ne kuar 
uğraşsanız buna güç yetiremezsiniz. Bari birisine tamamen kapılıp da 
diğerini askıya alınmış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve haksızlıktan 
korunursanız, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. 

· 130- Eğer karı-koca birbirlerinden ayrılacak olurlarsa, Allah, onların 
her birini geniş lutfuyla muhtaç bırakmaz! Allah'ın lutfu geniştir, hikmeti 
büyüktür . . 

131- Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Sizden önce kendile
rine kitap verilenlere ve size Allah'tan korkmanızı emrettik. Eğer inkar 
ederseniz, biliniz ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah 'ındır. Allah 
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hiçbir şeye muhtaç değildir, hamd ve sena O'na yakışır. 

(,. . c ,uz: .1 

132- Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Vekil olarak Allah 
yeter. 

133- Ey insanlar! Eğer Allah dilerse sizi giderir de başkalarını getirir. 
Ve Allah, buna kadirdir. 

134- Kim dünya nimetini isterse, bilsin ki dünya ve ahiret nimeti Allah 
katındadır. Allah her şeyi çok iyi işiten ve çok iyi görendir. 

İstifta, fetva istemektir. "Meselede filana istifta ettim, şöyle ifta etti," deni
l i r  ki, fetva verdi demektir. "Dava" vezninde "fetva", "rüya11 vezninde "fütya", 
ifta manasına konulmuş isimlerdir. i fta ise sorulan bir müşkülü halletmek ve 
açıklamaktır ki, kuvvetli ve mükemmel, genç ve dinç olan ,_;:; "feta"dan 
alınmıştır. Ve gençleştirip kuvvetlendirmek demek gibidir. Sanki bir kimsenin 
müşkil (problem )ini halleden, onu dinç bir genç gibi kuvvetlendirmiş olur. Şu 
halde fetva, zor bir olayda doğru hükmü açıklamakla, amel edecek kimsenin 
kalbine bir kuvvet vermektir. "Müfti" (müftü)de bu kuvveti verebilmek için eh
liyetine ve selahiyetine, ahlak ve gücüne hakkıyla güvenilir bir zat olması gere-. 
kir ki, bu da � ;� JJ �� �1:;. (Bakara, 2/1 1 2) manası üzere İslam ve ihsan 
sahibi olmak �e ;.4�: �)a/:_:.. � �_ı1ı � (Nisa, 4/83) ayetinin delaleti üzere istinbat 
(dini delillerden sonuç çıkarmay)a gücü yeten a�imlerden olmakla mümkün 
olur. Fakat mü§rikler, kafirler gibi kuvvetini haktan değil batıldan almak ve 
yalnız kendi arzularına kuvvet vermek emelinde bulunanlar, yapacaklara işlerde 
ya hiç kimseden fetva almaya tenezül etmezler veya müftilcr (fetva vericiler)ini 
acizlerden, dalkavuklardan ve hile öğretenlerden seçerler. Bunlar da ya doğru 
hükmü bilmezler veya bilseler bile fetva isteyenin nefsinin arzusuna hizmet için 
asılsız veya zayıf zayıf fetvalar verirler ve neticede bundaıı iyilik yerine fesad, 
kuvvet yerine zayıflık hasıl olur. Bunun için burada asıl fetva vermenin Allah'a 
ait olduğu ve Peygamber'in bile ilahi fetva ile fetva vermesi gerektiği ve asıl 
hüküm ve kuvvet Allah'ın bulunduğu � � Jtı aıı �ı.r, ardından ui �;·;:•.;.,:, 

f ,., .. # r , ,. 
µ :.lıı f: ı-.�;ı açıklamasıyla anlatılmıştır. 

.-
Yani ey Muhammed! • ı'. �11 ui �;·;:· Z, Kadınlar hakkında senden fetva da 

, , I 

isterler ji sen onlara de ki: � µ :I.ıl Onlar hakkında Allah size -geleceği 
üzere- fetva verir 7'�' vi �- � (.) ve kitapta size tilavet olunan 
(okunan) ayetlerde sorularınızın bir kısmı bundan böyle halledilecek ve bir 
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k ısmı  �imdiye kadar okunmakta olan Kitab1ın ayetleri ile halledilmiştir. Bu 
ıa ıiı ııfıya göre, ıfa r.:, . �--i� fiilinin failine atfedi lmiş veyahut ..; � � (.) 
� � ��I takdirinde, haberi hazfedilmiş mübteda olarak atf cÜmlesidir. Fa
kuı tefsircilerin açıklamasına göre mübteda Levh-i mahfuz manasına haber ol
mak üzere bir muteriza cümlesi veya kasem olması caizdir. Ve bu şekilde mana: 

1 1Allah size yukarda geçtiği ve aşağıda olduğu üzere fetva verir ve bu size oku
nun �eyler kitapta, yani Levh-i mahfuzdadır " .  Şu halde bu açıklanan ve 
"�ıklanacak olan hukuk (haklar)da adalete ve i nsafa riayet ve muhafazası farz 
ıılan büyük işlerdendir. Yahut bu kitapta okunan ayetlere kasem ederim ki, 
Allah size bunlar hakkında -geçtiği ve geleceği üzere- fetva verir. Yukar<laki 

fl· I va verme şunlar hakkındadır: .. i' �il ;.G; J Kadın yetimleri, yahut yetinı , .,,, , . 
kı�lar ve kadınlar hakkında, � ;. -� (.. ';i;Jj � �I ki siz onlara yaztlnu� 
l'nrz olan miras, mehir ve diğerle'ri gibi haklarını vermezsiniz �l ��:;; 
�� bir de onları kendinize nikah etmeyi arzu edersiniz veya kimseye ni
kah etmek istemezsiniz ve her iki şekilde sefalet (düşkünlüğ)e düşürürsünüz. 
Bunun nüzul sebebi yukarda � �l1 (. ı�U �GQı � ı)a,..17 � �!;;. �G (Nisa', 4/3) 

(•yetinde Hz. Aişe'den rivayet olarak nakledilmişti. ,.. Yukardaki fet�a vermenin 
hir <le �ı:J)ı � �_;:.·a:· :lG baliğ olmayan (ergenlik çağına ermeyen) küçük 

,,. "' ,, ; f 

f\Ocuklar hakkındadır ki, bunlara miras vermiyorlardı, rs-.,��1 ;) �ı �_,; (Nisa. 
4/1 ı )  buyuruldu. Bir de .Wlı ·;.ı::Jı ı;._,i; �t, bütün yetimler hakkınd� adaletli 

- - , - f 

oln1anız, işlerine adalet ile bakmanız hakkındadır. Ki ı}� �� �ı;ı ��I ı)rı 
. .  . .  �·._ .�I (Nisa, 4/2) gibi ayetlerdir. � � ı)'.11 C.j Gerek bunlar ve gerek ,, - ; . 
diJ:erleri hakkında her ne hayır yaparsanız, � '-! �lS' aıı �ll Allah her halde , 
onu bilir ve mükafatını verir. 

Gelelim bundan böyle açıklanacak olanlara: 

0;:J � � �� it.,:.ı liG Ve eğer bir kadın efendi (koca)sinin huysuz .. , , 
luğundan, yani kocasının kendisinden hoşlanmayıp surat ve geçimsizlik ederek 
yanına yaklaşmamasından ve hakkını menetme (yasaklama)sinden 6't;:.ı �1 ya-, 
hut i'razından -yani herhangi bir sebeple konuşma, görüşme ve iltifatını azaltıp 

yüz çevirmesinden- korkarsa �l'.�ıı JS. �;.(,i ��:,ıı (Nisa, 4/34 ayetine bak) o za
man � ı:,+:�� � �1 ( • .._')� (� 'jJ aralarını bir sulh (anlaşma) ile 
düzeltmelerinde �eya GJ� kıraetine göre kar§ılıklı anlaşmalarında, mesela 
Peygamberimizin eşlerinden Sevde binti Zem'an'ın talak (boşanmak)tan endişe 
ederek nöbetini Hz. Aişe'ye bırakması gibi kadının erkeği kendine çekmek için 
hakkı olan mehrinde, kasm (derece) ve nöbetinde indirim ve fedakarlık yaparak 
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veya bir şey bağışlıyarak aralarını düzeltmeye çalışmasında ve erkeğin bunu ka
bul etmesipde bir günah yoktur. Yani böyle bir şey rüşvet gibi bir günah olmaz. 
;.;. �(, Sulh her halde ayrılmaktan ve geçimsizlikten hayırlıdır. ��t 
�ı ��1 Nefisler ise cimrilik ve pintiliğe hazırlanmıştır; yaratılıştan c'i�rilik 
ve hırsa meyledici ve hazırdırlar. Kadın nöbetine düşkün olur, hakkını vermek 
istemez, erkek de onun çirkinliğine veya herhangi bir eksikliğine karşı kendini 
çeker, iyi davranışta cimri davranır. Şu halde buna karşı diğer taraftan az bir an
layış gösteri liverirse sevinmeye sebep olur ve arayı düzeltir. Fakat � �G ey 
erkekler siz iyilik eder, iyi  geçinmede bulunur, ı�� geçimsizlik ve � yüz 
çevirmekten sakınırsanız W �;::.; r...ı �IS' J.ıı �G Allah Teala muhakkak sizin 
yaptıklarınızı bilir ve ücreti�i eksik etmez. ;.�:.,:.;. :/.,: ( �J I � !)f-5 �1 ı]..�:· � � 
Bir de kadınların arasını denk tutmaya yani sevgide de eşitlik üzere adalet 
yapmaya çok istekli de olsanız, herhalde gücünüz yetmez. Hepsini aynı se-

, 

viyede sevemezsiniz, buna gücünüz yetmez. Yetemeyince de � ı ( ';; �I � � 
, / 

�� ''Allah hiç bir kimseye gücünün yetmeyeceği bir şey yüklemez. 11 (Bakara, 21 
286) ayeti delaletince Allah bunu teklif de etmez. Şu halde �.J�B j'.;Jı JS' t� 'jj 
:ı:il:/.JLS' bütün meylinizi diğerine verip de eşlerinizin bazısını �uallaka, yani 
' 

muallak (askı)da kalmış ne kocalı, ne kocasız bir kadın gibi ihmal edilmiş 
bir halde bırakmayınız. Ki işte i�r) ı)f-5 �1 ;.�-.� �

-
LJ "Eğer adalet edeme· 

yeceğinizden korkarsanız bir tane ( nikahlayın). " (Nisa, 4/3) emri gereğince kor
kulması gereken cevr (eza, cefa), adaletsizlik budur. Yani kadınlar hakkında iki 
çeşit adalet vardır. Birisi infak ve kasın denilen geceleme nöbeti gibi hukukta 
adalet ve eşitliktir ki, bu güç ve iktidar dahilindedir isteğe bağlı olan işlerdendir. 
Ve teklif olunan adalet budur. Diğeri ise sevgide adalet ve eşitliktir ki, bu beşeri 
güç ve iktidarın dışındadır. Çünkü muhabbet, zorunlu i§lerdendir. ı� 'J.J karin
esiyle burada adaletten maksat da budur. Ve bundan yasaklamak, ma-Ia-yutak 
(güç yetmezlik)tır. Şu halde teklif olunan adalet, mümkün olan hukukda adalet
tir ve korkulması gereken adaletsizlik diğerini karılık muamelesinden tamamen 
mahrum edip, büsbütün terkedilmiş ve ihmal edilmiş gibi bırakmak suretiyle 
eza etmektir. Yani yiyeceği, giyeceği ve oturacağı yeriyle nafakasını vermek ve 
geceleme nöbetini e§it tutup konuşup görüşme ve arkadaşlık etmek yeterli 
değildir. Kadının ara sıra nefsani payını da vermek, iyilik etmek lazımdır. An
cak bu noktada eşitlik teklifi güç yetmez olduğundan bahis konusu değildir. 
Hatta böyle bir teklif erkeğe ezadır. Adalet denince, her halde eş it l ik 
düşünmemelidir. "El yak" (en uygun)ı, "layık" (uygun)a tercih etmek de bir hak, 
bir adalettir. 

Görülüyor ki, burada isteğe bağlı işler ile zorunlu işlerin hükmü ayırt edi-
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krl� t�ı; ı)_� "J �1 �:·;7 �
-
u (Nisa, 4/3) emrinin bir açıklaması yapılnıı§lır. Ye i:jlc 

St'Vginin böyle zorunlu işlerden olması kazıyye (önerme )sidir ki, zinadan korun
mak için birden fazla eşe sahip olmayı caiz gören zorunlu sebeplerden biri 
ol ınu§tur. Buna karşı, "sevsin ve her fenalığı yapsın da nikah etmesin" (.kmcnin 
hüyük bir zalimlik olacağı aç,ıktır. Bunun için burada tek eşe teşvik eden nass · 

(di ni delil)m açıklamasıyla beraber, birden fazla eş almanın şartlarmdan ve zo

nınlu sebeplerinden en önemlisi de anlatılmıştır. Hadis-i şeri fte de varid 
· olmuştur ki: j;C. /_i ... �G �Ç.A.11 'r'; :�  L...�1 t'- J-� .:,Gı;.. ı :J :.:.31.S';;. "İki karısı olup da 
hirine büsbütÜn ��yl�de'n k,imse kıya�et günÜnde bir yanı eğik olarak gclir. 1 1 < 1 )  

I� � G  Ve eğer zorunlu bir sebeple böyle bir hal olunca aralur11u 
clüzelti�, boiulan yönlerini iyileştirir. I�� Bundan sonra nıeylctnıcdcn 

1 

sakınırsanız �� G..,h �IS' aJı SG Allah affedici ve merbanıet edici olduğundun, , , 
�cçnıİ§İ affeder ve sizi rahmetiyle maksad ve muradına eren bir kimse eyler. 

�� �� Ve eğer sulh ve arayı düzeltme, hakem ve ara.cılık ve diğer herhangi 
hir şekilde karı koca arası onarılamaz da, her ikisi istekleriyle birbirlerinden 
nyrıhrlarsa, � � )ıJ' aJı � Allah Teala kendi vüsat (genişliğ)ı, zenginliği , , 
ve kudretiyle her birini diğerine nıuhtaç etnıez, onu ona muhtaç etmez, onu , 
ela ona. Çünkü � L..... ı� :.l.ıı �ıs:, Allah her şeyi kaplayıcı ve hikınet sahihidir. 
<�'ünkü ıJP� )ı·ı � C.�-ü(�l l � L. Jı� "göklerde ve yerde ne varsa Al/alı 'uulır. " De-

.. .. ,. ,,,. 
ınek olur ki ayrılık, iki tarafın rızasıyla olmaz. Birinin diğerinde gözü bul unursa 
hu iğna (muhtaç etmeme) vaad edilmiş değildir. Kadm ayrılmak istemez, 
geçinmek arzu ederse, erkeğin onu boşaması günahtır. Aynı şekilde erkek 
b ırakmak istemez, geçinmek arzu ederse, ayrılmaya zorlamak veya zor kullan
makla ayırmak da günahtır. O zaman bir taraf zalim durumunda kalır ki , bundan 
son derece sakınmak gerekir. 

f�� � � yG.>'JI ı)_,1 �.Jı (_' r:-� :ili� Ey nıüslümanlar, yenıin olsun ki, 
henı sizden 'ön�e ke�dilerin� kitap verilntiş olanlara ve hem size Jıı ı),;ı ı:,1 
Allah'tan gereğince sakınınız, azabından korkunuz diye tavsiye ettik IJfa � I� 
�� 'Ji � L.� �ı;.:.;ı � L. Jı 0ıJ ve eğer inkar edecek olursanız biliniz ki, 
" ,,, "' ,, "" ,, "" ' 

göklerde ve yerde her ne varsa hepsi Allah'ındrr. Ç.:.1 :J.Jı �� Ve Allah her 
şeyden zengin ve sizin ibadetinize nıuhtaç değildir, r� o kendi zatında 
haınld (övgüye layık)dir. Siz gerek hanıdediniz, gerek etmeyiniz, o hadd-i za
tında mahmud (hamdedilen) ve hamde layık olandır. Ne yaratılmışların küfür ve 
günahlarıyla zarar eden, ne de şükür ve itaatleriyle menfaat görendir. Ve hamld 

( 1 )  Ncsd, Nisa, 2. 
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(övgüye layık) olduğundan dolayı sırf rahmetiyle menfaatlerinizi temin ve sizi 
zarardan korumak için Allah'tan gereğinc.e korkmayı ve inkar ve küfürden 
sakınmayı emreder diye tavsiye ettik. 

Hakikatte ._)#� Vı uİ L.� �f,'..:.Jı ,_; (. J.& göklerde her ne var ve yerde her ne 
.,. , , ; ; , varsa bütün bunlar yaratılış ve mülk, öncelik ve sonralık bakımından Al-

lah 'ındır. Bütün bunlarda Allah'ın hükmüyle var etmek ve yok etmek, diriltmek 
ve yok etmek, sevindirmek ve azarlamak, sevab ve ceza ve diğerleri ile istediği 
gibi tasarruf eden ancak O'dur. Ve bu tasarruf ancak O'nun hakkıdır. Allah bun-

, 

ların hepsine bizzat sahip olduğu gibi, � �� ı.7{.J hepsinin işlerini ve işlerin 
hepsini tedbir ve idare etmekte ve her birini kendi hesabına görüp gözetmekte 
vekil olarak da Allah yeter!idir. Şu halde herkes O'na tevekkül ve itimat etmeli 
ve kendi işlerinde başarı l ı  olmak için O'na müracaat · edip teslim olmalıdır. 
Çünkü ��I �1 �� � �I ey insanlar, bilmiş olunuz ki Allah dilerse sizi or
tadan kaldırır, dif eder '�_;.4 �\LJ ve yerinize diğerlerini getirir. �� ı.fa. aıı �lSJ 
Gt� Allah buna da kadirdir,' hem pek kadirdir. ı)� \j � ;J"� l..:,i �,ı::· � ():,;J �G 
;i.lU:-1 "Eğer haktan yüz çevirirseniz, Allah yerinize başka bir kavi;n getirir d� 
sonra pnlar sizin gibi olmazlar. " (Muhammed, 47/38) Rivayet olunuyor ki bu 
ayet indiği zaman Resulullah (s.a.v.) mübarek elini Selman-ı Farisi'nin arkasına 
vurmuş, ''onlar bunun kavmi" buyurmuştur.O) Q�ı �� � �IS' :;. Her kim 
dünya sevabı isterse, bilmeli ki f?�°G Q�ı �� JJı ','

.;; dünya'nın da ahiretin de . , 
sevabı ancak Allah'ın katındadır. Dünya sevabını da verecek olan başkası 
değil, yine Allah'dır. Bunun için de Allah'a ve A l lah'ın kanunlarına müracaat et
mek gereklidir. Fakat bunun <arşısında bir de ahiret sevabı vardır. Şu halde Al· 
lah'a müracaat edip de yalnız dünya sevabına göz dikmek ne kadar himmet 
(gayret) sizlik, ne kadar budalalıktır. Akıllı olan -hiç olmazsa- �:- :. Q�ı � �j �.:, 
�:' :. -.j: fı �) "Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de" diye ikisini d� is-

, , , temeli veya en şerefli ve en yükseğine göz dikip dünyayı kale almayarak ahireti 
istemelidir. �; ı.J � ·�; (;.�1 'ı:,,,";> �_;. �IS':;. "Kim ahiret m�nfaatini isterse, onun 

.,, ,; #' " ,,,. ;> I 

mükafatını artırırız" (Şura, 42/20) ayetinin delaletince, ahireti isteyen, fazla ola-
rak, dünyadan da hissedar olur. Nitekim Allah için mücahede eden dünya gani
metinden mahrum ka lmaz, onunla beraber ahiret sevabına da erer. Fakat gani
met için harbe gidenler gibi sırf dünya peşin�e koşanlar bunu bulurlarsa 
diğerlerinden mahrum kalırlar. Çünkü � � JJI �� Allah semi (işitici) ve 

, , 
basir (görücü)dir. Söylenenleri işitir, yapılanları görür, herkesin niyyet ve mak
sadın ı bilir ve ona güre muar:· . . �ıe eder. Bunun için şu ilahi emir ve tavsiyeleri iyi 
dinleyiniz: 

-------·-· ---

( ı )  Aıası, Ruhu'l-Meani, ili, 165. 
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Meal-i Şerifi 

135- Ey iman edenler! Adaleti ayakta tutan ve kendiniz, ana-babanız 
ve yakın akrabanız aleyhine de olsa, yalnız Allah için şahitlik eden kimseler 
olunuz. Zira zengin de olsa, fakir de olsa, Allah ikisine de (sizden) daha 
yakındır. Nefsinizin arzusuna uyarak adaletten uzaklaşmayın. Eğer 
(şahitlik ederken) dilinizi eğer, bükerseniz veya çekinirseniz, şüphesiz Allah 
yaptıklarınızdan haberdardır. 
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136- Ey iman edenler! Allah'a, Peygan1berine, Peygamberine indirdiği 
Kitub'a, ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, 
kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse sapıklığın en 
koyusuna düşmüş olur. 

137- İman edip sonra inkar eden, sonra iman edip tekrar inkar eden, ' 
�mıra da inkarlarında ileri gidenleri Allah ne bağışlayacak, ne de doğru 
yolu eriştirecektir. 

138- Münafıklara da haber ver ki, kendileri için çok acı hir aınh 
vurdır. 

139- Onlar, müminleri bırakıp kafirleri dost ediniyorlar. Onların 
ynnında izzet ve şeref mi arıyorlar? Halbuki bütün izzet ve şeref Alluh'a 
nittir. 

140- Allah size Kitab (Kur'an)da: "Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini 
ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, başka bir söze geçmedikled 
müddetçe, o kafirlerle oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi oluı·sunuz" 
diye hüküm indirdi. Muhakkak ki Allah, münafıkların ve kafirlerin hepsini 
cehennemde toplayacaktır. 

141- Onlar sizi gözetleyip dururlar. Eğer Allah tarafından size bir za
fer nasip olursa: "Biz sizinle beraber değil miydik? " derler. Şayet kafirle
rin zaferden bir payı olursa: (Bu defa da onlara): " Size üstünlük sağlaya
rak sizi münıinlerden korumadık mı? 11 derler. Allah, kıyamet gününde 
aranızda hükmünü verecektir. Allah, müminlerin aleyhine kafirlere hiçbir 
yol vermeyecektir. 

142- Münafıklar, Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Halbuki Allah, onların 
oyunlarını başlarına geçirecektir. Onlar, namaza kalktıkları zaman tembel 
tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı pek az anarlar. 

143- Münafıklar, küfür ile iman arasında bocalamaktadırlar. Ne bu 
n1üminlere bağlanırlar, ne de şu kafirlere. Allah kimi doğru yoldan 
saptırırsa, sen artık ona kurtuluş yolu bulamazsın. 

144- Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. 
Kendi aleyhinizde Allah'a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? 

145- Şüphesiz ki münafıklar, cehennenı ateşinin en aşağı taba
kasındadırlar. Onlara bir yardım edici de bulamazsın. 

146- Ancak tevbe edenler, durumlarını düzeltenler, Allah 'a sarılanlar 
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ve Allah için dinlerine saminıi olarak bağlananlar müstesna. İşte bunlar 
müminlerle beraberdirler. Allah, müminlere büyük bir mükafat verecek
tir. 

147- Eğer şükreder ve iman ederseniz Allah size azabı ne yapar? Allah, 
şükredenlerin mükafatını veren ve her şeyi bilendir. 

ı_,t.ı �.ılı �1 � Ey iman edenler! Yalnız kadınlar üzerinde adaleti yerine ge
tiren kimseler olmakla kalmayınız, her hususta Jı:...i)� �(,j ı))' adaletle hüküm 

"' ., ,,. , 

verici olunuz, adaletle kaim (ayakta duran) ve müstakim (doğru) hakimler olup, 
adalet ve hakhlığı ayakta tutunuz, JJ :  (.� Allah için örnek olacak şahitler olu
nuz, hakka dosdoğru şahitlik edini�: �)'ı°G ��Q�l �, l:1 Js. :J.J İsterse kendini
zin veya ana-baba ve yakınlarınızın aleyhinde de olsa böyle olunuz. Ki bun
da iki mana vardır: Birisi başkasının sizde bir hakkı varsa, kendiniz ikrar ve 
itiraf ediniz; ananız, babanız ve yakınlarınız aleyhine de olsa hükümden, 
şahitlikten kaçınmayınız demektir. Diğeri de üçüncü, şahıs aleyhine şahitlik, 
kendinizin ve yakınlarınızın bir zararıyla sonuçlanacak da olsa, yine dosdoğru 
şahitl ik ediniz demektir. � �1 (·'ç. � �ı Aleyhine ve lehine şahitlik ettiğiniz 

, , , 

kimseler zengin olsa da böyle yapınız, fakir olsa da; ne zengine dalkavukluk 
etmek, ne de fakiri gözetmek için şahitlikten kaçınmayınız, doğruluktan 
ayrılmayınız. Çünkü � d�1 aJG zengine de, fakire de Allah daha yakındır. 
O, onları daha iyi gözeti�: Şu halde ı)� �l ��J ı;..�7 � doğruluktan sapnıakla 

- , 

isteklerinize uymayınız, keyf ve arzuya tabi olmayınız. Yahut adalet ediyoruz 
zannıyla arzulara uyup fakiri zengine, akrabayı yabancıya tercih ederek hakkı 
gizlemeyiniz veya bozmayınız. ı.J� �G Ve eğer hakkı tutmakta veya şahitlikte 
dillerinizi eğer büğerseniz ı;;,� �1 'veya büsbütün yüz çevirirseniz �lS' J.ıı �� 
W. �_µ � Allah muhakkak hepinizin yaptıklarınızdan haberdardır. Hfç 

, , 

biriniz yakanızı kurtaramazsınız. Hamze ve İbnü Amir �ıraetlerinde r 'J (lam)ın 
zammı ve .Jı.J (vav)m sükunuyla ı_,!; okunur ki, birincisi Q .  �� , J) den, bu da 
� 'J� , Q� , � , J� dendir. Bu şekilde mana: "Ve eğer şahitlikte görevlendirilir 
de hakkiyle yerine getirmez veya yerine getirmekten yüz çevirir ve çekinirseniz, 
her iki halde Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Birinde mükafat ını, birinde de 
cezasını verir" demek olur. İşte müslümanlar böyle keyf ve arzuya uymaz, ada
letli ve doğru, .Ja:...il� �(,j doğru söyleyen, hakkı taparcasına seven, JJ : rı+·· 

, ,; ""' .,, 

Allah için şahitler olmalıdır. O halde: 
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ı;.i �.ılı �1 � Ey imana gdenler u�I yu.s:JG �;...� ):&. 'J) u.i.11 yG.s:JG .J;...�j JJ� ı;..; 
� :,.. J)l Allah ve Resulüne, yani Muha�m�d Aleyhiss�la�a -ve Allah'ın h� 
Pt•ygamberine tenzil buyurduğu (zaman zaman, kısım kısım indirmekte 
olduğu) bu kitaba, yani Kur1an'a ve bundan önce indirdiği kitap cinsine iman 
l·diniz. Bunların bir kısmına iman ettiğiniz gibi, hepsine de iman ediniz. İbnli 
Kesir, Ebu Amr, İbnü Amir kıraetlerinde meçhul siga_siyle J) ve J)1 okunur. 

. - , , 

1 hınlara ciddi olarak iman ediniz. Zira f '11 r-;)G ��) !:�(J �j �� A :;.j her 
kiın, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret �iinünl' 
küfreder (inanmaz), bunlardan birini inkar ederse, (� � J:;., :ili son de
rece derin bir sapıklığa düşmüş, doğrudan uzaklaşmış, artık yolunu bulamaya . 
rak derecede şaşlrmış, gayeyi kaybetmiş olur. Bununla küfrün bizzat �� ::;.J 
(� � :,µ, :ili  Jı4 (Nisa, 4/1 1 6) hükmüne katılmış bulunduğu, yani her -küfr(in 
�irk demek olduğu açıkça gfü;terilmiştir. 

Rivayet edildiğine göre yahudi hahamlarından bir topluluk, Resulullah'a 
gelmişler: "Ey Allah'ın Reslılü biz, sana, kitabına, Musa'ya, Tevrat'a ve Üzcyr'c 
iman ediyoruz ve bunlardan başka kitapları ve peygamberleri tanımıyoruz" 
demişlerdi. Peygamberimiz de: "Hayır, Allah1a, bütün peygamberlerine. Mu
hammed'e ve kitabı Kur'an'a ve ondan önceki her kitaba iman ediniz11 buyurdu. 
"Yapmayız" dediler. Bu ayet nazil oldu ve hepsi iman ettiler. Dikkate şayandır 
ki,  in1an fıkrasında "Allah'a, Resulüne, Resulüne indirilen kitaba, ondan füıcc 
indirilmiş olan kitaba" diye dört şeye iman belirtilmiştir. Bu da "Allah'a iman, 
Peygambere iman, kitaplara iman" diye üç mertebede özetlenebilir. Halbuki 
küfür fıkrasında, ''Allah'ı inkar, meleklerini inkar, kitaplarını inkar, peygamber
lerini inkar, ahiret gününü inkar" diye melekler ve ahiret günü de eklenerek be� 
�ey açıklanmış, hem de Re:..ül'e diğer Resuller de eklenerek cem' (çoğul siya
siyle) �� buyurulmuştur. Bununla Allah ve Peygamber'e, bütün kitaplara 
imanın, her halde bütün peygamberlere, meleklere ve ahiret gününe imanı içine 
aldığı gösterilmiş ve bir insanın Allah'a, Peygamber'e ve kitaplara iman iddia 
edip de peygamberlerden birini, melekleri veya ahireti inkara kalkışması ve bu 
hususta gelmiş olan ayetleri tevile çalışması ihtimali bulunduğundan, bunları 
inkar edenlerin Allah'ı da inkar etmiş oldukları bilhassa açıklanmıştır. 

Bütün bunlar müşrikler gibi son derece derin bir sapıklık ile sapmış olan
lardır. Şu da muhakkak ki, � ıJ'.) r.)jı � ı/)Af � ı;.i � IJ)? � ı.,t.i ��l �! önce iman 
etmiş, sonra inkar etnıiş, sonra iman etmiş, sonra yine küfretmiş ve tama
men küfre dalmış olanlar, b?yle imanda.q küfre, küfürden imana dönerek so-
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nunda küfürde karar k
1
ı lmı:j ve bu şekilde küfürü çoğaltmış olanlar yok mu, � 

� ;.+.;+.! Y, � �;"(! aJı � hiçbir şekilde Allah 'ın bunları affetmesine ve 
doğru yola sevketmesine ihtimal yoktur. Yani iman ederlerse kabul etmez 
değil, fakat çoğunlukla bunlar kalpleri mühürlü olduklarından can çekişme za
manına gelmedikçe iman etmezler ve belki o zaman bile etmezler. Ve iman et
meyince de �� �1 � "i ayeti delaletince asla af yüzü görmezler. Tevbenin ka
bul edilebileceği bir, zamanda tevbe edip 'ihlas i le iman etseler, gelecek olan �I 
ı�t, 1;0 �.ılı istisnası gereğince kabul edilir ve affedilebilirlerdi ama etmezle� 
ki . . .  Bunun, için, �1 �(� � �� ��I r münafıklara müjde et ki, onlara 
acıklı bir azab muhakkaktır. Bu bölüm, bu ayetin doğrudan doğruya veya do
layısıyla münafıklarla ilgisini ifade eder. Gerçekte münafıklar, görünüşte iman 
ederler, sonra gizli gizli küfürler yaparlar, sonra müminleri görünce yine 
"amenna" (inandık) derler. Ara bozuculuk ve fesatta ısrar ederler. Bununla bera
ber ayetin zahiri, açıktan açığa imandan küfre, küfürden imana defalarca 
değişiklik gösteren ve sonunda küfürde karar kılan fertler ve toplum lar 
hakkındadır ki, münafıklar cia bunlara dahildir. Ve rivayet olunduğuna göre bu
nun asıl iniş sebebi yahudilerdir. Çünkü yahudiler, önce Hz. Musa'ya iman etti- · 
ler, sonra buzağıya taptıkları zaman küfrettiler,· sonra Hz. Musa dönünce yine 
iman ettiler, sonra Hz. İsa'yı inkar ettiler, sonra da Hz. Muhammed (s.a.v.)'a 
küfretmekle inkarlarını artırdılar ki, ayet bunların bu hallerini tasvir edip böyle 
olanları da bunlara katmış. Münafıklar da bunlara benzediği ve bunlara dost ol
dukları için �CJı � "münafiklara müjde et" diye inzar (korkutma) yerinde 

, ,  -

tebşir (müjdeleme) ile tehekküm (alaya almay)e tabi tutulmuşlardır. Demek 
oluyor ki, bu gibi döneklik ve kararsızlıklar sadece fertler hakkında değil, top
lumlar hakkında da felaket sebebidir. Çünkü yahudilerin ayette tasvir olunan bu 
durumları fertlerinin değil, toplum ve milletlerinin durumudur. Çünkü Hz. İsa'ya 
ve Hz. Muhammed'e küfreden fertler ile buzağıya tapan ve ondan önce iman 
eden fertlerin aynı olmadığı malumdur. Fakat bu değişim ve kararsızlık, o mille-

• . 
t in genel bir karakteri olmuştur. Şu halde burada bir zamanlar Islam dinine hiz-
met etmiş olup da, sonra kah küfür ve kah iman, şuraya buraya bocalıyarak so
nunda kafirlere dönmüş olanların kurtuluş ve selamet bulmalarına asla ihtimal 
olmadığı da anlatılmış oluyor. Nitekim Endülüs'te dinden dönenlerin hiçbiri 
dünyalarını kurtaramamışlar, hepsi yok olmuşlardır. Yani: :Ç.ı�ı �..)�I �J� �.111 

,. .,, .,, ,. , �:;:Jı iJJ·� � Onlar ki müminleri bırakıp, kafirleri dost edinirler ve onların 
,, , , 

arkalarından giderler. Münafıklar, müminlere karşı yahudilerle dostluk edi-
yorlardı. Bunlar i�I �� 0;::�1 o kafirlerin yanında izzet (şeref) ve kuvvet 
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uat arıyorlar'! Onlara dost olmakla izzet ve şeref bulacaklarını, üstün gelecekle-
• 

ı ini mi sanıyorlar? Ne kadar yanılıyorlar. Çünkü � JJ (;Jı �O bütün izzet Al· 
luh'ındır. Ve ancak ondan alınır, Allah'ın izzet vermediği kimseler hiçbir 
�l�kildc aziz (şerefli) olamazlar. Allah ise müminleri şerefli kılmıştır. i;Jı J.ı; 
�j:JJ� .;;..')� "Şeref, Allah'a, Resulüne ve müminlere aittir". (Mümıfikun, ,63/8)-

. . , , "' "' 

�u halde kafirlerin dostluğundan şeref beklemek ne kadar terstir. 

'Jj Jj� : Asım ve Yakub kıraetlerinin dışında meçhul siğasiylc J) �j okunur. 
yG.S:.ll ı.) � Halbuki daha önce size kitapta Allah şöyle indirnıiş, şüyle in-

, , 1 ' 
dirilmiş idi: � t°i::,� � fo JJı �Çı � (.>I �1 Ki Allah'ın ayetlerine 
kiifredilirken v� alaya ab�ırkeı{ işittiğiniz, zanian � IJ1,:·;� 'jJ o kfalirler ve 
ulaycılarla beraber oturmayınız, .;,;&. �.b. ı.) ı_,=;.,� ;;. ta ki başka süze 

"'"' ,. , , 

dalsınlar. O halde onlarla beraber oturmaktan bile sakınmak ve imanın şerefini 
korumak gerekirken onlarla dost olmak ve onlardan şeref beklemek nasıl olur? 

Mekke'de müşriklerin durumlarına karşı Peygamber'e hitap edilerek, �Tj r�rJ 
.•? .�,k � I�� � ;.;�:. ��U �Çl1 � �_,=;.,� �_.llı "Ayetlerimiz üzerine lüzumsı;z 
münakaşaya dalan kimseleri gördüğün zaman onlardan uzaklaş ki, ondan haşka 
hir söze dalsınlar" (En'am, 6/68) ayeti inmişti. Medine'de de yahudi hahamları 
bulundukları meclislerde Kur'an'dan küfür ve alay ile bahsederler ve münafıklar 
da onlarla beraber bulunur, dinlerlerdi. Bundan dolayı o ayet meal olarak 
anılmış ve bu şekilde Peygamber'e hitabın, bütün ümmetine hitap etmek demek 
olduğu anlatılmış ve buyurulmuştur ki: �� (�! ;.s:;! Bu takdirde, yani Allah'ın 
üyctleriyle küfür ve alay edilirken yanlarında oturduğunuz takdirde siz onların, 
o kafir alaycıların aynısınız. O zaman siz de onlar gibi kafir olursunuz. Bu 
i'ıyetin zahirine bakarak Allah'ın ayetleri ile alay etmek küfür olduğu gibi, o t!S

nada yalnız onların yanında oturmak da küfür olacağı anlaşılıyor. 
Bununla beraber Akaid alimleri bunu rıza (hoşgörme) ile kayıtlandırmışlar 

ki, buna karine de nüzul sebebinin münafıklar hakkında olmasıdır. Fakat rıza iti
razı terketmek demek olduğuna göre açık veya gizli itiraz edilmedikçt· kişi 
küfürden kurtulmuş olamaz. Kalkıp gitmek de bir itiraz demektir. Meğe1 ki :;. �I 
ı:,4'1� � �)l� �}1 "Kalhi iman ile dopdolu olduğu halde küfre zorlmwn kims�· 
.,. ,,. ,,. ,,,. ,,,. ' 

hariç" (Nahl, 16/1 06) olsun. Oturur onlar gibi olursa ne mi olur? �\Wı C:-� "111 Sı 
� r�4; � �j�(, Şüphesiz ki Allah münafıklarla kafirlerin h�psini cehen
nenıde toplayacaktır. Dünyada Allah'ın ayetleriyle alay etmek için toD

landıkları gibi, ahirette de cehennem azabında öylece toplanırlar. 

� ��� �.111 O münafıklar ki sizi gözetir beklerler JJı � � � �� �O 
,,,. , ; , "' 



4- NtsA sf11u:.st: 1 4 1  (..... c:; .. uz: . 
,... 

derken Allah tarafından size birtakım fetihler oluverirse F � ;J1 l)ll 
"Biz, sizinle beraber değil miydik? " derler, hemen ganimete konmak isterler. 
� �..)ltil �lS' �(, Ve şayet nasib kafirlerin olur, zafer kafirlere nasib oluve
ri�se �,zaman da onlara �J:,lı � ;.s::·-� .;� ;J:)� ·�;. :· ; rıı ı)u "biz size üstün 
gelmedik mi? Ve sizi müminlerden muhafaza etmedik mi? " derler. Onlara 
minnet edip bir hisse kapmak isterler. Bu söz başlıca iki manaya müsaittir. Biri
si: "Fırsat elimizde değil miydi? Biz de müminlerle beraber olup sizinle harbet
seydik, sizi mağlub ve perişan etmez miydik? Halbuki siz dışardan uğraşırken 
biz kaleyi içinden fethettik, müminlere yardım etmedik. Sizin hesabınıza onlara 
propaganda yaptık, aldattık, kalblerine korku düşürdük ve sonunda bu sayede 
siz muzaffer oldunuz. Şu halde bu bizim mevkiimiz sizden yüksektir" demek 
olur ki, tefsircilerin çoğuduğu bunu tercih etmişlerdir. Diğeri de: "SiL. 
müslümanları kuvvetli zannedip müslüman olacakken biz size yasaklamadık 
mı? Muhammed'in işi zayıflayacak siz kuvvetleneceksiniz diye sizi imandan 
vazgeçirmedik mi? Bakınız işte dediğimiz oldu, bizim kanaatimiz size galip gel
d i ,  şu halde üstünlük asıl bizimdir. Bu zaferin ganimetine sizden çok biz 
layıkız" demektir ki, bazı tefsirciler de bu manayı seçmişlerdir. 

, ' 

�:�})I 'r';. � � aJij Şu halde bu böyle kalmayacak, kıyamet gününde 
Allah aranızda hükmedecek, o zaman mümin i le münafık tamamen 
seçilecektir. Dünyada zahir ile hükmolunur, zahirde kelime-i şehadet söyleyip 
müslüman görünene müslüman muamelesi yapılır. Fakat ahiret için ise böyle 

. , 

değildir. Şunu bilmelidir ki, � �:;:Jı ):&. �..)� �ı � ::/, Allah kafirler için 
, 

,
, ""

, , müminler üzerine kesin olarak yol vermez. Dünyada bazan kafirler zafer ka
zansalar, müminlere hakim görünseler bile, bu bir yol, bir kanun, bir şeriat 
değil, geçici ve devamsız bir imtihan ve istidrac (şerre bağlı başarı)dır. Kalblere 
işleyecek delil ve burhandan mahrum, gelip geçici şeylerdir. : r.ı;� 1 Ja:....ilLı w(,j 

1 , 
, , , J.ı ''Adaleti yerine getirici ve Allah için şahitler" olan hak ve adalet ehli muhak-

kak onlara üstünlük sağlarlar. Dünyada olmazsa, ahirette üstün gelir. Allah'ın 
şeriatinde, hak kanunda mümin kafirden daima şereflidir. Onun altında kalmaz, 
onun ayağının altına düşmez. Şerefiyle ölür, hakkın şerefini çiğnetmez. Ve işte 
bu hikmetten dolayıdır ki, bir mümin kadının kafirle evlendiri�mesi caiz olmaz, 
küfür olur. Çünkü onu onunla evlendirmek, mümin üzerine kafire yol vermek, o 

1 

mümin kadını kafirin istilasına terketmektir. Allah ise Js. �.,;\.S'.JJ aJı � ::/, 
� �J,:Jı buyurmuştur. , , , 

, ,
, 

� 

I 

alı ��,,� �lt.lı �I Şüµhe yok ki münafıklar Allah' a hile yapır.ıay:. 
, ,

., 

, 
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knlkı�ıyorlar. Kalblerinde küfür saklayıp, zahirde mümin görünüyorlar ve san

k i  bununla Allah'ı aldatmak istiyorlar. �;'� ;.� Halbuki Allah onların hileleri
"' kendi başlarına geçirmiştir. (Bakara suresinin başındaki münafıklarla ilgili 
t\yl'lkrc bkz. 2/8-20) )W- ı;.u �µı J_ı 'ı;.u r�? Bunlar namaza kalktıkları ıa-
11uan tembel tembel, istemeye istemeye çok tembellik ile kalkarlar. Çünkü · 

1 

hunlar �WI �ji;. insanlara gösteriş yaparlar, JJı �.J'.J� Y, ve Allah'ı hahr-
l11rına getirmezler, yadetmezler, � �ı anarlarsa pek az anarlar ki, o da 

, , 1 ıı�ızlarındadır. Bunlar bunu yaparken �.lH � ��:L. iman ile küfür arasında 
kunarsız, tereddüt içinde, şaşkın bir halde_dirle� • • V� jı Y, .\ıjl )ı � Ne onlu-

, , ,, , 
1·11, ne de onlara, yani ne müminlere mal olurlar, ne de kafirlere. İkisi arasandn 

1 hocalar dururlar, çünkü bunları Allah şaşırtmıştır. � � � �  JJı � �j Al-, , 

lnh'ın şaşırdığına da artık bir yol bulamazsın. Nerede kaldı ki ona hidayet cd� 
ehi lesin. Şu halde, �;:Jı �.J� � :ÇJ�ı �..)\s:JI h� 'J ı;.i �.llı rkl Ç Ey inananlar! ,,.,. , ,, ,. , , , ,. ( Siz inananları bırakıp da kafirleri dost edinmeyiniz. µ JJ ı� �1 .:ıJVl 
� CUJ:. Münafık olduğunuza dair Allah için aleyhinize aÇı'k ve savun�l
nmsı mümkün olmayan bir delil ve burhan vermenizi ister misiniz? Elbette 
istemezsiniz değil mi? Halbuki müminleri bırakıp kafirlerle dostluk yapmak 
münafıklığın açık bir deliliL1.1 .  .,�ı � Jl:.. \'i d.;JJI c.J �t.:.:lı �I Münafıklar hiç 

, ,. ,. , , ,,, , 

şüphe yok ateşin en alt tabakasındadırlar. Bunlar, kafirlerin en çirkini, en 
düşkünü olduklarından, yerleri de cehennemin dibidir. � ;.:,J � :J.J Ve artık 
onları buradan kurtaracak bir yardımcı, bir kurtarı�ı bula,mazsın. �.>Jı "ıı 

' , , 
ı,;ı; Ancak iki yüzlülükten tevhe edenler ı�t tevbe edip J.ı� ı�(, halini 

1 , , 
düzeltenler, halini düzeltip Allah'a tutunanlar, JJ r ;:ı� ı�t Allah'a tutu-
nup, Allah için dinlerini halis kılanlar hariçti�l�r. �;:Jı t- �)l Çünkü 
hunlar kendilerinden hiç iki yüzlülük sadır olmayan nıüminlerle beraber-

' 

dirler. � (;:-1 �J:)ı �I �� 0-;.,j Allah da müminlere muhakkak büyük bir ,,. ,., ,. 
mükafat verecektir. Şu halde o tevbe edenler de bundan hisseli olacaklardır. 

Ey insanlar, ;.:�-.t �� �} �� ;.hı ��� (. siz şükreder ve iman ederseniz, 
Allah size azabı ne yapacak? Çünkü azabın Allah tarafından konulmasınm hik· 
meti, inkar ve küfürden çekındirmek, şükür ve imana sevk içindir. Şu halde 
�ükür ve iman hasıl olduktan sonra Allah kullarına azab edip de ne yapacak? �lt', 
� (,s'W. j,ı Halbuki Allah şakir ve alimdir: Şakirdir, yani azıcık bir taatc , , 
büyük sevab ile karşılık verir. Alimdir, yani pek büyük bir kadir (değer) bilen-
dir, şükür ve imanınızın kadrini bilir, takdir eder. O halde ihlas ile tevbekar olup 
halini düzelten ve Allah'ın dinine sarı l ıp şükür ve iman yolunu tutanlarin 
mükafat ve sevabdan mahrum kalmaları nasıl tasavvur olunur? Demek azab. 
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inkar ve küfürde ısrar etmenin ve Allah'm koyduğu hükümlere karşı gelmenin 
bir sonucu ve ilahi bir hikmet meselesidir. Varlığın konuluşu, ilahi rahmet 
içindir, şükür ve iman da bunun yoludur. İnkar ve küfür ile Allah'dan kaçanlar 
bu  yoldan sapmaya, bu Hakk'ın koyduğunu bozmaya ve Allah ile mücadele et
meye savaşmış olduklarından dolayı, Allah'dan ve Allah'ın rahmetinden uzak
laşmış olurlar. Allah'ın müll:ünden dışarı çıkmak mümkün olmadığı için, azab 
da işte bu meydana getirme işinin ve bu uzaklaşmanın gerekli bir sonucu olur. 
B u  sonuç esasen doğru ile yanlış, hayır ile şer, güzel ile çirkin arasındaki fark ve 
üstünlüğe göre sıralanmıştır. Bu da Allah Teala'nm vacib olan vücuduyla, 
ortağının mümkün olmayışı arasındaki karşılıklı ilginin bir dalıdır. Şu halde 
inkar ve küfürden sonra da olsa şükür ve iman ile Allah'a yaklaşma yolu tutu
lunca artık azab için hiçbir sebep kalmaz. Şakir ve altın olan Allah, muhakkak o 
şükür ve imanın mükafatını ihsan eder. Şükür ve imandan sonra inkar ve küfüre 
sapıp Allah'dan ve Allah yolundan kaçanlar azaba varacakları gibi inkar ve 
küfürden sonra da olsa şükür ve iman yolunu tutup Allah'a doğru gidenler de 
muhakkak Hakk'ın rahmetine vasıl olurlar. Şu halde hayat cereyanı yürüyüp du
rurken, ''Artık ben vazifemi yaptım'' deyip de Allah'a karşı gururlanarak şükür 
ve imandan sonra saygısızl ı.:;. a, inkar ve küfüre sapmak caiz olamayacağı gibi, 
"Ben şimdiye kadar inkar ve küfür yolunda dolaştım, günahlara daldım, bundan 
sonra kurtuluş imkanı kalmamıştır" diye ümitsiz olup da henüz fırsat eldeyken 
tevbe ve düzelmeden yüz çevirmek de caiz değildir. Derhal kötülüklerden tevbe 
edip şükür ve iman yolunu tutmalıdır. Zira Allah şükredenleri takdir eden ve her 
şeyi bilendir. 

Şükür ve iman ile inkar ve küfrün hükümlerini takdir sırasında geçmiş 
açıklamaların tamamlayıcısı ve yeni beyanların başlangıcı olmak üzere şu ilahi 
ahlakı bilmek ve tevbekar olanlara geçmişten dolayı kınama ve kötülemede bu
lunmamak gerekir: 
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Meiıl-i Şerifi 

1 48- Allah, zulme uğrayanların dışında, çirkin sozun açıkça 
Hüylenmesinden hoşlanmaz. Allah her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla bilen
dir. 

. 

149- Bir hayrı açıklar yahut gizlerseniz, yahut da bir kötülüitü 
hn�ışlarsanız, biliniz ki, Allah da çok bağışlayıcıdır, her şeye hakkıyla ka
dirdir. 

,... , 

J)lı � � )-J� �ı aJı � \; Allah, kötü sözün açıklanmasını sevnıez. Kütü 
, , , 

fiil şöyle dursun, kötülüğün söz kabilinden olarak bile meydana konulmasını is

kmcz, buğzeder. Gerçi Allt.h, ne fiil olarak, ne söz olarak, ne gizli, ne a�ikaı 

kfüülüğün hiç birini sevmez. Fakat ister sözle olsun ilan edildiği ve açıklandığı 

zamandır ki, bilhassa gazab ve azab eder. Ve işte ilahi azabın sır ve hikmeti bu 
noktada, yani Allah'ın kötülüğü sevmemesindedir. � ::;. �! Ancak mazlunı 
(zulme uğrayan) hariç. Zulmedilmiş, hakkına tecavüz olunmuş olan kimse fcr

yad edebi lir, zalim aleyhine bağıra bağıra beddua edebi l i r  veyahut ondan 

yakınarak kötülüklerini söyleyebil ir, hatta kötü sözlerine aynen karşılıkda bulu-
• 

nabilir. � � aJı �� Ve Allah zulme uğrayanın feryadını dinler, halini 
bilir. 

Bu ayetin se.bebi nüzulünde deniliyor ki, bir gün Peygamberin huzurunda 

hir adam Hz. Ebu Bekir'in yüzüne karşı küfretmiş, o da birkaç kere sustuktan 

sonra sonuçta karşıl ık vermişti. Karşılık verince Peygamberimiz mecl isten 
kalkıverdi. Hz. Ebu Bekir: O bana söverken oturuyordunuz, ben karşılık ve

rince ka!ktınız" dedi. Resulullah da: ' 'Bir melek senin tarafından cevap veriyor
du, sen karşılık verince o melek gitti, şeytan geldi, şeytan gelince ben <le ntur· 

ınadım" buyurdu ve bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Bir rivayete göre de, hir 

topluluğa bir misafir gelmiş, yemek vermemişler, şikayet etmiş, şikayetinden 
dolayı da azarlanmış, bunun üzerine bu ayet inmiş. Hakkına riayet edilmeyen 

misafirin mazlumlar arasında bulunduğu ve şi kayete hakkı olduğu açıklan

mıştır. 

�� �1 Ç ı.J� �ı Siz sözlü veya fiili olarak herhangi bir hayrı açık veya 
gizli yapar �� � ı)·.; �1 veya kendinize karşı yapılan bir kötülüğü affeder-

- , 

seniz, yani bi lhassa affetmek hayrını yaparsanız �.ll T� �lS" aıı �G şüphe etme-
, , 

yiniz ki, Allah çok affedici ve her şeye gücü yetendir. Affı Çok, kudreti pek 
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hüyüktür. Ş� halde ilahi ahlak ile ahlfıklanınız <la, gücünüz yeterken affediniz 
ki, Allah katında affa mazhar olasınız ve mükafatınızı alasınız. 

Fakat bu ilahi affa kimlerin nail olabileceğini iyi anlamak gerekir. Şöyle ki: 

Meal-i Şerifi 
l50- Onlar, Allah'ı ve peygamberlerini inkar ederler, Allah ile peygam

berlerinin arasını ayırmak isterler. "Kimine inanırız, kimini inkar ederiz" 
derler. Bu ikisinin (imanla küfrün) arasında bir yol tutmak isterler. 

151- İşte onlar gerçek kafirlerdir. Biz de kafirlere alçaltıcı bir azab 
hazırlamışızdır. 

152- Allah'a ve peygamberlerine iman edenler ve onlar arasında 
ayırım yapmayanlara (Allah) pek yakında mükafatlarını verecektir. Allah 
çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. 

��� Jılı �;,� �J.11 �ı :Allah 'ı ve peyga�berlerini inkar edenler " Bu 
, , , ,, , ,,,, 

ayetten anlaşılıyor ki, kafirler başlıca üç kısımdır. Birincisi: Ne Allah, ne pey-
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w.nıııhl'r tanımayan, hiç birine iman etmeyenler. İkincisi: İmanda Allah ile pcy
'1.uıııheri birbirinden ayıranlar. Yani Allah'a iman iddiasında bulunup da Allah'm 
w,ı•111krdiği peygamberlere inanmayanlar. Üçüncüsü: Peygamberlerin bazısını 
l ı ı ı ı ıyıp da bazısmı tanımayanlardır ki, kitap ehlinden yahudi ve hıristiyanlar hu 
k ı. ,ımdandır. Ve bu ayet doğrudan doğruya bunlar hakkında inmiş, iman ile 
k Hfıir arasında orta bir derece, bir yol bulunmadığı ve peygamberlerden baz ıs mı 
tu ı ı ı ınamak, hepsini tanımamak ve hepsini tanımamak Allah'ı da tanımamak dc
ım·k olduğunu göstermiştir. Yani Allah'a ve peygamberlerine küfreden (iııktır 
&•tkıı )lcr, fakat bunu açıklıyarak değil, fikir ve mezhepleri bu küfrü gcrckt irt•n, 

1 ..L.�, J.Jı � ı)� �1 �J�:., ve Allah ile peygamberleri arasını inuındu 
. � , 

•yınlctnıek isteyenler, hatta bunu da genel olarak ve umumi �ckildc 
1&\ıklamayıp sözleri bunu gerektiren, � �� h �j; �));:_, biz bazısına 

, , - "' , .. 

lnnnınz ve bazısına inanmayız diyenler, mesela "Musa, Uzcyr filan ve filan 
ıwygamberlere ve Tevrat'a inanırız, fakat İsa'ya ve Muhammed'e, İncil'c ve 
1\ ur'an'a inanmayız" diyen yahudiler; aynı şekilde, "Musa' ya ve İsa'ya, Tevrat'a 
\il' i ncil'e inanırız ama, Kur'an'a ve Muhammed'e inanmayız11 diyen hıristiyanlar 
ve aynı şekilde yahudiler arasında "Muhammed bir peygamberdir ama, bizim 
peygamberimiz değildir'' diye kaçamak yapan, � �� � b� �1 �JJ.,_;� ve bu 
�l·kilde inıan ile küfür arasında bir yol tutmak, istiyenler,' ll;. �J��ı � ��1 
l�tt.' hütün bunlar muhakkak kafirdirler ve küfürleri açıkça sabittir. Zira 
iman i le küfür, hak ile batıl arasında bir mertebe yoktur. Bir peygambere 
k iifrctmek, peygamberliğe küfretmektir. Peygamberliğe küfretmek, bütün pey
gamberlere küfretmektir ve bütün peygamberlere küfretmek, Allah'a küfret
mektir. Çünkü Allah'ın bir emrine küfretmek, genel olarak, Allah'a küfretmektir. 
� �O.S. �..)\SlJ lt�T, Biz de üstün kudret ve büyüklüğümüzle bütün 

, , .,. , 

k'lfirlere alçaltıcı, ihanetli, aşağılatıcı bir azab hazırlamışızdır, s ırası gelince 
tadacaklardır. Şu halde vaad edilen af ve mükafat böyle inkar ve küfür sahiple-

, 1 

rine değildir. ;.4:: ;,ı.;.1 � ı)� �� ��� �� ı_,.t.ı �,.11� Allah'a ve peygamberleri�e 
iman edip, bunlardan hiç birinin arasını ayırmayanlar yok mu? �:;.. �J, 

• 1 • 

��;.1 �� işte Allah bunlara muhakkak mükafatlarını verecektir. aıı ��J 
�� G)i Geçmiş olan günahlarına da Allah gafur (çok affedici), rahim 
(�ok ınerhamet edici)dir. O mağfiret ve rahmet vadi işte bunlaradır. 

Bu düzenlemeden sonra kitap ehlinin küfürlerini genişçe incelemek ve 
inatlarını açıklamak ve iptal (hükümsüz bırakmak) için buyuruluyor ki: 
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Meal-i Şerifi 

153- Kitap ehli, senden, kendilerine gökten bir kitap indir111eni istiyor
lar. Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişler ve: "Allah'ı bize açıkça 
göster" demişlerdi. IIaksızhkları sebebiyle onları yıldırım çarptı. Sonra 
kendilerine açık deliller geldiği halde buzağıyı (tanrı) edinmi§lerdi. Onlara 
bundan dolayı da affettik. Ve Musa 'ya açık bir delil (yetki) verdik. 

154- Söz verıneleri için Tur dağını Üzerlerine kaldırdık. Onlara: "O 
kapıdan secde ederek girin" dedik. Yine onlara: "Cumartesi yasağını 
çiğnemeyin" dedik ve onlardan sağlam bir söz aldık. 

155- Verdikleri sözden dönmeleri, Allah' ın ayetlerini inkar etınelerl, 
haksız yere peygamberlerini öldürmeleri ve "kalblerimiz kıhflıdır" demelte· 
rinden dolayı (başlarına türlü belalar verdik). Doğrusu Allah, inkurlurı 
sebebiyle onların kalplerini mühürlenıiştir. Pek azı hariç onlar inanınazlur. 

156-(Kalblerinin mühürlenmesinin diğer bir sebebi de İsa'yı) inkar et· 
meleri ve Meryem'e büyük bir iftirada bulunmalarıdır. 

157- Bir de "Biz Allah'ın peygaınberi Meryem oğlu İsa Mesih'i illdür· 
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dük" demeleridir. Oysa onu ne öldürdüler, ne de astılar. Fakat öldürdµk .. 
leri kimse, onlara İsa gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşen
ler, ondan yana tam bir kuşku içindedirler. O hususta bir bilgileri yoktur. 
Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesinlikle öldürmediler. 

158- Fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah, aziz (daima 
üstün)dir, hikmet sahibidir. 

159- Kitap ehlinden hiçbir kimse yoktur ki, ölmeden önce ona (İsa 'ya) 
iman etmiş olmasın. Kıyamet gününde o, onlara şahitlik edecektir. 

160/161- Yahudilerin zulmetmeleri ve birçok kimseleri Allah yolundan 
alıkoymaları, yasaklandıkları halde faiz almaları ve insanların mallarını 
haksız yere yemeleri sebebiyle daha önce kendilerine helal kılınan temiz 
şeyleri haram kıldık. Onlardan kafir olanlara can yakıcı bir azap 
hazırladık. 

162- Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve iman edenler, sana 
indirilene ve senden önce indirilenlere iman ederler. Onlar, namazı kılan, 
zekatı veren, Allah' a ve ahiret gününe iman edenlerdir. İşte onlara büyük 
bir mükafat vereceğiz • 

. üı � �8' � ;:r; �1 yl;s:ll �1 ;jıt: � Ey Muhammed? Kitap ehli, senin 
, , , ,,. .,, 

peygamberliğine inanmak için, Allah tarafından Kur'an'ın sana kelam (söz) ha-
linde indirilmiş olmasını yeterl i görmüyorlar ve bunu semavi kitaplardan say
mak istemiyorlar da, senden kendilerine gökten bir kitap indirivermeni 
istiyorlar. Bir kere Allah'm değil, senin indirmeni istiyorlar. İkincisi, başkası
na değil ,  kendilerine, kendi Üzerlerine indirmeni istiyorlar ki, bununla peygam
berliği kendilerinde görmedikçe ve kendilerinde peygamberliği tecrübe etme
dikçe iman etmiycceklerini anlatmış oluyorlar. Üçüncüsü, kitabın mana veya 

, 

nazım ve mana olarak vahy yoluyla kalbe inmesine ve bundan sonra onun kullar 
tarafından yazılmasına kanaat etmeyip, gökten bir hatt (yazı) ile yazılmış levha
lar veya sayfalar halinde belli bir cisim olarak şu maddi gökten düşüvermesini 
istiyorlar. Kitabın ulviliği ve semavi oluşunun, ancak böyle bir maddi ve cisma
ni şekilde görmeleri halinde tasdik edilebileceğini iddia ediyodar. Halbuki bu 
şartlar altında her cismin, Allah'ın kudreti yönünden bir kitap olduğunu, fakat 
okumasını bilmediklerini düşünmüyorlar. Ayetin zahirinden de anlaşılacağı 
üzere tefsircilerin çoğunun açıklamasına göre bu kitap ehlinden maksat yahudi-
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knlir. Rivayet ediliyor ki, Ka'b b. Eşref ve Finhas b. Azura gibi yahudi din 
udaınları sırf tahakkum ve inat etmek için Peygamberimizin huzuruna gelmişler, 
" l ·:ğcr sen peygambersen bize Hz. Musa gibi gökten ve topu birden bir kitap in
t lir" demişler. Bazıları bu kitabın Tevrat gibi levha üzerine ve bir semavi yazt ile 
yazılmış olmasını, diğer bazıları inerken kendilerinin de muayene ve görme- · 

krini, diğer bazıları da filan ve filan diye bizzat kendilerine indirilmesini ve bu
mın içinde "Muhammed Resulullah" (Muhammed Allah'ın peygamberidir) diye 
yazılmış olmasını söylemişler, bu ayetler de bunun üzerine inmiştir. 

Buyuruluyor ki: 

Ey Muhammedt Sen bunların bu isteklerini büyük görme, bunu bunlara çok . ,.., 
�ürme, �� ::,... ';t 1 �;. ı)t.. � çünkü bunlar Musa'dan bundan daha 

, , , ,_,,. . 

büyüğünü istediler i� aıı l,;) ı)LU bize Allah'ı açıktan göster, dediler. De-
diler de � U..G:Jı ��u' 

bu zulümleri sebebiyle kendilerini yıldırım 
�arptı. (B�kar� sfi

resinin 55. ayetine bkz.) �ı��Jı �: � (. � ::..:- �ı ı_,�ı � Son
ra bunlara deliller geldikten, yani Hz. Musa'nın Firavun'a karşı gösterdiği asa, 
yedi beyza ve denizin yanlması mucizeleri gösterildikten sonra -ki henüz Tevrat 

1 

inmemişti- da tuttular buzağıya taptılar. �� � Lr):i Böyle iken biz bundan 
1 ; 

affettik. (.'· �l.JJ.:�;. �G Ve Musa'ya sultan-ı mübin (açık hakimiyet), yani 
üzerlerinde tesiri açık bir hükmedici sulta verc;lik. Öyle ki isyanlarına tevbe ol
mak için kendilerini öldürmelerini emrettik, �ı• _•ı ��I �:,; ��j ve misak 
(ahid)lerini almak için dağı, gölgelik gibi tep�lei-'ine kaldırdık, lfo. °,)I � �J 
(� yQI ve kendilerine kapıdan usluca boynunuzu eğip secde ederek giriniz 
dedik. �ı � ı_,:W 'ı � Glij Ve sebt, yani Cumartesi günü kımıldamayın, 
<liğer deyişle bu günün hürmetine tecavüz etmeyin, balık mahk avlamayın de
dik. ı�_!l L;t:• -: r4�: l1..ilt Ve böyle baskı ve zorlama ile bunlardan ağır bir 
ahidname aldık. 

İsrail oğullarının sözleşmelerini almak için Tfır'un bir gölgelik gibi 
başlarına kaldırılıp dikilmesi mucizesi hakkmda birkaç söz vardır: Bazıları bu 
Tur'dan maksadın Tur-i Sina olduğunu söylemişler, bazıları da kelimenin asıl 
manasıyla bir dağ demek olduğunu açıklamışlardır. Bununla beraber anlaşılıyor 
ki, Kur'an'da bu TCır'u kaldırma olayı bir baskı ve zorlama manasını ifade etmek 

1 -

için getirilmiştir. Bakara suresinde geçen }� rs�ı L. ı_,:ıl "Size verdiğimize 
(Tevrat'a) kuvvetle yapışın. " (Bakara, 2/93) bunun açık bir ifadesi olduğu gibi, bu
rada da ı� .. "· Cl.JJ.: deki sultayı açıklama sırasında zikrolunmuştur. Şu halde asıl 

, 

maksad Tur'un kaldırılmasının nasıl olduğu değil, gayesidir. Yani Allah Teala 
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bunlara kamil imanla değil, dağm altınua k�ıralarını ezecek gibi bir vaziyette 
maddi kuvvetle bastırarak dine bağlamış ve çok ağır bir şekilde sözleşmelerini 
almıştır. 

Bunlar bu ağar sözleşmeye bağlandıktan ve böyle zabt u rabt (sıkı bağlantı) 
altma alındıktan sonra sebat ettiler mi? Hayır. Tersine sözleşmeyi bozdular ve 
nice cinayetler yaptllar ve Allah1ın gazabına da asıl bundan sonra uğradılar. 
Bunu açıklamak için buyuruluyor k i :  �r&__. r,•,:..";; l.? Bundan sonra 
sözleşnıelerini bozmaları ve gelecekte sayılacak olan cinayetleri işlemiş olma
lan sebebiyle . . .  Bu nazımda "ba"nın müteallakı (ilgilendiği kelam) hazfedil
m iştir ki, "Biz de belalarını verdik. Şu şu sebeplerden dolayı kendilerine lanet 
ve gazeb ettik" demektir. Nitekim Maide Suresinde de �� �ı-;. _: �-•-;...i; Sl 
"Andlaşmalaruu bozmaları sebebiyle onları lanetledik. " (Maide, 5/13) diye 
açıklanmıştır. Bu gibi hazifler, sükut içinde duyan zihne mümkün olan her 
hatırayı atarak gayet belağatlı bir korkutma ifade eder. 

Yani sözleşmelerini bozmaları �I ��� r:-tt Allah ' ın ayetlerini, 
hükümlerini ve emirlerini gösteren açık delilleri ve derin nıucizelerini 
inkar etmeleri, � � : ��i ;.+J'-ij ve birtakım peygamberleri haksız yere 
öldürmeleri, � lZ)l -�:j� ve' ,bizim kalblerimiz � 11 ğulf1' tür demeleri 
sebebiyledir ki, bunda iki mana vardır: Birisi, "Bizim kalblerimiz ilim mahfaza 
(kap)larıdır. Şu halde, i lmimiz sayesinde biz artık peygamberlere, filanlara muh
taç değiliz" demektir. Diğeri de, "Bizim kalblerimiz kabuklu, kaşerlidir, ne 
söylense etkilenmez. Şu halde yapılan davet ve telkinlerin hiçbiri kulağımıza 
girmez" demektir. Burada bu söze karşı bir cümle-i mutarıza (ara cümle) ha
linde şöyle buyuruluyor: Hayır bunlann kalbleri i l im kabı ve ve doğuştan ka
buklu olduğundan değil, belki r:-A � aıı � Allah o kalblerin üzerine 
inkarlarını basnuş; küfrü, ısrar ve alışkanlıkları dolayısıyla artık onlara huy 
yapmış da, � �ı ';;;...� ';)..J ondan dolayı intan etmezler, ancak pek azı hariç. , , 

, 

Yoksa ne i l im insanı dinden, imandan, Al lah1dan, peygamberden müstağni 
(ihtiyaçsız) k ılar, ne de asli yaratılışta beşer kalbi bu kadar katı ve bu kadar za
lim olur. Bir  bu sebeplerle, � �� r:;. � ��� ��_:, bir de böyle huy edin
dikleri küfürleri ve Meryeın aleyhinde pek büyük bir iftirada bulunmaları. 
Bunlar, Hz. Meryem'i zina i le  suçlamak suretiyle büyük bir iftirada bulun
muşlar, bu da Allah Teata'nm, beşerin dokunması olmaksızın bir çocuk yarat

maya kudretini inkar etmelerinden dolayı olmuştur. Bunu inkar ise, tabiatın eze

li olması davasıyla Allah'ı inkardır. r:-�:, buna işarettir. Bu küfürleriyle o 
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hlıylık iftirayı söylemiş olmaları, J.ıı 'J;.,.� t:_;,. �ı � �I ı�l:i uı ��� ve Al-
lnh 'm peygamberi olan Mesih Meryem oğlu İsa'yı blz öldürdük demeleri. 
v;ıııi  peygamberlik vasfıyla alay ettik ve böyle bir zatı öldürdük diye öğünmclcri 

�whchiyledir. ki, Allah bunları gazab ve düşüklüğe düçar etmiş, belalarını 
\1l•r·nıiştir. :� L.� �µ � Halbuki bunlar onu gerçekte ne öldürdüler, ne· 
nshlar. Çünkü İsa'nın hakikati bir kelime, bir ruh idi. Bunu ise ne ökJürchi idi kr. 

ııt· de asabildiler. �� �� Ve fakat şüpheye düşürüldüler, onlara üyle �ibi 
1tüstcrildi. 

' , 

Bu teşbih (benzetme) meselesinde çeşitli rivayetler vardır ki ,  ba�lı<.:a i k i  Vt' -

cih (görüş) vardır: 

1- Kelamcıların birçoğu demiştir ki, yahudiler Hz. İsa'yı öldürmek istcdiklc

ı i ı.aman Allah onu göğe kaldırdı. Yahudi reisleri de halkın fitneye dü�mcsindcn 

knrktular, bir insan tuttular, öldürüp astılar ve insanlara: "Mesih işte bu" diye a l ·  

dalarak i l a n  ettiler.  Çünkü halkın çoğunluğu onu şahsen değil, ancak ismiyle 

! anıyorlardı. 

il- ;..4J � demek, İsa'nın benzeri birine ilka olundu, başka bir insan ona bcn

·1.di idi, ona benzer bir şekle konuldu demektir demişler ve bunda dürt gi)rü� 

ı ıakletmişlerdir: 

1 - Yahudiler Hz.  İsa'nın ashab (arkadaşlar)ı i le beraber filan evde bulun

duklarını öğrendikleri zaman başlarında bulunan Yahuda, kendi adamlarından 

Taytayus adında birine eve girip İsa'yı öldürülmek üzere çıkarmasını cmrctmi�, 

< • da girmiş, AlJah Teala da Hz. isa'yt evin tavanından çıkarıp o adamı ona bcn-

1'.ettirmiş, bundan dolayı onu Hz. İsa zannetmişler, tutup asarak öldürmüşler. 

2- İsa'yı gözetmek için bir adam görevlendirmişler, İsa (a.s.) dağa çıkmış ve 

gi)ğe ç ı k art ı l mış, A l l ah o gözcüyü ona benzett irmiş,  onu yakalamı§ lar, 

<>ldürmüşler, "ben İsa deği l im'' demişse de dinlememişler. 

3- Yahudiler Hz. İsa'yı tutmaya azmettikleri zaman ashabından on kişi be

raberinde bulunuyormuş. Onlara: "Benim k ı l ığıma sokulmaya razı olup cenneti 

satın alacak olan kim var?" diye sormuş. İçlerinden birisi de: "ben" demiş. Bun· 

dan dolayı Al lah onu İsa'ya benzett irmiş, .. çı karı lmış öldürülmüş ve İsa 

yükseltiln1iş. 

4- B i ri s i  İ s a  Alcyhisselam'ın ashabından olduğunu iddia edermiş ve 

münafıkmış.  Gitmiş Hz. İsa aleyhine yahudilere yol  göstermiş ve onu tutmak 

için yahudilerle beraber girmiş, Allah Teala da onu ona benzettirmiş, bundan 



12 0  ( , .. "' . uz: , , 

dolayı o üklürülüp asılmış. Fakat görülüyor ki Fahrud<lin-i Razi'nin dediği gibi: 
"Bu vecih (görüş)ler birbirine zıt ve itişmektedirler" .( I) Şu halde ayeti açıklama 
hususunda delil getirmeye elverişli değildirler. 

Hıristiyanlar Filatos devrinde Hz. İsa'nın yahudiler tarafından öldürülüp 
asıldığını ve sonra ayağa kalkıp semaya yükseltildiğini söylemişlerdir. On iki 
l lavariyyundan biri olan Yahuda Esharyutı'nın, yahudi kahinlerinden para ala
rak Hz. İsa'ya ihanet ettiği ve öldürülmesine yol gösterdiği, sonra pişman olup 
kendini astığı İnciller'de nakledilmektedir. Fakat hıristiyanlar, diğer taraftan, 
haşhca üç grup olarak, öldürmenin Mesih'le ilgisinin durumu hususunda ihtilaf 
etmişlerdir: Bir kısmı öldürme ve asmanın hem nasut ( cism)e hem lahut (ruh)a 
vaki olduğuna; fakat ruha dokunmakla değil, duygu ve şuur ile vasıl olduğuna 
kani olmuşlar ki, bunlara Melkaiyye denir. Diğer kısmı, öldürme ve asmanın iki 
cevher (csas)den doğmuş olan Mesih'in cevherine vaki olduğunu söylemişlerdir 
ki, hunlara Ya'kubiyye denir. Üçüncü bir kısmı da, onun cismi öldürüldü, ruhu 
yüksdtilui demişlerdir ki, bunlara da Nesturiyye derler. 

imam Fahruddin Razi der ki :  "Filozofların çoğu bu görüşe yakın bir kanaat
tcdirlcr. Zira isbat edilmiştir ki, insan şu heykelden ibaret değildir. Belki ya bu 
beden içinde şerefli bir cisim veya zatında mücerred (soyut) ve bu bedeni idare 
eden bir ruhani cevherdir. Şu halde öldürme işi, o heykel (maddi yapı) üzerinde 
vaki olmuş, gerçekte İsa aleyhisselam olan nefs (ruh) ise öldürülmemiştir. Buna 
karşı, "Her insan böyle değil mi? O halde bunu isa'ya tahsis etmenin manası ne
dir?" de denilemez. Çünkü İsa'nın nefsi kudsi, ulvi, semavi, ilahi nurlar i le çok 
parlatılmış, meleklerin ruhlarına çok yakın bir nefs idi. Böyle bir nefsin de 
öldürülmesi ve harab edilmesi beden ile büyük bir acı duyma olmaz ve karanl ık 
bedenden ayrıldıktan sonra da kurtulup geniş semalara, Allah'ın nur alemlerine 
yükselir, şirinlik ve saadeti büyür de büyür. Ve bilinmektedir ki, bu durumlar 
herkesde olmaz ve belki Adem (a.s.)'in yaratılışının başlangıcından kıyamete 
kadar çok az kimseye nasip olmuştur. isa (a.s.)'nın bu h(f'le tahsisinde mana işte 
budur.''(2) 

Bu farkl ı  görüşler hakkında buyuruluyor ki: � ı;;r:.tı �.ili �(, Bu hususta, 
bu İsa işinde ihtilaf etmiş olanlar da � � ı..i inuhakkak bundan dolayı 
şüphe içindedirler. ,I: � :"! � (. Buna da'ir-hiç bir ilimleri yoktur. �I t_Qı �! 
Fakat zanna tabi olmuşlardır. ı� ;! :,,w (.J Halbuki, biz Mesih'i öldürdük 
diyenler onu yakinen öldürmediler. Şu halde öldürme cinayetiyle öğünmeleri 
(1)  Fahru'r-Raz1, a.g.e., XI, 102. 
(2) Fahru'r-Razi, a.g.e., XI, 103. 
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ıh· hir yalandır. Çünkü bir işten maksat ne ise hüküm ona göredir. Onlarm ise 
ohhinncyc teşebbüsten maksatları asla hasıl olmadı. Gerçi ortada bir cesedin 
oldıirül müş olduğu mahsus idi, fakat onlarm öldürmek istedikleri Mesih hu 

' 

ılq�ildi, asıl Mesih'i öldüremediler, 41 aJı �� J; belki Allah onu kendine 
kuldırdı, onların yok etmek istedikleri ·İ;a'yı göklere çıkardı da kendilerini kötü , 
ı ıdlı etti. � (;,,� jı, �� Ve Allah ezelden aziz (üstün) ve hakim (hikınet sa-
lalhi)dir. 

- -

4J"; � � �� �I y8:.ll JA1 ::_... �G Kitap ehlinden gerek yahudi ve �erek 
� ·  , ,  ,. , ,  , , � , 

luristiyan hiçbiri yoktur ki, ölümünden önce İsa 'ya iman edecek olmusın, 
lıt·r halde edecektir, etmek mecburiyetindedir. Çünkü ölüm zamanında imanın 
f'tıydası olmayacak, f.,_f� r�)� �� :··:}11 r";LJ ve kıyamet gününde isa onların 
uleyhlerine şahit olacaktır. Tefsircilerden çoğunun açıkladığına göre "�" (hCı) 
).!İzli zamiri İsa'ya 4J';,. � zamiri de iman edecek olan kitap ehline racillir ve 
ihnü Abbas'dan da bÔyle nakledilmiştir. Yani İsa ölmeden önce demek değil, ki
tap ehlinden her biri ölmezden önce demektir. Fakat her halde iman edecek 
nhınca, İsa niçin aleyhlerinde şahit olacak, denilirse, buna karşı �.ili �I ı::.:.Jı 
� �1 � )! Jli ::.,�ı �:b.1 � fl} � �ı;�' 11 �� (Nisa, 4/18) ayetinde ğ�çtiği Üzere 
yeis imanı kabul edilmeyeceğinden dolayı bu imanlarının kendilerine faydası o
l;ıınayacağı söylenmiştir. Fakat ayette 1.;";. � "ölüm zamanı" buyurulmayıp J.j 

, , -1.;-;,. ''ölümden önce" buyurulduğuna nazaran bu cevap ayetin zahirine pek de 
uygun değildir. Şu halde ayetin meali, ölümünden önce yahudiler isa'yı yalanla
maktan, hıristiyanlar tanrılık isnadından tevbe ederek her halde isa'ya iman et
mek zorundadırlar, yani iman ile borçludurlar. Ölüm gelmeden, tevbe kapısı ka
panmadan, zorunlu hale düşmeden önce tev�e edip imana gelmelidirler. Yoksa 
o zaman imanın da faydası olmayacak, İsa kıyamet gününde aleyhlerinde şahit 
olacak, yahudiler aleyhinde: "Ey Rabbim bunlar beni yalanladılar" diye; 
hıristiyanlar aleyhinde de: "Ey Rabbbim, bunlar bana ilah ve Allah'ın oğlu" de
diler, diye küfürlerine şahitlik edecektir. Demek olur ki, bunda hem İsa'nın 
yükseltilmesi, hem ilah] izzeti açıklama vardır. Demek ki Fransız filozof
larından Ernest Renan'ı� tarihi inceleme davası altında Hz. İsa'yı, nebilik ve re
sulluk iddia etmemiş, ancc-k halk hem Roma hükümetine, hem de yahudi 
başkanlarına olmak üzere iki vergi altında ezilmekte olduklarından dolayı, 
Roma hükümetinin tanınıp, yahudi reislerine vergi verilmemesi hakkında aha
liyi kışkırtma ve tahriklerde bulunmuş olduğundan dolayı yahudiler tarafından 
öldürülmüş normal bir şahıs olarak tasvir etmesi, hıristiyanlıktan kaçmak için 
yahudilerin Hz. İsa'yı yalanlama ve öldürme davasına katılmaktan başka bir şey 
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değildir. 

IJ�� �_.ılı � ,1Y Yine bu kitap ehlinden yahudi olanların, yani buzağtya 
tapmaktan pek acı bir şekilde nefislerini öldürerek tevbe edenlerin sırf zulüm
lerinden dolayıdır ki, ;..4J �1 uO � �:,;. kendilerine herkes gibi helal , - , " 

kılınmış olan tertenıiz nimetleri haranı kıldık, onları o güzel şeylerden mah-
rum ettik. (Al- i  İmran, 3/93. ayet ile En'am, 6/146. ayetlerin tefsirine bkz.) 

Bu mahrum edilişleri, o temiz, helal nimetleri yemekten yasaklanmaları 
f 

hep zulümleri sebebiyle � Jıı � � ;...�:, ve Allah yolundan pek çok me-
netmeleri, � ı� Jj:J ı;�ı �:�{, , �e faizd�ri' yasaklanmış oldukları halde faiz 
almaları JJ:.Çh.� v-81 J(,:.1 �� ve insanların mallarını batıl yollarla yemeleri 
sebebiyle, �ld�: Bundan b�şka �1 4r� ;.4�: �-::'� 11�{, bunların kafirlerine, 
yani küfürlerinde ısrar edip sana iman etmiyenlerine ahirette çok can yakı
cı bir azab da hazırladık. ��:;:JG ;.+-: rl:Jı � ��(.Jı 0' Fakat ey Muhamn1ed, 
bu kitap ehlinden -Abdullah b. Selam ve arkadaşları gibi- sağlaın bilgi sahibi 
olanlar ve doğru iman sahibi bulunanlar, . . .  �11) ::,.. J)1 'l:.� �ı J) l:.ı �;...-; hem 

, , , 
sana inmiş olana, hem de senden önce inn1iş bulunana iman ederler. �.;:le, 
i):Jı "Namazı kılanlar" i lk bakışta �;..;:le, i)';Jı �);:JG atıflarıyla a'h�nk 
bakımından bunun da her halde _,ı_, "vav" i le i.;Gaıı ��G olması gerekirdi gibi 
sanılır. Fakat Bakara suresinde :,Jı � ayetinde � �_:.�G ı_,�� r.;ı ;.,.� �);Jı::, 
.�ı� • c:L;Jı (Bakara, 2/177) fıkr�sında da geçtiğ( üz�re, bu gibi yeiferde Arap , , 

dili, fıkralardan herh�ngi birine bir özellik vererek dikkat çekmek istediği za
man irabı değiştirerek "şuna özellikle önem veriyorum" manasına �1 ''a'nl11 tak
diriyle üstünlü olarak okur ki, buna 11medh üzere nasb11 tabir olunur. Ve hatta 
mevsuf (nitelenen) ile sıfat arasın<la uygunluk zorunlu iken, bu üstün okuma ba
zan bir sıfatta bile yapılır da r-P'-�� 'v�;. "cömert olan Zeyd'e uğradım" diyecek 
yerde, r',.P1 sıfatı �,.P1 diye üstünlü okunabilir. İşte burada da �alat (namaz)ın 
üstünlüğüne işaret için namaz kılmaya özellikle önem verilerek i.,.Lall 0�1� ye
rinde i_;l.:Jı � .. _o'Jı� buyurulmuştur ki bunun sonucu �·�·:Jı c?l� �):alı';:,�ı� 
i):.Jı demek g ib idir. Bundan başka bir de İmam Kisai'nir; tercil{ ettiği yön v�rdtr 
ki, o da bunun üstünlük olmayıp ;.ı(i::,.. J)1 C.� �(lı J)I � deki (( L.. ıı ya atfile kes-

, , 
reli olması, yani iman edenler meyamnda değil, iman olunanlar meyanında geti
rilmiş bulunmasıdır ki bu şekilde namaz kılanlardan maksat, ahid lam1iyle pey
ganıbP.rler veya melekler demek olur. Bununla beraber önceki vecih daha 
tercihe şayan görülmüştür. Şu halde mana: o sağlam ilim sahipleri, inananlar ve 
namaz ktlanlar ;-i, özellikle önem verilmeye değer ve öğülmüşlerdir, i;s-';Jı 0):;:.lG 

' ' 

ve zekatlarını v,Tenler,f '1°1 r�� �� ��_;ll_, Jillah 'a ve ahiret gününe iman 
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•dt·nlt·r var ya � �1 ;._ •. ;� �11 işte ey Muhanınıed, biz o kafirlere 
kur�ıhk bütün hunlara muhakkak büyük bir nıükafat vereceğiz. 

1 11.. Musa'nın levhalarını ileri sürerek Kur'an'ı hiçe sayıp üzerlcrinc güktcn 
hiı ki tap inuirilmesini isteyen ve bu olmadığı takdirde Muhammed (a.s.)'in pcy
�1111ı lwrliğinin sabit olamayacağı iddiasında bulunan kitap ehli bu istekleriyle ·  
mıııH·n aleyhlerinde ilahi bir kitabın inmesini istemiş olduklarından tcrcümc-i 
hnl ( i.ız geçmiş)lerini, geçmı� ve geleceklerini tasvir eden ve anlatan hu ıu.;ık 
�vı · ı ln indirildikten sonra, o sorularında ortaya atmak istedikleri �iiphcnin hem 
l l ı ı ı i  ve hakiki, hem de inandırıcı ve susturucu bir şekilde cevahı <u;ıklanarak 
hı ıvı ınıluyor ki: 

l ·:y Muhammed! 
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Meal-i Şerifi 
163- Muhakkak biz, Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vah

yettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, 
torunlarına, İsa'ya, Eyyôb'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyet
tik.. Davud'a da Zebur'u verdik. 

164- Daha önce sana anlattığımız peygamberlerle, anlatmadığımız 
başka peygamberlere de (vahyettik). Ve Allah Musa ile de konuştu. 

165- Peygamberleri ınüjdeciler ve azab habercileri olarak gönderdik 
ki, peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. 
Allah mutlak üstündür, yegane hikmet sahibidir. 

166- Fakat Allah, sana indirdiğini kendi ilmiyle indirmiş olduğuna 
şahitlik eder. Melekler de buna şahitlik ederler. Allah 'ın şahitliği de kafi
dir. 

167- Şüphesiz inkar edip, insanları Allah yolundan alıkoyanlar, derin 
bir sapıklığa düşmüşlerdir. 

168- Muhakkak Allah, inkar edenleri ve zulmedenleri ne bağışlar, ne 
de doğru bir yola eriştirir. 

,» 

169- Onları ancak cehennemin yoluna (iletecek ve) onlar orada ebedi 
olarak kalacaklardır. Bu ise Allah' a çok kolaydır. 

• . . ·. ·._ .. �,r � . t i G:;." 1 (3 �I G:.;." J uı Muhakkak ki biz sana tıpkı Nuh'a 
__ JAJ. � u::;- IJ r.� '-', - :J -, - :J , 

ve ondan sonraki bütün peygamberlere vahyettiğimiz gibi vahyettik. Yani 
mücerred bir ilham, bir saniha (çok düşünmeksizin akla doğan fikir), bir feraset 
(çabuk seziş) değil, bütün peygamberlerde kanun olan bir vahy ile vahyettik. 
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Sııııa olan vahy, o peygamberlerde cereyan eden ve onları peygamber tam tan 
vııhylerin bütün türlerini içeren ve onların tamamının benzeridir. Şu halde seni 
onl ardan ayırt etmek küfür ve inattan başka hiçbir şey değildir. Sen ilk gelen bir 
ıu·ygamhcr değilsin. Nuh'tan sana gelinceye kadar nice peygamberler gelmiştir. 
Vt· hunların içinde kitap ehlinin doğruladıklarını iddia ettikleri birtakım meşhur · 
pt· y�:ımbcrler vardır ki, şimdi isimleri anılacaktır. Ve bunlar öyle hep semadan 
hiı er kitap indirmemişlerdir. Musa'nın levhaları mucizesi hepsinde olmamı�tır. 
Vl· peygamberliğin zorunlu gereksinimlerinden değildir. Peygamberliğin aslı. 

hiı Allah vergisi olan özel vahiydir. Bütün peygamberler böyle ilflhi vahy ile 
ıwygamber olmuşlardır. Sana da bütün onlara vahyolunduğu gibi vahycdilmi�tir 
Vl' sende onların hepsinin vahy şekli tecelli etmiş ve sana indirilen kitap bu 
�rkildc indirilmiştir. Böyle iken o kitap ehlinin diğer peygamberleri tasdik ettik
krin i  iddia edip de seni onlardan ayırmaya kalkışmaları ve Allah'dan böyle bir 
vuhy ile indirilen bir kitabı nebil ik ve resullük için yeterli görmeyip de 
Uı.crlcrine gökten bir kitap indirmeni istemeleri, yalnız sana inanmamak değil, 
hk;hir peygambere inanmamaktır, bu da Allah'a inanmamaktır. 

lha « - ��ı » vahy göndermektir. İbnü Esir'in Nihaye"de ve Süyuti'nin 
"Dürri Nesir" de zikrettikleri üzere vahy, l ugatta risalet, kitabet (yazmak), işaret, 
ilham, gizli söz manalarına gelir(1 ). Ve kelimenin aslı, sürat manasınadır. Firuz 
Ahadl'nin "Besair" de açıklamalarına göre vahy, asıl lugatte süratli i�arct tlc
ıııcktir. Bu mana, kah remiz ve tariz (üstü kapalı söyleme) yoluyla söz ve kah 
h:rkib (kompozisyon)den ayrılmış ses ve kah organlardan biriyle işaret ve yaz
makla olur. Nitekim ( ·r� i� ı� �1 &ı ��U ''Onlara (Zekeriya), akşam sabah 
(Uahbinizi) tesbih edi,; diye işaret etti. ;, (Meryem, 19/11) iıahı sözü bu manaya ge
lir ki, remiz veya itibar veya kitabet (yazmak) denilmiştir. � .. (;.j � )ı ;.4' ioa� ıJ' � - , , 
r):.;. J)lı "insan ve cin şeytanları aldatmak için birbirlerine yaldızlı sôzler 
.fisl!d�rlar" (En'am, 6/11 2). Aynı şekilde ���1 J! �;;J �(°"il �_(, "Şeytanlar, 
ılostlaruıa fısıldarlar" (En'am, 6/1 2 1 )  ayetlerinde de vahy bu şekiller üzerinedir 
ki, l..l"'t;Jı l..l"'L,:-Jı :,::. ::,.. "insanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesec.:inin , , , 
şerrinden " (Nas, 1 14/4) şerefli nazmında işaret olunan vesvese ile olur. Bir <le 
vahy, Allah Teala'nın peygamberlerine ve velilerine öğretilen ilahi kelimeye de-

� � 
' 

nir. Bu da : �  C. .;·�� �;J ");_� J....� �1 y� �G ::_... �1 Ç� )ıı aJı ;-j� �1 ;•) �� ı:.� ,, ,, , .; - , , ,,.., ' , 
"Allah hiçbir insanla (karşılıklı) konuşmaz. Ancak vahy ile, yahut perde ar-

. ---···---------

( 1)  İhnu'l-Esir, cn-Nihayc, fi Garlbi'l-Ha<lis vc'l-Escr, V, 163; cs-Suylıti, c<l-Dürrü'n-Ncslr, I\ 

212, (İhnü'l-Esir'in Garibü'l-Ha<lis'i ile birlikte). 
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kasından konuşur; yahut hir elçi ;.:iindc:rip, izniyle diledi�ini vahyecler" (!?Cıra, 
42/51) ilahi sözünün delalet ettiği üzere birkaç çeşittir ki, ya Cibril alcyh issc
lamın Hz. Peygamber'e belli şekilde tebliği gibi zatı görülür ve kelam (söz)ı 
işitilir, görülen bir elçi aracılığıyla veya Hz. Musa'nın Allah'ın kelamını işitmesi 
gibi görmeksizin sözü duymakla veya �J� � ;4 ;; V"'�I CJ� �ı "Ruhu'l-kudüs be
nim kalbime üj1edi " nebevi hadisind�(l ) �çıkfandığı ü�ere samimi kalbe 
üflemekle veya ��1 �1 �; (.1 Jı ��r., "Musa'nm annesine o (çocuğu)nu emzir 
diye ilham ettik'; (Kasas, 28/7)-gib,i ilham ile veya �I Jı � ��r., "Rabbin ha-

, , 

/arısına valıyeti" (Nahl, 16/68) gibi teshir (emre boyun eğdirme) ile veya rüyayı 
saliha (doğru rüya) ile olur. Nitekim Resulullah (s.a.v.) � �C:·:'Jı ,<•; �:,)ı eı.::ı 

,,. , , , 

�:;:lı "Vahiy kesilmiş, yalnız hayırlı alametler kalmıştır ki, o da müminin 
'rüyasıdır. " buyurmuşturC2). Zikredilen ayette ilham, teshir, rüya ç.:, \ıı ile; kelamı 

- , 

duyması �� . G) ::,... �l ile; Cibril'in tebliği de "J;._� J-:;. �1 ile ifade olunmuştur. :;.� 
, ,, , , � ,, 

f)ı �� c_; � :,)_ı �) Jll �1 �! �I J&. J;:tı ;...: ;.n:,ı "Alla/ı'a karşı yalan uyduran-
dan, ya da kendisine bir şey vahyedilmemiş iken bana da valıyolwıdu diyenden 
daha zalim kimdir?" (En'am, 6/93) ayetinde zikredilen, vahy çeşitlerinden hiçbiri 
olmadığı halde, "oldu" diye iddia edenler hakkındadır. Hasılı bir çok ayetlerde 
vahy bu çeşitli manalarda kullanılmıştır ki, bunların hepsinde süratli işaret 
manası vardır. Zeccac vahyin lugat bakırr.mdan genel manasını, � � ��"il 
• illJı "gizli bir şekilde bildirmek" diye tarif etmiştir. Zira sürat, bf r gizliliği de 
gerektirir. Şu halde kim olursa olsun diğerine gizli bir şekilde bilgi verir, bir 
i l im telkin ederse ona genel manasıyla bir vahy yapmış olur. i ' lam, ilimden 
a lındığına ve i l im  ise çeşi t l i  de-recelere dayanmakla beraber hatayı 
içermiyeceğine göre, vahyin gizli yol olmakla beraber, muhakkak sonunda isa
betli bir telkin ve işaret olması gerekir. Ve isabetsiz olanlarda kullanılması me
caz olur. Ancak gayesinin hayır olması şart değildir. Bunun için bir fesatçının 
gizliden gizliye bir fesat belletmesine ve şeytanların aldatmalarına da genel 
manasıyla vahy denilebilir. Şu halde gerçek manasıyla vahy denildiği zaman 
sürat, gizlilik manalarıyla beraber bir ilmi kıymet de ist�ir ki, bu ilmi değer, o 
i'Him ve işareti yapanın hal ve şanına ve alanın irfan kabiliyetine göre çeşitli 
derecelerde tasavvur olunabilir. 

Demek ki genelde vahyin, ilk iş olarak ikiye ayrılması gerekir ki, biri Al
lah'dan başkasından olan işaret ve i'Iam, diğeri de Allah tarafından olan işaret ve 

( 1)  Kc�fü'l-Harn, I, 268 (707). 
(2) Buhar!, Tahir, 5; Müslim, Salat, 207,208; Ebu Davud, Salat, 143; Tirmizi, Rüyu, 2; Nesci, Tat

hik, 9,62; İbn Macc, Rüya, 1; Muvaua, Rüya, 3; Darimi, Sı.ılat, 77; Rüya, 3; Ahmed h. Hanbcl, 
I, 219, III,267, V,454, VI,129. 
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i 1 l:ı ı ı ıd ır. Vahy esas lugatta bunların hepsini içine almakta ise de, lugat ürfündc 
ıııu·ak /\ilah tarafından olana işaret ve i'lama isim olmuştur. Mutlak olarak vahy 
dt· ı ı i ldiği zaman da bu anlaşılır. Bunun da ;<ı 0'3' (.� (Şura, 42/5 1)  ayeti ndcn 

. , 

ıı ııla�ı ldığı üzere çeşitli şekilleri ve bunların peygamberlere mahsus olup olmay
uııları da vardtr. Şu halde genel manasıyla vahy, peygamberlere mahsus . 
drgildir. rakat peygamberlere mahsus olan bir çeşit vahy vardır. Bu ()zcl 
ıniıııtısıyla peygamberlik vahyi, diğer beşer! ilimlerin üstünde özel hir kcyfiyl'I 
vt· kt�sin zorunluk ile gerçekliğinde şüphe olmayan bir i l im telkin l�dcn hakk ın  
ll'n·ll isinin özel ismidir. Şer'an (din! yönden) vahy denildiği zaman da hu m;'ınfı 
kııstt:dilir. Vahyin diğer kısımları hem peygamberlerde, hem de diğcrlcriıHk� hu
l ı ı nahilir. Fakat tam manasıyla peygamberlik, hangi çeşitle olursa olsun hi\ 
�a�ınayan özel bir vahy i le başlar ve tecrübe i le ortaya çıkar. Vahyin diğl·r 
k ısımları ise bunu istidlal ile mülahaza ve tasavvur edebilmek için yeterli bir sc.
hl'p teşkil eder. Yani her vahy, ruhi bir hadisedir. Gerek açık duyular ve gerek 
�iı.li duyulardan kalbe gizli bir yol ile süratli bir anlayış telkin eden ruhani bir 
ini�t ir. Eğer bu inişin, emin bir ruh i le  olduğu tecrübeyle bi l in irse, tam 
nıfınasıyla vahy tahakkuk etmiş (gerçekleşmiş) ve o zat peygamberlik ma
kamını kazanmış olur. Nitekim �-!YJJı � �� ;.ı}i � ��) C.JJI � J) "Onu, 
Uuhu'L-Emin (Cebrail), seni1: kalbine, uyancılardan olman için indirdi " (Şuara, 

2<ı/ 1 93- 1 94) buyurulmuştur. Fakat Emin Ruh ile olduğu belli olmaz, kah isabet 
nler, kah da etmezse, o ya hiç vahy değildir veya vahy olsa bile hak peygamber
lik bahşeden tam ve özet' vahy değildir. İşte burada ı_) u1} ç.�ı (.s- �-1 ��1 �} 
.� � �[, buyurulmasında önce bu vahyin ilah! vahy olduğuna ve ikinci ola-

� �  .,,. , , 

rak peygamberlere vahyin bu özel yüksekliğine işaret buyurulmuş ve üçüncü o-
larak Peygamber efendimizin bütün peygamberlerde cereyan eden vahy 
çeşitlerinden her türlüsüne mazhar bulunduğu da ifade edilmiştir. 

Şimdi bunu daha çok açıklamak ve kitap ehlini cevap veremez duruma gc
t irccek noktaları belirtmekle buyunıluyor ki: 'y)i.;J �G �G ��I jı ��TJ 
0µ_,� 0./;,.� �;_::, 'y;.t, �� J:,Ç.w'iG Ve biz Nuh'tan so�raki o' peyg�mberler 
arasında özellikle, kitap �hlince de bilinen ve meşhur olan İbrahinı'e, 
İsn1ail'e, İshak'a, Yakub'a, esbat'a, yani Yakub'un çocuklarına, İsa'ya, 

1 

Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a, Süleyman'a vahyettik, r,;:.; ,.>�(.> �G ve bunlar 
arasında Davud'a bir Zebur da verdik. Vahyden başka bir kitap ile de ikram 
ettik. Halbuki kitap ehli geneli ikle itiraf ederler ki, bu sayılıp dökülen peygam
berlerin hiçbiri onların istedikleri şekilde semadan bir defada bir kitap indirme
diler. Gerçi Davud'a Zebur verildi, fakat bu da bir defada levhalar ile inmedi. 
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Bununla beraber bunlann hepsi peygamberlerin mcşhurlarıdırlar. Zebur G.,<l 
kelimesi, Hamze kıraetinde lj 'nın ötrüsü ile G.::, şeklinde okunur ki :;; ''zübür" 
kelimesinin çoğuludur. ''Zübür'', aynı şekilde üstün i le "zebur", 11mezbur'1 
manasında "kitap" demektir. Kurtubi tefsirinde der ki : ''Zebur yüz elli suredir ve 
içinde hiç hüküm yoktur. Hepsi hikmetler, vaazlar ve Allah Teala'ya hamdet
mek, O'nu yüceltmek ve öğmekten ibarettir. ıı(l) 

Tefsirciler diyorlar ki Hz. Nuh Allah tarafından kendi dilinden Allah'ın dini 
hükümleri kanun yapılan peygamberlerin ilkidir. Ve i lk önce ümmeti azab edi
len peygamber de odur. Bunun için önce o zikredilmiş, sonra bütün peygamber
ler özetlendikten sonra bazıları belirtilerek açıklanmış ve bunda ülü'l-azm pey
gamberlerin ilki bulunan Hz. İbrahim'den başlanıp, Hz. Nuh ile beraber on iki 
peygamber zikredilmiş ve Hz. Musa bunlar arasında sayılmayıp e n  sona 
hırakılmı�tır . (ünkü hunların sayılmasından asıl maksat, kitabın inmesinde Hz_. 
Musa gihi olmayan ve kitap ehlince kabul edilen meşhur peygamberleri bir ara
da gi)stcrmcktir. Bununla beraber peygamberlerin bunlardan ibaret olmadığını 
•u;ıklamak ve .� � �(, kısaltmasının açıklamasını tamamlamak ve aynı 

,, ; . 

mfüıfmın insanları Allah tarafından davete görevli olmak demek olan risalet 
(peygamberlik) manasıyla da cereyanını anlatmak için buyuruluyor ki: :.ıJ �� 
� � � ;.;.ı:' 4-ai Bunlardan başka sana bundan önce haber verdiğimiz bir
takı'iıt peygamberler �(_r, �4'a' .:a.'i; � 'i-�� ve sana haber vermediğimiz daha 
nice peygamberler de gönderdik. Şu halde Allah'ın vahyettiği peygamberler, 
gönderdiği resuller getek burada ve gerek bundan önce isimleri, kıssaları bildi
ri lmiş olan belli ve meşhur zatlardan ibaret zannedilmemelidir. İnsanlara daha 
bir çok peygamberler gönderilmiştir ki, bunların sayılarını, isimlerini, yerlerini, 
kavimlerini, kıssalarını ancak Allah bilir. Cenab-ı Allah bu izah ile de kafirlerin 
takip ettikleri bazı şüpheleri de kesmiştir. Zamanımızda bazı kimselere rast
lanıyor ki, bunlar güya peygamberler hakkında bir şüphe uyandırmak için de
vamlı şu soruyu soruyorlar: "Allah alemlerin Rabbi değil mi? Acaba peygam
berlerini niçin sayılı yerlerden ve sayılı kavimlerden seçmiş? Neden hep 
peygamberler arz-ı mukaddes (Filistin)den ve civarından çıkmış? Yeryüzünün 
diğer kıtalarındaki insanlar Allah'ın yaratıkları değil midirler? Çin'den, .Ja
pon'dan, Avrupa'dan, Amerika'dan peygamber niçin gönderilmemiş?" diyorlar 
ve bununla felsefe adına dinlere bir itiraz ettikleri fikrinde bulunuyorlar. Halbu
ki böyle bir soru, esas itiba.�yle yaratılışta özel seçimi bilmemekten doğan ve 

( J )  cl-Kurtubl, cl-Camiu li Ahkami'I- Kur'an, VI, 17. 
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hi�hir fikri ve ilmi kıymeti olmayan boş bir sözden ibarettir. Böyle olduğunu 
lıl''stcrmck için buna karşılık şunları sormak yeterlidir. Bütün dünyadaki insanlar 
Allah'ın yaratıkları değil midir? Niçin hepsini aynı seviyede yaratmamış, niçin 
hrpsini peygamber yapmamış? Haydi yapmamış, ya niçin akıl ve dehada, güç 
vr kuvvette eşit yapmamış, niçin tarihte belli olan büyük filozoflar birkaç kav- . 

UH' lahsis edilmiş az şahıslar olmuştur? Niçin her toplumda büyükler sınırlı ve 
Mnyılı kimselerden ibaret bulunuyor? Niçin her kıtada, her memlekette, her top
hıında kaşifler, fatihler çok olmuyor? Niçin her zamanda dünyanın siyaset ni
�.nınım bir bölge, bir millet tutuyor? Niçin mesela bu günkü Avrupa her yerden 
�ok ilimlerin, fenlerin, med�aiyet ve siyaset yapanların merkezi oluyor'! Niçin 
ve niçin? Şu halde örnekleri pek çok olan bu gibi özellikler diğerleri hakkındıı 
�nrip görülmüyor da, en büyük bir ilahi tahsis olan peygamberlik ve resullük 
hnkkında niçin garip karşılanıyor? 

1 • 1 - 1 

Kur'an daha önce bu gibi hatıraları � �� JG ��-' �(, '-)� r'_,ı �ı �l �! 
�lJı "Gerçekten A llah, Adem'i, Nuh'u, ibrahim ailesini ve fmran ailesini alem
,,:,. üzerine seçkin kıldı. " (AI-i imran, 3/33) ayetinde ilahi iradeyi ve seçme kanu
nunu göstererek halletmiş ve def etmişti. Bundan başka burada r•· 0• .';; � ':t..�j 

4- "Sana haber vermediğimiz nice resuller . .. " fıkrasıyla peygamberlerin ma
hım olan kimselere mahsus olmadığını anlatarak, peygambrlerin arz-ı mukaddes 
(Filistin) ve civarına tahsis edilmiş az kişilerden ibaret olması hakkındaki var
sayımın da katıksız yalan olduğunu anlatmış ve bununla meseleyi kökünden yok 
etmiştir. Bütün peygamberlerin adedi yüz yirmi dört bin veya bir milyon dört 
yüz yirmi dört bin olduğu hakkında bazı rivayetler varsa da, doğrusu peygamber 
ve resullerin sayısı bilinmemektedir. Zira �� r•·�· 00•: � 't:.ı� buyurulmuştur. 
�üphe yok ki İslam dininde bütün peygamberlere inanmak imanın esaslarından 
hulunduğu cihetle, bütün peygamberler bildirilmiş olsaydı müslümanların bun
lara geniş bir şekilde inanmakla yükümlü olmaları gerekecek, bu da dinde 
büyük bir zorluk olacaktı. Şu halde ilahi seçimin en yüksek mertebelerinde bu
lunan büyük peygamberlerin açıklanmasıyla yetinilmesinde icmali (kısaca) 
imanın yetmesi gibi büyük özel bir lütuf vardır. 

Özetle isimleri, kıssaları bildirilen veya bildiri lmeyen daha birçok peygam-
' 

herler gönderildi. � ve bütün bunlar arasında (,_ıt,; ;_..� aJı �Allah TeAIA 

Musa1ya perde arkasından� yani �lj � "Sen beni �sla göremeyeceksin'' (Ar'uf.. 
7/ 143) manası üzere kendini göstermeden, gerçekten kelam ile söyledi ki 
böyle vasıtasız Allah ile konuşma vahy mertebelerinin sonuncusudur. Musa'ya 
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verilen kitapta da bundan daha yüksek bir vahy şekli olmamıştır. 

( , . . ( .uz: ) 

İşte ey Muhammed, Nuh'tan sana gelinceye kadar gönderilen peygamberle
rin hepsine biz böyle çeşitli mertebelerde vahyettik, sana da onların tümüne 
yaptığımız gibi vahyin bütün çeşitleriyle vahyettik. Şimdi diğer peygamberler 
arasında Musa'nın, vahyin mertebelerinin sonuncusu olan Allah ile konuşmakta 
derinleşmesi, diğerlerinin peygamberl iklerinin doğruluğu hıısusunda ne bir 
şüphe etmeyi gerektirmiş, ne de imanda ve peygamberliği n  mahiyetinde 
ayrılmalarını zorunlu kılmıştır. Şu halde Tevrat'ı n  ona bir defada inmiş olması, 
her peygamber için de böyle olmasını neden gerektirsin? Ve ona öyle oldu diye 
kitap ehli her peygamberden o şekilde inmiş olan bir kitap isteme hakkını nere
den almış? Sana böyle çeşitli vahiyler ile nebilik ve resullük verilmiş iken, hik
metlere ve maslahat (menfaat)lara göre peyderpey Kur'an indirilip dururken bu 
ilahi kitabı tanımayıp, gökten kitap istiyenler ve seni diğer peygamberlerden 
ayırmaya kalkışanlar artık küfür ve sapıklıktan başka bir şey yapmış olmazlar. 
Ve bu konuda kabule değer hiçbir mazeret de ortaya atamazlar. Çünkü �_,,::.;:. "L� 

, , 
�.JZJ biz bütün insanlara böyle müjdeci ve Allah'ın azabından korkutucu 

,, 
olarak, yani iman ve itaat edenlere ahirette ecir ve sevab ile müjde vermek, 
küfür ve isyan edenlere cehennem azabını haber verip çekindirmek üzere elçiler 
gönderdik ki �)ı � � JJı Jr- ır� � � bu peygamberlerden sonra Al-

"' ; "' ; "' 

Iah' a karşı insanların mazeret göstermeye vesile olacak hiçbir delili, bir tu-
tanağı olmasın. Azabı gördükleri zaman: "Ey Rabbim vaktiyle bize bunları bil
dirseydin hükümleri-ni ,  şeriat ını ,  kanunlarını b ildiren bir peygamber 
gönderseydin de, bilmediklerimizi öğrenip onlara tabi olsaydık ve bu felaketler 

, ,._ 

başımıza gelmeseydi ne olurdu; j)SJ :lf �1 p � �ÇI e/�i \;;_.,� �} ;:J.:.,�1 'i') "Bize 
bir elçi gönderseydin de böyle alçak ve rezil olmadan önce senin ayetlerine uy-

' 

saydık" (Taha, 20/134) diye mazeret göstermeye hakları kalmasın. (;,� :JJı �lSJ 
� Allah ezelden böyle aziz ve hakimdir. Hükmüne karşı gelinmez, yaptığı-

, 
nı  hikmetiyle sağlam yapar. Şu halde böyle mertebe mertebe pek çok peygam-, 
berler göndermiş olması ve o kitapların iniş şeklinde ve bazı şeriat ve 
hükümlerde birbirlerinin aynı olmaması sırf hikmetinden ve ümmetlerin durum
larının çeşitli tabakalar üzere bulunmasındandır. Çünkü ilahi sorumlulukların 
dayanağı çeşitli durumlar ve kulların iyiliğidir. Allah Teala yaratış hikmeti 
gereğince ümmetleri çeşitli ve farklı tavırlar ve hasletlerle yaratmış olduğu gibi, 
kanun koyma hikmeti gereğince de bunlara dünya ve ahiretlerinde dur�m ve 
gidişatlarına uygun çeşitli ve farklı olan kabiliyetleriyle uyuşan şeriatler ve 
hükümler emir ve teklif etmiş ve itiraz arzetmelerine sebep bırakmamıştır. Buna 
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kıır�ı bütün insanlara gün<lcrilmiş ohın bir Pcygambcr'c gökten lopyckün bir ki
lnp indirmesini teklif etmek hem Allah'ın şerefine bir tecavüz ve hem ilahi hik
ıııl'lc aykırı batıl bir istektir. 

Gerçek böyle iken o zalimler, o kalpleri mühürlenmiş kafirler buna şahitlik 
,.J ' ' 

rlınczlcr de hala gökten kitap isterler, �ı J)1 l:.ı ,,4··� �ı � fakat Allah sana. 
lndirdiğiyle kendi şahitlik ediyor ki, � �)1 O, sana o�� kendine üzgü olan 
llnıiyle indirdi. Bu, öyle bir bedii telif ve ilahi kelamdır ki, huna Al lah'dan 
ha�ka hiç kimsenin ilim ve kudreti yetişemez, öncekiler ve sonrakiler ona kar�ı 
�l'lmckten acizdir. Allah bunu öyle bir icaz sanatıyla inzal buyun.Ju ki, hL·laj:iatll 
ııazmındaki belağat sırları, kapsamındaki kuds1 nurları, gayba ait m&\nfılarındaki 

yüksek hakikatleri, hükümlerindeki hikmet ve güzellikleri, gayesindeki mutlak 
saadeti, ilahi ilimden başkasının ihata kudreti dışındadır. Bu, ne istenilen �cki ldc 
ittifak etmek suretiyle vaki oluvermiş bir tesadüf, ne de cahil bir tabiatın 
.�uursuz bir feveram (fışkırması)dır; her şeyi bilen ve her yaptığını bilerek yapan 
Allah Tefüa'nın ezeli ilmiyle indirdiği hak bir ferman, derin bir mucizedir. Buna 
Allah Teala böyle şahitlik ettiği gibi �.J,ı-4• � iS:.bG melekler de şahitlik eder. , 
C,'i.inkü melekler i15hl şahitliğin taşıyıcısıdırlar. Bunun inişi, emin Cibril'in 
elçiliği ve onun emrindeki bütün meleklerin ululamaları içinde vaki olmw�tur. 
Ve onlar J).)� �)." � 'i "O (melekler) ondan önce söz sôylemezler". (Enbiya, 21/27) 

- - - 1 

Bununla beraber başka şahide ihtiyaç da yoktur. (� JJ� 7.J Şahit olanak - - -

üzere Allah yeter. Allah senin peygamberliğinin doğruluğuna öyle derin deliller 
ve açık hüccetler getirmiş ve dikmiştir ki, bunlar diğer şahitlerle şahit gctirmck
lcn mustağnidir. Muhammed ve Kur'an . . . Bunlarda ortaya çıkan hak tece l lileri, 

diğer şahitlerden müstağnidir. Hakk'ın kendine, kendi tecellileriyle şahitliğinden 
<laha açık hangi şahitlik olabilir. aıı Ji i',,� � {;:. �1 J.j "De ki: 'şahitlik - . . 
bakımından hangi şey daha büyüktür?' De ki: ''Allah". (En'am, 6/ 19) Buna kar�ı 
ıJ)S' �.111 Sı Allah' ın şahitlik ettiği herhangi bir gerçeği inkar edenler, ::,.&. lı� � 
J.ıı � v� Allah yolundan, yani doğru yol olan İslam dininden yasakluyun· 
lar' r.: .... � ·� ı.,,L :J derin bir sapıklığa düşınüşlerdir. ı.J� �.l1ı �ı Uöyle inkı1r 
edip, , ı;Jl;� zulüm yapanlar, yani Muhammed Aleyhissela�a 

'
ait nebilik ve 

1 

peygamberliği inkar etmek gibi haksızlıkta bulunanlar muhakkak ki, :J.ıı ):.; � 
� �·(! Allah'ın bunları ne bir şekilde affetmesi, r�4; J.ı} �_ı ll.} ;.+._ı+.! "i� �e de 
cehennem yolundan başka bir yola hidayet etmesi ihtimali yoktur. Yani 

• 

bunlar '-! �� �l '_A'J alı �I "Muhakkak Allah kendisine ortak koşulmtı.\'1111 
bağışla,;_,'az11• (Nis§, 4/1 1 6) ayetinin hükmüne tabidirler. (�l l+.' �..Jli. Cehennenı· 
de ebedi olarak kalacaklardır. Bu kadar azgın kafirler nasıl mağlub edilirler de 
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cehenneme tıkılırlar, diye uzak görmeye de yer yoktur. Çünkü �I JJ:. �i �lS'J 

(,_ .. ! bunu yapmak Allah'a çok kolaydır. Zaten kurmuş olduğu düzenin hükmü 
budur. Onlar O'na kendi ayaklan ile koşa koşa gideceklerdir. 

Duydunuz ya: 

Meal-i Şerifi 
170 • Ey insanlar, Resul. size, Rabbi'nizden hakkı (gerçeği) getirdi. 

Kendi yararınıza olarak ona inanın. Eğer inkar ederseniz, bilin ki göklerde 
ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Allah bilendir, hikmet sahibidir. 

Özellikle bu insanlar içinde: 
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Meal-i Şerifi 
171- Ey kitab ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin ve A]]ah hakkında an

t·ak doğru olanı söyleyin! Meryem oğlu İsa Mesih, sadece Allah 'ın elçisi, 
Meryem'e atmış olduğu kelimesi ve O'ndan bir ruhtur. Allah'a ve peygam
berlerine inanın (Allah) üçtür demeyin. Kendi yararınız için buna son ve
rin. Muhakkak ki Allah tek bir ilahtır. O, çocuk sahibi olmaktan yüc� 
(münezzeh)dir. Göklerdeki ve yerdekilerin hepsi O'nundur. Vekil olarak 
Allah yeter. 

172 - Hiçbir zaman Mesih de Allah'ın bir kulu olmaktan çekinmez, Al
lah' a yakın melekler de. Kim O' na kulluk etmekten çekinir ve büyüklük 
taslarsa bilsin ki O, onların hepsini huzuruna toplayacaktır. 

173- İnanıp güzel işler yapanlara gelince, onların mükafatlarını eksik· 
siz ödeyecek ve lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Allah'a kul· 
luktan çekinip büyüklük taslayanlara da şiddetli bir şekilde azab edecek ve 
onlar Allah'dan başka kendilerine ne bir dost, ne de bir yardımcı bulama
yacaklardır. 

-

yWjl �1 Ç Genel anlamda olmakla beraber, yukarda daha çok yahudiler 
hedef alındığı gibi, burada da özellikle hıristiyanlar hedef a lınmıştır. Yani ey 

.bütün insanlardan ve insanlar içinde kitap �hlinden bir kısım olan 
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hıristiyanlar �� � ı]A; � dininizde taşkınlık etmeyiniz. İsa (a.s.)'ın yüksek 
, , , 

şanını, yukarda açıklandığı üzere, inkar ve küçültmeye, gayri meşru çocuk Me-
chul " incannu'' diye iftira etmeye kalkışan yahudilerin alçaltmalanna karşılık, 

• 

siz de onun hakkında Allah'lık iddiası ile ifrata gitmeyiniz, j;Jı �t JJı ıfa, ı))J V,, 
, " 

ve Allah'a karşı haktan başka hiçbir şey söylemeyiniz. Allah Teala'yı bazı 
şeylere girme, değişme ve başka bir şeyle birleşme, arkadaş ve çocuk edinme 
vesaire gibi imkansız ve batıl olan vasıflar ile vasıflandırmayınız da, böyle nok
sanlardan uzak tutunuz ve her hususta hakkı takip ediniz, doğruyu söyleyiniz. 
Çünk? r:_;. �I � � I w_ı Meryem oğlu İsa Mesih başka bir şey değil, an
cak JJı J;..� Allah'ın bir elçisidir, ���r, ve yaratma veya tebliğe dair bir ke-

, - , t 

limesidir ki �:;,. ıJJ 14_ill onu Meryem'e atmış � �t :.:.:.,ı �-� '?:-::� �I �! 
�:;,. :;.ı ''Muhakkak ki Allah seni, kendisinden bir kelime ile müjdeliyor. Onun adı 
Meryem oğlu İ<ia Mesih'dir. " (Al-i İmran, 3/45) ayetinin delaleti üzere melekle
riyle Meryem'e bildirip müjdelemiş, Cebrail ' in üflenmesi i le Meryem'in rahi
mine bırakıp �.N :)' "ol, oldu'' emriyle yaratmıştır, � CJ�� ve Allah ta
rafından bir ruhtur, ki  Allah bununla bir 'çok ölü kalblere hayat vermiştir. 
Peygamberlik, kelime, ruh; işte Meryem oğlu İsa Mesih'in son hakikatı bunlar
dan ibarettir. İsa, öldürülmedi ve asılmadı veya henüz ölmedi, semaya kaldırıldı 

1 1 

denildiği zaman bu gerçekten başka bir şey anlamamalıdır. Şu halde J.ı� l�U 
��� Allah'a ve bütün peygamberlerine iman ediniz, Allah'ı Allah, peyga�
berleri peygamber tanıyınız) ;;� ı)_,t Y'.J ve " üç"  demeyiniz, ne " ilahlar üçtür: . 
Allah, Mesih, Meryem'dir" diye açık şirk ile, ne de "Allah üçtür: baba, oğlu, Ru
hul-Kudüs üç esas; üç şahıs olarak tek esastır" gibi bir yorumlu şirk ile "üç ilah" 
anlayışına sapmayınız. 1J4:11 Üç ilah inanışından vazgeçiniz ki ;J:J � sizin 
için hayırlı olur. Çünkü �G �ı �I wı Allah ancak bir ilahtır, hiçbir şekilde 

, , , 

ortaklığı kabul etmez, zatında her türlü çoğalmadan uzak ve ilahlıkta tekdir, 
-

'Jr, :.J �� �1 �� haşa, O'nun bir çocuğu olması ihtimali yoktur. O'nu öyle 
bir noksanlıktan tenzih eder ve yüceltirim. Çünkü �� � � t:.� �c,'...:.Jı � t:. ;.J 
göklerde ve yerde, yukarılarda ve aşağıda her ne varsa hepsi O 'nundur. 
Halk O'nun, mülk O'nun, hükümranlık ve tasarruf O'nundur. İsa da içinde 
olduğu halde eşyadan hiçbir şey O'nun mülk ve melekutu (gayb alemi)ndan 

' 

hariç değildir. � JJLt ;;r_, Allah vekil olarak da kafidir. Yani bütün bunları 
yaratmak ve düzenlemek V( .1dına zabtetmek ve idare etmekte Allah'ın hiçbir 
kimseyi vekil tutmaya ihtiyacı yoktur. O bizzat ve asaletle hüküm ve tasarrufa 
kadir, alemlerden n1üstağnidir. Bununla beraber yarattıklarının işlerini, onların 
hesap ve faydaları adına en güzel düzenleyen ve idare eden ve edecek olan da 
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< >'dur. Onlar görevlerini yapıp kendisine tevekkül ederek ve dayanarak işlerini 
ı ına havale ettikleri takdirde, onları düzeltmek, arzu ve emellerini tatmin etmek 
i\İ ı ı  kendilerini başka bir vekile muhtaç da etmez. Özetle O, bütün yaratıkların 
i�krini düzeltmeye ve kendisine dayanmasına yeterlidir ve işinde bir vekile 
muhtaç değildir. O, herşeyin yerini tutar, hiç bir şey O'nun yerini tutamaz ve , 

( >'na dayanmadan duramaz. Şu halde Allah'ın mülkü dışında bir şey, Allah'ın 
Yl�rini tutacak bir çocuk, yerini dolduracak bir vekil, Allah'tan başka işleri ha
vale edecek bir merci, bir mabud düşüncesi muhal (mümkün olmayan)in tasav
vurudur. Bu  gibi şeyler, ancak faniler ve acizler hakkında <lü�ünlilür. 
"Peygamber" denildiği zaman da bir "vekil" değil, ancak sözü nakleden bir emir 
kulu anlamalıdır. Buna karşı ey hıristiyanlar, "Mesih nasıl kul olur'?" demeyiniz. 

1 . . .  � (� � �1 �I ��-:: � :,J Mesih, hiç bir zaman Allah'a kul olmaktan 
�ek.inmez. Hıristiyanlar Peygamberimize gelmişler, "Bizim sahibimize niçin 
ayıp isnad ediyorsun?" demişler. "Sahibiniz kim?" buyurmuş. 11İsa" demişler. 
"Ne dedim" buyurmuş, ''O Allah'ın kulu ve resulüdür diyorsun" demişler. 
(Bunun üzerine) : "Allah'a kul olmak bir ar değildir" buyurmuş ve bu ayet bu
nun üzerine inmiştir, diye rivayet edilmiştir. 

Gördünüz ya: 

Meal·i Şerifi 

174 · Ey insanlar! Size Rabbinizden bir delil (Muhammed) geldi ve size 

apaçık bir nur indirdik. 

175 - Allah'a inanıp O'na sımsıkı sarılanları (Allah), kendisinden bir 
rah.met ve lutfa sokac.ak ve kendisine varan dosdoğru yola iletecektir. 
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Burhan, Muhammed (a.s.)'ın zatı� NCır-i mübin, Kur'an, 

Sırat-ı müstakim, din ve İslam şeriatıdır. Bundan sonraki surelerde bu hi
dayetin tamamlanması açıklanacaktır. 

Şimdi surenin başındaki r.s:::, l�I ��I �1 °Ç "Ey insanlar Rabbinizderı 
sakımnız'' hitabı bu Allah'ın delili ile gelişe gelişe böyle bir açık nura ulaştığı ve 
doğru yolu aydınlattığı, bu noktada ölüm ile ilgili olan ve surenin başındaki 
mal lar la ve mirasla i lgi l i  hükümleri tamamlayan bir ayet i le sonu başa 
döndürmek üzere buyuruluyor ki: 

Ey Muhammed! Bu doğru yola gitmek arzusunda bulunanlar: 

Meal-i Şerifi 

176- Senden fetva istiyorlar. Deki: "Allah size kelale (babasız ve 
çocuksuz kimse) nin mirası hakkında hükmünü açıklıyor: Çocuğu olma
yan, fakat kız kardeşi bulunan bir kişi ölürse, bıraktığr malın yarısı o (kız 
kardeşi)nundur. Çocuğu olmayan kız kardeş ölürse, erkek kardeş ona varis 
olur. Eğer (ölenin) iki kız kardeşi varsa, bıraktığının üçte ikisi onlarındır. 
Eğer kardeşler erkek ve kız olurlarsa, erkeğin hissesi, iki kızın hissesi ka-• 
dardır. Şaşırmamanız için Allah size (hükümlerini) açıklıyor. Allah, her 
şeyi hakkıyla bilendir. 

1 1Kelfıle11nin manası surenin baş tarafında . . . ��:,; �� �lS'�G (Nisa, 4/12) 
, 
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tıyl'lin<lc geçmişti. (Oraya bakınız). Bir rivayete göre birincisi kışın, bu ikinci 
fiyl'I de yazın inmiş ve bunun için buna "yaz ayeti" denilmiştir. o yaz 1.1"'�1 J.&. .1� 
�ı � (Al-i İmran, 3/97) ayeti inmiş, Resullullah Mekke'ye gitmek için hazırİık 
yııpıyordu. Bu sırada, yani veda haccına gidil irken Medine'den çıkı lmadan ve 
huı.ı lannın görüşüne göre yolda bir ayet inmiştir. Bera b. Azib (r.a.) bunun en · 

"on nazil olan ayet, Berae suresinin en son nazil olan sure olduğunu ve sahabc
tkn hirçoğu da son nazil olan ayetlerden olduğunu söylemişlerdir. Nüzul sebebi 

· hakkında da Cabir b. Abdillah (r.a.)'den rivayet edilmiştir ki :" Rcsulullah 
(s.a.v.) ziyaretime gelmiş idi , hastaydım 'Ey Allah'ın Resulü ben kclf\lc (bahası 
Vl' çocuğu olmayan)yim, malımı ne yapayım?' Diğer bir rivayette: Miras kimin
dir'! Bana ancak ketale varis olacak' dedim. Bu ayet bu sebeple nazil ol<lu.< 1 ) 
" l  lz. Ebu Bekir (r.a.) bir hutbesinde demiştir ki: "Allah Teala'nın Nisa suresinde 
l'crüiz (miras hukuku ) hakkında indirmiş olduğu ayetlerden birincisi çocuk ve 
haha hakkındadır. İkincisi koca, karısı ve ana bir kardeşler hakkındadır. 
fı<.(üncüsü ana, baba bir veya baba bir kardeşler hakkındadır." Şu halde x;.ı �I 
'.JJ} L. � 4ll �1 � � � � � Erkek veya kız bir çocuğu bulunmayan bir 
u<lam ölür ve �:_;.'J "ana - baba bir", yahut ... /i "baba bir " bir kız kardeşi 

- . -

bulunursa, terikesini (bıraktığı nıalı)n yarısı kız kardeşinin farz hakkıdır. 
Diğer yarı, asabe (baba tarafından akraba)si varsa onun, yoksa redden yine kız 
kardeşinindir. Oğlu bul unursa kız kardeş düşer, kızı bulunursa kız kardeşin bd
ki bir farzı olmaz. �:-0ç_ ut:.;ll e:. u� '111�1 "Kız kardeşleri, kızlarla birlikte asa he 
yapımz " (2) hadis-i şerifi gereğince asab� olur. 

Aşağı doğru inen neseb (çocuklar, torunlar. .. ) in dışında kalanları ifade 
ellen kelale anlayışında "çocuk ve baba olmamak " ölçü olduğundan dolayı � 
:ıJ� � "çocuğu olmayan", babası olmadığı gibi, çocuğu da olmayan demek olur. 
Yani baba bulunursa bütün kardeşler düşer, miras alamazlar. Hz. Ömer bu nok· 
tada biraz tereddüt etmiş ise de sünnet bu şekil üzere kararlaşmış ve böyle 
olduğunda ittifak hasıl olmuştur. Fakat ana :;.L.Jı 4..':JJ ��I � �lS' �� "ERer 

, ,,. "" ,, , 

kardeşleri var.sa, anasının payı altıda birdir" (Nisa, 4/11)  ayetinin delaletinden 
anlaşıldığı üzere kardeşleri düşürmez. Bu mesele Feraiz ilminde §öyle ifade 
olunmuştur: u;l � ��_:, ��:� �'J�_:, JL �� �'!1 �� ;.ı!� �;· � � ��G ��'iı ı;.;J 
�� .. :, ''Ana-baba bir kız ve erkek kardeşler ile baba bir erkek ve kız kardeşleri11 
/tepsi, oğul ve aşağıya doğru ne kadar inerse insin oğulwı oğlu ile, illifaklu 

(1) İhn Kesir, Tdsiru'l-Kur'anl'l-Azim, I, 592; el-Kurtuhi, a.g.c, VI, 28. 
(2) Buhari Fcrfüz 12· Darimi Fcr:1iz 4 ' ' ' , ' . 
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haba ile, sadece Ebu Harıife'ye göre dede ile düşer". < 1 >  
,.., 

(... . .  ( .uz: ) 

Erkek kardeş ölürse böyle olduğu gibi � l4,l � � �! �; ').'., tersine o kahr, 
kız kardeşi ölür, çocuğu (aynı şekilde babası ) bulunmazsa, o erkek kardeş 
de ona varis olur, yani bütün bıraktığı mirası alır. Fakat oğlu veya babası bulu
nursa düşer. Kızı bulunursa tamamını alamaz kalanı alır. ı:;ı:.:11 G;��G Eğer aynı 
şartlar altında kalan kız kardeşler iki veya daha fazla, iseler ;!r) l:... ı:>ı•l�tr L..4D 
farz hakları terekeden iki üçte bir, yani üçte ikidir. Geri kalan asabe (baba 
tarafından akraba) varsa ona verilir. Yoksa farz olarak değil, red olarak onların 
olur. : L� ��.) r;.ı ı)lS' �(, Ve eğer kalanlar yine aynı şartlar altında, erkekli , , "' "' 

dişili karışık kardeşler ise, yani hem erkek kardeş ve hem kız kardeş varsa, o 
' 

zaman u::•:�l A;. Jl.. ./.ıu:i erkeğe iki dişi payı kadar taksim olunur. ;!J aJı � 
ı,,LJ �1 Şaşırı�sını� diy� Allah size hükümlerini açıklıyor. Bu � �l ve ben
z;rlerini &asralılar, ıµ �1 �()' "şaşmanızı çirkin görerek" diye, Kiıfeliler de � 
ı,,LJ "şaŞinamaniz için" diye takdir ederek tefsir etmişlerdir ki, birinciye gör� 
mana : "Allah şaşırmanızı istemediği için size beyan ediyor'' demek olur. Bizim 
dil lehçemize göre: "şaşırırsınız diye Allah size açıklıyor" demek de aynı 
manayı ifade eder. Fakat bu da ''açıklama yapmazsa şaşırırsınız" demek 
olduğundan daha uzun bir takdiri içerir. Halbuki bir nefy harfinin takdiri böyle 
bir şart cümlesinin takdirinden elbette daha iyidir. �.J�;:· � "Senden fetva is

tiyorlar" ifadesindeki fetva istekleriyle bu beyan kısmı, gelecek olan Maide 
' 

suresinin beyanlarına da bir hazırlıktır. � � � aJG Allah her şeyi bilendir. 
,,. ,, 4' ,,. Sizin hayat ve ölümünüzle ilgili durumlarınızı da pek iyi bildiğinden iyilik ve 

faydalarınızı içeren hükümlerini size açıklamıştır. Şu halde siz de bunları bili
niz, ilim ve nur ile doğru yolda yürüyünüz ki, ilahi sofraya konasınız. 

( 1 )  İbn Abidin, Reddü' !-Muhtar, VI, 781. 
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Mftide SU.resi 
Medine Döneminde İndi 

A Ayet Sayısı: 120 

Bu Maide Suresi de Medine'de inmiştir. Yani Peygamberimizin hicretinden 
sonra inmiştir. Hem de son zamanlarda inmiş olan surelerdendir. Nitekim i� 
�r;. ı;.;� � ı)..u <.;Jj ))lı ;.i ::,... iJ;LJı "Maide Suresi nüzul bakımından son inen 
slırelerdendir. Ş� hald� hel�lin( helal, haramını haram tutunuz. ıı(l) diye de Pey
gamberimizden rivayet edilmiştir. Hudeybiye senesinden itibaren inmeye 
başlamış, bir kısmı Mekke'nin fethedildiği yıl, bir kısmı da Veda haccında 
inmiştir. Bazıları bu surenin hepsi birden Veda haccında Arefe günü, bazıları da 
bu sefer esnasında inmiş olduğunu söylemişlerdir. Esma binti Yezid'den nakle
<lilmiştir ki, "Maide Sfıresi'nin hepsi nazil oldu, ben Resullullah'ın devesi 
Adba'nın yularından tutuyordum, ağırlığından devenin kolları kırılc.yazdı. 1 1<42) 

demiştir. Fakat çoğunluğun tercihine ve Hz. Ömer'den de sahih rivayete göre bu 
bütün sure hakkında değil, bazı ayetler, bu cümleden olarak �,,) ;JJ � r:,;31 
"Bugün sizin dininizi tamamladım " (Maide 5/3) ayeti hakkındadır. Ve bilinmekte
dir ki , hicretten sonra gerek bizzat Medine'de, gerek bir seferde ve gerekse 
Mekke'de inenlere Medeni sfıre yeya ayetler denir. 
-------------

( 1 )  Tirmizi, Tcfsiru Sı1rcti 5/23; Ahmed b. Hanbel, VI,188. 

(2) İhn Kesir, a.g.c, il, 2. 
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Ayetleri: Yüz yirmidir. 
Kelimeleri: Bin sekiz yüz dörttür. 
Harfleri: On bir bin dokuz yüz otuz üçtür. 
Fasılalar: .ı , J , ;, , r , � , .) : JtJ; � 
İsimleri: Maide, Ukud, Munkıza, Müba'sire'dir. 
Maide: Yemekli sofra demektir. Nisa Sfıresi'ni Maide'nin takip etmesi ne 

kadar uygun ve ne kadar manalıdır. "İsa'nın Maide (sofra)si"nin bu surede 
anılmış olması bu ismi vermenin açık bir sebebi gibi görünürse de, doğrusu 
onun için buna Maide Suresi denilmiş değil, bu Maide Suresi olduğu için o bun
da zikredilmiştir. Esasında bu sure İslam nimetinin sofrasıdır. Burada � r:;.n 
u(• ·.; � �TJ �-,, � "Bugün dininizi ikmal ettim ve üzerinizdeki nimetimi_ ta
mamladım il (Maide, 5/3) ayetinin manasınca İslam nimeti tamamen kurtarılmış, 
sözleşmelerine sadık kalan, akitlerini yerine getiren iman ehline sunulmuştur. 
Şöyle ki: 
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Meal-i Şerifi 

1 - Ey iman edenler! Sözleşmeleri yerine getirin. İhramlı iken avlan
nıayı helal saymamanız şartıyla, çeşitli hayvanlar size helal kılındı. Ancak 
haram oldukları size okunacak olanlar müstesna. Şüphesiz Allah dilediği 
hükmü verir. 

2 - Ey iman edenler! Allah 'ın alametlerine, haram aya, kurbanlık he· 
diyelere, gerdanlıklarına ve Rablerinden Iutuf ve rıza bekleyerek Kabe'ye 
yönelenlere sakın saygısızhk etmeyin. İhramdan çıktığınız zaman avlana
hilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram'dan çevirdiklerinden dolayı bir topluma 
karşı olan kininiz, sizi saldırıya sevk etmesin. İyilik ve takva üzerinde 
yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın. Allah 'tan kor
kun. Çünkü Allah'ın azabı çetindir. 
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3 - Leş, kan, domuz eti, Allah 'tan ha�kasının adı anılarak kesilen; 
boğulmuş, vurulmuş, yukardan düşmüş, boynuzlanmış, canavar yırtmış 
olup da canlı iken kesmedikleriniz; dikili taşlar (putlar) üzerine boğazla
nan hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet (şans) aramanız size haram kılındı. 
Bunların hepsi doğru yoldan çıkmaktır. Bugün kafirler, dininize karşı 
ümitsizliğe düşmüşlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün di
ninizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım. Size din olarak İslamı 
beğendim. Kim açlıktan daralır, günaha istekle yönelmeden bunlardan ye
mek zorunda kalırsa, ona günah yoktur. Çünkü Allah bağışlayan, merha· 
met edendir. 

Bu surenin diğerlerinde bulunmayan onsekiz farzı içine aldığı açıklanıyor. 
Ebu Hayyan'ın kaydettiği üzere, Arapların i lk filozofu meşhur el- Kindi'ye 
öğrencileri: "Ey filozof, bize şu Kur'an'ın bir dengini yapıver" demişler. O da: 
"Peki, hepsinin değil ama, bir kısmının benzerini yapayım" demiş. Ve bir çok 
günler çekilip kapanmış, sonra çıkmış: "Vallahi demiş buna ne bizim kud
retimiz yetecek, ne de başka birinin. Mushaf'ı açtım, Maide suresi çıktı, baktım 
vefa (sözde durma)yı söylemiş, dönekliği yasaklamış, bir genel tahlil yapmış, 
sonra bir istisna istisna eylemiş, sonra da kudret ve hikmetinden haber vermiş 
ve bütün bunları iki satıra sığdırmış, bunu ise hiç kimse ciltlerle yazı yazmadan 
ifade edemez. u(l) 

UKUD: Akdin çoğuludur. Akd, belgeye bağlanmış anlaşma demektir ki, bir 
şeyi diğerine sağlam şekilde bağlayan bağ ve düğüme, mesela ip düğümüne 
benzetilmiştir. Yani anlaşma asıl lugatta sıkı bağlamak ve düğümlemek, sağlam 
bağ ve düğüm demek olup, bundan nakledilerek bir kimsenin bir şeyi benimse
mesi veya başkasını susmaya mecbur ederek kendini veya diğerini bağlamasına 
veya karşılıklı bağlanmalarına akid adı verilmiştir ki, itikad da bundandır. Şu 
halde her akid icab ve kabule dayanmayıp, bazıları ... yalnız razı olmakla da 
anlaşma yapılmış olur ki, adaklar ve gelecekle ilgili yeminler bu türdendir 

AHİD de asıl lugatta bir şeyi halden hale saklayıp gözetlemektir. Böyle 
gözlenmesi istenen, gerekli görülen belgelere de ahid (anlaşma) ismi verilir. Bu 

\, 

ölçü ile ahid ve akid anlamdaş demek iseler de, akid kel imesi, "misak" gibi daha 
çok ihkam (sağlamlaştırma) ifade eder. 

CI)  Ehu Hayyan, a.g.e., III, 411 .  
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VEFA ve İFA ise ah�d ve akdin gereğini yerine getirmek, icabını tamamen 
kra eylemektir. Burada çoğulu muhalla bi'l-Iam (lam harfiyle süslenmiş yani 
harfi tarifli) olan .,_);Jı , "el-ukud", istiğrak ifade eder ki, gerek Allah Teala'nın 
kullarına gerekli kıldığı ve anlaşma yaptığı teklifleri ve dine ait hükümleri gerek 
k ıılların kendiliklerinden Allah'a karşı bağlandıkları adaklan ve yeminleri, ge- . 

u·ksc insanların kendi aralarında sahih olarak anlaştıkları emanetler, muameleler 
vt· diğerleriyle ilgili her çeşit akidleri içine alır. Hatta harb ehli, zimmet ehli, 

· 1 f;ıricller ve diğer insanlar ile yapılan anlaşmalar da dahildir. Şu halde hundan 
�11 kural ortaya çıkar ki, "akidler de aslolan sıhhattir, meğer ki bozulmasına hir 
dl'li 1 gelmiş olsun''. Bunun için herhangi bir akidde söz, sıhhat davacısının,dclil 
frsad davacısınındır. Meğerki o akidde fesadın batıl olmasından başka hir mani\ 
ifade etmemiş olsun. Çünkü batıl olma iddiası, akdin yokluğunu iddia ve 
varlığını inkar demektir. Bunda ise delil, vücut ve sıhhat iddiacısına yönelir. 
<:ünkü emri yerine getirmek, sahih olarak mevcut olan akde yöneliktir. Akid, 
sahit ve aktedilmiş değilse yerine getirilecek bir şey yoktur. Ebu Bekir Razi bu 
fıkhl mana ile "Ahkam-ı Kur'an"da der ki: ,,,µ� ı)_,1 'Akidleri yerine getirin', 

, , 

ııkud (akidler) isminin ulaşmış olduğu bütün akidlerin yerine getirilmesini ge-
l'l�ktirir. Şu halde herhangi bir akdin caiz olması veya fasit olmasında veya her 
hangi bir adağın sıhhat ve lüzumunda anlaşamadığımız zaman ,,_µ� ı)�l ilahi 
si)zü ile delil getirmek sahih olur11<1 ). Fakat akidler her çeşit din( sor�mluluklar
dan daha genel olduğu v� halbuki dini teklifler içinde mendublar ve 
ınüstehapların da varlığı bilindiği için, bu 1)�1 "ifü ediniz" emrinin de vücuh ve 
ncdben daha genel bir manaya yüklenilmesi gerekeceğinin de unutulmaması 
lazım gelir. Nitekim bunu Ebu's-Suud açıkça göstermiştir. Netice olarak dinin 
i)zünün, Allah ve kullarla sağlam birtakım anlaşmalar ve mukaveleler yapmak 
ve sahih olarak aktedilen anlaşmalar ve akidleri i fa etmek suretiyle hükmünü 
yerine getirmek demek olduğu bu surenin başında genel bir· esas olarak 
i)zetlenip buyurulmuştur ki: 

,,)�4 1)�1 ı_,.ti �.ili �1 Ç Ey iman etmiş olan müminler, bağlandığınız 
, - -

bütün akid (anlaşma)leri ifa ediniz. Yani ilk önce iman bir akiddir. Ve siz hu 
akid ile Allah'a karşı bir takım sözleşmeler ve akidler yaptınız, bağlandınız. 
Sonra kendiliğin izden veya kendi aranızda veya bütün insanlar arasında bir
takım akidler daha yapar bağlanırsınız. İşte bütün bu akidleri i fa ediniz. Dinin 
kökü, imanın hükmü, Allah'ın emri kısaca budur. Şimdi surenin ismiyle 

________ , _____ _ 

(1) el-Cessas, Ahkamu'l-Kur'an, lll, 286. 
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uyuşmuş olmak üzere önce geçim vasıtaları n<lan ba�lıyarak bunun biraz 
açıklamasına gelelim: 

i��1 t ... � � �1 Size çeşitli hayvanlar helal kılındı. Bunlardan faydalanır 
ve helal helal yiyebilirsiniz. ;..t:t-P fi. (. �I Ancak haram olması okunan veya 
aşağıda geleceği üzere okunacak olanlar �üstesna. Ki bu cümleden olarak :.::.;, 
�::'Jı �"_l-P gelecektir. ,.. 

Daha önce bilhassa şu dikkat çekicidir ki �; �r., �I � ';,). siz ihramlı 
1 ; I  

iken avlanmayı helal kılamayacağınız, ihram halinde avlanmayı ve av eti ye-
meyi caiz göremeyeceğiniz halde çeşitli hayvanlar, bazı müstesna ile helal 
kılındı. Yani ey müminler, siz hayvan öldürmek caiz olmayan ihram halinde av
dan ve av eti yemekten yasaklanmışsınız. Fakat bu halde bile bir akdin meyvesi 
olmak üzere et yemekten mahrum bırakılmadınız. Siz ihramlı iken, av olmamak 
şartıyla ihramda bulunmayanların kestikleri hayvanlardan yiyebilirsiniz ki, bu 
helal ve haram olma birer ilahi akiddir. Ve böyle başkasının kestiği hayvanın 
etini yiyebilmeniz, herhalde kendi aranızda yapacağınız alış-veriş ve hibe gibi 
bir akdin meyvesidir. Şu halde bununla akidlerin faydalarını ve İslam dininde 
geçiminizin nasıl genişletildiğini takdir edin ve bu helal ve haramı ifa eyleyin de 
helali haram, haramı helal yapmayınız. İlerde �1 'ı°_'4 �:re: r-_;,,; . . . ;Jı '1;.4 � J,.1 
ı:.; �� (. ayetinde açıkça görülecektir ki, ihram halinde haram 'olan av, deniz 
avı değil kara avıdır. Buradaki av da kara hayvanları, demek olan behime-i 
en'amdan istisna yerinde bulunmak bakımından buna bir işareti içerir. "Behi
me", esasen aklı olmayan herhangi bir hayvan demektir ki "İbham" (kapalı 
bırakma) manasından alınmıştır. Sonra bu isim kara ve denizde yaşayan dört 
ayaklı hayvanlarda daha çok kullanılarak onlara tahsis edilmiştir. Burada helal 
kılınan ise mutlak behaim (hayvanlar) değil, kara ve denizde yaşayan dört ayak
l ı hayvanlardır. 

• 1 1EN'AM" da (ne'am) ın çoğulu olup, En'am sfırcsind:: ı_,fr C!:)) 13_;.;. i��i � 
:J.ıı �1 � "Hayvanlardan da kimi yük taşır, kiminin tüyünden döşek yapılır. Al-

lah'ın size verdiği nzıktan yiyin" (En'am, 6/142), .�' t:Jı �) �ı �'Gaıı � �c,;1 �w 
"Sekiz çift (hayvan), koyundan iki, keçiden iki". (En'am, 6/143) ;,;lı �) �I �-"J) �) 
�ı "Ve deveden iki, sığırdan iki" (En'fım, 6/144) diye açıklandığı üzere ehli hay
vanlardan deve, sığır, davar, yani koyun ve keçiye söylenir ki, yumuşakl ık 
manasına olan "nu'umet"den alınmıştır. Pençcliler şöyle dursun beygir, katır, 
eşek gibi "hafir" denilen tek tırnaklı hayvanlar bile "en'am11da dahil değildirler. 
Nitekim Nahl suresinde �)Sü 4::� tfC� ::..;_� ı+_! � l+iU .. r�\'t, "Hayvanları da ya-
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raflı. Onlarda sizin için ısınmanızı sağlayan şeyler ve daha hir çok yararlar 
''ardtr. Ve onlardan kimini de yersiniz" (Nalh, 16/5), L_j, �;s'� �(, Jliı;l� µr, 
.:,,:.ı:..; � (. �� "Binmeniz ve süs için atları, katırları ve eşekleri ve daha sizin hil
ıw·diRiniz nice şeyler yaratmaktadır". (Nalh, 16/8) buyurulmuştur. Şu halde 
11hchimetü'l-en'am" terkib-i izafi (isim tamlama)si ya "çam ağacı" gibi izafct-1 
ht�yaniyye olup "en'am denilen kelimeler" demektir ki, bu şekilde diğer hir 
fıycttcki ;J)-;. � l.'.:. �! �c;.;�fı � �'G "Size okunup açıklananlar dışındaki hayvan
lar sizin için helal kılınmıştır". (Hace, 22/30) gibi doğrudan doğruya cn'fimın helal 
olu�u nasla bildirilmiş ve bunlara benzeyen ceylan, geyik ve diğerleri gihi uv 
hayvanları en'ama katılarak helal kılınmış olur. Veya "behime" den maksad 
t:n'amın dışından olarak izafet-i Iamiye-i teşbihiyye i le "en'am gibi olan bchaim" 
demektir ki, bu şekilde de geviş getirmek ve köpek dişleri olmamak bakımından 
cn'ame benzeyen geyik ve diğer vahşi hayvanların helal olduğu ve helal olma 
sebebine işaret edilmiş olur. En1amın helal olması ise daha önce diğer nass (dini 
metin) ile açıklanmış olduğu gibi, buradan da müşebbchün bih (benzetilen) bir 
asıl olmak üzere yine bi'l-işare (işaretle) anlaşılır. Ve bundan :.�I � ;;&. "avı , ,, , 
lıelal saymaksızın" hal kısmı ile avın istisnası (hariç tutulması) bir istisna-i mut
tasıl (bitişik istisna) yerinde bulunacağı "behlme'' kaydı da te'kide değil, te'sisc 
sarfedilmiş olup fazla bir menfaat ifade edeceğinden bazı tefsirciler bu şekli ter
<.:ih etmişlerdir. Fakat bunda ihram durumuna bakarak keJamı, sırf haram 
kılmaya yöneltmek vardır. Ki, �#� 1)�1 "akidleri ifa edin" sözünün akışına pek , , 
de uygun değildir. Zira vahşi hayvanlardan faydalanmak ava dayandığı için, 
bunu müteakip ihram halinde avın yasaklanması açiklanarken ihram haline göre 
hu helal olmanın hiç hükmü kalmamış ve o halde kelamın gelişi büsbütün ha
ram bulmaya yönelmiş ve şu halde bu yasaklama halinde en'amın helal ol
masından faydalanma ve anlaşmaların semerelerinden isifade etme hususu nasla 
bildirilmemiş ve bu İslam nimeti ile başa kakma manası gösterilmemiş ola
caktır. Gerek bu ince beyan zevki ve gerekse en'amın aslında helal oluşunun bi
linmesi sebebiyle tefsircilerin çoğu da birinci izafet-i beyaniyye şeklini tercih 
etmişlerdir. Ki bunda "behime" lafzı helal olma sebebini araştırmamakla bera
ber, buna işaret etme nüktesinden de uzak değildir. Vahşi hayvanların bunun 
hükmüne girmesine vasıta olur. Ve her iki takdirde behime-i en'am (kara hay
vanları), deniz hayvanlarını içine almaz. 

Şimdi bu ilahi nimetlere karşı acaba bu helal ve haram olma niçin böyle 
oluyor? Niçin hayvanlar, ihramlı ve ihramsız bütün hallerde mübah kılınır da, 
avlanmak bazan mübah, bazan haram oluyor? Hayvanların hepsi can değil mi-
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dir? Nasıl oluyor da ilahi hükümde bu hayvanların, isterse bazıları insanlara he
lal olabiliyor, gibi birtakım düşüncelere de gerek yoktur. Helal ve haramın 
hükümlerini sebeplerini aramaktan çok Allah'a kullukla yerine getirmelidir. Zira 
�.;. (.. � iliı �,ı şüphe yoktur ki Allah neyi irade ederse onu hükmeder. 
Hükmünde serbesttir. Yani esas itibarıyla bütün hükümler onun istek ve i rade
sine tabidir. İlahi irade üzerinde tesir icra etmesi düşünülen hiçbir sebep, hiçbir 
kuvvet yoktur. Gerçi birçok defalar geçtiği üzere Allah Teala hikmet sahibi 
olduğundan Allah'ın tekliflerinin dayanağı da kulların iyilikleri ve menfaatleri
dir. Ve şu halde bu helal ve haram da birçok yüksek hikmetleri içermektedir. 
Fakat bütün bu hikmetler, ilahi iradenin meyveleri ve sıralanmış hükümlerinden 
başka bir şey değildirler. Asıl hükmün sebebi, o hikmetler, o iyilikler değil, Al
lah'ın iradesidir. Mesela insan, hayvanlara tercih edilmiş ve en'am (hayvanlar) 
insana mahsus hayatın iyiliğine diğerlerinden daha elverişli yaratılmış ve bu gi
bi fıtri hikmet ve iyiliklerden dolayı en'am helal kılınmış denebileceği farzedil
sin. Fakat buna karşı acaba bu hilkat, bu nizam niye böyle olmuş? Bunda ne za
ruret varmış, sorusu derhal ortaya çıkar. Bunun ise tek cevabı Allah'ın böyle is
temiş ve böyle hükmetmiş ofmasıdır. Şu halde esas itibariyle bunların hiç 
birinde özel zaruret yoktur� hepsi mümkün olan şeylerdendir. Bütün gerekli
liğin, zaruretin ve güzelliğin kaynağı Allah'tır. Hüküm, hikmet, hukuk, şeriat 
hep bu iradenin ortaya çıkmasıdır. Ve bunun için tekliflerin güzel ve çirkin 
oluşu da her şeyden önce yaratan ve yaratılan, Allahlık ve kulluk ölçüsüyle Al
lah'ın iradesine dayanmaktadır. İlim ve hukuk hikmeti ne kadar derinleştirilirse 
derinleştirilsin, esasında hukuk konusundan dışarı çıkamaz. Asıl hikmet eşyanın 
tabiatı değil, onların yaratıcısı ve � � � "her şeyi kuşatıcı 11 olan Allah'ındır. , ' , , -
Din açısından bu helal ve haram da sırf onun iradesinin eseridir. Bunun için: Ç 
J°Jı ;� ı_µ "J ı);.İ �.ılı 4!1 Ey iman edenler ne Allah'ın şeairine, yani iradesini , , " , 
gösteren merasim ve dini sorumluluklarına, ibadet ve taatlarına nişane olanı 
işaret edici alametlerine, mesela hacc için ihram , mikatlar, cemreler, Safa ve ... 
Merve, Meş'ar-i haram, Arefe ve rükun, tavaf ve sa'y, kurban, traş olma ve ıhlal 
gibi menasik denilen şiarlarcı rı;JI �I �� ve ne bu alametlerden sayılan har
am aya, yani savaş haram olan receb, zilkade, zilhicce, muharrem dört aydan bi
rine (Bakara Suresi 2/194. ayetine bkz.) ��1 'i� ve ne hedye, yani Kabe'ye hediye 
edilen kurbanlıklara, ��ı �� ne de kıladelere, yani kurbanlık nişanesi olmak 
üzere kurbanlıklara herhangi bir şeyden takılan ger9_anlıklara ve özellikle bun
ların takıldığı gerdanlıklı kurbanlıklara, rc,;J ı  :- ·Jı �f �j ve Kabe'ye doğru ge-,.. 
lenlere, C�.)J � � � �_;::� Rabblarından hem bir fadl (dünyaya ait bir 

"' , , , 
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hlr fodl (dünyaya ait bir ticaret) ve hem ho�nutluk ümit ederek ziyaret kas
t&'th·nlcre hürmetsizlik etmeyin. Yani bütün alametlere hürmet edin, hürmeti 
h·ı kl'lmcyin. Bu cümleden olarak haram aya savaş ve nesi' (haram ayı tehir ct
nu·k) slırctiyle riayetsizlikte bulunmayın, hediye kurbanlık ve gerdanlıkların 
hOnııetini ihlal etmeyin, diğerlerinin sevk ettiklerine hücum etmeyin. Kcndini
ı i ıı kurbanlık götürüp, ona bir nişane takmanız da ihramlının yapacağı 
l�krdcndir. Öyle ise bozmayın, derhal elbisenizi çıkarıp ihrama girmekle ve 
htıııdan sonra bunların etlerini sadaka olarak vermekle bu hürmeti koruyun. 
1 km ziyaret, hem ticaret kastıyla Kabe'ye gelenleri yasaklamayın, hacıların yo
lunu kesmeyin. Kabe'ye dışardan gelenler de Mekke'ye ihramsız girmesin. r1r, 
ı,��u � Avlanacak.sanız ihramdan ve Harem'den çıkıp, hılle (hnreın 
ch�ına) girdiğiniz zaman avlanın. O zaman Harem dışında avlanmaya izin var. 
Jo'ııkat harem avı, ne ihramlı, ne ihramsız hiç bir halde caiz değildir. 

t./1:-.; �1 rı;Jı :�' � 'fJ� �11:,i �ü �� �� Bir zamanlar sizi Mesdd-i 
l luram'dan yasaklamaları sebebiyle bir kavme olan buğz (kızgınlık) sizi 
kendilerine taarruz ve tecavüzünüzle günaha sokmasın, şearie hürmetsizlik 
t•hnek cürmüne düşürmesin. İbnü Kesir ve Ebu Amr kıraetlerinde "hemzc"nin 
csrcriyle fSJ� �} okunduğuna göre: Bir toplum sizi Mescid-i Haram'dan men 
ederlerse, onlara buğz ve kininiz şefüre hürmetsizlik ederek kendilerine tecavüz 
etmeniz suretiyle sizi günaha sokmasın. ��G �I j:&. ı)��� iyilik ve takva 
üzerinde yardımlaşın da, �G�(, ("!1 JS. ı))� �) günah ve düşmanlık 
üzerinde yardımlaşmayın, �ı ı_,ilc, ve Allah'tan korkun, bu emirlere karşı 
gelmekten çekinin. yliJI �� JJı �I Çünkü Allah'ın azabı çok şiddetlidir, da-
yanılır şey değildir. 

, ,, 

Rivayet edildiğine göre bu ayetin başlıca iniş sebebi Benu Dubey'a b. 
Sa'lebe'den Hutam b. Hindi Bekri olayı olmuştur .Bu Hutam Medine'ye gelmi�, 
atlarını Medine dışında bir yere bırakmış, yalmzca Peygamberimizin huzuruna 
varmış, bir kavmin davetçisi olduğunu ve arkadaşlarıyla beraber gelip 
müslüman olacaklarını vaad etmiş. Çıktığı zaman Resul ullah: "Bu adam bir 
günahkar yüzüyle girdi ve bir hain kafasıyla çıktı" buyurmuş. Sonra Medinc'den 
çıkmış, Medine halkının yayılmakta olan develerine rastgelmiş sürmü� 
götürmüş ve şu recez bahriyle söylenmiş şiiri söyleyerek gitmiş: 

' . •  ,, '.t. 1'. (.' '{ � .Y Jf6 ,_,,.. .) � J l ' ; - ; 
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( 1) · -:.' ı · '  . . . ·ıw• ı :.r�  rJ.IJ c,_. � c::,. 
Haber alınınca takip edilmiş, yetişilememiş, ertesi sene yani kaza Umresi 

senesi Bekir b. Vail hacıları yanında Yemame'den çıkmış, hacca gelmiş ve be
raberinde hayli ticaret malı varmış. Sürüp götürdüğü develerden bir çoğunu ger
danlıklarla süsleyip Kabe'ye hediye olarak sevk etmiş. Müslümanlar karşıdan 
bunların geldiklerini işitince karşılayıp vurmak için Resulullah'tan izin iste
mişler, bu ayet inmiş, izin verilmemiştir<2). 

Kaza Umresi zilkade ayında vaki olduğundan ''eş-Şehra'l-Haram" önceden 
ve bizzat buna işaret demektir. Diğer taraftan İbnü Zeyd'in rivayetine göre 
Mekke'nin fethi senesi müşrikler de Kabe'yi ziyarete geliyorlar ve Umre'ye gi
riyorlardı. Müslümanlar, "ey Allah'ın Resulü bun]ar müşriJ:e, biz de bunları 
bırakmayalım baskın edelim" demişler. r[;JI ;-:�ı ;;,_;.i � "Kabe'ye doğru gelen-

� 1 

fere engel olmayın" ayeti nazil olmuş, Hudeybiye'yi hatırlatan 1") �� p.� '(, 
. . .  f.J� �1 kısmı da buna daha çok yatkındır. 

• 

-
' " Bu rivayetlerde gösterilen nüzul sebebine göre (.ı;JI ;-.�;)ı �I '(, yalnız 

müslüman hacıların değil, müşriklerin bile Kabe'yi ziyaretten yasaklanmama
larını emreder ve hoşnutluk isteği kendi mezheplerine göre "kendi kanaat-

' larınca" demektir. O halde Berae suresinde: �..u.W. JJI �ı:.:. IJ�� &1 W.";.::.lJ �\$" � 
)S7.)Lı �1 � "Müşrikler, nefislerinin küfrünÜ gö;e gdre Allah'uı ,,;�scidlerini 
�ona'rd;nazlar" (Tevbe, 9/1 7), � �� � (.r;Jı �I l� � � �J'/..'.lı W! 
"Müşrikler pisliktir,. artık bu yıllarından sonra Mescid-i Haram'a yak-
laşmasınlar" (Tevbe, 9/28) ayetleriyle hicri dokuzuncu seneden sonra müşrikler 
Mescid-i Haram'a yaklaşmaktan yasaklandıkları zaman bu umum neshedilmiş, 
� � yalnız müslüman hacılara mahsus kalmıştır. 

Aynı şekilde (.r;Jı :-.-. ıı f..J'_ı hükmü de Bakara suresinde açıklandığı üzere 
�.,:�·;.;t :·.:� �µG "Onları nerede yakalarsanız öldürün" (Bakara, 2/191) gibi ge-

(l)  Tcrccmesi: 

Bunları gece, gaddar bir sürücü ile dürdü büktü 
Ki ne deve çobanı ve ne koyun, 
Ne de vadam (deve) üzerinde kassab 
Hep uyudular, Hind oğlu ise uyumadı 
Ok gibi bir oğlan bunlarla uğra�ıyordu 
Ki baldırları dolgun ayağı silik (düz taban) (Müelit) 

(2) et-Taberi, Camiul-Beyan fi Tefslri'l-Kur'an, VI, 38-39; Ehu Hayyan, a.g.e., III, 419; Ebu's� 
Suud, İr�adü'l-Akli's-Selim i ı r.  .Mczaya'l-Kur'ani'l-Kcrim, III, 4; Şihabüddin el-Hafaci, 
İnayetü'l-Kadi ve Kifüyetü'r-Radi ala Tcfslri'l-Beydavi, 111, 2 13-214. 
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eıl'lk�tirmc ayetleriyle neshedilmişt&r. Alimlerin çoğunluğunun görüşü de budur. 
hıkal bazı alimler haram ayda hücum harbinin yasaklanmasının baki olduğuna 
\'r laarruzu yasaklayan rı;JI �·�ttl �� hükmünün kaldırılmadığı görüşüne sahip 
olduk lan gibi, esasen rr;JI ;-.')1 �'ı �� de müslümanlardan başkasına şamil ol
nındığına ve çünkü u�;� � ::,.. � �;::� sevap arzusu ve ilahi rıza manasıyla 

, ,, , , 

nıııminlerin şiarında açık bulunduğuna, dolayısıyla müşriklerin yasaklanmasını 
rmrcuen Berae ayetlerinin bununla ilgisi �lamayacağı görüşüne sahip 

· ulmu�lardır. Bunun için Hasen (r.a. ), "Maide suresinde neshedilmiş ayet yoktur" 
lkm i�. Ebu Meysere'nin, "Bu surede onsekiz farz vardır ve bunda neshcdilnıi� 
Ayd yoktur" dediği de nakledilmiş ve bu konuda yukarda anılan: _;.İ ::,_. i�ı:Jı i�;.. 
4:..ı, ı;;� � ı).,.U "ı;) ),,ilı ,,Maide suresi, nüzul bakımından Kur�d,;uı so11-
l11n11dadır, helali�i hela{ haramını haram kabul edin. " (l) hadis-i şerifi i le de de
lil getirilmiştir ki, bunlar surenin tamamının Veda haccı senesinde inmiş olduğu 
rivayetine taraftar olmuşlar demektir. Bununla beraber Maide suresinin iki 
Aydinin dışında neshedilmiş ayet bulunmadığı hakkında da bütün tefsircilerin 
i t l i  fakı vardır. Hz. Ebu Bekir'in hacc ile görevlendirildiği hicri dokuzuncu se-· 
Ul'ye �adar Arap müşriklerinin hacdan yasaklanmadıkları bilinmektedir. Zikre
dilen Berae ayetlerinin inişi üzerine bu seneden sonra yasakladıklarında ve hicri 
onuncu senesinde Resulullah'ın bizzat başkanlık yaptığı Veda haccında 
kfıt'irlerden hiç birinin yaklaştırılmadığında da ihtilaf yoktur. Fakat mesele bun
dan önce kafirlerin yasaklanmaması, yasaklanmaya dair bir emir varid olma
masından mıdır? Yoksa yasaklanmamaları bu ayet ile emredilmiş olma-

,.. 
1 ,_ masından, r�I ;-.��)I �I �� yani kafirleri de içine almış bulunduğundan mıdır? 

l�tc ihtilaf bu noktadadır. Ve bilinmektedir ki nesih, nassın kalanındakinin ke
sinliğine zarar vermeyeceğinden, her iki şekilde rr;Jı ;-:_�ı �y_, kısmının önce 
ve sonra müslüman hacaların hacdan yasaklanmaları hükmündeki hükmü kat'i 
ve muhkemdir. Berae ayeti de müşrikler aleyhinde muhkemdir. Ve bugün ihti
lafın semeresi, ancak "haram ay" meselesinde açıkça olabilecektir. Zira bazı 
filimlerin dediği gibi burada nesih yoksa müslümanlar "haram ay" denilebilen 
dürt ayın hiçbirinde saldırıcı olarak harp ilan etmeye izinli değillerdir. 
Çoğunluğun dediği gibi nesih varsa, lüzumuna göre, gerek savunma ve gerek 
saldırı savaşı edebilmek için bu dört ay da diğer aylar gibidir. Daha önce mev
cut olan ''haram aylar" kaydı bugün kaldırılmıştır. Biz de çoğunluk ile beraber 
bu kanaatteyiz. 
( 1) Tirmizi, Tdsiru Sureti 5/23; Ahmed b. Hanbel, Vl,'l 88. 
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Sonra bu ayetin hacc aylarında asayişin korunmasına her zamandan çok ve 

özel bir şekilde dikkatli davranılması gerektiğine çok ciddi olarak işaret 
ettiğinde de şüphe yoktur. 

�; �'(, �I � ;;,  "Siz ihramlı olduğunuz zaman avlanmayı helal saymanız 

hariç'' isti;nasın; dair olan bu açıklamadan sonra, µ �  C. �! "haram olduk

ları size okunacak olanlar müste:sna" istisnasının açıklanmasına gelelim: 

r��1 �-... � � �1 "Çeşitli hayvanlar size helal kılındı ", fakat µ 'ı:::..'f size 
şunlar haram edildi. 

1 .  i:�·J1 Meyte, (leş yani, kesilmeden ölen, daha doğrusu tezkiyesiz ölen.) 
Meyte, canlı karşılığı ölü demek değil, hiç bir haric1 tesir olmadan ölen demek 
de değil, mezbuh (kesilmiş) karşılığı ölü,�-.> ? �  C:_,)ı ��ll C. "kesilmeden ruhu 

ayrılan" tam şer'i manasıyla söylenecek olursa ..Ş;,. karşılığı ölüdür ki, aşağıda 
gelecek olan ;.��$".> (. �I "ancak tezkiye ettikleriniz " ifadesi bu karşı l ığı 
gösterecektir. �, 

-

2- �JJ� Dem, yani kan ki, maksad akıtılmış kan olduğu diğer bir yerde, bu 
cümleden olarak En'am suresi 1 45. nci ayette açıklanmıştır. Meyte (leş) meyte, 
kan da kan olduğu için bizzat kendileri pis ve haramdırlar. Fakat kanın böyle 
haram oluşu şunu anlatır ki, leşin haram olmasında, akabilecek kanın tamamen 
içinde kalmış olmasının da az çok bir hissesi vardır. Ve leşin manasına bu dahil
dir. Bazı müşrikler l�şi yerfor ve ''Kendi öldürdüğünüzü yiyorsunuz da Allah'ın 
öldürdüğünü niçin yemiyorsunuz?" derlermiş. Aynı şekilde kanı barsaklara dol
dururlar ve kızartır misafirlerine yedirirlermiş. 

3- !'�ı �� Domuz eti, ki, En'am suresinde �.:' �-ı; "Muhakkak o pistir" 

(En'am, 6/145) buyurulduğu üzere domuzun kendisi aynen pistir. Domuz eti de, 
domuz eti olduğu için bizzat haramdır. Domuz kendisi genel manada haram 
olduğu halde, burada 1µc. denilmeyip de !'µı �� (domuz eti) denilmesi 
·aşağıdaki tezkiye istisnasına bunun için bir ilgisi olamayacağını iyice anlatmak 
içindir. 

' ,.., 
4- "-! J.Jı ;;y �'ı C.� Kesilirken üstüne Allah 'tan l}aşkasının ismi çekilen" 

,, '*' ; "" ,... ,, 
ve mesela ''bi'smi'l-lati ve'l-uzza" (Lat ve Uzza'nın ismiyle) denilen ki, berabe
rinde "Bismillah'' gerek denilsin ve gerek denilmesin . Bu da Allah'dan başkası 
adına kesildiği için haramdtr. Hayvanı yaratan, insanın emrine veren ve buna 
onu kesmek hak ve kudretini lütfeden Allah olduğu halde, o hayvanı Allah'tan 
başkasının adına kesmek büyük bir zulüm, bir şirktir. Böyle kesilen bir hayvan 
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da manevi ve hukuki duru�uyla murdar ve haramdır. 
Bu dört, esastır. Bundan sonrakiler, dinen bunların şumülüne dahildir. 

< >nun için bir çok ayetlerde yalnız bunların zikredilmesiyle yetiniJmiştir. Fakat 
cahiliye devrinde bir takım kimseler leşi yemedikleri halde, leşi "bir harici tesiri 
olmaksızın kendi kendine ölen" diye kabul ederler ve gerçekte leş kahilindcrr 
olan, gelecekte görüleceği üzere ölüleri yerlerdi ki, müslümanlar dışında hüylc 
kimseler hala vardır. Şu halde burada dini bakımdan leşin kısımlarım.lan hazıları 
�u şekilde açıklanıyor: 

5 - H·�(, Boğulan, yani gerek takıldığı iple ve gerek kemcnu ile ve gerek 
, 

el ile ve gerek ağaç ve taş arasına sıkışarak, özetle herhangi bir �eki ide nefesi 
tıkanarak boğulup ölen. 

6- i'�):,:J(, Vurulmuş, yani yakından veya uzaktan her hangi bir darhc ile VU· 

rulup ölmüş olan. 

7- l;��ı:, Tereddi eden, yani yüksekten aşağı veya bir kuyuya, bir suya 
düşüp ölen. 

8- i;.._.tı,�ı(, Tosuşan, yani süsülmüş ve süsmüş olan. At veya diğer bir hayvan 
-

tekmesiyle ölen de bu manada olmakla beraber, daha önce mevkuze (vurulmu�) 
de dahildir. 

9- �ı J.S1 L.� Canavarın yediği, yırtıcı bir hayvan tarafından telef edilen. 
Belki bundan maksat hayvanın boğazına giden değil, artığı ve hatta yırttığıdır. 

SEBU', nab denilen sivri dişleri bulunan arslan, kaplan, kurt, köpek ve 
diğerleri gibi adet olarak saldıran, kapan, yırtan, öldüren her hangi bir yırtıcı 
hayvan demektir ki, pençe denilir. Pençesi bulunan yırtıcı kuşlar da aynı 
manada dahildir. Dilimizde canavar (canver) ismi üç manada kullanılmı�tır. 
Biri, canlı manasına, genelde hayvan demektir ki, bu kullanış şimdi kalmamı� 
denecek kadar azdır. İkincisi özellikle domuza veya kurda söylenmesidir ki, 
kara canavar, boz canavar diye ayrılır. Üçüncüsü cana saldıran yırtıcı hayvan 
demektir, örfümüzde canavarın asıl manası budur. "Sebu" da bu demektir. Cahi
liye devrinde leşi yemeyenler içinde de münhanika" (boğulup ölen) dan buraya 
kadar sayılan beş· ölüyü yiyenler bulunuyordu. Nitekim bugün hıristiyanlar do

muz etini yedikleri, gibi, darbe ile vurularak ölen (mevkuzey)i de yerler ve 
özellikle domuzu tepesinden ağu bir demirle vurarak yerler. Güya bunları, dahi
li bir sebeple ölmeyip , bir insan veya hayvan fiil ve tesiriyle ölmüş olduk
larından leş gibi değil, kesilmiş gibi telakki ederler. Halbuki bunların beşi de 
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kesmek suretiyle kanları akıtılmamış olduğundan tamamen leştirler ve ha
ramdırlar. 

r !.:r� (. �} Ancak tezkiye ettikleriniz müstesnadır. Yani henüz canları 
çıkmadan yetişip kesmek suretiyle hayatlarına son verdikleriniz haram değildir. 
Şu halde debelenirlerken, henüz gözünü kırpar veya kuyruğunu oynatır veya 
bacağını depretirken bile yetişip kesilebilenler helal olur. Bazı tefsirciler bu (. �ı 
;,!.·.r� istisnasının istisna-i munkatı olduğuna, yani yukarda zikredilen hiçbirini 
haram olmaktan çıkarmış olmayıp, hepsine karşılık olarak helal olanı ayrıca 
göstern1iş bulunduğunu söylemişlerdir. Gerçekte bütün kelimeler şer'i mana ile 
düşünüldüğü takdirde bu istisnanın neticesi, leş ve haram olanlarla kesilmiş ve 
helal olanların karşıtını ifade etmekten başka bir şey değildir. Diğer bazı tefsir
ciler ise bu istisnanın en sordaki t." il j5'1 (_� "canavarın yediği" kısmına tahsis 
edilmiş bir istisna-i muttasıl olduğunu söylemişlerdir. Zira lafız bakımından en 
yakın olan budur. Bir de bunun lugat anlamıyla, şer1i anlamı arasında bir fark 
yoktur .Halbuki kendinden önceki natıha (süsülmüş), yukardan aşağıya düşmüş, 
vurulmuş, boğulmuş, lugat anlamlarından başka ölüm manasını da içine almış 
olarak leş kısımlarından birer şer'! isimdirler. Şu halde onlara nazaran istisna an
cak munkatı istisna olabilir. Bir istisna ise hem muttasıl, hem munkati' olamaya
cağı ve muttasıl mümkün iken munkatıya gidilemeyeceği için, bu da muttasıl 
olarak yalnız sonuncuya bağlı olabilir. Ancak bunların mevt (ölüm) manasını 
içine almaları, asıl anlamlarına nazaran değil, istisnayı düşündükten sonra, ha
ram olma hükmüne göre olduğu ve şer'i manaları da bununla ortaya çıktığı 
düşünülürse ;,!.·_r� (. �} ist�snasının, kendisinden önceki �I JS'1 '(:. dan 
"münhanika" (boğulmuş)ya i\.adar beşinden bir muttasıl istisna olduğu anlaşılır. 
Mesela "münhanika" (boğulmuş)nın manası, lügat manası bakımından ölmüş ve 
ölmemiş olanı içine aldığından, henüz ölmeden kesilebilenler haram olmaktan 
çıkarılmış, ölmüş olanlar da haram kısmında kalmış olur. Hakikatte Hz. Ali, 
İbnü Abbas, Hasen, Katade, bunun "münhanika'' (boğul.'!luş)dan, �J J.S'1 (. 
''canavarın yediği" ne kadar hepsinin istisna olduğunu söylemişler. Tefsircilerin 
çoğu da bunu tercih etmişlerdir. Bununla beraber bu üç bağlama şeklinin hiçbi
rinde şer'! hükme göre bir ihtilaf yoktur. Daha yukandaki dö�de gelince: Bu is
tisnanın onlara hiç bitişmesi ve onlardan bir şeyi haram olmaktan çıkarması ihti
mali yoktur. Çünkü kesilmiş olanın bir daha kesilmesi mümkün olmadığından 

I ,._ bir kerre r!.:r; (. �I ün JJı � j.1 C. e bitişmediği kesinlikle bilinmektedir. Bunu 
, , , , , 

atlayıp da daha üstündekilere bağlanamayacağı da dil kuralları ile bilinmektedir. 
Bundan başka yukarda hatırL,�tığımız üzere domuzun kesilmesi mümkün is{'. de, 
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''I İ ı ı  kesilmesi düşünülemez. Aynı şekilde kan ve leş de böyledir. Bunun için hiç 
k ımsl� bu istisnanın "münhanika"dan daha yukarısına bağlanma ihtimalini 
•Oykmcmişlerdir. Ancak tümümün münkatı' olduğunu söyleyenler bulun-
11111�ıur. Şu halde, o dört içinden tezkiye (kesmek)ile helal sayılması düşünülen 
hi\hİr �ey akla gelmez. Gelelim tezkiyeye: 

TEZKİYE, ilri� • \S"'i , )'� . Ji sülasi (üç harfli) sinden J._.";7 (teri!) dir ki 
ı'·kat yapmak demektir. Burada "zekatına yetişmek" diye tefsir olunmu�tur 
11/\s[ı " vezninde "zeka" ve "necat" vezninde "zekat", kesmek yani boğazlamak 
mfmfısınadır. Bu maddenin aslının , lugatte bir tamamlanmak manasıyla ilgili 
olduğu a�ıklanıyor. Nitekim ateşin parlamasına : lS"� , )'� • tr� denilir ki, tamamı 
pıırlama demektir. Aynı şekilde anlayışa .. ıs� "zeka" denilir ki, tamamı anlamn 
tkıncktir. Sonra yaşın kemaline "zeka" denilir ki, gençliğin sonuna gelip tamam 
olması demektjr. İşte hayvanı boğazlamak da, kanını akıtarak ve vücudunun 
normal sıcaklığını teskin ederek hayatına tamamen son vermek demek 
olduğundan zeka ve zekat denilmiştir. işte kelimenin lügat bakımından manası 
Vt" esası budur. Ve bundan şer'i manaya nakledilerek ilS'� zekat bir şer'] isim 
olmuştur ki, lugatta manası olan kesmekten bir yönden daha özel ve bir yönden 
daha geneldir. Önce daha özeldir: Çünkü gerek bu ayet ve gerek diğer naslara 
)tiırc şer'i zekatta zekatın yeri ve kesilecek kısım, alet, diyanet, besmele gibi bazı 
ilzcl şartlar gereklidir. Şu halde her kesilen temiz değildir. İkinci olarak, şer'i ze
katta da kesmek asıl olmakla beraber av hayvanlarında olduğu gibi kesmeye güç 
yetmediği zaman yalnız yaralama ve kan akıtma ile veya kesilmesi adet olma
yan balıkda herhangi bir harid sebep ile ölümün ortaya çıkması şer'an zekat ol
maya .Yeterlidir. Halbuki bunlara ne dinen, ne lugat bakımından boğazlama de
ni lmez. Bu şekilde şer'i zekat, isteğe bağlı zekat ve zorunlu zekat adıyla iki 
kısımdır. İsteğe bağlı zekat mümkün olan yerde zorunlu zekat yeterli olmaz. 
Bunları biraz açıklıyalım: 

Önce boğazlanacak olan hayvanda kesilme yeri "Lebbe" denilen boyun di
binden, yani gerdandan çene altına kadardır. Resulullah j;J[, �I � "Gerdanda 
ve boğazda"(!) buyurmuştur. İmam-ı Azam Ebu Hanif� de�iŞtir-ki: "  Boğazın 
altı, ortası, üstü, hepsinde boğazlamada bir mahzur yoktur". 

ikinci olarak kesilmesi vacip olan şey [,r��ı denilen dört şeydir ki, r)l;. yani 
nefes borusu olan gırtlak, \;;. yani yenip içilen şeylerin geçtiği yemek borusu, 

, 

bir de şah damarları denilen iki damar ki, nefes borusu ile yemek borusu bun-
( l) Buhari, Zebaih, 24; Tirmizl, Sayd, 13 .  
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ların arasındadır. Bunların dördü de güzelce kesikli mi zekat (kesme) tama
mıyla ve sünneti üzere yapılmış olur. Bu dörtten eksik kesilirse Hanefi ·mezhebi 
imamları evdacın çoğu kesilirse yenir, bunların herhangi taraftan olursa olsun 
üçü kesilirse yenir" demişler. Bununla beraber Ebu Yusuf şunu açıklamıştır ki: 
"Nefes borusu, yemek borusu ve iki damarın biri kesilmedikçe yenmez". İmam 
Malik ve Leys ise: "Evdac ve nefes borusu kesilmelidir, birisi bırakılırsa olmaz" 
demişlerdir. Sevri de: "Evdac kesilirse, nefes borusu kesilmese bile mahzur yok
tur" demiş, İmam Şafii hazretleri de: "Zekat (kesmen)ın yetecek en alt derecesi 
nefes borusu ile yemek borusunu kesmektir, iki damar da kesilmelidir. Bununla 
beraber, bunlar kesilmez de nefes borusu ile yemek borusu kesilirse caiz olur" 
demiştir. 

Üçüncü olarak: Alet, evdac (nefes ve _yemek borulan i le iki şah damarın)ı 
yarıp kanı flşkırtabilecek keskince herhangi bir alette mahzur yoktur, zekat 
(kesme) doğrudur. Yerinde duran dip ve tırnak ile yarmak caiz değildir. Çıkmış 
tırnak veya kemik veya boynuz veya diş ile yarmak mekruhtur. Aynı şekilde kör 
bıçakla da mekruhtur. Peygamberimiz buyurmuştur: "Allah Teala her şeye ih
sanı yazmıştır. Şu halde öldürülmeyi haketmiş birini öldürdüğünüz zaman, 
öldürmeyi bile güzel yapınız. Hayvan kestiğiniz zaman da boğazlamayı güzel 
yapınız, her biriniz bıçağını bilesin ve keseceği hayvanı rahatça yatırsın. ·• ( ! )  

Dördüncü, diyanet, yani kesenin Müslüman veya kitap ·ehli olması. 
Müslüman ise ihramda bulunmaması. 

Beşinci, besmele çekilmesi. 
Altıncı, zorunlu zekat (kesim) olan av meseleleri bundan sonra da gele

cektir. İşte şer'i kesim ·budur. Şu halde Jfj (zal) harfi ile olan bu maddeyi, �lj 
(zay) i le olan ve esasen "temizlik ve üreme" manasına gelen \53 (zeka), •L(j 
(zekat) tezkiye maddesiyle karıştırmamalıdır. Böyle bir yanlış ile /:8 ı.:. <.ı} 
"temizlediğiniz ve tezkiye ettiğiniz müstesnadır" gi,bi bir mana vermeye 
kalkışmamalıdır.. Tezkiye i le pis hayvan temizlenmez, temiz hayvan pis 
ölmekten kurtarılır. Bu açıklama ve izahtan maksadımız, zamanımızda bir dok
torun müslümanlara domuz eti yedirmek için yazdığı bir risalede düşmüş 
olduğu sapıklığı hatırlatmaktır. Bilinmektedir ki, domuz etinde zararlı bir mik
rop (trişin) bulunduğu son zamanlarda fen bilgileriyle anlaşılmıştır. Bu zat da, 
önce Kur'an'da domuz etinin haram kılınmasını, domuz olduğu için aynen değil, 
·-··· .. -···-····---------

( ı )  Ebu Davud, Eciahi, ı 2; Nesci', Dahaya, 22,26,27; İbn Macc, Zcbaih, 3; Darimi, Edahi, 1 O; Ah
med b. Han bel, IY, 123, l24, 125. 
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ıınrak bu mikroptan dolayı olduğuna kendince bir karar vermiş, sonra domuz 
,·tinde malum olan bu mikrobun İlmen ve kimya ile yok edilebildiğini okumuş 
Vl' hunun domuzu temizlemek demek olduğuna da hükmetmiş, bunun üzerine 
Jfl (zfil) ile . fj (zay)ı; •IS"� i le ·� ı; '{:JJ ile '{) yi ayırmayarak ;.�·_.r� C. �} istis
ıııısını ele almış bunun temizlemek demek olduğunu ve domuz etine kadar hep- · 

sini içine aldığını, tahlil ve kimyevi tasfiyenin de bir temizleme olması hasc
hi yle domuz etini temizliyeceğini, dolayısıyla domuz etinin kesmekle helal 
ol madığı halde, kimyevi tasfiye i le helal olabileceğini, diğerlerinde de aynı 
hiikmün cereyan edeceğini iddia etmiştir. Halbuki burada 4,/) ve 4_/jJ madde-, , 
krinin farkını bir kenara koyarak bile böyle bir düşünce tarzına imkan yoktur. 
Zira bu düşünceye göre domuz ölüsünün yenmesi caiz olacak da, mesela 

boğulmak üzere bulunan bir koyunu ölmeden kesip yemek caiz olmayacak. Bu 

�ckilde temizlemek manasıyla ;.�·_;--� kesmeyi de içine alır, denecek olursa, o za
man domuzun da kesilip yenmesi caiz görülmüş olacak ve domuz eti haram 
değildir, denilmiş olacaktır .Ve eğer bunun domuzla ilgisi olmadığı itiraf edile
cek ise, aynı kelimenin kavramı olduğu iddia edilen mikrop tasfiyesinin do
muzla ilgisinden bahsetmek büyük çelişki oluşturacaktır. Sonra unutmamak 
gerekir ki, Kur'an'ın haram kıldığı domuz etinin sade m ikrobu değil, kendisidir. 
Buna karşı domuzun yalnız bu mikroptan dolayı pis ve haram olduğunu ve bun
da maddi veya manevi daha başka sebep ve hikmetler bulunamayacağını iddia 
etmek ise baştan bir tehakküm ve bir haksızhktlf. Daha sonra etin içindeki m ik
ropları kimya yoluyla yok edip öldürmek, etin kendisinde tasfiye denebilecek 
bir kimyevi tahlil yapmak da değildir. Şu halde buna bir temizleme demek de 
yanlıştır. Eğer maksat, tam anlamıyla bir tahlil veya kimyevi etki ise herhangi 
bir et, sun'i veya tabii bir şekilde kimya ile tam bir tahlil ve değiştirmeye tabi tu
tulduğu zaman o artık et ismini kaybeder, diğer bir niteliğe dönüşür ve ba§ka bir 
isim alır; dinen onun helal ve haramlığı da yeni aldığı isim ve niteliğe göre 
ayrıca düşünülür ve takdir edilir. Nitekim pis olan bir şey yanıp kül olduğu zu
rnan temiz olur. Domuz kemiklerinden elde edilecek olan kömür veya fosforun 
diğerlerinden farkı olmaz, fakat bunlar başka meselelerdir. 

Bu açıklamadan sonra konumuza dönelim: 

1 0  - �ı J&. �,� L.� Dikili taşlar (putlar) üzerine boğazlananlar. Bu 
kısım, � JJI .dJ J.-1 �� "Kesilirken üstüne Allah 'tan haşkasının ismi çekilenler. " .. , " , , ,, 
üzerine atfolunmuştur, bu da haramdır. Demek ki her kesme, şer'I kesme 
değildir. 
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NUSUB, " mansub" (dikilmiş) manasına tekil, veya "nisab"ın veya "nusbe" 
nin çoğuludur, bunun çoğulu da "ensab" gelir. Bazı tefsirciler bunu "asnam" 
(putlar) diye tefsir etmişlerdir. Fakat diğerleri "asnam" ile "ensab"ın farkını 
göstermişlerdir. Şöyle ki "asnam", resimli ve nakışlı taşlar, putlardır. ''Nusub" 
ise dikili taşlardır ki, resimli veya nakışlı olması şart değildir, vesen (put) gibi
dir. Nitekim Adiy b. Hatim boynunda haç ile geldiği zaman Peygamberimiz : '' 
Boynundan şu putu at" buyurmuş, haç'a vesen demişti. Demek ki "Nusub" re
simli ve nakışlı olması şart olmayarak evsan (putlar) kabilinden hürmet için ko
nulmuş ve dikilmiş taşlardır ki, zamanımızda "akide" derler. Bunlar tek parça 
bir taştan, ibaret olabiJecği gloi, birçok taşların birleşmesinden de olabilir ve sa
dece bir yığın halinde de bulunabilir. "Nusub"ın tekil ve çoğul olması düşüncesi 
de bundandır. "Ensab" da birçok nusublar demektir. 

Kısaca cahiliye devrinde Kabe'nin etrafında böyle dikilmiş veya konulmuş 
birtakım taşlar vardı ki, bunlara hürmet ve tazim ederler ve üzerlerinde kurban 
keserlerdi. Hatta bunlara bile kurban keserlerdi. Mekke'de olduğu gibi diğer 
Arap beldelerinde de böyle saygı ve hürmet edilen putlar vardı ki "Sa'd" dedik
leri taş da bunlardan biri idi. İşte Mücahid, Katade ve diğerlerinin dedikleri gibi 
nusub (dikili taşlar) bu taşlardır. Mücahid'in açıklamasına göre cahiliye insanları 
bunların üzerinde kurban keserler ve isterlerse bunları daha hoşlarına giden 
diğer taşlarla da değişti rirledi. İbnü Abbas hazretlerinden de : " Bunlar üzerinde 
kurban keserler ve bunlar üzerinde ihramdan çıkarlardı" diye nakledilmiştir. 
İbnü Cerir demiştir ki:i• Burnar asnam (putlar) değildirler, sanem resimli olur. 
Bunlar ise üçyüz altmış kadar dikilmiş taşlardı. "Derler ki, üçyüzü Huzaa'da idi. 
Kurbanları kestikleri zaman, bunların Kabe'ye gelen taraflarına kanları serper
ler ve etleri yarıp bu taşların üstlerine korlardı. Müslümanlar: Ey Allah'ın Re
sulü, cahiliye halkı Kabe'ye kan ile saygı gösterirlerdi. Bu ise bize daha çok 
layık değil mi? demişler. Peygamberimiz "hayır" dememişti. Bunun üzerine � 

J ,., • 

� ��I �� �� �jc.� "{_, ı+.;J 4111 J� "Onların ne etleri, ite de kanları Allah'a 
ul�şmaz. Fakat sizin t�kvamz ona ulaşır". (Hace, 22/37) ayeti inmiştir." ( 1. )  

İşte �I ._;:.. C:/� (.� bütün bunları haram etmiştir. Bunlar ya açıktan açığa (. 
"' .İJı :�(�1 dir v�ya o kabildendir, o manadadır. Bu şekilde �ı JS. c.;� iki 
mana i le tefsir edilmiştir. Birisi, J&. "tam" manasına olarak "putlar için . -boğazlanan" demektir. Fakat bunun, JJı � J.1 (..J cümlesinden olduğu açıkla-
maya muhtaç değildir. Diğeri, "Putlara karşı, yani ona bir hürmeti içererek 

( t )  et-Taberi, a.g.e, V, 48. 
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nı.c-rindc veya dibinde ve yananda her ne adına olursa olsun kesilen" demektir 
k i . hu şekilde boğazlanırken dikili taşların veya putların veya diğer bir adın 
nnılıp anılmamasından daha genel olur. Ve hatta dikili taşlar (putlar)a hürmet 
f'ikri heslemek üzere yalnız Allah'ın ismi anılsa bile yine haram olur. Bu ise l..� 
Jıı � j.1 manasında olmakla beraber açık değildir. Dolayısıyla delil olarak . 
aıc�stcrilmesi, leşe nazaran boğulmuş hayvan ve diğerleri gibi mühim bir faydayı 
l�rrmektedir. Özetle �ı JS. her halde dikili taşlar (putlar) üzerinde ve 
Ushinde kesilene mahsus değildir. Ve bununla yalnız kesilenin haram olması 
dt��il, bir kesme tarzının haram oluşu da açıklanmıştır. işte bütün hu manfilarla c. 
JJı ;;;.; J.1 haram olduğundan dolayıdır ki, bir amirin veya büyüklerden hirinin 
�cli�inden dolayı kurban kesmek haramdır. Fakat Allah için misafire ikram vcyn 
fııkirlere sadaka olarak dağıtmak üzere kesmek caizdir. 

1 1 - r"i"fi� ı,,�., ;:: 7 �'(, Ezlam, 'yani zarlarla kısmet istemeniz veya al
manız. Cahiliye Arapları bir yolculuğa, bir harbe, bir ticarete, bir nikaha, kısaca 
mühim bir işe teşebbüs edecekleri zaman üç zar ile bir kısmet çekerlermiş. Zarın 
birinde ," Rabbim emretti", yahut "yap" diye emir, diğerinde, "Rabbim yasak
ladı", yahut "yapma" diye yasak yazılı; biri de boş olurmuş. Torbaya elini so
kar, birini çeker, emir çıkarsa yaparlar, yasak çıkarsa yapmazlar, boş çıkarsa bir 
daha çalkalarlarmış. İşte burada böyle falcılık yasaklanmıştır. Cumhur (çoğun
luğun görüşü budur. Bu şekilde "istiksam", nzık ve diğer ihtiyaçlarla ilgili hayır 
ve şer, kısmeti bilme sevdası demek olur. Kaffal tefsirinde der ki: "Bu istiksam 
(kısmet isteme) , cahiliye devrinin bir buluşu idi ve yenecek şeyler hakkında 
yaptıklarına da uygun idi. Çünkü dikili taşlara kesmek Kabe'nin yanında 
yapıldığı gibi, orada bulundukları zaman bunu da orada yaparlard1.11 Mücahid, 
burada "ezlam" (zarlar)'ın Fars ve Rumlar'ın kumar oynadıkları küp şeklinde 
olan tavla zarları i le Arab'ın ok gibi olan zarlarından daha genel olduğunu 
söylemiştir. Bununla beraber Arab'da küçük çakıl taşlarından zarlar olduğu da 
nakledilmiştir. Diyorlar ki, asıl Arab'ın zarları üç çeşit idi: Birisi, zikrolunduğu 
üzere üç zar ki herkes kendisi edinebilirdi. İkincisi, yedi zar ki Kabe'nin içinde 
"Hubel" denilen putun yanında dururdu. Birinde j:&J1 yazılı ki, diyet işlerinde 
bu yediyi çekerler, j•;',)1 kime çıkarsa diyet ona lazım gelirdi. Birinde � (evet), 
diğerinde "J (hayır) yazılı. Çekerler, çıkan ile amel. ederlerdi. Birinde � 
(sizden), birinde µ (bitişik),birinde ;J'? � (sizden başkası) yazılı, bir i�
sanın kendilerinden olup olmadığını tanımak için çekerler. Çıkana uyarlardı. Bi
rinde de ;ç.. yazılı idi. Su için çıktıklarında da bunu çekerlerdi. Bu yedi zar ka
h inlerin ve hakimlerin yanında da Hubel'in yanında gibi bulunurdu. Üçüncüsü 
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Jc on zar ki Bakara suresinde ..,...:;J� �ı � �).::...Z, "Samı şarap ve kumardall 
, "' , , 

soruyorlar" (Bakara, 2/219) ayetinde açıklanan kumar ve piyango zarları idi. 
Bazı tefsirciler burada "zarlarla kısmet isteme"den maksadın yine bu meysir 
(kumar) olduğunu söylemişlerdir. Hakikatte bunun yenecek şeylerle münasebeti 
açıktır. Çünkü �I ,_fa C:!1� C. "Dikili taşlar üzerine boğazlananlar"ın bir taksim 
�ekli demektir. Bu şekilde "istiksam" kısmet almak demek olur. Bununla bera
ber fal ve kısmet aramak da rızık ve yemek meseleleriyle ilgilidir. Netice olarak 
bir manaya göre falcılık, bir manaya göre de kumarcılık yasaklanmıştır. Kumar 
ayrıca yasaklanmış olduğundan çoğunluk burada öbür manayı tercih etmişlerdir. 
Ve her iki şekilde t4S..} "kur'a"nın da her şeyde caiz olamayacağı anlaşılmıştır. 

� �� Bütün bunlar fasıklıktır bu sayılan haramlara el uzatmak, Allah'a 
itaattan ve Allah yolundan çıkmaktır. Şu halde müslümanlar bunlara asla el 
uzatmamalıdırlar. Sofralarını, kursaklarını, şahıslarını, toplumlarını bu gibi 
kötülüklerden temizlemelidirler. 

(.:;.ll Bugün, şu şimdiki zamanda, şu son yıl1ar zarfında veya özellikle şu 
ayetin indiği şu günde, şu demde. Ki bu ayet hicri onuncu yılda, Veda Haccı'nda 
Arefe günü olan cuma günü ikindiden sonra, Peygamber Efendimiz Arafat'da 
"Adba" adındaki kıymetli devesinin üzerinde vakfede iken nazil olmuştu. Deve
nin kolları vahyin şiddeti ile, üzerinden basan saadet yükünün ağırlığına da
yanamayıp çöküvermişti. 

Bugün �-,, � ı.J').r �_.ılı �� kafirler sizin dininizden artık ünıitlerini kes
tiler. Bu dini bozmak ve sizi kendilerine çevirmekten veya bu dine karşı size 
üstün gelmekten ümitlerini kestiler. Şu halde �� )ıj siz o kafirlerden kork
mayın, korkup da yemenizde, içmenizde ve diğer fiil ve hareketlerinizde onlara 
göz yummayı hatırınıza getirmeyin, onlardan endişe etmeyin de �;;,::.;.. � ancak 
benden korkun, benden korkun da emirlerimi, yasaklarımı tamamen icra edin 
ve anlaşmalarınızı güzelce yerine getirin, �,, � � (.:,J1 bugün sizin dininizi 

, .. 
kemaline erdirdim, size bütün iman, akaid ve ahlak kurallarını koydum ve en 
mükemmel teşri usulü ve ictihat kanunlarını öğrettim, bundan sonra bu 
ahkamın, bu helal ve haramın nesholunma (kaldırılma)sı ihtimali kalmadı, ::.:.:Jt, 
� � ve size nimetinıi tanıanıladım. Tevfik ve hidayetle tam saadete 
e�iştirdim, galip ve muzaffer kıldım. Mekke'yi fethetmeyi ve cahiliy:ye 
nişanelerini yıkmayı, müşrikleri Kabe'ye yaklaşmaktan ve çıplak tavaf etmekten 
yasaklayarak, sizi bugün tam emniyet ve üstünlükle haccı eda etmeyi ve 
hükümlerinj yerine getirdiğiniz şu mesut makama ulaşmayı nasip ettim. 
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Mıkahcdclcrinizin meyvelerini toplattırarak, özetle sizi kuvvetli bir güce ve ha
klııı hir devlete mazhar kılıp tam manasıyla �.:· : �4G �,�.: �41 "Ancak sancı iha-

, , , 

,,,., ı·dcriz ve ancak senden yardım dileriz" (Fatiha, 1/4) diyebilen tek sosyal 
lophım haline getirerek bulunduğunuz şu mukaddes makamda, 'i , �ı"�J �I �(;J 
� Jll �r, 4-��1r, :.ı:.;Jı �I , �CJ � �� ''Allahım, ben senin emir ve fermanına 

, , hrr Laman uyarım, her zaman itaat ederim. Senin ortağın yoktur. Davetine sa
ılt1k11ı/e icabet ederim. Şüphesiz hamd de, nimet de, mülk de, sana mahsustur. 

·· 11.'mir ve davetine uyarım" diye Allah'ın kelimesini yücelten, şükrünü ilan eden, 
ılınları ak, gönülleri pak, seçkin ve yüce bir Muhammed ümmeti kıldım da ��� 
� � "size olan nimetimi tamamlayayım" (Bakara, 2/150) vaauimi yerine 
1ı1rtinıfm: �., r'i....'11 � ��� ve size din olmak üzere islam'ı beğendim, onu 
rnı.ı oldu� ki, ,Allah katında beğenilen din başkası değil, ancak odur. htc 
•nyılan haramlar, bu en mükemmel din ve bu tam nimet ve bu İslam cüm
lesindendir. Şu halde müslümanlar bundan böyle başka tebliğleri beklemeyerek 
ve hu haramların kaldırılabileceğini hatıra getirmiyerek bu din gereğince akitle
rini yerine getirmeye özen göstermeye ve ilahi minetler ile nimetlenmiş olmaya 
devam etmelidir. 

Eser sahipleri (raviler) demişlerdir ki, bugünden sonra Hz. Peygamber 
(s.a.v.) nihayet seksenbir veya sekseniki gün kadar yaşadı ve bundan sonra dini 
hlikümlerde ne bir fazla, ne bir nesh, ne bir tebdil (değiştirme) vaki olmadı. Bu
mınla Hz. Peygamber'e peygamberlik görevinin sonu ve böylece vefatının yak
la�tığı haber verilmiş oluyordu. Rivayet ediliyor ki, Hz. Peygamber (s.a.v.) bu 
fiycti okuduğu zaman ashab-ı kiram gerçekten sevinmiş ve pek büyük sevinçler 
gi1stermişler ve fakat Hz. Ebu Bekir ağlamıştı. Sorulduğunda: "Bu ayet 
RcsGlullah'ın vefatının yaklaştığını gösteriyor" demiş ve bundan tebliğ vazifesi
nin sona erdiğini anlamıştı. Ve yine rivayet edildiğine göre aynı manayı Hz. 
Ümer de anlamıştı. Bakara suresinde açıklandığı üzere en çok tercih edilen ri
vayete göre :lJI J} � ��") (.� l�I� "Bir günden korkunuz ki, o gün hepiniz 
Allah'a döndürüleceksin iz" (Bakara, 2/281 )  ayeti de bundan sonra ertesi gün Kur
han Bayramının birinci günü inmiş ve seksenbir gün sonra Peygamberimizin ve
fatı vuku bulmuştu. Rivayet edilir ki, Hz. Ömer'in halifeliği zamanında bir gün 
yahudilerden birisi: "Ey müminlerin emiri, siz kitabınızda okuyorsunuz, bir ayet 
var; eğer bu, bizim yahudi toplumuna inmiş olsaydı, o gün biz bayram ya
pardık" demiş. "Hangi ayet?" diye sormuş . . .  2..:.i1J �,, � � r:J1 olduğunu 
söylemiş. Hz. Ömer (r.a.) de: " Biz o günü ve o gü� bunun Hz. Peygamber 
(s.a.v)'e nazil olduğu yeri tanırız. Cuma günü Arefe'de bulunuyordu" buyurmuş 
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ve o günün bayramımız olduğuna işaret etmiştir. İbnü Abbas'dan da bayram 
günü ve cuma günü, iki bayramın birleştiği bir günde indi" diye nakledilmiştir. 

;;.-! �i den buraya kadar gelen r:;.lı aziz hitapları haram olan yiyeceklerin 
beyanı sırasında bir mu'tarıza cümlesi siyakında toplanmıştır ki, bunun hikmeti 
de bu haramların bir zarar ve baskı değil, bir kamil din ve tam bir nimet 
cümlesinden olduğunu ve Allah katında hoşnut olunan İslam dininin sağlam 
hükümlerinden bulunduğunu ve müslümanların bu çirkinliklere asla tenezzül et
memeleri gerektiğini özellikle anlatmak suretiyle haramı tekit ve ondan 
çekinmeyi anlatmaktır. Şu halde bunu takip eden �I ı:;J bu mu'tarıza cümlesi-, 
ne değil, öncesindeki haramlara bağlıdır. Fakat bu mu'tarıza cümlesinin tekit du
rumuyla yukarda işaret ettiğimiz üzere bu bağlantıya şöyle bir ifade siyakı veril
miş oluyor: 

Şimdi müminler bugün bu dini olgunluğa erdiklerinden ve böyle pislikler
den kurtulup temiz ve saf tam bir nimete erdiklerinden dolayı Allah'a teslim ol
mak ve bağlanmakla hamd ve şükür etsinler, bayram yapsınlar ve sakın Allah'a 
itaatten çıkıp da harama el sürmesinler ve bu haramların helal olabileceğini 
hatırlarına getirmesinler, :(":;..:. � �I ı:;J ancak her kim bir mahmesada yani 

- , ' 

karın kasığa geçmiş ölümden ve ölümün başlamasından korkulur bir açhk ha-
linde sıkışık durumda olur da, r: -�� -;.). bir günaha meyletmeyerek, 
yani zaruret miktarını geçmiyerek veya diğer bir çaresiz durumda olanın elinden 

• 

almayarak bunlardan yerse �� �)1 ;JJı �,u Allah gafurdur, rahimdir, ceza· 
landırmaz. Zaruretler, haram olan şeyleri mubah kılar. Fakat muztar olmak, 
başkasının hakkını iptal etmez. Nitekim bu mana Bakara suresinde • ,,ıs. 'J� }_ � -;.).  
"başkasına saldırmadan ve sınırı aşmadan" (Bakara, 2/173) diye ifade olunmuş 
idi. 

Haram edilen şeylerin bu şekilde açıklanmasından hemen sonra bunların 
zıddı olan helallerin açıklanması si yakında buyuruluyor J9 :  
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Meal-i Şerifi 

4- Sana, kendilerine neyin helal kılındığını soruyorlar. De ki: "Size iyi 
ve temiz şeyler helal kılındı. "  Allah 'ın size öğrettiğinden öğreterek 
yetiştirdiğiniz avcı hayvanların sizin için tuttuklarını yiyin ve üzerine 
Allah'ın adını anın (besmele çekin), Allah'tan korkun. Muhakkak Allah, 
hesabı çabuk görendir. 

5- Bugün size iyi ve temiz şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap veri
lenlerin yiyecekleri size helal olduğu gibi, sizin yiyeceğiniz de onlara helal
dir. Ve müminlerden iffetli hür kadınlar ve sizden önce kendilerine kitap 
verilenlerden namuslu hür kadınlar, zina etmeksizin, gizli dost tut
maksızın, namuslu bir şekilde mehirlerini ödediğiniz takdirde, size helAI· 
dir. Her kim imanı inkar ederse, ameli boşa gitmiş olur ve o, ahirette zara
ra uğrayanlardandır. 

�);" ,,:; Ey Muhammed, ümmetin sana şunu sorarlar veya soruyorlar: 

� �1 r�c. Kendilerine_neler helal kılındı? İkrime ve Muhammed b. 
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Ka'b'den nakledildiğine göre Cebrail alcyhissclanı: "Biz köpek bulunan eve gir
meyiz" demiş olduğundan dolayı Hz. Peygamber köpeklerin öldürülmesini em
retmiş ve Ebu Rafi'i bununla görevlendirmiş. O da Medine'deki köpekleri hep 
öldürüp Avali'ye (şehrin dışındaki yüksek kısımlara) kadar varmış. Bunun 
üzerine Asım b. Adiy ve Sa'd b. Hayseme ve Uveym b. Sa'd gelmişler: "Bize ne 
helal kılındı ey Allah'ın Resulu?" d�mişler. Resullullah susmuş, sonra bu ayet 
nazil olmuştur. Hakim Ebu Abdullah "Sahih"inde senediyle rivayet ettiği üzere 
Ebu Rafi demiştir k i :  "Resulullah bana köpeklerin öldürülmesini emretti. 
İnsanlar geldiler: 'Ey Allah'ın Resulü, öldürülmesini emrettiğin bu ümmetten 
bize ne helal kılındı?' dediler, Allah Teala ;..4J J:-1 f�(. �_,ı�· "t ayetlerini indirdi. 1• 
Bundan başka Said b. Cübeyr demiştir ki, "Adiy b. Hatim ve Zçydülhayl : 'Ey 
Allah'ın Resulü, biz köpeklerle ve doğanlarla av avlarız, Ali Dır'in ve Ali  Ehi 
Havriyye'nin köpekleri yaban sığırlarını, yaban eşeklerini ve geyikleri alırlar. 
Bazısını kesmeye yetişiriz, bazısı da öldürülür kesmeye yetişemeyiz. Halbuki 
Allah Teala leşi haram kılmıştır. Şu halde bize bunlardan neler helal oluyor?' 
demişlerdi. Bu ayet bu sebeple indi. ıı(l) Buna göre bu soru r�·_r,; (.�! istisnasına 
ait, ve cevap da tezkiye (kesme) nin şer'i manasını .açıklama ve izah sadedinde 
gelmiş demek olur ki, . söz gelimine çok uygundur. Önceki rivayet, bu ayetlerin 
inişinin, haram kılma ayetinden önce olduğuna; ikinci rivayet de sonra olduğuna 
delalet etmektedir. Bundan sonraki ;.s:J J.1 r:;Jl "bugün size helal kılındı", (.:.Jl 
� ::.l.:.S'ı "bugün dininizi ikmal ettim" de� başka bir gün olmadığına göre de, bu 
ayetlerin inişleri başka başka olduğunu kabul etmek zor olacaktır . •  ;JJ J>1 r:;Jl 
��.Jı � r:,;J1 1 � � r:,;Jl denilen günlerin birbirinden başka günler ol�adığı 
açık ve belli bulunduğundan, bunlar yalnız Arefe gününü değil, Maide suresinin 
bütün nüzul zamanını kaplayan Muhammed (a.s.yın son senesini tek zaman ola
rak ifade etmekte ve bu şekilde gerek haramın açıklanması ve gerek helalin 
açıklaması ayetlerinin nüzui tarihi açısından ya hakikaten veya hükmen bitişik 
ve yakın bulunduklarını anlatmaktadır. ;..4J J:-1 �L. �)�· � .�Böyle soruyorlar11 diye 
sorunun vaki oluşunu hikaye değil, " sorarlar" diye olmuş ve mümkünü içine 
alacak şekilde daha genel bir soru tasavvur edilmesi gerekir. O halde her türlü 
şüpheyi kaldırmak ve defetmek �çin: 

Jj Ey Muhammed, şöyle söyle: �(�Ltı �. �1 size iyi ve güzel şeyl�r he
lal kılındı. Kötü ve çirkin şeyler değil, nitekim �QJI ;.�·_r" ��:., �.:{}ali � � 
"Onlara güzel şeyleri helal, çirkin şeyleri haram kılar" (A'raf, 7/157) buyurul
muştur. Şu halde İslam '!'İdesine, İslam sofrasına pis şeyler deği l, hoş şeyler 

( 1) cH<urtubl, a.g., lll, 65. 
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krnımalıdır. Daha önce de işaret edildiği üzere "tayyib" lugatta "müslelczz" yani 
hrnılanılan temiz ve hoş şey demektir. Haram olma şüphesi bulunmayan - izin 
"" ' i len- helale de buna benzeterek "tayyib" denilir. Zira zararı olmamak 
m(aııfısında birleşirler. İbnü Cerir, Taberi gibi bazı tefsirciler burada "tayyibat", 
"hl'lallcr" diye tefsir etmişlerse de "helaller helal kılındı" demek tutuk bir i fa<lc 
ularağından tefsircilerin çoğu ve inüctehidler bunun "lezzet ve iştah duyulan tc
ıuiı. ve hoş şeyler'' manasına yorumlanmasının vacib olduğunu göslcrmi§lcnlir . 

. �" halde mana, "Hoşa giden ve iştah hissedilen her temiz şey size helal kı tındı" 
ıh·ıııcktir. Fakat bundan herkesin her hoşuna giden şeyin helal olduğunu da san
m;ıınalıdır. Muhakkaktır ki, kötü alışkanlık ile huy ve ahlakı bozulmuş kimsdc
ı in ı.cvk ve takdirine it,ibar yoktur. İbret, selim tabiatadır. Ve ''tayyibat" ancak 
Hl·liın tabiatlı kişilerin tiksinmeyip hoşlandıkları şeylerdir. Yoksa çöl halkı ve 
ı.orluklar içinde yaşayanlar her çeşit hayvanı hoşlanıp yiyebilirler. Gerçi � JU. 
� ��Vı "' C. "Yerde olanların hepsini sizin için yarattı" ayeti delaletincc mu-. , , 
hah olmak esastır. Ve bu umuma göre insandan başka her hayvandan, her bit-
k iden ve her şeyden yemek suretiyle de faydalanmanın mubah olması lazım ge
lil'di .  Fakat �QJı � ��_:, ı.::ıÇ!Jı � � "Onlara temiz şeyleri helal, murdar , , ,,.. , .,,. ,,,. 
olanları haram kılar. " (A'rd, 7/157) delaleti üzere bu umfimdan habfüs (çirkin 
vt� kötü şeyler) çıkarılarak helal, tayyibata tahsis edilmiş ve dolayısıyla asli mu
bah olmayı kayda bağlamak için, bu büyük bir esas ve genel bir kanun olmu�tur 
ki; helal ve haramın tayininde özel delil bulunmadıkça buna müracat olunur. Ve 
\ İ rkin şeyleri ayırt etmeyenlerin zevkine itibar olunmaz. Cahiliye Arapları, yu
karda açıklandığı üzere leşi veya leş kabi linden bir hayl i  şeyleri yedikleri halde, 
tayibattan olan en'am (hayvanlar) dan bazılarını, En'am suresinde açıklanacağı 
lizere deve), saibe (puta adanan deve), vaslle (erkek ve dişi olarak ikiz doğan 
yavrular), ham (on kere döl alınan deve) adlarıyla kendilerine haram ederler ye
mezlerdi. Bunların temiz olduğuna hükmettilreri halde bazı vehimlerinden do
layı yemezlerdi. Buna karşı temiz olan her şeyin helal olduğu açıklanmış ve bu 
hüküm: J])I � ı.::ı(Lı� o�4'J [).1 �ı JJı �.J r'.:>:;.  j.i "De ki: 'Allah 'm, kullan için 
(tkardığ; süsÜ �e güzel ,:;;ti-'.!�rı ,ki;n Juı�am etti ?' (Araf, 7 /32) ayetiyle <le tekil 
edilmiştir ki� s·ebepler ve nuzul hikmeti yanında bu adetin kat'i şekilde kalkması 
Ja vardır. Şüphe yok ki, bu "tayyibat"da kara ve deniz hayvanlarından başku, 
kuşların ve hatta bütün bitkilerin de hoşlan dahildir. Ve sonra �(J,ıı � �1 helal 
olan her hayvanın  bütün kısımlarının da helal olması gerekmeyeceğini ve kesil
miş olan hayvanların kısımları meyanında bulunan habfüs (çirkin şeyler)in de 
haram olduğuna işaret etmektedir. 
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Özetle selim tabiatın ve sağlam fıtratın ho�landığı bütün tayyibat (hoş ve 
1 

güzel şeyler) helal kılındı . . .  aJı µ l.:-::..+;;J:·r � �!�ı � r�·J�s c.::, ''Allah 'ın 

size öğrettiğinden öğreterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanların sizin için tuttuk· 

/arını yiyin ... " 

CEV ARiH, "cariha"nın çoğuludur ki,. esas olarak "cerh"den alınmış olup, 
tesir manası düşüncesiyle "kasibe" (kazanan) manasına isim olmuştur. Şu halde 
cevarih, kevasib demektir. Bunun için el, ayak ve ağız gibi yaralama ve kazan
ma aleti olan organa cevarih denildiği gibi, av tutan yırtıcı hayvanlara ve kuşlara 
da kavasib ve cevarih denilir ki, burada maksat budur. "Mükellibln", "mükel
lib"in çoğuludur. Mükellib, teklib eden yani yırtıcı hayvanları ava dadandırıp 
alıştıran, avcı lık talim edip öğreten demektir ki; bir köpek, sahibi tarafından 
kışkırtıldığı yere gider, çağırılınca gelir, avı tutunca habseder yemez, sahibi aı: 
mak isteyince kaçmaz, zorlaymc;ı dinler ve bunu en az üç kere yapıp adet edi
nirse öğrenmiş sayılır. Ahmed b. Hanbel ikiyi, Hasenü'l-Basri biri yeterl i ·  gör
müştür. B u  öğretime teklib denilmesi tağlib yoluyladır. Zira çoğunlukla 
öğretilen köpeklerdir. Bununla beraber her yırtıcı hayvana da köpek (kelb) de-

, 

nir. Nitekim Ebu Leheb'in oğlu Utbe, Şam seferine giderken Resulullah: � 
��� Q.S' � JJ.:.., "Allah'ım buna kelblerinden bir kelbi musallat et11<1) diye dua 

,,. " , , ,,, 

etmiş, Utbe'yi de yolda arslan yemiş idi. Bunun için bu eğitimin bilinen köpeğe 
mahsus olduğu sanılmamalıdır. Şu .. halde mana şudur: Bir de kelb ve diğer 
yırt�cılar meyanından ava alıştırarak Allah'ın size öğrettiği anlayışlardan eğitim 
yaptırarak öğrettiğiniz eğitilmiş avcı hayvanlar helal kılındı. Şu halde bunlardan 
bu şekilde faydalanır, besler, alır satarsınız. Fakat yemeye gelince kendilerini 
değil. � �1 l:.. ı)S:J Size imsak ettikleri, tutuverdikleri avlardan yiyi
niz. Dikkat edilmesi gerekir ki, �1 C. değil, �1 l:.. dir. Tuttuklarının hep-

, 

sini  değil; bir kısmını, güzel kısımlarını yiyiniz. Sonra mutlaka �1 
"yakaladıkları" değil, �·-� F1 "size tutuverdikleri" dir. Yani kendilerine değil, 
size tutuverdiklerini yiyiniz. Şu halde bir köpek eğitilmiş olursa ve avcı ta
rafından sevkedilir de bir avı tutar, yaralar, öldürür de avcı ona ölmüş olduğu 
halde yetişirse helaldir. Eğitilmiş yırtıcının yaralaması, boğazlama yerine geçen 
bir kesmedir. O, onun bir aletidir. Diğer parçalayıcılar ve aynı şekilde ok, 
mızrak, tüfek de böyledir. Muhakkak diriyken yetişilip boğazlanması .şart 

· değildir Zira o zaman eğitilmiş ile eğitilmemişin farkı yoktur. Fakat cevarih 
(yaralayıcılar) kavramı gereğince yaralama gereklidir. Yaralamadan boğar veya 
çarpar da öldürürse bazıları, �·_r, �1 � "size yakaladıklarından", zahiri ola-
( 1)  Beyhaki, es-Sünenü'l-Kübra, V,211. 
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rnk mutlaktır, diyerek yine yenir demişse de, doğrusu bunun boğulmuş veya vu
nılarak öldürülmüş olandan farkı yoktur, aynı manaya �ahildir, yenmez. Sonra 
r.Aitilmiş köpek, yaralamış ve öldürmüş olmakla beraber, biraz da yemiş bulu
ırnrsa bu da yenmez. Çünkü o onu kendisine tutmuş demektir. � �1 � 
".\'ize tuttukları " değildir. Bununla beraber Selman-ı Farisi'den, Sa'd b. Ebi Vak.: 
kns'dan, İbnü Ömer'den, Ebu Hüreyre'den yenir diye rivayet de edilmiştir. Ma
lik ve Evzai yenir demişlerdir. Ancak bu meselede köpek ile kuş ayrılmıştır. Ve 
k 11�un yemiş olmasının helal olmasına engel olmayacağı gösterilmiştir ki. l ln
ncli mezhebi bunu kabullenmiştir. 

Bu şekilde bunların tuttuklarından yiyin, � JJı ı;.ı ıJ)'jG ve üstüne 
Allah'ın ismini anın. Yani köpeği ve kuşu salark�n "besmele çekin" �I JJı ı,,ı;r, 

. 

��ı tı.;. JJı ve her halde Allah hesabı süratli olduğundan emirlerine karşı 
aıtclmekten sakının . 

. . . ur:·:.; �:re:. 2..:.;T, �-,) fJ ::ilı r:,;l1 "Bugün sizin dininizi ikmal ettim, size 
olan nimetimi tamamladım "  diye tekit ve belgelendiği gibi yine aynı mana ile 
hclallerin vurgulanması ve ondan sonra genellenmesi dolayısıyla buyuruluyor 
ki :  �Ç.Wı � �1 r:;.Jl Bugün size bütün tayyibat, her çeşit hoş nimetler helal 
kılındı. ;J:J � ��ı ı)Jl ��ı ��� Bir de kitap ehlinin yiyeceği, yani ger�k bu 
tayyibattan kestikleri ve avladıkları ve gerek ekmek ve diğerleri gibi yiyecekleri 
size helal, ;..+J � �w,� sizin yiyecekleriniz de onlara helaldir. Yani yedirir 
ve satabilirsiniz. "Taam"dan maksadın ne olduğu hakkında üç görüş vardır: Bi
rincisi, kurbanlık demektir. İkincisi, ekmek ve meyve gibi kesilmeye muhtaç ol
mayandır ki, Zeydiyye imamlarından nakledilen budur. Üçüncüsü, kurbanlıklar 
ve diğer her çeşit yiyeceği içine alır. Çoğunluk birinci görüşü tercih etmişlerdir. 
Çünkü kurbanlıktan başkasının yiyecek olmasında sahibine tahsisi yoktur. Kur
banlık ise kesicinin fiiliyle yiyecek olabilir. Ve bunun için kitap ehline 
bağlanmasının bir manası vardır. 

Ahkam-ı Kur'an'da Ebu Bekir er-Raz'i der ki: "İbnü Abbas'tan, Ebu'd
Derda'dan, Hasen ve Mücahid, İbrahim, Katade ve Süddi'den rivayet edilmiştir 
ki ;J'J � y�ı ı_,j_,1 ��ı �w,� den maksad kurbanlıklardır.C1) Gerçekte görünen de 

bunu gerektirir. Gerçi yiyecek lafzını genel manada kullansak, gerek kur
banlıklarını ve gerek diğer yiyeceklerini içine alır. Fakat daha açık olan 
özellikle kurbanlıklar kastedilmektedir. Çünkü ekmek, zeytin yağı ve diğer yi
yeceklerin hükmü, onu imal edenlerin özellikleriyle ayrıJık arzetmez. Bunlarda 
( 1) cl-Ccssas, a.g.e., HI, 320. 
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mecusi veya kitabi (semavi bir kitaba inanan kişi)nin farkı olmadığmda kimse
nin şüphesi yoktur. Haramlarda söylendiği üzere kesilmeden ölenlerin de gerek 
müslüman ve gerek kitabi ve gerek mecusi ve diğer her kim tarafından 
öldürülmüş olursa olsun haram olduğunda müslümanların ihtilafı yoktur. Şu 
halde � � y�l ı)_,1 ��I �� diye özellikle kitap ehlinin yiyeceğinin mübah 
sayılmasındaki maksadı, bilhassa dinlerin değişmesi ile hükmü değişen kur
banlıklara yorumlamak vacib olur. Yani açıklamanın faydası, özellikle kur
banlıklar itibarıyla ortadadır. Belli ki y�l 1),,1 kitap verilenler, kitabı olmayan-

, 

)ardan ihtirazdır (yani onları hükmün dışında bırakmaktır). Halbuki yiyecek 
hususunda kitap ehli i le diğerlerinin farkı ancak kurbanlıklar ve av meselelerin
dedir. Kitap ehlinin leşine, domuz etine ve şarabına varıncaya kadar her yi
yeceği helal olmadığı, haram edile�lerden bulunduğu gibi, kitabi olmayanların 
her yiyeceğinin haram olmadığı da bilinmektedir. Şu halde kitap ehlini seçerek 
diğerlerinden ayıran bu özel mubahlığın faydası ancak kurbanlıklarda açıktır. 
Demek ki yiyecek güzel ve temiz şeylerden olmak şartıyla genel manası üzere 
bırakılsa da, bakış açısı ve beyanın hedefi, özellikle kitap ehlinin kestikleri ve 
avladıklarının helal olduğunu göstermek ve bu şekilde kesmek için diyanet, yani 
müslüman veya kitap ehli olmak şart olduğunu anlatmaktır. Bununla beraber 
yG.sjı ı).,,1 �..ili �� "kendilerine kitap verilenlerin kurbanlığı "  denilmiş olsaydı, 

; , -

o zaman diğer yiyeceklerin haram olması, şüphesi ortaya çıkacak ve karş ılıklı 
yiyecek yedirmenin caiz olacağı anlaşılamayacaktır. Bunun için yine "yiyecek11 
kelimesini, güzel ve hoş, temiz şeylerden olmalı şartıyla kurbanlıklar ve diğerle
rinden daha genel olmak üzere, asıl manasıyla düşünmek ve ancak kitap ehlinin 
diğerlerinden farkının, kurbanlıklar itibarıyla olduğunu da mas)kaleh (sözün 
kendisi için getirildiği şey) olarak anlamak, yani kurbanhklarm helal olmasını 
ibarenin delaletiyle, diğerlerinin helal oluşunu da işaretin delaletiyle almak ge
rekecektir. Ve bundan dolayıdır ki, Ebu Bekir Razi kurbanlıklar hakkında 
"azher: daha açık " deyimini kullanmıştır.<1 ) Şunu da unutmamak gerekir ki C. 

... 

J.Jı ;,;;J �1 ''Allah'tan başkası için kesilen" mutlak şekilde haram idi. Kitap ehli 
"' ,. , ,. 

ise görünüşte tevhid (Allah'ı bir kabul ettiklerini) iddia ettiklerinden dolayı 
görünüş durumlarına bakarak kurbanltklarında Allah'tan başkasının adını ilan 
etmezler demektir. Şu halde bir yahudi veya hıristiyanm kestiğini acaba ne ad 

) 

ile kesti diye araştırmaya kalkışmayarak ve dış görünüşleriyle yetinerek yemek 
caizdir. Fakat bir hıristiyanm, mesela bir koyunu keserken veya ava köpeğini sa
larken "Mesih'in adına" dediğini bizzat duyan bir müsliimanın da o koyundan 

( 1 )  cl�Cssas a.g.e, III, 320. 
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vryn avdan yemesi caiz olmaz. Çünkü bunun JJı ;,;;J J,.1 (. "Allalı'dan l>aşkası irin , , , , 
Ar.,·ilt-11" olduğu şüphesiz bir şekilde malumu olmuştur. Kitap ehlinin dış görünü-
,uylc yetinmek caiz olunca, müslümanlık iddiasmda bulunan herhangi bir kim
•crıin de dış görünüşüyle yetinmenin caiz olacağında ve dolayısıyla gerek ehl-i 
•Unnct olsun ve gerek olmasın İslama ait mezheplerden hepsinin kurbanlığının , 
hdal olduğynda şüphe yoktur. Meğer ki -Allah korusun- dinden dönmüş olsun. 
(.'Unkü mürted (dinden dönen), kitap ehline da katılsa kestiği asla yenmez. 

Yiyecek çeşidinden olan bu temiz ve hoş şeylerden başka ;;,... �L:· :�rJ . 
ı.:,,L.:;,:lt müminlerden muhsane olanlar, yani hür ve namuslu müslümun 
kn�hnlar ve kızlar, bunlardan başka y�I 1),,1 �.ılı ;;,... ::.,ı:· 0�G kitap ehlinden 
olan muhsaneler, yani hür ve namuslu

· 
kadınla

'
r v� kızlar da ::,.�;.1 �,,:��;ı f�I 

::,..· .� ihsan ederek yani namuslu bir şekilde nikahınız altına alarak -;,;. 
�t:.:. ne metres tutmakla açıktan .:,f�1 ı.s� V., ne de dost tutmak suretiyle 

.. .. ti ,, , 
1&1ılice zina etmiyerek ücretleri olan mehirlerini kendilerine verdiğiniz tak-
dirde sizin için helaldirler. 

Görülüyor ki, yiyecek hususunda iki taraftan izin verilmiş, müslümanlara 
hem kitap ehlinin yiyeceklerini yemek, hem de kitap ehline müslüman yemeğini 
yedirmek suretiyle karşılıklı alış veriş helal kılınmış, fakat nikah hususunda bu 
helal olma bir tarafa tahsis edilmiş, yalnız müslümanların kitap ehlinden namus 
dairesinde nikah iJe kadm almaları helal kılınmış ve bununla daha önce Bakara 
suresinde geçen �� � �l.S'µı ı� 'J� "İman etmedikçe müşrik kadınları ni-, , , , 
kahlamayın" (Bakara, 2/221) yasaklaması, kitap ehli kadınlar hakkında kaldırılmış 
ve karşıhkh olarak müslüman kadınlarının kitap ehliyle evlenmelerine asla izin 
verilmemiş, bu cihet aslı ve geçmişteki haramlığı üzerine baki kılınmıştır. 

İlk önce � ..j'� 'fi u! (. ;J:.J � ��1 -;. ''O, yeryüzünde ne varsa hepsini sizin 
için yarattı " (Bakara, 2/29) ayetinde açıklandığı üzere, insana ait nefis ve ırz 
meselelerinde mubah olmak değil, haram olmak esastır. İkinci olarak bu asli ve 
czell haramlık ı)..� � �.,;:.:lı I� 'J� "Allalı 'a ortak koşan erkekler de , , ,. "' 

inanıncaya kadar, onlarla (kadınlarınızı) evlendirmeyin" (Bakara, 2/221) yasakla-
ması ile tekit edilmiş ve açıklanmıştır. Üçüncü olarak Nisa suresinde � '1TJ 
� �;:Jı Js. �..)lS'.J..ı aJı "Allah, müminlere karşı kafirlere asla yol vermeyecek· , ,, , , , 
tir. " (Nisa, 4/141) ile bu haramlık ve yasaklama daha genel şekilde açıklanmışt1r 
da. Dördüncü olarak bütün helallerin özetlenip açıklandığı bu ayette, yiyecek 
her iki taraftan incelenerek nikah için de bu beyan sergisi açılmış olduğu halde, 
kitap ehlinden kadın almanın müslümanlara helal oluşu açıklanmış ve tersinden 
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sükut edilmiştir ki, bunda zaruret beyanı denilen bir kasr (tahsis) vardır . Ve bu 
şekilde müslüman kadınlarının kitap ehli ile evlendirilmesinin asla bahis konusu 
olamayacağı hatırlatılmış, asli ve geçmişteki haramlığı üçüncü defa olarak an
latılmış ve belgelenmiştir. Çok açık olan ve asr-ı saadetten beri ümmetin ittifakı 
ile de bilinen bu meseleyi hatırlatmamıza sebep zamanımızda İslami delilleri 
bilmeyen bazı cahillerin Kur'an'da buna dair bir nass (dini delil) bulunup bulun
madığını sormaları olmuştur. Halbuki bu gibi, haramlık asıl olan meselelerde, 
izin verilmemiş olması yeterli bir delildir. Şu halde bu gibiler hakkında yasakla
ma var mı diye değil, izin var mı diye sormak lazım gelir. 

Burad� gerek yiyecek ve gerek nikah bölümlerindeki �Gsjı ı)J1 �.ı11 kitap 
, , 

verilenler, kitap ehli olan yahudi ve .hıristiyanlardır. Hz. Ali (r.a.) Arap hıristi
yanlarından Beni Tağlib hakkında: "Bunlar hıristiyanlıktan, şarap içmekten 
başka bir şey anlamamışlar. Ve şu halde hıristiyan hükmüne dahil değildirler" 
demiş. İmam Şafii de bunu tercih etmiş ise de çoğunluk ve Hanefi imamları, ki
tab·ı� · zahirine göre bütün Arap hıristiyanlarınm kestiklerinde de bir mahzur yok
tur, demişlerdir. Ancak İbnü Abbas nikah bölümünde kitap ehlinden maksadın 
harbi (düşman ülkesinde) olmayanlar olduğunu ve dolayısıyla harbi olan yahu
di ve hıristiyan kadınlarını nikah etmenin caiz olmadığmı söylemiştir. Fakat 
bunda da alimlerin çoğunluğu ayetin mutlak olmak üzere harbi ve zimmi 
düşman ülkesindekileri 

.
de, İslam devleti tebasındaki yahudi ve hıristiyanları da 

içine aldığını ve bu hakımdan harbi olan kitap ehlinden kadın almanın haram 
değil, bir zaruret bulunmadıkça nihayet mekruh olduğunu söylemişlerdir. 

Kitap ehlinden başkasına gelince: Bunlardan mecusiler hakkında Resullul
lah: �Ç� �j �� �� �lj � ��I �1 � &: ı.,t_ " Mecusilere kitap ehli mua
melesi yapınız, fakat kadınlarını nikah etmemek ve kestiklerini yememek 
şartıyla11< 1) buyurmuştur. 

Bununla beraber dünyada kitap ehline yiyecek ve kadın yönüyle verilen bu 
� 

özelliklerden dolayı ahiret açısından da böyle sanılmasın. Çünkü, ���Lt � :;..� 
� � � her kim bu imana yani en mükemmel dine ve İs lain

, ş�riatına 
küfrederse bütün ameli tutulur, � ........ �ı � -.j.'11 � ;.� Ve ahirette zarar eden-

,, , , , , 

lerden olur. Şu halde bunların yiyeceklerini yerken veya kadınlarını alırken 
' 

imanı bozmaktan, dinden dönme tehlikesine düşmekten son derece çekinme-
lidir. Ve bundan dolayıdır ki, düşman ülkesinde yaşayan bir kadını almak mek
ruhtur. �1 °.J.J _'1.;:.. ::ı:- .:,:;.  �J,: t.� "Sizin hoşunuza gitse, de inanan hir ca-

(1 )  Muvatta, Zekat, 42; Beyhaki, es-Sünenü'l-Kübra, IX, 189. 
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ı ive·, !\ llah'a ortak koşan hir kadından daha hayırlıdır. " (Bakara, 2/22 1 ). 

l lahi anlaşma ve akidlerden helal ve haram hükümlerinin açıklanması 
Nırasında dinin kemale erdirilmesi ve nimetin tamamlanması ile Allah'ın ahdinin 
(vaadinin) yerine getirilmiş olduğu anlatıldıktan ve bu cümleden olmak üzere 
' ltıııya hayatının maksatlarından olan sofranın güzel ve temiz şeyleri, Nisa 
siın·sinin : t' �ıı � � yll. (. ı�G "Size helal olan kadınlardan alın" (Nisa, 4/3) 
k ; ıvramını açıklayarak temiz ve güzel şeyleri aile ile birleştirerek müslüman top
· ıu ın una sunulduktan ve nihayet bundan böyle anlaşmayı yerine getirme 
hükmünün tamamen kulluk görevine yöneldiği, bunun da iman akdi ile lslam1a 

ııit hükümleri yerine getirmeye bağlı olduğu işaret edildikten ve bu dünyanın hir 
de ahireti bulunduğu hatırlatıldıktan sonra � ::.ı(la.ı1 "iyi kadınlar, iyi erkt.'k-,. ,,.  ,. , 
lf're" (Nur, 24/26) ayetinin delaleti üzere ahirete ait nimetleri kemale erdirmek 
İ\İn, bu en mükemmel dinin imandan sonra kulluk anahtarı olan temizlik em
rinden başlamakla kulluk akdini belgelemek için buyuruluyor kii 
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Meal-i Şerifi 

6 - Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman, yüzlerinizi ve 
dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshedin, iki topuğa kadar 
da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz temizlenin. Hasta iseniz, yahut 
yolculukta iseniz, yahut biriniz abdest bozmaktan gelnıişse yahut kadınla
ra dokunmuşsanız, su da bulamamışsanız, temiz bir toprağa teyemmüm 
edin. Bunun için de yüzlerinizi ve ellerinizi o toprakla meshedin. Allah size 
bir güçlük çıkarmak istemiyor, fakat sizi temizlemek ve şükredesiniz diye 
de üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor. 

7- Allah 'ın, üzerinizdeki nimetini ve " İşittik, itaat ettik•• dediğinizde 
sizden aldığı ve kendisiyle sizi bağladığı ahdini hatırlayın. Allah 'tan kor
kun, çünkü Allah göğüslerin özünü çok iyi bilir. 

Bu ayete, teyemmüm ayeti denilmiştir ki, Buhari ve Müsl im'de Hz. 
Aişe'den rivayet edildiği üzere, adı geçenin gerdanlığının düştüğü seferde gece
leyin susuz bir yerde kalınıp abdest almak mümkün olm'}dığından dolayı nazil 
olmuş ve bu gibi durumlarda abdest yerine teyemmümü emretmiştir. Gerçi bu 
ayet, ilk önce abdestjn farzlarını tesbit etmekte ve böylece aynı zamanda bir 
"abdest ayeti" olduğu muhakkak bulunmakta ise de, abdest başlangıçta bu ayet 
ile meşru kı1mmış olmayıp, ta Mekke'de namazla beraber farz kılınmış ve hatta 
İstam'da hiçbir zaman abdestsiz namaz kılınmamış olduğu bilindiğinden, bu
nunla abdestin farz oluşu doğrudan doğruya değil, taharet (temizlik) 
hükümlerini çıkarmada esas alınmak üzere, takrir yoluyla tesbit edilmiş ve bu
nun ismi abdestten çok teyemmüme dayandırılmıştı. Sahabeden Alkame b. el
Feğra (r.a.) demiştir ki: "Bu !.,,lalı J! ;.�·.; fi! ı;:_ı ��I �1 4 ayeti ininceye kadar 
Resullullah su dökmüş (küçük abdestini yapmış) olursa, abdest almadıkça ne 
konuşur, ne de selam alırdı. Biz söyleriz, o söylemez, biz selam veririz, o ver
mez ve almazdı." Yani Ebu Hayyan'ın da naklettiği üzere Resullulllah, bu 
ayetten önce abdestsiz bir iş yapmak şöyle dursun, söz bile söylemezdi . .  Şu 
halde bunun inişi abdestin her işi için değil, namaz için farzolduğunu 
açıklamakla Resulullah'a bir ruhsat ifade etmiştir. Anılan sefer, ifk (iftira) 
kıssasının ortaya çıktığı Beni Mustalik Gazvesi olduğuna, bunun da hicri altıncı 

\ 
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Ptt'IW �aban ayında Hudeybiye seferinden önce vuku bulunduğuna göre bu ayet, 
M;\idc suresinin i lk  inen ayetlerinden ve hatta bu surenin Hudeybiye'den sonra 
lnıni� olduğu söylendiğine göre inişinin. başlangıcı olan ilk ayeti demek olur. 
l"ııkat unutmamak gerekir ki, Nisa suresinde 4'�� �t, i):Jr ı� � ı_,t.i �_.ı!ı \.4!1 � 
11/·:y iman edenler, siz sarhoş olduğunuz halde namaza yaklaşmayın" (Nisa", 4/43) . 

f\yl'linde de geçmişti. 
KIRA.ET: ��lJ İbnü Kesir, Ebu Amr, Asım'dan Ebu Bekir Şu'be, 1 Iamzc, 

1 '1llı Cafer, Halefü'l-Aşir kıraetlerinde ( r 'i = lam) cer i le esre ��r, �eklinde; 
)ıtt"ri kalanlarda yani Nafi, İbnü Amir, Asım'dan Hafs, , Kisai, Yakuh 
kıraetlerinde nasb ile üstün ��t şeklinde okunur. Nasb (üstün), ayaklarını. yüz 
ve el gibi ıpu "yıkayın" emrine bağlanmasında, cerr (esre) de ı�r, 

, 

"mcshedin" hükmüne bağlanmasında açıktır. Ve bu iki kıraetin birbirine uyumu 
nçısından bir mezheb ihtilafı ortaya çıkmıştır. Zira birine göre ayaklar 
yıkanacak, diğerine göre de mesh ile yetinilebilecek görünüyor. Bunun en güzel 
en doğru çözüm şekli, çıplak ayakların yıkanması, meşhur sünnet i le sabit 
olduğu üzere abdestle giyilmiş mest ve fotin üzerine de meshedilmesidir. Ehl-i 
sünnetin çoğunluğunun .mezhebi budur. '' Kaffal Tefsiri "nde, sahabeden yalnız 
İhnü Abbas ve Enes b. Malik, tabiinden İkrime ve Şa'bi ve Ebu Cafer Mu
hammed b. Aliyyi'l-Bakır'dan, "ayaklarda abdestin farzı, mesh'' olduğu nakledil
miştir ki, Şia'dan İmamiyye'nin mezhebi budur. Bütün fakihlerin çoğunluğu ve 
tefsirciler ise, "ayaklarda abdestin farzı, yıkamak" olduğunu beyan etmişlerdir. 
Zahiriye'nin başkanı olan Davud-ı İsfahani de: "Her ikisinin cem'i (toplanması) 
vacib" olduğunu söylemiştir ki, bu da Zeydiye imamlarından Nasır Lilhakk'm 
görüşüdür. Hasenü'l-Basri ile Muhammed b. Cerir et-Taberi de mükellefin, 
meshetme ile yıkama arasında serbest olduğunu söylemişlerdir. Bunların 
tartışması fıkıh kitaplarında genişçe yapılmıştır. Burada ancak şu kadar söyleye
lim ki, çıplak ayaklara meshetmeyi caiz görmek ayetin sonunda ;J'� � "sizi 
temizlemek istiyor" diye açıklanan temizlik hikmetine kesin olarak aykırı' bulun
duğu ve hele yıkanmamış kirli ayaklarla camilere girmenin, temizlik şöyle dur
sun, normal temizlik ile bile uyuşmasının mümkün olmadığı ortadadn. Nitekim 
ayaklarını güzelce yıkamamış ve ökçelerinde biraz kuruluk kalmış olanlar 
hakkında Resulullah ;�I ;,.. y�':i.J j.:_:, · "Vay şu ökçelerin ateşten haline"( .t ) buyur-

, , 

( 1 )  Buhari, İlim, 3,30, VudG, 27,29; Müslim, Taharet, 25-28,30; Ehu Davud, Taharet, 46; Tirmi1.f, 
Taharet, 3 1 ;  Nesci, Taharet, 88; İbn Macc, Taharet, 55; Darimi, Vudu, 35; Muvatta, Tahıırcl, 
5; Ahmed h. Hanhcl, 11, 193, 20 1 ,  205, 2 1  l, 226, 228, 282, 284, 389, 406, 407, 409, 430, 467, 
482, 498; III,316, 390, 426, iV, 191, V,465, Vl,81, 84, 99, 1 1 2, 192, 258. · 
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muş ve tekrar yıkanmasını emretmiştir. Bir de maksat mesh olsaydı �j� · gibi 
sadece ��t demek yeterli olur. V:.:·.tJı JI "Topuklara kadar" kaydına hiç 'de ge-, , , 
rek kalmazdı. Bu  da farzın esasının yıkamak olduğuna ve meshin buna dayan-
ması lazım geldiğine işaret �der. Kısaca ayaklar hakkında yıkamak emri muh
kem, mesh emri mücmeldir ve yüksek sünnet ile açıklanmıştır. ; ? �I �!·, ·.v.Jı 
tıpkı Nisa suresindeki gibi de okunmuştur. (Nisa, 4/43 ayetine bkz.) 

ı_,t.I �.ılı 4!1 � Ey iman edenler! Malum ya, imandan sonra ilk vazife na
mazdır. Si� i):a;I JI r�:i r�ı namaza kalktığınız, yani namaza kalkmak iste
diğiniz zam�n �r)ı JI ��t �;.� ı_pu yüzlerinizi ve dirseklere kadar el
lerinizi yıkayıni� �� l� G ve başlarınıza meshediniz, ��·-tJı J_ı µ..�r, iki 
topuğa kadar ayaklarınızı da. Yani ayaklarınızı da yıkayınız, yahut mesli ise 

1 meshediniz. Bu temizlikler yapılmadan namaz, namaz olmaz. � i� aJı J;.it � 
� "Allah, taharetsiz hiçbir namazı kabul etmez11<1>. Buna "tuhfir� temizlik" ve 

ıl 

"vudu: abdest" denilir ve işte abdestin farzı bunlardır. Ve görülüyor ki, bu da 
dört şeyden, . ibarettir: Üç yıkama, bir mesh. İmam Şafii, bunların tertibi de dahil 
olmak ve bir de niyetsiz ibadet olamayacağı düşüncesiyle niyet de hesaba 
katılmak üzere altı; Ahmed b. Hanbel hazretleri de yüzde ağız ve burun içlerinin 
de dahil olduğu düşüncesiyle mazmaza (ağıza su verme) ve istinşak (buruna su 
vermey)i de katıp sekiz saymıştır. Hanefilerde ise niyet, tertip, ağız ve buruna su 
vermek sünnettir. Ve abdestin daha birtakım sünnetleri ve edebleri vardır ki, 
bunları tamamlayıcıdır. Hepsinin başında besmele vardır. Ayetin zahirine 
bakınca, her nan1aza ·kalkarken ayrıca bir abdest almak gerekir gibi görünür. Bu
nun için Zahiriler, her namaz için ayrıca bir abdestin farz olduğunu 
söylemişlerdir. Çoğunlukla Peygamberimizin ve Raşid Halifelerin böyle 
yaptıkları da muhakkaktır. Fakat bunlar farz değil, sünnettirler. Çünkü 
Mekke'nin fethi günü Peygamberimiz, beş vakit namazı bir abdest i le kılmış, 
Hz. Ömer de: "Ey Allah'ın Resulü, bundan önce yapmadığın bir şey yaptın" 
demiş, ce�bında "Bilerek yaptım ey Qmer" buyurulmuş.olduğu da rivayet ola
rak sabittir ki, bu isteyerek yapma ile cevaz (izin) gösterilmiştir.<2) Sonra ayetin 
tamamiyle zahirine bakılacak olursa, abdestin ancak namaza kalkıldığı zaman 
alınabilmesi gerekecek ve dolayısıyle otururken abdest alıp da, namaza kalkmak 
da yeterli olmayacaktır. Bunu ise Zahiriyye de söylememiştir. Demek olur ki, 

(1) Buhar!, Vudfi, 2; Müslim, Taharet, 1 ;  Ebu Davud, Taharet, 3 1 ;  Tirmizi', Taharet, 1 ;  Ncsel, Ta
haret, 103; Zekat, 48; İbn Mace, Taharet, '2; Darimi, Vudu, 2 1; Ahmed b. Hanbel, II/20, 39, 
5.l, 57, 73, V/74, 75. 

(2) Müslim, Taharet, 86; Ebu Davud, Taharet, 65; Ahmed b. Hanbel, V, 350. 
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hu noktada ayetin zahiri kastedilmediği ittifakla sabit olduğundan gerek halin 
,ı,•lıılc:li ve gerek teyemmüm fıkralarında hades (küçük veya büyük abdessiz
Uk  ) in  açıklanması karineleriyle ayetin mutlak oluşu ya hitabın abdest; olma
yunlara tahsis edilmesi veya �-� ;.�·.; r�; yani "abdestiniz olmadığı halde nama
ı.u kalktığınız zaman" manasıyla kayıtlanarak tefsir edilmesi gerekir. Ve o ·  
huldr abdestin vücubunun sebebi, mutlak namazı irade etmek değil, abdestsizlik 
euı-ııyla namazı irade etme demek olur ki, çoğunluğun görüşü de budur. Sonra 
dikkate şayandır ki, �� ı;.:..:.r, "başlarınızı meshediniz" değil, 11ba'' ile ı;.:..:.r, 
�.;)� buyurulmuştur. Bu be "başınızla meshediniz" demek gibidir. Nasıl ki 
"nH�n<lile sildim'' demekle "mendil ile sildim" demek arasında fark vardır. Bura
''" meshin başa yapılacağı ve başın mesh aleti olamayacağı açık olduğu halde, ( 
� .;! ba)'nın getirilmesi bir alet manasına işaret, bu ise örf bakımından bir elden 
lharct olmakla, bu ifade şeklinden ve bir de "nasıye" hadisinden Hanefi imam
lıırı , ' 'Elinizi ölçü tutarak elinizle başınıza meshediniz" manası anlaşıldığını 
ttüstcrmişler ve meshin farzı, "cüz'i bir harekette tam bir el mikdarı, diğer de
yimle nasıye mikdarı, diğer deyişle dörtte biri" olduğunu ve tamamını meshin 
Nlinnet olduğunu beyan etmişlerdir. Fakat İmam Malik ve Ahmed b. Hanbel 
lnmamına meshin farz olduğunu, İmam Şafii de bir parmak dokunmanın yeterli 
hulunduğunu söylemiştir. 

YIKAMANIN MAHİYETİ: Suyu azanın üzerinden tamamen akıtmaktır. 
< >ğmak şart değildir. Şu halde su damlamadıkça yıkama denmez. Abdest, hades
k.n taharet yani itibari ve görülmeyen bir kirlil ikten temizlik olduğu için bunun
la necaset (maddi pislik)ten temizlenmek için olan yıkamayı birbirine 
karıştırmamalıdır. Necasetten temizlenmede, pislik iyice kayboluncaya kadar 
yıkamak ve gereğine göre oğmak veya silmek gerekli ise de abdestte bu gibi te
mizliğe engel olan kir ve pislikler daha önce kaldırılmış olacağından 
görünmeyen hadesi kaldırmak için bir defa yıkamak yeterli olabilir, farzı bu 
kadardır. Çünkü emir, tekrarı gerektirmez, fakat iki defa daha iyi olur. Ve üç 
defa tekrar sünnettir, oğmak da sünnettir. Ancak İmam Malik, oğmak farzdır 
demiştir. 

MESH: Esasen bir şeye dokunmak ve örfte el sürmektir. Dinen de farzı, 
dokunmaktır. Şu halde başa �neshetmek, taze, kullanılmamış bir yaşhğın istener� 
mikdara isabet etmesi demektir. Bundan tekrar sünnet değildir. Fakat hafifçe bir 
saç düzeltmesi olabilir. 

İşte namazın şa�tJarından biri böyle abdesttir. fakat bunun yeterli olması, 
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cünüp olmadığı takdirdedir. Ç- r!�S-�!' Ve eğer cünüp iseniz, yani rüyada veya 
uyanıkken fışkırarak meninin inzal (inme )i ve inzal olmasa (inmese) bile iltikai 
hitaneyn (erkek ve kadının sünnette kesilen yerleri, yani tenasül uzuvlarınm 
birleşmesi) olmuş ise ıJ;J,\.l iyice temizleniniz kendinizi baştan tırnağa tama
men yıkayıp temizleyiniz, guslediniz ki Nisa suresinde L,.1; :•;.; J:> "gusledinceye 
kadar" (Nisa', 4/43) diye "iğtisal" (gusletme) ile tabir edilmişti. Burada tekellüf 
(zahmet verici, zorlayıcı) sigasiyle "tetahhür" denilmiş ve gusletmede mübalağa 
edilmesinin gereği gösterilmiştir. Bunun için zorluğa varmamak üzere mümkün 
olan her taraf yıkanmalı ve hatta ağız burun içleri bile yıkanmalıdır. Abdestte 
sünnet olan ağzı çalkalama ve buruna su çekme gusülde farzdır. 

Fakat bu gusül ve o abdest mazeret bulunmadığı takdirdedir. :;,.;; ;.��$'�� ve 
eğer hasta olur, 7- ıfa. �1 veya seferde bulunur, Ja.i�I � �1 : � �1 veya he�han-

, - l ; ;  , 
gi biriniz heladan gelir, : ( :ıı r�· t�1 veya kadına dokunursunuz da : ı.:. ı,,� ru 
bir su  bulamazsanız, yani ya gerekli araştırmadan sonra gerçekten bulamaz 
veya hastalık veya sefer aramaya engel veya kullanmaya engel olduğundan do
layı arama veya kullanmaya güç ve çare bulamazsanız, o zaman abdest veya 
gusül yerine cı. r� ıJ:'.�:1 hoş ve temiz bir toprakla teyemmüm ediniz . .  ,. -
Niyet ediniz de � ��r, �;.� ı�u o topraktan yüzlerinize ve kollarınıza 
meshediniz. Hastalık ve yolculuk kayıtları, suyu bulmaya veya kullanmaya en
gel olan özürleri; heladan gelmek veya kadına dokunmak da abdesti veya guslü 
gerektiren sebepleri; suyu bulamamak da bunların yerine teyemmümün 
sıhhatinin şartını göstermektedir. Açıktır ki, heladan gelmek, bedenden bir ne
casetin ç.ıkmasından kinayedir ki, dilimizde abdest bozmak denilir. Hanefilerce 
durun1 böyledir. Fakat İmam Şafii sebileyn (idrar ve dışkı yolların) dan çıkn1ası 
demiş, İmam Malik de iki yol (idrar ve dışkı yolların)dan çıkması alışılmış olan 
pislikten demiştir. 

(Nisa 4/43. ayetinde teyemmümün, saidin manaları ve daha bazı izahlar 
geçmiş olduğundan oraya bakınız.) Burada fazla o larak Z kayd; zikredilmjş ve 
bu şekilde teyemmümde yalnız kasd ve niyet ile mesh yeterli olmayıp temiz 
toprağa dokunmak da gerektiği işaret edilmiştir. � 'in ibtida veya teb'iz olması 
ihtimali vardır. İbtida olduğuna göre elin temiz toprağa dokunması yeterlidir. 
Teb'iz olduğuna göre de muhakkak elden yüze ve kollara da biraz bir ·· şey 
sürülmesi lazım gelir. Birincisi Hanefi mezhebinin, ikincisi de Şafii mezhebinin 
görüşüdür. Taşa, mern1ere ve madene teyemmüm caiz olup olmayacağı 
hakkındaki ihtilafın kaynağı budur. İhtida olması ruhsat, teb'iz olması ihtiyattır. 
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• 

)imdi sakın "bu külfetler, zahmetler nedir?" demeyiniz. � � aJı � L. 
y � Bu taharet (temizlik) veya teyemmüm emirleriyle Allah'ın i�teği size 
htr baskı yapmak sıkıntı ve zahmete koşmak değil, ;J"� � �� fakat o 

, "' "' "' 

•b.i tathir etmek, maddi manevi, görünür görünmez pisliklerden ve 
ıshuahlardan temizlemek ;J:'JC: :-:.:·., �<tJ ve size nimetini tamamlamak ister 
ki �J� ;J:.tJ şükredesiniz, dışın;z ';e içiniz temizlenip nimetin zevkini ta
dnsınız, nimet vereni ve nimet verenin hakkını göresiniz. Şu halde dinde 
Jıtiiçlük çıkarma yoktur. Dine ait teklifleri külfet ve zahmet değil, bir nimet 
lanımalıdır. Abdestin, guslün, teyemmümün hikmeti, maddi pakltk ve manevi 
kınizliktir. Güzel ve temiz şeyler, temiz kişiler için olduğundan temizlik, nimet 
ve saadetin tamamlanmasına sebeptir. Bu da şükretmeye sebeptir. Şükür <le: ::,,,J 
��� ;.;� ''Andolsun şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım ". (lhrnhin�. 
1 4/7) ayeti gereğince nimet ve saadetin artmasına sebeptir. Bu  şekilde tamamın 
üstünde nimet ve saadet sonsuz bir artma ile cereyan edip gidecek demektir. Yu
karda � µ :.:.:.:JT.J "size nimetimi tamamladım" buyurulduğu halde, ondan 
sonra b�ra'da � :-:.:,:.; :.-:ı� "size olan nimetini tamamlamak için" buyurulması, 
daha doğrusu inişte -ö�deliği bulunan bu ayetin, bu vechile tertipte geriye 
bırakılmayı gösterir ki, orada nimeti tamamlamak, izafi ve dünyaya ait bir ta
ınamlamadır. Burada daha tamamlanması vaad olu'nan nimet de ebedi ve sonsuz 
olan ahirete ait nimettir. Bu :,,:heple bunda :: �_ili 'r';. ;.s:,;.1 �")� W! "Kıyamet giinü 
ccirleriniz size eksiksiz olarak verilecektir" (Al-i İmran, 3/185), ,,,,; ��') l..� ı)ir, 
. . .  ..İ.ıı Jı "O günden sakının ki, o gün hepiniz Allah'a döndürüleceksiniz, sonra 

, , 

herkese kazandığı tastcıman verilecek ve onlara hiç haksızlık edilmiyecektir" 
(Bakara, 2/281) kavramlarına işaret vardır. Nihayet burada şu da anlaşılıyor ki, 
nimet ve saadetin en büyüğü şükran (teşekkür etme, iyilik bilme) dir. Ve en me
sut kimseler teşekkür hissi ile dolu olanlardır. Ve Allah'ın rızasına erme zevki 

• 

bunun içindedir. (Fatiha suresinde JJ J:.;.J1 ye bkz.) 
Özetle, nimetin artması şükür ile, şükür de nimeti unutmamakla ayakta du-

, 

racağından bu temizlikleri yapınız � J.H �; ı.J}'�IJ ve A.llah'ın size olan ni· 
metini ve özellikle İslam nimetini unutmayı�ız, zikir ve fikrinizden çıkarma
yınız, daima anmakla şükrediniz ki, namaz bu şükür cümlesindendir. 4./.11 1 J�� 
tr.bt, � r�li ·�! � �& Ve t; misakı anıp ifa ediniz ki, Allah onunla �izi ,�· ... ::. 

CJ,'(, "işittik ve itaat ettik" dediğiniz zaman belgelemiş, sağlamlaştırmıştı. 
Burada Bakara suresinin sonundaki: �f �(, �� �(,il Qt, � "/�·ittik, itaat 

, , , 

ettik! Rabbimiz, bizi bağışlamanı dileriz! Dönüş sanadır" (Bakara, 2/285) iman 
ve belgelemelerine bir işaret bulunduğu açıktır. Bu misaktan maksat, Akabe 
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gecesinde ve Beyatu'r-Rıdvan'da vaki olan misak (anlaşma) olduğu ve Peygam-
' berimiz ile olan bu misakm Allah'a isnad edilmesi 41Jr ��Ç. wl ��� �.dl �I 

, _, , , , 

"Muhakkak ki sana beyat edenler, söz verenler, gerçekte Allah'a beyat etmekte-
dirler. " (Feth, 48/10) ayetinin delaletine dayanmış bulunduğu da söylenmiş ise 
de, bunun alemin yaratılması ve Adem'in hilkati konularının içinde olup, Fati· 
ha'da ::,._.:·,; �4G '<··� ��I ''Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dile-

, , , 

riz" (Fatiha, 1/4) diye aktedilen ve sonra ağır ağır bütün müslümanların Peygam-
hcr'e kolay ve zor, sevinç ve keder, bütün durumlarda işitmek ve itafit etmek 
esası üzere iman, ittiba v-_� bey'atlarıyla belgelenen ve dolayısıyla bütün 
anlaşmaları içine alan ezeli ahd olması daha açık ve daha tercih olunandır. 
Mücahid, bu misakdan maksad, A'raf suresinin 172. ayetinde açıklanan �_:.ı w 
� ı)u "Ben sizin Rabbiniz değil miyim ? "Evet" dediler" (A'raf, 7/172) anl�şma
sı olduğunu; Süddi de, Allah Teala'nın tevhid ve şeriatler hakkında tayin etmiş 
olduğu akli ve şer1i deliller olduğunu söylemiş ve ilm-i kelamcıların çoğunluğu 
bunu tercih etmişlerdir ki, bunların hepsi aynı yoruma dönüşürler. Çünkü asıl 
misak birdir. Fazlalaşan bunun çeşitli şekilde belgelenmesidir. Bu hatırlatmanın 
özeti, .))�lt, 1)�1 "sözleşmeleri yerine getirin" gereğinin kabulü geçmiş olduğunu 

� , 

hatırlatmakla yerine getirilmesini belgelemektir. Şu halde mana şöyle demek 
olur: 

Yaratılışınızın bütün geçmiş safhalarında ve mutlak acizliğinizin hüküm 
sürdüğü varlığınıza ait devrelerinizde, fıtrat olarak bağlanmış olduğunuz ve son
ra ihtiyaçlarınızın sıkıştırdığı, emellerinizin kaynaştığı şuurlu demlerinizde akıl 
ve fikrinizle samimi kalbinizden kopan yalvarmalarınızla ır.l,1J � "işittik ve 
itaat ettik" diye kuvvetli sözleşmelerle belgelediğiniz o kulluk sözünü, semerele
rini vermeye, nimetlerine ermeye başladığınız genişlik günlerinde ve başarılı 
olduğunuz sırada unutuvermeyiniz de, o İslam nimetini ve iman hidayetini 

. . 

teşekkür zevkiyle anıp, akitlerinizi tamamen yerine getirin, J.lıı I�[, ve Al· 
lah •dan korkunuz da, bunları unutup nankörlük etmeyiniz, kalbinizi boz
mayınız� Çünkü ;;.l:.Jı ı.:.ıü.ı � 4İJı �ı "Allah sin�lerinizde gizlenen en gizli 

� , � , , . 

şeyleri bilir. " Şu halde yalnız cisim ve görünüşle ilgili temizlik ile değil, hem 
cismani, hem rühani, hem zahiri, hem batın! tam bir temizlik ile temiz ve pak 
olarak olgun bir kullukla Allah'ın huzuruna geliniz ve nimetin tamamına erip 
şükrediniz. 
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Meal-i Şerifi 

8- Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik 
ynpanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz, sizi adaletsizliğe sevketmesin. 
Adaletli olun, çünkü o, takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz 
Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. 

9- Allah, iman edenlere ve salih amel işleyenlere şöyle vaad etmiştir: 
C )nlar için mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. 

10- İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar, cehen
nenıliktirler. 

Tevhid dininin ahlaki gayesini, sosyal ve siyasi hikmetini özetleyen bu 
. -

fıyctin benzeri Nisa suresinde geçmiş idi. Fakat orada J.ı :  C4.'�· .1:...ilLt �(,; "Adaleti 
, ,, ... "' "' ,, ' 

ıum yerine getirerek, Allah için şalzidler olun " (Nisa, 4/135), burada ise JJ �(,) 
LJ� . 7.ı+"· "Allah için hakkı ayakta tutanlar olun. " buyurulmuştur. G�;çi .ik i  

4 , "' , 

mananın birbirini gerektirmiş olduğunda şüphe yoktur. Elbette adaletle ayakta 
duran, Allah için ayakta ; Allah için ayakta olan da adaletle şahitlik eden olur. 
�u halde ifade sırf kelamda bir sanat gösterme ve çeşitlenmeden ibaret 
sanılabilir. Fakat dikkat edilirse anlaşılır ki, orada asıl maksad, Tu'me olayında 
okluğu gibi sevgi ve iltimas yerlerinde adalet ve hakkaniyeti gözetmek, kendisi 
ve sevdiği yakınları aleyhinde bile olsa hakkı (doğruyu) itiraf ve adaleti yerine 
getirmek idi. Burada ise maksad, düşmanlık ve nefret yerlerinde adalet ve hak-
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kaniyeti gözetmek, düşmanın lehinde bile hak ve adaleti tutmak ve tatbik et
mektir. Yani orada dahili siyaset, burada ise harict siyaset görüşü üstündür. 
İkinci olarak, orada sözün gelişi kullara adalet ile Allah'a ihtisas ve kulluğu te
mindir. Burada ise Allah'a ihtisas ve kulluk ile kullara adaleti temindir. Her iki 
hakış açısıyla da birincide adaletle ayakta durmakla, burada Allah için ayakta 
durmakla başlamanın uygun olduğu açıktır. Şu halde: 

ı):.İ �.ı1ı �1l; Ey müminler, yalnız abdest alıp namaz kılmakla kalmayınız 
, r 

ve ancak o zaman Allah huzurunda kıyam edilir zannetmeyiniz, JJ �� ı)) 
daima Allah için ayakta olunuz, yapmanız gereken her işe Allah için sarılıp 
Allah için hükümler icra ve işleri idare ediniz, .Ll� : (,/ı hep adalet ve hak· 
kaniyet şahitleri olarak hakkı yerine getiriniz. Her fiiliniz ve sözünüz Allah 
için olsun. Her yönden adalet ve hak şahidi olunuz, adaleti yerine getirmede nu
mune-i imtisal (örnek insan) olunuz. ı)

,
.W \ıl � 1-; �b �� "3 Ve bir kavme 

şiddetli kininiz veya onların size kini ve düşmanlığı sizi adaletsizliğe sevket
mesin. Şu halde haklarında doğru şahitlik ve adilane hükmetmeye veya 
işkenceye, iftiraya, harbe girmeyenleri öldürmeye, sözünden dönme vesaire gibi 
helaf olmayan şeyleri yapmakla zulüm ve düşmanlık yapmaya, günaha sokmaya 
sebep olmasın. ��!u �)1 ; l,Jkı Adalet yapınız ki, o takvaya daha yakındır. 

, 

Allah'ın korumasına girn1ek için en yakın vasıtadır. Artık harici siyasette 
düşman olan kafirler hakkında adalet bu derece önemli vacip olunca, dahill 
siyasette ve müslümanlar hakkında adaleti yerine getirmenin ne büyük bir fari
za (görev) olduğunu ve Nisa suresi ayetine ne kadar önem vermelc lazım gel
diğini kıyas ediniz. Evet, ad'4iet böyle yüksek ve takvaya en yakın bir görevdir. 

• 1 

Fakat takvanın aynısı da değildir. Bunun için adalet yapınız, J.l.ıı �G ve 
Allah'dan korkunuz. En yüksek gaye budur. Bütün kurtuluş, bütün iş  bundadır. 
Allah'dan korkmayan adalet de yapamaz. Şu halde emirlerine ve hükümlerine 

' 

karşı gelmekten sakınıp, Allah'ın korumasına giriniz. Çünkü �� � � ;JJı 0t 
, , , 

"Allah yaptıklarınızdan haberdardır" iyi veya kötü, hiçbir işten gaflet etmez ve 
hiçbirisini hükümsüz bırakmaz. 

I 1 

�w�ı ı)....&,� ı_,.tı ��I �I �� O her işten haberdar olan Allah, iman edip, 
"' ; , ., 

temizlik, namaz, adalet ve takva gibi güzel ameller yapan ve akidlerini ye-
rine getiren kim�elere §öyle vaad etti: 

1- ; .
,
11.'c: ;,_-r, t�·.-. � Onlara hem bağışlama, hem de büyük mükafat 

vardır. 



s .. MAtnı ·: sfJRHSl: 1 < J  .. 1 1  1 7'' 

.� G.J4� ı�".lSJ ıJ'.)1 �.il� inkar eden ve ayetlerimizi -ki, işte bu adalet ve 

iıık va t•mirlcri ve vaad ve tehdit haberleri de bu cümledendir- yalan sayanla ..

. 

�ı ��1 �,,1 Bunlar da hep cehennemliktirler. ;. _,1;:. ;.r, i�0•'· � bir de �J1 
�l ��1 İşte sonuçta amellerin cezası ya o, ya budur. Bu iki kanun, Allah'ın 
&tq�i�rıH! kabul etmeyen vaadidir. Buna dünyada bir misal olmak üzere: 

Meal-i Şerifi 

11 - Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir 
topluluk size el uzatmaya (tecavüze) yeltenmişti de, O (Allah) onların elleri
ni sizden çekmişti. Allah'tan korkun. Müminler Allah'a dayansınl�r. 

Bunun nüzul sebebi hakkında biri genel, biri de özel olmak üzere iki vecih 
rivayet edilmiştir: 

l .  İşin başlangıcında müşrikler galip ve çok, müslümanlar ise mağlub ve 

yenik idiler. Müşrikler, devamlı şekilde müslümanları belaya sokmak, basmak, 
<>!dürmek, yağmalamak istiyorlar. Allah Teala da onları maksatlarından mene
diyor, müslümanları koruyordu. Bu  şekide az zaman içinde İslam kuvvetlendi, 

ınüslümanların gücü büyüdü ve müşriklerin elleri kırıldı. İşte burada bu kurtuluş 

nimeti hatırlatılmıştır. 

2. Özel bir olayı hatırlatmıştır. İbnü Abbas ve Mükatil'in beyanlarına göre, 
l lz. Peygamber (s.a.v.) Beni Amir'e bir seriyye (küçük süvari müfrezesi) 
göndermişti. Bi 'r-i Mefıne'de hepsi şehit olmuşlar, ancak bir kayıp aramakta 
olan üç kişi kurtulmuşlardı ki, bunlardan birisi Amr b. Ümeyye ed-Damri idi. 
Bununla diğer biri Resulullah'a durumu haber vermek için beraber gittiler. Yol
da Beni Amir'den olduklarını söyleyen iki kişiye rastladılar. İkisini de öldürdii� 
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lcr. Meğer bunlar Beni Selim'den imişler. Rcsulullah'tan eman (eminlik)ları 
varmış, bunu bilmediler ve hata etmiş oldular. Bundan dolayı B�ni Selim gel
diler, diyet istediler. Bunun üzerine Resfıl-i Ekrem (s.a.v.) yüksek maiyyetle
rinde dört seçkin dostu Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali (r.anhüm) bulundukları 
halde çıktılar, Beni Nadi! 'e vardılar. Çünkü bunlar kendileriyle savaş 
yapılmamak ve taraflarından diyetlere yardım olmak üzere Resfilullah i le 
anlaşma yapmışlardı. Hz. Peygamber (s.a.v.) : " Ashabımdan biri benim eman 
verdiğim iki kişiyi vurdu. Bana diyetleri gerekti. Buna sizin yardımda bulun
manızı istiyorum" buyurdu. Onlar da:" Buyurunuz, yemeğimizi yiyiniz? isteğini
zi veririz" derler ve aralarında Peygamber'c ve ashabına bir su-i kast yapmaya 
da karar verirler. Ata'nın rivayetine göre, üzerine damın üstünden büyük bir taş 
yuvarlatıp ezmek için karar verirJer ve hazırlarlar. Bu esnada Cebrail inip he
men durumu haber verir. Resullullah, derhal kalkar hareket eder. Yahudiler: 
"Çömleklerimiz kaynıyor" derler. Resul-i Ekrem niyetlerinin vahy ile haber ve
rildiğini söyler ve açıhr. Bu ayetin iniş sebebi ,  özellikle bu olay olmuştur." 
.Kavm"den maksad, bu Beni Nadir yahudileridir. Bunun gibi daha birtakım olay
lar vardır ki bazıları Nisa sü�esinde "korku namazı " (salatu'l-havf)nı emreden 
. . .  i�I � ;-.:iU ;._,·! :- �S' f.>_ll "Sen de içlerinde bulunup namaz kıldırdığın zaman, 
onlardan bir bölük seninle beraber namaza dursun . . . " (Nisa, 4/102) ayetinde 
geçmiş idi. 

Yani ı_,t.f �.ı.11 �1 Ç ey müminler! Allah'ın nimetleri yalnız hayra ulaşmak 
, 

kabilinden olanlar değildir. Şerden koruma şekliyle olan nice nimetler de vardır. 
1 

Bunun için � J.Jı r.:.: ıJ}'.> ı Allah'ın size şu nimetini de unutmayınız, 
şükrünü eda ed�iz, ��1 �ı ı).' :� �1 ;� � ·,;ı Hani bir kavim size ellerini 
uzatmak istemişlerdi d�, � -��1 � Allah onların ellerini sizden me�et-

, 1 

mişti. O zaman bunu AlJah'tan başka kim yapabilirdi? Şu halde jl";�n J.Jı c.fa'.J 
, , �;..;Jı müminler bunları unutmasınlar da ancak Allah'a tevekkül etsinler ve 

, 

dayansınlar. Allah'dan başka itimad ve jstinad olunacak. .. hiçbir şey olmadığını 
bilsinler. O ahlaksızlar gibi �Jnyaya veya şuna buna meylederek ve dayanarak 
Allah'ın anlaşmalarını bozmaktan sakınsınlar, akitlerini yerine getirsinler ve an
cak Allah'a dayanarak içte ve dışta adalet ve takva ile hükümleri icra ve İstam'ı 
ilan etsinler. 

Bakınız anlaşmayı bozmak ne kadar çirkin ve sonucu ne fecidir: 
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Meal:i Şerifi 

12 - Allah, İsrailoğularından söz almıştı. İçlerinden on iki müfettlf 

göndermiştik. Allah şöyle demişti: " Ben, muhakka� sizinle beraberim. N •·· 
mazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettitlnlz 
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ve onlara yardımda bulunduğunuz, (nıallarınızı) Allah yolunda güzelce 
sarfettiğiniz takdirde, günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar 
akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de, bundan sonra küfrederse, 
dosdoğru yoldan sapmış olur. 

13- Sözlerini bozdukları için onları lanetledik ve kalblerini 
katılaştırdık. Kelimeleri yerlerinden değiştiriyorlar. Uyarıldıkları şeyden 
pay almayı unuttular. İçlerinden pek azı hariç, dainıa onlardan hainlik 
görürsün. Yine de onları affet, aldırma. Çünkü Allah güzel davrananları 
sever. 

14- 11 Biz hıristiyanız" diyenlerden de söz almıştık. Onlar da kendile
rine hatırlatılan şeylerin çoğunu unutmuşlardı. Biz de onların arasına, 
kıyamete kadar sürecek kin ve düşmanlık soktuk. Allah, ne yapmış olduk· 
larını onlara - elbette- haber verecektir. 

' 

��I � 2;� aJı J..;.1 �� Bir zanıanlar Allah, İsrailoğulları'ndan da söz 
almışti. ,(._i: ;..�;. :pı �4�: ı:'•:; Ve onlardan on iki nakib (müfettiş) 
göndermiştik. Birinci cümlede "Allah" ,  ikincide '' biz" diye gıyabdan te
kellüme iltifat (dönme), büyüklük ve ululuğun ortaya konması veya nakibleri 
Hz. M usa aracılığıyla gönderdiğine işaret içindir. 

Nakib, teftiş m�n�sına «�ı> dan ((J,..Li "  veya "J_,...... » manasına olarak 
«J.�··h vezninde müfettiş veya teftiş veya tecrübe olunmuş emin (inanılır) ve 

itimad olunur manasına olup bir kavmin durumlarını brlen ve işlerine güçlerine 
kefil olan amir ve eminlerine söylenir ki, reis (başkan) den başkadır, . .  J),'lı :. � 
gibi. Zeccac'ın beyanına göre bu kelimenin aslı, geniş delik demek olan � den 
olduğu için bizim "kulağı delik" deyiminden anladığımız "sırlara aşina olma" 
manasını içine alan bir anlr�m vardır. İsrailoğulları on iki sıbt (torun) olduk
larından, her sıbttan bir nakib gönderilmiştir. Mücahid, Kelbl ve Suddl 
demişlerdir k i ,  bu nakibler, Musa (a.s.)'ın harp ile görevlendirilmiş olduğu Ceb
barlar §ehrine gidip durumlarını öğrenmek ve dönüp peygamberleri Musa'ya ha
ber vermek için gönderi lmişlerdi. Gittiler, birtakım büyük cisin1ler ve bir kuv
vet, heybet gördüler ve korktular, döndüler; gel i r  gelmez de kavimlerine 
söylediler, bildirdiler. Halbuki Musa (a.s.) onları söylemekten yasaklamıştı. Fa
kat sözlerinde durmadılar, caydılar. Yalnız Yehuda sıbtından Kaleb b. Yufenna 
ile, Efraim b. Yusuf sıbtından Yu§a b Nun sözlerinde durdular ki, ileride gele-
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n·k olan �)� �.ili � i.J�� �Li "Allalı 'tan korkanlardan iki adam dedi" (M flidc 5/ , , , 
. .! . \ )  iiycti bunlar hakkındadır. 

Rivayet edildiğine göre Firavun'un suda boğulmasından sonra Allah Teala 
lsrai loğulları'na Şam topraklarında Kenanlıların zalimlerinin oturdukları Eri
ha'ya gitmelerini emretmiş ve "Ben, burayı size vatan ve karargah olmak üzere 
yazdım. Gidiniz içindekilerle savaş ediniz, yardımcınız benim" demiş. l lz. 
Musa'ya da verilen emirlerin yerine getirilmesi için, her sıbttan kavmine kefil 
olacak bir nakib ve emin . seçmesini emretmişti. Hz. Musa nakiblcri seçti ve 
lsrailoğulları'ndan söz aldı, nakibler bunlara kefil oldular ve bu şekilde hep bir
l ikte hareket ettiler. Kenan topraklarına yaklaştıkları zaman nakiblcri, anıldığı 
Oı.cre, teftiş ve gizli şeyleri öğrenmeleri için gön�erdi. 

. . aıı Ju� Ve Allah Israiloğulları'na demişti ki: F J! ben sizinle beruhe-
rinı. Yani ilmimle, kudretimle yanınızda hazırım, emin olunuz sizi ba�arıll 
kılacağım. Şöyle ki: i):aJı ;.�·.il �  Eğer siz namazı doğru bir şekilde kılar
sanız, i_,'.s'jı ��: 7G ve zekatı verir, j:� �· ��-./� ve bütün peygamberi erime inanır, 

1 , 

�;.;�';:� ve onları müdafaa ederseniz -"Ta'zir"in aslı kötülüğü defedecek bir İ§ 
yapmaktır. Kabahatli kimselere yapılan yola getirme ve terbiyeye ta'zir denilme
si de kötülükleri yasaklama ve iyilikleri savunma olması bakımındandır.- Bun-, 
lardan başka G �) J.rı ;.�':...)1� bir de Allah'a karz-ı basen (borç verme) ile 
horç verirsiniz. Yani farz vergi olan zekatdan başka sırf kendi arzunuzla Allah 
için sadakalar, yardımlar verir ve verdiklerinizin mükafat ve karşılığı Allah ta
raflndan muhakkak ödeneceğine inanmakla beraber, onu bugün dünyada almak 
v e  görmek sevdasında bulunmaz ve ahiret sevabım ve sırf Allah'ın rızasını 
Jüşünerek verirseniz; işte namazı kılma, zekatı verme, bütün peygamberlere 
iman, bunları düşmanlara karşı savunma, Allah'a borç verme, bu beş şeyi 
yaptığınız takdirde �·ç,.:.. � �).S'i muhakkak ve muhakkak tarafınızdan 
günahlarınızı örteceğiın �Q':lı � � ..sr .ı.:.ı� �:,)�; ve mutlaka sizi alt
larından, ırn1aklar akan cennetlere koyacağım. cll i � ;s-:;.; Bundan sonra, 
yani bu söz almadan ve bu şart ve tekit edilmiş vaadden sonra her kinı de 
kafirlik eder, peygaınberlerin hepsine iman etınezse, µı � (,:_ J,:P � uçık 
yolun ortasında göz göre göre sapınış, hiçbir mazeret kabul etmiyccck çirkin 
bir hata yapını§, açıktan açığa en büyük tehlikelere atılmış olur. Şu halde hun
dan önce küfredenler hakkında bir mazeret kuruntusu olsa bile bundan sonraki
ler için böyle bir şey bahis konusu olamaz. İşte İsrailoğulları vaktiyle hüylc 
İrşad edilmiş ve bu şartlar altında böyle sağlam ve tekit edilmiş bir sözleşmeye 
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bağlanmış idi, fakat bozdular. Şu halde �� � � başka bir sebeple değil, 
ancak sözleşmelerini bozduklarından dol�y;dır ki

, 
�� biz de onları lanet

ledik 

Bu lanetin tefsirinde üç şekil zikredi lmiştir: A�a'nın açıklamasına göre, rah
metimizden kovduk ve uzaklaştırdık demektir ki, asıl mefhumu ve detaylı 
manasıdır. Hasen ve Mukatil:. "çevirdik, şekillerini maymunlara ve domuzlara 
çevirdik" demek olduğunu söylemişler. İbnü Abbas hazretleri de: "Rezil ettik, 
üzerlerine cizyeleri, ağır vergileri bastırdık" diye tefsir etmiştir ki, misal ile 
açıklamaktır. 

Özetle sırf sözleşmeyi bozmak yüzündendir ki, başlarına felaketler 
yağdırdık. �u � ı:ı:.;� ve kalplerini kasvet içerisinde bıraktık, ne söylense 
duymaz, hak ve adalet tanımaz, haksızlık ve zulümden kaçınmaz, Allah'dan 
korkmaz, ümitsizlikten kurtulmaz bir hale getirdik. Hamze ve Kisai 
kıraetlerinde "ya";11ın şeddesiyle ve "elif"siz olarak :( i okunur ki, kalp veya 

- , 
hileli akçe (para) demektir. Yani kalblerini kalp para gibi bozuk ve düşkün bir 
hale getirdik. Bunun için �ı;. � �I �)� kelimeleri yerlerinden 

,,,. , , , , 

değiştirerek bozarlar. Kelimeleri şuraya buraya çekerek kelamı (sözü) 
değiştirirler. Bu onların öyle bir adeti olmuştur ki, diğerleri bir yana, Allah'ın 
kelamını ve arzularına uymayan i lahi hükümleri bozar ve değiştirirler. Nitekim 
Tevrat1taki "recm '' ayetini reisler hakkında "tahmim 11 yani "kömürle yüz karala
mak" diye yorumlamaya kalkışmışlardı. Fırsat bulunca kelimeleri de başkalaş
tırırlar. Fakat çoğunlukla buna imkan bulamadıklarından .dolayı bozgunculuk
larını, kötü yorum ile yaparlar. Allah'ın kelamını bozmaktan daha büyük bir 
kalb katıhğı da düşünülmez. (Nisa suresindeki �r;. � �ı �)� ı_,'�� �-.ılı � 

. "Yahudilerden öyleleri var ki, kelimeleri yerlerinden değiştiriyorlar" (Nisa, 4/ 

46 ayetine bak.) 

Yine kalblerinin katıldığından ve bozukluğundan dolayı � ı_,'.J; l... lh;. I� 
,,,., , , 

hatırlatıldıkarı ve ihtar olundukları şeylerden en mühim bir kısmını da u-
nuttular, Diğer bir mana ile, hatırlatıldıkları, belletildikleri şeylerin bir kısmın
dan tad almayı, faydalanmayı unuttular, hatırlarına getirmez veya getiremez ol
dular ki, peygamberlerin sonuncusu olan peygamberimize iman bu cümledendir. 
;.+�_.-�ı:;. ,):&. 2la! �� � Ey Muhammed, sen de b�nlardan daima bir hiyanete 
muttali olur durursun. Yani bunların adetleri budur. Geçmişleri, peygamber
lere sözleşmeyi bozmak ve öldürmek ile hiyanet edegeldikleri gibi, sonra gelen
leri de sana hainlik eder dururlar, sözleşmelerini bozarlar, düşmanlarına 
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�ıııdııııda bulunurlar, seni üklürmeye ve zehirlemeye teşebbüs etmek isterler. �I 
.�� Ancak birazı müstesna. Ki çoğunluğun açıklamasına göre bunlar iman 
•ttui� olanlardır. Bununla beraber denilmiş ki, bu azlığın küfür üzere kalmış ol
nrnk la beraber, siyasi açıdan yaptıkları sözleşmede duran ve hainlik etmeyenler 
ulnıast da muhtemeldir. Bu kadar kötülüklerin ve hainliklerin sayılmasından 
•nııra hunlara hiç eman vermeyiniz. Hemen mahvediniz ve yok ediniz tarzında 
hlı ,·mir verilecek gibi gelirken bakınız ne buyuruluyor: 

�G r ;�c �ll Şimdi ey Muhammed, sen bunlardan geçmişteki hain
.
lik

ltrini affet. Onlara aldırma, geçmişi Allah'a bırak ve geleceğe bak. Çünkü aıı �I 
�' �ı� "muhakkak Allah iyilik yapanları sever". Affetmek ve aldırmamak 
''" ihsan (iyilik yapma) dır. Sen ise büyük ahlak, güzel ahlak ile göndcrilmi�sin. 
lhı affetme ve aldırmama emrinin, müstesna olan az kimselere mi, yoksa 
�iloit�rlcrine de mi  ait olduğu bahis konusu olmuştur. Bazı tefsirciler müstesnaya 
nit ' ,ıduğunu, yani Hz. Peygamber'e iman edenlerin geçmişteki günahlarına veya 
iman etmemekle beraber sözünde duranların ufak tefek kusurlarına aldırmayıp 
tıffotmeyi emrettiğini söylemişlerdir. Fakat bunun böyle hainlikten istisna edil
mi� olanlara bağlanması lafız itibarıyla yakın olmakla beraber, mana yönüyle 
kusurlu ve açık değildir. Doğrusu burada bu ayetin inmesinden önce vaki olan 
hııinliklere ait olmak üzere, hainlere ibare ile ve müstesnalara öncelikle ve delal
etle olmak üzere hepsine karşı genel bir af ve aldırmama emredilmiş ve bu 
�eki ide alemlere rahmet olan Hz. Peygamber'e önce el uzatmak isteyen hainlere 
kar�ı bile kin ve intikam hissinden uzak olarak adaletten başka güzel ahlak ile 
muamele etmesi emredilmiştir. Affın, genelde vaki olan suça sarfedilmiş olacağı 
mal um dur. Bununla beraber bunlarda hainliğin devam edip duracağı 
nc.;ıklandıktan sonra �4�'" �ll "onları affet" buyurulması, bu affın geleceğe de bir 
ili�kisine işaretten uzak değildir. Ve işte tefsircileri düşündüren de bu nokta 
olmuştur. Fakat bu yönle affetme ve aldırmamanın bütün gelecekte her suça ve 
hatta her hainliğe umum ve şümulünü (kapsamını) ifade eden hiçbir kayıt yok
tur. Nihayet bununla her hainliğin cezalandırılmasının vacib olmadığı ve 
bazılarının affı caiz ve hatta mendub olduğu anlaşılır. Çünkü mutlak emir esa
sen ne umum i fade eder, ne de tekrar. Şu halde burada yahudilerin bu kadar ci
nayetlerden sonra muhakkak cezalandırılmaları gerekir gibi bir zan defedilmiş 
ve isıam dininin musamahası gösterilmiştir. Şu halde mananın özeti: "geçmişi 
affet, gelecekte de her hainliği cezalandırma taraftarı olma" demek olur. Katide 

. , 

bunun Berae (Tevbe) suresindeki .J.u.� �;_.� "l �.dı ı);Li "Allah'a inanmayanlarla 
. , , , ,, ; 

savaşın" (Tevbe, 9/29) ayetiyle, bazıları seyf (kılıç) ayeti ile, bazıları da Enfal 
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suresindeki, ��ı � � J.ıı �!: ı;.., Js. ;.�)! '..\?U 1;� 1:;; � ;)� l-_G "Bir kavmin, 
(sözleşmeye) hainlik yapma.nndan korkarsan, sen de aynı şekilde onlara at, 
çünkü Allah hainleri sevmez. " (Enfal, 8/58) ayetiyle hükmünün kaldırılmış 
olduğunu söylemişlerdir. Fakat �(, r4�C: �U "geçmişte ve gelecekte yahudile
rin hiçbir hainliğini, hiçbir suçunu cezalandırma" demek olmadığı gibi; savaş ve 
öldürme emirleri de, "hiçbir af yapma" demek olmadığından, bunlarla nesih 
sözü çoğunluk katında batıldır. Ancak yukarda geçen (Enfal, 8/58) ayeti dikkat 
çekicidir. Fakat yerinde görüleceği üzere bunu da neshin affı değil, belki bura
daki özetlemeyi bir açıklama olarak kabul etmek gerekir. Çünkü nebz (atma) 
emri bile bir izindir. Ve ondan sonra vuku bulacak tevbe ve müracaatın kabulü 
de yasak değildir. 

İsrailoğulları böyle olduğu gibi ��ea; l§ı ı)u �.ıJı ::,_..j "biz hıristiyanlarız" 
, , , 

diyenlerden, kendilerine "hıristiyan" adı veren, hıristiyan oldukları iddi-
asında bulunan hıristiyanlardan da biz öylece söz alnuştık. Bunlar da İncil 
gereğince Allah'a ve peygamberlerine iman edecekler, Tevrat ve diğer Allah'dan 
inen kitaplar i le amel edeceklerdi ki, bu arada hak ruh olan Hatemü'l- Enbiya 
(Peygamberlerin sonuncusu) Resulullah Efendimiz de -özellikle- dahil idi. Fakat 
ı4.ı ı_,)",; L.... ı]a;_ ıJ'. :ş çok geçmeden bunlar da sözlerinden, kendilerine anılıp 
, ,  � 

hatırlatılan şeylerden mühim bir kısmını, en çok haz ve nasib alacakları 
esaslı noktaları terkedip unuttular, anlaşmalarını bozdular, bu cümleden ola
rak Allah'ı birlemek (tevhid) ve hak ruh olan son Peygamber'e iman bu aradadır. 

,._, 

Unuttuklarından �-·�!'Lr� J} :r:a.°•)G ijG:JI ;,;:·.� QU biz de aralarında kıyamete 
kadar kin ve düşmanlığı kışkırttık. Birbirlerini küfre nisbet edip kin ve nefret 
saçtılar, birbirlerinin kanlarını döktüler, kıyamete kadar da dökeceklerdir, �-.;.;_, 
�;.:· 0� ı)lS' (; ;iJı �� ne yaptıklarını, ne sanat işledikleri.ni de Allah ileride 
kendilerine haber verecektir. O zaman sanatlarının cezasını görecekler, acısını 
tadacaklar, ne yaptıklarını anlayacaklardır. Bu cümle, şiddetli bir azab ile kor
kutma ve tehdittir. Nitekim dilimizde de: "Ben sana bu yaptığım anlatırım" de-

• 

mek, şiddetli bir tehdit ifade eder. "Allah" isminin açıkç·a geçmesi de büyüklük 
terbiyesi içindir. Yaptıklarına "sanat" denilmesi de iki nükteyi içerir ki, önce 
bunların bu kötü işlerde becerikli olduğunu, andlaşmayı bozmayı, kitabı ihmal 
etmeyi, kin ve düşmanlık saçmayı ve daha birtakım kötülükleri sanat edindikle
rini bildirir. İkinci olarak, bt�." ıların sanayi ile öğündüklerine işaret ederek, yahu
dilerin ticaret sevdasıyla dini, Allah'ı ve ahireti unutmaları çoğunlukla ticarette 
zarar ve ziyan ile tasvir olunduğu gibi; bunların da sanat sevdasıyla Allah'ı, pey
gamberi, d in ve diyaneti unutmaları zararlı bir sanat olarak t'asvir edilmiştir. 
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A ı.ah etme ve cezalandırmanın �� "haber verir" diye "tenbie", yani haber vcr
llll' ve bildirme ile ifade edi!ınesi de bunların yaptıkları kötü, işlerin ahirete ai i  
tll'lirdcriyle hakikatinden �);l1 ;.;. '(;.�·ı � ;.;.� .Q�ı i�I � �� ��"Dünya ha-

, , ,  ,,, , , ,, 

''ıllrndan sadece (görünen) dış yüzü bilirler, ahiretten ise onlar tamamen 14afil-
ı/irfrr" (Rum, 30/7) ayeti gereğince gafil bulunduklarına ve başlarına kıyamet 

. 

kı )pınadan fenalıklarını anlamayacakları na işaret eder. Bütün bunlarla bcrahcr 
l ı ı ı  l'l'ıınlede, gelecekteki hitaplar ve beyanları destekleyici bir söz ve hazırlama 
ı ı ıtııı�sı da vardır. Zira bu arada yaptıklarının bazıları haber verilecektir. Bunun 
i � i ı ı  bu noktada her iki kitap ehline hitabı yöneltmek ile buyuruluvor ki: 
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Meal-i Şerifi 

15 - Ey kitap ehli! Kitaptan gizlemiş olduğunuz şeylerin çoğunu 
açıklayan, çoğundan da vazgeçen peygamberimiz size geldi. Ayrıca size, 
Allah'tan bir nur ve· apacık bir kitap da gelmiştir. 

16 - Allah o kitabla rızasına uygun hareket edenleri selamet yollarına 
iletir. Onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve 'onları dosdoğru 
yola sevk eder. 

17- Muhakkak ki, "Allah, ancak Meryemoğlu İsa Mesih'tir" diyenler 
kafir olmuşlardır. (Onlara) de ki: " Allah, Meryemoğlu İsa Mesih'i, anasını 
ve bütün yeryüzündekileri helak etmek istese O 'na kim engel olabilir? " 
Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti sadece Allah'a aittir. O, 
dilediğini yaratır. Allah, her şeye kadirdir. 

18- Yahudiler ve hıristiyanlar, "Biz Allah' ın oğulları ve sevgilileriyiz" 
dediler. De ki: " O halde niçin günahlarınızdan ötürü (Allah ) size azab 
ediyor? " Hayır, siz de O'nun yaratıklarından birer insansınız. O dilediğini 
bağışlar, dilediğine azab eder. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan 
her şeyin mülkü Allah'ındır. Nihayet dönüş de O 'nadır. 

19- Ey kitap ehli! Peygamberlerin arasının kesildiği bir sırada size Re
sulümüz geldi, gerçekleri açıklıyor ki, (yarın kıyamet gününde): " Bize bir 
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na•U,ll·leyici ve uyarıcı gel�edi" demeyiniz. İşte müjdeleyici ve uyarıcı gel
di. Allnh, her şeye kadirdir. 

yG.s:.ll �1 Ç Ey Kitap ehli, ey Tevrat ve İncil ile kendilerinden söz alınmış 
�nlıudi �c hıristiyanlar! d�� ;J: � Ji Muhakkak kitaplarınızda özel vasıfları 
ınılnrak vaad edilmiş ve müjdelenmiş olan Resulümüz Muhammed aley
hb�st• lam size geldi .. yG.s::JI �� �� r��S' � (r.S' � � 0 mensup olduğunuz ki· 

, , , , , -

tnlun içeriğinden gizlemekte olduğunuz, haz almayı unuttuğunuz şeylerin 
blr-;oğunu size açıkça beyan ediyor, ,,,$ � 1_,r.z, bir çoğundan da affediyor 

" -

JO:t.iinüze vurmuyor. Açıkladıkları kaçınılmaz olan dini esasları içerdiği, do
lnyısıyla diğerlerinden müstağni olduğu için, onları dikkatinize havale ediyor 
vr dini bir zaruret bulunmadıkça sizi teşhir ve zelil etmek istemiyor. � ;J: � � 

� �� � Jıı Şimdi size Allah'tan her türlü şek ve sapıklık zulmetleri 
. - -

(kuranlıkları)ni yok eden bir nur ve i'cazlı bir beyan ile doğru yolu açıkla-
, 

yun bir kitab�ı mübin -yani Kur'an- geldi ki, r'i...l l � ��! �I i-- aJı � 4'_.l.it 
Allah bununla rızası arkasında giden, yani Allah'a iman ile rızasını arayan 
kimseleri selamet yo11arına C(.�1 = es-Selam, Allah'ın güzel isimlerinden 
olduğuna göre) Allah yollarına hidayet eder, doğrultur, ;'-).ıı J_ı �L.1Jı � �� 
.,;·�� ve onları izin ve kolay!aştırmasıyla karanlıklardan nura, (cehalet, küfüı 
'vl; ·

�aşkmlık zulmetlerinden tevhidin yakin nuruna) çıkarır. ,;:: '. J,� JI ;.,+t� ; _ - - - - -

Hunları doğru bir yola, dosdoğru bir caddeye, hak bir kanuna götürür ki, 
urtık bundan sonrası selamet ve kurtuluşun kendisidir. Bu caddeden sap
mı�ksızın gidenler doğruca giderler, Allah'ın -rızasına ererler. r.'�IL :-·�;1 �_..i.11 1'� 
�L4ıı 'i� ��J;,_ 7'�1 ? ''Nimet verdiğin kimselerin yoluna, kendilerine gazah 
ı•dilmiş olanların ve sapmışların yoluna değil" (Fatiha, 1/6-7) 

Görülüyor ki burada önce yahudi ve hıristiyanların kitaplarında türlü türlü 
yorumlar, bozmalar i le gizlemeye uğraştıkları Resulullah'ın peygamberliği me

s1.:lesi kendilerine açıktan haber verilerek hepsi doğru yola davet edilmiş ve bun
ların yaptıkları işlerde Allah'ın rızasını hesaba katmadıkları ve selameti nur ve 
açıklıkta ve doğrulukta değil, karanlıklarda, sapa ve eğri yollarda aradıklarına 
da işaret edilmiştir. Bu ise Aiiah'a imansızlıktan doğduğu için bu arada özellikle 
Allah'ın birliğini, birleşme davasıyla gizleyenlerin küfürleri pek açık bir şekilde 
anlat.ılmak ve cüz'i aklı bulunup hi taba değer olabilecek hiç kimsenin böyle 
apaçık bir küfrü benimseyemeyeceği de anlatılmak üzere hifaptan gıyaba 
geçilerek buyuruluyor ki: 
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�,;. � �I ; 41Jı �� ı)Li �_.l1ı � � "Allah, o Meryem'in oğlu Mesih'dir" 
diyenler yemin olsun ki şüphesiz küfrettiler. Burada bunu kimlerin söylediği 
açıklanmıyor. Fakat bunların, ''yahudi değil ancak hıristiyanız'' diyenler 
arasında bulunacağı açıktır. Hırıstiyanların bunu inkar ettikleri nakledilmiştir. 
Gerçekte genel de teslis (üçlü itah)e kani olan hıristiyanların böyle tek başına 
birlik isnadını inkar etmesi lazım gelir gibi de görünür. Bunun için bazı tefsir
ciler, bu söz hıristiyanların arasında ittihadı benimseyen belirsiz bir kısmın mez
hebi bulunduğunu, bazısı ise bu ayetin "Yakubiyye mezhebi", gelecek olan • .ıll 

1 ,.. 

�'iJ �U '11 1 �I ı)u �.ili ',75 "Muhakkak Allah üçün üçüncüsüdür, diyenler kafir 
' ,,. ,,,,.. ,,. 

olmuşlardır" (Maide, 5/73) ayetinin de Keldaniyye mezhebi hakkında nazil 
olduğunu söylemişlerdir. Diger tahkik (kritik)çi tefsirciler ise, 11hıristiyanlarız" 

diyenlerin hepsinin mezheplerinin, açıkça olmasa bile benimseme açısından 
böyle olduğunu anlatmışlardır. Çünkü bunlar genellikle Mesih'e ilah (tanrı) de
dikleri gibi, 11eb (baba), oğul, ruh, üç ilah, bir ilahtır. Uluhiyet (Allahlık) cevheri 
birdir" diye, üçlü inanma altında bir de tevhid (tek ilah inancı) iddia ettiklerin
den, gerçekte "Allah, Mesih'ten ibarettir" demiş oluyorlar. Gerçekte hıris

tiyanların üçlü inanışının iki yüzü vardır ki, birisi şirk, birisi birliktir. Şirk ile 

azarlandıkları zaman tevhid yüzünden görünürler, ittihad ile muaheze edildikleri 
zaman da; '' biz üç diyoruz" derler. Hıristiyanlar, baba, oğul, ruhul-kudüs diye 
ayırdıkları üç ilahı, bir Allah olmak üzere birleştirdikleri zaman bu birlikte Me
sih'i kastederler. Baba ve Ruhu'l-kudüs'ün oğulda cesetlendiğini düşünürler ki, 
işte "Allah, Meryemoğlu Mesih'ten ibaret'' dedikleri budur. Küfür olması için " 

Mesih, ilahtır" demek bile yeterli olduğunda, şüphe yok ise de, böyle demek, 

"Mesih, i lahtır" veya "Allah, Mesih'tir" demenin aynı olmadığı için buna 
hıristiyan mezheplerinin hangisinin açık ve hangisinin gizli bir şekilde temas 
edeceğini biraz düşünelim: 

Birincisi: ''Allah" bir özel isim olduğu gibi, Meryernoğlu Mesih isminin de 

bir şahsı ifade eden bir özel isim olduğu açıktır. Bunun için "Allah, Meryem'in 
oğlu Mesih'dir" demek, Allah i le  Mesih arasında, ''Mesih İsadır" demek gibi 
tam bir şahsi birliği iddia etmektir. Ve böyle diyenler Mesih'i ancak lahut 
(Allah)tan ibaret bir şahsi hüviyet farzetmiş olurlar. Ve Meryem'in oğlu olan bir 
insani şahıstan insanlığı uzaklaştırıp, onu yalnız Allah olarak almış olurlar. Bu 

şekilde, "Allah, Mesih'tir" demek, "Mesih Allah'tır" demenin aynıdır. Mantık 
bakımından birisi diğerine "aks" olur. 

İkincisi, resmi hıristiyanların iddia ettikleri gibi Mesih'in Allah'tan başka 
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lnsaııl ık tarafı bulunduğu, Mcsih'in hem tam bir i l flh, hem de tam bir insan ve 
· hul ta külli bir insan olduğu tasavvur edildiğine göre anılan söz: "/\ilah bir in
frnııdır veya bir çeşit insandır" demek gibi bir cüz'i birliği veya hulUI (başka cis
ıuı· girme) iddia etmek olur. Bu takdirde, "Allah, Meryem'in oğlu Mesihtir" 
ttii/.tı, " Mesih aynen Al lah11tır11 demek olmasa da " Mesih'in bir kısmı :  hir cüz'ü . 
Al l;tlı'lır, Mesih'in dışında Allah yoktur; fakat Mesih'te Allah'tan başka bir �ey 
dt· hulunrıbilir" demek olur. 

Mesih hakkında bütün hıristiyanların inancı üç mezhebe ayrılmı�tır: Bir  
kısımı Mesih'de ancak bir tabiat, diğer kısmı iki tabiat tasavvur ederler. Bir tahi· 
h l lasavvur edenlerin bazısı yalnız beşer demiş, diğer bazısı da yalnız Allah 
olduğunu iddia etmiştir. Dirisine göre Mesih ilah değil, ancak bir insandır. 
1 >iğcrine göre de insan değil, ancak bir ilahtır. Diğerleri ise Mesih'te biri Allah. 
hiri insan iki tabiat var demişler ve bu beşeri oluşun külli veya cüz'I olup ol
madığından da bahsetmişlerdir. Başlangıçta İskenderiye papazlarından olup 
Aryan mezhebinin sahibi olan Aryos ve taraftarları gerçekten muvahhid (Allah'ı 
birleyen) idiler. Bunlar İsa (a.s.)'ın bir kelimetullah (Allah'ın kelimesi) olduğunu 
ve fakat Allah'ın aşağısında olup mahluk (yaratılmış) olduğunu ve Hz. İsa'nın 
hir i lah değil yaratılmış olgun bir insan olduğunu benimsiyorlardı. Aryos 
l lıristiyanlığı i lk kabl!l eden İstanbul'un kurucusu I. Konstantinin zamanında idi. 
Konstantin kendisi ve birkaç halefi bu mezhepte bulunuyorlardı. Hıristiyanlığın 
resmen ortaya çıkması ndan daha önce Antakya patriği olan Şemşaflı Pols ve 
huna uyanlar da gerçekten tevhid ehli idiler. Bu zat, "İsa (a.s.) diğer peygam
hcrler gibi Allah'ın kulu ve resulüdür." Allah onu Meryem'in rahminde cşkalsiz 
yaratmıştır. Hz. İsa bir insandır, onda ilahlık yoktur. Kelime nedir, Ruhu'l-kudüs 
m�uir, bilmem" diyordu. Aynı şekiJde hıristiyanlığın resmen ortaya çıkışından 
sonra 1. Kostantin ' in oğlu i l .  Konstantin zamanında İstanbul patriği bulunan 
Makdonyos da yalnız tevhidi kabul ediyor Hz. İsa yaratılmış bir kul, bir in
sandır, diğer peygamberler gibi bir nebi ve Allah'ın resulüdür, İsa Ruhu'l-kudUs 
ve Allah'ın bir kelimesidir, fakat Ruhu'l-kudüs ve kelime mahlukturlar" diyordu. 
Bütün bu mezhepler, bir Allah tanıyor ve Hz. İsa'da yalnız bir i lah durumu 
görüyorlardi ki ,  asıl "Apostol ik0  yani "Havari mezhebi" sayılması gereken 
l lıristiyanlık inancının da bii:,· le olması gerekirdi. Ayetin bu mezheplerle ilgi:u 
yoktur. Fakat yine I. Konstantin zamanında (M .325) tarihinde İznik'te toplanan 
i lk konsilde (Hıristiyan ruhani meclisinde) ik i  bin kırksekiz piskopos toplanıp 
içlerinden -Aryos hariç bırakılmak ve onun aleyhinde birleşmek üzere- üçyilz 
onsekiz kişi seçilmiş ve bunlar İskenderiye patriğinin başkanlığı altında toplana-
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rak Aryos'u kafir ilan ederek ve teslis (üçlü inanç)i kabul edip i lk olarak 
1 l t ristiyanhk kanunlarını koymuşlardır. Bunların kabul ve yaydıkları inanç şu 

idi: "Biz herşeyin sahibi, görülenin görülmiyenin yapıcısı olan bir ilah babaya 
ve bir oğula: bir Allah'ın bir oğlu, bütün yaratılmışların ilki ve yaratılmış değil 
babasın ın cevherinden bir hak ilahtan bir hak ilah, .bütün alemler ve her şey 
onun eliyle yaratılmış bizim için ve bizim kurtuluşumuz için gökten inmiş ve 
Ruhu'l-Kudüsten cesetlenip bakire Meryem'den doğmuş ve Filatos zamanında 
asılıp defnedilmiş olan ve sonra üçüncü gün kalkıp göğe çıkan ve babasının 

sağında oturan ve ölülerle diriler arasında hüküm vermek için bir kere daha 
gelmeye hazır bulunan Yesu Mesih'e iman ederiz. Bir de Ruhu'l-kudüse, ba
basından çıkacak olan hak ruha ve günahları affetmek için bir vaftize 
(ma'mudiyeye) ve katolik, kutsal bir Mesih cemaatine ve bedenlerimizin diri
leceğine ve sonsuz daimi hayata da iman ederiz ve 'bir zaman var idi ki Allah'ın 
oğlu yoktu' diyenlerle 'Allah'ın oğlu kendisiyle tek cevher değildir' di-yenlerin 

Katolik kilisesi tarafından kafir ilan olunacaklarını beyan ederiz." demişler ve 
artık bu " Mukarrerat mezhebi" resmen ilan edilmiş idi. 

Görülüyor ki bunlar, i lk iman kısmında önce Allah'ı Mesih'ten başka gibi 
gösterdikleri halde, ikinci Yesu hakkında: "babasının cevherinden, bir hak 
ilahtan bir hak ilah" diye üç aslı ( ekanim-i teslisi) toplayıp üçünü de ilahlıkta 
baba cevherinde birleştirmişler, sonra da Mesih'i bulup Allah'ın sağ tarafına 
yani üstüne oturtmuşlardır ki, bunun: "Allah'ı makamından indirmek ve 
gerçekten Allah Mesih't'en ibarettir" demek olduğu açıktır. 

Sonra bunların ikinci iman kısmında Ruh'ul-kudüs'ü:· "babasından çıkacak 
olan hak ruh" diye vasıflandırıp ve tefsir ederek ayırmaları da dikkate şayandır. 
Doğrusu bununla geçmiş kitaplardaki son peygamber müjdesini tesbit 
etmişlerdir. Çünkü bu kısım özellikle İncil'deki "Ben gideceğim ve size benden 
sonra kendi nefsinden söylemeyen Farıklit, hak ruh gelecek ve herşeyi 
öğretecek ve benim söylediğim şeyleri de size hatırlatacaktır." diye Hz. İsa'nın 
kendisinden sonra geleceğini müjdelediği ahir zaman peygamberine ait olduğu 
çok açıktır. Burada Ruhu'l-1 :�düs'ün, ''hak ruh" diye tefsir edilmesi ve bunun o 

zaman henüz gönderilmiş olmayıp ileride Allah tarafından geleceğini anlatmak 
üzere hıristiyanların deyişiyle" babasından çıkacak olan" diye vasıflandırılması 
ve bir de Hz. İsa'nın bir daha gelmesi meselesinden sonra bunun ayrıca 
açıklanmış olması tamamen gösterir ki, bu Ruhu'l-kudüs'ten maksat, ilk defa 
İsa'nın kendisinden cesetlendiği söylenen Ruhu'l-kudüsün aynı değil, sonradan 
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Al lulı'tan gelecek olan ruhu'l-hak (hak ruh) ile tefsir edilmiş bir Ruhu'l -kudüs'
toı . Bundan da doğrudan doğruya son peygambere iman kasdedilmiş bulun
duAu iu.;ıktır. O zaman İznik Konsili henüz Muhammed (s.a.v.)'in gönderilmesi 
knr�ısınJa bulunmadığından bunu kendi terimlerine göre kitaplarından bir gele
tJrk m lijde olarak özetlemişler ve belli bir niyete tabi olmamışlardır. Gerçekte 
ır\ınİ� kit<;lplarda Allah'tan geleceği vaad edilen o hak ruh, bu karardan üç asır 
•uma Muhammed (s.a.v.)'in gönderilmesi ile gelmiş ve Allah tarafından �1 � 
!"UJJI � �)_;J r��S' l.:- � � � d�� � � � ��I hitabıyla Kitap ehline hu 
a&rn.;eği hatırlatmış ve ihtar eylemiştir. İznik konsili, Mesih'e iman kısmımda 
••aınimiyet (ihlas) ve açıklığı benimsemeyip . . . i�f.Wı ��::� �.)U "Onların ara
"'r111a düşmanlık soktuk. " (Maide, 5/14) ayetinin delaleti üzere, sırf Aryos ve 
Aryfınileri küfre nisbet etmek için harekete geçmiş, İsa'nın hakikatinin ya
rutılınamış ve fakat Meryem'den doğmuş olmak gibi çelişkili birtakım vasıflarla 
\'nsıflandırmış ve ilahi hakikat i le cevherde birleştirerek bir taraftan üçleme 
(lesi is), bir taraftan birleme ve sonra Mesih' in Allah'a üstünlüğü davalarını içine 
ulan batıl olduğu apaçık bir muamma ile hakkı örtmüş, bozmuş ve bu şekilde 
Jıl.Clccek nesilleri için açık ve ortada olan gerçekleri inkara vesile olacak bir 
münakaşa başlangıcı ve bir dalalet (sapıklık) muamması koymuş bulun
duğundan; Allah ile peygamberi, malik ile mülkü, yaratan ile yaratılanı birbirine 
karıştıran bu sapıklık düğümü, gözleri, gönülleri, karartmış, Allah bilinmez 
olmuş, Allah'tan geleceğine iman edilen "Hak ruh" büsbütün unutulmuş, sonraki 
k;ıtolikler de "bunun oğuldan, yani Mesih'den çıkması şarttır" diye bir şart daha 
eklemiş; o ezeli müjde, o nur-i mübin (açık nur) parladığı ve ;�ı Ç..3� �ı.r.,ı:t, 
"iliz O'nu Ruhu'l-kudüs ile te'yit ettik" (Bakara, 2/87) ayeti delaletince Hz. Me
sih'i kudsiyetiyle tasdik ve teyit ederek bütün beşeriyete hak dini öğretmek ve 
Mesih'in davetini hakkıyla hatırlatıp düşündürdüğü ve yeryüzünde ilahi me
lckfitu bütün alemlere gönderdiği halde, "bu Hıristiyanhk içinden ve Hıristiyan
lık kilisesinden çıkmadı" diye inkara sapılmış ve hala sapılmaktadır. Sonraki 
hıristiyanlar doğruyu inkar hususunda daha çok ifrata (aşırılığa) gitmiş olmakla 
hcraber, bütün bunların sapıtma kaynağı İznik konsilinin bu çekişkili muamması 
olduğundan , "Allah, Meryem'in oğlu Mesih'ten ibarettir" diyen birlik ve hulul 
(başka şeye girme) küfründen yalnız Panteistler, Monofozitler, Yakubiler değil, 

İznik konsilinden itibaren Melekaniler yani Katolik ve Ortadokslar da sorumlu· 
<lurlar. 

Tefsirciler burada Hıristiyan mezheplerinden başlıca Melekaiyye, Nesturiy

ye ve Yakubiyye mezh_eplerini bahis konusu etmişlerdir. Çünkü bunlara çeşitli 
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mezheplerin prensipleri nazarıyle bakılabilir. Şu halde gerçeği anlamak için bu 
mezheplere bir göz atmak gerekecektir: 

MELKAİYYE YAHUT MELİKiYYE VEYA MELKİT MEZHEBİ : Esa
sen İbran] dilinden "melk" kelimesinden alınmış olup, "hükümdar fırkası" 
manasıyla Katolikliğe ve Ortadoksluğa verilmiş bir isimdir. Ve bugün Rum ka

loliklerine "Melkit" denilmektedir. Frenklerin "Larus'' lugatında der ki: Melkit, 
Ötükenler tarafından katoliklere verilmiş bir isimdir. Ve o zamandan beri Grek 
ortadokslarında kalmıştır. Beşerel lugatında ise "M.  45 1 tarihinde toplanan 

dördüncü konsilin kararına tabi olanların ismidir ve bu isim o zaman Ötükenler 
tarafından Ortadokslara verilmiştir" denilir. iV. hicri asırda yetişmiş olan 
Endülüslü İbnü Hazın 11Fisal11 isimli eserinde demiştir ki : "Bugün Hıristiyan 
mezheplerinin başlıcaları Melekaniyye, Nestfıriyye, Yakubiyye olmak üzere 
üçtür. Ve en büyükleri Melekaniyye fırkasıdır ki, Habeş ve Nube'den başka 
hıristiyan memleketlerinden her birinin bütün ahalisinin ve İslam memleketle
r inden Afrika, Sici lya ve Endülüs h ı rist iyanlarının hepsinin ve Şam 
h ı r i s t iyan lar ın 1n  çoğunun mezhebid i r " ( ! ). Ebu Hayyan da Endülüs 

hıristiyanlarının Melekani olduğunu ve "Mesih Allah'tır' ' dediklerini söylüyor. 
İlk  İznik konsilinden sonra Konstantin'in oğlu II . Konstantin zamanında İstanbul 
Patriği olan "Makdunyos", ·\.ryos gibi Ruhu'l-kudüs ve kelimenin yararatılmış 
(mahluk) olduğunu ve İsa'nın mahluk bir insan ve .bir peygamber olduğunu 
açıklayarak tek tevhidi benimsemiş, il. Konstantin de bunu desteklemişti. Sonra 

büyük ''Tedus" zamanında yüzelli piskoposun toplanmasıyla Konstantiniye'de 
ikinc i  konsildc bu Makdunyos ve taraftarları aforoz edilmiş ve Aryosl'lerden 

sonra Makdunller de kaldırılmış mezheplerden olmuştur. Bundan sonra Erme
nistan'ın istiklalini kazandığı küçük Tedus ''Teodosios" zamanında (l'v1. 428) 
İstanbul palriklerinden 1 1Nestoryos" AJlah Teala'nın tek olup baba, oğul, Ruhu'l

kudüs ,yani vücud, i l im, hayat üç esası bulunduğunu ve Ekanim-i Selase (üç 
asıl) Allah'ın zatı üzere ne fazla, ne de _,. _,.  "o odur" şekıılinde aynı olmadığını; 
Hz. İsa'da biri ruhani ve ilahi, biri de cismani ve ilahi iki şahsiyet bulunduğunu, 

Meryem'den doğan ancak insan olup, ilahın ancak iJahdan doğduğunu ; kelime
nin İsa'nın cesedi ile birleşmesi Melkaniye'nin dediği gibi uyuşma ve zırhlanma 
suretiyle olmayıp güneşin pencereye veya bardağa doğması gibi doğmak sure

tiyle olduğunu kabul etmişt ir. Bu şekilde Nesturiyye mezhebi kurulmuş 
olduğundan Efsus (Efcs- Ayasluğ) §ehrinde ikiyüz pisk?postan ibaret üçüncü 

( 1 )  İhn Hazın, Al
.
i b. Ahmed, d-Fasl fi'l�Milcli vc'l-Ehvfii vc'n-Nihal, 1, 48-49. 
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k1 1 ı ıs i l  toplanıp bunu aforozla lanetleyerek sürmüşler (M .43 1 ), böylece 
· Nı·sılıri l ik  de kaldırılmış mezheplerden olmuştur. Fakat Nestoryos durmamı�h 

Y ı ıkarı Mısır'a gitmiş, mezhebini yaymış ve tabileri çoğalıp muhal ifleriyle harp 
Vl' i ')l dürme vaki olmuş ve bir zaman bu mezhep sönmüş; sonra Nusaybin Mat
ı ; ı ı ı ı  "Bcrsuma" tarafından tekrar diriltilmiş, Musul, Irak, Faris (İran) ve l lorasan · 

hır istiyanlarına galip gelmiş olup bugün Musul ve civarında mevcuttur. Ncstori-
1 İ ,l!.l' karşı mücadele ederken İstanbul patriklerinden "Ötükes" ters ine, 1 lı .. İsa'da 
i L-ıhtan ibaret olmak üzere anwık bir tabiat bulunduğunu ve cesctlcnmcsindı..· n i ı 
i harcn ilahın beşeri yutmuş olduğunu ve şu halde öldürme ve asmanın ilüha ıaal 
l ıı k  ettiğini iddia etmiş ve bu şekilde Frenklerin ' 'Monofizit veya Monofiı. i ın" 
ıkdikleri ''şahsi birlik" mezhebi ortaya çıkmış bulunduğundan, gcçmi�k anılan 
küçük Teodosios'un halefi Merkıyan zamanında (M.45 1) İstanbul'da Kadıküy'dt• 
lı�yüz otuz piskoposdan ibaret dördüncü konsil Ötüken aleyhinde toplanmı!i, fa
kat bu toplantıda Yakubiler çıkıp muhalefette bulunmuş, konsil in karar ın ı hc-

ı ı  i ınseyen çoğunluk mezhebine muhalifleri, Mel kit adını vermişler. Bundan son
ra Yakubi l i k  de hayli yayılmış, Mcrkiye'nin halefi büyük Liyon'dan sonra küçük 
l ,iyon, ondan sonra Zenun, ondan sonra Nestas hep Yakubi mezhebinde imişler. 
Sonra Yustin hükümete geçince Yakubilcrden pek çoğunu öldürmüş, daha sonra 
Yustanos zamanında da Mısır şehirlerinde Melckaniler arasında bir  ihtilal ve 
i')ldürmelcr olmuştur. 

iş bu Y akubiyyc mezhebi, i lk önce İstanbul rahiplerinden olup Antakya 
Patriği olan Yakub Bl'.rdcai (Jakop Barada) ya mensubtur ki, Monofizitlerin en 
tutucusu sayılır. Şu halde bu mczhcb bir çok Monofizit mezheplerinin esası de
mek olduğundan, hepsi bu ad altında düşünülebilir. Bunlar da ekanim-i selasc 
(üç csas)yi benimseyen ve üç konsil kararına tabi olmakla beraber, dördüncüye 
kar§ı çıkarak kelimenin, et ve kana dönüştüğünü ve dolayısıyla Allah'ın tama
men Mesih olduğunu, Mesih'in cesedinden görünen o ve hatta «� �» "o od11r11 
tarzında aynı bulunduğunu iddia etmişlerdir. Bir kısmı ,  11Mesih Allah'tır" diye 
açıkça ifade etn1işler; bir kısmı, "İlah insanlık ile ortaya çıkıp Mesih'in insanlığı 
hakkın mazharı oldu, fakat ne bir c.üz'ün hulfılü� ne de sade bir sıfat hükmünde 
olan kelimenin birleşmesi yoluyla değil, « .ti' _,,. .,. belki <,tynı ve mesela meleğin 
insan §eklinde görünmesi gibi" demişlerdir. Çoğunluğu Mesih, tek cc'vhcr, tek 
esastır. Bununla beraber iki cevherdendir diye iddia etmişler, bazan cevher ye· 

rine "iki tabiattan bir tabiattır" deyimini kullanmışlar ve dolayısıyla kadim olnn 
A l l ah' ın cevheriyle sonradan olan insanın cevherinin, nefis i le beden gihi 
birleşip bir cevher, bir esas olduklarını; ancak 11 ilah insan oldu" dcnilt!nıcyip. 
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tersine "insan ilah oldu" denileceğini söylemişler. Nitekim kömür ateşe atılır ve 
"kömür ateş oldu" denilir de, "ateş kömür oldu" denilmez. Gerçekte ise o ne 
mutlak ateş, ne mutlak kömür değil, bir kordur" demişler, kelimenin de insan-ı 
külli ile değil, bir insan-ı cüz'i, yani bir şahıs i le tamamen birleştiğini 
söylemişler ve bununla beraber bu birleşmeye karışma ve zırhlanma, hulul 
(karışma), değişme de demişler, fakat bu hulfılu suyu_n süte karışması gibi cüz'i 
hulul ile değil, aynaya insan suretinin hululiyle temsil -etmişlerdir. 

'Melkailer ise Mesih'in insanlığının cüz'i ve şahsi değil, bir külli insanlık 
?lduğuna kanidirler. Ve bundan dolayıdır ki, papalarda ve azizlerde bundan bir 
hisse ile kudsiyet tasavvur etmektedirler. EndülÜslü İbnü Hazın vaktiyle Yaku
bilerin Mısır'a bağlı yerlerde bulunduklarını, Nube'nin _hepsi, Habeş'in hepsi ve 
her ikisinin kırallarının Yakubi olduklarını söylemiştir. "Larus'' ta diyor ki: 
"Monofizitler kuvvetli olarak teşekkül etmişlerdi ve bugün üç müstakil 
(bağımsız) k i l iseye sahiptirler: .. Ermeni kilisesi, Suriye Yakubiyye kilisesi, 
Mısır Kıpt kilisesi." İşte Katolikleri ve Ortadoksları içine alan Melkaniyye, 
bundan sonra Nesturiyye, bundan sonra da bütün Monofozistleri temsil etmek 
üzere Yakubbiye bu üç mezheb muvahhid (Allah'ı birleyen) Aryonilerden yüz 
çevirerek diğer hıristiyan fırkalarının başlıca mezheplerini içine almaktadır ki, 
zamanımızda bilhassa protestanlığı da bu arada saymak gerekir. İ slam dininin 
ortaya çıkış ve tesiri üzerine II. hicri asırdan (H. 1 45) i tibaren kiliselerdeki Hz. 
İsa, Meryem, Havariler ve diğer başkanların resimlerine kuJluk etmenin 
(ibadetin) puta tapıcılık olduğunu anlıyan ve müslümanların itirazından aciz 
kalmış olan hıristiyanlar içinde "İkonoklast" putkıranlar adıyla bir gurup ortaya 

çıkmış olduğu gibi, İ stanbul'un müslümanlar tarafından fethi ve bu şekilde 
Doğu Roı;na'nm yıkılmasını takip eden hicri IX. asrın sonlarında ve miladi XVI. 
asrın başlarında Almanya'da "Luter" adlı rahibin papalara karşı dini ve siyasi iti
razlar ve neşri yatıyla başlayan ve " reform" denilen hareket ile protestanlık or

taya çıkmış ve ondokuzuncu konsil olan Latirant Si noduıt'da aforoz edilmiş ve 
bundan sonra siyasi tesirler ile gelişerek birçok şubelere ayrılmış ve nihayet 
İsveç, Danimarka, Prusya, İngiltere, Amerika'da resmi mezhep olmuştur. 

Hıristiyanlıkta "reform" denilen, dini ve siyasi tahriklerden çıkan mezhep
lerin ve fırkaların tümüne Protestan l ık denilir ki, bunların bir kısmı o zaman 
incit ve akıl adma papaları protesto ederek Roma kilisesinden ayrılan katolik

lcrle kurulmuş, bir kısmı da bizzat protestan cemaatlerinin sinesinden türemiştir. 
Bu şekilde diğer hıristiyan fırkalarının toplamına eşit denecek kadar protestan 
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lnkaları hasıl olmuştur. Başlıcaları Lutcranizm, Kalvinizm, Prcsbitcrnnizm. 
/\ngilikanizm, Anabaptizm fırkalarıdır. Angilikanizm denilen İngiltere'nin resmi 
11u·zhcbi katolikliğe en yakın mezheptir. Aralarındaki başlıca fark, İngilizlerin 
pupayı tanımayıp, kralı amir ve hakim tanımaları, papazların bekarlığının 
lngiltcrc'de yasak o�uşu, İncil'in tercemesiyle ayinin İngilizce yapılması husus- . 
lnnııdan ibarettir. Kilisenin eski durumuyla ruhani reislerin derece sıralaması ta
ınarncn bakidir. 

Bütün protestanların da üçlü inanç (teslis) ve Mesih'in ilahlığı davasında 
Mdkailerden yani katoliklerden farkı yoktur. Bunlar da onlar gibi liç esasa 
( L'k<lnim-i selase) ve Mesih'te iki t�biat ile ilahlığın birleşmesine kanidirler. 
< icncl şekilde farkları başlıca birkaç noktada özetlenmiştir: 

Birincisi: Protestan kiliseleri Mürcie (günah işlemek insana zarar vermez 
tliycn) <lirler. Kurtuluş için inanmayı yeterli görürler ve amele pek önem ver
mezler. Bunlarca inanmanın ölçüsü, katoliklerde olduğu gibi papalar veya kon
sillcr tarafından tayin ve tefsir edilen anane değil, ferdin akıl ve danışmasıyla in
n.�leme ve tefsir yapılmak üzere kitaplar, yani "Ahd-i atik" denilen Tevrat ve 

ona dahil olanlar ile "Ahd-i cedid" denilen dört İncil ve ekleridir. Bunlar, haki
miyet ve selahiyeti Pasteur dedikleri "ruhani reisler heyetlerine" dağıtırlar. Ve 

bunların seçiminde başlıca bazı kimselere seçme selahiyeti vermek suretiyle ki

lise hükümetinde sadıklara da bir hisse bırakırlar. Şu halde ferdi akıl davası da 
mutlak değildir. 

ikincisi: Protestanlıkta ruhbaniyet, yani papazların bekarlığı şartı kaldırıl
mıştır. Ve pek çok protestan kiliselerinde İsa1nın çarmıha gerilmiş bir resminden 
başka put bulundurulmaz. 

Üçüncüsü: Protestanlar, günah ın doğuştan ve takdirin ezelden olduğu inan
cını bütün şiddetiyle benimserler. Buna gerçi katolikler de kanidirler. Fakat pro

testanlar akla önem vermiş oldukları iddiasında bulundukları ve halbuki üçlü 
(teslis) inancı ve Mesih'in ilahlığı ve bununla beraber Hz. İsa'nın asılması 

inancının ak ı l  i l e  uyuşmadığı da açık bulunduğu için, bu noktada insanların 
doğuştan günahkar olduğunu ve bu günahtan ancak üçlü ilah ve lsa'nın 
asıldığına inanmakla kurtulmanın mümkün olacağını, bunun ise b1r akıl işi 

değil, bir ezeli takdir ve Allah'ın yardımı işi olduğunu en esaslı bir inanç olarak 
benimsemişler ve bununla davayı kazanacaklarını sanmışlardır. Mutlak mAnAda 
ezeli takdir inancı doğru olmakla beraber, genel olarak, günahın doğuştan oluşu 
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Javası insanları isyana sürüklemekten başka bir şey olmadığı gibi, sonra bunun 
tek affının çaresi üçlü i l ah v� asılma inancıyla mümkün olacağı iddiası da hak 
ve akıl ile alay etmekten başka bir şey değildir (Al-i İmran suresine bak) 

Protestanlıkta en çok hakim olan ruh, papaların nüfuzunu kırmak ve Roma 
kilisesinin hakimiyeti aklından çıkmak arzusu olmuştur. Gerçekte Hıristiyanh
ğın esasının İncil-i Şerif olması gerekirdi. Güya Katolik kilisesinin esası da bu 
idi. Fakat gerçekte eldeki İncillerinin i lk İznik konsiline kadar doğruluk ve 
sıhhatini temin edecek hiçbir ilmi vasıta yoktur. Önce bunların her biri bir zatın 
yazması olduğundan, nihayet bir tek kişinin haberinde sonuçlanıyordu. Eğer 
dört kişinin dördü de bir tabaka insanlarından olsalardı, dört İncil'in birleşmiş 
olduğu noktalar, dört ravi'nin haber vermesine dayanmış olabilirdi. Fakat bu bile 
henüz bir tevatür olabilmekten uzak idi. Halbuki bunlar içinde Havarilerden ola
rak yalnız " Yuhanna" (Senjan) vardır. Bunun ise kendisinden rivayeti sağlam 
olmadığı gibi, diğerlerinin de kimlerden almak suretiyle rivayet etmiş oldukları 
belli değildir. Şu halde ittifak ettikleri noktalarda da bir mertebede dört rivayetin 
birleşmesi yoktur. Sonra bunların ilk yazıldıkları di l in İbranice olduğunda, Yu
nanca, Latince ve diğer dil lere önce bundan tcrceme ve nakledilmiş oluğunda -
adeta- ittifak var demektir. Hatta İbnü Hazm bunda hiç ihtilaf olmadığını naklet
miştir . Halbuki mevcut tercemelerin en son Yunancaya dayandığı gösteri l
mektedir. Özetle eldeki dört İncil'in resmiyeti, yalnız İznik konsiline dayanmak
tadır. Ve ondan önce bunların varlığını isbat edecek ilmi vesikalar kayıptır. Bu
nun için Hıristiyanlığın "mukaddes kitaplar" adına dayandığı İnciller, esas itiba
riyle Kur'an-ı Kerim gibi bütün kıraet şekilleriyle kat'i ve mütevatiren sabit bir 
nass, bir k i tab-ı mübin (açık kitap) olmak şöyle dursun; Müslümanlıkta metin ve 
senetleriyle rivayet ve dirayet bakımından cerh ve ta'dil edilerek tahric ve 
tenkıh (ayıklama) ve tesbit edilmiş olan hadis kitapları gibi. sahih ve ilmi bir r i
vayet ananesine ve şahitliğine bile dayalı değildir. Eldeki İncillcr'in bütün resmi 
vesikaları "authenticite"si Hz. isa'dan tam üç asır sonra �elen i lk konsillerin 
kabullerine dayanır. Şu halde ilk konsi ilerin tam selahiyeti teslim edilmedikçe 
ne eldeki İncil lerin inanç dayanağı olabilecek bir kıymeti kal ı r, ne de 
Hı ristiyanlığın. Bunun için akla önem verdikleri iddiasında bulunan protestan
ların, hiçbir zaman akıl ile uyuşmadığı ittifakla sabit olan teslis (üçlü inanç) 
ananesinde ve Mesih'in tanrıltğı davasındaki tutuculukları ve hatta M esih'in 
tanrıl ığını inkar ettiğinden dolayı "M işel Serve" adındaki İspanyalı bir doktoru 
ateşle yakmaları bir ruhi sapıklık olduğu gibi, ananeyi ve konsillerin selahiyetle
rini inkar eden akılların sırf o anane ile sabit olan İncil tercemelerini sıhhatli, 
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Nııglaın bir inanç delili gibi ileri sürmeleri de ondan daha garip bir fikri çcli�ki 
olu�ıunır. 

Netice itibariyle Aryos ve diğerleri gibi eski hıristiyanlar istisna edildikten 
tfü ııra Katolik, Ortadoks, Nesturi, Yakfıbi, Protestan ve diğer hiçbir Hırıstiyan 
11wzhcbi yoktur ki inançlarının esasını teslis (üçlü ilah inancı) teşkil etmesin ve 

Mt'.sih'in tanrılığını kabul etmesin. Halbuki kendi lugatlarında teslis (üçleme), 
"�t·t,;kin üç şahsın ancak bir ilah teşkil etmesidir" diye tarif edilmektedir. �u 
.hııldc bütün hıristiyanlar, baba, oğul, Ruhu'l-kudüs adıyla herbiri seçkin ve aynı 

&inece eşit birer şahıs saydıkları üç esas (ekanim-i selase)ın üçü hin.len Ycsu 
Mcsih'te bir ilah oluşturduğuna ve "Allah, Meryem'in oğlu Mcsih'tcn iharct"  
olduğuna kanidirler. Ancak Mesih'te Allah'tan başka bir cevher, bir tabiat daha 
olup olmadığında, yani "Mesih Allah'tır" den il ip denilmeyeceğindc ihti laf 
l'lınişlerdir. Monofizitler, Yakubiler ona da kanidirler, diğerleri değildir. Ve hu
nun içindir ki, hıristiyanların çoğu mezheplerinin panteizm, yani "vahdct-i 

vlicud" teorisi olmadığını iddia ederler. Hatta Monofizitler bile Mesih'in cevhe

rin in ve tanrılık cevherinin tek ve bir olduğuna kani olmakla beraber, mutlak 
rcvher birliğini kabul etmediklerinden mezheplerini panteizmden ayrı tanımak 
isterler. Bununla beraber yine "hıristiyanız" diyenler içinde "vahdet-i vücud"u 

benimseyenler de vardır. "Metalib ve Mezahib" adlı eserimizde Avrupa felsefe 
tarihlerinden nakledildiği üzere Pavlos'un zamanında ya§ayan lardan olup 
Atina'da hıristiyanlığı yayarken idam edilen "Denis"in hıristiyanlıkta vahdct-i 
vücud mezhebinin kurucularından olduğu ve bunun birçok zamanlar gizli bir 
�ckilde yayı la yayıla nihayet ondokuzuncu asırda protestanl ık iç inde 
Almanya'da resmi mezhep haline geçtiği açıklanmıştır. Demek olur ki ayet: 

aJı ; 'r--:;,. :;. �I �! l)ıj �,.ılı )S' 0.ill "Muhaj(kak küji·edenler, 'Meryem'in 0Klt1 

Mesih A llah'tır' demişlerdir" şeklinde olsaydı, hıristiyan mezheplerinin ancak 
hir kısmına ilişmiş bulunacaktı. Halbuki : �:;. :;. �ı ; J.ıı �! ı)u ��ı � jjJ 
"Muhakkak küfredenler, 'Allah, Meryem'in oğlu Mesih'tir' dediler" buyurulmu� 
olmakla teslis (üçleme) iddia edenlerin hepsinin inançlarını içine almış ve hura
da bunların yalnız şirk ve çokluk ifade eden üçleme açısından değil, özellikle 
hunun altında iddia ettikleri tevhid bakımından kafir oldukları açıklanmı�tır. 
Teslis (üçleme) bakımından küfürleri Nisa suresinde l:YJ ı)).; 'J� "A //alt ii�·tiir 
demeyin" (Nisa, 4/1 71) ayeti ile açıklandığı gibi, ilerde �IJ J.ıı 01 ı)li �.llı Jr � 

, , ,, 

;J')IJ "Küfredenler, 'Muhakkak A llah. üçün üçüncüsüdür' dediler" (Maide, 5/73) 
• 

ayetiyle de ikisi birden gösterilecektir. Ve her ne olursa olsun, "Allah, Mcr-
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yem'in oğlu Mcsih'tir" <liycnlcrin kafir olduklarında şüphe yoktur. 
1 Jj Ey Muhammed sen o kafirlere de ki: :ııı+. �1 '�Gl �I (\ JJI � �ıL.; ::;J 

1*-.,� ���1 � ;;..� �t ;_;,. ;; �ı Şimdi Allah, Meryem oğl� Meiih'i �e �nun 
aslı olan anasını ve bunlar gibi bütün şu yeryüzünde bulunan kimselerin 
hepsini, ister azab etmek ister kurtarmak şeklinde olsun, helak ve yok et· 
mek isterse, buna karşı Allah 'tan yerde ve gökte kim bir şey kurtarmaya 
kadir olabilir ki, tanrılıktan ufak bir hisseye sahip olsun? Şüphe yok ki ,  hiç 
bir kimse. Demek ki bütün bunlar, hakikatte yok olabilirler. O halde bunlardan 
biri olan Mesih'in şahsı veya nevi veya cinsi nasıl ilah olabilir? Hepsinin ya
ratıcısı ve hakimi olan Allah devamlı sizin öldürüldüğünü ve asıldığım iddia ve 
bu şekilde yok olması mümkün olduğunu itiraf etmekte bulunduğunuz Mesih'in 
üstünde olduğunu Allah'tan korkmadan nasıl inkar edersiniz? Allah'ın dileme- · 
sine karşı anasını ölümden kurtaramayan ve Allah dilemezse kendini ve hatta · 

bir kıl ını kurtarmak ihtimali bulunmayan Meryem'in oğlu Mesih onu şahsıyla, 
asliyle, çeşidiyle, cinsiyle ve mensup olduğu bütün alemi ile helak ve yok et
meye gücü yeten Allah Teala'ya nasıl eşit tutulur? Ve nasıl olur da Mesih'in 
Allah ile birleşmesi veya Allah'ı içine almast iddia edilir? İlmi, kudret ve iradesi 
her şeyi kaplamış olan şanı büyük Allah'ı, Meryem'in oğlu Mesih'in şahsiyetine 
veya nevine veya cinsiyetine indirerek fanilerle çevri lmiş farzedip de açıktan 
veya gizliden, "Allah, Mesih'ten ibarettir" demekten daha büyük bir küfür mü 
tasavvur edilir? Bu ne çelişki, bu ne küfür, bu ne cüret? Yeryüzünde bulunan 
bütün ruh sahiplerinin, akıl sahiplerinin, insanların ölegeldikeri ve ölmekte bu
lundukları belli. Mesih'ten önce dünyaya gelmiş, Mesih'i doğurmuş ve onun aslı 
v e  anası olmuş olan Hz.Meryem'in de bu fanilerden olduğu ve Mesih'in anası 
olmakla ölümden kurtulamadığı da belli. Sonra Mesih'in de vefatı ve semaya 
yükseltilmesi muhakkak. Demek k i  bütün bunlar, ne olursa olsunlar, hiç kimse
nin karşı koyamayacağı hükmedici bir kudrete boyun eğmişlerdir. İşte hak ilah, 
bu kudretin sahibi olan Allah'tır. Şu halde bunların yaşaması ve ölümü, yok ol-

, 

ması veya baki olması sırf Allah'ın kudretine ve iradesine mahkumdur. O di-
lerse, dilediği kadar durdurur, dilerse yok eder. Şayet Allah diler de yok etmez
se, onlar yine, gerçekte yok olabilmesi mümkün olmaktan çıkmazlar. Allah yok 
olmalarını dileyecek olursa Allah'ın iradesine karşı kendi kendilerini tutamazlar, 
çünkü manen hastadırlar. Bu zaruretten dolayıdır ki hıristiyanlar önce bir baba 
ilaha inanırlar. Şimdi farzedel im k i  bunların hiç biri daha ölmemiştir. Henüz bir 
beşer hayatı vardır ve henüz Mesih vefat etmemiştir. Fakat bununla, gerek Me
sih ve gerek diğerleri ve gerek tümü, yok olması kabil olmaktan çıkamazlar. 
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l\t·ndi ncfislerindcki aciz ve zati imkandan kurtulamazlar. Eğer Allah Teala 
huııdan böyle bunları yok etmeyi dileyiverirse, ne bunlardan, ne de semaviler 
�ihi hunların dışındakilerden Allah'ın kudret ve iradesine karşı gelip dayanıp da 
t•ıı ufak bir şey olsun kurtaracak, koruyacak ve devamlı kılabilecek hiçbtr kim
Ht', hiçbir kuvvet tasavvur olunamaz. Şu halde Mesih'in şahsı, nevi, cinsi, haddi 
1.aıı ıı<la yok olması mümkün ve fani olmaktan kurtulamaz. Bunlar bizzat değilse 
dli�ünce ile fanidirler. Fani, yok olması mümkün olan herhangi bir şahsın veya 
luriin veya cinsin ilah sayılması ise haksızdır, batıldır. Gerçek ilah olan l lak 
TrfıJa'yı inkardır, zarardır. İlahlık, her türlü acizlik ve noksanlık şaibesinden 
1 1 1.ak üstün bir kudret ve hakım irade ifade eder. Ve hakkıyla ilah demek, zat ve. 
s ı fa llarına, eserlerine ve hükümlerine ve hatta varlıklardan hiç birisine O' mırı 
kudretinden başka ve O'na ciddi olarak karşı koyabilecek hiçbir kuvvet taalluk 
dmeyen ve etmek ihtimali bulun�ayan her şeyin sahibi, her şeyin hakimi, her 
�eyi içine alan demektir. Hak ilahın hakkı, kudretine karşı tesir edebilecek hiçbir 
kuvvetin düşünülememesidir. Bunun için, isterse düşünce seviyesinde olsun, 
herhangi bir fani veya faniler toplamı ilah olamaz. Bunlardan biri veya bir kısmı 
veya hepsi Allah ile zat veya sıfat bakımından külli (tüm) veya cüz'i bir şekilde 
hi rleşemez. 

Her çeşit birleşme, katılım, hulur (başkasına girme) veya itti had (birleşme) 
küfürdür. İlah olmak başka, ilahi olmak yine başkadır. Mesih'in öldürülme ve 
asılmasını iddia eden hıristiyanlar, onun helakinin ve fani oluşunun mümkün 
olduğunu ikrar ve itiraf etmeKte olduklarından, bunların hem b� davalarını red
detmek ve hem ikrarlarıyla kendilerini susmaya mecbur etmek için ayette yalnız 
�:;. � �I �ı,ı+. �1 ',,G1 �! "Allah M�ryem'in oğlu Mesih'i helak etmeyi dilerse" de
mek yeterli iken bununla yetinilmeyip, gerçeği hem ilzami (susturucu), hem 
bur hani (delilli) bir şekilde beyan etmek ve anlatmak üzere � ��"Ji � ::,;.) �t 
"anasını ve yeryüzündeki/erin hepsini'', atıfları da eklenmiştir ki, çok dikkate 
şayandır. Bununla azdan çoğa doğru giden bir bakış istikrası öğretilerek Mc
sih'in önce anasına, ikinci olarak yeryüzündeki bütün ruh sahipleri, akıl sahipleri 
beşer cinsine dahil ve bunlarla birtakım hususlarda cins birliği ve aynilik olduğu 
anlatılmış ve bu şekilde Mesih ve anasının yok ve fani olması mümkün olup 
ilah olamayacakları önce açıkça ve özellikle, ikinci olarak bütün içinde gizli ve 

tekilli olarak isbat edilmiş ve hatırlatılmıştır ki, bu ifade de Mesih'i, ş�hsi beşer 
veya külli beşer ile düşünen hıristiyan mezheplerinin hepsine işaret olunarak �I 

' . �_;.. :;. �I ; aıı "Muhakkak A llah, Meryem'in oğlu /sa'dır" iddiasının gerek 
şahsi birlik ile şahsi ittihad ve aynilik üzere ve gerek tür ve cinse ait vahdet 
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(birlik) ile cüz'i birlc§mc ve tazammun (içine alına) şeklinde olsun bütün ihti
malleriyle batıl ve küfür olduğu anlatılmı§tır. Yani Allah, Mesih'in ne aynı, ne 
cüz'ü, ne de cüz'lsi ve ferdidir. Anca� onun üstünde yaratıcısı, sahibi, hakimi
dir. Diğer deyimle Mesih, Allah'ın ne aynı, ne cüz'ü, ne tümü, ne de küllisi 
değil, aşağısıdır. Sonra (; ... ..iJı � �ıı·.,t (; de (; ve t_,:!, lafızları anım olmakla, 

; ; ; 

yerdekilerle beraber, göktekiler ve melekler de dahiJ olmak üzere bütün masi-
vallah (Allah'ın dışındakiler)ı içine almış bulunduklarından Allah'ın zatından 
başka her şeyin yok olmasının mümkün olduğuna işaret ile, bütün Allah'ın 
dışındakilerden i lahl ığ ı  i nkar etmiş ve şu halde bütün alemler veya 
kısımlarından hiç birisinin de Allah ile ayniliği veya külli, cüz'i bir birleşmesi 
mümkün olmadığına ve böyle sözlerin yalnız Mesih hakkında değil, diğerleri 
hakkında da söylenmesi Allah'a küfretmek olduğuna işaret etmiştir. Şu halde 
Allah'ı alemde yok etmeye uğraşan vahdet-i vücut davaları da batıl ve küfürdür. 

Özetle ne Mesih i lah olabi lir, ne de alem ve alemin kısımlarından herhangi 
bir şey. Çünkü ilah, gerçekte zeval (sona erme)den uzak ve üstün bir kudretin 
işe karış·masından azade olmalıdır. Bunların ise hepsi yok olabilir. Allah bun
ların baki kalmasını istemeyip ve yok olmalarını isteyecek olursa hepsi derhal 
mahv olur. Allah'ın i l ahlığında ve bütün bunlar üzerine dilediği gibi tasarruf 

' hakkı, kudreti ve hakimiyetinde ise asla şübhe yoktur. Zira, ��VG vr;.:..,ı clı:. JJ� 
ı�4:·.� (.� bütün gökler ve yer ve aralarındaki bütün varlıkların �ülk ve n'1e
lekôtu tamamen ve yalnızca Allah 'ındır. Yani bütün varlıklar üzerinde var 
etme ve yok etn1e, yaşatma ve öldürme ve diğer herhangi bir şekilde mutlak ta
sarruf ve hakimiyet hakkı AJlah'ındır. Şu halde Allah dilediğini baki kılar, dile
diğini yok eder. Ve böyle yapmakla ne bir haksızlık etmiş olur, ne de bir karşı 
ko�.ulmaya maruz kalır. Şüphe yok ki ,  Mesih de bunların içinde ve Allah'ın 
hükmü altındadır. Bunun böyle olduğunu hıristiyanların da bilmesi gerekir. Zira 
inançlarının başında ''her �eyin sahibi, görülen ve görülmeyenin yapıcısı ve ya
ratıcısı bir ilaha inanma" vardır. Böyleyken Mesih'i hiç bir şey değilmiş gibi 

, 

Allah' ın mülkü saymazlar, sonra dönüp Allah'a eşit tutarlar, sonra dönüp 
Allah'm önüne geçirerek sağ tarafına geçirtir oturturlar. Ve bu şekilde başkanlık 
ve hakimiyeti ona verirler de artık "Allah, dün Meryem'den doğan ve Allah'ın 
takdirine karşı gelemeyip asılan ve çıkıp üstüne oturan Mesih'ten ibarettir." diye 
hem Allah'a, hem Mesih'e küfrederler. Ve sonra da Mesih'in insanlığını ge
nelleştirerek aba-i yesfıiyyeye (ruhban babalarına) bile ilahlık hissesi vermek is
terler. Bunlar Allah'ın, herşeyin maliki, Mesih'in de yok olmasının mümkün 
olduğunu it iraf ettikten sonra, dönerler Mesi.R'in yok olmasının mümkün ol-



5 - MAiDE sfJJu·:st: 1 1  20'.' 

ft\ndıgını iddia etmek için şöyle bir takım şüpheler ve safsatalar da scrucdcrlcr. 
"M•·sih'in Allah katında özel bir şerefi yok mudur? Baksanıza onun doğumu 
•'A•• rkrinc benziyor mu? O,  mucizeleriyle birtaklm ölüleri diriltirken, körlerin 
ıoıkrini  açarken, çamurdan kuş yapıp uçururken Allah'tan bazı şeyleri kur
larını�. Allah'ın yaratıcılığına iştirak etmiş olmuyor mu? Şu halde Allah ona ve 

tnun aracılığıyla bu aleme kendi cevherinden bir şey vermemiş midir'! O halde 
Al lııh'ın cevherinin yok oluşu kabil olur mu? " derler. İşte bu gibi �üphclcr ve 
�ohimlcri de reddetmek ve ortadan kaldırmak için buyuruluyor ki : 

Allah : � (. � ne dilerse yaratır ve dilediği gibi yaratır. Şu halde ne 
Ml·sih'i bir anadan yaratmasında ve ne ona özel bir şeref verip onun eliyle de 
�nrntma ve öldürme işini yapmasında hiç bir şüpheye yer yoktur. Allah, lsa'y ı 
bi\ylı: yaratmakla ona bir ilahlık cevheri vermiş olmaz ve hele bunlarla Mesih'in 
Allah'a eşit l iği ve ileri geçmesi hiç gerekmez. Yani Allah TeaHi'n ın icadı 
(yıı�alması) kendi zatından dışarıya bir şey koparıp atmak şekliyle değildir. 
Vıırl ıklardan hiç biri ondan ayrılmaz, doğmaz, sudur etmez, ortaya çıkmaz; o 

ht·r �eye kendini, kendinden bir parçayı vermez. Böyle bir tasavvur, Allah'ın 
ıııtında ayrılma ve boşalma tasavvurudur ki, mümkün olmayanı düşünmektir. 
Allah doğurmaz, yaratır; hem de neyi diler ve nasıl dilerse öyle yaratır. Dilerse 
hu�langıçta göklerin ve yerin sahasını ve basit şeyleri yarattığı gibi, bir asli 
madde olmadan da yaratır. Dilerse bunların aralarındaki mahlUkları yarattığı 
�ihi bir asıldan yaratır. Bunu da ya başlangıç olarak topraktan bitkileri ve hay
vanları ve Adem'i yarattığı gibi, di lerse cinsin zıddı bir asıldan inşa eder (yapar) 
vt�ya dilerse aynı cins bir asıldan yapar. Bunu da dilerse bir erkekten dişi yarat
mak suretiyle çeşitlendirir, nitekim Adem'den Havva'yı böyle yaratmıştır. Di
lerse bir dişiden erkek yaratmak suretiyle çeşitlendirir, nasıl ki İsa'yı da böyle 
yaratmıştır. Dilerse hem erkek, hem dişiden yaratır ki, diğer insanları da böyle 
yaratın ış ve yaratmaktadır. Aynı şekilde dilerse diride ölüm yaratır, dilerse 
ülüde hayat yaratır. Dilerse çok yaratır, dilerse nadir ve benzersiz yaratr . Di
krse hiç bir mahluk hizmetinde kullanmadan yaratır, dilerse beşeri s�natlarda 
olduğu gibi diğer bir mahluku aracı yaparak yaratır ki, işte İsa'nın eli�:ıe kuş ya· 
ratması, ölüleri diriltmesi de bu kabildendir. 

Şu halde İsa da Allah'ın yaratığıdır, bunlar da . Ve İsa bunları yaparken 

/\llah'a karşı gelmiş, Allah'tan bir şey kurtarmış ve kendi tanrılığını göstcrmı� 

değil, ancak Allah'm iradesini yerine getirmiş ve ancak Allah'ın ilahlığını ispat 
etmi§tir. Yoksa Allah istemeseydi İsa bunların hiçbirini yapamazdı. İşte Allah 
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böyle her dilediğini dilediği gibi yaratır. Bir Mcrycm'den bir Mesih de yaratır vo 
onun aracılığıyla ölülerde hayat da yaratır, çünkü Allah'tır. :X...:i � JS' � j,G V ı 

, . � 

Allah herşeye tam kudretle kadirdir. Ve her şeye karşı mutlak kadirdir, 
Allah'ın kudreti hiçbir şekilde kayıt ve tahdide tabi değildir. Her şeye tam kud· 
retle gücü yettiğinden di lediği şeyi yaratır ve onda dilediği kadar kudret ve şeref 
de yaratır. Sonra her şeye karşı mutlak kadirdir. Çünkü yaratmak, yaratıcının 
kendinden birşey koparmak, kendi zatından, kendi kudretinden birşey eksiltmek 
demek olmadığından, bütün yaratıklar ve onlarda yaratılmış olan kudretleo.r 
Allah'ın kudretini kendilerine nakletmiş değildirler. Bütün şahsi aczleriyle onun 
hakimiyetinin altında elegeçirilmiş mahkumlardır. Bütün yaratıklar ve onlardaki 
güçler Allah'ın ve kudretinin parçaları ve değişmeleri değil, eserleridirler. 
Eserler ise eseri yapanın aynı veya bir kısmı değil, ancak delilidir. Yaratıklar, 
biri diğerinden doğabilir, sebep olabilir, değişebilir. · Bunun için varlıklarda yok 
olma, değişme, seçilme, tekamül ve derecelerin değişimi cereyan eder. Fakat 
bütün bunlar, eşyanın Allah'a göre değil, birinin diğerine göre olan ilgileridir. 
Çünkü bütün eşyanın Allah'a nisbeti, yaratığın yaratanına mahkumiyet ve dela
letleridir. Bütün bu degişimlerden, bu nisbetlerden eşyanın ve eşyadaki kuvvet 
i le kudr�tin aslında aczi ve yokluğu ve hepsinin üstünde illet-i kül ve muhit-i 
kül (herşeyi kuşatmış) olan ilahi kudretin tek hakimiyeti -ve hakimiyetinin baki 
oluşu okunur. Bunun içindir ki yalnız eşyanın tabiatını incelemekle uğraşan fen 
bilimleri bile bilgilerinin başına illiyyet (nedensellik) ve baka-yı illet (illetin 
bakası) kanununu yazarlar. Ve illetin değişmesinden, illetin baki oluşuna 
ulaşırlar. Yukarılarda da hatırlattığımız üzere fencilerin illetin değişmesi ve 
baka-yı illet deyimleri arasında görünüşte bir çelişki vardır. Ve bunun halli 
şudur: ' 'İlletin değişimi" deyimi, yaratılmış şeylerdeki yaratığın kudret ve ku
dretinin ifadesidir ki, maksat, illetlinin ve izafinin illetinin değişimidir. Baka-yı 
illet de, hakiki illetin değişiminden azade olarak mutlak hakimiyetini gösterir. 
Hasılı "yok olan ve değişen baki ve daim olandır" demek çelişki olduğundan 
aklın ve naklin şu noktada kesin bir uyuşması vardır ki, değişime mahkum olan 
eşya gerek eksilmek ve gerek gelişmek üzere yürüsün, bunların bütün kemalleri 
ve kudretleri izafidir. Ve hepsi tamamen, ebedi, sonu olmaktan ve nok
sanlıkların münezzeh olan ilahi yüksek kudretin esiridir. Allah her şeye ve her 
şeye karşı kadirdir ve hiçbir şey Allah'a karşı kadir değildir. Allah'tan başka her 
şey aslında acizdir. Bu da ilahi kudretin hükmüyledir. Mesih de aciz, Mu
hammed de aciz, beşer de aciz, melek de acizdir. Yer ve gökleriyle ve ara
larındaki bütün kainatıyla alemin bütün sistemleri de acizdir. Allah, bunları her 
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an yn�atmakla ve yok etmekle ve hepsinin üzerinde mülk ve melckutunu 
açıklayıp durmaktadır. Ve şu halde, "Allah, Meryem'in oğlu Mesih'den ibarettir" 
diyeıılerin kafir olduklarından şüphe yoktur. 

;j�t, JJı : �1 � ı;�W(, ,l.,+:Jı clll� Bir de yahudiler ve hıristiyanlar, 'biz 
, , , 

Allah ' ın oğullan ve sevgilileriyiz' dediler. Kendilerinin başka insanlara ben-
zenwdiklerini, diğer halka karşı Allah katında böyle bir seçkinlikleri olduğunu 
iddia ettiler ve gurur ile Allah'tan korkmaz oldular. Şu halde müslümanlar 

Allah'a tevekkül ederken ve dayanırken, her ne yapsak Allah bizi sever sanıp da 
b'\ylc bir gurura düşmemeli ve Allah'ın kulları olduklarını unutmamalı<lırlar. 
Bunu hıristiyanların söyledikleri belli ise de yahudilerin söyleyip söylemedikleri 
bahis konusu olmuştur. Fakat İbnü Abbas (r.a)'dan rivayet edildiğine göre nüzul 
sebebi asıl yahudiler olmuştur. Çünkü Resul-i Ekrem (s.a.v), yahudilerdcn bir 
topluluğu İslam dinine davet etmiş ve Allah'ın azabıyla korkutmuş idi. Buna 
knr�ı: "Bizi bununla mı tehdit ediyorsun, ;j4.>t, JJı : �1 � ''biz Allah'ın oğulları 

�,,. sevdik/eriyiz" demişlerdir. Hıristiyanlara gelince, İncil'de "Mesih ben babama 
ve babanıza gidiyorum" dedi diye. bir fıkra nakletmektedirler. "Allah'ın 
oAullarıyız" deyiminin bir özel imtiyaz davası olduğu belli, fakat bunu ne gibi 
hir anlam düşünerek söyledikleri inceleme noktası olarak görülmüştür. Denilmiş 
ki yahudiler bununla "Allah'ın oğlu" dedikleri Üzeyr'e mensub olduklarını, 
hıristiyanlar da "Allah'ın oğlu" dedikleri Mesih'e intisablarını kastedmişler ve . 
int isab i le kendilerini şeref ve imtiyazda Al lah'ın torunları hükmünde tut
muşlardır demek olur. Yahut doğrudan doğruya Allah'a intisablarını kasdederek 
Allah'ın kendilerine bir baba gibi şefkatli ve esirgeyici ve kendilerinin Allah 
yanmda sevgili oğulları gibi nazlanabilecek derecede yakın ve kıymetli olduk
lcırını idda etmişlerdir ki, her iki şekilde "Allah'ın oğulları" deyimi mecaz demek 
olur. Diğer yerlerde de işaret ettiğimiz üzere geçmiş dinlerde ve özellikle 
lhranice dilinde Allah Teala'ya rauf (şefkatli) ve rahim (merhametli) manasın
dan mecaz olarak " yl = baba" denmesi caiz görüldüğünü ve Hz. İsa'nın da bu 
mana ile duasında .ve vaazlarında bu deyimi kullandığını ve fakat bunun sonra
dan kötüye kullanılarak hakikat gibi kabul edilmeye başlandığını 'bazı alimler 
zikretmişlerdir ki, işte oğul deyimi de bu kötüye kullanma cümlesindendir. Nite· 
kim asıl İbranice İncil'de �I (ibn) ve ..ı.JJ (veled) deyimleri bulunmadığı halde yl 

, 

(baba) deyiminin güya buna lüzum göstermekle izin vermiş olması zannıyla 
sonraki İnciller'e konulmuş olduğunu naklediyorlar. Muhtemel ki bunda yahu· 
dilerin JJı :;.ı ;:;. "Üzeyr, Allah'ın oğludur" demiş olmaları da bir misal tutul- · 

, 

muştur. Bazı hıristiyanlar Mesih hakkında "Allah'ın oğlu" deyiminin şeref ve 
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yakınlıktan mecaz olduğunu söylemişlerdir. Fakat bunun samimi olmayıp hir 
perde arkasına gizlenme olduğu anlaşıl ıyor. Çünkü yukarda söylendiği üzere 
İznik konsi l inin yayınladığı inanç esaslarında ''babasının cevherinden" diye 
açıklanmış olması, bunu doğum görüşüyle bir hakikat gibi isnat ettiklerini 
göstermektedir. Ancak kendileri hakkında JJı :�ı ''Al/ah'm oğulları" demeleri� 
nin mecaz kastıyla olduğunu kabul etme'k mümkündür. Bu şekilde �j�1J 

� 

"!\ /lah'm dostları 11 atfının bir atf-ı tefsir olması gerekecektir. Bu da ayetin zahiri-
nin zıddıdır. Biz, birtakım hıristiyanın ve bu cümleden protestanların bu evlatlık 
iddiasına sıkı bir şekilde sarıldıklarını gör�yoruz. Halbuki mecaz olan bir ifa·· 
deye bu kadar şiddetli bir bağnazlıkla sarı lmanın sebebi izah edilemez. 
Anlaşılıyor ki bunlar, "biz Allah'ın evlatlarıyız" demekle, Allah olduğunu iddia 
ettikleri Mesih'e bağlandıklarını kastediyorlar. Fakat bunun genel şekilde mecaz 
olarak değil, yine doğum görüşünü takip ederek ve bir gerçek gibi düşünerek 
söylüyorlar. Çünkü bunlar Mesih'in insanlığını cüz'} ve şahsi değil, bir nasut-i 
külJI (tüm insanlık) şeklinde düşündüklerinden ve bu .tüm insanlık i le de bütün 
insanlığı içine alan bir mana değil, hıristiyanlık türemesi içinde bir özel kısım 
kastettiklerinden dolayı Mesih'e "Allah'ın oğlu" derken, onu Allah i le  bir cev" 
herde birleştirdikleri gibi, kendilerini de "Allah'ın oğulları" .veya "Allah'ın ev
ladı " adıyla anarken Mesih'in cevheri i le birleştiklerini söylemek istiyorlar. Bu 
şekilde bu deyim cahil hıristiyan halkına göre bir mecaz, seçkinlerine göre de 
bir hakikat gibi düşünülüyor. Nitekim Cizvit papazlarındaki �� • �1 "ruhban 
babalar" deyimi de bunun bir çoğaltılmışıdır. Ve işte hıristiyanların teslis (üçlü 
inanç), muammasını gizli bir ukde (düğüm) olarak benimseyip takip etmelerinin 
hikmeti, ilah ile beşeri bir kısmın doğumu görüşüyle birleştirerek kendilerinden 
babalar ve oğullar silsilesi içinde bir uluhiyet hanedanı oluşturmak sevdası ve 
bu şekilde kendilerini her çeşit sorumluluktan azade sayıp, diğer halk ve insan 
yığınları üzerinde bir sahip olma hakkı ve mutlak bir tasarruf ve hakimiyet iddia 

- 1 -

etme hayalidir ki, �j�t, ;lJı : �l � "biz A llah'uı oğullan Vf sevgilileriyiz" dedik-
leri zamanda "biz bir uluhiyet hanedanıyız" demek isterler ve kendilerinde 
böyle bir özel imtiyaz farzederler. Her halde ayet bize gösteriyor ki, gerek ya
hudi ve gerek hıristiyanlar verdikleri sözü bozmak suretiyle hak dinden çıkmış, 
hakiki veya mecazi bir ilahlar doğuşu hayali tutturarak kendi lerini �ii � J5 ı.fa. 

, . � 

"her şeye kadir" olan Allah'ın kulları değil, oğulları ve evlatlığı ve özellikle 
dostları ve dengi saymak gururuna düşmüşler� Allah'ın haklarını ve kulların 
haklarını tanımaz ve Allah'tan korkmaz olmuşlardır. Ve bu gurur kendilerinin 
felaket sebepleri olmuş ve olacaktır. 
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J1 Ey Muhammed, sen onlara de ki: �� �� i-JJ Öyle de Allah sizi 
110nahlarınızla niçin azab edip duruyor y�? Oldü;ül�elere mi uğramadınız'! 
ı : .sı ı rdlere mi düşmediniz? Nimetler, devletler mi kaybetmediniz, başka hayvan 
�ı·killerine dönüşmeye mi uğratılmadınız? JU. � � �1 � Ilayır, siz Allah'ın 
o�ullan veya dostları değil, akıl sahibi olarak yarattığı yaratıklar cinsinden 
hlr hcşer, derisi, aplak, aciz, fakat anlayış sahibi bir mahluk.4iunuz; had<li
ııiı., hu<ludunuz bu, durumunuz budur. Allah'ın yaratığı ve onun kudret ve irade
� iııl' mahkum bulunmak bakımından diğerlerinden hiçbir farkınız yoktur. Ne ol
N: ı ı ı ıı. bir mahluk olmaktan kurtulamazsınız. Allah'ı sevenler, hiç /\ llah'a kar�ı 
\ıkar, günaha girer mi? Sonra Allah sevdiklerine azab eder mi '! /\ ilah ise ya
ıat ıklarına karşı hiçbir hususta mecbur değildir. Mutlak dilediğini yapandır. A 
; � :;..ı Dilediğini affeder, günahlarını hasenat (sevaplar) i le örter, rahmı:t �c 
sevgisine mazhar eder. Ki bunlar Al lah'a ve peygamberlerine iman eden ve 
imanlarında sebat edenler arasında bulunurlar : � :;.  y�� dilediğine de azuh 
l'dcr. Kötülüklerinin azabını çektirir. Atıah'a ortak koşan, yaratılanı yaratan ye-

' I 

r i nc koyanlar için de bu azab muhakkaktır. :;..ı ciH �J·� (. fo.:, � �� �1 A � alı �ı 
:� "Allah, kendisine ortak, koşulmasuu bagışl�ımaz, bı;nd�� başka dilediğini 
lıağışlar" (Nisa, 4/ 1 1 6) İşte yaratılanın, yaratan karşısındaki yeri, bu iki di lemc
ııi n eşit olarak mutlak ihtimal dairesinde olmasıdır. Ve böyle olmakta sizin 
heşer cinsi içindeki diğer halktan hiçbir ayrıcalığınız yoktur. Dün çırılçıplak bu
hınduğunuz, yalın ayak başı açık zaruretler içinde kıvrandığına güldüğünüz, in
san yerine koymayıp her türlü hakarete layık gördüğünüz bir fert veya bir ka
v im, yarın bakarsınız ki Allah'ın lütuf ve mağfiretine ermiş tepenize çıkmıştır. 
Bugün saadetlere gömülmi:;>, cihana hakim olmuş� geleceğini tem in  etmi� 
sandığınız bir fert veya toplum öbür gün bakarsınız ki Allah'ın bir belasına 
çatmış, helak olmuş, ateşler içinde yanmakta, ıstıraplar içinde kıvranmaktadır. 
/\ llah'a karşı bütün insan cinsi şu iki takdirin nöbetleşme ihtimaline eşi t bir 
�eki ide mahkumdur. Çünkü 1:4:·.� L.� ı.J'�'iı� ü(,'..:Jı dl:. j_,� bütün gökler ve Yi'I' , , 
ve bunların aralarındaki bütün varlıkların hepsi Allah için bir nıülk, hlr 
hüküınet, bir saltanattır. Bu memleketin, bu hükümetin, bu saltanatm hepsi ta
mamen ve müstakil olarak Allah'ın mülküdür. Ve hepsi Al lah'a, mülkü olmakln 

mensubdur. Varlıklardan hiçbirinin Allah'a mahlukluk, kulluk ve mahkumiyet
ten başka bir şekilde bağlı l ık iddia etmeye hakkı yoktur. Hepsi onun mülkü ve 
nıelekfıtu altında boynunu eğmiş ve mahkumdur. Allah, bütün bunlar üzerinde 

yaratma, zabt ve idare, yaratma ve yok etme, can verme ve öldürme, takdir 

etme ve cezalandırma ile dilediği gibi tasarruf eder. Ve bu hak ancak O'nundur. 
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Şu halde bunlar içinde bir zerre kadar olan şu yer üzerinde çırılçıplak olarak ya·
ratılan ve yerdeki varlıkların az bir kısmından ibaret olan beşer cinsi ve beşer 
içinden bir kısım halk nasıl olurda öyle bir iddiada bulunabilir? Halbuki 4(, 
�ı en sonunda varılacak, başvurulacak olan yegane merci de an�ak , 
O'dur. Bugün bu iddiada bulunanlar da, diğerleri gibi O'nun hükmü altında bu 
dünyadan çekilip ahirete gitmeye ve gittikleri zaman da başkasına değil, ancak 
O'na varmaya ve O'nun huzurunda hesap verip, itaatlarının veya isyanlarının, 
iyi l ik veya kötülüklerinin acı veya tatlı cezasını çekmeye mecburdurlar. Bu 
böyle iken idrak sahibi olan insanlık bunu nasıl düşünmez ve nasıl Allah'a is
yandan çekinmez de öyle batıl gururlara saplanır? 

Şimdi bu çıkışma ve ihtardan sonra davette bir nezaket olmak üzere iltifat 
yoluyla buyuruluyor ki: 

� ' � 

��I �1 Ç Ey kitap ehli, �)1 � }? ):&. � � \:iJ;_� ;ı; � � peygamberle-
rin ardının kesilmesine ka�şı, yani vahiylerin kesildiği ve eserlerinin, unutul
ması, bozulması ve tahrif edilmesi ile yıkılmaya yüz tuttuğu ve hak dinin biline
mez, tanınamaz hale geldiği bir fetret (kesilme) zamanında size o Resulümüz 
Muhammed (s.a. v) geldi, sizin için, siz insanların selamet ve saadeti için, acı 
tatlı her türlü hükümleri ve haberleri, hakkı açıklıyor ki, A ::,.. ı.;: � (. ı)); �1 . , ; 
;.ı; Y.J yarın ahirette Allah'ın huzuruna varıp hesaba çekildiğiniz zaman, . , 
"Bize ne bir müjdeci, ne de Allah'ın azabından korkutucu geldi, daha önce 
gelenlerin de eserleri bozulmuş, yıkılmış, biz fetret için de kalmıştık." demeye
siniz, böyle özür göste.rmeyesiniz �-� �-: � f. � � işte size tam bir müjdeci ve 
korkutucu geldi. Bundan böyle, öyle bir mazeret göstermeye de hakkınız kal-, 
madı. �..ı.i � JS' � aJG Allah da her şeye kadirdir. Şu halde insanlardan pey-. . , 
gamber göndermeye, hem bunu bir zaman cereyan eden bir sünnet (adet) yapa-
rak devamlı artlarda göndermeye, hem de bunları kesintiye uğratıp fetretler 
(aralıklar) yaratmaya ve sonra bu aralıklar içinde unutulan gerçekleri 
hatırlatacak ve her şeyi öğretip açıklayacak ve insarrlığın · bütün hata ve 
saygısızlığını kesecek bir Peygamber yaratıp göndermeye de kadirdir. Özetle 
kahretmeye de gücü yeter, lutfa da. O hal�e en çok irşada muhtaç olduğunuz bir 
zaman aralığında gönderilmiş olan bu şanla Peygamber'in, bu ilahi nimetin 
kıymetini takdir ediniz, açıklamalarına kulak verip itaat ediniz. Eskisi gibi inkar 
ve küfürden, sözleşmeyi bozmaktan sakınınız ve bu sayede günahlarınızın affo-
1 unmasını isteyiniz. Ve biliniz ki her ne olsanız, sonunda dönüp dolaşıp 41 
�J.i � JS' �� �ı "dönüş ona ve herşeye kadir" olan Allah Teala'nın huzuru-, ,, - , 
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IHI varacaksınız ve ona karşı frtret (iki peygamber arası zaman)te kalanlar gibi 

hlı ıı ı;ızcrct göstermeye de inkar bulamayacaksınız, bütün sorumluluk üzerin ize 
�Okknip kalacak ve kendi azabınızı kendi eliniz ve kendi isteğinizle bile hile 
hn1.ırlamış olacaksınız. Ey yahudi ve hıristiyanlar! Siz bugün de Allah'ın huzu

ruııda bulunduğunuzu düşününüz. Elinizi kalbinize koyup vicdan selametiyle hir 

,ıo�ıinürseniz, İbrahim'in duası, Musa'nın haber vermesi, İsa'nın müjdesi olan o 

l'ryg�ımber, o hak ruh, o müjdeci ve korkutucu henüz bize gelmedi, <liycmczsi
nlı . .  ı:cıretler içinde karmakarışık olmuş, bin türlü değişiklik ve tahriplere 
UJ).t am ış ve bununla beraber yine delalet ve açıklığıyla bu Peygamber' in j..tC ·  
lrcq�ini bildirmİ§ olan Tevrat ve İncil'den sonra Muhammed ResUlullah'm �el� 
&ligini ve Kur'anın her şüpheden uzak olarak varlığını inkar edemezsiniz. 

Ey Muhammed! Sen bu açıklama cümlesinden olmak üzere şunu da 
hnlırlat: 
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Meal-i Şerifi 
20- Musa kavmine şöyle demişti: "Ey kavmim! Allah'ın üzerinizdeki 

nimetini hatırlayın. O, içinizden peygamberler çıkardı. Sizi hükümdarlar 
yaptı. Ve alemlerde hiçbir kimseye vermediğini size verdi. " 

21- " Ey kavmim, Allah ' ın size yazdığı kutsal toprağa girin, geriye 
dönnıeyin, yoksa kayba uğrarsınız." 

22- Onlar da: ".Ey Musa! Orada zorba bir kavim var. Onlar oradan 
çıkmadıkça biz oraya asla giremeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa, şüphesiz biz 
de gireriz" dediler. 

23- Allah'tan korkan ve Allah'ın kendilerine nimet verdiği iki adam 
şöyle dedi: "Onların Üzerlerine kapıdan girin. Oradan girerseniz muhak
kak galip gelirsiniz. Eğer layıkıyla inanıyorsanız yalnız Allah' a dayanın. 

24- Kavmi Musa'ya: " Ey Musa! Onlar orada olduğu sürece biz oraya 
asla girmeyiz. Sen ve Rabb'in gidin savaşın. Biz burada oturacağız '' dedi
ler. 

25- Musa: '' Ey Rabbinı! Ben, kendimle kardeşimden başkasına söz 
geçiremiyorum, artık bizinıie bu fasık kavmin arasını ayır" dedi. 

26- Allah Musa'ya şöyle dedi: "Kırk sene o mukaddes yer onlara ha
ram kılınmıştır. Yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. O fasık kavim için 
üzülme! " .  
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1...e� :,_,;. JLi')_fJ Hani bir zanıan Musa kavnıine şüyle demişti: ıJj')I r') � 
·� JJı � Ey beninı kavnıinı, Allah'ın size olan ninıetini anıp yadediniı. 0) 1 

"" ' - *' 

�Wı 0 r�ı �';. � C. �(, lS'j. �� : yı � � O zanıanki nimetini ki, 
l�hıizdc peygamberler yarath ve sizi hükümdarlar kıldı ve size alemlerden 
hh;hirisine vermediği şeyler verdi. Alemde hiçbir kavimde İsrailoğulları'ndaki 
kııd;ır \Ok peygamber gönderilmemi§ Olduğu bilinmektedir. Önce Y akfıh'un CV

lnl l ; ır ı Esbat (torunlar}, sonra Musa, Harun, Yuşa ve bu cümleden l lz. Musa'nın 
kııvminden seçip beraber Tur dağına gittikleri yetmiş zat ve daha sonra nice 
l�rn i loğlu peygamberi gelmiştir. Ancak ayetin i lerisinden kesin hi r �eki ldl· 
nııla�ılıyor ki Hz. M usa bu hatırlatmayı yaptığı zaman İsraiJoğulları hcnliz Arı.-ı 
Mı ıkaddes'e girmemiş ve daha bir vatan tutmamış ve henüz hükümdarlar dev
ı ıııc crmen1işti. O sırada da Musa, Harun ve yetmiş zat ile :yı � �� tahak
kuk etmiş ise de "sizi hükümdarlar kıldı" demek nasıl mümkün olabilir? < icrçi 
hunun vaki o.Iuşunun tahakkukuna dayanarak, istikbalden mazi i le  tabir olarak 
kı lacaktır, kılacağı muhakkaktır veya ezelde böyle takdir etmiştir" manasına ol
rııası ve dolayısıyla peygamberlerden bütün İsrailoğulları peygamberleri, 
hükümdarlardan da bütün İsrailoğulları hükümdarlarının kasdedilmiş olması 
muhtemeldir. Bu şekilde mealin özeti şöyledir: "Ey benim kavmim!  Muhakkak 
ki Allah sizin içinizde daha birçok peygamberler yapacak ve sizi hükümdarlar 
k ı lacak. Saltanatlara erdirecek ve size diğerlerine vermediği şeyleri verecek. 
�imdi Allah'ın bunları yaptığı veya takdir ettiği zaman size olan nimetini anın 
Vt' düşünün de ona göre hareket edin . "  demek olur. Ve Hz. Musa'n ın bu 
hatırlatmasının o günkü bulı.ddukları zamana değil, sırf geleceğe ait bir nimeti, 
��zdi bir takdiri gaybdan müjdeleme ve haber verme şeklinde kabul edilmesi 
gerekir. Gerçekte İsrailoğu l ları 'nın Mısı r'dan çıkışından Hz. Yahya'vı 
üldürdükleri ve Hz. isa'yı öldürmeye teşebbüs ettikleri zamana kadar içlerinden 
büyük küçük pek çok peygamber ve krallar gelmiş ve bu arada Hz. Davud ve 
Süleyman saltanatı gibi peygamberlik ve hükümdarlığı şahsında toplayan em

salsiz saltanatlar da geçmiş bulunduğunda şüphe yoktur. Ve burada İsrailoğulla
rı'nın o zamana kadar başka milletlere nasip olmayan en mesut devirlerine işaret 
de yok değildir. Fakat asıl maksat bu olsaydı lS'_,L.� : 41 � � ·�_ı "içinizde pey
gamberler ve krallar yaptı 11 denilmesi gerekir ve bu daha veciz ve daha açık 

olurdu. Halbuki lS'):. �) :�ı � � ·�} buyurulmakta bazısını peygamber ve 

hepsini hükümdar yapan bir mana kastedilmiş olduğu anlaşılıyor. Bunun için 
tefsircilerin büyüklerinden Süddi ve diğerleri burada "mülük" (hükümdarlar)ün 
;l_p-1 = "hür olanlar'' demek olduğunu göstermişler ve hürriyetten maksat ta tam 
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manasıyla hürriyet, yani şahsi ve siyasi hürriyeti içine alan bir mana olduğunu 
anlatmışlar da �ll � J:ı 1 ı-.. ��,·.� '{ : �r ! '{ �, i:ı : �.· � r (' ı ·-�ı::.' � f' ·_�:ra:.· . c.r- . - .J � .J .,,_,__ .) � ı--:-.ı � r----J 
�I �1 �� �� WJ..;.� L.� ı..:ijı �.a;l ı.} ;.��k (.. � dero'işlerdir ki: "Siz önceleri 
, , , ,. , , , , , , , , Kıbt kavminin elinde bulunduğunuz, hizmetçi, köle ve cizye ehli derecesinde 
mağlub ve mahkum olduğunuz halde, sizi kurtarıp kendinize malik, şahsi, siyasi 
insanlık hukukupuza sahip, kendinizi anlamaya ve işlerinizi idare etmeye kadir 
hürler kıldı; artık kimsenin kulu, kölesi, hizmetçisi deği lsiniz ve cizye ehli gibi 
bir galibiyetin üstünlüğü altında ve istilasında bulunmuyorsunuz. Hem şahsen 
hür, hem de toplum ve siyaset bakımından hürsünüz" demektir. Ve bu mana, 
hem ayetin nazmına daha uygun ve hem de daha çok faydaları içine almaktadır. 
Bu  şekilde Hz. Musa'mn bu hatırlatması yalnız vaad edilen nimeti ve geleceği 
haber verme değil, vaki olan nimeti ve gerekli sonuçlarım hatırlatmadır ki, 
mealin özeti şu demek olur: Ey benim kavmim, Allah sizin içinizde peygam
berler yarattı ve sizin hepinizi esirlikten ve mahkumiyetten kurtarıp sultanlık de
mek olan hürriyete erdirdi ve size öyle olağanüstü şeyler ihsan etti ki şimdiye 
kadar hiçbir kavme nasip etmemiştir. Şu halde ey hür ümmetim, Allah'ın bu ni
metlerinin değerini biliniz, kendinizi iyi idare ediniz. Peygamberlerinizin Allah 
tarafından size haber verdiği ve tebliğ ettikleri ve edecekleri hususları güzel 
rızanızla gereği gibi icra ve tatbik ediniz de bu nimetlerden yararlanmayı ve 
Allah'ın bu iyiliklerinden istifade etmeyi biliniz." demek olur ki, hürriyet sul
tanlığının asıl kıymet ve önemi kendine sahip ve hukukuna malik olmanın 
manası ve faydası laubalilik (ciddiyetsizlik) değil, insanı gerçekten mesut ede
cek maksatlara ve iyiliklere-gayret sarfetmek için iyi seçimdir. Bu ise ilk önce 
ilim ve irfana dayanır. Buna da her zaman ve her şahıs için şahsi akıl ve ferdi 
(tek başına) tecrübe kafi gelmez. Her şeyden önce Allah'ın özel bir yardımına 
yani peygamberlerin haber vermesine ihtiyaç vardır. Şu halde genellikle 
hürriyetten istifade edebilmek için peygamberlere iman, verdikleri haberlere ve 
irşadlarına başvurmak ve itaat etmek gerekir. Allah da bunları vermiştir. O 
halde Allah'ın bu nimetlerini hatırlayınız da: � j,, : .. :s-�1 1:.."1i'J1 �� "lt t)�:�ı r') Ç 
Ey benim kavmim, Arz-ı Mukaddes (mukaddes topraklara) giriniz ki, 
Allah onu sizin için yazdı, yani size vatan ve mesken olmak üzere takdir ve 
kısmet etti, "Levh-ı mahfuz11a yazdı. Şu halde buna emin olarak ve başka bir 
endişeye tabi olmayarak azim ve gayret edip oraya giriniz ;J>Ç�1 � ı_,'.i') 'i� ve  
gerisin geri ardınıza dönmeyiniz. İmansızlık edip dinden dönmeyiniz veya se
batsızlık edip karşınızdakilerden kaçmayınız, Mısır'a ve Mısır'daki esaret haline 
dönmeye kalkmayınız ki �..,,..,� ı;ı;�:.i hepiniz hiçbir şey elde edemeyen kim-

, , , 
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••h·r olursunuz, dünya ve ahirette zarara düşer, herşeyden mahrum kalır, ziya
nn u�rar, ziyan olursunuz. Yani kısı:rıetiniz geride değil, ileridedir. Bu kısmet de 
mutlak değil, iman ve itaat, mücedele ve sebat ile şartlanmış ve kayıtlanmıştır. 

, • , t Nifr.kim yukarda �-'! ;J.�:.G i../;JI ;.�:rG iµı ;.�·.ıı � � u}l "Eğer namaz11uzı 
Aılar, zekatınızı verir ve peygamber/erime inanırsanız, muhakkak hen sizinle he-· 
,.,,ıwrim" (Maide, 5/12) buyurulmuştu. İşte o günahların örtülmesi ve o ccnnct
lrrt· girmek bu şartlar altında ve Arz-ı Mukaddes'e girmekle mümkün olacaktır. 
Y • ıksa haliniz berbattır. Allah'ın emrini, peygamberlerin tebliğini dinlemeyecek 
olursanız, hürriyet, esirlikten daha çok, zarara sebep olur. Haydi azmediniz ve 
aınyrct gösteriniz de oraya giriniz. 

ARZ-1 MUKADD�S (Mukaddes yer): Temiz ve mübarek yer demektir ki. 
Kudüs'te "Beyt-i Makdis"in bulunduğu yerdir. Vaktiyle birçok peygamberin 
oturduğu yer olduğundan böyle is im verilmiştir. Bir rivayete göre İbrahim 
/\Jcyhisselam Lübnan dağına çıktığı zaman Allah Teala: "Bak, gqzun nereye ka
dar yetişirse orası mukaddestir ve gelecek nesline mirastır" buyurmuş. Bunun 
lnyin ve takdirinde "Tur" yani dağ ve havalisi denilmiş. Dımeşk, Filistin ve 
Ordün'ün bir kısmı denilmiş, Şam toprağı da denilmiştir. Hz. Musa Mısır'dan, 
çıktıktan sonra Şam arazisinde yerleşme vaad edildiği ve İsrailoğulları'nın buna 
"arz-ı mevaıd = vaad olunan arz" dedikleri de söylenmiştir. 

İbnü Cerir et-Taberi der ki :  "En doğrusu Allah'ın peygamberi Musa 
Aleyhissetam'ın dediği gibi "arz-ı mukaddes'' (mukaddes yer) demekle yetinil
mektir. Çünkü şu yer veya bu yer olmasının doğruluğu hakikati ancak haber ile 
bilinebilir. Halbuki bu konuda kesin şehadet denebilecek hiçbir haber yoktur. Şu 
kadar k i  bu "mukaddes arz Fırat ile Arlş-i Mısr ( el-Ariş) arasındaki sahadan da 
hariç olmayacaktır. Çünkü bütün tevil (yorum) ve siyer ehli i le alimlerin bu hu
susu haber vermekte ittifakları vardır"(l.). 

Musa'mn bu teklifine karşı kavmi ne dediler bilir misiniz? � �ı J.,; Ç l)U 
�4 L..) Ey Musa o dediğin yerde öyle bir kavim var ki, hepsi iorba, yani 
karşı konulmaz, istediğini zorla, cebren ve ezerek yaptırır, yahut boylarına 
yetişilmez, iri, güçlü kuvvetli, dev gibi adamlar Q.. ı;..� � �� � uG onlar 
oradan çıkmadıkça biz asla oraya girmeyiz. Şu ·halde �r.) uli Q.. ı;.).C �u 

,, , ,, ,, 

onlar şay�t oradan çıkarlarsa biz de muhakkak gireriz, dediler. Allah'a ve 
peygambere karşı geldiler. Girme emrini kabul etmeyi,' ' deve iğnenin 
deliğinden geçerse" kabilinden, mümkün olmayan şarta bağlamak istediler ve 

( 1 )  et-Taberi, a.g.e .• VI, 110. 
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sanki . ,balık kavağa çıkarsa biz de oraya gireriz" <lcmiş oldular. Yukarda geçtiği 

üzere on iki elçi casusluk için gönderildiklerinde iri i r i  korkunç bir  takım cisi m

ler ve manzaralar ve bir  kuvvet ve heybet görmüşler, tutulmuş, tehli kelere ma
ruz kalmışlar, korkmuşlar ve döndükleri zaman ikis inden başkası kavimlerine 
durumu açıklayıp yaymışlar ve korkutmuşlar. 

Tefsirciler temsili b i r  ifade ile naklederler k i ,  Musa Aleyhisselam elçileri 

durumu öğrenm e k  i ç i n  gönderdiği zaman bu zorbalardan biri bunları görmüş ve 

hepsini tutmuş, bahçesinden getirmekte olduğu bir  meyve i l e  beraber torbasına 

koyup kra l ı n  önüne götürmüş, saçıvermiş ve "Garib değil m i  bunlar biz imle 

harp etmek istiyorlar" demiş. Kral da: "Haydi arkadaşınıza gidiniz ve gördük

lerinizi  haber veriniz''  diye bunları salıvermiş, korku içinde gelmişler, ol�yı - Hz. 

Musa1ya anlatmışlar, o da bunu kimseye söylememelerini emretmiş, fakat dinle

memişler, ancak içlerinden Musa'nın yiğitj  Nun oğlu Yuşa ile Musa'nın damadı 

Yuhanna oğlu Kaleb işi kolaylaştırmaya çalışmışlar, çok güzel, çok hoş, nimeti 

bol bir m e m l e ket, ahalisinin gövdeleri iri ,  bedenleri kuvvetli ise de kalbleri zayıf 

demişler. Diğer on kişi  ise halkın gözlerini korkutmu§, yıldırmışlar, savaştan 

çekinmelerine sebep olmu§lardır. Bu nakilde zorba hükümetinin kuvvetli b ir  

zabıta teşkilatı  bulunduğu ve İsrailoğulları1nın kendilerine saldırma hi lesinde 

olduğunu öğrenm iş bulundukları anlatılmış demektir ki, bunların kuvvetlerini ve 

i r i l ikkrini  tasv ir yolunda İsrailoğulları 'nın türlü türlü h i kayeleri ,  masalları 

vardır. Bu cümleden olarak bu zorbalar hükümetini başı gökte gururlu ve kibirl i  

bir  şahin misal iyle temsi l  demek olan ''Ac" yahut " Unuk oğlu Uc' 1  masalı bu 
arada nakledi l ir  k i ,  fevkftladc büyük ve kıymetl i  de olsa zorba bir  hükümetin 

Allah'ın kudreti i le ansızın bir darbe (vurup) altında mahvolup yok olabileceğini 

anlatır.  D i l i mizde "ucu boluk" dive bil in en bu tarihi  masalı burada nakletmek 
_, 

konunun anlaşılması bakınıın<lan faydalıdır. Şöyle k i :  

Veki l l er casusluğa çıktı k l arı zaman Unuk oğl u Uc i l e  karşılaşmı§lar k i  

üçb i n  üçyüz otuzüç arş.ı n  uzunl uğunda boyu varmış v e  üçb i n  sened i r  

yaşıyormuş. Rastladıkları zaman başında bir deste odun varmış. Bunları tutmuş 

o destenin içine koymuş, karısına götürmüş: ' 'Bak bunlar bizi m le savaşmak ar

zusunda bulunuyorlar11 diye önüne atıvermiş. "Şunları ayağımın altında ezive

rey i m  m i ? 11 demiş. O da: 1 1Hayır öyle yapma, bırak gitsinler, gördüklerini ka

vimlerine haber versinler" demiş, bırakıvermişler. Onlar da bunların durumlarını 

gözden geçirmişler.  Görmüşler ki, üzümlerinin bir salkımını  dört beş kişi  

götürebi l iyor. Nihayet çıkmışlar, birbirlerine: "Eğer bunları İsrailoğulları'na ha-
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lwı Vl'rirscniz, Allah1ın peygamberine karşı dinden dönerler, öyle ise gizleye l im , 
�11 l ı ı ız M usa ve Harun Aleyhisselam'a söyleyelim, onlar ne fikirde bulunacaklar
•n hı ı lunsun ları ı  demişler ve aralarında böyle anlaşma yapmışlar ve yan larına bir 

lnıw de üzüm almışlar ki bir adam ağırlığında varmış. Fakat geldiklerinde Kfılch 

llr Y l'ı�a1dan başkası sözlerinde durmamışlar, her biri kendi torunlarına harbi ya

�uık lamaya ve gördüklerini anlatmaya başlamışlar. 

Daha sonra Musa'nın ordugahı bir fersah (üçmil veya beş ki lomclre) kare 
l r ı ı  İ:-{. Uc gelm iş, bunlara bakmış; dönmüş dağdan bu asker m ikda r ı  ntla Vl' 

dq .. �i rnıentaşı şeklinde kocaman bir kaya yontup ordunun üzerine bast ırmak İ\İll 

hıı�ına almış, Allah Teala da bir Hüdhüd göndermiş, başına güre kayanın or

lnsı ııı oymuş. De l inmiş birden bire Uc'un boğazına geçmiş, geçince scndt."kmiıj 
y ı k ılmış. Çabalarken karşıdan Hz. Musa yürümüş. Boyu on arşın imi�, on arl'iııı 
d;ı fısfısı varmış. On arşın da sıçramış bu otuz arşın yükseklikte ancak topuğuna 
yl'li�miş vurmuş, fakat öldürmüş. Bunun üzerine etraftan hançerlerle üşüşmü� lcr 
vt· başın ı koparmışlar. 

Bu, bir devletin yıkıl ış şeklini temsildir. Unuk oğlu Uc bir hükmi' şahıs, fa
kat tarihi bir  masaldır. O zaman Arz-ı mukaddes'te oturup hüküm süren bir kav
ııı in timsalidir. Ahad (birler), Aşerat (on lar), M iat (yüzler), ulüf (bin ler) rakam

l ; ır 1 11 mertebelerinden her birinin i lk ferd sayısı olan "üç" adedine çarpımın ın 
.\nnucu bulunan üçbin üçyüz otuzüç sayısı Fisaguı i l erin sayı körletmcsinc kay

ı ı ; ık teşkil eden gizli bir usul (metod) i le bu devle.tin hiikmünün daires i n i, arazi

�;ini, maddi kuvvet in i  göster i r .  Bununla üçbin üçyüz otuz üç arşın, Hz. Musa'nın 
ı ın arşın boyu iki tarafın maddi bakımdan mukayese edilmesine bir ölçü teşki l  

nler. Üçbi n  sene, bu kavm in esk i l iği ni , baş ındak i odun� pa r laması mümkün olali 

hir fitney i temsildir ki, bu casusların gelişi ve tutuluşları da bu fitneye bir  ek 

olmuş demektir. Kadın, hükümdarın şehvet i ve maiyeti; üzüm, servet ve ziraatın 
kyz ve bereketi; taş, o devrin mancınık ve diğerleri ile harp araçları ; bakı� Vl' 

d{)nüş İsrailoğulları'nın gelmesinden sonraki tedbirler ve hazı rl ıklar; Hüdhüd, 
i l clhl tasarruf; taşın del inmes i , hükümct merkezi (baş şehir)nin fesat ve 
dağı lması ; boğazına geçmesi, harbe ait tedbi rlerin tepkisi ve iç iht i lal ; sendele� 
y i p  yı k ı lmak dev l e t i n  y ık ı lması ; bu sırada Hz. Musa'nın yürümcs �, 

İsrailoğulları'nın sonradan saldırması; üçbin küsüra n isbette Musa'nın on ar�an 
boyu İsrailoğulları'nın ve bulundukları arazinin m iktarıdır .  Asa, Hz. M usa'nan 
i 'cazının gücü ve bunun on arşın boyu, harp yoluy la yürünülen mesafe; on arşın 
sıçrama, hiç harp edi l meksizin işgal ed i len mesafe; otuzar arş ın yükseklikt 
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üçbin üçyüz kusura nisbctle yok edilen kuvvet ve işgal edilen arazi; topuktan 
vurulup ölmek, koca bir devlet ve memleketin kenarından ve güzergahından az 
bir yerin işgaliyle yıkıl ıvermesi ve nihayet etraftan üşüşüp başını koparmak, 
hükümetin yok olması ve memleketin komşu kavimler tarafından bölüşülüp is
tila edilmesidir. 

İ l k  bakışta bundan İsrailoğulları'nın Arz-ı Mukaddes'e girişi Hz. Musa'nın 
hayatında olmuş gibi sanıhrsa da, bunun yanlış olduğu söyleniyor. Şu halde Hz. 
Musa'nın da şahsı değil, maneviyatı ve dini düşünülmüş demek olur. 

Şimdi bunları nakletmekten maksadımız, efsanelere karşı Kur'an açıklama
larının sağlamlık ve eminliğini anlatmaktır. Kur'an bize gösteriyor ki, İsrailoğul
ları'nın bu gibi efsaneleri, boyunu göklere çıkardıkları Acların, Uclann, devlerin 
asıl ve haki katı iki kelimede fi' ibarettir: �_,4- �� "zorba bir kavim". Bu ve bu 

, 

gibi geçmiş ümmetlerin kıssalarında doğrudan doğruya Kur'an'm sağlam ifade-
sine dikkat etmek ve  buluşları, hayalden gerçeğe nası� yönettiğini anlamak gere
kir. Tefsircilerin bu gibi yerlerde böyle hikayeleri nakletmekten maksatları, 
Kur'an'ı bunlarla tefsir ve açıklama fikrini vermek değil, Kur'an-ı Kerim'in 
sağlam beyanları i le  geçmiş rivayetlerin durumlarmı ölçmek için bir ölçü ve 
misal vermektir. Bunu farkedemeyen ve ayıramıyanlar, Kur'an'ın manasını bun
lara döndürerek dü§ünmenin gerekeceği zannına düşerek pek çok hata etmiş 
olurlar. All_ah Teala bu gibi hatırlatmalar ile müslümanların diğer kitap ehli gibi 
efsaneler peşinde dolaşmamalarını ve hak dini vehimlerde ve hayaletlerde değil, 
gerçek hakikatte aramalarını hatırlatmış ve bunun için kitabına "Kitab-ı mübin" 
(açık kitap), "Kitab-ı hakim" (hikmetli kitap) demiş ��ı �1 :; ::.,� �çl � 
"O'nda muhkem ayetler vardır, onlar kitabın aslıdır" (Al-i İmran, 3/7) buyur
muştur. Hakikat mümkün iken mecaza gidilmemesinin lüzumunu öğretmiştir. 
(Bakara suresinde 26.ncı ayete ve Al-i İmran suresine bak.) 

Kısaca İsrailoğulları Hz. Musa'ya karşı "Biz arz-ı mukaddes (mukaddes 
> 

yer)e girmeyiz" diye dayattılar. Ancak �..J� �.ılı � ��� Ju korkanlardan, 
, , , 

yani Allah'dan ve Allah'ın emrine karşı gelmekten korkanlardan iki er 
, 

-rivayetlerin çoğuna göre Yuşa ve Kaleb- ki � aJı �1 Allah ikisine de 
nimet vermek suretiyle mesut etmişti, bunlar' dediler ki, �ı.;Jı � ı.,ll.",)1 
üzerlerine kapıyı tutunuz, giriniz, �;,ıtl �G �;::.1�,,) nu çünkü onu t�tup gir-

, 
, , 

- J diniz mi, siz muhakkak galipsiniz. Şu halde böyle yapınız ı)t_,::t JJı �� ve 
ancak Allah'a dayanınız, �j,. ;.��$-'�_ı eğer Allah'a ve Musa'nın p�ygamber
liğine inanıyorsanız böyle yapınız. Allah'tan korkan ve mesud olan bu iki er, 
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I lı . .  Musa'nın peygamberliğine, vaadindeki Vl! verdiği haberindeki doğruluğuna 
tuıkkıyla iman etmiş olduklarmdan, gördükleri kuvvet ve heybete rağmen, 
Allnh'ın lütfuyla, sözlerinde durarak, bu şekilde itimat ve güvenilirliklerini 
a-.ıklamışlar ve kavimlerini itaate teşvik etmişler ve sürüklemişler ve bunlar 
bn�langıçta bu sebatta Allah'ın nimetine mazhar oldukları gibi, sonra mukaddes , 

111.a girme nimetine de erişmişlerdir. 

Başka bir rivayete göre �)� �.ılı ;:,.. ��� İsrailoğullan'nm korkmakta ol-
, 

duklan zorbalar kavminden iki adam demektir. Bunlar, Allah'm yardımı ile l iz. 
Musa'ya iman edip gelmişler ve zorbaların içlerinin dışlan gibi kuvvetli ol
nrndığını bildiklerinden bu şekilde teşvikte bulunmuşlardır. Dahhak, Sa id h. 
< 'Oheyr ve Kaffal bu manaya kanidirler. Fakat önceki mana tercih edilmiıjtir. 

�4)1 "el-bab"dan maksat, zorbalar memleketinin kapısı, yani girişi, 
�iizcrgahı demek olan bir şehir veya bu şehrin kapısıdır. İbnü Ebi Nüceym'in 
Mücahid'den rivayetinde �.;�l iZ.) (zorbaların şehri) diye varid olmuştur. Ve 
hunun "Eriha" olduğu da nakledilmiştir. 

Acaba Musa'nın kavmi bu garantiye karşı ne yaptılar? ı)u Büsbütün azıtıp 
dediler ki: ı+.J ı;.r,, (.. (�1 Qi.� � �I '-"';. Ç Ey Musa, muhakkak ki onlar orada 

' ' . 

bulundukça, biz o yere ebedi olarak girmeyiz, kapı şöyle dursun o yere son-
suza dek ayak basmayız. Şu halde �Ul �� �1 �·�u sen Rabbinle git de ikiniz 
harbediniz, �..,�u � �ı biz muhakkak burada oturacağız, yani bir adım ileri 
gitmeyiz. 

' ' 

Hz. Musa, bunların sapıklık ve inadını, inkarlarını görünce tam hüzün ve 
k1rgınlıkla ve ilahi rahmet ve icabeti çekecek olan bir kalb inceliği ile Allah'a 
1iikayet ederek, Ju şöyle dedi: �t, � �! �:.1 � J} y� Ey Rabb'im! ben ken
dimden başkasına malik değilim, bir canım var ki, kudretim, iradem, hük
müm ancak ona geçer, bir de kardeşime, yahut kardeşimin de benim gibi. 
Şu halde �illi r�I �� � ::;)u bizimle şu itaatten çıkan, isyanda ısrar eden 
sapık kavmin arasını ayır, yani bize bizim hakettiğimize, onlara da kendi ha
kettiklerine göre hükmedip aramızı ayır. Demek ki Hz. Musa, ya o iki ki�iyc 
bile tamamen inanmayarak veya din kardeşi manasını kastedip, onları da hesaba 
katarak böyle dua etti. 

Allah Teala da, �u buyurdu ki � �:ıı ;./J' t.� �-u o isyan ve bu dua 
sebebiyle bunlara o vaad edilen " mukaddes yer" kırk sene haram edil· 
miştir. Yani oraya girmeleri şer'i bir şekilde haram kılma ile dinen haram olmak 
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manasına değil, men (yasaklama) manasına tekvini haram etme ile kırk sene 
mahrum kıl ınmışlar<lır. Bu müddet içerisinde hiçbiri oraya giremeyecek. �� 

�� �1 � Şu kara yerde Tih içinde nereye gittiklerini bilemeyecek, açıkta va
tansız, şaşırmış ve sersem, serseri olarak dolaşacaklardır. Bu hüküm, 
hürriyetlerini kötüye kullanan, peygamberlerini dinlemeyen o sapıklar hakkında 
Hak Teata'nın kötü bir cezasıdır. Belli ki bu ifadeden bunların hepsi bu müddeti 
dolduracak ve sonra kurtulacaklar manası anlaşılmaz. Ölenler ölecek, kalanlar 
girmek isterlerse girebilecek demek olur. Hatta bazı tefsirciler demişlerdir ki, 
"kırk sene", "tahrim" (haram kılma)nın değil, �.,4--7 nin kaydıdır. Şu halde ha-

, 

ram kılma, mutlaktır. Müddet i le kayıtlanan Tih'<lir. Yani tlh halinde de nihayet 
kırk sene kalacaklar, fakat bunlara girişten mahrum kalma hali devamlı olacak, 
çünkü o zamana kadar hepsi ölecek, ancak evlatları olan yeni nesil girecektir. 

�YJ �J . � •.,;.>..J • � • oli Şaşırıp son derece hayrette kalmak; isim olarak 
içinden çıkılmaz, yol bulunmaz ova, çöl demektir. Bunun için İsrailoğulları'nın 
mahkum oldukları bu çöle "Sahray-ı Tih" (Tih çölü) denilmiştir. 

Acaba bu müddet içerisinde Musa ve Harun Aleyhisselam ne oldular? Nak
ledildiğine göre bu meselede rivayetler çeşitlidir. Bazıları Tih'te kalmadılar, 
demiştir ki, ayetin zahiri de bunu gösteriyor. Diğer bazıları ise kavimleriyle be
raber Tih'te kaldıklarını, fakat bunun kendileri hakkında bir azab olmayıp, 
İbrahim'e ateşin soğuk ve selam olması gibi rahat ve selamet olduğunu 
söylemişlerdir. Bunu söyleyenler de şu noktada fikir ayrılığına düşmüşlerdir: 
Acaba Harun i le  Musa Tih 'cle mi vefat ettiler, yoksa çıktılar mı? B i r  kısmı 
Tih'de önce Harun'un, bir sene sonra da Musa'nın öldüğüne, bundan sonra vasisi 
ve kızkardeşinin oğlu Yuşa b. Nun peygamberlik göreviyle yerine geçerek, 
Kaleb de hayatta olduğu halde yeni nesil ile çok geçmeden ve hatta bir rivayette 
Musa'nın ölümünden üç ay sonra Arz-ı mukaddes'i fethettiğine kani olmuşlardır 
ki, yaygın olan da budur. Diğer bir kısmı ise Hz. fv1 usa'nın vefatından önce 
Tih'den çıkıp zorbalarla harp ettiğini ve üstün gelip Arz- ı Mukaddes'in bir 
kısmına girmiş olduğunu nakletmişlerdir. 

"Tih" kelimesi hem masdar, hem isim olduğundan dolayı ''Tih'de kalmak" 
deyimi iki mana ile düşünülmelidir: Birisi, hayretler içinde sersem bir şekilde 
kalmak; diğeri de çölde kalmak. Şüphe yok ki, birinci mana peygamberler 
hakkında tasavvur edilemez. Ayette gelen, azab ve ceza ifade eden �J4. -� ise bu 
ınanayadır. Bu mana ile Musa ve Harun Aleyhisselam Tih'te kalmamışlardır. 
hıkat çölde kalmak genelde böyle değildir. Bir çölde yerine getirilen vazifenin 
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1 1 1 1  da olsa bir ceza ve azab olması gerekmez. Nitekim peygamberlerin a lemde 

rıı hıiyük zahmetlere uğram ış oldukları ve bu im t ihanı n onlar hak k ında hir azah 

tlq1, ı l ,  peygam berlik makamı gereğinden bulunduğu da bilinmektedir. Şu ha lde 

M 1 1s;ı ve Harun 'Tih'te " yetihfin" (azab ve ceza içinde) deği ldi le r . Fakat çc)Jdc 

yl ı ıl' İsrai�oğu l ları'nın başında bulunuyorlardı demek olur. Hatta bu sayededir k i ,  · 

l1' ı . ı i loğulları bu ceza ve terbiye esnasında ,�·.�" i;� GJıt.. ��U 11/Junun iizerinl' 

lt1şıu11 oniki Sll kaynağı fışkırdı. il (Bakara, 2/60), ::;Jı ��re Gl)TJ r(jJ' µ t:.llı(, 
J,L.JrJ "Ve hulutu üstünüze gölgelik çektik, size kudret helvası ı·e hıltlırn11 in · 

ı/irdik. " (Bakara, 2/57) mucizelerinden ist ifade etmeye devam etm i�l er ve Yl' l l İ  hir 
l ll' s i l  yetiştirmişlerdi. Yoksa kırk y ı lda değil, kısa bir zamanda tamaml'n y ı k ı l ı p  

��ıdnkrdi. Arz-ı mukaddes'e girme meselesine gelince, Beyt-i M akdis nıl'vkİ ·  
� ı ı ı t· ve Şam toprağına giri�, Hz. Ylı§a zamanında olmakla beraber, i l k  harda� ı 
ve /.orbalan i lk  mağl Gb eden darbeyle "bab''e (k apıya) giriş, Hz. Musa'11 1 1 1 

lı;ıy;ıtında vak i olmuş olduğu anlaşı l ıyor. 

�u halde �illi .�ı ı.fa. :r"G )lj ey .J\1usa böyle sapık kavme, sapıklar ,, ı 
J.!İiruhuna üzülnıe, hunlar cezayı haketmişlerdir. Rivayet edil ir  ki ,  Musa 

ı\ kyhisseıam duas ına ne<lamet etmiş, bunun üzeri ne böyle buyurulmwitur. 

İ§te ey Muhammed� sen onlara bu kıssayı hatırlat� yine uyanmaz larsa Sl'll 
ık höylc sapık lara üzülme v t' sonraki c inayetlerin in hükmüne bir hazırlık yap 

ıı ı ; ık üzere: 
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(.. . 6 .. uz: 

27- Onlara Adem 'in iki oğluyla ilgili haberi hakkıyle oku. Hani her 
ikisi birer kurban sunmuşlardı, birinden kabul edilmiş, diğerinden kabul 
edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen, ötekine): "  Seni öldüreceğim " 
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d•ınl�ti. Diğeri ise şöyle demişti: "Allah, yalnız kendisinden korkanlardan 
luehul eder" .  

28- "Allah'a yemin ederim ki, sen beni öldürmek için bana el uzatsan 
dı, hen seni öldürmek için sana el uzatacak değilim, ben alemlerin Rahb'i 
ulnn Allah'tan korkanın. 

29- " Ben isterim ki sen, benim günahımı da, kendi günahını da 
�Uklcnip ateş halkından olasın! Zalimlerin cezası budur" .  

30- Bunun üzerine kurbanı kabul edilmeyenin nefsi kendisini, 
knnleşini öldürmeye teşvik etti ve onu öldürdü. Böylece zarara uğraynn
laerdan oldu. 

31- Derken Allah bir karga gönderdi, ona kardeşinin cesedini nu�nl 
aföneceğini göstermek için toprağı eşeliyordu. "Yazıklar olsun bana, şu 
kuq�a kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim ben? " 
dl!di ve pişman olanlardan oldu. 

�� r�' :;ıo � j;1J Bunlara karşı Adem 'in iki oğlunun veya iki adem 
oı:ıunun kıssasını da hakkiyle oku. Çünkü onlar bu kıssanın tam uygun tipi
dirler. Tefsircilerin çoğu bu iki Adem oğlu, Hz. Adem'in oğullan olan Kabil ile 
l lılbil olduğunu söylemişler, Hasen ve Dahhak ise kıssanın sonundaki �.LH �l ::,.. 

, 

"hundan dolayıdır ki" ayetinin karinesiyle bunların israiloğulları'ndan iki şahıs 
olduğunu söylemişlerdir. Her halde dikkat edilmesi gerekir ki, kıssadan fayda
lanmak için şahısların hüviyet (kimlik) terinin tayini lazım olmadığından mutlak 
olarak r'� I :;� ''Adem'in iki oğlu" buyurulmuş, �� "hakkıyle" kaydıyla da ef
sanelere değil, olayın zati gerçeğine dikkat çekilmiştir. Çünkü Kabil ve Habil 
kıssası adıyla da acaib ve tuhaf bir çok şeyler söylenmiştir. Yani bu kıssa bir 
olaydır. Mesela bunun hayal edilen bir olay olduğu dünüşülse bile, 
lsrailoğulları'nın durumları bunun hakiki bir konusunu teşkil eder, bu onlara 
hakkıyla okunur. Şu halde hata olmak ihtimalinden kurtulmayacak olan tiirlO 
türlü rivayetleri ve açıklamaları bir yana bırakarak yalnız Kur'an'ın nassım takip 
etmelidir. Bir hadis-i şerifte görülmüştür ki, "Allah Teala size iki Adem oğlu ile 
bir darb-ı mesel getirdi, bunun hayrını tutun, şerrini bırakm"(l)_ Şöyle ki: 

ı;0 Lı) ·�ı Bir zaman iki adem oğlu birer kurban sunmuşlardı da, � 
f �1 � :J: ;:� � -�f-1 � her nedense birininki kabul edilnıiş, diğerininki kabul 
edilmemiş idi. " Kurban" ,  örfümüzde Allah 'a yaklaşmak için kesilen kurbanı ığa 
(1) İbn Kesir, Tcfsiru'l-Kur'ani'l-Azim, TI, 46. 
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denirse, <le asıl ınanfısı /\llah'a yakl<l§tnak için sunulan herhangi bir şey demek
tir ki ,  gerek kurbanlık ve gerek diğer sadakalardan daha geneldir. Herhangi bir 
delil i le birinin kurbanının kabulü, diğerinin ise kabul edilmeyişi anlaşılınca, Jlj 
kurbanı kabul edilmeyen diğerini çekemiyerek, �/ı�·.� yenıin olsun ki, seni 

, .. 
üldüreceğim, dedi. �_;�:lı ::,... aJı J�i"..� ı:Jı Jt:t Obürüde dediki: Allah ancak yete-- , , 
rince korunanlardan kabul eder. Şu halde Allah'tan kork, niyyetini düzelt, � 
U".ı:·.:ı �� �I � eğer sen beni öldürmek için elini uzatırsan, �I �� Ja...� �1 t. 

, "' , .. "l - ,, , �ıô� ben seni öldürmek için elimi uzatacak değilim, ��ı y� aJı Jli.1 ;)ı 
çünkü ben alemlerin Rabb'i olan Allah'dan muhakkak korkarım. �1 J.,_,fjı 
�ı� �Lı :� Ben bu şekilde şunu isterim ki, beni günaha sokmayasın-da; 

' "  

henı benim günahım, hem de kendi günahınla dönüp gidesin, bu iki günahı 
yüklenerek can verip Hakk'ın huzuruna varasın da. ):Jı y�l � �):.;.; ateşe gire-

- 1 ,,,, ,,,, ,. 
ceklerden olasın, zira �llaJı : � �.lH� zalimlerin cezası budur". 

Burada iki soru vardır: Birincisi .;).1 �jJ i�jG �) Y_, "Hiçbir günahkar, 
, , , 

başkasın ın günah yükünü taşımaz" (İsra, 1 7/ 15) olduğu halde katil olan, 
öldürülenin günahını nasıl yüklenir? 

Bu nokta birkaç şekilde izah edilmiştir: Bir hadis-i· şerifte: � �u ı.:. �(-:.' 'll 
�_,lh.Jı 'ı:·.� � ı.:. �,,Qı "Söğüşen iki kişinin söyledikleri başlıyana aitt ir, 

'zulme 
uğrayanı haddi �şmaclıkça. "0) Söğüşenlerin bütün söyledikleri başlayana aittir. 
Yani ilk başlayan hem aynen kendinin günahını, hem de sebep olduğundan do
layı arkadaşının günahının bir aynını yüklenir. Fakat mazlum (zulme uğrayan), 
haddi aşıp daha ileri gitmedikçe buyurulduğu gibi, burada da �-� "henim 
güna/1 1m " demek, şayet sana karşı karşılık vererek el. uzatırsam, gireceğim 
günahın bir  aynı demektir. Şu halde biri tecavüz eder, diğeri de karşı lık verir de, 
her ikisi de öldürülürlerse, başlayan iki cinayet diğeri de bir cinayet işlemiş olur. 
Beriki, karşılık vermeyecek olursa, bu bir cinayetten de kurtulur. Fakat katil 
yine iki cinayet yapmış ve iki günah yüklenmiş bulunur ki, birisi mazlumu 
öldürmek, diğeri kendini cezaya layık bulup ateşe atmak.cinayetidir. Bundan 
başka �} "herıim günahım" demek, muzafın hazfi i le � �} yani beni 
öldürmek günahı, ;.(Jı de bundan önceki günahın. Bu cümleden olarak, 

, 
"kurban ının kabul edilmemesine sebep olan günahın'' demek de olabilir ki, bu 
mfına ibnü Abbas, İbnü Mes'fıd, Hasen ve Katade hazretlerinden de nakledil
miştir. 

{ 1 )  Mi.islim, Birr, 69; Ebu Davud, Edeb, 39; Tirmizi, Birr, 51; Ahmed b. Hanhcl, il, 235, 488, 5 1 7, 
iV, J 62, 266. 
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i k incisi, bir  insan iç in kendinin Allah'a isyan etmesini istemek caiz ol
ıtıı ıdıgı gib i ,  ba§kasının isyanını isteme de caiz değildir. O halde böyle bir mut
tıık ı (Al lah1dan gereğince korkan)nin diğeri hakkında iki günah istemesi nasıl 
�·1111. t ılur? Buna da iki cevap vardır: 

Birincisi, bu sözden asıl maksat, diğerinin günaha girmesini istemek değil; 
ıtı· kendinin, ne de onun günaha girmemesini istemek, günahtan uzaklaştıracak 

hir nasihat vermektir. 

İkincisi, isyan istemek caiz değilse de isyan edenin cezalandırı lmasını isll" 
ııırk caizdir. Bu  itibar ile mana, ben günaha girmek istemem, sen ısrar l'dl'l'Sl' l 1  

hl'ıı de senin Allah'tan cezam isterim, demek de olabilir. Fakat birincisi daha uy, 
v,ı ıııdur. 

Bu takva, bu barış fikri, bu hayır dileme, bu nasihat, bu kardeşi i k  hissi 

lize.rine 4-1 J:j �, •;; � �# kurbanı kabul edilmeyen zalimin nefsi, 
lll'fsaniyeti kendisine kardeşinin öldürülmesini güzel gösterdi, yani vaz

J!.l'Çİrmek şöyle dursun, böyle büyük bir cinayeti güya bir itaat zevkiyle 
t·rn.lişesiz yapılabilecek, engelden uzak, arzusuna itaat eden ve boyun eğen bir 
:-;cy gibi gösterdi, kolaylaştırdı ve hatta cesaretlendirdi. �:;Jı � t._U, Derler ki 
" istediği gibi otlamak için, otlak önüne bol bol seriliverdi" demektir. Burada 

"tatvic" bu manada ''tavc" dan tef'il veznidir. Bu şekilde nefsi ona bu cinayeti 
hir otlak gibi önüne serilmiş pek itaat edici ve hoş bir şey gösterdi veya isyanı 
bir taat gibi yapılması gerekli bir şey gibi saydırdı da �Fn kardeşini öldürdü. 
�:,�I � �U Ve şu halde zarar edenlerden oldu. Bununla kendisine bir fay
da temin etmek ihtimali .olmadıktan başka, dininde de, dünyasında da zarar etti, 
hüsran (zarar) )ar içinde kaldı . 

, 

İ lk önce öldürdüğü insanın· cesedini ne yapacağını şaşırdı, � �!) aJı ;. :.�} 
�� 'lı � sonra Allah bir karga gönderdi ki, yeri deşeliyordu. Bu gönderiş 
-veya bu eşeleyiş �1 i::,=.. ı;;t; : l$ �_;., ona kardeşinin ayıbını, yani ortada 

� 

görünmesi çirkin bir hal alan leşini nasıl örtüp gizleyeceğini göstermek 
,._ 

içindi. Katil, karganın bu hareketinden ilham edilmiş olarak �:,ç Ju Eyvahlar 
olsun, vay bana �1 i::,:.. �;(,'u yı)ll r� J!... 0)1 �1 ��1 ben şu karga kadar olup 

, , , , 

da kardeşimin leşini gömüp gizlentekten aciz oldum ha .. ! il dedi ve şu halde 
�;_,wı � c;.:..:,u nedanıet eden güruhdan oldu, nedameler içinde kaldı. İşte: 
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Meal-i Şerifi 

32- Bunun içindir ki, İsrailoğulları'na: "Kim, bir cana kıymayan veya 
yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir nefsi öldürürse, bütün insanları 
öldürmüş gibi olur. Kim de bir nefsin yaşamasına sebep olursa, bütün in
sanları yaşatmış gibi olur" hükmünü yazdık {farz kıldık). Şüphesiz ki onla
ra peygamberlerimiz açık delillerle geldiler. Yine de bundan sonra onların 
birçoğu yeryüzünde aşırı gitmektedirler. 

1 ciH �1 ::,.. Sırf bundan dolayı, yani adem oğlunun kardeşini hem de salih , , , 
ve muttaki (Allah'dan layıkıyla korkan) ve hayır düşünen bir kardeşini bile 
haksız yere öldürmesi vaki olan bir iş ve bu kıssa mefhumunun israiloğulları'na 
hakkıyle uymuş olmasından dolayıdır ki; �G:-ı 0 J:.. ı��:s- İsrailoğulları 
üzerine şöyle yazdık. Yani onlara indirilmiş olan kita_plarda emrimizle şu 
hükümler yazılıp farz ve kanun yapıldı ki ..;4��1 vi �w �1 � � ( ';; ;,p � �1 her 

.. "' ,  # ., .. 
kim insan nefislerinden bir nefsi, ne kısası gerektiren bir nefsi öldürme, ne 
de yeryüzünde kanını heder edecek bir bozgunculuk karşılığı olmayarak, 
yani bu iki sebepten biri bulunmayarak, öldürürse, � �t1Jı ;,p wu:J bu
n un -kendisi de dahil olduğu halde- bütün insanları öldürmüş gibi olduğu 
muhakkak. Çünkü haksız yere birini öldüren katil, genellikle yaşama hakkı 
tanımamış, kanların haramlığına, nefislerin masumluğuna saldırmış, adam 
üldürmeye yol açmış, başkalarına da cesaret vermiş olur. Şu halde bir kimseyi 
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ı'ıldürcn herkesi ö]dürmü� gibi, Allah'ın gazabını ve büyük azabını hakctmltf olur 
t l ; ı  hayat hakkı kalmaz, kanı boşa gider ve öldürülmesi vacib olur. l�ı� hnkMıı 
Vl' ll' adam öldürme, böyle genel bir zarardır. Bu gibi adam öldürmclcrinr Mrv · 
kt·dcn ve herkesin zararını gerektirecek ve genel asayişi hozncnk f�ırn ı .  
t·�k iyalık, ihtilal de böyledir. Bunun için böyle bir katil veya hoı."'tıtll'UyU 
ıildüren herkesi öldürmüş gibi değil, belki hakkı yerine getirmiş veya hir kurlur ... 

ıııa yapmış olur. u.ç.1 ::;.j Her kim de bir nefse hayat verir, yani uffrlmrk Vl·yıı 
4ıldürülmesine engel olmak veya herhangi bir yok olma schchindcn kurlıumıık 

suretiyle hayatının devam etmesine sebep olursa � ��ı Çı.1 [.,;'U:,l Honkl in· 
, 

sanların hepsine hayat vermiş, birine yaptığını -kendisi <le dahil olduAu 
' 

halde- hepsine yapmış gibi olur. 

Bilinmektedir ki, herhangi bir teşbih (benzetme), müşebbeh (benzeyen) ile 
müşebbehün bih (kendine benzetilen) in her yönde ve bütün hükümlerde eşil ol
malarını gerektirmez. Şu halde bundan herkesi ilgilendire� öldürmek veya hayat 
vermenin, bir kişiyi ilgilendiren adam öldürme ve hayat vermeden hiçbir şekilde 
farkı yoktur demek anlaşılmamalıdır. Her iki  fıkradaki tepkilerden maksad, 
adam öldürmenin zararını, kişiye hayat vermenin de genel bir fayda olduğunu 
açık bir şekilde anlatmak ve dolayısıyla adam öldürmeye karŞı kısas olarak 
(öldüreni öldürerek) ve yeryüzünde bozgunculuk suçuna karşı ceza olarak 
()(dürme ve idamın me�ruluğunu tesbit ile adam öldürmeye saldırmaktan korkut
mak ve hayatı muhafaza etmeye teşviktir. 

Fakat burada iki soru vardır: Önce İsrailoğulları'na bu hükümlerin yazılıp 
1 

vacib olması ·niçin clJ� �1 � "bundan dolayı" olsun? Vaktiyle Kabil'in Habil'i o 
. , 

şekilde öldürmüş olması, İsrailoğulları'n<\ bu hükümlerin vacib olması için ne 
münasebette sebep ve illet olabiliyor? Bunu İsrailoğulları'na tahsis etmenin se
bebi nedir? V"'8ı � (:? clli �1 ::,_. "Bundan dolayı insanlara yazdık" veya JJ. 

I ,,. , ; , "' 

('�ı � "adem oğullarzna yazdık" buyurulmak gerekmez miydi? İşte bundan do-
layı , Hasen ve Dahhak anılan kıssadaki öldürmenin bizzat Hz. Adcm'i11 
sulbünden gelen iki oğulları arasında değil, İsrailoğulları'nda vuku bulduğunu ve 
iki adem oğlundan maksad İsrailoğulları'ndan iki kişi demek olduğuna ve 
İsrailoğulları'nda böyle bir öldürme olayının olması, bu hükümlerin inmesi için 
belirli bir sebep teşkil ettiğine kani olmuşlardı. Fakat çoğunluğun açıklamasınn 

göre kıssa böyle değildir. O halde bunu, şöyle anlamak gerekir: �� �1 :,.. kıssaya 
• # " -

değil, kıssanın manasındaki etkin manalara aittir. Şöyle ki, insan öldürmek, 
gerçekte, büyük bir zulüm, hüsran ve nedametin sonuçlarından başka bir şey ol-
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mayan büyük bir cinayettir. İnsan olanlann bundan son derece sakınmaları 
gerekir. Halbuki insanlıkta bu zulüm olagelen bir iştir. Hatta iki adem oğlunun 
biri, iyi bir kardeşine bu zulmü pek hazin bir şekilde yapmış ve felaketi dillere 
destan olmuştur. Bu önce bir menfaat kastinden değil, sırf bir zarar verme arzu

sundan, bir çekememe ve nefsaniyetten doğmuş, hem de ihtirasın coşmasına 
uygun bir hal içinde değil, Allah'a sunulan bir ibadetin, bir kurban takdim etme
nin kabul edilip edilmemesinden ve Allah'ın iradesine razı olmamaktan doğan 
bir haset (çekememezlik), bir haset ki, buna karşı en yüksek bir takva hissi ile 

öne sürülen hayır dileme, barış severlik ve insanlığın her türlü temiz hislerini 
gıcıklamaya yeterli olacak olan en ahlaki, en akla uygun nasihatlar ve manevi 
çekindirmeler asla faydalı olmuyor. Tersine bütün bunları cinayetin teşvik edici 
sebepleri yerine koyuyor. Kendine karşı elini kaldırmayan, kaldırmak istemeyen 
ve iyi bir kardeş olmaktan başka bir arzu beslemeyen o güzel kardeşine, "Seni 
öldürmek ne kolay, ne tatil şeymiş" diyerek saldırıp kıydırıyor. Sonra da zarar
lara, nedametlere düşürüyor ve öyle bir felaket haline getiriyor ki, i lk önce o 
yüksek kardeşinin sarih ve açık öğütlerini ve irşadlarını dinlemeyen o kafa, 
Allah'ın emri ile en sonunda pislikler arkasında dolaşan bir karganın hareketle

rinden eyvahlar çekerek uyanma dersi almaya ve ona gıbtalar ederek nedametler 
çekmeye mecbur oluyor. İşte beşeriyette adam öldürme cinayetinin vaki olan bir 
iş olmasından dolayı, buna karşı dayanmak ve genel şekilde meşru bir hak 
olduğu gibi, özellikle bu olay veya bu kıssada cinayete sevkeden ve yapılmasını 
kolaylaştıran ruh hali, bu cümleden olarak hased, nefsaniyet ve fiili karşı koyma 
olmadığı zaman cinayete teşvik etme hasleti İsrailoğulları'nda çok açık ve 
kıssanın manası bunların hallerine tamamen uygun olduğundan dolayı, bunlar 
hakkında daha çok şiddetli hükümler indirilmiş; hem kısas, hem de ��'11 <.) r�w 

- -

"yeryüzünde bir fesat" suçuna karşı idam cezası farz kılınmış, ferdin hayat 

hakkı, umumun hayat hakkına eşit ve ferdi kurtarma, umumu kurtarma 
manasında olduğu anlatıl.mıştır. 

Acaba bunlarda hala bu ruh haleti var mıdır? Şu halde bu şiddete hala gerek 
var mıdır? Ve bu hüküm bugün geçerli olmalı mıdır? Yoksa yalnız nasihat ye
terli midir? �!�)� �� �: � '.ill� Allah biliyor ki bunlara bizim nice peygam
berlerinıiz açık deliller ile geldiler, bu konuda açık ve kesin del i l lerle 

açıklamalarda bulundular. �i � r+�: � �} � Ardından bunların birçoğu bun· 
dan sonra da �);...:.J ��'11 � yeryüziinde hala israf etmekte, fırsat buldukça 

, , , 

adam öldürme ve fesat çıkarmada pervasızca ifrat etmektedirler. Hatta bun-
dan sonradır ki peygamberleri öldürmeye kalkıştılar ve nice nice ihtilaller 
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çıkardtlar. Şu halde yeryüzünde bunlar ve bu gibi israfçılar bulundukça, bunlara 
karşı yalnız sözlü ve ahirete ait deli l ler i le  yetinilmeyip, fiili deliller olan 
�iddetli hükümlerin tatbiki, bütün insanların hayat hakkını korumak ve 
yeryüzünde fesatçıhğın işlenmesine karşı koymak için her zaı:nan hak bir kanun
<lur. 

Hakikatte: 

Meal-i Şerifi 

33- Allah ve Resulüne karşı savaşan ve yeryüzünde fesat çıkarmuya 
çalışanların cezası, ancak öldürülmeleri veya asılmaları yahut ayak ve el
lerinin çaprazlama kesilmesi, ya da yeryüzünde başka bir yere sürgün edll
nıeleridir. Bu, dünyada onlar için bir zillettir. Ahirette ise onlar için büyük 
bir azab vardır. 

34- Ancak kendilerini yakalamanızdan önce tevbe edenler bu�ku. Hilln 
ki Allah, çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. 

Bu ayetin nüzul sebebi hakkındaki rivayetler şunlardır: 

1 - Kitap ehlinden bir kavim hakkında inmiştir ki,. Hz. Peygamber ile ara-
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larında sözleşme yapmışlardı, sözleşmelerini bozdular ve yol kesip yeryüzünde 
bozgunculuk yapmaya kalkıştılar. (İbnü Abbas'dan bir rivayet). 

2- Müşrikler hakkında inmiştir. (İkrime'den, Hasenü'l-Basri'den ve Ala'dan 
rivayet) 

3- Olayları meşhur olan Ureynel iler 'hakkında inmiştir ki, Ukfıl, Ureyne ve 
Bcciyle'den bir kısım halk yoksulluk ve hastal ık içinde oldukları halde Me
dine'ye gelmişler, müslüman olduklarını açıklamışlar, Resulullah kendilerini ze
kattan toplanan beytü'l-mal develerinin otladıkları yere göndererek bunların 
sütlerinden içip geçinmelerini ve hastalıklarını da bu develerin sidikleriyle teda
vi etmelerini emretmiş, varmışlar. Bir müddet sonra tamamen sıhhatlerini ka
zanıp iyileştikten sonra dinden dönmüşler, çobanları öldürüp develeri sürmüşler 
ve yolları kesip ırza da tecavüz ederek kaçmışlar, fakat takip edilerek yaka
lanmışlardı. (Enes b. Malik, Urve b. Zübeyr ve daha bazı zevattan rivayet) 

4- Ebu Bürde de denilen Hilal b. Uveymiri Eslemi'nin kavmi hakkında 
inmiştir ki, Peygamberimiz bu Hilal ile "ne iyiliğine, ne kötülüğüne yardım et
memek; ona gelen müslümanlar emanlı olup heyecana düşürülmemek ve aynı 
şekilde her kim Resfilullah'a gitmek üzere Hilal'e uğrarsa emanlı olup heyecana 
düşürülmemek'' üzere "barış anlaşması" (akd-i muvadea) yapmıştı. Bir gün 
Kinane oğullarından bir kısım halk müslüman olmak maksadıyla gelirken 
Hilal'in kavmine uğramış, o gün de Hilal orada yokmuş, kavmi tutmuşlar bun
ların yollarını kesmişler ve kendilerini öldürüp malJarını almışlardı. 

Bu  rivayetlerin toplamından anlaşıldığı üzere ayetin inişi, her halde yol kes
me haydutluğu ile i lgilidir. Fakat bazıları bu hükmün kafirlere mahsus 
olduğuna, bazıları da fasık müslümanları da içine aldığına kani olmuşlardır ki, 

. 
fakihlerin çoğ�nun görüşü budur. 

Peygamber'le harb etmek akıl ve adet bakımından mümkün olabilirse de, 
Allah ile savaşmak ne aklen ne de şer'an mümkün olmadığından her halde me
cazdır. Halbuki bir lafzın hem hakikat, hem mecaz olması caiz olamaz. Şu halde 
burada savaş, hem Allah'a ve hem peygamberine ilgisi itibariyle mecaz olmak 
gerekir. Şu halde ''muharebe" lafzı, ya Allah ve Resulünün emirlerine ve 
hükümlerine karşı gelmekten mecazdır. Veya o emirler ve hükümleri tatbik ve 
icra eden Allah'ın · kullarına savaştan mecazdır. Sonra bu savaş ı n  bi l inen 
mfrnasıyla açık savaş olmadığı da gerek siyak (söz gelişin)tan ve gerekse nüzul 

' 

sebeplerinden anlaşılmaktadır. Zira görülüyor ki bunda esirlik ve cizye· gibi 
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hükümler yoktur. Tefsircilerin çoğunluğu ve fakihler, harbin asli, bir sclb (zorla 
alma) manasını içine alması bakımından bu savaştan maksat, yol kesmek demek 
olduğunu beyan etmişler ve buna "büyük hırsızlık" admı vermişlerdir. Bazıları 
da gerek, şehir dışında ve gerek içinde olsun. �;JJ� .:,;� Yani açıktan 
h ırsızlığa kalkışmak demişlerdir. Bu manada ise in'üste'�in (em an alarak İslam 
ülkesinde bulunan gayr-i müslim), zımmi (gayr-i müslim vatandaş). harbi 
(müste'min ve zımmi olmayan gayr-i müslim), kafirlerden vaki olabileceği gibi, 
fasık müslümanlar tarafından da olabilir. Özetle bunlar, biri diğerini koruyarak 
toplanıp kuvvetli bir engel teşkil eden ve bu şekilde gerek müslümanların ve gl'.
rek İslam tabiyetinde veya himayesinde bulunanların canlarına veya mallarına 
veya ırzlarına kasteden ve asayişlerini bozan sosyal ve siyasi sapıklık crbahıdır. 
Ve bu ayette bunların cezası olan dini ceza açıklanmıştır. Şöyle ki : 

' ,_ 

�_,:�� an �;J� �.ı.11 jrj wı Allah ve Resulüne savaş açan� yani Allah'ın ve 
, - , 

Resulünün emirlerine ve hükümlerine fiilen karşı çıkmakla Allah'a ve Resulul
lah'a harp vaziyeti alan (.>W J4�'lı ı.} �-;.:..:ı� ve yeryüzünde bozgunculuk için 

, , 

koşan, cana veya mala veya ırza saldırmaya veya tarla ve nesli yok etmeye 
girişmek ve ihmalcilik ile hak (doğru) nizamı ve .halkın asayişini bozmak ve if
sat etmek için çahşan kimselerin suçlarının derecelerine göre cezaları şundan 
ibarettir: 

ı)�i� �1 Öldürülmeleri, yani adam öldürmüşler ise kısas yoluyla değil, affı 
caiz olmamak üzere cezayı tatbik ederek öldürülmeleri ı_,;1' � �1 veya asılmaları, 
yani hem adam öldürmüşler, hem de mal almış veya ırza tecavüz etmişlerse diri 
olarak asılıp, süngü ile öldürülecek, yahut . öldürüldükten sonra ölü olarak 
asılarak halka gösterilmeleri, �.J'J.:: � ��t, �_.�1 C.1.ii �1 veya ellerinin ve ayak
larının çapraz kesilmesi, yani adam öldürmemişler de yalnız mal almışlar ise, 
biri sağdan, biri soldan olmak üzere birer elleriyle birer ayaklarının kesilmesi, 
veya ��Vı � � �1 bulundukları yerden sürülmeleri, (yani bunların hiçbirisini 

, , 

yapmış olmayıp yalnız yolda tehdit etmişler ise yeryüzünden sürülmeleri), hap
sedilmeleri veya bulundukları yerden diğer bir yere sürülmeleri. 

İşte Allah'a ve peygamberine harp vaziyeti alarak silahlanıp bozgunculuk 
yapanların · derecelerine göre tayin edilen cezaları, yani şer'i cezaları bu şekilde 
öldürmek veya asmak veya kesmek veya sürgüne göndermekten ibarettir. Bilin
mektedir ki, herhangi bir savaşın mahiyeti bu dördün birinin dışında kalmaz ve 
bu cezalar bunların gerektirdikleri fiillerin mahiyeti gereği olarak hakkıylc 
karşılıklarıdır. A'ta'dan, Katade'den, Hasen'den buradaki tekrarların, yani " �1 
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=ev" atıf harfinin tahyir (iki şeyden birini seçmek) için olduğuna dair bazı riva
yetler vardır. Buna göre amir bunlara bu dört cezadan birisini tatbik etmeye 
mecbur, fakat işin gerektirdiği duruma göre bunlardan birini seçmekte serbesttir 
demek olur. Fakat cumhur (alimlerin çoğunluğu) bunun gerek rivayet ve gerek 
dirayet bakımından doğru olmadığını ve tekrarın seçim yapmak değil, yukarda 
gösterildiği üzere suçun derecelerine göre dağıtım ve taksim etmek için 
olduğunu ve şu halde veliyyü'l-emr (amir)in bu konuda seçme hakkı olmayıp, 
suçun derecesine göre cezayı yerine getirmekle yükümlü bulunduğunu, mesela 
hapis yatması gerekeni kesmek, kesmek gerekeni öİdürmek ve yalnız 
öldürülmesi gerekeni asamayacağı gibi, bunun zıddını da yapamayacağını ve 
hiçbir şekilde affetme hakkı olmadığını açıklamışlardır. Hakikatte katili hapset
mekle yetinmek ve katil olmayanı asabilmek gibi rivayet ve dirayet bakımından 
akla uymayan bir "istediğini seçme" manasının batıl olduğu açıktır. Fakat biz 
burada şunu söyleyebiliriz ki " �1 = ev" edatı, hakikatte seçmeye ve bölmeye 
muhtemeldir. Gerçi burada taksim (bölmek) ve tevzi (dağıtmak) rivayet ve di
rayet bakımından tercih edilmiş ve seçilmiştir. Fakat bununla tahyir (seçim yap
ma) ihtimalinin mutlak batıl ve hükümsüz olması da gerekmez. Çünkü sürgüne 
göndermeyi aza kesmeye, kesmeyi öldürmeye, öldürmeyi asmaya çıkarabilecek 
şekilde, cezayı şiddetlendirme şeklinde bir seçim yapma asla caiz olamamakla 
beraber, tersine asmayı öldürmeye, öldürmeyi uzuv kesmeye, uzuv kesmeyi 
hapse indirebilecek şekliyle cezayı hafifletme suretinde bir seçme ve bir sela
hiyet düşünülmesi akla· yatkın ve mümkündür. Seçim yapma ihtimali, aslında 
mevcud ve bazı rivayetler de nakledi lmiş olduğu halde bu imkan büsbütün inkar 
edilemez ve edilemeyince de zaten �14:'& ı� �;� ',)J:bJ1 "cezalar, şüphelerle düşer" 
olduğu için hal ve zamanın değişm�sine gö;e cezayı hafifletici olmak üzere, ge
rektiği zaman bu ihtimali de düşünmek doğru olabilecektir. Bu mana, bir lafzı 
aynı zamanda hem seçim ya'J.uaya, hem de tcnvia (çeşitlendirmeye) yorumlaya
rak iki manayı bir delalette toplamak değil, çeşitli durumlar. ve farklı zamanlara 
göre iki manayı sırayla düşünerek bir Çeşit seçime ihtimal veren taksim ile � 
�w.;.-; � "iki ihtimalle amel olarak " her şüpheden uzak bir mana almaktır ki, 

, , , , 

hem cezanın manasına, hem de genel kaidelerden hafifletme hükümlerine çok 
uygundur.CI) 

Bi l inmektedir ki salb (asman)ın manası kollarından bir yere germektir. 
Nitekim "salib" bundan alınmıştır. İmam Şafii hazretlerinin asmanın ölü olarak 

( 1) Beyhaki, cs-Süncnü'l-Kübra, VIII. 238; Fcyzü'l-Kauir, 1, 227. 
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yapılmasını, yani önce öldürüp, müslüman ise namazı da kılındıktan sonra 
u�lıp, herkese gösterilmesini tercih etmiştir ki, faydalı olduğunda şüphe yoktur. 
Bir yere sürgüne göndermeye gelince, esasen nefy, idam etmek, yok etmek dc
llll'ktir. Halbuki burada öldürme ve asmaya kar§ıl ık zikredi lmiş olduğu için 
it asma" manasına olmadığı açıktır. o halde hayatta olan bir kimsenin bütün . 
Yl'.ryüzünden sürülmesi ancak hapsetme demek olabilir ki, Arap dilinde ncfy bu 
mttnaya da kullanılmış olmasında fikir ayrılığı yoktur. İmam-ı Azam Ebu l la

ni fc hazretleri ve pek çok dil bilgini bu manayı tercih etmişlerdir. Gerçi bulun
ıhığu memleketten diğer bir beldeye çıkarmaya veya dar-ı İslam (müslüman 
memleketin) den çıkarmaya da nefy (sürgün) denilebilirse de, bunun ikisi de 
sakıncadan uzak olmadığı için caiz görülmemiştir. Çünkü maksat, şerri defet
mektir. Halbuki bir haydutu diğer bir memlekete sevketmek, orada bulunan 
Allah'ın kullarına zarar vermekten uzak değildir. Büsbütün İslam memleketin
den gayr-i müslimlerin memleketine çıkarmak ise gayr-i müslimlere bir şahsın 
katılmasını arzu etmek demek olduğundan hiç caiz olmaz demişlerdir. Bununla 
beraber şahısların ve yerlerin değişmesine göre anı lan sakıncanın ortaya 
çıkmayacağı anlaşılırsa, diğer bir memlekete sürgün etmenin caiz olduğu 
söyleyenler de vardır. Bu cümleden olarak Ömer b. Abdülaziz hazretlerinden bu 
mana rivayet edilmiştir. Daha önce Tihame çölünün en uzağında "Dehlek", 
Habeş'te "Nası' " birer sürgün yeri idi denilmiştir. Dilimizde de nefy, bu manada 
kullanılmaktadır. imam Şafii de demiştir ki, burada nefy'in iki manaya gelme 
ihtimali vardır. Birisi, eğer bunlar adam öldürmüş, mal almış ve yakalanmış ise
ler, cezaları yerine getirilir. Eğer yakalanmamış iseler devamlı takip edilirler. 
İşte bu şekilde nefyden maksad, bunların hükümetten korkarak bir beldeden bir 
beldeye devamlı şekilde kaçıp gitmesidir. İkincisi, yalnız korkutmak ile kalmış, 
adam öldürmemiş ve mal almamış olanlar da devamlı olarak takip edilir. Fakat 
tutuldukları zaman tazir edilir (şer'i haddin dışında hakimin uygun göreceği bir 
ceza ile cezalandırılır)ler ve hapsedilirler. Bunlar hakkında da nefyden maksat 
yalnız hapistir. imam Şafii'nin nefyi böyle iki hale göre manalandırması bizim 
tahyir (seçme) ve taksim etme meselelerindeki hatırlatmamıza benzer. Bir de 
Şafii'nin bu ifadesi hapsin had (şer'i ceza) değil, tazir mahiyetinde oldl �" "Hl 
göstermektedir. Hakikatte hapis miktarı tayin edilmemiş olduğuna gi.; .. ,. t�i•··' · 

olması gerekir. Şu halde bunun şer'i ceza (had) olması, hapsin aslına göre<.lir. 

İşte Allah ve Resulüyle savaş eden ve yeryüzünde bozgunculuk etmek için, 
koşanların cezaları başka bir şey değil, ya öldürülmek, ya asılmak, ya elleri 
ayaklarının çapraz olarak kesilmesi veya yeryüzünden nefyolunmak 
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(sürülmek)tır. Fakat bu cezanın kısaltılması (veya tahsisi) mutlak değil, izafidir. 
Zira Q�ı ı.) :S� � �� bu ceza bunlann sırf dünyadaki düşüklük ve rezaıe·t
leridir. B�nd;.n ba§ka ;.._liır y� ��"1 � � bunlar için ahirette pek büyük 
bir azab daha vardır. Ki bunların hiçbiriyle kıyas edilmesi mümkün değildir. 

� IJ�;;; �1 J.j ::,.. ı_,;ı.; �.l1ı �ı Ancak sizin kudretiniz kendilerine 
, , , ,. , ,,,, 

yetişmeden, yakalanmaları tahakkuk etmeden önce tevbe etmiş olanlar 
nıüstesnadırlar. �� �)1 41.Jı �1 l�G O zaman biliniz ki Allah şüphesiz affe
dicidir, merhamet edicidir. Şu halde bu şekilde tevbe edenler hakkında 
Allah'ın hukuku davası takip edilmez ve söylenen cezalardan hiçbiri tatbik edil
ı:nez. Ancak şahsi hukuk davası kalır. Adam öldürmüşlerse öldürülenin varisleri 
isterse affederler, dilerlerse mahkemece suçları sabit olduktan sonra kısas etti
rebilirler (öldürttürebilirler). Tevbe ile düşen hüküm, öldürmenin had cezası ola
rak yerine getirilmesinin vacib olmasıdır, caiz olması değildir. Aynı şekilde mal 
almışlarsa, mal sahipleri mallarının geri verilmesini veya tazminini (sebep ol
dukları zarar ve ziyanı ödemelerini) isteyebilirler ve davada serbesttirler. Sonra 
gerek böyle ve gerekse savaş durumu almadan bozgunculukta koşanlar 
hakkında gerek Allah'ın hukuku ve gerekse kulların hukuku dolayısıyla Ulü'l
emr (müslümanların en yetkili amirinin) bir de ta'zir (had cezasının dışında ce
zalar verme) yetkisi vardır ki, had cezasını gerektirecek dereceye çıkmayan 
münkerat (dince yapılması çirkin bulunan hususlar)da tatbik edilir. Geniş bilgisi 
fıkıh ilmine aittir. Genel kaidesi şudur: .}:l.. �;. JS' ��:., Bir münker (dince 

. , , 

çirkin bulunan bir şey)i ·işleyen her şahıs, cezalandırılabilir.. 

Şimdi: 
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Meal-i Şerifi 
35- Ey inananlar, Allah1tan korkun, O'na yaklaşmaya yol arayın ve 

( )'nun yolunda cihad edin ki, kurtuluşa eresiniz. 
36- Bütün yeryüzündekiler ve bir o kadarı daha inkar edenlerin olsu, 

hunlar kıyamet gününün azabından kurtulmak için hepsini fidye oluruk 
verseler yine onlardan kabul edilmez. Onlar için can yakıcı bi.- uınp 
vardır. 

37- Cehennem ateşinden çıkmak isterler. Ama oradan çıkacak 
değillerdir. Onlar için devanıh bir azap vardır. 

ı_,t.İ �.ılı �1 Ç Ey Allah'a ve Resulüne iman edenler! Siz o sözleşmelerini 

bozanlara, o kafirlere, o fiisıklara, o bozgunculuğa koşanlara benzemeyiniz de, 
I 

J.Jı ı_,i;ı Allah'dan layıkıyle korkunuz. Allah'ın cezasından, azabından korku-
-

nuz, çirkinli klerden sakınınız, şayet bir günaha düştünüzse hemen tevhc euiniz. 

Zira anladınız ki gaftır (çok affedici), rahim (çok acıyıcı) olan A l lah'ın azab ve 

cezası da pek büyüktür. Fakat takva (Al lah'tan gereğince korkma)yı yalnız fe

nalık yapmamaktan ve yalnız kaçınmaktan ibaret menfi (olumsuz) bir huy kabul 

etmeyiniz. Kıssada dinlediniz ki muttakl adem oğlunun kardeşinin karar verdiği 

cinayete kar§t bile Allah korkusuyla elini uzatmak istememesi ve yalnız öğüt i le 

yetinmesi, kendisini öldürülmeden kurtarmaya yetmedi. Şu halde kötülüklerden 

kaçınmakla yetinmeyip, tam manasıyla korununuz da Allah'ın korumasına gir

mek ve affına ve rahmetine ermek için �:,Jı 41 ı;.:�G Allah'dan vesile de is
teyin. Boş durmayıp, yalnız iman ve korku ile yetinnıeyip, Allah'a yakınlık iç in 
vesile de arayınız. En uygun sebeplere teşebbüs etmek suretiyle Allah'm sevgi · 

sine layık güzel ameller yapmaya iradenizi sarfediniz de � ı.) IJ��� ve Allah 
yolunda, İslam dini uğrunda, doğru yol üzerinde gÜ�Ünü�ü bolca kullan
makla mücalede ediniz, dahill ve harici engel ve zorluklara göğüs gerip hnk 

dü§manlarını yeniniz. 

Di l imizde bilindiği üzere "vesile", kendisiyle bir gayeye ulaşılan, yani yak

laşılan sebep, yaklaşma sebebi demektir ki ''mabihittakarrub" (kendisiyle yak-
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laşılan şey) manasına, sadec..e "kurbet" (yaklaşma) da denilir. Nitekim Hasen, 
Mücahid, Ata, Abdullah b. Kesir gibi bir çok selef tefsircileri �I ı;l "yani 

, 
yakınlık" diye tefsir etmişlerdir. Katade, Allah'a itaat ve hoşnut olacağı amel i le 
yaklaşınız, diye anlatmış; Suddi de: i:)l(, i!Wı � "yani istemek ve yakınlık" 
diye ifade etmiştir ki, hem " ibtiğa" (isteme )yi, he� "vesile"yi açıklamaktır. İbnü 
Zeyd de, "muhabbet (sevgi) ile Allah'a kendinizi sevdirmeye çalışınız" demiş 
ve, �)1 � Jı �,,;::! ��� �.111 �) "Onların taptıkları da Rab1lerine bir yol 
arar, her bl;i A Üah'a daha çok yaklaşmak için çalışır" (İsra; 17/57) ayetini oku
muştur. Şu halde mananın özeti: "Biz müminiz, Allah bizi yalmz iman ile sever 
deyip de ciddiyetsiz olmayınız, Allah'dan korkunuz, kötü ahlaktan ve çirkin 
amelden sakınınız sonra yalnız korkmak ve sakınmakla da kalmayınız, iradenizi 
sarfedip gerekli sebeplere de teşebbüs ediniz, Allah'ın emirlerini yerine getiriniz 
ve bununla da kalmayınız, Allah'a yaklaşmak için daima vesile arayınız, her 
fırsattan istifade ile kendi gönlünüz ve isteğinizle farzlar ve vacipler dışında 
güzel güzel işler, Allah'ın rızasına uygun ameller yaparak kendi tarafınızdan da 
kendinizi Allah'a sevdirmek isteyiniz, isteyerek, yalvararak çalışınız ve 
uğraşınız" demektir. Ve bunda J.if)� �l y� �;:Jı .;.i.;.. �� � 11Mümin kulum 
bana nafile ibadetlerle yaklaşm�ya devdm eder;, (l) k�dsi hadisinin manasının 
yerleştirilmiş bulunduğu açıktır. �ı..; lle--:,.11 "Vesile cennette bir makamdır11<2) 

, , , 
hadis-i şerifi vesilenin ahirete ait önemini anlatır. Kısaca vesile, lazımdır. Ve 
onu bulmak için isteyip aramak ve başvurmak da gereklidir. Çünkü vesilenin 
vesilesi de iman ve ittika (korunma) ile istek ve iradedir. Ve şu halde asıl vesile 
Allah'a yaklaşma kasdı ve sevme arzusudur. Ve işte �)1 41 �:�G bu kast ve 

, . 
niyet ile sebepleri araştırma, güzel ahlak ve güzel amel gibi Allah'ın rızasına uy
gun hoş vesileler hazırlama;,ia kulluk için koşmayı emretmektedir. Ve bunun 
içindir ki, buna, mücahede emri katılmıştır. İman, ittika ile;· ittika, vesileyi ara
makla; vesileyi arama da, mücahede ile tamam olur. 

Şimdi imandan sonra bu üç emri yerine getiriniz � bunlara da inanıp 
koşunuz ki �� ;..t.W kurtuluşa ermeyi ümit edersiniz. Zira ıJ)S' �.111 �l hiç 
şüphe yok ki � küfredenler, r-;_ �� � � ıJ\:·(! � �j "·-� :"'� �·, u! (. � �1 :,J 
;(, )Jı kıyamet gününün azabından fidye verip nefislerini kurtarmak için, 
, , 
mesela bütün yeryüzündeki şeylerin toplamı daha bir o kadarıyla beraber 
kendilerinin olsa, hepsini feda etmek isterler, ama r4�. � (. kendilerinden 
kabul olunmaz, �1 �� � ve onlara mahsus elem v'erki bir azab vardır, 

( 1 )  Buhari', Rikak, 38. 

(2) Ahmed b. Hanbel, III, 83; Fcyz.:.i'l-Kadir, VI, 374 (9674). 
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1wı ;;,... ı;.� �1 �J� ateşten kaçmak isterler � �.1� ;.;. C.j halbuki onlar on
clnn �ıkamazlar,

' çıkmak istedikçe küfrün gereği O'l�r�k yine içine atıl ırlar. � 
� y(� Ve bunların hakkı köklü ve ebedi bir azabtır. Şu halde siz bunlara 
""'" benzemeyin ve bunlardan korkup çekinmeyin de ancak Allah'tan korkun ve 
/\l lah'a yaklaşmak için vesile isteyin, sebeplerini hazırlayın da bunlarla 
m!kahede edin ve yeryüzünde bozgunculuk için çalışanların da dünyadaki ceza
lnr ını verin. Ve bu cümleden olmak üzere: 

Meal-i Şerifi 

38- Hırsızlık eden erkek ve kadının, yaptıklarına karşılık Allah'dan bir 
ceza olarak ellerini kesin. Allah daima üstündür, hikmet sahibidir. 

39- Kinı yaptığı haksızlıktan sonra tevbe eder, halini düzeltirse, şüp
hesiz Allah, onun tevbesini kabul eder. Çünkü Allah bağışlayan, merhamet 
edendir. 

SİRKAT, lugatta "başkasının malını gizli olarak almaktır" ki, dil imizde 
hırsızlık denir. Hırsızın çoğunlukla göz diktiği, çalmak istediği mal, rağbet edi
len mallardan olur. Yoksa alınması adet olarak normal karşılanan şeylerin 
alınıverilmesini örf tam manasıyla bir hırsızlık saymaz. Hırsızlığın mahiyetinde 
mal sahibinin koruma ve gözetimini çalmaya kalkışmak manası vardır. Bunun 
için hırsızlık fiilinin cezayı gerektirecek derecede tam anlamıyla oluşması iki 
şarta bağlıdır ki, bi.risi alınan malın az çok beğenilebilecek bir ölçüye ulaşması, 
diğeri de bir mekanda veya muhafızlı bir yerde saklanmış olmasıdır. Ancak 
İbnü Abbas, İbnü Zübeyr, Hasenü'l-Basri ne miktarın, ne de saklamanın, şart ol-
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matlığına ve azın, çoğun hırsızlık olup ceza lazım geleceğine kani olmuşlardır 
ki, Zahiriye mezhebinden Davud-u İsfahani'nin ve Haricilerin görüşleri de bu� 
dur. Gerçi az veya bekçisiz, açıktaki bir malı alıvermek de hırsızlık kabilinden 
ise de, bu genellemenin tam bir hakikat olduğu şüphelidir. Zira örfün müsaade 
ettiği miktarı alıvermek bir terbiyesizlik olmakla beraber ne açığına gasb, ne de 
habersiz alınmasına hırsızlık denilivermediği de bilinmektedir. Halbuki cezalar 
her yönden kesin ve yakini ve şüphe ile düştüklerinden, eli kesilecek hırsıza tam 
manasıyla ve şüphesiz olarak sarik (hırsız erkek) veya sarika (hırsız kadın) de
nilebilmek için nisab (belli miktar) ve hırz (saklama) her halde şart olmalıdır. 
Ve bunu isbat için rivayet edilen haberler hiç dikkat nazarına alınmasa_ bile, 
hırsızlık kelimesinin tam örfi manası bunu gerektirir. Ve fıkıhçıların çoğunluğu 
bunda ittifak etmişlerdi. Ancak nisabın ölçüsünde ihtilaf etmişlerdir. Bir kerre 
dörtte bir dinar veya üç dirhemden aşağısına itibar eden olmamış ve İmam-ı 
Azam Ebu Hanife hazretleri madrfıb (basılmış, damgalanmış) olmak üzere on 
dirhem gümüş akçe kıymetine ulaşamayana itibar edilmiyeceğini yani bunun 
aşağısında ta'zir (haddin dışında ceza) yapılırsa da, had (şer't ceza) lazım gel
meyeceğini göstermiştir ki, bir dinara eşit demektir. Hakikatte başkasının bir 
"tane" sini çalmak bile lugat ve örf bakımından bir hırsızlık olsa da, kesinlik de
mek olan cezalarda şüphenin muteber olduğunda söz olmadığından, fiili 
hırsızlığın ceza ve nekal olan şer'I cezayı gerektirecek bir suç olması şüphe-i 
ibaha (bir şeyin alınmasının mubah olduğu hakkındaki şüphe )dan, şübhe-i hak 
(bir şeyin alınmasının hak olduğu hakkındaki şüphe )dan, şüphe-i ıztırar (bir 
şeyin alınmasının zaruri olduğu hakkındaki şüphe )dan da uzak olması gerekir. 
Halbuki bir malın ınuhafaza edilmemesi bir müsamaha ve dolayısıyla bir ibaha 
şüphesi teşkil edeceği gibi; bir şahsın az bir mi ktarda bir malı çalmaya tenezzül 
etmesi de her halde bir zaruret şüphesinden uzak değildir. İ lk önce zekat, sada
kalar gibi infak hükümleriyle çaresizliğin defedilmesinin sebepleri temin edil
dikten rJ�G I"'! j.;. �r;.1 �� "Onların

. 
mallannda d!lenci ve yoksul için hir 

hak vardır" (Zariyat, 51 /19) buyurulduktan ve haramlardan zaruret halleri istisna 
edildikten sonradır ki, Hak Teala hırsızlığın cezasını emretmiştir. Bu genel 
şartlar altında ise hırsızlığa cesaret eden bir elin İslam sosyal kurumu içinde 
kangren olmuş bir uzuv gibi kesilmesi gerekli olur. Fakat fakirlerin hakkını 
vermeyen, ıztırab sahiplerinin acısını düşünmeyen ve tersine o zorluğu günden 
güne şiddetlendiren bir _sosyal toplumun hırsızlara karşı durumu, büyük çapta 
hırsızlık yapanların durumuna benzemekten kurtulamaz. Şu halde zorlama veya 
zaruret şüphesi ile kesin bir ceza ve nekale hak kazanmak sabit olamaz. Nitekim 
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I l ı . <° >mcr bir kıtlık senesinde hırsızlık cezasını tatbik etmemiştir. Çünkü hcrkc
Mln sıkıntı ve ihtiyaçla karşı karşıya geldiği böyle bir zamanda infak (fakire 
ıln�·.ııına) görevinin gereği gibi yapılamayacağı açık olduğundan, her fert hadd-i 

ı ı.uı ında sıkıntılı olmasa bile, zaruret şüphesi içindedir. Şu halde malın açıkta 
hı ıakı lması bir şüphe-i ibaha olacağı gibi, normal durumlarda çalınan malin bir 
Nıkıı ı t ı l ının el uzatabileceği az miktardan fazla bir nisabda bulunmaması da 
•llphc-i ıztırardan uzak olamayacağından hırsızlık fiilinin hakkiyle ceza ve 

. t ıC'ktd olan cezayı gerektiren bir suç olması için hem nisabın, hem saklamanın. 
tırnhafaza etmenin şart olması gerekir. Ve bu şartlar, hırsızlığın lugat an-

... 

l ı ı ınından olmasa bile, hakkıyla ceza ve nekal olan manalarından bi'l-i�arc 
( ı�arct yoluyla) sabit, bundan başka hem kitabın genel kaideleri, hem de Rcsu
ltıllah1ın yüksek sünneti ile teyit edilmiştir ki, daha geniş açıklaması Fıkıh il
mine aittir. · 

Özetle, hırsıza bir özür şüphesi bırakmamak için her halde bir nisabın da 
�art olduğu kesindir. Ancak bu nisabın mikdarı üzerinde ictihatlar yapılmıştır. 
Ve fakihler nebevi sünnete bakarak bunun dörtte bir dinar ile bir dinar veya on 
dirhem arasında dönüp dolaştığında da ittifak etmişler, Şafii gibi kimisi en  
küçüğü, İmam-ı Azam gibi kimisi de en büyüğü tercih �tmişlerdir ki, şüpheden 
tamamen uzak olan da budur. Acaba on dirhemden fazla bir miktar kabulüne 
imkan yok mudur? Biz buna 0vardır" cevabını vermek istiyoruz ve nisab mik
tarının, bu ik i  sınır arasında ·dönüp dolaştığında ittifak edilmiş olduğuna kani 
değiliz. Mademki mikdarın asıl meselesi üzerinde ictihatlar yapılmıştır . Ve ma
dem ki bu konuda şüphe meselesinin büyük bir önemi vardır. O halde bunun ic
tihada ait mahiyetini muhafaza eden bir zaman meselesi olduğunu kabul etmek 
gerekir. Eğer böyle olmasaydı müctehidlere en çok ve en az fikirlerini veren 
misaller, haberler sabit olmazdı. Bir dinar, bir miskal altın den1ektir ki, .o zaman 
ondört kırat olan vezn-i sebi (yedi dinar = on dirhem) dirhemiyle on dirhem 
gümüş, kıymetçe buna eşit idi. On iki dirhem sayıldığı da varsa da bu daha 
küçük bir dirhem ölçüsüdür. Ve buna göre dörtte bir dinara üç dirhem denir. 
Nitekim bugün bizde meşhur olan onaltı kıratlık dirhem ile sekiz dirhem on iki 
kırat tutar ki, mecidiyeden biraz fazladır. Demek ki o zamanlar altın-gümü� 
farkı ortalama olarak bir on, şimdi ise biz görüyoruz ki bu fark beş altı misli 
artmıştır. Bir  miskal altın sekiz on dirhem değil, kırk e l l i  dirhem gümüş 
karşılığına çıkmıştır. Altın gümüş farkı böyle olduğu gibi, eşya i le nukut 
(paralar) arasında da bu farklılık açıktır. Bir zaman bir miskal altına e�it olup 
şüphe--i ıztırarı kaldıran on dirhem gümüş, bugün için o zamanın üç dirhem 
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gümüşünden daha aşağı bir kıymette bulunduğunda şüphe olmadığı gibi, 
bugünün bir miskal altını da böyledir. Şu halde nisab miktarı, şüphe- i ıztırarm 
defedilmesi açısından zamanın değişmesiyle değişir. 

Bu örneklerden istifade i le  zamanımıza göre şüpheye yer bırakmayacak 
şekilde bir mikdar tayini caiz ve hatta lazımdır. Çünkü: ;;ı. ;( 0'.� � µı � 

' . , , 

�� �_,il 41.Jı �,u;: ."""':� "Kim açlıktan daralır, günaha istekle yönelmeden bun-
l<ırdan yemek zorunda kalırsa ona günah yoktur" (Maide, 5/3) ayet inin 
hükmünün şer 'i cezada da geçerli olduğunda söz olmadığı gib i, bunun 
şüphesinin de geçerli olduğunda şüphe yoktur . Ve işte nisab m iktara o günahı ve 
ona karşı ceza ve nekal i haketmeyi tayin edecek olan bir ölçüdür. 

Ey müminler ii_,wc, J.,W(, hırsız erkek ve hırsız kadının da, yani şüphe , , 

ve mazeretten azade olarak hırsızlığı açığa çıkan gerek erkek ve gerek kadın 
1 - � 

hırsızların da J.H � �� Ç...S- � : ı;.. r*.�1 ı;Ja;U kazandıkları işe bir ceza, 
, , , , 

Allah'tan bir nekal, yani bir daha yapmamaları için hakkıyle bir bağ, bir 
tuşak, bir kelepçe olmak üzere ellerini kesiniz. İbnü Mesud m ushaf ında ı;ıwll 
ı-.+,:�ı olduğundan dolay ı , önce sağ elini, tekrar ederse sol e l ini de kesiniz. 

1 

Çünkü � :';.ıj �ı �
-
1 Allah hem aziz (üstün), hem hakim (hikmet sahibi)dir. 

Emrine karşı gelinmez, hükmünü hikmetle verir. 11Hak11 O'nun yüksek himaye
sinde, ceza O'nun hikmeti cümlesindendir. Zulüm ve bozgunculuğa razı olma
yan, hayır ve hakka çalışmak için el ve kudret ihsan eden; Allah'dan gereğince 
korkmayı, vesile aran1ayı , mücahedey i emreden; fakirleri korumak, sıkıntıl ı  

olanları gözetmek, düşkünlere yardım etmek için bu kadar ayetler ve hükümler 
indiren; i nfak, zekat, sadakalar, yardımlaşma hükümleriyle gücü olanlara vazi
feler farz kılan, zenginlerin mallarından dilencilere, düşkünlere belli bir hak ve
ren Allah Teala'nın bu emirlerini, bu hükümlerini icra ve tatbik eden nlüslüman, 
sosyal toplumu içinde Allah'tan korkmayarak, Allah'a yaklaşmak için güzel 
vesileler dileğinde bulunmayarak ve Allah yolunda mücahede etmek için nefs i

nin, şehvetinin isteklerine sabredemeyerek başkasının httkukuna gizl ice el uzat
mak kendisinin ne hakkı, ne de hakkı olduğu şüphesi bulunmayan bir malı Allah 
görmüyormuş gibi çalmaya kalkışmak elbette Allah'ın izzetine bir tecavüz ve 
gizliden gizliye bir harptir. Ve böyle bir elin cezası da kesilmektir. Şu halde suç 
ile ceza arasında denklik yo� zannedi lmesin. Zira bu ceza yalnız malın karşı l ığı 

deği l , gizli bir hainlik ve Allah'ın izzetine bir tecavüz olan husızlık fii l inin ce
zas ıdır . Bu el kendini ateşe sokmuş veya kılıca uzatm ıştır. Bu, gerek ona ve ge
rek ona uyup azacak olanlara Allah tarafından öyle sabit bir kelepçedir. Bununla 
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lıl'ııı hırsız fcsad (bozgunculuk)tan temizlenir, hem de diğerleri. Sonra Allah 
Tı·;ll ;i 'nın izzetine bu şekilde tecavüz edenleri bu cezaya layık kılması ve hüylc 
dı·vamlı  bir kelepçeye koyup haddini bildirmesi yalnız bir kızgınlık eseri değil, 
ktı f hikmettir. Bu ceza tatbik edilen sosyal toplumda hırsızlığın kökü kesilir. Ke
silmeye layık el bulunmaz olur. O şart ile ki, hakkıyle tatbik edilsin ve her 
�11phct.len salim olarak tatbik edilsin de hiçbir haksızlığa meydan verilmesin. 
/\ksi halde Allah'ın izzet ve hikmeti de ters şekilde ortaya çıkar. Haksız yere bir 
ıııal çalan elin cezası kesilmek olursa, haksız yere bir el çalan ellerin cczasııun 
ııe olması lazım geleceği tasavvur olunsun!. 

1 • 

�� �.,il '111 �ı � �� JJJı �ll �t, ....JJ; � � ylJ ::;.l Yani hırsızhk ynpıı> 
,. , , , ,, , , 

kendi elinin kesilmesine sebep olarak kendine zulmetmiş olan hırsız erkt!k 
vl·ya hırsız kadından herhangi birisi eli kesildikten sonra tevbe edip halini 
düzeltirse Allah affedici ve merhametli olduğu için tevbesini -her halde- ku
hul eder. Ve ahirette ona başka azab yapmaz, rahmet ve mağfiret eder. Şu 
halde el i  kesilmiş ve tevbekar olmuş olanlara daha önce hırsızlık etmiş diye 
kütü gözle bakmamalı, acıyıp yardımda bulunmalıdır. 

Bu tevbe, cezanın tatbikinden önce olursa ceza düşer mi ,  düşmez mi?  
<,'oğunluk ve Hanefiler, "mal sahibi affetmedikçe olmaz", İmam Şafii ise, bir 
görüşünde 11olur11 demiştir. Gerçekte zulümden maksat nefsine değil, başkasına 
olan hırsızlık olduğu takdirde bu ayet, bunu ifade etmiş olacağı ve yukaruaki 
büyük hırsızlık erbabının tevbeleri meselesi de bir itibar ile bunu teyit edeceği 
için, biz de bu manayı tercih edeceğiz. Ancak bu şekilde �t "durumunu 
düzeltirse" şartı gereğince iyi halinin ortaya çıkması için taziren (şer'i bir had ce
zası dışında) uygun bir müddet hapis ve çalınan mal yok edilmiş ise ödetilmesi 
lazım geleceğinden gaflet edilmemelidir. Had (el kesme) cezası icra edildiği 
takdirde ise Ç.J' C-.ı :  � ''yaptıklarına ceza olarak" ifadesinin delaletince, fiilin 
tam cezası verilmiş ve 11haketme11 de kazanma manasında dahil bulunmuş ola

cağından ödenmesi lazım gelmez. Fakat aynen mevcut ise geriye alınır. Çünkü 
kazanılmış değildir. 

Şimdi bu hükümler ve Allah'ın emirlerinin şiddeti ve insanl ık aleminde hu 
gibi cezaları haketmiş fesad erbabının varlığı alemlere rahmet olan Resulullah'ın 
kalbinde bir korku ve hayrete, bir hüzün ve üzülmeye yol açabileceğinden, hunu 
yasaklamakla adalet hükümlerinin yerine getirilmesine sevketmek için buyuru
luyor ki: 

Ey Muhammed! 



240 5- MAtnE sfll�nst: 40 Cüz: 6 



c 'uı.: (l s- MAtnE s(JRESl: 40 24 1 



242 ) - MAlDE s fıRFsl : 40-4 l 

Meal-i Şerifi 

(,. .  ( .. uz: l 

40- Göklerin ve yerin mülkünün Allah'a ait olduğunu, dilediğine azap 
edip dilediğini de bağışladığını bilmedin mi? Allah herşeye kadirdir. 

41- Ey peygamber, ağızlarıyla " inandık" deyip, kalbleriyle inanmamış 
olanlardan ve yahudilerden küfürde yarış edenler seni üzmesin. Onlar ya
lana kulak verirler, şana gelmeyen diğer bir topluluğa kulak verirler, ke
limeleri yerlerinden değiştj-rirler, "eğer size bu verilirse alın, bu verilmezse 
sakının" derler. Allah birini şaşırtmak isterse, sen onun için Allah' a karşı 
hiçbir şey yapamazsın. Onlar öyle kimselerdir ki, AUah, onların kalblerini 
temizlemek istememiştir. Onlar için dünyada rezillik var ve yine onlar için 
ahirette de büyük bir azab vardır. 

42- Onlar, yalana çok kulak verirler ve çok harapı yerler. Eğer sana 
gelirlerse, ister aralarında hükmet, ister onlardan yüz çevir. Eğer onlardan 
yüz çevirirsen, sana hiçbir zarar veremezler. Eğer aralarında hükmedersen 
adaletle hükmet. Şüphesiz Allah, adaletli davrananları sever. 

43- İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında dururken seni 
nasıl hakem yapıyorlar da ondan sonra da dönüveriyorlar? Onlar inanıcı 
değillerdir. 

44- İçinde hidayet ve nur bulunan Tevrat'ı, elbette biz indirdik. 
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Miislüman olan peygamberler, yahudiler hakkında hükmederler, kendile
rini Tanrıya adamış zahitler, alimler de, Allah'ın kitabını korumakla 
1ıtürcvlendirildiklerinden (onunla hüküm verirler) ve onun Allah 'ın kitabı 
olduğuna şahitlik ederlerdi. İnsanlardan korkmayın, benden korkun, 
fiyctlerimi az bir paraya satmayın. Kim Allah 'ın indirdiğiyle hükmetmezse, . 
i�te onlar kafirlerin ta kendileridir. 

45- Biz Tevrat'ta onlara, cana can, göze göz, buruna burun, kulağa ku
hak, dişe diş ve yaralara karşılıklı kısas (ödeşme) yazdık. Bununla heruhcr 
kim kısas hakkını bağışlarsa, bu kendi günahlarına keffaret olur. Ve khu 
Allah 'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. 

46- O peygamberlerin ardından, yanlarındaki Tevrat'ı doğrulayıcı ohı
rak Meryem oğlu jsa 'yı gönderdik ve ona içinde hidayet ve nur olan, ken
dinden önceki Tevrat'ı tasdik eden ve Allah'dan korkanlar için bir hidayet 
rehberi ve bir öğüt olan İncil'i verdik. 

47- İncil ehli de Allah'ın ona indirdikleriyle hükmetsinler. Kinı, 
Allah 'ın indirdiği ile hükmetmezse, işte onlar fasıkların ta kendileridir. 

48- Sana da (ey Muhammed) geçmiş kitapları tasdik eden ve onları 
kollayıp koruyan Kitab (Kur' an)ı hak ile indirdik. Onların aralarında 
Allah'ın indirdiği ile hükmet. Onların arzu ve heveslerine uyarak, sana �e
len haktan sapma. Biz, herbiriniz için bir şeriat ve yol belirledik. Eğer 
Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı, fakat size verdiklerinde sizi de
nemek istedi. Öyleyse iyiliklere koşun. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O, ih
tilafa düştüğünüz şeyleri size haber verir. 

49- Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların keyiflerine uynıa. 
Allah'ın sana indirdiğinin bir kısmından seni saptırmalarından sakın. EAer 
Allah 'ın hükmünden yüzçevirirlerse, bil ki Allah, bir kısım günahları sebe· 
biyle onları musibete uğratmak istiyor. Muhakkak ki insanların çoitu yol· 
dan çıkanlardır. 

50- Yoksa cahiliyye hükmünü mü arıyorlar? kesinlikle bilen bir top· 
lum için Allah 'tan daha güzel hüküm veren kim olabilir? 

NÜZUL SEBEBİ: Ebu Hureyre, Bera b. Azib, İbnü Abbas ve daha 
birçoklarından gelen rivayetlerin özetine göre Tevrat'ta İsrailoğulları'ndan zina 
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edenlere recm (taşlanmak suretiyle öldürülme) cmrc<lilmişti ve bunu tatbik 
ediyorlardı. Nihayet bir gün büyüklerinden birisi zina etmiş, recm için t.oplan
mışlar, fakat ileri gelen seçkinler ve memleketin saygın kişileri kalkmışlar, ya
saklamışlar. Sonra zayıflardan birisi zina etmiş, bunu recm etmek için top
lanmışlar. Bu defa da düşkünler güruhu kalkmış, "Arkadaşınızı recm etmedikçe 
hunu da etmeyin, ikisini de recm edin" demişler. Bunun üzerine, " mesele zor
laştı, geliniz bir çaresine bakalım" demişler. Recmi bırakıp tahmime karar ver
mişler ki, yünden örülmüş, zifte bulanmış bir kamçı ile kırk kamçı vururlar, 
yüzünü karalarlar, ters yüzüne bir eşeğe bindirip dolaştırır teşhir ederlermiş. 
Peygamberimiz Medine'ye şeref verinceye kadar böyle yapıyorlarmış. Bera b. 
Azib (r.a.) den rivayet edildiği üzere birgün Resulullah Medine'de böyle bir ya
hudinin dolaştırıldığına bizzat rastlamış, alimlerinden birini çağırmış, "Sizde 
zina eden kimsenin cezası böyle midir?'' diye sormuş, "evet" demiş. "Musa'ya 
Tevrat'ı indiren Allah için söyle, kitabınızda zina edenin cezasını böyle mi bu
luyorsunuz?" deyince, "Böyle yemin vermeseydin söylemezdim, doğrusu recim
dir" demiş ve kıssayı nakletmiştir. Sonra yahudi ileri gelenlerinden Yüsre 
adında bir kadın Hayber ileri gelenlerinden bir yahudi ile zina yapmış, tut
muşlar, Kureyza oğullarından bir takımlarını Resulullah'a göndermişler, 
"Sorunuz bakalım zina hakkında ona indirilen hüküm nedir? Korkarız ki bizi 
rüsvay eder, şayet celd ( deynekle vurma cezası) derse tutunuz, recim 
(taşlamayla öldürme cezası) derse sakınınız" demişler. Gelmişler, sormuşlar. 
Ebu Hureyre (r.a.)'ın ·rivayetine göre: "Şu adam ihsanından (namuslu yaşa
masından) sonra namuslu bir kadın ile zina etti, seni hakem yapıyoruz, hüküm 
ver" demişler. Bunun üzerine Peygamberimiz kalkmış yahudilerin dershanele
rine gitmiş, "Ey yahudi toplumu, bana en bilgininizi çıkarınız" buyurmuş, onlar 
da Abdullah b. Suriya'yı çıkarmışlar, Kureyza oğullarından bazılarının rivaye
tine göre o gün İbnü Sfıriya i le beraber Ebu Yasir b. Ahtab'ı ve Vehb b. 
Yehuda'yı da çıkarmışlar ve "İşte bunlar bizim bilginlerimiz" demişler. Resu-

, 
lullah biraz konuşmuş, nihayet "Kalanlar içinde Tevrat'ı en iyi bilen budur" diye 
İbnü Suriya'yı göstermişlerdir ki, henüz genç ve yaşça diğerlerinden küçük ve 
tek gözlü imiş, Resulullah bununla tenha kalmış ve meseleyi açmış, "Ey İbnü 
Suriya Allah'a ve Allah'ın İsrailoğullan'na olan nimetlerine ant vererek 
söylüyorum. Namuslu hayatından sonra zina eden kimse hakkında Allah'm Tev
rat'ta recm ile hükmettiğini bilmiyor musun?" buyurmuş, o da: "Allah için evet, 
ey Kasım'ın babası (Muhammed)! Bunlar senin Allah tarafından gönderilmiş bir 
peygamber olduğunu kesin bir şekilde bilirler ve fakat haset ediyor (kıskanıyor) 
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lnı 11 demi�. Rcsulullah da oradan çıkmış, gelip hükmünü vermiş, zina eden erkek 
vr zina eden kadının ikisinin de recmini emretmiş. Beni Osman b. Galip, b. 
N,·n:fır mescidinin kapısı önünde recmedilmişler. Fakat İbnü Sfiriya böyle 
•lrdiAİ halde, sonradan düşük karekterli yahudilerin saldırısıyle inkar etmiş ve 
l�tc �I � ��!� ��I �� � ayeti ve tahrif olayı bunları hatırlatarak nazil . 
olmu�tur. Bir de İkrime ve Katade ve daha bazılarının rivayetine göre Beni Na
tlfr yahudileri Beni Kureyza'dan daha haysiyetli ve şerefli imiş. Bunun için 
lkn i  Kureyza'dan biri Beni Nadir'den birini öldürürse öldürülür. Fakat Beni Ku
n�yza'dan birini öldürürse yüz vesak ( 1  vesak = 200 kg) hurma diyet alınırmı�. 
1hnü Zeyd'in rivayetine göre Huyey b. Ahtebi, Nadir'li için iki diyet, Kurcyznll 
iç in bir diyet hükmedermiş. Sonra Beni Nadir'den biri, Beni Kureyza'dan hirini 
üldürmüş, Beni Kureyza da Peygamberimizin hükmüne müracaat etmişler. �(J 
�� ;.;�.t �U � Buna işaret olarak inmiştir. Hasılı bu ayetler müslüman ol
mayanların, İslamın hükm�ne müracaatı hakkında nazil olmuştur. Ve bu arada 
onların ahlakı ve müracaattan maksatları da bildirilmiştir. Fakat bu ayetlerin 
si yakında zinaya dair açıklık bulunmadığına göre asıl nüzul sebebi olan hadise 
ik inci rivayet dolayısıyla bir öldürme olayı olmak üzere daha uygun görünüyor. 
Bundan dolayı önceki olay nüzul sebebi olmaktan çok ayetin istidrad (bir konu
dan diğerine geçme) yoluyla işaret ettiği geçmiş olaylar cümlesinden olabilir. 
Bir de İbnü Atıyye, doğru rivayete göre recm meselesini asıl meydana koyup 
yahudi bilginlerini rüsvay edenin Abdullah b. Selam olduğunu söylemiştir. 

�;:)ı �1 Ç "Ey peygamber! " Peygamberlik ünvanıyla nida, şan yükseltmek 
ve kalbi takviye etmek suretiyle vazife yapmaya sevketmek ve �.i.11 �� � 

)S'Jı � ��.ı� "küfre koşanlar seni üzmesin " tecellisine güzelce h�ztrlamak 
' , , 

içindir. Zira inkara koşanlar seni üzmesin, demek, görünüşte kafirleri Peygam
ber'i üzecek hareketlerden yasaklamakla beraber, gerçekte: "Sen bunlardan do
layı üzülme" diye Peygamber'i yasaklamadır. Hüzün ise insanın elinde olmayan 
hareketlerden olduğu için, bundan maksat, yasaklama değil, teselli etmek ve 
üzüntüyü gidermektir. Ve bunda adaleti ve hakkı tanımayanlara karşı gerçeii 

anlatmak ve hüküm icra etmenin -adet olarak- üzülmeye sebep olduğuna da 

işaret vardır. ıJ'_,� ��ı �� �)j �"f; � �)� �ı ı)u �_.llı � "gerek alır.larıyla 
"inandık " deyip, ka.lpleri ile inanmamış olanlardan ve gerekse yahudilırdın 
(olsun) " Bu ifade küfre koşanları açıklamaktır. Yani bunlar ağızlarıyla lZ.ı "biz 
inandık" diyen ve fakat kalblerinde iman olmayan münafıklarla yahudilerden 

imiş. Hüküm, nüzul sebebine ve sayılı şahıslara tahsis edilmiş olmayıp amm 
(genel) olmak için belirli vasıflarıy la tarif olunarak buyuruluyor ki, bunlar: 
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1- '°:"'� �;.ı::. dirler, yani pek çok yalan dinleyicidirler. Doğru söz bun
ların hoşlll1a gitmez, onu dinlemekten içleri sıkılır, fakat yalana gelince seve 
seve dinlerler, memnun olurlar. Yalanlar, romanlar, masallar, propagandalar, uy
durmalar, iftiralar, ara bozuculuk, yağcıl ık bunlarm çok hoşlanarak dinledikleri 
�cylerdir. Ve bu hal onlarda bir alışkanlık olmuştur. Bunun için daima ya
lancılara mahkum olurlar. Bundan dolayı, 

2- �,;\ rı �fi f� �;.l.:.. <lirler. Yani sana gelmeyen ve geriden geriye in
sanları, şaşırtıp yanlış iş yaptıran diğer bir kavmi dinlerler ki asıl küfrün, 
yalanın kaynağı bunlardır. Bunlar öyle bozgunculuk yaparlar ki � ::ı:- �I �)� 
.u..;.,(;. yerli yerine mahallesine konduktan sonra hak kelimeleri bozarlar, 
asli yerlerinden çıkarırlar. Güya bunlara göre söz doğruyu anlatın.ak, doğruyu 
ve gerçeği açıklamak için değil; hakikati ör.tmek, aldatmak için konulmuştur. 
Kendileri hep eğri söyledikten başka belli ve açık sözleri hatta ilahi kelam ve 
kitapları da bozarlar. Baksanıza recm ayetine ne yaptılar! 

Bu gelmeyenlerin Fedek yahudileri oldukları da söylenmiştir. Bu fıkra bun
ların yalnız içerde, perde arkasında tahrik yapanlarına mahsus olmayıp siyasi 
durumlarına ve yabancı telkinlerine tabi bulunduklarına da işareti içermektedir. 
Yani küfre koşanlar en çok yabancı telkinlerine kulak verenlerdir. 

Böyle perde arkasından kelam bozarak ve niyetine hile katarak yalan din
leyicileri tahrik edenler sana ve senin mahkemene gelenlere �J� r.a �) �I �)� 
:.J��G :;-; � �;., şöyle hüküriı veril irse tutun, verilmezse sakın yan�ş�ayın, 
derler, küfür telkin ederler. O yalan dinleyiciler de bunlara aldanır küfre 
koşarlar. ('t. J.ıı � � :ı.ıw ::,U :::"..; aıı �;.. ::;.� Ve her kim ki, Allah onun fitneye 

.,. ,,. .,, ,, 
düşmesini isterse, artık sen onun için Allah 'tan hiçbir şey kurtarmaya sa· 
hip olamazsın. Şu halde bunlar seni üzmesin. Çünkü, �·l,� �1 :l.Jı J;_ rı �.ltı cl!JJ'ı 
;.+Ji bunlar öyle kimselerdir ki, Allah hunların kalblerinin temizleniuesini 
istememiştir. Kalblerini bu şekilde bozmuş ve mühürlemiştir. Şüphe yok ki 
Allah bu ka1blerin de temizlenmesini isteseydi, bunların da kurtulması mümkün 
olurdu, fakat istememiştir,. Bunu "Niçin istememi§tir?" d�nemez. Zira Allah'ın 
iradesi illet (sebeb) lerin başlangıcıdır. (Bu surenin başına ve Bakara suresinin 
6.ayetinin tefsirine bkz.) Bu her iki kısımın hakkı y� (�·'J°ı uİ �� �':;. Qitı uİ � 
�-�' dir. Yani, onlar için dünyada bir rezillik yine or{lar için ahir�tte büyük 
bir azab vardır. Bunlar, 

3- ı:....:.' ıı �)ı.51 ":-1,;.Sj) ��L.:. yalan dinleyici, haram yiyicidirler. Rüşvet 
alırlar, yala� olduğ�nu bildikleri bir davayı dinler hükmederler veya ettirmeye 
çalışırlar. Basit bir menfaat için yalanı yağlarlar, arabozuculuk ve kandırma 
pc!jinde koşarlar, rüşvetle bile bile yalancı şahit dinlerler, yalan yere şahitlik 
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rdl'l'lcr. para alır haksızların, yalancıların yalanını yayınlarlar, yalanlar uydurup 
pııı a \ekerler. 

SUHT, � ..,... (sin)in zammı (ötrüsü) ve "c." (ha)nm sükCıniyle ve İbnü Ke
�lr, Kısai, Ebu Cafer ve Yakub kıraetlerinde "c." (ha)nın zammı (ötrüsü) ile �· J! 
•rklinde, haram mal demektir ki, bir şeyin kökünü kazımak manasına ''saht" ten 
nlınmıştır. Haram da bereketi olmadığı ve ev bark yıktığı için "suht" diye isim
lrndirilmiştir. Bir hadis-i şerifte � J.,1 �t!Jll �ı �1r JS' "Haramın bitirdiği her 
rk en layık olan şey ateştir"(l) diye rivayet edilmiştir. Suht, her türlü haramı 
iı.;inc alır. Bununla beraber çoğunlukla sahibinin gizlemek zorunluluğunu duy
duğu bir ayıp, bir ar olan, basit ve alçak menfaatlerde kullanılır. N itckim l iz. 
c">mcr, Osman, Ali, İbnü Abbas, Ebu Hureyre ve Mücahid'ten rivayet olarnk 
suht, " rüşvet, fahişenin aldığı ücret, erkek hayvanın dölü karşılığı alınan ücret, 
�arap parası, kendi kendine ölmüş hayvan satışından alınan para, kahine verilen 
ücret, masiyet için verilen ücret diye açıklama yapılmıştır. Bazıları bunlara biraz 
daha eklemiş, bazıları da çıkarmıştır. İbnü Mes'ud hediye-i şefaat (aracılık he
diyesin)i de açıkça ifade etmiştir. 

�� �u Şimdi ey Muhammed, bunlar sana hükmün vermen için gelir
lerse, r,�,, �f'-1 �1 r•:--� �ll dilersen duruşmalarına bak, aralarında hüküm 
ver, tartışmayı kes; dilersen bakma, yüzünü çevir, kendi kendilerine ne halle
ri varsa görsünler, yani serbestsin. (\ 'ı!J.J� ::,Ur,;, :;,.,;..; �G Şayet sen onlardan 
yüz çevirirsen, sana hiç bir zarar veremezler. �l; ;.4:·.� �G � �G Ve eğer 
hüküm verirsen, aralarında adaletli ve ölçÜlü, hükmet, .�h r.lı'� J.ilı �I 

, , , , 

Allah adalet yapanları elbette sever. Ata, Nehavl, Şa'bi, Katade, İbnü Cerir, 
Esamm, Ebu Müslim, Ebu Sevr demişlerdir ki , "Müslüman hakimler için de bu 
ihtiyar (serbestlik) hükmü bakidir, dilerlerse hükmederler, dilerlerse vaz
geçerler." Fakat İbnü Abbas, Mücahid, İkrime, Hasen, Ata-i Horasani, Ömer b. 

, ,.. 

Abdilaziz ve Zühri, "Bu serbestlik hükmü, gelecek olan :J.Jı J)l � ;.;::ı �I �.
G 

'aralarında A llah'ın indirdiğiyle hükmet' emriyle kaldırılmıştır. Şu halde baş 
vurdukları zaman bunları kendi hakimlerine göndermek caiz deği ldir ." 
demişlerdi. Halbuki bir iki noktada daha nesh sözü geçmiş idi. Hanefi alimleri 

de hüküm vermeyi reddetmenin caiz olmadığını söylemişlerdir. Bu cümleJcn 
olarak İmam Şafii ehl-i zimmet (müslüman devletin gayr-i müslim tebensı) 
duruşma istedikleri zaman, müslün1an hakimlerine hüküm vermek vacibtir. Fa
kat müslümanlarla bir müddete kadar anlaşmış olan taraflar arasında hüküm 

(1) Kc�fü'l-Hafa, il, 158 (1973); Feyzü'l-Kadir, V, 17. 
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vermek vacib değil, muhayyer (scrbcst)dir dcmi�lir. Serbest bırakma hükmü bir 
tarafın başvurusu, vücub hükmü de iki tarafın rızalarıyla müracaatları haline 
yorumlanırsa neshe ihtiyaç kalmaksızın yardım ve arabuluculuk mümkün 
görünür. 

Ş imdi bunların hakeme başvurmaları fikri doğruluktan ve iyi niyetten 
doğmayıp, sırf arzularına bir çare aramak maksadıyla olduğunu beyan etmek 
için buyuruluyor ki: 

1 

�ı � 14_! �I ��� �� � ;'::� Yanlarında Tevrat, Tevrat'ta Allah'ın 
hükmü varken onlar seni nasıl tahkim ediyorlar, ne diye hakem 
yapıyorlar? �� -� � �')'.:it. � Sonra da nasıl dönüyorlar? Hiç şüphe yok ki, 
Allah'ın hükmüne ve kendilerinin iman iddia ettikleri Kitab'a imanları yok da 
ondan. O halde �;:llt cl.S_,1 (.� bunlar asla mümin değillerdir. Ne Tevrat'a iman 
ederler, ne Kur'an'a; ancak arzuları, şehvetleri arkasında koşarlar. Bunun için 
sen bunların küfre koşmalarından dolayı üzülme. 

İyi amma, Tevrat ile hala amel caiz olabilir mi? Bazı şartlar altında evet. 
Çünkü �_;, ;� � ��;ıı 0.1)1 �I hiç şüphesiz biz, Tevrat'ı bir hidayet ve nuru 
içeren bir kitap

-
olarak indirdik. ı./�� �:iİ.! 1_,:.ı:..1 ��I � ... �/ı ı � � Bütün 

müslüman olan, dinleri Allah'a teslim ve uymaktan ibaret bulunan pey
gamberler bununla yahudiler hakkında hükmederler. Peygamberlerin " İs- . 
lam" ile vasıflandırılmaları, İslamın şerefini ortaya çıkarmak için genel bir övgü 

1 

sıfatıdır ki ,  nebiler içinde ���1 J.ıı � �JJI �I ''Allah katında muhakkak ki din 
i , , � , 

islamdır" . (Al-i İmran, 3/19) ayetinde anlatılmış olan İslamı din edinmedik 
hiçbir fert bulunmadığına işaretle yahudilere tariz (taşlamay)i i fade eder. 
Kelamın zahiri, bütün peygamberleri içine alır ki, "Hang-isi olsa yahudiler 
hakkında bununla hükmeder, dolayısıyla "Muhammed de .. " demek olur. Bunun
la beraber bu h�kmün yahud.iler hakkında olması karinesiyle maksad, Musa'dan 
İsa'ya kadar olan peygamberlerdir denilmiş. Bazıları da ı;.ı:..ı �.lft den maksadı, 

-
İbrahim dini üzere olan peygamberlerdir, demişler. İkrime: �Muhammed (s.a.v.) : 
ve ondan önceki peygamberler" diye belirtmiş; Hasen ve Süddi de: "Yahudilere 
hükmü yönüyle, özel likle Muhammed Aleyhisseıam kastedilmiştir" demişler. 
Çünkü kelamın sevkedilişinın aslı, Muhammed Aleyhisselam'a ait olan hükmü 
isbat etmektir. Şu halde mananın özeti, yahudilere hakem olma durumunda bu
lunan her peygamber, bununla onlara hükmeder. Şu halde Muhammed aleyhis
setam da . .  Bunl�rdan başka �Ç-'it, �;_;�(, bütün kendini Tanrıya adamış 

, 
zahitler ve yüksek alimler de. "Rabbani il ve "Rabbi'' kelimelerinin manası Aı-i 
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111111111 slırcsin<lt! � �� � :.ı;u :_,.; ::r-- �tr,, "Nice peygamber var ki, kendileriyle 
.,,,., ,,,,,.,. hirçok er�nıe;-

çarpıştd;,,, (Af-i imran, 3/146) ayetinde geçmi§ i<li ki, 
lhını Ahhas'dan rivayete göre, "Rabbani, insanlar üzerinde ilim ile siyaset icra 
''"°" ve büyük ilimden önce küçük bilgiler ile terbiye eden" ilim ve iyilik erbabı 
drırwk oluyordu." Ahbar" da "c." (ha)nın kesri ve fethiyle � kelimesinin 
�u.tııhı<lur ki "tahbir ti ve "tahsin" manasına "hıbr'' kelimesinden alınmış ve 
"nı lirckkeb" demek olan "hıbr" i le de ilgili olarak ilm-i tahbir, yani tahriren 

. ()'11:1.arak) veya takriren (anlatarak) güzelleştirme, süsleme ve yazarak tcsf>it ve 
drvaın ettirmeye çalışan yahut güzel kalem sahibi olan yüksek alimler demektir. 
H�asım.la bu mana ile yahudi alimlerine "ahbar" denilmiştir. Fakat burada muk� 
.ınd, doğru ve tam manasıyla bilginler olan yahudi fakihleridir. Zemah�cri der 
k i :  "Rabbaniyyun ve ahbar, Harun Aleyhisselam'ın evlatlarından peygamhcrlc
riıı yolunu benimseyen zahidler ve alimlerdir. ıı(l) 

Özetle yalnız p�ygamberler değil, varisleri olan hakikr zahitler ve alimler, 
- 1 

lnıamlar ve fakihler de bununla hükmederler. � r.�. � ı)� JJı y�::,.. ı);;�ı � 
, ,,, ,,# , , ,,, ,. 

<.' iinkü bu peygamberler, zahidler ve bilginler Allah 'ın kitabını, hakikaten 
/\llah'ın kitabından olanı korumakla görevlendirilmiş ve bunun üzerine 
�uhit olmuş bulunduklarından, bu sebep ve bu haysiyetle öyle hükmeder
ler. Ki bu koruma iki şekildedir: Birincisi kalblerinde hissetmek ve dilleriyle 
tiğrctmek, eğitmek ve beyan etmek. Diğeri de hükümlerine uyup, gereğince 
amel ederek korumaktır. Şu halde � � �4� IJ�· .. 7 "i� ��G �WI ı_,� 'jJ in· .. ,. ,. ,,. 
sanlardan korkmayın, benden korkun, benim ayetlerimi az bir değere sat-.... ' -
mayın. Çünkü �_,��! � �.,'u :IJı J)1 L; � � ::;.� her kim Allah'ın indirdiği 
kitap ile hükmetmez, onun hakimiyetini tanımazsa, işte bunlar o kafirler
dir. Ki bunlar için elem verici azab, devamlı azab vardır .Bunlar ateşten çıkmak 
isteseler de çıkamazlar. 

.. 
Biz Tevrat'ı indirdik � � ı�::.s-:, ve onda bu yahudilerin üzerine şöyle 

yazdık, şöyle farz kıldık ki �C, ��t.ı\ �#�t.ıt u;"ilı �)ti_, �Lt �G �Lt � i�ıı �1 
�c.a; CJ;.JG ;;...ı� elbette cana

,.
ca;., gÖze gÖz, b�runa 

'
bu;un, k�lağ� kulak, ,,, ,, ,. , 

dişe diş ve seviyelerine göre yaralar birbirine kısastır. Yahut can cana 
karşılıktır, göz göze karşılıktır, burun buruna karşılıktır, kulak kulağa karşılıktır, 
diş dişe karşılıktır ve benzerleri bunlar gibi benzeyişleri mümkün olan yaralar 
birbirine kısastır. Kisai kıraetinde C,;.JG �G �'if..ıt ��t :;;JG hepsi ref' i le okun
muştur ki, her biri birer cümle olarak �� � ·;�ıı cümlesine mana cihetiyle 

(1) ez-Zcmahşerl, el-Keş�af, I, 615. 

, , . 
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bağlanmakla, "şunu da yazdık, şunu da, şunu da "diye ı�::r fiilinin mefYılü olur. 
İbnü Kesir, Ebu Amr, İbnü Amir kıraetlerinde c/;.JG ref (ötrü) ile okunur ki, 
tafsilat verdikten sonra hükmün genellemesi ve özeti olur. Nafi, Asım, Hamze 
kıraetlerinde ise hepsi "nefse11 atfedilerek mensub (üstünlü) okunur ve "kısas" 
hepsinin haberi olabilir. Gösterdiğimiz iki meal bunları hatırlatmaktır. Bununla 
beraber hüküm değişmez. Yani yaşama hakkına bilerek zulmedilip haksız yere 
öldürülen insanın öldürülmesinden dolayı, ·öldürenin de tam hakkı bir candır. 
Yok edilen bir hakkın tam gereği de ayniyle ödenmektir. Bir can da bir cana ta
mamen eşit ve karşılıktır. Ve hayat hakkı eşittir. Şu halde öldürülenin hakkının 
esası, katilin canıyla kısas olunmakttr. Bir can yerine bir candan fazla almak 
veya noksan vermek haksızlıktır, zulümdür. Meğer ki hak sahibi noksanı al
maya razı olsun. Aynı şekilde bir göz kör edenin tam borcu bir gözdür. Görme 
dereceleri isterse, eşit olmasın. Yaşama hakkı açısından bir göz de bir gözün 
dengidir. Şu halde gözü kör edenin tam borcu da nihayet gözünü verip kör ol
maktır. Çünkü bir göz, bir gözün dengi, körlük körlüğün kıs�sıdır. Fazlası fazla, 
noksanı noksandır. Burun, kulak, diş .. hepsinde de aynı benzerlik geçerlidir. Ve 
bu ölçü üzere eşitlik ve benzeyişin korunması, kesinlikle mümkün olan her uz
vun kesilmesidir. Her yaşamın kısası kendi dengidir. Bir ekleminden parmak 
veya e l  ve ayak veya dibinden zeker (erkeklik organı) ve ünseyeyn (iki husye = 
iki yumurtalık) kesilmek veya eti ezmeden veya kemiği kırmadan baş yarmak 
gibi denkliğin korunması mümkün olan yaralar aynı aynına takas olur. Fakat et 
parçalanmak, kemik �ırılmak veya içe girmiş olmak gibi benzeme ve eşitliğin 
m uhafazası mümkün olmayan veya ölüm tehlikesi bulunan yaralar böyle 
değildir. Kısas, tam dengi dengine karşılama ve takas demek olduğundan, 
denklik bulunmayan veya denkliğin korunamaması ihtimali bulunan yaralama
lara kısas yapılamaz. Şu halde bunlar tam manasıyla ödenemeyip zaruri olarak 
tam makul bir dengi olmayan maliyet itibariyle, yani erş (sakatlanan bir uzuv 
için yaralayandan alınan şer'i diyet, kan parası) veya hükümet-i adi (bilirkişinin 
tayin edeceği tazminat) ile ödetilebilir. Kısas, tam bir ödetme olduğu için bunda 
kul haklarının alınması dolayısıyla, Allah'ın hakkı ve umumun hakkı da 
ödetilmiş olur. Ve başka hiçbir ceza gerekmez. Fakat kısas edilemeyince başka 
şekilde ödetilme eksik demek olacağından erş (şer'i diyet) ile tazminattan başka 
tazir olarak bir ceza haketmesi ortadan kalkmaz. 

Sonra şunu da unutmamak gerekir ki, kısas, şeriat sahibine göre yerine geti
rilmesi öncelikle ve bizzat kastedilmiş olmak üzere meşru kılınmış bir hüküm 
değil; tecavüz edilen, yok edilen bir hakkın gereği olmak ve hayat (yaşama) 
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lmkkının masuniyet (<lokunulmazhğ)ini temin etmek ıçın meşru kılınmı§tır. 
Y nııi cana can, göze göz yazılmak, can almak, göz çıkarmak için değil; cana do
kundurmamak, göz çıkartmamak içindir. Şu halde: 

� i�ll? � '-l ;,',,"'"; ::.,:; Her kim kısas hakkını tasadduk eder, affederse bu 
kt•ndisine bir keffarettir. Yani kısas öncelikle bir kul hakkıdır. Bunun Allah'ın 
hukukundan bir görev, bir fariza olması, şahsi huKuk dolayısıyla gerçekleşir. 
l lak sahibi ise hakkının alınmasına da, düşmesine de sahiptir. O halde hak sahi
hi ı arafından talep ve dava olunmadıkça kısas yapılamaz. Ancak istediği zaman 
yninc getirilmesi farz olursa da, bu talep kendisine farz değil, hatta affetmesi 
ıııcndubtur. Şeriatın sahibi Allah Teala kısas istemeyi emretmek şöyle dursun. 
h'rsine affa teşvik etmek için tasadduk ve keffaret diye tabir etmiştir. Bu hakkını 
ııl'kden, bütün günahlarının bağışlanmasına vesile olacak büyük bir sadaka 
yapmış olacaktır. Çünkü bu af, bir i nsana bir hayat kazandırmaktır. Buna da 
hl"ıtün insanları ihya etmiş kadar bir sevap vaad edilmiştir. Demek ki kısas, 
Allah katında icrası (yapılması) istenildiği için değil, J) � i� ı.r'Wı uİ ;J:!J 
�� rs:w �Q)') "Sizin için kısasta hayat vardır. Ey akıl sahiple�i, u'mul

;
ff ki 

gereğince sakmırs11uz11 (Bakara, 2/179) ayetinin delaleti üzere hayat hakkma 
zulüm ve tecavüz vahşetlerinden ve cinayetlerinden insan hayatını korumak için 
meşru kılınmıştır. Gerçi kısas da bir yok etmeyi içerir ve bir zarara zarar ile 
karşılık verme gibi anlaşılabilir. Fakat bu yok etme hakkı, hayatı kaldıran bir ci
nayet ve vahşeti yok etmektir. Bu ise hayat hakkının yaşaması demektir. Bunun 
için dünyada adalet ve eşitliğe kısastan daha büyük bir misal gösterilemez ve 
zaten kısasın manası, eşitlik .:e tam bir denklik demektir. Yaşama hakkını yok 
c<len bir caninin yaşama hakkı olmadığını kendi gözüyle görmesi ne büyük bir 
adalet manzarasıdır. Sonra hak ve adaletin bu güçlü manzarası altında hayat 
hakkının kendi kazancıyla ortadan kalktığını gören bir kimseyi affedip de, ken
disine yeniden bir hayat hakkı bağışlamada da öyle yüksek, öyle kutsal bir ihsan 
(iyilik yapma) manzarası vardır ki, insanlık aleminde bundan daha güzel, tlaha 
yüksek bir iyilik örneği gösterilemez, � �WI t.;.l �'lS':.l �t.;.1 ::;.� "Kim o kim
seyi (hayatını kurtarmak suretiyle) yaşatırsa, bütün insanları yaşatmış �ibi 
olur". (Maide, 5/32) 

İşte bu ilah) hüküm, bir tarafında böyle bir adalet manzarası, bir tarafında 
da böyle bir iyilik manzarası görülen bir hidayet ve nurdur. Yahudiler ise ki

taplarında �azıl,an bu ilahi hükümler ile de hükmetmez oldular. J)l � � � ::;..; 
-��ll:.Jı � �Jt aJı Ve her kiınki Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse, 
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i�te bunlar da o zalimlerdfr, o haksızlar güruhundan başka birşey değiller
dir. Çünkü zulüm herhangi bir şeyin hakkını vermemek, onu Allah'ın tayin 
ettiği uygun olan yerinden başkasına koymaktır. Allah'm hükmedilmek için in· 
dirdiği, bildirdiği, yazdırdığı hükümler ile hükmetmemek de önce Cenab-ı 
Hakk'ın kanununun hakkını vermemektir. Bu da hjçbir şeyin hakkını vermemek, 
ya ifrat (çok ileri gitınek) veya tefrit (ihmal) etmektir. Zulmün zulüm, zalimin 
zalim olmasını tayin eden hükmün ve bu hükme ölçü olarak alınan deli l  de 
Allah Teala'nın indirdiği hükümler ve hak kaidelerdir. Şu halde bununla 
hükmetmemek, zulüm ile adaleti, zalim ile mazlumu ve bunlar ara_sındaki 
doğruluk orantısını birbirinden ayırmamak ve seçmemektir. Zulüm ve zalimi 
ayırmayan, ayırmak istemeyen, Hakk ölçüsünü görmeyen ve görmek istemeyen
ler ise zalimlerin başlarıdırlar ve asıl zalim bunlardır. Ve bunlar Nadir oğulları 
ve Kureyza oğulları olaylarıııda olduğu gibi yahudilere yahudilik görevini tatbik 
etmeyen zalimler güruhundandırlar. Fakat şunu da bilmek gerekir ki, Allah'ın 
indirdiği hüküm, Tevrat'tan ve Tevrat'takilerden ibaret değildir. Tevrat'ı indir-

' ,._ 
dikten başka 4-ı�I � �� � W U� �_;. � � �J� I � (_ii� bir de biz, o pey-
gamberleriJi izleri Üzere a�k;larınd�n M��y�moğlu İsa'yı, önündeki Tev
rat'ı tasdik edici olarak gönder.dik. Şu halde Tevrat'ın hükmüyle amel, onun 
tasdiki ile şartlanmış olmak üzere bir daha teyit edildi. Bu şekilde İsa'yı 
gönderdik. ��1 ��t, Ona da İncil'i '_;)� Jl. y bir hidayet ve nuru içine 
almış, '-'��ı ;.  �� � W u�� ve önündeki Tev��t'ı tasdik ve teyid edici, J;.� 

�_;�:ıı �:;..� �� yeteri�ce
, 
korunanlara bir hidayet ve öğüt olarak verdik. 

� :JJı J)1 � �"i1 Jj.1 µ İncil ehli de Allah'ın bunda indirdiği tasdik, hi
d�yet ve öğÜt iı� hükmetsin. Hamze kıraetinde �� . r � (lam) ın  esresi ve � 
(mim)in fethasıyle � şeklinde okunur ve mefulün leh olmak üzere Jl.� 
�_;!:Jı �:;..� e atfolur ki,"

. 
muttakilere hidayet ve öğüt olmak üzere ve İncil ehli-

. . . 

nin bundaki tasdik, hidayet ve ilahi öğüt ile hükmetmeleri için verdik" demektir. 
Demek ki İsa, geçmiş peygamberlerin izinde olmakla beraber, bağımsız bir 

. ,. şeriat ile gönderilmiş bir resuldür. Ve yahudilik bununla son bulmuş yani neshe-
dilmiş (hükmü kaldırılmış)tir. Bundan böyle İsa ve İncil ' in tasdikini 
düşünmeden Tevrat ile doğrudan doğruya ve genel olarak amel etmek caiz 
değildir. İsa ve İncil'i tanımayıp yahudilik iddia edenler, gerçekte kafir ve za- . 
limdirler. Fakat bunlar kencİi dava ve inançlarına göre İncil hükümleri i le mut
lak olarak sorumlu tutulamazlarsa da Tevrat hükümleriyle mutlaka yükümlü tu
tulurlar. Hata mutlak amel edilme.si gerekli Allah'ın kitabı olduğuna imanın 
lüzümunu iddia eden yahudiler Tevrat ile hükmetmedikleri veya Tevrat 
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�l·ı cğince aleyhlerine verilen hükme i tiraz ettikleri takdirde kendi davalarını 
ho:t.ınuş, küfürlerini ve zulümlerini it iraf etmiş ve kendilerinin kendi nazar· 
lurmda da kafir ve zalim olduklarını ispatlamış olurlar. Şu halde Tevrat i le ya
hııdi lcr aleyhine hüküm ve yükümlülük böyle olduğu gibi hıristiyanlar hakkmda 
da lncil böyledir. O halde İncil ehli , yani hıristiyanların hakkı da İncil ile mut- · 

lak, Tevrat i le  de İncil'in tasdiki dairesinde mukayyed olarak hükmetmek ve bu 
I -

�rkilde verilen hükümleri kayıtsız şartsız kabul etmektir. aıı Jjl � � � :;.� 
.:,�Ulı � ��U Ve her kim Allah'ın indirdiği hükümlerle bükmetnıezse işte 
hunlar da o fasıklardır. Yani Allah'ın hükmünden veya imandan çıkmı!i kim
sdcrdir. Mesela Tevrat'taki kısas hükümlerinden sonra İncil'de mukabele hi ' l
ınisil (yapılan muameleyi aynen tekrarlama suretiyle) yapmayıp her halde affet

meyi emreden bir hüküm nazil olmuş ise, İncil ehli kısas talep edememeli değil. 
fakat sabit olmasından sonra affetmelidir. Etmediği takdirde kendi nazarın<la <la 
zaruri olarak fasıktır. Ya Allah'ın hükmüne iman ettiği halde, o hükümden 
dı§arıya çıkmış isyan eden bir fasıktır. Veya o gün onu kalben de tanımamak 
veya küçümsemekle imandan çıkmış kafir bir fasıktır, ve her iki halde fası k  ce
zasına layıktır. Şu halde Tevrat'a uygun hükmü kabul etmeyen yahudiler, İncil'e 
uygun hükmü kabul etmeyen hıristiyanlar kendi görüşlerinde ve inançlarında da 
kafir veya zalim veya fasıktırlar veya hepsidirler. Aynı şekilde bunlara benze
yenler.de bunlar gibidirler. Küfürleri, ilahi hükmü inkar etmelerinden veya hakir 
görmelerinden; zulümleri, öl�üsü hak olan ilahi hükmü atıp, başka hükümler ile 
hükmettiklerinden; fasıklıkları da hak hükümden çıktıklarından dolayıdır. Şu 
halde ya bu üç vasfın hepsi birliktedir veya her biri hükümden çekinmeye i lave 
olan bir hale göre bağımsız sıfatlardandır. 

Tevrat ve İncil böyle. Fakat Allah'ın inzal ettiği bunlardan ibaret de değil. 
Ey Muhammed �� y�I �ı 8)r., asıl kitabı, o kamil kitap olan Kur'an'ı da 

- , , , 

hakkıyla hakka yakın olarak yani hakkın manası, hakkın vasıtası, hak in-

zal ile sana indirdik, kitap cinsinden, Allah katından indi ri lmiş kitaplar 
cümlesinden önünde bulunanı tasdik edici, � ı� •• _/·� ve onun üzerine mübey· 

' ' 

n1in, yani diğer kitaplar üzerine emin bir nezaretçi ve şahit, kontrolcü ve 
hakim olmak üzere hakkıyle indirdik. K i  bu kitap hem müheymin (koruyucu) 
olan Allah Teala'nın bizzat muhafazası altında olarak bozulma ve tahriften ma
sun (dokunulmaz olarak) kalacak. Hem diğer kitapların amel edilmesi gerekli 
olarak içermiş oldukları doğru hükümleri kaybolma ve bozulmadan koruyacak, 
şahitliğiyle hakikatleri düzeltecek ve bozukları iptal edecek ve bunun tasdikin· 
den geçmeyen yahut buna aykırı olan diğer ki taplar ve geçmiş şeriatlcrin 



254 5- MAiDE SlJl�l �SI : 48 ('. .  f. �uz: ,1 

hükümleriyle amel etmek caiz olmayacaktır. Bu kitap onlar üzerinde tasdik ve 
teyidine başvuruda bulunulacak emin bir merci, bir koruyucu ve murakıb, bir 
hak şahid olacaktır . Ve artık Tevrat veya İncil ile hükmün mutlak olması da bu
nunla mukayyed bulunacaktır. 

MÜHEYMİN kelimesi, ;;.,:_;.. "heymene"den ism-i fail olarak bir şey üzerine 
rakıb (gözetici) ve hafız (koruyucu) olan şahit ve emin (inanılan) demektir. Di
yorlar ki, bu vezinde � ,  � . � .  �-:_a.. dan, yani bu beş kelimeden başka ke
li.me yoktur. Bazı lugatçılar bunun 2;Gl yerine Jı; ; �4! yerine �� kabilinden 
olarak korkudan emin kılmak manasına ;:;.ı den bir ism-i fail olduğuna kani 
olmuşlar ise de anılan benzerler mevcut iken, böyle bir tasavvurun gereksiz bir 
zorlama olduğu açıklanmıştır. İbnü Kuteybe bunun lafzının ;)..J:. in ism-i tasğiri 
(küçültme ismi) zannetmiş ise de Ebu'l-Abbas Müberred bundan sakındırmıştır. 
Çünkü "müheymin" Allah'ın isimlerindendir de. 

1 -

�I J)1 � r•:·!; �ll Şu halde sen, onlar, o sana gelenler arasında her 
kim olursa otsun Allah11n hak ile indirdiği Kitap ile hükmet, � ��1 � Y, 
:;;,Jı ;;,... �: � sana gelen haktan saparak onların isteklerine, eğri arzula'rına 
uym�. Zira arzulara uyulmamak için ��� �:,.:. � 1:1-;.; � sizden her birine 
yani siz İslam ümmetinden yahut siz, ümıiıetıerden "h;r birinize, biz bir 
şir'a, hak maksuda götürür özel birer yol ve bir minhac, yani bütün o yol� 
ları içine alan umunıi bir cadde, açık bir yol tayin ettik. 

ŞİR'A, ŞERİA, MEŞRAA, asıl lugatta bir ırmak veya herhangi bir su kay
nağından su içmek veya almak için gidilen yol demektir. Bunda insanların ebedi 
hayata ve gerçek saadete ermesi için Allah Teala'nın koyup teklif ettiği özel : 
hükümlere ve doğru yola istiare yoluyla isim verilmiştir ki din demektir. Ya ka
palı bir şeyi yarıp açmak, beyan ve açıklamak manasına � ''şeraa" mas
darından veya bir şeye girmek manasına "şuru' "dan alınmıştır. Birincisi şaria 
(yol göstericiye), ikincisi salike (yola girene) göre münasebeti demek olur . 

.. 

Minhac da, vazıh, açık yol demektir. Şir'a Fransızca "procede", minhac da 
"methede" kelimeleriyle terceme olunabilir. Bazıları şir'a ile m inhacın bir 
manadan ibaret olup tekit için tekrar edildiğine ve her ikisinden de maksadın 
"din" dernek olduğuna kani olmuşlardır. Diğerleri ise aralarını ayırmışlar ve 
demişler k i ,  şir'a mutlak şeriatten, tarikat da mekarim-i şeriat (şeriatın 
kıymetleri)ten ibarettir. Minhacdan maksad budur. Şu halde şeriat önce, tarikat 
sonradır demişler. Müberred, "şir'a tarikın (yolun) başlangıcı, minhac da de
vamlı tarik (yol)tir" demiştir. İbnü Enbari de, şir'a o tariktir ki, hazan açık ve ba-
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zan kapalı olabilir; minhac ise her halde açık olur, demiştir. Gerçek budur ki, 
fıyctlc şir'a ve minhac bir manadan ibaret değildir. Şir'a, zamanların ve zeminle
rin, ahval (durumlar)in değişmesiyle değişebilen dinin füruu (dalları); minhac 
tla daima sabit, açık ve devamlı olan dinin asıllarıdır ki, şir'a bunun şubeleri ve 
çc�itleri demektir. Her milletin mensub olduğu peygambere indirilen özel . 
hükümler birer şir'a; Allah'a, peygamberlere, ahirete iman gibi bunların hepsinin 
müşterek ve birlik oldukları usul (asıllar) da m inhacdır. Bu iki durum do
layısıyladır ki bazen peygamber ve şeriatların ihtilaf noktasını, hazan da, ;J:J t_:,::. 
1 �' ·-:.� �- •. JJI 1 ' ·1 '· 1 1 , ' , ,  . 1° 1 : ı�· " .. - (.; cl:Jı C' 1 ,_jj( � � ' - L. · JJI -. "� .J V! � ıJ �J c..r'>".J �'J!- ,; • .J '.J • , • .J ı.S, '.J y � ı.r'.J � � '-:.İ "O size, dinden Nuh'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, ihraltim'�. 
Musa'ya ve İsa 'ya tavsiye ettiğimizi şeriat (hukuk düzeni) yaptı. Şiiyle ki: Dini 
doğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin" (Şura, 42/13) ayeti gibi ittifak noktasını 
gösteren ayetler görürüz. Nitekim burada da önce birbirlerinin izlerinden 
gönderilen peygamberlerin ve kitapların sonrakileri öndekilerini tasdik ettikleri, 
ikinci olarak bu devamlılık ve tasdik içinde şeriatların ve ümmetlerin çeşitli ol
dukları açıklanmıştır. Bunun birisi �� ::_,.. .b.1 :;,; J� � "Peygamberlerden hiç bi
rinin arasını ayırmayız" (Bakara, 2;28s): birisi de, .� J&. ;.�-�·-� � �)ı � 
"Biz, peygamberlerden kimini kiminden üstün kıldık" (Bakara, 2/253) ayeti 
dolayısıyladır. İncil'in, önündeki Tevrat'ı; Kur'an'ın, önündeki Tevrat, İncil, 
bütün kitap cinsini tasdik edici ve birini diğerinden derecelerine göre temayüz 
edici olarak indiklerini açıkladıktan sonra, bu ayet bize gösteriyor ki, geçmiş ve 
şimdiki ümmetlerden çeşitli ümmetlere, nefsani arzularına uymamaları için 
önce hallerine münasip birer şir'a ve minhac verilmiştir. Mesela Hz. Musa'dan 
İsa'nın gönderilmesine kadar olan ümmetin şir'ası Tevrat'ta ve isa'nın 
gönderilmesinden Muhammed Aleyhisselam'ın gönderilmesine kadar olan 
ümmetin şir'ası İncil'de, Muhammed Aleyhiselam'ın gönderilmesinden itibaren 
mevcut olan ümmetin şir'ası da Kur'an'dadır. Ve bütün bu şir'aların birlik ve 

sona erici oldukları bir külli minhacı (yolu) vardır ki, bunda hepsi müşterektir 
ve bu Kur'an'dadır. Bu şekilde Kur'an, isıam dini, Muhammed'e ait şeriat, her 
kitabın, her şeriatın esasını ihtiva eden ve mevcut olan her ümmetin hareketle
rine hakim ve rehber olacak şir'asını toplayıcı olan bir hak yoldur. ';:,".;; � ��j 
ı.:>��-,) � "O, kiminizi kiminizden derecelerle üstün kıldı''. (En'am, 6/1 65). Şu 

• • 

halde hükmün, herkesin keyfine ve arzusuna uymakla değil, Allah'm indiruiği 
şir'a ve minhac ile olması vaciptir. Mademki Allah çeşitli zamanlarda, çeşitli 
ümmetlere bir istifa (seçim) ve gelişme silsilesi ile birer şir'a ve minhac 
göndermiş ve sonra gelen önce geleni tasdik edici ve hakim kılmıştır. O halde 
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sonra gelen şeriatın ortaya çıkmasından itibaren önce gelen şeriat ümmetinin de 
şeriati olduğunda, yani yahudilerin haristiyanlığı ve her ikisinin İstam'ı 
tanamaları gerektiğinde şüphe yoksa da önce gelen şeriat, sonra gelmiş olan 
ümmetin de şeriatı mıdır, değil midir? Alimler, Fıkıh Usulü ilminde ve bu 
ayetin tefsirinde bunu bahis konusu etmişlerdir. Bir kısım, mademki bu 
açıklandığı üzere her ümmete bir şeriat tahsis olunmuştur; o halde önce gelmiş 
olan şeriat, sonra gelmiş olan ümmetin şeriatı değildir. Ve şu halde ı:�; :;.  �_;:. 

� 

8 �_). "bizden öncekilerin şeriatı, bizim şeriatımız" değildir, demişler. D iğer 
bir k�smı ise: � ·.7 � l:. 8 �;:. ı:�; :;.  �;:. "Bizden önceki ümmetin şeriati, bizim 
de şeriatımızdır; fakat mutlaka değil, mensuh olmamak (hükmü kaldırılmamış 
olması) şartıyla" demişlerdir. Buna göre İncil veya İsa'nın sünneti ile hükmü 
kaldırılmamış olan Tevrat hükümleri hıristiyanların da şeriatı olduğu gibi, 
Kur'an ve Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti ile hükmü kaldınlmamış olan 
Tevrat ve İncil'in hükümleri müslümanların da şeriatı demektir. Ve şu halde 
hükmü kaldırılmamış olan, yani İslam'a ait nasslara aykın olmayan yahudi ve 
hıristiyan hükümleri ile müslümanların amel etmesi caiz olacaktır. Fakat gerçek 
şudur ki �;_�� aıı r/ "' r�ı ı-=�i � �_). yani "bizden önceki ümmetlerin şeriati bi-- -
zim de şeriatimizdir; fakat mutlak olarak değil, Allah'ın kitabında ve Resulünün 
sünnette nakletmiş olması şartıyla". Şu halde hükmü kaldırılmamış olmak, 
aykırı bulunmamak yeterli değil; Kur'an'ın ve Peygamber'in tasdikinden geçmiş 
olması da şarttır. Bu şekildedir ki, geçmiş şeriatler, bizim şeriatimizden bir 
parçadır ve bizim şeriat im iz, hepsini içermektedir. Bunun için Kur'an'ın, geçmiş 
ümmetler, Tevrat ve İncil hakkında naklettiği kıssa)an ve hükümleri onlardaki 
açıklamalara göre değil, Kur'an'ın ifadesine ve Resulullah'ın beyanına göre an
lamak gerektiği gibi; "Kur'an'da filan hüküm, yahudi veya hıristiyan veya 
diğerleri hakkındadır. Mesela \�-! ;.fJÇ ı:::s-:, yahudilere aittir, şu halde biz 
müslümanların şeriati değildir" demekle de kalmamalıdır. İşte Allah böyle her 
ümmete bir şeriat vermiş ve onların hepsini de Muhammed ümmetine tahsis 
ettiği şeriatte � ı�:./.� �� � l.:J u� "önündekini tasdik edici ve ona şahit ola
rak" hakkıyl� nazÜ ola'n bu en-mükemmel kitap ile minhac (şeriat)ı İslam'da 
toplamıştır. 

Ey insanlar, ey çeşitli ümmetler t�G t.i � aJı : L!. :,.t, Allah· dileseydi sizi, 
önce gelen sonra gelen hepinizi, insanlığın başlangıc.ında olduğu gibi, bir 
ümmet kılardı da, beşer tarihi silsilesinde çeşitli ümmetler yaratmaz, birçok 
peygamber, birçok şeriat göndermezdi. Bütün insanlar, hayvan çeşitlerinin her 
hirinde olduğu gibi devamlı, yeknasak (bitiveye) bir hayat içinde geçer giderdi. 
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�·� Fakat böyle yapmadı ve öyle dilemedi de, birçok ümmetler ve zaman-
lurına, hallerine göre çeşitli şeriatler yaptı. Yaptı da önce yok iken Musa ile 
T<�vrat ehlini ve ondan sonra İsa i le İncil ehlini ve en sonunda Muhammed 
(s.a. v .) ile Kur'an ehlini yarattı ve her birinize bir şir'a ve minhac (yol) verc.li ki 
;J'0i ·,;, -! ;J"):! her birinizi, size vermiş olduğu şeriatler hakkında da denesin, · 
h'c:rübe yolundan geçirsin de o minhac (yol) üzerinde yarış yaptırsın. Şu halde 
�ı:;.;Jı ı,,;.:· .ll siz de hep hayır işlere, sonucu en güzel olan şeylere koşunuz, 

-

yarı� ediniz de nefse ait arzularınıza, keyiflerinize uyup kalmayınız ve hu doğru 
1 

yolda fikir ayrılığına girmeyiniz. Zira bugün ihtilaf ederseniz, yann �:;. J.Jı Jı 
·. )ı:.:..; u ;.��s- ı:.. �:-� .. i (.....;. dönüşünüz bütün Allah'adır. O hakkınd� ihtilaf "' . . . . . . ' .;, .,. ,,. ,, ,.. , 

t•tt iklerinizi size haber verir . 

. Ey Muhammed, sana bu hak kitabı � bir de şu emri indirdik ki, ;.+�:� �ı ıJ1 
�·�1 � 'J� arı J)1 � "Aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet, onların heve.�
lerine uyına! "  Rivayet olunduğuna göre yahudilerden bir kalabalık top
lanmışlar, "haydi bakalım Muhammed'e gidelim, belki bir fitneye düşürür dinin
den şaşlrtırız" demişler. Varmışlar: "Ey Kasım'ın babası (Muhammed) 
demişler, bilirsin k i  biz yahudilerin alimleri ve önde gelenleriyiz biz sana tabi 
olursak, bütün yahudiler de tabi olurlar. Şimdi bizimle hasımlarımız arasında bir 
dava var, senin huzurunda muhakeme olalım, sen de bizim lehimize hüküm ver 
de, biz de iman edelim, seni tasdik edel im." Resulullah bundan yüz çevirmiş ve 
hu ayet nazil olmuştur. Şu halde mana, c!uruşmadan çekinme, fakat hüküm 
vermeye gelince, Allah'ın bildirdiği hak ile hüküm ver de, onların isteklerine, 
haksız arzulanna uyma. �ı"J} iliı J)1 (. � � �;:·;� �1 ���(, Ve iyi sakın ki, onlar 
seni, Allah 'ın sana indirdiği şir'a ve minhac (yol)ın bildirdiği hak hüküm
lerin tamamından şöyle dursun, birisinden bile aldatıp şaşırtamasınlar, 
hiçbir şekilde fitneye düşürmesinler, hükmünde küfürden, zulümden, sapıklık
tan hiçbir eser bulunmasm. r)') �G Şayet onlar bunu kabul etmeyip başkasını 

' -

isterlerse ��� �:; �-4.:.;� �1 aJı �.; (j1�ll o zaman bil ki, her halde Allah on· 
lara başka bir sebeple değil, günahlarının bir kısım sebebiyle bir bela ver· 

mek istiyor. Ki Allah1ın iradesine karşı gelmenin ihtimali olmadığı bellidir. Bu 

bir kısım günahlar., Allah'm hükmünü kabul etmemek, hakka aykırı hüküm is .. 

teme günahıdır. Bunun bu şekilde ifadesi şu manalara işaret eder: Önce gizliye 
göre bu. günah, açıkça söylenmesi layık görülmeyen pek büyük bir günahtır. 
Haksızlar bile hakh gibi görünerek haksızlık peşinde dolaşırlar. Şu halde 
açıktan haksızlık istemenin ve Allah'm hükmünü kabul etmemenin ne büyük bir 
günah olduğu düşünülsün! İkinci olarak, bu sevdada bulunanların pek çok 
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günahları vardır. Ve bu büyük günah onlardan biridir. Üçüncü olarak, Allah 
' 

dünyada her günah ile cezalandumaz, tecil eder (sonraya bırakır). :J.Jı :ı..� °.lJ 
""" ' - ,,. 

:.,:.:.:. -�l J� �:..;,� �:,-�r.) � �� J.. '.Jf) (. ı;.:..s- � ��ı "Eğer A llah, insanları, 
yaptıkları her haksızlıkla cezalandırsaydı, yeryüzünde tek canlı bırakmazdı. " 

(Fatır, 16/61) veya affeder, �akat doğru olduğu kesin olarak bilinen bir hükmü 
kabul etmemenin günahı vaki oldu mu, bunun her halde cezalanduılacağının ve 
bunların haksızlıkla muhakkak bir felakete uğrayacaklarının bilinmesi lazım ge-
1 ir. Böyle olmakla beraber �.,,1-W V"'�I � G.:<' �G insanların birçoğu , , ,, ,, 
fasıkdırlar, malum ve muayyen bulunan doğru s ınırlardan çıkmakta 
ısrarlıdırlar. Ve işte bundan dolayıdır ki, hakk (doğru) olan hükümleri tebliğden 
sonra hüküm ve hükümete lüzum vardır. Ve hakimlerin hak ile hükmetmeleri ve 
bu sapıklar güruhundan olmamaları vacibdir. Yoksa haksız hüküm ve hükümet, 
musibeti çabuklaştırmaktan başka bir şey yapmaz. 

Bu böyle iken �� t;:�ı �1 o ilim v� din iddiasında bulunanlar, Al
lah'ın hükmüne razı olmayıp da kötülüğe meyletme, dalkavukluk, ga
razkarlık, eşitsizlik gibi haksız davaya tabi olan cahiliyet hükmü, cahiliyet , 
kanunu mu istiyorlar? � J.Jı � �1 �� Halbuki hüküm ve hakinıiyeti Al· , , 
lalı 'tan daha güzel olan kim vardır? Allah'm hükmünden daha güzel hangi 
huküm, Allah'ın hükmüyle hükmeden hakimden daha güzel hükmedecek hangi 
hakim düşünülebilir? Fakat bu soru herkese değil, ��;1".)J_ ikan (sağlam bil
gi) sahibi olan kimseler, topluluklar içindir. Bunu ancak sağlam bilgi ehli  
olanlar takdir eder. Y gksa küfür ve şüphe içinde bulunanlar, kalblerinde hastalık 
olanlar, bir zalimin haksız hükmüne "daha güzeldir" demekten çekinmezler. 

Rivayete göre bu' ayet, Beni Nadir ve Beni Kureyza yahudileri arasındaki 
adam .öldürme olayından dolayı Peygamberimizden hüküm talep etmeleri ve 
Peygamberimiz tarafmdan musavat (eşitlik) ile hükmedilmesi üzerine Beni Na
dir'in bu eşitlik hükmüne razı olmayarak cahiliye adeti üzere üstünlük sev
dasında bulunmaları sebebiyle nazil olmuştur. Bu sebebe şörc, yahudilerin İslam 
yoluna, Muhan1med AleyhiseHim'ın hükmüne iman ve ittiba etmemekle yalnız 
Kur'an'a ve Muhammed Aleyhisselam'a değil, kendi dinleri ve kitapları 
olduğunu iddia ettikleri Tevrat'ı ve Musa şeriatını da tanımayıp mutlak itahl 
hükmü inkar ederek cahiliye hükümleri peşinde koşmak istediklerini beyan ve 
isbat etmekle; hem iman iddialarına rağmen küfür, hem ilim ve şeref iddialarına 
rağmen cehalet, bozgunculuk ve azabı haketmeleriyle cezalandırmış ve sebebin 
özelliğiyle beraber mefhumun genelliğine göre de bu hükmün yalnız yahudilere 
mahsus olmayıp hıristiyan ve diğerleri hakkında da böyle olduğunu ve do-
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l ıı y ı s ıyla İslflm şeriatı nın, umumun şeriatı ve herkesin yolu olup, bunu 
lı ı ı ı ı  ınayan yahudi ve hıristiyanların kendi din ve şeriatlerini de tanımamış "ola
rilklarını anlatmış ve bu şekilde müslümanların ümmetler aras• vazifelerir�H.lcki 
v.t·ııi�liğin önemini göstermiştir. 

O halde: 
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Meal-i Şerifi 

51- Ey iman edenler! Yahudileri ve hıristiyanları dost edinmeyin. On
hır birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o 
onlardan olur. Şüphesiz Allah, zalim kavmi doğru yola iletmez. 

52- Kalblerinde hastalık bulunanların : " Bize bir felaket gelmesinden 
korkuyoruz" diyerek, onların arasına koşuştuklarını görürsün. Umulur ki 
Allah, bir fetih ihsan eder veya katından bir emir (iş) getirir de içlerinde 
gizlediklerine pişman olurlar. 

53- İman edenler: "Sizinle beraber olduklarına dair, Allah'u bütün 
güçleriyle yemin edenler bunlar mı? " derler. Onların bütün aınellerl bo�u 
gitmiştir ve kaybedenlerden olnıuşlardır. 

54- Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki Allah 
yakında öyle bir toplum getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı se
verler; müıninlere karşı yunıuşak, kafirlere karşı da onurlu ve şiddetlidir· 
ler; Allah yolunda mücahede eder, hiçbir kınayıcının kınamasından da 
korkmazlar. Bu, Allah'ın bir lütfudur, onu dilediğine verir. Allah, geniş ih
san sahibidir, her şeyi çok iyi bilendir. 

55- Sizin asıl dostunuz Allah'tır, O'nun Resulüdür ve namazlarını 
kılan zekatlannı veren ve rüku eden müminlerdir. 

56- Kim Allah'ı, O'nun Resulünü ve nıüıuinleri dost edinirse, (iyi bilsin 
ki) Allah 'ın taraftarlar'.I galip geleceklerdir. 

57 .. Ey iınan edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan 
ve kafirlerden, dininizi alay ve eğlence konusu yapanları dost edinmeyin. 
Eğer (gerçekten) iman ediyorsanız, Allah' dan gereğince korkun. 

58· Namaza çağırdığınız zaınan, onu alay ve eğlence konusu yapadur. 
Bu onların, akıllarını kullannıayan bir toplum olmalarından dolayıdır. 

59· De ki: "Ey kitap ehli! Sadece Allah'a, bize indirilene ve bizden öne" 
indirilene inandığımız için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa çolunuı 
yoldan çıkmışlarsınız" .  

60- De ki: 11 Allah katında cezaya çarptırılma bakımından bunlardan 
daha kötüsünü size haber vereyim mi? Allah, kimlere lanet etnıiş ve ga· 
zabına uğratmışsa; kimlerden mayınunlar, domuzlar ve şeytana tapanlar 
yapmışsa, işte bunların makamı daha kötüdür ve onlar düz yoldun daha 
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çok sapmışlardır " .  

61- Onlar, size geldikleri zaman, 11 iman ettik" dediler. Oysa yanınıza 
kafir olarak girip, kafir olarak çıkmışlardır. Allah, onların gizlediklerini 
çok iyi bilir. 

62- Onlardan çoğunu, günah işlemede, düşmanlıkta ve haram yemede 
yarış ederken görürsün. Bu yaptıkları şeyler ne kötüdür! 

63- Gerçek dindarların ve din bilginlerinin, onları günah olan bir söz 
söylemekten ve haram yemekten men etn1eleri gerekmez miydi? Yaptıkları 
şey ne kötüdür! 

64- Yahudiler, "Allah1ın eli çok sıkıdır" dediler. Söyledikleri söz sebe
biyle onların elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar! Aksine Allah 'ın elleri 
açıkhr, dilediği gibi verir .. Andolsun, Rabbinden sana indirilen, onlann 
çoğunun azgınlığını ve küfrünü azdırıyor. Biz, onların aralarına ta 
kıyamete kadar düşmanlık ve kin atmışızdır. Ne zaman savaş için bir ateş 
yakmışlarsa, Allah onu söı:ıdürmüştür. Onlar yeryüzünde bozğunculuğa 
koşarlar. Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez. 

65 - Eğer kitap ehli iman etmiş ve layıkıyla korunnıuş olsalardı, on
ların kötülüklerini örter, nimeti bol olan cennetlere koyardık. 

66- Eğer onlar, Tevrat'ı, İncil'i ve kendilerine indirileni gereğince uy
gulasalardı, hem üstlerindeki, hem de ayaklarının altındaki (ninıetlerden 
bol bol) yerlerdi. Onların arasında ılımlı bir grup da vardı. Böyle olmakla 
beraber onların çoğunun yaptıkları ne kadar kötüdür! 

67- Ey şanlı Resul! Rahbinden sana indirileni tebliğ et! Eğer bunu yap
mazsan O'nun peyganıberlik görevini yapmanuş olursun. Allah seni insan
lardan korur. Doğrusu Allah, kafirler toplunıunu doğru yola iletmez. 

68- De ki: 11 Ey kitap ehli! Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni 
uygulanıadıkça bir esas üzerinde değilsiniz. Şüphesiz ki, Rabbinden sana 
indirilenler, onların çoğunun azgınlığını ve inkarını artıracaktır. Şu halde 
kafir olan bir toplum iç.in üzülme! 

69- Muhakkak ki inananlar, yahudiler, sabiiler ve hıristiyanlardan kin1 
Allah' a ve ahiret gününe .iman eder ve güzel anıel işlerse, onlar için bir kor
ku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır. 

70 - Andolsun biz, İsrailoğulları1ndan söz aldık ve onlara peygamber-
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ll'r �ünderdik. Fakat ne zanıan onlara bir peygamber nefislerinin 
ho�lnnınadığı bir şey getirnıişse, bunlardan bir kısmını yalanlamışlar, bir 
kısnunı da öldürmüşlerdir. 

7 1  - Onlar, bir fitne kopmayacak sandılar, kör ve sağır kesildiler. Son� 
rn Allah onların tevbesini kabul etti. Sonra yine onların çoğu kör, sağır ke- · 
sildiler. Allah, onların yaptıklarını görüyor. 

72- Andolsun, "Allah, Meryem'in oğlu Mesih'tir" diyenler elbette kiafir 
ohnuşlardır. Oysa Mesih onlara: "Ey İsrailoğulları, hem benim, henı de si-
1.in Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Kim Allah'a ortak koşarsa, şüphesiz 
Allah ona cenneti haram kılmıştır ve onun varacağı yer cehenenıdir. Zalinı
lı·rin yardımcıları da yoktur" demişti. 

73- "Allah, üçün üçüncüsüdür" diyenler elbette kafir olmuşlardır. 
Oysa tek ilahtan başka ilah yoktur. Eğer söylediklerinden vazgeçmezlerse, 
elbette onlardan inkar edenlere acı bir azap dokunacaktır. 

74- Hala Allah'a tevt� edip O'ndan af dilemiyorlar mı? Allah çok 
bağışlayandır, çok merhamet edendir. 

75- Meryem'in oğlu Mesih (İsa), sadece bir peygamberdir. Ondan önce 
de peygamberler gelip geçmiştir. Anası da dosdoğru bir kadındır. Her ikisi 
de yenıek yerlerdi. Bak onlara ayetleri nasıl açıklıyoruz. Sonra yine bak 
nasıl yüz çeviriyorlar! 

: Q�1 �WG -.,�ı IJ� 1-J Yahudi ve hıristiyanları dostlar edinmeyin. On-
- -

tara veli olmayınız değil, onları veli tutmayınız, itimat edip de yar tanımayınız, 
yardaklık etmeyiniz. Yelayetlerine, hükümlerine yardımlarına müracaat etmek, 

mühim işlerin başına getirmek şöyle dursun, onlara gerçek bir dost gibi tam hir 
samimiyetle itimat edip de l<endinizi kaptırmayınız. Özetle onlara dost olur 
sanıp da yakın dostlarınız gibi sıkı fıkı beraberliklere dalmayınız, tuzaklarına 

,.. ,.. 

düşmeyiniz, isteklerine iştirak etmeyiniz. Görülüyor ki J.)�G ,,� : Q�l ı))J " 
"Yahudiler ve hıristiyanlara dostlar olmayınız" buyurulman{ış, '-��ı IJ� 'I 

• 

���(, "Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyiniz'' buyurulmuştur. Çünkü 'I 
riJ} ı�l- i7� ��� �1 f!ç_,, � ;J;_� �� ��I � ;J'�� � �_.iJı � iliı ;J.'..�; "Al/alı sizi, 
din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi yurtlaruuzdan çıkarmayan kimselere i
yilik etmekten, onlara adaletli davranmaktan men etmez. " (Mümtehine, 60/8) 

buyurulmuştur. Şu halde müminler yahudi ve hıristiyanlara iyi lik etmekten, 
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dostluk yapmaktan, onlara amir olmaktan yasaklanmış ve men .edilmiş değil, 
onları dost edinmekten, yardaklık etmekten yasaklanmışlardır. Çünkü onlar 
müminlere yar olmazlar. -� :��1 r4'<,·.,:; Nihayet bazıları bazılarının dostları, 
birbirlerinin yaranı (dostları) dırlar. Yani yahudiler birbirinin, hıristiyanlar 
da birbirinin dostlarıdırlar. Ne Yahudiler, kendilerinden olmayana dost olur, ne 
de hıristiyanlar. Bunların dostlukları kendilerine mahsustur. Bu da hepsi 
arasında değil, bazısı arasmcildır. r i�: �-U � ;.4l� ::;.� Ve siz müminlerden her 
kim onları dost tanır, veli edininirse, şüphe yok ki, o da onlardandır. Onlara 
benzemiş, onların huyunu kapmıştır. O artık hakka değil, onlara ve isteklerine 
hizmet eder. Netice itibariyle onlardan sayılır. Ahirette onlarla beraber . , 

haşrolunur. Çünkü: �\JaJı r�I ..;_l.it 'i aıı �} Allah zalimler gurubunu her halde 
doğru yola çıkarmaz. Şu halde Yahudileri ve hıristiyanları dost edinenler de 
onlardan olur, başlarını kurtaramazlar. 

Şimdi ey Muhammed, �;. �)j � �.l.11 u? kalblerinde hastalık olanları, 
(Bakara, 2/1 O. ayetin tefsir in� - bkz) İbnü Übeyy ve benzeri münafıkları 
görürsün ki � ��J� yahudi ve hıristiyanlar içinde onların dostluk ve 
yardımları k�n'usu�da hlzla koşuşurlar, i;r.) ı::_ 1'7 �1 � �)� korkarız ki 

, , 

devir aleyhimize döner, başımıza bir felaket gelir_ derler. 
"Daire", dünyanın baş ucunda dönüp dolaşan felaket ve inkıiab demektir. 

Bunlar, ahireti hesaba almaz, hakkın üstün gelmesine, İslamın yükselmesine bel 
bağlamaz, tersine bir .devrim oluverip devletin kafirlere geçmesini düşünür ve 
öyle bir halde onlardan istifade edebileceğini de ümit eder ve bu ümit i le 
özürleri kabahatlerinden büyük olmak üzere bu şekilde itiraz ederler. Bununla 
güya bir darlık zamanında müslümanlara bir hizmet etmek fikriyle akıllıca bir 
ihtiyatta bulunuyorlarmış gibi görünmek isterler. Halbuki gerçekte Resulullah'ın 
başarısından ve İslam dininin gerçeklerinden şüphe ederler. İhtilaf ve inkıtab 
peşinde koşarlar. Rivayet olunuyor ki, bu sözü münafıkların reisi Abdullah b. 
Übeyy söylemiştir. Beni Kureyza yahudileri Peygambere ı<arşı bir savaş durumu 
aldıkları zaman Ubade b. Samit (r.a.): "Benim bu yahudilerden pek çok dostum 
var, fakat ben bunların dost!:.1klarından Allah'a ve Resulüne sığınıyor, Allah ve 
Resulüne dostluk ediyorum" demişti. Abdullah b. Übeyy de: "Ben öyle bir 
adamım ki felaketlerden korkarım, dostlarımdan vazgeçemem" demiş bu ayetler 
nazil olmuştur. 

Öyle amma devrin bu gibi ihtimalleri içinde kendilerinden başka kimseye 
dost olmayanlardan ümit beklemektense ��J.: � _;.ı �1 �� �4 �1 aıı � Allah'ın 
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ıu·y�ambere ve müslümanlara fetihler veya başka şekilde ferahlık ihsan 
edivermesi veyahut kendi tarafından bir emir ile o dost dediklerine hatır ve 
hayale gelmez bir felaket verivermesi ve dolayısıyla ;.�, i11 � ı.,'�ı (;. � ı;..;· ,) 
�.)� bu münafıkların gönüllerinde gizledikleri şeylere nadim olmaları pek 
ynkın ve Allah'tan daha çok beklenen bir ihtimaldir. Ki bu, bir ilahi vaaddir. , 
Allah'ın kudretiyle yahudi ve hıristiyanların kudret ve ahlakları karşılaştırılınca, 
hadd-i zatında yakın olan bu ilahi vaad i le de kesinlik kazanan bu ihtimal 
�crçekleştiği zaman, bunların bu hallerini gören müminler ne der hilir misiniz'! 

t 

ı.,,.t.ı �.ılı J_J;_J O zaman da müminler bu münafıklara işaret ederek ve 
hunların ümit bekledikleri o mağlub ve perişan dostlarına hitap ederek 
yüzlerine karşı veya kendi aralarında derler ki: rt�l k j,� ı.,::Jı �.ıJı • �:;1 
� �! Hayr�t, her halde sizinle beraber oldukla�;na ��,��:; �) �; "l��cr 
sizinle savaşdırsa mutlaka size yardım ederiz" (Haşr, 59/1 1)  diye güçlerinin 
yetebildiği yeminlerle Allah'a kasem edenler, şunlar mıydılar? Bakınız ne 
oldular: �-::':"'� l�U j:.J�1 � Bütün amelleri, bütün gayretleri boşa gitti de 
hepsi hiçbir şey elde edemeyen kimseler oldular. (Nitekim surenin yukarı
sında �-::':"'�! � ��·"/ı � -;.� � '!ı.::. � ��:� � :;.� "her kim bu imana küfrederse 
bütün ameli tutulur. O ahirette de zarar edenlerden olur." (Maide, 5/5) buyuru 1-
muş idi) 

Asım, Hamze, Kisai, Halefü'l-Aşir kıraetlerinde vav-ı isti'nafiyye ve r 'J 
lam'ın refiyle J);_J şeklinde, Nafi, İbnü Kesir, İbnü An1ir ve Ebu Cafer 
kıraetlerinde "vav"sız J� ��klinde okunur ki, ikisi de mukadder soruya cevap 
olacak istinaf cümlesidir ve mana birdir. Ebu Amr, Yakub kıraetlerinde ise atıf 
vavı ve r'1 lam'ın nasbiyle J);_J şeklinde okunur ki, bu da ı� üzerine atıftır. 
Sonundaki � kısmının ��� den bir haber ve teaccüb istifh�m manasma dahil 
olarak mümin lerin sözlerinden olması da muhtemeldir. Ve bu takdirde mana: 
''Onlar bunlar mıdırlar? Allah'ın kudretine bakın ki bütün çalışmaları ne kadar 
boşa gitti de ne büyük zarara düştüler? " demek olur. Fakat gösterdiğimiz üzere 
bunun sonucu · hali özetleyen tek başına ilahi bir kelam, bir isti'naf cümlesi ol
ması daha açıktır. İşte yahudileri ve hıristiyanları dost edinmek böyle nifak (iki 
yüzlülük, ara bozuculuk) gibi bir kalb hastalığından doğar ve dinden uünmeyc 
sebep olur. Bunun da sonucu amellerin boşa gitmesi ile tümdt.:n zarardan bn�kn 
bir şey olmaz. Çünkü dinden dönmenin cezası budur. Görülüyor ki �T) 
"gördün" buyurulmamış, u:? "görüyorsun" buyurulmuştur. Bu ise islikbfll 
(gelecek) ve devamlılık fiilidir. Demek ki bunlar geçmişe ait deği l, geleceğe ait 
ve benzerleri birçok defalar görülecek olaylardır. Bunun için şimdi .Jc mutlak 
dinden dönenlerin hallerine geçilerek, '.i";. :;.  ı_�i �.ılı 4!ı � Nafi, İbnü /\mir, Ebu . , 
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Cafer kıraetlerinde (idğamsız) ·�-;. :;. okunur, �.> � � buyuruluyor ki, bütün 
bunlar Kur'an'm vaki olmadan Önce haber verdiği olayl�r cümlesindendir. İbnü 
Ka'b, Dahhak, Hasen, Katade, İbnü Cüreyc ve diğerleri demişlerdir ki, bu ayet 
kıyamete kadar bütün müminlere hitaben nazil olmuştur. Yani bu ayet, sebebi 
hass (özel), hükmü anım (genel) olan diğer bazı ayetler gibi özel bir sebep ve 
bel l i  bir olay üzerine değil, doğrudan doğruya bütün müminlere genel manada 
dinden dönmenin bir hükmünü anlatmak için inmiştir. Tefsirciler burada, bu 
ayetin haber verişine uygun olmak üzere, sonra çeşitli zamanlarda meydana ge
len onbir irtidat (dinden dönme) olaymdan bahsetmişlerdir ki, üçü Resulullah'ın 
vefatından önce vaki olmuştur. 

1 - Beni Müdlic (Müdlic oğulları)in dinden dönmeleridir ki, reisleri Zuhmar 
denilen Esvedü'l-Ansi'dir. Bu bir kahin idi, Yemen'de peygamberlik iddia ve 
bazı beldeleri istila edip Resulullah'ın memurlarını çıkarmış idi. Peygamberimiz 
de Yemen valisi Muaz b. Cebel'e ve Yemen•in ileri gelenlerine yazdı, Allah 
Teala da onu Feyruz-i Deylemi'nin eliyle helak etti. Gece vakti basılıp 
öldürüldü, o gece Resu]ullah bunu haber verdi, müsJümanlar sevindiler ve ertesi 
gün idi ki, Peygamberimizin vefatı vuku buldu. Sonra rebiulevvelin sonunda da 
Yemen'den haber geldi. 

2- Müseylemetü'l-Kezzab'ın kavmi olan Beni Hanife (Hanife oğulları)nin 
dinden dönüşüdür. Bu yalancı da peygamberlik iddia etmiş, Resulullah'a şöyle 

1 ı 

yazmıştı: � �) � � ��'i1 �ıj � �1 JH J;,� � �I JJI J;,� rJ:·: � "Allalı 'ın 
,,. ,,,,. , ,,,. ,,. ; - ; ,;  ,,. ,, 

elçisi Müseylime'den, A llah'uı Resulü Muhammed'e: Şimdi, yeryüzünün yarısı 
benim, yansı senindir". Peygamberimiz de şöyle cevap vermişti: Muhammed 

- 1 

Resulullah'dan Museylemetü'l-Kezzab'a: .,,Çr. � :  � :;.  Q.;;. J) ��Vı �ıJ � �1 
�,� .. Jı l;.;CJG "Bundan sonr� şimdi, mulıakk�k yeryüzü A Üal;';ndır, o;ıu kul-

, , , 

Zarından dilediğine verir, sonuç Allalı 'tan layıkıyle korkan/arındır". (Araf, 7/ 

128) sonra buna Hz. Ebu Bekir halife olduğu zaman asker gönderip harp etti ve 
Hz. Hamza'nm katili Vahşi eliyle öldürüldü. Vahşi: "Ben �ahiliye zamanında in
sanların hayırlısını, müslümanlığım zamanında da insanların en şerlisini 
öldürdüm" derdi. 

· 3- Tuleyha b. Huveylid'in kavmi olan Beni Esed (Esed oğulları)'in dinden 
dönüşüdür ki, Tuleyha da Peygamberimizin vefatı sıralarında peygamberlik id
dia etmişti. Buna da Hz. Ebu Bekir, Halid b. Velid'i gönderdi. Savaştan sonra 
Tuleyha yenildi, Şam'a kaçtı. Bundan sonra İslam'a girdi ve çok güzel 
müsJüman oldu ki, İran harpleı 1 gibi büyük savaşlarda en güzel hizmet eden 
büyüklerdendir. 
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Diğer ye<li fırka da Peygamberimizin vefatından sonra Hz. Ebu Bekir za-
manında dinden dönmüş idi ki bunlar: 

4- (1) Uyeyne b. Hısn'ın kabilesi Fezare, 
5- (2) Kurre b. Selemetü'l- Kureyşi'nin kavmi Gatafan, 
6- (3) Fficae b. Abdi Yaleyl'in kavmi Beni Selim, 
7- (4) Malik b. Nüveyre'nin kabilesi Beni Yerbu, 
8- (5) Secah binti Münzir'in kavmi olan Temim'in bir kısmı ki, bu Sccah 

Müseylemetü'l-Kezzab ile evlenmişti ve kıssası meşhurdur. Ebu'l-AHi cl-Mcarri 
«v.)A:...ıl.J �ı >> adlı kitabında şöyle demiştir. 

yQs:, Ç�ı � � !;(.ıs- t.c_- '· ıA <ııG� (� �i 
Manası: Secah dul kaldı, Müseylime de onu sevdi. Dünya insanları içinde o 

bir yalancı kadın, öteki de yalancı bir erkektir". 
9- (6) Eş'as b. Kays'in kavmi Kinde. 
1 0- (7) Hutam b. Zeyd'in kavmi Beni Beler b. Vail. Allah Teala, Hz. Ebu 

Bekr'in eliyle bütün bu yedi fırka dönmelerinin de işlerini bitirdi, sıkıntılarını 
defetti. 

1 1 - Cebele b. Eyhem'in kavmi olan Gassan ki, bu Cebele de Hz. Ömer za
manında İslfım'a girmişt i :  Bir fakire vurmuş olduğu bir tokattan dolayı, kısas 
yapılarak bir tokat yiyeceğini anlayınca gururuna yediremeyip dinden dönmüş 
ve Rum beldelerine kaçmış idi ki, kıssası meşhurdur. 

Görülüyor k i  bu olaylar, sadece ferdi bir dinden dönme halinde kal
mamıştır. 

Hasılı, ey iman ehli, sizden fert veya topluluk her kim dininden dönerse bil
miş olsun ki 1°); aJı �\ -W";:; Allah onların belalarını verip, yerlerine diğer 
bir kavim (toplum) getirecektir. Öyle bir kavim ki ;.J�_J ;.-;�� hem Allah on· 
lan sever, dünya ve ahiret hayırlarını murad eder, hem de onlar Allah'ı se· 
verler, itaatına koşar, isyandan kaçarlar. Öyle bir kavim ki, �;:Jı .fa .,il ... , - ,; 
müminlere karşı alçak gönüllü, dost ve merhametli, �_)�I .):,., ;�1 kafirlere 

' , ,  - , 

karşı izzetli, güçlüdürler, J.ıı � � �.;J..ı� Allah yolunda mücahede ederler, 
j
_
'ı r.:,ı �)� 'i� kınayanın fun��ıasind�n kor!:mazlar, yani hem cihad ederler, 

hem de dinlerinde pek sadıktırlar. Vazife yapmanın gereği:ıi gördiller mi, 
münafıklar gi�i şunun bunun hatırına, gönlüne bakmaz, cl�dikodudan sakın�maz, 

I 

vazifelerini yaparlar. J.ıı �f ;,i cll� Bu hal, bu vasıflar ise sırf Allah'ın lutfu ve 
ihsanıdır. :� ::;. �-;;,_-O, bun� kime dilerse verir, dileyene de verir. Şu halde 
hiç biriniz ümitsizliğe düşmeyiniz, düşüp de kafirlerin peşinde koşmayınız. 
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Allah'tan, böyle vasıflara sahip bir toplum olmayı isteyiniz, dileyiniz. Fakat 
bunu zorla alınır bir hak da zannetmeyiniz, inhisar (tekelcilik) fikrine sap-

• 

mayınız. ;.!� �G aJG Allah, hem ihsanı çok olan, hem çok bilendir. Lutufları 
ve ihsanı çok, ihsanına engel olan ve karşı çıkan yoktur. Onu hiçbir şey 
bağlayamaz, en ümitsiz zamanda, .en umulmadık yerden, en umulmaz kimse
lcn..le neler neler yaratır! Nasıl yaratır, bunu O bilir. Zira o her şeyi bilir. Şu 
halde lutuf ve ihsanını kimleıe ve ne şekilde vereceğini de bilir. Bu şereflere, bu 
hürriyete, bu izzet ve istiklale ermek istiyenler başkalarının değil, ancak Allah'ın 
dostluğuna koşmalı, Allah'ın sevgili Peygamberine, müminlere kafa tutmamalı, 
sevmeli ve yardım etmelidir. 

Anlaşılıyor ki, dinden dönme bir olaya mahsus olmadığı gibi, bu kavim de 
belli bir kavimden ibaret değildir. Dinden dönenlerin zararlarına karşı olmak ve 
onların terkettikleri saadet mevkiini işgal etmek üzere kıyamete kadar zaman 
zaman nöbetle gelecek ve i'Ia-yı kelimetullah (Allah'ın kelimesini yükseltmek) 
ile İslam'a hizmet edecek birçok toplumlara işarettir ki, anılan vasıflar bunların 
mümeyyiz (ayırıcı) vasıflarını ve birleşme yönlerini teşkil eder. Şu halde bun
ların hepsini ancak alim olan (çok iyi bilen) Allah Teala bilir. Fakat gerek or
taya çıkmasından sonra ve gerek eserlere göre ortaya çıkmadan önce bazıların• 
tayin ve tasavvur etmek mumkün olabileceğinden tefsirciler bunları kaydet
mişlerdir: 

1- Hz. Hasen, Katade, Dahhak, İbnü Cüreyc demişlerdir ki, bunlar Ebu Be
kir ve arkadaşlarıdır. Çünkü dinden dönenlerle bunlar savaştılar. 

2- Ebu Bekir, Ömer ve arkadaşlarıdır. Zira Resulullah'ın devrinden sonra 
mücahcdeler bunların hali fclikleri zamanında olmuştur. 

3- Sfıddi demiştir ki,, bu ayet önce Ensar �akkındadır. Zira ilk önce kafirlere 
karşı Resulullah'a yardım eden ve dinin ortaya çıkarılmasına yardımcı olan bun
lardır. 

4- Yemen ehlidir. Zira Hakim'in "el-Müstedrek" inde ·sahih senet ile rivayet. 
edildiği üzere bu ayet indiği zaman Peygamberimiz Ebu Musa'l- Eş'arl (r.a.)ye 
işaret buyurarak r� �� "bun�M kavmi" buyurmuştur.(1) Ve hakikaten bunlar Re
suİullah zamanında çok mücahedeler ve hizmetler etmişler ve Hz. Ömer'in fe
tihlerinin çoğu da bunların eliyle olmuştur. 

5- Fürs (fars, eski İran) kavmidir. Çünkü yine sahih rivayette geldiği üzere 
Pcygamberiınizden sorulmuş, rnübare� elleriyle Selman-ı Farisi (r.a.)'nin omu-

( 1 )  ( {akim, d-Müslcdrek, il, 313. 
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ııııw vurup: :J'l� � "bu ve bunun arkadaşlan" buyurmuş, sonra da: (il:.'. ���1 �\S'� 
\J"Jll . �1 ::,.. ��.ı �� �_:ı,4 "iman, Süreyya'ya bağlı olsa, Acem soyundan ol�n hir-
111k11;1 ins�nla� her halde uzanır alırlardı"(1) buyurulmuştur ki, bu hadis-i şerifte 
lıufım-ı Azam Ebu Hanife hazretlerinin menkıbelerine de delalet vardır. 

6- Denilmiş ki, bunlar Neha'den ikibin, Kinde'den beşbin ve diğer insanlar- . 
''"" üç bin kişi idiler ki, Kadisiye günü cihad ettiler. 

Sözün kısası bu kavmi, bir zamana mahsus tek bir kavimden ibaret kahul 
t·tmcmek, imandan sonra herhangi bir şekilde İslam'dan yüz çevirenlerin ken
dilerine mevkiyi terketmeye mecbur oldukları ve olacaklan herhangi bir kavim 
olarak anlamalıdır. Ve burada itikat (iman) itibarıyla dinden dönme değil, amel 
hakımından da dinden dönme bahis konusudur. Vaktiyle yahudilcrin 
hıristiyanlara, hıristiyanların müslümanlara mevkiyi terkettikleri gibi, fsıam ni
metinin kadrini bilmeyen nankörler de onun kıymetini bilecek, şükrünü eda ede
cek yeni bir müslüman kavme mevkiyi terketmeye mecbur olacaklardır. 
insanlık tarihi, İslam tarihi bunun büyük küçük misalleriyle doludur. Fertleri, 
küçük toplumları bırakalım da en büyük misallerini alalım: Önce Araplar, ka
vimden kavime bu hizmeti yapmışlar, bundan sonra Emevilerin son zaman
larında olduğu gibi bu hizmet, Araptan Aceme doğru geçmiş, hadis-i şerifin de 
gösterdiği üzere Fars kavmi maddi ve manevi olarak İsHim'a çok büyük hizmet
ler etmiş, sonra bunlar da ayn ı hale gelmiş, bu defa da Allah Türkleri 
göndermiş, Arapların, Farsların kıymetini bilemeyip kaybettikleri İslam devleti
ni ele alarak İstanbul'a ve oradan yeryüzünün her kıtasına yaymışlardır. Şu 
halde "Ebna-i Faris" hadisinin delaleti ve İstanbul'un fethi ile ilgili hadisin 
açıklığı ve !.

�� _;.ı �1 �� �4 01 a.Jı � "Umulur ki Allah, bir fetih ihsan eder 
ve katından hir emir getirir. " (Maide, 5/52) iJahi vaadinin mutlak olw�u ve 
işareti ile Türkler de, �.)ıs:JI ,):&. f�1 �j:lı � .�_;1 ��:, �··�� ı°A a.Jı �4 '..J';_l 
r_'ı r.) �)� 'J� �ı �-;-. � �.J�� müjdesine girmişlerdir. Demek ki, onlar da tıu 

nimetin kadrini, kıymetini bilmez, küfür ve_ küfrana doğru giderlerse yerlerini 
Allah'ın göndereceği diğer bir topluma terketmeye mecbur olacaklardır. Ve kim 
bilir lutfu geniş ve ilmi çok olan Allah kıyamete kadar daha ne toplumlıır 
gönderecektir. İşte ta yukarıdan � �I C; ıJ:,?;i "Allah'ın üzerinizdeki nimeti
ni anın" hatırlatmasından beri gelen ve daha devam edecek olan açıkJumulurm 
geliş ve akışına göre mealin özeti bu noktada toplanmaktadır. 

Şu halde ey müminler, dininizin kıymetini biliniz, hiçbir toplumun teke-

(1) Feyzü'l-Kadir;V, 322 (7459) V, 333 (7464). 
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linde olmayı kabullenmeyerı i:m geniş Hakk'ın feyzini, bu ilahi lutfu, bu yüksek 1 
hü�riyeti bırakıp da başkalarının dostluğu arkasına düşmeyiniz. �;_�) �I �) w

_
ı 

ı;:.ı �_.il(, Sizin her manasıyla veliniz (dostunuz), amiriniz, sevgiliniz, yar
dımcınız başkası değil, ancak Allah ve Allah'a tabi olarak Resulü, Allah'a 
ve Resulüne tabi olarak nıüminlerdir. ��G �j i_,S'yı �_,;�� tµı � �..ılı Öyle 

, , , 
n1üminler ki, Allah'a ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek rekatlarıyla 
güzelce namaz kılarlar ve Allah 'ın emrine uyarak, isteyerek, rıza göstere
rek zekatlarını verirler, yahut rükuda oldukları halde zekat verirler. 

Bu ayetin iniş sebebi hakkında birkaç rivayet vardır: Birincisi, Ubade b. 
Samit hazretlerinin yukarda nakledilen sözü ve müminlerden maksad umumdur. 
İkincisi, İkrime'nin rivayetine göre Hz. Ebu Bekir'dir. Üçüncüsü, Ata'nın İbnü 
Abbas'dan rivayetine göre de Hz. Ali'dir. Ebu Zerr'den de: "Bir gün mescidde 
öğle namazım kılmıştık, bir dilenci: 'Ey Rabbim şahid ol Resulullah'ın mesci
dine geldim, dilendim, kimse bana bir şey vermedi' diye şikayet etti. Hz. Ali 
daha namaz kılıyordu ve rükuda idi. Dilenciye serçe parmağındaki bir yüzüğü 
işaret etti, o da gitti aldı, Resulullah bakıyordu: 'Allah'ım, kardeşim Musa sen
den: ı;;..1 � �).TJ . .  l.SJJ:ı, .) (Pi y� 'Rabbim! benim göğsümü aç, bana işimi ko-, , , ,,,. , , . 
/ay/aştır, dilimden düğümü çöz ki, sözümü anlasmlar, hana ailemden bir vezir 
ver, kardeşim Harun'u; onunla arkamı kuvvetlendir, onu işime ortak yap' (Taha 
20/25-32) diye niyaz etti, sen de: Ullal:. ı.:.S:J �� �L_.;\ �� '( .. :'rl 'Senin pazunu 
kardeşinle kuvvetlendireceğiz ve ikinize bir yetki vereceğiz' (Kasas, 28/35) diye 
Tevrat'ı indirdin. AIİahım, ben de peygamberin Muhammed'im, benim de 
göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır, bana da ailemden Ali'yi vezir yap ve bu
nunla arkama kuvvet ver' dedi. Henüz bu kelimeleri tamamlamadan Cebrail 
indi, 'Ey Muhammed oku: . . .  :J.,:;J a,, �j W! dedi." diye bir rivayet vardır.C1) 
Bu iki rivayete göre (iman edenler) den maksat belli şahıstır diyenler olmuş ve 
bundan dolayıdır ki Şia, Hz. Ali'nin imameti meselesinde bu ayet ile istidlal et
mek istemişlerdir. Şüphe yok ki Ebu Bekir ve Ali �.ı1ı �İ �.ı1G cümlesinde-
<lirler, fakat yalnız değil. 

, , 
1 • , 

���ı � �I y� �-ll ı;:.ı �,.JG �;.,:,) J.llı J� �� "Kinı Allah 'ı, Resulünü ve 
müminleri dost edinirse (bilsin ki) Allah 'ın taraftarları galip gelecek/erdir. " 
Hizb, Iugatta bir şahsın fikrine tabi olup kendisiyle beraber bulunan arka
daşlarıdır ki, kendilerini sıkıştıran bir i ş  için toplanmış kimseler demektir. �J> 

• ' f "' 

JJı "ffizbullalı" tabirini tefsirciler> JJı �:_...."· "Allalı'ın taraftarı", JJı ��1 "Allah'ın 
., t , , t , 

yardmıcıları ", '111 :  Q�1 "Allah'm dostları", '111 � ''Allah'ın ordusu" oiye çeşitli , , 
( 1 )  Süyfüf, ed-Dürrü'l-Mensfır, ili, l 05. 
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tahirlcrlc tefsir etmişlerdir. Yani gerçekte galip olanlar, ancak Allah ordusu 
vl'ya Allah dostları yahut Allah yardımcıları ya da Allah taraftarları, Allah 
fırkasıdır. Asıl velayet Allah'ındır. Diğerlerinin üstünlüğü görünüşte veya 
µ_l��icidir. Bunun için: ı,7J1 �.ılı � ÇJ� �';. �� IJ�I �.ılı ı_,� � ı_,.tı �.llt 4!1 � 
. �t,ı �llljG � ::,... �8:..lı ''Ey i;,,a,; edenler! SiUlen öne� kendilerine kit�p veril-

. ,, ,. , ' 

mi�· olanlardan ve kafirlerden dininizi alay ve eğlence konusu yapanları dost 
nlitımeyin. " Görülüyor k i  önceki yasak umumi şekilde yalnız yahudi ve 
lıı ristiyanlara mahsus idi. Burada ise yasak bütün kafirlere genellcştirilmi�tir. 
Ve aynı zamanda bu yasak, kitap ehlinin İslam dinini alaya alan ve küçük 
�ürenlerine tahsis olunmuştur. Bunun nüzul sebebinde deniliyor ki, Riföa h. 
Zt.:yd ile Süveyd b. Haris görünüşte müslüman olmuşlar, müslüman olmu� gibi 
gürünmüşler, sonra münafıkltğa girişmişler, müslümanlardan birtakım kimsclc· 
rin de bunlara sevgisi varmış, bu ayet bunlar hakkında inmiştir. Şu halde dı�tan 
rnüslüman görünüp içinden küfür ve nifak taşımak, dini çirkin maksatlara alet 
yapmak, dini eğlence ve oyuncak yerine koymaktır ve bununla önce müslüman
lığını açığa vurarak, müs]ümanlara içJerinden fesat saçmak isteyen dönme 
kafirlere dikkat nazarı celbedilmiştir. Bununla beraber sebep hass (özel) olmakla 
beraber hüküm anım ( genel)dır ve her çeşit alayı içine alır. Bunun için bu mut
lak sözden sonra alay etmenin öze] bir çeşidini beyan ile şöyle buyuruluyor: 

�� �';. �.JJ;Jı !.t4'ı uı_ı �-Ju r�_(, O kafirleri de dost edinmeyiniz ki, nama
za çağırdığınız, yani ezan okuduğunuz zanıan o ezan veya namazı eğlence 
ve oyun yerine tutar, alay ederler. �)}'·! 'J r:,; �� �.; Bu da bunların akılsız 
bir toplum olmalarından doğar. Bu akılsızlıkları cümlesindendir ki, manasız 
çan]arı dinlerler de tevhide, namaz ve kurtuluşa çağıran yüksek manalı güzel 
ezanlardan hoşlanmazlar. 

Bu ayet önce ezanın meşru olduğuna, ikinci olarak onunla alay etmenin ve 
hafife almanın küfür olduğuna delalet etmektedir. Bunun için ezana icabet et
mek vacibtir. Bu ayetin iniş sebebinde de şu iki rivayet vardır: Ezan okununco 
müslümanlar namaza kalktıklarında yahudiler gülüp alay ederek ı,.,L, , ı;.ll � ı;.ll 
1A 'J IA , ı_,L, � "Kalktılar, kalkmaz olsunlar; kıldılar, kılmaz olsunlar; rOkG 
ettiler, etmez olsunlar" derlermiş. Suddi'nin rivayetine göre Medine'de hir 
hıristiyan varmış, müezzinin .JJI �� (l.;..:. �1 '�A.1 "Ben şa/ıitlik ederim ki, tnl1J1t1k
kak Muhammed Allah'uı Resı;lüdiir" dediğini işittiği zaman y�ltlı �I j:;.1 11Allnh 
yalancıyı yaksın" dermiş. Bir gece hizmetçisi elinde bir ateş ile oda�ına gider

ken bir kıvılcım sıçramış, hane halkı da uykuda imiş, derken bir yangın çıkma�, 
hıristiyan da bütün ailesi ile beraber yanmış gitmiş, bu ayet de bunun üzerine 
inmiştir. 
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Şimdi Kitap ehlinin müslümanlar hakkında besledikleri fesat fikri ile dini 
alaya alma ve küçük görmelerine karşı cevap, ceza, öğüt ve İrşad olmak üzere 
buyuruluyor ki: . . .  � �_,:.�; � ylisjl �1 Ç Jj "De ki: Ey kitap ehli! Sadece 

' , , 
Allah 'a, bize indirilene ve bizden önce indirilene inandığımız için mi bizden 
hoşlanmıyorsunuz. " 

NAKM ( � ) bir şeyden hoşlanmamaktır ki, nimetin zıddı ve azab demek 
olan "nikmct" bundan veya bu mana ondan alınmıştı. Bu ayette pek güzel bir 
"kıyas-ı muhassem" (ikilem) vardır. Yani ey kitap ehli, sizin bizden hoşlanma
m anız, bizi ayıplamanız, dinimizi beğenmemeniz, başka bir şeyden değil, ancak 
iki sebepten dolayıdır: Birisi, bizim Allah'a ve Allah tarafından bize, bizim Pey
gamberimiz Muhammed Mustafa'ya indirilen şeriat ve yola, Kitap ve Sünnete 
ve bundan önce geçen peygamberlere indirilmiş olan kitaplara ve bu arada Tev
rat ve İncil'e de iman etmemiz; diğeri de sizin çoğunuzun fasık olmasıdır. İşte 
bizi beğenmemenize ve bize kızmanıza bu iki şeyden başka sebep yoktur. Bizim 
imanımız sizden geniş ve sizin esaslarınızı da içine almaktadır. Sizin ise hem 
iman sahanız ve vicdanınız dar, hem de çoğunuz fasık ve vicdansız. Şüphe yok 
ki, birincisi olan iman ve vicdan genişliği ayıplanacak bir şey değil, takdir edil
mesi gereken bir haktır. Şu halde sizin bizden hoşlanmamanızın tek sebebi 
fasıklığınız ve vicdansızlığınızdır. Gerçekte dar kafalılar yüksek kafalıları, vic
dansızlar vicdanlıları, günahkarlar doğruları sevmezler ve onları rahatsız etmek 
için ellerinden geleni yaparlar. Ellerinden gelirse bir yudum suda boğmak is
terler. Büyüklerin kıymeti de bunlara tahammül etmek ve mücahede eylemektir. 
Demek oluyor k i  bu ayet, kitap ehline cevap verirken, i lk önce müslümanlara 
bir derstir. Çünkü müslümanlar toplum olarak bu cevabı verebilmek için, · bu 
geniş ve kuvvetli imana sahip olması ve çoğunluğun günahkar olmaması lazım 
gelir. Yoksa yahudilerin ve hıristiyanların günahlarına iştirak edip de onlara 
kendini beğendirmeye çalışmak veya onlara galip gelme ümidini beslemek 
hem hakka iftira ve hem kendini rezil etmektir. 

1 , 

J.ıı � � �.; � � �i � Jj "Nebe"', mühim haber demektir. Buradaki 
, "' "' , � "' .. ' 

ism-i işaretin muşarun'ileyhi hakkında ve şerriyyet (şerlik, kötülük) hususunda 
söz edilmiştir. Bir rivayete göre yahudilerden bir kısmı gelmişler, Resulullah'a 

;"- ft..- , , 
dinini sormuş�ar, Resulullah 0� � �J . . . .  �G.! )! J)1 c.:, G:J! J)1 (.J �� Lt.ı 
"Allah'a, bize indirilene, fbrahim'e, ismail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına in
dirilene, Musa ve isa 'ya verilene ve diğer peygamberlere Rab/eri tarafından 
verilene inandık, onlar arasında ayırım yapmayız, biz Allah'a teslim olanlarız" 
(Bakara, 2İ136) diye cevap vermiş. İsa'yı işittikleri zaman, "Biz, sizin dininiz
den daha kötü d�ni bilmiyoruz; demişler. Bu ayet bunun üzerine inmiş. Şu halde 
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lı1 1 1 1 lar dine "şer" (kötü) dediklerinden <lolayı, "Sizin şer dediğinizden daha 
ki)t lisünü· size haber vereyim ki, o sizin din adını verdiğiniz kendi halinizdir." 
m;inasma mücarat yoluyla şer denilmiş ve �l de ayıplanan dine işarettir dcnil
ıııi� ise de, biz bu iniş sebebine karşı çıkmamakla beraber şu manayı daha açık 
huluyoruz: Ey Muhammed, o kitap ehline şöyle de: Daha kötüsünü çok önemli 
hir �ekilde haber vereyim mi? İşte � �� =.lJı :::.1;;. Allah 'ın lanetlediği (Bkz: · 

Bakara, 5/13) ve kendilerine gaz�b etİiği, :.,_;8JC, f.):,.11 � �� ve kendilerin
dl'n maymunlar ve domuzlar yaptığı, �jlla.Jı J:;&.�

-
ve bir de tağuta tapun, 

lnJ1uta kulluk eden kimseler. �' .i:,:., � J:;,t, c� p �) işte hunlar nıev-
, ,, , ; 

kice daha fena ve doğru yoldan daha çok sapnuş kimselerdir. 
"Kırade" (maymunlar) ve "hanazir" (domuzlar) yapılanlann, yani gürünü� 

ve manevi bakımlarından mesih (çirkin bir şekle giriş) denilen, bu hale getiri
lenlerin "ashab-ı sebt" (cumartesi günü ehli) olduğu, bunların gençlerinin muy
mun, ihtiyarlarının da domuz ktl ığına konulmuş bulunduğu söyleniyor ki ,  
geçmiş ümmetlerde ve özellikle İsrailoğulları'nda böyle mesh (başka bir hayvan 
kılığına çevrilme) ler bilinmektedir. Hıristiyanlarda da İsa'nın sofra arkadaşları 
hakkında mesih rivayet edilmiştir. Bunun için bazı tefsirciler, kırade (maymun) 
cumartesi ehli; hanazir (domuzlar), İsa'nın sofra arkadaşlarıdır, demişlerdir ki, 
Bakara suresinde ashab-ı sebt hakkında yalnız �ı_ı r.):,.; ı)) "Aşağılık maymun-

.. . 

/ar olun " (Bakara, 2/65) buyurulduğuna göre bu daha uygun olsa gerektir. 
İnsanların böyle hayvan haline konulmasına "mesih" denilir ki, ya yalnız ma
nevi veyahut hem suri (görünüş itibariyle) ve hem manevi olmak üzere iki 
türlüdür: Manevi mesih ahlaki düşüklük doğuran d�ğişme; sfiri ve manevi mesih 
de ahlaki düşüklükle beraber hayata düşüklük doğuran değişimdir ki, buna 
"hakiki mesh" de denh. Memsfih olanlar (değişime uğrayanlar) da üreme 
(tenasül) olmaz. Şu halde, "maymun ve domuz oldular" demek, "hayvan cinsle
rinden maymun ve domuz üremesi yapan bir çeşit oldular" demek değil, tamamı 
sefalet içinde tükenmeye ve sonuçsuzluğa mahkum oldular demektir. Bununln 
birlikte insanın maymundan genesation (doğma, doğum) yoluyla tekamül 
ettiğini iddia edenlerin yine insanın da doğum yoluyla maymuna döneceğini bir 

' 
kanun gibi düşünmeleri gerekir. Ve bu ayet bunlara da bir cevap ve inzur 
(korkutmay)ı içerir. Ayette, lanetten gadab (kızmay)e, kızmadan mesh (hayvnnu 
döndürmey)e, mesihden tağuta ibadet (şeytana kulluğ)e doğru giden beyan silsi
lesi gösteriyor ki, bunların hepsinin toplamı değil, her biri bir şerdir. Ve hunlar 
içinde en aşağısı lanet, en yukarısı da şeytana tapmaktır. Demek ki şeytana tap
mak, bunların hepsini gerekli kılan bir şer başlangıcıdır. Bunlar önce mclôn 
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olur, Allah'ın rahmetinden uzaklaşttnhrlar. ikinci olarak uzaklaştırılmakla kal
maz Allah'ın gazabı başlarına çöker, elemler ve belalar içinde kıvranırlar. 
Üçüncü olarak maymun gibi bir insan taklitçisi, kararsız, değişken, sahtekar, bir 
bakıma zeki, insanın her yaptığını derhal taklit eder, fakat gerçekte ne yaptığını 
bilmez, taklid derdiyle her felakete atılır, sevkedilir, gayet çirkin, suratsız bir 
maskaralık örneği veya domuz gibi canavar, boynu bükülmez, kafası tuttuğuna 
gider, her kötülüğü yapar, her pisliği yer, derisi bile debağat (tabaklama) kabul 
etmez, çirkin, nefret edilen, kahredilmiş bir .cinayet ve alçaklık timsali olur gi
derler. (Tağutun manası için Bakara suresinin 256. ayetine bkz.) �.,,lllr.Jı �j 
"Tağut'a taptı". "Abede = � 11 fiil-i mazi olarak � veya � 'ye matuf olup :;.j 
� demektir. Fakat Hamze kıraetinde y = ba'nın zammı (ötrüsü) ile ve l; = te'nin 
cerri ( esresi) ile izafi terkip (isim tamlaması) olarak �.,lllı.ıı �� şeklinde okunur 
ki, bu şekilde de "kırade" ve "hanazir"e matuftur. � "yekuz" vezninde sıfattır. 

Bunlar, �J::� . . .  ;.t �r.;� ey müminler size geldikleri zaman �1 " inandık" 
derler, inanmış görünürler, halbuki kafir girer, kafir çıkarlar. Gönüllerin
de ne küfürler, ne fesatlar gizlerler ve düşünmezler ki, bu gizledikleri küfür 
ve münafıklıktan Allah gafil değil, onları kendilerinden daha çok bilir. Ey Mu
h�mmed veya ey muhatap � � ,;')� bunların hepsi değil, fakat çoğunu 
görürsün ki �ı � �(,J;J(, f."'il � ���� günah, düşmanlık, haramı yen1ek, 
bu üçüne devamlı koşarlar, atılırlar ki yalancılık, küfürbazlık etmek, zulmet
mek düşmanlığın; rüşvet de suht (haram)m en açık misallerindendir. (Bkz: 
Maide, 5/42) �ı� l)lS' (.. � Bu yaptıkları an1el ne kadar kötüdür. �� 'I) 
�ı � ;J'J1 �� � �Ç-':i'G ��(Jı Rabbaniler yani başlarında rabbanilik id-, ,  "" " ,. . " 

diasında bulunan amirleri, politikacıları ve ahbar denilen alimleri bunları 
yalan söylemekten ve haram yemekten yasaklasalar ya! Fakat yasak
lamıyorlar, en az susmakla olsun destekliyorlar. �;-: ..,� ı)lS' (.. � ller halde bu 
işledikleri çok fena bir sanat. Demek ki bunlar bunu sanat edinmişler, çok 
çirkin bir siyaset sanatına düşmüşlerdir. Ve bütün sorumluluğun esası bunlar
dadır. Ve halkın ahlakını, dinini bozan bunlardır. Tağut bunların içindedir. Ve 
anlaşılıyor ki, zahitlerin sorumluluğu, alimlerden daha öncedir. A l imler 
demişlerdir ki, Kur'an'da alimleri tevbih eden (azarlayan) ayetler içinde en 
şiddetlisi, en korkuncu budur. ibnü Mubarek hazretleri de bu ayetin içeriğini şu 
beytiyle ifade etmiştir. 

''Dini en çok bozanlar melikler, kötü bilginler (hahamlar) ve din adamları 
1 

(papazlar) dır. 11 '��ı �lj� Yahudiler, !l� Jıı � Allah'ın eli bağlıdır, sıkıdır, , , 
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dl•tlilcr. Bu söz, mahcur (kullanılmaktan menedilmiş)dur, bağlıdır, dilediği gibi 
lnsarnıfa yetkili değildir, her istediğini yapamaz ve şu halde istediği gibi infak 
ve ihsan da edemez, dardır, bol rızık veremez demek olduğu gibi, eli sıkıdır, 
lohiaımda cimrilik ve tutmak vardır, vermek istemez, isteyemez demek de olabi
lir. Yani ya doğrudan doğruya cömertliğin inkara veya kudretin inkarı ile bera- · 

her t:ömertliğin inkarından kinayedir. Arap dilinde "gulliyet" deyimi, cimrilik ve 
pinıi likten; "bast-ı yed" de el açıklığı gibi cömertlik ve keremden kinaye olur. 

· Ve onun için hakikaten el bulunmayan yerde de kullanılır. Dilimizde "eli hağl ı "  
�J�ınck, "el darlığı" gibi bir darlık, fakirlik veya aciz olma ve engel manası ifade 
tdcr. El sıkılığı ise, esasen yine darlıktan alınmış olmakla beraber bu mana 
dfö�ünülmeksizin servet ve kudreti de varken doğrudan doğruya cimrilik ve ya
rulıl ıştan pintiliği ifade eder. Çünkü kinayeler, ya bir mertebe veya mertebelerle 
ltcrckli yerlerde kullanmak demektir. Arapça "gulliyet" ise, her iki manaya 
müsaittir. Nitekim �ı;!�, )ı ll� �� � �� "Elini boynuna asıp bağlama" (İsra, 
J 7/29) ayetinde el 'sıkıl�ğı ��1 :-Jl de de el bağlılığı 'zaruret' ve sıkıntılı 
ırn1nasınadır. Yahudiler �fo'Jıı � derken, eli, hem bağlı, hem sıkı manasını 
kastetmişler ki, cevapta : � ;  ;�f � ı:,,G1� ;r� J,; "hayır, onun e l i  açıktır, dile-. , , 
diğine infak eder" buyurulmuş, hem kudret ve hem tam irade i le cömertlik ishal 
olunmuştur. Şu halde yahudilerin bu sözü, "Allah her istediğini yapamaz ve her 
istediğini veremez, onun için bol bol rızık da veremez, yoksa yahudilere hiç 
darlık çektirmez, her şeyi ihsan ederdi" mealinde olduğu anlaşılıyor. 

İbnü Abbas, İkrime ve Dahhak demişlerdir ki, önce bolluk ve ucuzluk 
içinde bulunan ve hatta bulundukları yerlerde. halkm en zengini olan yahudilerin 
sonradan Allah'a isyanları yüzünden darlığa ve sıkıntıya düşmüş olmalanndan 
<lo layı, bu sözü Finhas b. Azura söylemiş ve bu ayet bu sebeple inmiştir. 
Mukatil ise İbnü Suriye ve Azir b. Ehi Azir'in de Finhas ile beraber olduklarını - ' 

ve hatta istikraz (ödünç para alma) ayetlerine karşı, � I� ·.il � � aıı �I 
"Muhakkak Allah fakirdir, biz ise zenginiz" (Al-i İmran, 3/lSl) dedikl�ri gibf 
Bühtünnassar ve hıristiyanlar tarafından Beyt-i Makdis'in tahribi olaylanna da: 
11Eğer Allah'm eli bağlı olmasaydı bunları bizden men ederdi" dediklerini riva
yet etmiştir. Yahudilerin bu sözü Resululllah'm ashabının çok fakirlik ve ihtiyaç 
içinde bulundukları sırada: "Muhammed'in Allah'ı fakir; eli bağlıdır, onun için 

onları sıkıntıdan kurtaramıyor" şeklinde müslümanlarla alay etmek için söyle
miş olmaları ihtimali de söylenmiştir. Ayette bunun zahitlerin ve bilginlerin sa

natlarını kınamanın hemen akabinde söylenmiŞ olması sebebiyle sözün gelişi 
(siyakı) bize şunu işaret ediyor ki, bu sözün yahudilerin bilginleri tarafından 
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söylenmiş olması itibariyle hepsine nisbet edilmiştir. Ve demek oluyor ki, bu 
söz yahudilerin inanç ve ahlaklarıyla ilgili bir düstur mahiyetinde özetlenmiş ve 
herkesin anlayabileceği bir ifade i le  anlatılmıştır. Buna göre bunda başlıca iki 
mesele vardır: Birisi, sonraki yahudilerin Allah'ın hakkındaki felsefi görüşleri; 

diğeri de buna bağlı olarak ahlak ve iktisatta tutturdukları cimrilik ve pintilik 

düsturları ki, bunlar yukarda anılan kötülüklerin sebeplerinden en önemlisini 
teşkil eder. Demek oluyor ki, yahudi bilginleri sonradan tabiat (huy) ve İcab 

(gerekircilik) nazariye (görüş)sine saparak Allah Teala'nın tam manasıyla iste

diğini yapabilen (fail-i muhtar) olmadığı ve ilahi kudret ve iradenin tabiat ka
nunları i le bağımlı ve mahdut olup onun üstüne çıkamayacağı, diğer deyimle 
Allah kainatı yarattıktan sonra artık dinlenmeye çekilip hüküm ve kudretini � 

r-. • .. 

�: �'(, J.ıı : �1 "biz A llah'm oğullan ve dostlarıyız" dedikleri gibi, yarattıklarına , , 
tevdi etmiş olmakla, onlara dilediği gibi sevap veremeyeceği ve ceza yapama
yacağı ve bu şekilde eli bağlanmış, lutuf ve ihsanı gayet daralmış olduğu ve 
böylece yahudilerin bunu böyle bi l ip gereğince her hususta cimrilik ve pintiliği 
iktisat kanunu edinmeleri gerektiği fikrine düşmüşler ve bu fikir altında Allah'ın 
hem rahmetinden ümitsiz ve hem gazabından emin olarak o fena sanata gir-

' 

mişler, kısacası �fo :" ' � ' 'Allah'ın eli bağlıdır'' demişler. ı)u L:.; ı� �,-41 ;-Jl 
Kendi elleri bağlannuş da öyle söylemişler ve söyledikleriyle lanetlenw 
mişlerdir. Elleri bağlansın ve sözleriyle lanet olunsunlar ! .  Bu kısım, ya bu 
sözlerinin sebep ve sonuçlarını haber vermek veya bu sebeple aleyhlerine dua 
etmeyi öğreten ve te.lkin eden bir inşa (dilek)dır. 

ı:,G1� �(� � Hayır, Allah'ın iki eli de açıktır. Yed-i cemali (cemal eli) de 

açık, yed-i celali (celal eli) de. Haşa o cimri değil, mutlak cömerttir, aciz değil, 
mutlak kadir (güçlü)dir. � � ; (r � Nasıl dilerse öyle verir, isterse verir, is-

� 

terse vermez; isterse az verir, isterse çok; isterse hesap ile verir, isterse hesapsız; 

isterse sebep ile veri.r, isterse sebepsiz; hem zengin, kerim, hem mutlak kadir; 
heni isteğini yapan, hem mutlak rızık vericidir. Ne vermeye mecburdur ne ver

memeye; ne vermekle zenginliği tükenir, ne vermemekle cimri olması gerekir. 
Ne kudretini kanıtlayacak bir güç vardır, ne de iradesini yasaklayacak bir kanun. 
Kudretleri sınırlayan kayıtlar, iradeleri zorlayan kanunlar Allah üzerinde değil, 

ancak ve ancak yaratıklar üzerinde hakimdir. Onların sınırlarından çıkn1aya yol 

bulamayacak olanlar yaratıcı değil� yaratık olanlardır. (Bu konuda Bakara 2/2 12; 

Al-i İmran, 3/26-27; Nfır, 24/38; İsra', 17/30; Sebe', 34/36; Zümer, 39/52; Şfıra, 42/ 1 2, 

27; Talfık, 65/2-3; Zariyat, 51/58 ayetlerinin tefsirine bkz.) 
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TEN BİH: Biraz önce işaret ettiğimiz üzere dilimizde "filanın eli açık" dc
ııildiği zaman bilinir ki bu tabirlerde "el'' kelimesinin müfred (tekil) olarak bir 
mfınfısı kastedilmez ve "eli açık" terkibi bütünüyle bir kelime gibi c.11-
mtmfısından mecaz, daha doğrusu kinaye olur. Hakiki mana mümkün olsa bile 
dl'ı�ünülmez. Sahi, cömert olan kimsenin iyil ik etme ve verme sırasında daima .  
c li ni uzatıp açmakta ve herkes ondan alacağını almakta olması gibi esasa ait 
kullanmaya sebep olan gerekli şey kimsenin hatırına gelmez. Hatta o derecedeki 
hazan hakiki mana mümkün bile olmaz. Mesela iki  kolu dibinden kesilmi!l olan 
hir kimse bile gerçekte cömert olursa ona "eli açık" denir. İşte /\rap�ada •J.! 

.U,� "eli açıktır" da tıpkı böyledir. l'.>8,H �(.4 "iki eli açıktır" ise bunun tekit ile 
mubalağasıdır ki, kendisinde cimrilikten asla eser olmayıp devamlı ve son de
rece vergili olduğunu ifade eder. Ve bunlarda "yed" (el) kelimesinin ne tekil ne 
lcsniyesi (ikili)nde özel bir mana asla kastedilmiş veya düşünülmüş değildir. Ve 
hunun Arap dilinde birçok misalleri vardır. Mesela: J-ıf� ��I � �I -,,� 
,;,,\J..JJ �� ;r.A3 "ı:.ı-.p "iki elin açılması koruya bol bir yağ;n�ı: �erdi. Dereleri ve , , 
tepeleri de onun nimetine şükretti. " diyen . şairin derelerinin, tepelerinin fer
yadını şükredilmiş kılan kuvvetli bir yağmuru koruya ihsan eden ;.;it. � tabi
rinde asla "el" tasavvur etmeyip, sırf nimeti yaymayı . kasteddiği şüphesizdir. 
Aynı şekilde Lebid: t+-L..j Jı:-;;•JJ � �ı ·�! i)J 'ı:.ı'lf� Jj !:-! if�� "Soğuğun yu
ları poyrazm elinde olunca rüzgar sabahı bir ağırlık görür. " diye soğuğun yu
larını poyrazın elinde gördüğü rüzgar sabahı, mücerred (soyut) bir temsili istiaw 
ile poyrazın tesirini ve soğuğun şiddetini anlatmıştır. Demek ki "rüzgar gibi e l "  
tasavvuru, mümkün olmayan şeylere bile dilde e l  isnadı ve hatta müfret bir 
mana kastedi lmeyerek isnadı pek çoktur. işte l'.>8.H ;f:.4 � yüksek nazmında da 
=� � � � manasıyla cömertliği tekit edil�iş yüksek kudret ve kamil irauc 
kastedilmiş olduğundan "yed"in ne hakiki, ne hakiki olmayan hiçbir manası 
düşünülmeyerek tamlamanın toplamından kinayeye ait bir mana kastedildiğinde 
tereddüde yer yoktur. Ancak bundan "yed"in bilinen manası düşünülmeksizin 
(Allah'ın eli) denilmesinin yasaklanmış olmayıp caiz ve meşru olduğu anla�ıl ı r .  
Hakikatte Allah'a "el" nisbet eden birçok ayet ve hadis vardır ki, bunların baı.ısı. 

I 

sayı beyan olunmaksızın �_.�1 '.:,') �I �. "A llah'ın eli, onların <1llc•ri11i11 
üstündedir. " (Feth, 48/1 O), ayeti ve ��I t- .JJI � "Allah'ın eli toplumla hc•rah<'r
dir. nCl), hadisi gibi mutlaktır. Bu ayet, ay�ı şekilde L.J � �1 �:.�·. (.. �I � Jl) 
:S� :- ·;1,;.. "(Allah) dedi ki: ·t·y /f)/is, iki elimle (bizzat -kudretimde) yaraiı�ğ111w 

s�cde etmekten seni alıkoyan nedir?' (Sfıd, 38/75) ayeti � �J; � "/\ llalt 'm iki 

(1) Tirmizi', Filen 7; Nesei, Tahrim 6. 
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eli de sağdır. n(l) hadisi gibi bazısında "iki yed" (iki el) zikredilmiştir. Bazısında 
da ço�ul gelmiştir ı:..�1 ��1 � � ;..4J ı�;J� el "Ellerimizin yaptıklarından ken
dilerine nice hayvanlar yarattık" (Yasin, 36171)  ayeti gibi. Bunlardan ise bir akaid 
(inanç) meselesi hasıl olmuştur. Selef alimleri demişlerdir ki, "Kur'an'da Allah'a 
yed (el) isnat edilmiş olduğu ve :� � � "Zatına benzer hiçbir şey yoktur" 

, , , 
(Şura, 42/1 1) gereğince yedullah (Allah'ın eli)m bizim bildiğimiz özel cisim ola-
mayacağı da akıl ve nakil gereğince bilindiği için, biz 'Allah'ın yedi (eli) vardır' 
diye iman eder ve hakikatini Allah'ın i lmine bırakırız, yorumuna kalkışma
yız ... ". Yani bunu müteşabihlerden tanımışlar ve aıı \ıı �J\.1 � L.J "0 (Kur'iin)ın 
tevilini ancak A llah bi�ir" (Ali İmran, 3/7) demişl�rdfr. Fakat sonradan bazı 
Mücessime mezhebinde olanlar ortaya çıktığı için, Kelam alimleri bunların 
muhkem ayetlere göre her birini makamına uygun bir mana ile yorum ve izahın ı  
caiz görmüşlerdir. 

Arap dilinde � (el) kelimesi çeşitli şekillerde kullanılagelmiştir: 
1. Bi1inen özel uzvun ismi ki kah bileğe ve kah koJtuğa kadar söylenir. 
2. Nimet manasınadır ki çoğul unda ı;l41 kullanılır. 11.ı;� }A ı;l41 :.:,;s- » 

"Yanımda filanın nimeti çoğaldı. " « � �}i,1 � ıS;;., I)� » "Fila'n;n be�de bir ni-ı 
" .,. - .. 

meti var ki onun üzerine kendisine teşekkür ediyorum. " denilir. Dilimizde bu 
mana pek bilinmemektedir. Fakat "efendim elinizin altında yaşıyayım" denildiği 
zaman da nimetiniz ve yardımınız sayesinde demek olur. 

3. Kuvvet ve kudret manasınadır. Nitekim .)��t, ı;�'i·ı �) "kuvvetlerin ve 
, , , 

akılların sahibi" diye tefsir edilmiştir. Sibeveyh'in naklettiği üzere araplar �� 'i 
Ü+. derler ki, maksat tam kudreti inkar etmektir. Yani "Senin buna pek kudretin 

-
yoktur" demektir. Dilimizde de bu mana çok bilinir. Mesela "El, elden üstündür 
arşa varıncaya kadar'' deninr ki, "Kudret, kudretten üstündür, ancak Allah'ın 
kudretinin üstünde hiçbir kudret yoktur" demektir. Aynı şekilde, "Filanın bunda 
eli var, yahut parmağı var" denildiği zaman da tesiri, etkisi var demektir ki, bu 
da kudret manasına aynı köktendir. Bu cümleden olmak üzere dilimizde "el", 
alet ve iş yapma aracı manasına da kullanılır, "Bu işte filanın eli filandır; filan, 
filanın eli ayağıdır" denildiği zaman bu mana kastedilir. Bu kullanma şekli, 
Arapça'da da yok değildir. 

4. "Mülk" manasınadır. "Şu arazi filanın yedindedir" denilir ki, mülkiyeti 
altmda veya tasarrufundadır, demek olur. Nitekim �lS'.81 i� �� ı;fll "Nikah bağı 
elinde bulunan erkek" (Bakara, 2/237) demek, nikahı akdetmek selahiyetine sahip 
olan demektir. 

5. Yardımın ve özelleştirmenin şiddeti manasınadır ki, "Ben bunu elimle 
( 1) Müslim, lmarc, 18. 
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yııptıın" demek, "kendim yaptım" demek ol<luğu gibi, " İ tina ettim, çok üzcl 
�(· k i l de ünem verdim, şu halJe bence büyük bir kıymeti vardır" demek de olur. 
Adt·ın hakkında �� :-itı. W "Kendi iki elimle yarattığım" (Sad, 38175) buyuru!-, ' 

ınası bu cihetle bir özel şerefi beyandır. 

işte Allah Teala'ya nisbet edilen "yed11 de birincideki manadan başka hepsi ' 
ı�· ın düşünülmesi mümkündür. Ebu'I- Hasen el-Eş'ari (Allah ona rahmet eylc
Nİn) bazı sözlerinde demiştir ki, "Yedullah (Allah'ın eli), zatullah (Allah'ın zatı) 
ik kaim bir sıfattır ki kudretten başkadır. Ve ıstıfa (seçme) yoluyla 1ckvin 
(yaratma) bunun şanındandır". Fakat Eş'ari'nin, tekvin sıfatını kudret sı fa1ına 
(li 'müştürdüğüne göre böyle demesi, yed (el) mutlak kudret değil, bir özel kud
ıTttir manasına kabul edilebilir. Alimlerin çoğu da Allah Teala hakkında yed 
( d)in, kudretten veya nimetten ibaret olduğunu söylemişlerdir. Fakat �r� J; 
l)G1 � "hayır, onun iki eli açıktır" da bu konuların cereyan etmesine hiç de 
lüzum yoktur. Zira bu, yahudilerin kinayesine yine kinaye ile - bilindiği üzere
hir cevap olduğu için, bunun yorumu bilinemeyecek olan müteşabihlerden ol
madığı ve şu halde buradaki "yed" (el) den bu manaların hiçbiri düşünülme
yerek cömertlik ve kudretin doğrudan doğruya tamlamadan kinai mana olmak 
üzere anlaşıldığı unutulmamalıdır. Ve bundan dolayı burada, "Allah'ın iki kud
reti ne demektir? " diye bir soruya da yer yoktur. Çünkü tesniye (ikil), yukarda 
hatırlatıldığı üzere, cümlenin manasına göre sırf mubaiağa ve tekit içindir. Bu
nunla beraber � �J.! 8s' "Allah'ın iki eli de sağdır. " hadisinde olduğu gibi bura-. ' ' 

<la da "yed" ( el)in kinayeden vazgeçerek manasını düşünmek gerekirse iki 
"yed"in biri "açık el", biri de "kapalı el" olmak üzere ilahi kudretin cemal ve 
celali durumlarını anlamak gerekir. Nitekim celal eserini göstermek üzere buyu-... 
ruluyor ki: � �ı)J, � � �! J;1 (. r•�: � �� Ve her halde Rabbinden 
sana indirilen bu Kur'an ayetleri o yahudilerden birçoğunun taşkınlığını ve 
küfrünü artıracaktır. Bundan sonra bunlar tağutluk (şeytanlık)ta daha ileri , 
gideceklerdir. Çünkü laneti haketmiş olanlar � :"!ı.� �1 aJı _�; � "Allah orılurın 
kalblerini temizlemeyi istemedi. " (Maide, 5/41) hükmüne mahkum olmuş za
l imlerdir. Kur'an'ın fiili hidayeti ise muttakiler ve müminler içindir. � J� 
"Muttaki/er için yol göstericidir" (Bakara, 2/2); � � ı.S.i+:., � � J.;.;" "Allah , ,, ,  , , , ,  , 
onunla birçoğunu saptırır ve yine onunla birçoğunu yola getirir. " (Bakara, 2/2ll); - ' 

GW. �ı �lh.Jı �__;. � �j:JJ t.;.�� : \1.:. ;  (. �Gi}ı � J')� "Biz Kur'an 'dan müminlere ,, ,,,,, , , , , ,, 
şifa ve rahmet olan şeyler indiriyoruz. (Ama Kur'an) zalimlerin ziyanını 
artırmaktan başka bir katkıda bulunmaz. " (İsra', 17/82). Fakat bunların küfür ve 

taşkınlığından endişeye de yer yoktur. Çünkü �:· __ ;)ı r';. J! : (�IJ ı:.r�ı r4'�i � 
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"biz onların arasına, kıyamete kadar düşmanlık ve kin atmışız " dır. Bunun 
için �I l,l.Ul,1 y:,;JJ GG IJ��l � "ne zaman savaş için bir ateş yakmış/arsa Allah 

, , 

onu söndürmüştür. " Şu halde bunlar hiç bir zaman hakiki bir kuvvet ve 
üstünlük bulamazlar. r,,u ../#�'fi ,_; �-;:..:,� Yeryüzünde dalına fesat çıkarmaya 
çalışır dururlar. ��ı � � !l.Jc, Allah ise fesatçıları sevmez, fesatçılığa 

, 

koşanların cezasını verir. Ve vermek için yed-i kudreti (kudret eli) bağlı değil
dir. Onlara lanet eder, sıkıştırır ve azab eder de eder. Bununla beraber yed-i rah-

, 

meti (rahmet eli) de bağlı değildir. Bunun için (t� ı_,t.ı yG>:ll �1 01 '_h Kitap ehli 
fesatçılığa koşmaktan tevbekar olup iman etseler ve layıkıyla korunsalar, 
fesattan sakınıp rahmet eline talip olsalardı, bütün kötülüklerini - istedikleri 
gibi- kendilerinden muhakkak örter, onları ebedi nimet cennetlerine koyar me
sut ederdik. �:r_, L-'.ı�ı ı;.ll1 �1 '.h Bunlar iman edip Tevrat ve İncil'i �)1 (.� 
;.,.;_:, � �I ve Rablerinden kendilerine indirilen diğer kitapları ve ayetleri 

ik�me' 
ets�ler, yani her türlü tahriften uzak olarak gözlerinin önüne dikip hiç bi

rinden nasiplerini unutmaksızın bunların içermiş olduğu ilahi anlaşmaları yerine 
getirseler ve bu şekilde muttakl olsalardı -ki o zaman Muhammed Aleyhisse
lam'ın peygamberliğine iman etmiş olacaklardı- bu takdirde � �� °rf!";; � ı)S' � 
���1 hem üstlerinden ve hem ayaklaranın altından yiyecekler, her taraf
larından Allah'ın nimetine garkolacaklardı da, sıkıntılar içinde kalıp cimrilik ve 
pintilik derdiyle ll,,r-:. J.ıı � "Allah'ın eli bağlıdır" demeyecekler, lanet ve gazaba 
layık olmayacaklar, hem ahiret ve hem dünya saadetine ereceklerdi. Bunlara 
Tevrat ve İncil'den başka �� :r �I J)1 l:.� "kendilerine Rablerinden indirilen" 

, ,,,. , , , , 

den maksad, diğer peygamberlere inmiş olan Şa'ya Kitabı, Habbuk Kitabı, 
Daniyel Kitabı gibi Muhammed Aleyhisselam'ın gönderileceğinin müjdeleriyle 
dolu bulunan kitaplar ve Kur'an'da bu ayetler gibi kitap ehli"ne hitap ederek indi
rilen ayetlerdir. ��1 � �� �") :r I� in birçok manalara ihtimali vardır: 

, ,,  ,,, , , ,  , . 

Birincisi: Yalnız alt - üst değil, her yönde bolluktan kinayedir ki; hiçbir 
yönden yoksulluk görmeyecek, baştan ayağa nimete gark olarak devamlı nimet
leneceklerdi demek olur. 

İkincisi: Yukarıdan yemek, yağmur ve diğerleri gibi gökten gelenlerden is
tifade etmek; ayak altından yemek yeryüzüne ait mahsullerden faydalanmaktır. 

Üçüncüsü: Yukardan yemek, ağaçların meyvelerine; aşağıdan yemek de 
ekilmiş olanlara işaret olabilir. 

Dördüncüsü: Yukardan yemek, çalışmaksızın ihsan olunacak Rabbani mev
hibeler (bağışlar); ayaklarının altından yemek de çalışıp çabalamakla ka-
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ıanılacak nimetleri ifade eder. 

Beşincisi: Üstten yemek, devletin elde ettiği ve bölüştürdüğü genel men
faatlere; alttan yemek de şahsi teşebbüs ile olan ferdi üretime delalet edebilir. 

Altıncısı: _�#� 1)�1 "ahitleri ifil edin " em�ini yerine getirip, v:·:.; � �T, 
size nimetimi tamamladım" hitabıyla ve � :111 r.:.; ı.,)'�1 "üzerinizdeki Allalı '111 
nimetini hatırlayın" uyarmasına muhatap olan müslümanların, o zaman zarurct

ıcn  kurtularak nail oldukları saadet haline işaretle, bu saadetten mahrum kalan
ların gıbta (imrenme)larını harekete geçirme manası düşünülebilir. 

Yedincisi : Bunlardan başka ahiretteki nalın cennetlerinin nimctll�nnw 
�eklini de bir tasvirdir. 

Fakat bunlar, böyle iman ve ittika i le bunları hakkıyla yerine getirmediler 
f, a:';'. r.1 � içlerinde muktesid, yani mutedil (orta yolu tutan) bir ümmet, bir 

toplum va�, fak
!1

t az. llalbuki ;.;�: �-' onlann çoğu -yukarda gördüğünüz 
üzere- 0� C. :  L:.. ne fena şeyler, ne çirkin işler yapıyorlar! . .  Şu halde toplu
mun tümüne azınlığın celbedebileceği saadeti, çoğunluğun celbettiği felaket yok 
ediyor. 

l:.:,li. � I� �_.1'ı ��--� 'J ��·-! ı)iG "Bir fitneden sakının ki, aranızdan yalnız 
haksızltk edenlere erişmekle kalmaz (hepinize ulaşır)" (Enfal, 8/25) ayetinin <lc

laleti ortaya çıkıyor. Hepsinde eli açıkJık yerine, pintilik vuku buluyor. O halde 
bu azınlık, o çoğunluktan her yönden ilgisini kesmelidir ki, bu ortaklıktan kur
tulmuş olsunlar. Kısaca Allah'ın rahmet eli de açıktır, gazap eli de. Ve bütün bu 
rahmet ve gazap hükümleri başka hiç bir zorlayıcı şart olmaksızın sırf Allah'ın 
sübhanl iradesidir. Ve bunlara mahkum olan Allah değil, kullardır. Bununla hc
rabcr kullar da istemekte serbesttir. Şu halde kullar bunun hangjsini ister ve han
gisinin yoluna koşarsa ona ulaşır. Rahmet eline koşan onu daima açık, dilediği 
gK>i rahmet saçıyor bulur. Gazap eline koşan da onun daima açık, dilediği gihi 
gazap saçıyor bulur. İkisi de sağ, iki�i de kuvvetlidir. 

İKTİSAD '.>ı·a_-··� : Lugatte " i şte ölçülü olma" def!lektir ki 11kasd" den 
alınmıştır. çünkü istediğini iyi tanıyan bir kimse, onu hiç eğilip bükülmeden 
doğru bir  şekilde kasteder. İstediğinin yerfni ve mevkisini bilcnıcyl�n ise 
şaşkınlık içinde kalır. İfrat veya tefrit ile kah sağa, kah sola bocalar, çabalar du
rur. İşte hu sebeple iktisa<l, maksada sebep olan amel (iş) demek olmuştur. Ma
liyeye ait işlerdeki iktisadın da esası budur. Buradaki 1'ümmet-i mukteside (orta 

yollu, ölçülü ümmet) hakkında tefsirciler iki görüş naklediyorlar: 



284 5- MAİDE SÜRESi: 66-68 Cüz: 6 

Birine göre maksad, yahudilerden Abdullah b. Selam, hıristiyanlardan 
Necaşi gibi kitap ehli arasından Resulullah'a iman edenlerdir. Diğerine göre de 
�ı·_ıı ::;� .ı� ZU �I::;.  ":-'w:Jı J'.1 ::,_.J "Kitap ehlinden öylesi vardır ki, ona yüklerle 

; , - ;; ; , ; ; ; A • 
emanet bıraksan, onu sana öder" (Al-i Imran, 3/75) ayetinin delaleti üzere kitap 
ehli içinde kendi dinlerinde adaletli ve doğru olan ve Resulullah'a iman etmemiş 
olmakla beraber şidd�tli inat ve kızgınlığı bulunmayıp, ölçülü ve tarafsız bulu
nan kimselerdir ki, öncekiler de bu gibilerden ortaya çıkar. Bizce de açık olan 
ikincisidir. Zira öncekine göre kevn-i sabık (geçmiş oluş) la mecaza yüklenmiş 
olması gerekecektir. 

Şimdi J;.)ı �1 � ey o Kitap ehlinin kitaplarında müjdelenmiş olan ve 
onların iman etmeleri gereken Resulüm Muhammed! Sen onlar içinde orta 
yolu tutanların azlığını ve fasıklarm çokluğuna bakma ve o fasık ve fesatçıların 
çoğu sana bir zarar yapabileceklerinden korkma da �:, � �! Jf1 C. � 
Rabbından sana indirilenin -acı tatlı- hepsini tebliğ et. 

Rivayet ediliyor ki Resulullah (s.a. v) bir hadis-i şerifinde şöyle buyur
muştur: "Allah Teala beni peygamberlik göreviyle gönderdi. Bundan dolayı çok 
sıkıldım ve görüyorum ki insanlar beni yalanhyorlar. Yahudiler, hıristiyanlar, 
Kureyşliler korkutuyorlar. Ne zaman ki Allah, 'Peygamberlik görevlerini tama
men tebliğ etmezsen seni cezalandırırım.' dedi, korku da tamamen ortadan 
kalktı".(l) ciL:...; ;.:.ı� w �··; ;J �G Eğer böyle yapmazsan, yani sana tebliğ edil-

, , 

mek için indirilenle_ri tebliğ etmezsen Allah'ın peygamberlik görevini, 
elçiliğini ifa et�emiş olursun. Nafi kıraetinde, çoğul olarak '-i�L:...ı şeklinde 

, , , 

okunduğuna göre, Allah'ın elçilik görevlerini tamamen yerine getirmemiş, vazi
feni yapmamış olursun. ı.r'�I ::,_. �( 00·� aJ� Allah ise seni insanlardan tama
men koruyacak. Çünkü 

, 

�)�I r�I ..sjit � aJı �! muhakk�k ki Allah kafirler 
güruhunu gayelerine ulaştırmayacak, sana karşı herhangi bir su-i kast yap
maya kalkışacak olanların herhalde kafirlerden olacağında şüphe yoktur. Şu 
halde Allah seni -her halde- insanlardan korur ve muhafaza eder. Fakat hiçbir 
kimseyi Allah'ın azabından koruyacak bir muhafız yoktur. Onun için peygam
berlik görevini  tamamen yerine getir ve hiç kimseden çekinmeyerek J.i de ki: 4 
_=u;:, ıfa. ;.�· J .7'�1 �1 ey kitap ehli, siz hiçbir şey üzerinde değilsiniz, yani 
diyanetiniz yok, din admı verdiğiniz, gittiğiniz yol hiçbir şey değildir. ı;._;7 � 

� � rso! Jf1 L.� �:t �_:,�ı Ta ki Tevrat'ı ve İncil'i ve rabbinizden si�e in
dirilenlerin hepsini -ki Kur'an ve Kur'an'ın bu ayeti de hu cümledendir-

( 1)  Alfısi, a.g.e., 111, 189. 
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lknıne edesiniz, hunlara hakkıyle riayet edesiniz. Mukaddem (önce gclcn)i, 
'" ııır;ı gelenin tasdikinden geçirerek toplamının sonucuna göre Allah'ın ahidlcri-
1 1 i  ve sözleşmelerini tanıyıp yerine getiresiniz. İşte o zaman bir şey üzerinde bu
hıım1u�, bir dine sahip olmuş olursunuz. Yoksa bu gidişiniz dinsizlikten, yolsuz
lııktan başka bir şey değildir. Ey Muhammed, bunu hiç sakınmadan söyle �� 
f)S, �l# � ::,_. �I J)1 (. � � ve bununla beraber emin ol ki Rabb'ind�n

. 
_. ., ; , , ,,. 

Nnna indirilen ve hak olduğunda hiç şüphe bulunmayan bu ayet de onların 
t;oJ1unun -bu cümleden olarak bilgin ve reislerinin- taşkınhk ve küfürlerini 
Hrhracaktır. Fakat bundan dolayı �-tlS'.:.Jı r�I � �ti 'jJ kafirler güruhunu 
karşı gam yeme (üzülme). Ve bu hak tebliğ, içlerinde bir azınlık da olsa hakkı 
l:ınımak kabiliyetinde bulunan orta ümmete faydalı olabilir. Çünkü: 

ı):.i �.ıl ı 0ı Şunda şüphe yoktur ki bütün iman edenler, yani münafıklar , , 
da dahil olmak üzere görünüşte iman etmiş olan, müslüman adını taşıyanlar, 
ı,�� �.ı1G yahudi olanlar, ��l.:JG aynı şekilde sabiiler (yıldızlara tapanlar) 

, , i , J 

"��G hıristiyanlar, bütün bunlardan, �� �j f '11 r°.:JG �� �ı:;. her kim 
Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman edip imanının gereğine yaraşır 
�üzel işler yaparsa, �)� �'i) �,1:1� �; ')ıJ bunlara ne bir korku vardır, ne de 
hunlar üzülürler. Görülüyor ki bir benzeri Bakara suresinde geçen bu ayette 
ünce iman edenler ve yahudiler, hıristiyanlar, sahiller diye dört sınıf zikredilmiş 
ve bu şekilde yahudiler, hıristiyanlar, sabiiler, müminlere karşılık ve şu halde 
müminden başka olarak gösteri lmiş ve sonra Al lah'a ve ahirete iman edip güzel 
amel yapanların korku ve hüzünden kesin olarak azade olacakları da 
müjdelenmiştir. Bundan ise bu vaad ve müjdenin bu dört sınıftan ancak 
müminlere mahsus olduğu ve yahudiler, hıristiyanlar, sabi il er bu üçünün bu 
müjdeden hariç bulundukları ve bununla beraber bunlar da iman ederlerse 
müminler sınıfına dahil olup aynı vaad ve müjdeye nail olacakları ve §U halde 
bunların da ümitsiz olmayıp hemen tevbekar olarak iman ve güzel amel yap
maya girişmelerinin lüzumu anlaşılacağı açıktır. Zira "mümin ve mümin olma· 
yan her kim mümin ise bahtiyardır" denilince bu bahtiyarlık mümine tahsis edil
miş ve mümin olmayan istisna edilmiş olur. Ve "mümin ve mümin olmayan her 
kim mümin olursa bahtiyar olur'' denildiği zaman da mümin olmayana iman 
teklif edilmiş ve bu şart ile ona da bahtiyarlık vaadolunmuş olur. İşte bu ftyetin 
gayet açık ve aşikar olan manası ve sevkedildiği yönü (ma sika lehi) budur. Ve 

bunun içindir ki, yukarda olduğu gibi, bundan sonraki ayetlerde de bu üç �mıfın 
küfürleri ve iman kabiliyetleri açıklanmıştır. Bundan başka müminlerin, önce 
yahudi, hıristiyan ve sabiller ile bir tarzda zikredilip bir araya getiril ip de sonra-
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<lan hepsine bir<lcn JJ� ::;.ı :;."Allah'a, ahiret gününe inanan" <liyc şartlı kazıyyc 
, , 

(önerme) ile hükmolunmasında başka nükteler de vardır: 

Birinci olarak, müminlere de gösteriliyor ki ahirette korkusuz, hüzünsüz ke
sin kurtuluş, yalnız zahiri (açıktan) iman ile hasıl olmaz. Müslümanlık �alliren 
mümin görünmekten ibaret değildir. Zahiri bir müslümanlığın, yahudilik, 
hıristiyanlık ve sabillikten büyük bir farkı yoktur. Korkusuz, hüzünsüz kesin 
kurtuluş, dıştan ve içten tekit edilmiş, artırılmış hakiki bir iman ve bununla be
raber salih amele bağlanmıştır. Hakiki iman olmadan güzel amel, dünya için 
faydalı olsa bile ahiret için faydalı olmaz. Sonra, güzel amel olmadan sadece ha
kiki iman mümkün ise de kamil (tam) olmaz; ebedi azabtan kurtarsa bile, mut
lak korku ve hüzünden kurtarmaz. Çünkü asi müminlere de azab vardır. Ve en 
azından muhtemeldir. Şu halde dinin kesin müjdesi hakiki iman ile güzel amelin 
birleşmesindedir. Gerçek imanın ilk esası Allah1a ve ahiret sorumluluğuna 
gerçekten ve bütün varlığıyla ciddi olarak inanmaktır. Ve yukardan beri 
anlaşıldığı üzere Allah1a gerçekten inanmak da Allah Teata1nın zat ve sıfatlarına, 
önceden ve sonradan indirdiği ve gönderdiği her şeye, her doğruya, her hükme 
gönderdiği ve inzal ettiği şekilde inanmakla mümkün olur ki, bu indirilenler za
man zaman artar ve gelişir ve Allah'a ciddi olarak inanan hepsine inanır. Ahirete 
iman ise sonunda sorumluluğa, iman ve amel edip edilmediğine göre sevap ve 
cezaya, bir gün gelip iman ve amel edenlerle etmeyenlerin hesabı görülüp 
mükafat ve cezalarının verileceğine ciddi bir şekilde inanmaktır. Nitekim Baka-

' - ..... 

ra suresinin başında ��; � ��'Jlfı �� � 3)1 C.� �Q! J)1 � �.::..:-;,, �� "Sana indiri-
lene ve senden önce indirilene inanırlar, ahirete de kesinlikle iman ederler. 11 

1 ,... 1 

(B.akara, 2/4) ve Nisa suresinde � � :ili !:  �1 r".;.)G ��� �::r, �� :.lJ� A :;.� 
(� "Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü 

- �  

inkar ederse o uzak bir :ı;;apıklığa düşmüştür" (Nisa', 4/136) buyurulmuştur. Salih 
(güzel) amele gelince, bu da Allah'a ve ahirete imanın gereğine göre ve Allah'ın 
indirdiği ve gönderdiği delillere ve hükümlere, haber vermeye ve isteğe uygun 
olarak tam ihlas (samimiyet )ve hüsn-i niyyet (iyi niyet) ile Allah1ın hoşnut ola
cağı güzel ameller yapmaktır. Bunun içindir ki bundan önceki ayette yG.s:ll jA1 'Ç 
�_:, � �! Jj1 (.� ��f(, ���I ı.,:._;7 ;;..:� � � buyurulmuş ve yal�ız, Tevrat 
ve İncil'in ikamesi (hükümlerinin yerine getirilmesi) bile bu konuda yeterli ol
madığı ve Allah tarafından bütün indirilenlerin yerine getirilmesi istendiği 

1 • ' 

anl!\§ı!m:ştı. Şu hald�, �)� �� Y., r_,}c:. J°;> � �G, �� j:'J1 r".;.)G �� ::;.ı :;. "Kim 
AllµJı'a ve ahiret gününe inanır ve güzel amel işlerse, onlara hiç bir korku yok-

' 

tur, onlar mahzun da olmazlar" ayetinin mazmununun sonucu, � �� �1 :;. � 
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"J� �v, � J").. "J) � � ;;,.ı ;.ı; � ').) "llaytr, kim işini xiizcl yaparak 

., , *' � , 

,·ı:umi 1\1/ah'a teslim ederse, onun mükafatı Rahh11wı yamndadır. Onlara korku 

)10A ı11r ve onlar üzülmeyeceklerdir" (Bakara, 2/ 1 1 2) ayetinin içerdiği mfmanın 
nyıııdır . Ve nitekim Bakara suresinin ayeti bu mana ile özetlenmiştir. 

1 kinci olarak gösteriliyor ki, Allah'ın hükümlerinde dünyaya ve ahirete ait, ik i  değer ve bunlar da biri zahiri (açık) ve siyasi, biri de hakiki ve tam manasıyla 
&liııi iki manzara vardır ki, birisi ı.,.tı �.llı �I "muhakkak iman edenler", diğeri de , , 
JJ� ;.ı � "kim Allalı'a inanırsa" i l e  ifade edilmiştir. Zahiri ve siyasi gôrii� 
n�ısından İslam hükmü altında müslüman ve gayri müslim toplanır. Bu y<1ıHlcn 
t.ııl ı iri müminlerin, yahudi, hıristiyan ve sabiilerden büyük bir farkları yoktur. 
INIÜm siyasetinde her biri mensub oldukları dinleriyle tanınır, din hürriycllcrinc 
r iayet edilir, o dairede özel varlıkları gözetilir, müslüman olmaları için zorlan
maz, inançlarına karı§ılmaz, kendi dinleriyle başbaşa bırakıhrlar. Din açısından 
hn biri inançlarına göre Tevrat ehli Tevrat'a; İncil ehli incil'e; öbürleri <le iti
kaı larına bırakılır, müslüman da müslümanlığına sevkedilir. Ahkam (hükümler) 
ve dünyaya ait muameleler açısından ise hepsi (_r, (. �� GJ C. � "Bizim lehi

mize olan onların da lehine, aleyhimize olan. da onların
' 
aleyhinedir" (l) sözünün 

ddaleti üzere hukuk ve görevlerde eşit ve aynı anayasaya tabi tutulur. Bundan 
dolayı vazifesine riayet eden bu mümin olmayan kişi, bir mümin gibi veya on
dan daha çok dünyaya ait hazzı (nasibi) alabilir. Şu halde İstam'ın vaad cttjği 
mutlak saadet yalnız bu yönden değil, ahiret ve akıbet (sonuç) itibariylcdir. 
(\\'ınkü sonunda kendini tamamen kurtaracak, korku ve hüzünden kurtulacak 
olanlar zahir ( dış)i ve batın (içi)ı mükemmel gerçek mümin ve müslüman olan
lardır. Ve işte zahire göre e§idik, hakikat ve akıbete göre farklılık ifade eden bu 
nokta isıam hükmü altında bulunan yahudi, hıristiyan ve sabillere dünyada 
müslümanlarla beraber eşitlik, adalet, hürriyet vaadiyle bir müjdeyi ve 
görünfüjte müslümanlara bir inzar (korkutmay)ı ve gerçek müslümanlara da bir 
mutlak müjdeyi içine alır. Ve §U halde ayetin birinci kısmı İslam şeriatının 

' 

dünyaya ait hükümlerini özetleyen siyasi ve sosyal bir değeri, ikinci �I ::;. kısmı 
da tam manasıyla dini hükmü özetleyen mutlak bir değeri göstermekte ve (l 

siyaseti, böyle hakiki bir imanın devam edeceğini göstermektedir. Bakara 

suresinde i�ıam devletinin tamamen kurulmadan önce ;J:.�; �.J1 �� ı)�1 11Bu11a 
verdiğiniz sözü tutun ki, ben de size verdiğim sözü tutayım" (Bakara, 2/40) em· 
rine uygun olarak yapılan bu vaad ve müjde Mekke'nin fethi i le  İslam devlet inin 
tamamen kurulmasından sonra, bu Maide suresi ayetiyle .)#� 1)�1 "akitleri ye-, , 
rine getirin" emrine ekli olaiak sözlü ve fiili olarak tekit ve tesbit edilmiştir. Ve 

(l) cz-Zeylal, Nasbü'r-Rayc, IV, 55; el-Mergınanl, cl-Hidaye, il, 1 36. 
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hu tekit ve kararlaşmadan başka iki ayet arasm<la esas itibariyle hiçbir fark yok
tur. Gerçi Bakara suresi ayetindeki � � ;J.;,_1 ;.+n "Rab/eri kutmda 011/arm 
mükafatı vardır. 11 (Bakara, 2/ü2) kısmı burada zikredilmemiştir. Fakat � "J';> � 
�)� �� "onlara ne bir korku vardır, ne de üzülürler. " bunu gerektirdiğinden 
öncekindeki açıklamaya dayanarak burada icaz olunması (kısaca anlatılması) 
ayrı bir mana ifade etmez. Bir de orada atf-ı müfred kabilinden ��C, "ya" ile 
mansfıb ve "nesara"dan sonra geldiği halde, burada ���G ''k��alik" (aynı 

, 

şekilde) mealinde atf-ı cümle takdirinde "vav'' ile merfu, "nesara"dan önce zik
rolunmuştur. Bu da �.J�l.S' , �_;l.S' gibi bir i'rab farkından ibarettir ki, kelimenin 
esas manasında bir farkı gerektirici değildir. Şu halde "sabiin" ne ise "sabiun" 
da odur. İkisi de sabiiler demektir. Bundan nihayet sabiilerin yahudi ve 
hıristiyanlar arasında sebatsız bir halde bulunduklarına veya h ıristiyanlarda da 
bir çeşit sabillik bulunduğuna bir işaret olabilir. Fakat bundan dolayı bu iki 
cümlenin veya ayetin manalarında ve hükümlerinde bir fark da lazım gelmez. 

Bu açıklama ve hatırlatmaya sebep şudur: 

Kur'an'ın Fransızca tercemesinde Kazimireski bu i'rab farkı yerine bir nis
bet (ölçü) farkı koyarak Bakara suresi ayetindeki �GaJ1 çoğulunu "sabeinler= 
les sabeites" diye ve bu ''Maide" ayetindeki ��GaJl Çoğulunu da "sabeenler=les 

, 

sabeens" diye terceme ederek iki ayeti farklı gibi ifade etmiş ve sonra dipnotun-
da "Sabiiler müteassıb (tutucu) hıristiyanlardır ki bunları yıldızlara tapan ve şu 
halde müşrik olan sabilnlerle karıştırmamak gerekir." diye bir de hatırlatma 
yapmıştır. Gerçi ilerde göreceğimiz üzere sabiin adı altında biri kitap ehli, biri 
müşrik iki sınıf bulunduğu da zikredilmiş olduğuna göre, bu hatırlatma pek 
esassız değilse de bununla sabiini sabifmdan başka göstermek ve ayetlerden her 
birini, bir ine tahsis ederek ayırmak ve terceme etmek doğru değildir. 
Öncekindeki yahudi ve hıristiyanlar ile ikincisindeki yahudi ve hıristiyan da 
fark aramak doğru olmadığı gibi, sabiln ile sabifın da öyledir. Nikah, kurban 
meseleleri gibi fer'i hükümlere göre kitap ehli ve müşrik �yırımının bir hükmü, 
bir faydası olabilirse de asıl imana davet eden ve imanın şartlarıyla ilgili bulu
nan bu gibi ayetlerde bu farkın ve bu hatırlatmanın hükmü yoktur. Çünkü kitap 
ehli olanlar iman edince kabul edilecek de müşrikler iman ederse reddolunacak 
değildir. Zira ''Her kim Allah'a ve ahirete hakikaten iman eder ve samimiyetle 
çalışırsa onlara korku ve hüzün yoktur" hüküm cümlesi öyle bir genellemedir 
ki, zikredilen dört sınıftan başka olmak üzere tasavvur olunabilecek dinli, din
siz, mecusi, zındık ve diğerleri herhangi bir sınıf ve herhangi bir ferdin iman et-



( '111.: () �- MAiDE SÜRESİ: ()() 2H9 

tıkkri ve güzel amel yaptıları takdirde aynı hükümde dahil olacaklarını beyan 
&" lm i�tir. Bununla beraber anılan ayırım büsbütün asılsız olmadığı gibi, iki sınıf 
yiı ıe bir hükümde birleşmiş olmak itibariyle iki ayeti birbirine çarpıştıracak 
�ıı k in bir hata da değildir. Nihayet her ayetten bağımsız ve birbirini tekit ve 
nııaylama olmak üzere anlaşılacak olan bir manayı iki ayet toplamından ' 
ııHi�tcrek olarak ve tekitsiz anlatmak istemiştir. ''Zeyd okursa mesut olur, J\mr 
ı ıkursa mesut olur" demekle, ''Zeyd ve Amr okurlarsa mesut olurlar, evet Zcyd 
ve /\mr okurlarsa mesut olurlar" demek arasında bir taaruz (zıtlaşma) hulun
ıııadığı gibi hükümde bir fark da yoktur. Fakat Frenkler bakınız hunu nasıl 
ki"ıtüye kullanmışlardır. 

Fransızca " Kur'an Analyse" (tahlil edilmiş Kur'an) adında bir eser vardır ki, 
hunda Fransızlar tarafından Kur'an'ın Kazimircski tercemesi esas al anarak 
süreler, ayetler çeşitli ve birçok konulara göre tahlil edilerek ve bölünerek 
parçalanmış ve altlarına ara sıra müsteşrikler tarafından bir takım notlarda ko
nulmuş ve mukaddimesinde bu kitabı tertipten maksad müslümanlar üzerine 
memur olacak Fransızlara müslümanları kitaplarıyla kandırabilmeleri için, 
Kur'an'ın içeriğini öğretmek ve özellikle Cezayir müslümanları üzerinde Fransız 

· siyasetine bir hizmet etmek olduğu da açıklanmıştır. Bu eserde bu iki ayet 
"tolerans" yani musamaha konusu altında toplanmış ve altına şöyle bir dipnot 
eklenerek denilmiştir ki :  

"Eski müslüman müctehitleri bu Bakara suresi ayetini, beşinci sure olan 
Maide ayeti ile neshedilmiş (kaldırılmış) olmasını istiyorlar. Bu ise mezhep tu
tuculuğunu her ölçünün dışına çıkarmaktır. O birisi, yani Bakara suresi ayeti, 
gibi diğer ayet de tolerans hususunda daha yüksek bir ruh ile ispat ediyorlar ki, 
en az dini olduğu kadar siyasi bir zat olan Hazreti Muhammed şartların, zaman
ların, mekanların ve durumların gerekli sonuçlarına uyuyordu. Onun hadisini 
açıkladıklarını ve anlattıklarını iddia eden ilk müctehidler ise, müminlerin askeri 
başarılarıyla heyecanlanarak Kur'an'ın insani olan verilerin i ,  (mebadi-i 

mevhfıbesi) i lk verilerini unuttular. Fakat hayli zamandan beri Batı'nın her 
şeyde kazanmış olduğu üstünlük, tslam'ın en  büyük siyasi mahfillerindeki gu
rurları özel bir şekilde sukunete kavuşturdu. Şüphesiz ki diğer imamlar, yani ka
nun babaları gelecek bu işi tamamlayacaktır . . . '' Böyle demiş ve nihayet: "şimdi 

Fransa'da yeni bir mezhep kurulmasına girişilmiştir ki, mevcut olan esasl ı üç 
mezhepten daha az ortodoks olmayacaktır'' diye bir fıkra da ilave yapılmıştır. 

Müslümanları gayret ve ictihad (çalışmay)a sevkeden, fakat müslümanlık 
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için değil, yeni Fransız mezhebine simsarlık etmek için sevketmek isteyen ve 
siyasi gayelerle kaynaşan bu sözler Frenk eserleriyle meşgul olan heveskar 
(hevesli) v� gafil gençler üzerinde yanlış kanaatlar bırakmış olduğu için, biz bu
rada tefsir açısından biraz daha bahsi uzatmak mecburiyetinde bulunuyoruz. 

Önce şunu hatırlatalım ki, ne eski, ne yeni, ne müctehid, ne de müctehid ol
mayan isıam bilginleri yanında bu iki ayetten birinin birisiyle veya diğer bir 
ayetle mensuh olmasını isteyen veya tasavvur eden hiçbir kims� yoktur ve olma 
ihtimali de yoktur. Birçok yerlerde açıkladığımız üzere bütün müctehid imamlar 
ve önceki sonraki bütün müslüman alimler şunda ittifak etmişlerdir ki, iman ve 
i t ikad (inanç) meseleleri gibi dinin esaslarında ve verdiği haberlerinde nesih 
mümkün ve düşünülmüş değildir. Bu noktada İslam ve Kur'an, kendinden 
öncesini neshedici değil, tasdik edici, teyit edici ve düzelticidir. Evet, nesih de 
bir gerçek, bir kanundur. Neshi inkar etmek, yaratılışdaki değişimleri inkar et- · 
mek veya alemde değişimlerin kanunsuzluğunu iddia etmek gibi bir bilgisizlik
ten başka bir şey değildir. Neshi inkar etmek isteyenler şunu düşünmelidir ki, 
eğer Allah Teala'nın yaratma ve emrinde bir nesih kanunu olmasaydı alemde ne 
bir değişme olur, ne de akidlerde, anlaşmalarda ve konmuş kanunlarda insanlar 
arası feshetme ve ilka (kaldırma) muamelelerine imkan bulunurdu. Fakat şunu 
da bilmeli ki neshin konusu, ilgilendiği şey, ancak zaman ve mekanın 
değişmesi, durumların ve menfaatlerin farklılığı i le ilgili olan fer'i hükümler 
olabilir. Geçmiş dinlerde ve İslam'ın başlangıcında mensuh olduğu açıklanan 
hükümler de hep bu �ümleden olanlardır. Yoksa ezeli hakikatlarda ameli değil, 
yalnız ilmi istenen ve hatta zamanla ilgili olan doğru haberlerde de nesih ola
maz. Her zaman hak ve sabit olan din ve iman esasları, bütün Allah'dan gönde
rilmiş dinlerde aynı olmak üzere saklanır, muhafaza edilir. Gerek bilgisizlikten 
ve gerek şeytanlıktan doğmuş olarak tahrif suretiyle girmiş olan batıl inançlar ve 
fasid fikirler ise, esasta olsun, füru'da olsun daima red ve iptal edilir. Bahis ko-

, 
numuz olan iki ayet ise füruattan değil, en yüksek iman esaslarındandır. :;.ı :;. 

' ' , 

�)� ��� �·�,)� :;,'). 'JJ �� �� f 'i1 r';)G �� "Kim Allah'a ve ahiret gününe 
inanır ve güzel amel işlerse, işte bunlara hiçbir korku yoktur, onlar mahzun da 

olmazlar. " düsturu, bir ezell gerçektir. Ve bunu kabili ve tatbik etmeyen hiçbir 
Jin, hak din değildir. Muhammed Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği bu gerçek, 
Musa'nın da, İsa'nın da ve bütün peygamberlerin de tebliğ ettikleri bir hakikattır. 
Gerek geçmiş ümmetlerde ve gerek şimdiki ümmetlerde hakiki müminler bu 
esasa uymuş olanlardır. Gerçekten müslüman ve sonunda da mesud olacak olan
lar bunlardır. yahudiler, hıristiyanlar ve sahiller bu gerçeğe ciddi olarak iman ile 
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ııyınadıkları ve bunu tatbik etmedikleri andan itibaren kafir olmu�lardır ve 
htıhin münafıklar <la böyledir. Aynı şekilde buna imanı olup da tatbik etmeyen 
fftsıklar da korku ve hüzünden kat') şekilde uzak kalamayacaklardır. Bundan 
,.cınra her kim bu gerçeğe ciddi olarak iman eder, sonuna kadar bağlanırsa, hiç 
tjt'ıphcsiz hakiki mümin· olur. Geçmişteki bütün kötülükleri silinir, o mesutlar· 
zlimrcsine girer. Şu halde en yüksek iman esaslarından bulunan böyle hakikatlc.
m·.sih konusundan muhakkak hariçtir. Ve bunlarda mensuhluğu söyleyen veya 
nrı.u eden müslüman düşünülemez. Eski yeni bütün İslam alimleri bu noktada it· 
ı i fak ettikleri halde Frenklerin "Eski müslüman müctehidleri birinci ayetin hu 
iıyd ile neshedilmiş olmasını istiyorlar." sözü açık bir yalan ve açıktan açığa hir 
i fi i radır. Ve bütün esası böyle bir iftiradan ibaret olan diğer sözlerin durumu dn 
hundan bellidir. Hem de bu iftira, kasıtlı değilse, pek cahilcedir. Çünkü nesih, 
ncfy ve isbat (olumluluk ve olumsuzluk) ile zıtlaşan iki kanunun önce gelenine 
sı>1ıra geleniyle son veren bir değiştirme beyanıdır. Bu  ayetler ise sayılan 
sınıflar, bu cümleden olarak "sabiin" ve "sabitin", gerek birbirinin aynı olsun ve 
gerek Kazımireski'nin zannettiği gibi farklı bulunsun, hükme gelince ikisinde de 

1 ' 1 

birbirinin aynı olan �;� �y, rf)" Jp � �� �J f '11 ;�r., �� ::;.ı :;. 
hükmünden ibarettir. Burada nesih mümkün farzedilse bile ortada iki hükünı ' 1 ' 1 1 yoktur ki nesihten bahsedi lsin. Ne, neyi neshedecek? Jn� �ı ::;.. yine JJL, �ı ::;.. 

.. , , , 

ile mi neshedilmiş olacak? Şu halde bu şekilde bir nesih iftirasına kalkışmak, 
aynı zamanda bir bilgisizlik ilan etmektir . Fakat bunu yapan müslünıan 
müctehidleri değil, onlara hücum etmek için iftiradan başka çare bulamayan ve 
yeni Fransız mezhebine davete çalışan o Frenk doktorlarının kendileri olmuştur. 
Bu ise siyaset tutuculuğunu her ölçünün dışına çıkarmaktır. Batının son zaman-

' t 

lardaki ihtil
,
al üstünlüğüyle coşarak gururlarını ilan edenlerin, r";.J(, :1'� �' :;. 

�(.,, �) ;. '11 gibi ilahi prensiplere sarılan ve haktan başka bir şey düşünmeyen 
, ,. , , 

1 

ilk müslüman müctehidlerini> "müminlerin zaferleriyle coşmuş olarak insani 
prensipleri unuttular" diye kendilerine kıyas ederek insanlık dışı bir duygu ile 
tasavvur etmeleri de garip bir iftiradır. Müminlerin zaferleriyle coşmu§ olmnk 

insanlığı unutmak ise, mümin olmayanların üstünlükleriy1e gururlanmak da in · 
sani bir şey olmayacaktır. 

İkincisi, Hz. Peygamber'in sözlü ve fiili hükümleri mabudluğu tebliğ 
ederken aleme en yüksek bir siyaset dersi öğretmiş olduğu ve şartların, zaman
ların, zeminlerin ve durumların gereğine ,µygun ameli hükümleri de tebliğ ve 
icra bu-yurduğu şüphesizdir. Ve zaten nesih meseleleri de bu gibi hükiimlcrdc
dir. Bu da İslam dininin her zaman ve mekanda herkes için prensipler koyan hir 
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hak din olması sebeplerinden biridir. Fakat hu gibi değişen hükümler fer'idir. 
Bunların başında usfıl (esaslar) denilen sabit hükümler vardır. Ve bunların ikis,i 
de hak kanundur. Bu şekildedir ki İslam dini hem koruma, hem değişme kanu
nunu içerir. Neshi inkar edenler, dini ,Yalnız bir koruma kanunu olmak üzere 
düşünürler. Ve bunun için değişme ve inkılab noktalarında dinsiz kalırlar: Din 
ile siyasetin birleşmiyeceğini sanırlar. Dini inkar edenler de koruma kanununu 
ve sabit hükümleri inkar ederler. Her açıdan nesih ve değişim içinde yürümek 
ve sabit bir hak fikir duymamak isterler. Halbuki En'am suresinde geleceği 
Üzere alemin cereyanı ve özellikle beşer hayatı t.,�:· '.j :i:· :• "Sizin için bir kalış 
süresi ve kalacak bir yer vardır. " (En'am, 6/98) hükmü gereğince, bir taraftan is
tikra (kalma) ve koruma, bir taraftan bırakma ve değişme nizamları içinde 
yürür. Bunların biri illet ve sebebin baki kalmasıyla sebat ve devama; biri de 
gelişme ve ıstıfa (seçim) ile olgunlaşmaya bakıcıdır. Bunun için koruma kanu
nuna dayanmayan din, din değildir. Değişim kanununu ihtiva etmeyen din de, 
kamil ve genel değildir. Ve İslam dini her ikisini içine alır. Ve şüphe yok ki ko� 
ruma ve sabit kalma aslın, değişime ve inkılab fer'in vasfıdır. İnanacağım, iman 
ve itikad edeceğim, dayanacağım prensip, herhalde sabit olmalıdır. Çeşitli za
man ve mekanda, çeşitli şartlar ve durumlar altındaki değişmelerine göre icra ve 
tatbik edeceğim ölçüler de değişimi mümkün şeyler olmalıdır. Şu halde şunu 
asla unutmamak gerekir ki, Muhammedi siyaset dinde ve hakkın hükümlerinde 
hakim değil, din ve hakkın h�kün1leri Muhammedi siyasetle beraber bütün Mu
hammedi varlıkta hakiı:ndir. Bunun için Hz. Muhammed dini olduğu kadar poli
tik değil, siyasetiyle, hayatıyla ve bütün varlık ve insanlığıyla Hakkın emrine 
bakışını çevirmiş dini bir zat, bir Allah elçisi idi. Şartların gereğine uygun 
hükümlerle hareket ettiği zamanlarda da o, şartlara ve çevreye değil, onları ona 
emreden Allah Teala'nın emirlerine ve sabit (değişmez) hükümlerine uyuyordu · 

ki, bahis konumuz olan iki ayet de işte bu değişmez hükümlerden ve bu esaslar-
, ' 

dan umuma karşı Allah'a iman ve uyma gereğini haber veren J)� :;.ı ::;. hük-
münde şartların ve durumların gereklerine uyma yönünü isôat edecek hiçbir de
lalet yoktur. Tersine yalnız hakka ittiba ve sayılan sınıflara karşı koyma vardır. 
"Kur'an Analyse" yazarları bu ayetleri parçalamayıp da Kur'an'daki tertiplerine 
göre alt ve üstleriyle göstermiş olsalardı, belki bu kadar saptırıcı sözler 
söylemeye cesaret edemezl;:!.i·di. Bu cümleden olarak bu ayetin üstündeki iki 
ayet o kadar açık bir şekilde isbat eder ki, Peygamber bu ayetleri çevresindeki 
insanların pek çok muhalefet ve karşı çıkmalarına rağmen yalnız Allah'ın em
rine ittiba ve sırf Allah'ın korumasına dayanarak tebliğ etmiştir. Gerek Bakara 
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�lırcsi ayetinin üst tarafı okunur ve gerek (J� �-� ı_,J;,.Jı � .. .iJı IJ�� 'i ı_,.t.i �_.ılı l4!1 � 
. �·,ı ��G � � y�I ı)) ��I � � "Ey inananlar, sizden önce kitap veri/
mi.�· olanlardan ve kufirlerden dininizi eğlence ve oyun yerine koyan/an. dost tuı-
111ay11111 (Maide, 5/57) ayetinden buraya kadar gelen ve daha gelecek olan ayetlere 
dikkat edilirse Kur'an'ın bunlara ne güzel cevaplar vermiş ve ne açık irşadlarda · 

bulunmuş olduğu görülür. (Bak. Bakara, 2/42; Nisa, 4/46; Maide, 5/59, 62. 63, 64) 

Bununla beraber biz bu satırları haksız yere İslam aleyhine çalışan Fransız
lara karşı değil; İslam için hakkıyla çalışmayan, Allah'ını, Peygambcr'ini uinini, 
diyanetini, Kitabını, ahiretini unutup vazifesini yapmayan, kendinden gcçmi�. 
bilgisizlik ve düşüklük iç! nde şeytanlara kul olmak vaziyetine düşmü� 
müslüman kalıntılarına sonlarını göstermek için yazıyoruz. Anlaşıldı ki Allnh 
Teala Kur'an'ında zahiri (görünürde) müminleri, yahudi ve hır isti yan, sabi in gibi 
karşıtlarıyla bir ölçüde saymış ve kesin vaadini Allah'a ve ahirete gerçeklen 
iman edip güzel amel işleyen hakiki müminlere tahsis etmiştir. Batı ve doğu 
değişir, bu kanun değişmez. Demek iş, mümin görünmekte değil, kamil mümin 
olmakta ve bu iman ile çalışıp son zaferi kazanmaktadır. İman ve İslam hiç bir 
zaman mağlub olmaz, burhan (delil) onundur. Fakat eksik ve fasık müminlerdir 
ki ona mağlubiyet lekesi sürerler. 

Şimdi bu tartışmaya sebep olan "sabiin" kelimesine gelelim: 
"es- SABİiN" �L.11 . ��L.al1 : Kıraetlerin çoğunda "hemze" ile (yukarda 

yazıldığı gibi), Nafi v� Ebu Ca;fer kıraetlerinde de "hemze"siz �W . �;G.Jı "es-, 
sabin", "es-sabun" okunur k; bunda ya "hemze"nin "ya"ye kalbi (dönüştürül
mesi) ile veya aslında "hemze"siz olarak "sabi"nin çoğulu olmak üzere iki vecih 
(şekil) düşünülmüştür. 

Arapça hemze ile &;li vezninde �t:, meşhur bir dinden diğer bir dine 
çıkana denilir. "Kamus"ta der ki, 1�� � , l�'.,! 't;.:, "dininden başka bir dine 
çıktı" ;.�ı ��"yıldızlar doğuş yerinden çıktı" demekt ir.< 1 )  İbnü Esir de 
"Minhac" ında der ki: Bir kimse dininden başka bir dine çıktığı zaman �� \;.
denilir. (2) Kureyş, İslam dinine girenlere � � yerinde "masbu", müslümanlarn 
"subat" derlerdi ki "kadi, kudat" gibi "sabi "nin çoğuludur. "Sabi'" ise gençlik, 
cahillik sevdasıyla bir şeye meyletmek ve sevmek manasına "sabv = ;.ıı " ve 
"sabve= t�l "den ism-i faildir ki "hevai" ve "aşüfte" demek gibidir. AundRn 
başka "sabiin" in muhaffefi de olur. Fahruddin er-Razi demiştir ki, "Hemze ile 
kıraet (okumak), manayı açıklamaya daha yakındır. Çünkü ilim ehli � �\lJı ; 
(1)  Asım Efendi, Kamus tere. 1, 6 1 .  

(2) İbnü'l-Esir, Garihü'l-Hadis, ili, 10. 
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J.İ ı;,,t.> Jı V!,, 'O, dinden, diğer dine çıkandtr' demi�lerdir 11< 1 >. Ebu Hayyan'm 
- ,. 

,
, , t 

ifadesine göre de J.ı �..:' ı}! _;� .V!,.> � [1�ı; 110, meşhur bir dinden, diğer dine 
çıkandır"(Z) . işte bu mana, kelimenin tam Arapça olan manasıdır. Tam Arapça 
olan bu manaya göre "sabiin" ve "sabifın", "İslam, Yahudi ve Hıristiyan dinle
rinden hariç olanlar" manasına bir genellemeyi ifade etmiş olur ki, "müminler, 
yahudiler, hıristiyanlar ve diğerleri" demek gibidir. 

Sonra, sabie, sabiin, sabitin veya sabin ve sabun, eski bi� din veya özel 
mez-hebe mensup olan bir gruba, bir mi llete isim olarak söylenir ki, bu manaca 
kelimenin aslı Arapça olup olmadığı hakkında ihtilaf edilmiştir. Arapça 
olduğuna göre zikredilen "sabi" manalarının birinden alınmıştır. Arapça ol
mayıp Süryani gibi diğer bir dilden alınmış olduğuna göre ise aslı sahidir. Şit 
Aleyhisselam'ın ikinci oğlu veya İdris Aleyhisseiam'ın oğlu olduğu iddia edil
miştir. Bu ihtilafın özetine göre anlaşılıyor ki bunlar kendilerine sabiy 
demişlerdir. Arap da gerek bunlara ve gerek benzerlerine sapık veya "yıldıza ta-

. pan il manasına sabii veya sabi demişlerdir. 
Bunlar kimlerdir? Ve bu nasıl bir mezhep veya dindir? "Kamus"ta: "Sabiun 

Nuh Aleyhisselam'ın dini üzere bulunduklarını zannederler ve kıbleleri gündü
zün yarısı sırasında kuzey rüzgarının estiği yerdir" diyor.<3) "Tehzib" de ise: 
"Sabiun bir kavimdir ki, dinleri Hıristiyan dinine benzer. Ancak kıbleleri güney 
rüzgarının estiği yerdir. Ve Nuh Aleyhisselam'ın dininde olduklarını söyler
ler". (4) deniliyor. Tefsircilerin açıklamalarının özetine göre bunlar, yahudi iJe 
hıristiyan veya yahudi ile meclisi veya hıristiyan ile mecusi dinleri arasında bir 
gruptur ki, hem kitap ehli denebilecek yönleri veya sınıfı, hem de müşrik veya 
putperest denecek yönleri veya sınıfı vardır. Dinlerinin ashnın, İdris veya Nuh 
Peygamberlerin dini olduğu da söylenmiş; esasında meleklere veya yıldızlara 
taptıkları ve puta tapıcılar oldukları da söylenmiştir. Anlaşılıyor ki sabiilik esas 
itibariyle Allah'dan gönderilmiş olması düşünülen ve fakat zamanın geçmesiyle 
felsefi ve siyasi etkiler altında birçok sapmalar ve değiş_.melere maruz olarak bir 
gizlilik veya batınilik kazanmış eski bir mezhebdir. Ve en az bunları ilk sabiiler 
ve son sabiiler olmak üzere düşünerek, yerine göre aralarındaki müşterek ve 
farklı yönleri bulunabilecektir. Tarihi bakış açısından ilk sabiiler;· Hind'de ve 

. eski Mısırlılarda, Süryaniler ve Gıldanllerde az çok bir fark ile devam etmiş bir 
mezhebtir. Ve bununla beraber bu mezhebi en çok temsil edenler Süryani ve 

.. ... .. ---·----·--·--·--· 

( ı) cl-Fahrü'r-Razl, a.g.e .. 111, 1 1  l .  
(2) Ehu Hayyan, a.g.c., 1, 239. 
('.\) Asım Efendi, Kamus tere. 1, 62. 
(4) Ncvcvi, Tehzib, 1/2, 291. 
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< i ı ldtlnllerdir. Eski Yunan ve Rum dinleri de bunların bir yansımasıdır. Son 
�flhiilcr de İsrailoğulları, İran, Yunan, Roma ve diğerleri gibi çeşitli kültür ve 
1 1 1 �.dcniyetler altında kalmış olan Süryani ve Gıldani kalıntılarıdır ki, bunlardan 
�eri kalanları el-Cezire ve Musul taraflarındaki Nabatller olmuştur. Abbasiler 
dl·vrinide Yunan eserlerini Arapça'ya terceme eden Sabit b. Kurre gibi filoz<'>f 
Vl' mütercimler bunlardan idi. ��1 ;-='� � Q�) �� da: "Ebu'l- Hasen Sabit b. 
Kurre el- Harran!, Harran'da oturan sabi'eden idi. Mezhebiyle ilgili vergiler, 
farzlar ve sünnetlere dair; ölülerin kefenlenmesi ve defnedilmesine, inançlarınn. 
kınizlik ve pisliğe dair risaleleri vardır. Oğlu Sinan b. Sabit, l lürmüs'ün 
"Nevamis"ini Arapçaya çevirmiştir. Ve deniliyor ki, "sabiUn"un nisbcti •"r'\J• 
(sftb) adır. Bu da İdris aleyhisselamın oğlu ,.ı., u,. (Tat) dır diye zikrc<lilmi�tir. 

Şihabuddin Ahmed b. Fazlullah el-Ömerl ''Mesalikü'l- Ebsar" ın<lal 1 > ve 
Ebu'l-Fida Tarihi'nde, Ebu'l-İsa el-Mağribi'nin kitabında nakledildiğine güre, 
"Süryan ümmeti, ümmetlerin ilkidir. Ve bunların mi l letleri sabiin mil letidir. 
Bunlar dinlerini Şit ve İdris Peygamberlerden aldıklarını söylerler. Şit'c 
yakıştırdıkları bir kitapları vardır, huna "Suhuf-i Şit'' (Şit'in sayfaları) derler. 
Bunda kerem (cömertlik), şecaat, doğruluk, yakına taraftarlık gibi ahlaki 
güzellikler ve iyilikler zikredilmiş ve emredilmiş, kötülükler zikrolunup bunlar
dan çekinilmesi emrolunmuştur. Sahillerin bir takım ibadetleri de vardır. Bu 
cümleden olarak yedi vakit namazları vardır ki beş vakti müslümanlarınkinc 
uyar. Altıncısı kuşluk, yedincisi de gecenin tam altıncı saatindedir. Namazları 
niyet ve bir de başka bir şey karıştırılmamak itibariyle müslüman namazına 
benzer. Rükusuz ve secdesiz cenaze namazları da vardır. Otuz veya· yirmidokuz 
gün oruç da tutarlar. Oruç ve fıtırlarında hilale riayet ederlerdi. O şekilde ki 
fıtırlarında güneş, hamel (kuzu) burcuna girmiş bulunurdu ve gecenin son dörtte 
birinden güneşin kursu (yüzü) batıncaya kadar oruç tutarlardı ve hamse-i 
mütehayyire (beş şaşkın) denilen yıldızların şerefli evlerine inişlerinde bir takım 
bayramları vardır. Ve hamse-i mütehayyire (beş şaşkın), Zühal (Satürn), Müıtc
ri (Jupiter), Mirrih (Merih), Zühre (Venüs), Utarit (Merkür) tir. Mekke'nin Beyli 
(Ka'be )ne de hürmet ederler. Fakat Harran üzerinde bir yerleri vardır ki oraya 
haccederler ve Mısır ehramlarına da hürmet ederler. Ve bunların biri Şit b. 
Adem'in kabri, diğer biri Uhnuh'un (İdris1in) kabri, biri de nisbet olundukları 
Sabi b. İdris'in kabri olduğu kanaatindedirler. Ve güneşin şeref burcuna giriş 
gününe hürmet ederler. İbnü Hazın demiştir ki, sabilerin mensub oldukları din. 
dinlerin en eskisi v e  bir zamana kadar dünyada galip olanıdır. Nihayet birtakım 

(1) Ayasof ya kütüphanesinde 3435 numarada ansiklopedi gibi hüyük bir eserdir. (MOcllil) 
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dinde olmayan yeni icatlar ortaya çıkardılar ve bunun üzerine Ccnab-ı Allah 
bunlara Hz. İbrahim 'i gönderdi". 

Şehristani 1 1el-Milel ve'n- Nihal11inde(l ) dinler tarihi açısından der k i :  
İbrahim Aleyhissetam zamanında bütün insan grupları iki sınıfa dönüşmüş bulu
nuyordu: Sabie, Hunefa. Sabie, biz Allah'ı tanımada; Allah'a itaati, emirlerini ve 
hükümlerini tanımakta bir aracıya muhtacız. Fakat o aracının ruhani olması 
gerekir. Çünkü ruhaniler mukaddes, temiz ve Rab]erin Rabbine yakındırlar. 
Cismaniler ise bizim gibi yerler, içerler ve bizim gibi beşere itaat ederseniz za
rarda kalırsınız derlerdi. Hunefa (hanifler) de biz beşer; bilgi ve itaatde beşer 
cinsinden bir  aracıya muhtacız. Bir beşer ki temizlik ve masumlukta, teyid 
(doğrulama) ve hikmette derecesi, mücerred (soyut) ruhaniyetten daha yüksek 
olsun. Beşer olması durumuyla bize benzeyen, ruhaniyeti yönüyle bizden üstün 
bul unsun da ruhaniyeti tarafıyla vahy olsun, beşeriyeti tarafıyla da insan türüne 
telkin etsin. Derlerdi ki, Kur'an'da: °'l;..� � \ıı :-:� jA J� �� Jj "De ki: Rabhimi 
tenzih ederim. Ben, sadece elçi olan bir insm; değil ,;;yim ?" (İsra', 1 7/93), l:;ı Jj 
:Jı J; � � \JI "De ki: 'Ben de sizin gibi bir insanım, hana vahyolunuyor" 
(Kt:hf- 18/l-10) ayetleri bu manaya işarettir. Fakat yalnız ruhani elçiyi benimse
mek isteyen sabie, sırf ruhaniyette sıkışıp kalmaya, doğrudan doğruya kendi zat
larına yakınlaşarak onlardan bizzat (aracısız) almalarda bulunmaya da çare bula
madılar. Böylece bir kısmı tuttular ruhanilerin heykellerine sığınarak bunlardan 
yardım dilenmeye kalktılar ki, bu heykeller yedi gezegen ve bazı sabitlerdir. Bu 
şekilde Rum sabiesinitı sığınağı gezegenler, Hind sabiesinin sığınağı da sabitler 
oldu. Bir çoğu da heykellerden şahıslara; yani o yıldızların Rum'da tabiatları, 
Hind'de seçkinleri dikkat nazarına alınarak görünüş şekillerine göre yapılan 
müşahhas (somut) resimlerine tenezzül ettiler. Mücerret (soyut) ruhaniyet tutu
culuğu böyle tersine dönüp, ruh sahibi olan beşerin kendini unutarak ruhsuz ci
simler önünde boyun eğmesine dönüştü ve bu ruhaniyetin temsili sayıldı. Bun
lar düşünemiyorlardı ki, bu temsillerin, dolaylı olarak delalet ettiği, mücerret 
(soyut) ruhaniyet değil, ni hayet beşeri ruhaniyetin bir temsili oluyordu. Fark 
edemiyorlardı ki bu temsiller' yıldızlardan ve onların ruhanilerinden önce bir 
beşeri ruhun yanlış tasavvurlarını, meyletmelerini ve sapıklıklarını ifade ederler. 
İşte bunlardan ashab-ı heyakil (heykelciler) denilen önceki grup "yıldızlara ta
panlar", ashab-ı eşhas (şahıscılar) denilen ikinci grup da "puta tapanlar" dır. 
İbrahim Aleyhisselam her iki fırkayı, sözlü ve fiili olarak kırmak suretiyle ko
laylık ve müsamaha ile bir büyük millet ve büyük şeriat olan ve kıy ınetli din ve 
( 1 )  Şchristani, el-Milel vc'n-Nihal, il, 6 v<l. 
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dn��ı u yol bulunan "hanif"liği ycrJe§tir<..li ve yay<lı. Onun oğullarından olan pcy
"uıııhl·rlcrin hepsi de bunu yerleştirip sağlamlaştırıyorlardı. Özellikle şcriatımı

tın sahihi Muhammed Mustafa (s.a.v) bu yerleştirmede en sona ve en yüksek 
nıııksada erişti. Burada en dikkate şayan olan nokta şudur ki, tevhid, hanitliğin 
r"ııslarının en özel idir. Bunun için Kur'an'da anıldığı her yerde haniflik, şirki 

ırdddmeye yakın olarak zikredilmiştir. W:..: (;_.:. �lS'�� �ı:;.; �� 4,,� ��I �lS' (.. 
� ;.:.:Jı � �lS' (..� "llJralıim, ne yalzudi, 11� de ı;ıristiy;ın idi, dosd<;,�1·11 l;ir- miis-

, . ,_ lt111u11ulı. Müşriklerden de değildi" (AI-i İmran, 3/67); � W� � JJ :  � "Allalt'a 
or tak koşmadan, halis olarak Allah'ı birleyen/erden olun" (Hace, 22/3 1 ) .  

Sabiilik ilk zamanda yalnız heva ve hayvan iyetleri, kişisel baskıları ve hissi 
h'ınayülleri peşinde koşan Haşişiyye, Tabiiyye ve Dehriyye'nin ruhi scfalclll�rini 
gi1rcrek insanlık ve azimlikten tiksinip bir takım sınırlar ve akli hükümler kahul 
l' tmiş ve bunun esaslarını vahy i le teyid edilmiş kanunlardan almakla berahcr 

gilrüşlerini akli soyutlar (mücerredler)a tahsis etmişler ve aradıklarını yerde ve 

insanlıkta değil, gökte ve gök cisimlerinde bulmak istemiş bir mezhep dini gibi 
ortaya çıkmıştır ki, bunlar Azimfın ve Hürmüs'ü i lk muaHim (öğretmen) kabul 
l'dcn ilk sabiedirler. Şehristani burada genel sabieyi anlatmak için, felsefe tari
hine göre şöyle bir özet bölüm yaparak ve son sabi'e felsefelerini inceleyip 
tartışarak der k i :  İnsanların bir kısmı ne mahsus (hissedilen)u, ne de makul 

(düşünülen şey)u kabul etmezler, bunlar Sofestaiyyedir. B i r kısmı hissedileni 
kabul eder, düşünüleni kabullenmez, bunlar Tabiiyyedir. Bir kısmı hissedileni 
de, düşünüleni de kabul eder, cezaları ve hükümleri kabul etmezler. Bunlar 
Dehri filozoflardır. Bir kısmı hissedileni, düşünüleni, cezaları ve hükümleri de 

kabul eder, Allah'dan gönderilen bir şeriat ve İstam'ı kabul etmezler, bunlar 

Sabiedirler. Bir kısmı, bunların hepsini, bir çeşit şeriat ve İslam'ı da kabul eder. 
Fakat Peygamberimiz'in (s.a.v) şeriatini kabul etmezler, bunlar yahudi ve 

hıristiyandırlar. Bir kısmı da hepsini kabul eder, bunlar da müslümandırlar. 

Sabie, Sofestaiyye, Tabiiyye ve Dehri filozoflar gibi dinsizlere karşı olan hütlin 
<lin sahipleri içinde ilk mücadele Haniflere karşı olur. Sabie ve .Hanifler: İşte 
bütün dinlerin bizzat karşı karşıya olan iki asli şubesi. Sabve, başlangıçtan beri 
devamlı olarak Haniflik karşıtıdır. Sabie, din ararken, hak yoldan saptıkları ve 
peygamberlerin doğru izinden ayrıldıkları içindir ki Sabie adını almışlardı. Fl\
kat kendi leri, aşk ve arzu manasıyla, "sabve, insanların kaydından uzak
laşmaktır" derler. Çünkü Hanifler mezhebi beşeri peygamberlik ile cismani 
beşere taraftarl ı k  esası üzerinde yürüdüğü gibi, Sabie mezhebi de cismani 

beşerliği düşük görmekle ruhanilere taraftarlık esası üzerinde yürür. Ve bunun 
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için sabie insanların, beşer olan bir peygambere uymak ve ittiba etmekle 
doğrudan doğruya Allah'a ibadet etmesini doğru bir iş değil, insanların şartı gibi 
göstererek beşer dışından Allah'a yaklaşmak için aracılar ve münanesebetler 
arar. Ve bunu önce yalnız ruhaniyette arar. Ve kendilerini sırf ruhani olabilecek
lerini sanarak cisimliği ezmek, cisim olan beşerlikten mutlaka ilgiyi kesmek is
terler. Ve bu şekilde, sabie: mezheplerinin iktisab (kazanma) olduğunu iddia 
ederler, yaradılış hududundan hariç bir iktisab(kazanç)a davet ederler. Bunlara 
karşı Hanifler de mezheplerinin fıtrat (yaratılış) olduğunu söyler ve fıtrata davet 
ederler. Ha-niflere göre mahsus (hissedilen) ve makul (düşünülen), cismani ve 
ruhani ikisinin de özel kıymetleri vardır. Fakat bu kıymetler hiç birinde mutlak 
değil, izafi (değişken) dir. Bir makul, gözle görülen şeyler içinde misali bulu
nuncaya kadar hayal ve kuruntudur. Bir mahsus (hissedilen şey) de, düşünülen
de misali bulunmadıkça, mahsus (gözle görülen) değil, bir yok olan serabdır. 
Hakkın zatı, ne sırf makul (akla uygunluk), ne de sırf mahsus (gözle görülen) 
dur. Ne mahsus (görülen) tamamen makule dönüştürülür, ne de makul tamamen 
mehsusa dönüştürülür. Her ikisi de birbirini karşılıklı olarak temsil etmek üzere 
hakka dönüştürülür. Aynı şekilde mutlak etki, ne sırf ruhaniyete mahsustur, ne 
de sırf cismaniyete; cisim ruhtan etkilendiği gibi, ruh da cisimden etkilenir. Ruh 
ile cisim arasında karşılıklı bir etki ve etkilenme vardır. Hak parıltısı bu ikisinin 
arasında bulunur. Hakiki fail (yapıcı), ne ruh, ne cisimdir. Ne ruh cismin eseri, 
ne de cisim ruhun eseridir. İkisi de Allah'ın eseri ve Allah'ın delilleridir. Allah 
yalnız maddesiz olan.ların değil, maddenin vt maddeden olanların da yaratıcısı 
ve yapıcısıdır. Aynı şekilde hayır (iyilik) ve kemal (olgunluk), fazilet ve selamet 
yalnız ruhaniyete mahsus değildir. Şer (kötülük) ve noksanlık, fesatlık ve rezil
lik ruhaniyette de vardır. Öyle olmasaydı ruhaniyetin derecelerinde ihtilaf olun
maz ve meleklik karşılığında şeytanlık olmazdı. Cisim olma, aslına ve ya
ratılışına göre şerrin başlangıcı değildir. Cisimlikte öyle faziletler vardır ki onlar 
ruhanilerde bulunamaz. Şu halde ruhaniyeti ve cisimliği içine alan beşer türünde 

.. 
hak delilleri ve Allah'a yakınlık mücerred (soyut) rfıhaniyyetten daha fazladır. 
Beşer türü mücerred rfihanid\!n -belki- daha faziletli ve daha mükemmeldir. Hat
ta beşer, meleğin emrinde değil, melek beşerin emrindedir. Beşerin Allah'a yak
laşması için soyut ruhaniyetin aracılığı zaruri değildir. Allah'dan insanlara ve in
sanlardan Allah'a doğru bir yol vardır. Yaratma Allah'a ait olduğu gibi, emir de 
Allah'ındır. Hudud (hadler = cezalar) ve hükümler de Allah'ındır. Allah'ın tayin 
ettiği, Allah'ın inzal ettiği (indirdiği) dir. Beşer ne sınırsız, ne mühmel 
(tcrkedi lmiş) dir, ne de yaratılışın müsait olmadığı sınırları kazanabilir. Ya-
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rnıılı�ı bozmaya çalışmamalı ve cesedi hakir görüp ezmeye uğraşmamalıdır. Fa
knl  Sfıhie bu noktada orta yoldan çıkmış, "hakka yaklaşmak yalnız ruhaniycttc
dir" zannıyla hissedilen (mahsus)i makul (akla uygun olan)a, cismaniyi 
rüh:"ıniye dönüştürmeye, i nsandan melek yapmaya kalkışmış; kolaylığı zorluğa, 
ho�görüyü baskıya, tecerrüd (sıyrılma)ü toplanmaya, bağlanmayı ayrılmaya ter- · 
c:ih etmeye çalışmış ve buna göre ruhaniyet tutuculuğu etrafında dolaşmak is
krkciı ruhani olmayan cisimlerden yardım istemeye kadar inmiş; birlik ve tc
l'l'rrüd (yalnızlaşma) ararken çokluk ve şirk içinde kalmıştır. Bunun için i lk 
Sftbie de Haniflerden bazı esaslar alarak ruhaniyet ashabı, yahut meleklere ta� 
panlar olmak üzere başlamış; heykel ashabı yahut yıldızlara tapanlar; c�has as
habı yahut puta tapanlar olmakta karar etmiş ve bu iki gruptan her biri de, hiri 
l lızbaniyye, biri de Hıribbaniyye adıyla iki esas mezhebe ayrılmıştır. 

Ashab-ı ruhaniyyat (Ruhaniyyat ashabı): Ruh bir cevher (öz), fetha ile 
11ravh" da onun özel durumudur. Buna göre "ruhaniyet" ve "ravhaniyet" diye iki 
deyim (tabir) vardır. Bunların mezhebi şudur: Alemin hakim (hikmet sahibi) ve 
hudfıs (sonradan olma) kusurlarından uzak bir yapıcısı, yaratıcısı vardır. Ve bi
zim görevimiz, onun yüksek huzuruna erişmekten aciz olduğumuzu bilmektir. 
Ona ancak yanında yakınları (mukarrabin'i) olan aracıları vasıtasıyla yakınlaşı
lır. Bunlar ise öz olarak ( cevheren), fiil olarak ve hal olarak temiz ve mukaddes 
olan ruhanilerdir. Cevher (öz) açısından ruhaniler, cismani maddelerden mu
kaddes, cesede ait güçlerden uzak, mekana ait hareket ve zamanla ilgili değiş� 
melerden münezzeh (kusursuz)dirler. Yaratılışları temizlik, fıtratları Allah'ı - 1 büyükleme ve yüceltme üzerinedir. �:;.ı (. al �� �  "Allah'ın buyurduğuna 
karşı gelmeyen ve emredildik/eri şeyi yapan melekler" (Tahrim, 66/6) dirler. Bizi 
buna i lk muallimimiz (hocamız) Azimun ve Hürmüs irşad ettiler. Biz bunlara 
yaklaşırız ve bunlara tevekkül eder dayanırız. Bizim ·Rablerimiz, ilahlarımız, 
Allah katında aracılarımız, şefaatçılarımız bunlardır. Allah da rablerin rabbi ve 
ilahların ilahıdır. Şu halde bizim görevimiz nefislerimizi tabiata ait şehv(' llcrin 
kirlerinden temizlemek ve ahlakımızı şehvet ve gazap kuvvetlerinin ih;ilerindcn 
ayıklamaktır ki, bu sayede bizimle ruhaniler arasında bir ilgi hasıl o!sun da on
lardan ihtiyaç duyduğumuz şeyleri istiyelim ve durumlarımızı kendilerine su
nalım ve bütün işlerimizde onlara aşık ve sabi (sevgili) olalım ki, onlar da hlzi 
ve kendilerini yaratana ve rızık verene şefaat etsinler. Bu temizleme ve silslemc 
ise ancak bizim çalışmamızla ve kendimize hakim olmamızla, nefislerimizi 
şehvet kötülüklerinden keserek ruhaniyet yönünden yardım istememizle olur. 
Yardım dilemek de dualarla, namazlarla, bol sadaka vermekle, yiyecek ve 
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içeceklerden kendimizi tutmak, kurban kesmek, buhurlarla, tütsülerle tütsülen
mek ve büyüklere saygı ile dua ve niyazdır. Bu şekilde nefislerimizde aracısız 
bir yardım dileme yeteneği meydana gelir ki, o zaman biz de tıpkı vahy aldığını 
iddia edenlerin hükmünü kazanınz. Ve hatta sırf ruhani olur, ilahlar sırasına 
geçeriz. Peygamberler bizim türde emsalimiz, surette şekillerimiz, maddede or
taklarımızdırlar. Yediğimizden yerler içtiğimizden içerler, şekilde bize benzer
ler, biz onlara niçin itaat edelim, derler. Kur'an'da �-'�� r�! ;J:J} � � r�"J,1 � 
"Eğer sizin gibi bir insana itaat ederseniz, o takdirde siz, mutlaka ziyana 
uğrayan/arsınız" (Mürnimun, 23/34) ayeti, bunların bu sözlerini söylemektedir. 

Fii l  açısından ruhaniler, yaratma ve icatta, işleri bir halden bir hale 
çevirmede ve yaratıkları bir başlangıçta olgunluğa yönetmede aracı etkendirler. 
Kudsi hazreti ilahtan kuvvet dilenir ve düşkün varlıklara feyz yayarlar. Ve bun
ların sıraya konulmuş dereceleri vardır. 

Birinci olarak, yıldızları idare eden, bu cümleden olarak gezegen yıldızları 
yörüngelerinde tedbir ve idare eden ruhaniler vardır ki, yedi gezegen yıldızları 
bunların heykelleridir. Her ruhaninin bir özel heykeli ve her heykelin bir felek 
(yörünges)i vardır. Ve o ruhaninin o heykele nisbeti, ruhun cesede nisbeti gibi
dir. O, o heykelin rabbi, idarecisi ve müdürüdür. Sabiller, o ruhanilere ilahlar, 
heykellere de rabler derler. Bununla birlikte çoğunlukla heykellere babalar, un
surlara anneler ismini vermişlerdir. Ruhanilerin fiil ve tesiri, o uydu heykellerde 
ve unsurlarda birtakım değişiklikler meydana getirecek şekilde özel bir miktarda 
tahrik etmektir. Bundan bileşiklerin terkipleri ve anlaşmaları hasıl olur da buna 
uyarak cisn1anl kuvvetler gelir. Ve bu cismani kuvvetler üzerine de, bitki ve 
hayvan türlerinde olduğu gibi, n1hanilerin nefisleri biner ve bu etkiler, bazan bir 
külli n1haniden kfılli olarak ve bazan cfız'i ruhanlden cfız'i olarak sadır olur. 
Mesela yağmur cinsiyle beraber bir melek, her bir damlasıyla de bir melek 
vardır. 

İkinci olarak, gökle yer arasındaki boşlukta ortaya çı"an ulvi eserlerin ida
recileri olan ruhaniler vardır ki, yağmur, kar, dolu, rüzgar gibi yerden çıkıp inen 
eserler, yıldırımlar, kıvılcımıar, gök gürlemesi ve şimşek, kuyruklu yıldızlar 
gibi gökten inmekle boşlukta ortaya çıkan eserler, aynı şekilde zelzeleler, sular, 
buharlar ve diğerleri gibi yerde meydana gelen eserler bunlarla idare edilir. 

Üçüncü olarak, bütün varlı klarda geçici olan aracı kuvvetler vardır ki, 
kainatın hepsindeki yaygın hidayet bunlarla idare olunur. Öyle ki kabiliyeti bu
lununca kuvvet ve hidayettten uzak hiçbir varlık görmeyiz. İşte ruhaniler böyle 
etkili yapıcıdırlar. 
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l lf ıl  açısından ruhanilerin durumları, rablcrin rabbi civarında rahat ve rızık, 
niıııl'I ve lezzet, rahat ve sevinç olduğu da gizli değildir. Yiyecek ve içeçcklcri, 
kshih ve takdis, temcid ve tehlildir. Bütün alışkanlıkları Allah'ı zikir ve Allah'a 
l tnal iledir. Kimi, ayakta, kimi rükuda, kimi secdede, kimi ka'dede oturmakta 
olup, sevinç ve lezzetinden hiç biri durumunu değiştirmez. Kimi Allah'dan 
kol'ktuğu için gözünü açmaz, kimi bakışmdan gözünü kırpmaz, kimi sakin hare
kl'lsiz, kimi hareketli sükunsuz, kimi kabz (can alma) aleminde büyük melek, 
k imi genişlik aleminde ruhanidir. �J';.� C. �):)� �;1 � j,ı �� � "Allalt1111 k<'n
difrrirıe buyurduğuna karşı gelmezler ve emredildik/eri şeyi yaparlar" (Tulır inı, 
tıtı/<ı) ayeti bunların durumlarını anlatmaktadır. Hanifler ise bunların tedbir edici, 
idareci, etkili sebep olmayıp, Allah'ın saltanatının delilleri ve Allah'ın gerek ya
ratma ve gerek kanun koyma (teşri) itibariyle emirlerini ve hükümlerini tebliğ 
l'dici olan elçileri olduğunu ve bütün bunların bir farklı tabiatla yaratılmış beşer 
fertlerinin aldığı vahy ve bilgi ile bilindiğini ve o farklı yaratılışda bulunmayan
ların bunları esas itibariyle o mümtaz beşerin aracılığı, öğretmesi ve telkini ile 
i'>ğrendiklerini ve herhalde insanlıkta ortaya çıkan ve çıkabilecek olan fiillerin 
ve eserlerin daha yüsek olduğunu ve cismani olan beşere ait ruhaniyetin sonlu 
oJması mümkün olmakla beraber, kemalden kemale yükselmesinin de kabil 
olduğunu ve şu halde her beşer ferdinin, her ruhaniye göre değil ise de, ruhani 
ıüre göre beşer türünün daha yüksek bir fazilete ve Hakk'a yakın olmada daha 
çok imrenmeye değer sevinç ve surura, hem ruhani, hem cismani bir nalın 
cennetine ve büyük hoşnutluğa namzed bulunduğunu ve fakat Allah'a eş bulun
mak mümkün olmadığında bu yükselme ve kemale ermenin hiçbir zaman 
ilahlığa yükselme ve ortaklık mertebesine varamayacağını ve bu yükseliş ve ke
male ermenin ancak Allah'a tevekkül ve dayanma ile mümkün olabileceğini, 
hem asıl yaratılışta, hem her ilerleme anında yaratma ve emir ancak bir Allah'ın 
olduğundan her hangi bir şirkin sonlu olacağını ve şu halde zat ile sıfat, tesir ile 
emir her şekilde Allah'ı birleyerek beşerin bütün dayanma noktalarım ruhaniyet 
ve cismaniyetin anlaşmış iki şahit olarak delalet ettikleri herşeyin döneceği 
alemin yaratıcısı ve alemlerin Rabbi olan Hak TeaHi'ya iman ve şehadette 
tanıyıp bütün varlıklarıyla ona yönelmeleri ve en yüksek vasıta ve önderlerini dc.1 
ruhaniyet ve cismaniyeti içine alan beşer türü içinde farklı yaratılış ile yo
ratılnuş peygamberler, resuller ve onların varislerinde aramaları ve Allah'ın in
sanlara ihsan buyurduğu bu nimete, bu doğru yola şükredip nankörlük etmeme
leri gerekeceğini anlatmışlardır. 

Şehristani önce Sabiileri ruhaniyet taassubu ile hareket eden Ruhaniyet 
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ashabı içinde özetleyip son Sabiilerin felsefelerine göre Hanifler He Sabillerin 
bu konuda birçok münakaşa ve atışmalarını uzun uzadıya anlatarak muhakeme 
yaptıktan sonra en esaslı gruplarını ayrıntılarıyla anlatarak der ki:<1) 

Ashab-ı heyakil (Heykeller ashabı): İnsan bir aracıya muhtaç olunca ona 
yönelmenin ve yaklaşmanın mümkün olması ve kendisinden istifade edilebilme
si için, bu aracının görülür bir şey olması gerekeceğini hisseden ruhaniyet sa
hipleri, i lk önce "yedi gezegen" den ibaret olan heykellere sığınmışlar ve buna 
göre önce bunların evlerini ve manzaralarını; ikinci olarak doğuş ve batış yerle
rini; üçüncü olarak huylarıyla ilgili, uygun ve uygun olmayan şekillerde 
bitişmelerini; dördüncü olarak buna göre gecelerin, gündüzlerin, saatlerin tak
simlerini; beşinci olarak yine bunun gibi suretlerin ve şahısların, iklimlerin ve 
memleketlerin takdirini öğrenmeye çalışmışlar ve bunun üzerine mühürler 
yapmışlar, azanın adıyla bir takım havass, efsun, dua bellemişler ve her yıldıza 
-mesela Zühal'e cumartesi gibi- bir gün ayırmışlar ve ilk saatine riayet etmişler 
ve onun şekline ve durumuna göre yapılmış mührünü kullanmışlar, ona mahsus 
elbise giymişler, ona özgü dualarla ondan istenecek dileklerini istemişler ve her 
birine böyle gün ve saat tayin etmişler ve bunlara erbab (rabler), alihe (ilahlar); 
Allah Teala'ya da rablerin rabbi, ilahların ilahı demişler; içlerinden bir kısımları 
da Güneş'i ilahların ilahı ve rablerin rabbi saymışlar ve bu şekilde heykellere, 
ruhanilere yaklaşmak için, ruhanilere de yaratıcı Allah'a yaklaşmak için ibadet 
etmişler. Çünkü heykellerin bedenlerinin ruhaniyet olduğuna inanmışlardır. Ve 
sonra yı ldızların iş ve .tesirleri esası üzerine tertip edilmiş bir takım acaib hileler 
ve sanatlar çıkarmışlardır ki, bunlara "tılsım11 adı verilir. Kitaplarında yazılmış 
olan o tılsımlar ve sihir, kehanet ve tencim (yıldız falcılığı), tahtim (mühür bas
ma), ta'zim (büyükleme), suver (şekiller) bunların hepsi onların bilimlerinden
dir. İşte bunlara "heykel ashabı" ve "yıldızlara tapanlar" denir. 

Ashab-ı eşhasa (Şahıslar ashabına) gelince: Bunlar da ashab-ı heyakil gibi 
aracının gerekliliğine ve ruhaniyetin bu aracı vesileler olduğuna; fakat onların 

• 

gözle görülmedikleri ve dillerle hitap edilmedikleri için kendilerine yaklaşmak 
ancak heykellerine yaklaşmakla olabileceğini söylemekle beraber, heykellerin 
de bazı zaman görünüp, bazı zaman da görünmediklerinden dolayı, onlara yak
laşmanın da saf ve devamlı olamayacağına ve böylece heykellere yaklaşmak 
için de göz önüne dikilmiş bir takım şekiller ve şahıslar gerekli olduğuna 
hükmederek yedi heykelden her birinin heykele ait misal inde bir takım 
müşahhas (somut) putlar edinmişler ve her birinde o heykelin özel cevherine ri-

( 1) �hristani, a.g.e., II, 49 vd. 
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nyl"l ederek yine yıldızlar esası üzere bunlara tapmaya ve bunlarla yıldızlara ve 
uıılarla ruhanilere ve onlarla Allah'a yaklaşacaklarına inanmışlardı . Ve bunlara 
11Nt·mavl ilahlar" karşılığında "ilahlar" demişlerdir ki, işte bu Ashab-ı eşhas, 
"puta tapıcılar" cümlesindendir. Yukarda gösterildiği üzere İbrahim Aleyhisse
l�ııı peygamber olarak gönderildiği zaman Sahiller böyle Ashab-ı heyakil ve 
Ashab-ı es'nam (putlar) olmak üzere iki sınıf bulunuyorlardı. Hazreti İbrahim 
hıık olan Hanifliğe davet etti. C.. lJ1 (.� (;_.;.. ��� �ı;.:..,ı JU \S.ıtJ �j :-�� Jı 
"t,t! ,,:Wı "Ben yüzümü tamamen, gökleri ve yeri yar�tana çevirdi:n v'e artık h;.,; 
mii.}riklerden değilim " (En'am, 6/79) diye, Hanifler mezhebini ikrar , Sabic 
mezhebini de iptal etti. Fıtratın Haniflikten ibaret ve temizliğin bunda hulun
thığunu, fıtrattan kastedilen tevhide şahitlik ve kurtuluşun buna bağlı olduğunu, 
�l·riatlerin ve hükümlerin bu şahitliğe birer şeriat ve yol olup, nebilerin ve rcsul
krin bunları yerleştirmek ve takdir için gönderildiğini, fatiha (giriş) ve hatim 
( hitiş)in, başlangıç ve kemalin bu şeriatlar ve yolları özetleme ve yazmaya 
hağlandığını ve kıymetli dinin ve doğru yolun bundan ibaret old4ğunu açıkla
mıştır. Ve Allah Teala peygamberi Muhammed Mustafa (s.a.v)'ya da �.� �U 

' ' t • ,, �� 'J v-ıWI )S'i �J �I ��I �lH J.Jı � �� 'J � �WI JJ �I .JJI i)a; ıj_.: �:lU 
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�,;.; �:ıl "Sen yüzünü, A llah'ı birleyici olarak doğruca dine çevir. A llah'ıtı ya-
ratma kanununa (uygun olan dine dön) ki, insanları ona göre yaratmıştır. 
l\llah'ın jitratı değiştirilemez. işte doğru din odur. Fakat insanların çoğu l>il
mezler. Yalnız ona yönelin ve O'ndan korkun. Namazı kılın ve müşriklerden ol
mayın. (Onlar) dinlerini parçaladılar ve bölük bölük oldular. Her parti kendi 
yanmdakiyle sevinmektedir" (Rum, 30/30-32) buyurmuştur. 

Hızbaniye, Sabie'den bir topluluktur ki, yaratıcı Allah'ın hem tek, hem çok 
olduğuna kanidirler. Derler ki, zatında, evvelinde, aslında, ezelde tekdir. Fakat 
§ahıslarla kendi gözünde çoğalır ve bu şahıslar yedi idareci (müdebbir), bir de 
alim, faziletli olan hayırlı yeryüzü şahıslarıdır ki, ilk ve bir olan, bunlarla ortaya 
çıkar ve şahıslarıyle şahıslanır. Ve bu çoğalma, onun zatındaki birliğini iptal et
mez. O, feleği (yörüngeyi) ve yörüngedeki bütün gök cisimlerini, yıldızları ya
ratmış ve onları bu alemin idarecileri kılmıştır. Bunlar, aba (babalar, ana unsur
lar), mürekkebat-ı mevatid (doğurucu bilcşikJer)di rler. Babalar, diri ve nAtık 
(konuşan)dırlar. Eserlerini, unsurlara emanet ederJer. Unsurlar da o eserleri ra
himlerine kabul ederler ve bundan doğumlar olur. Ve sonra validelerden hazan 
öyle saf ve kamil yetenek, kusursuz biz mizac ile bir bileşik şahıs raslayıvcrir ki, 
ilah bununla alemde . şahıslanır. Sonra tabiat-ı kül meskun ilkimlerden her bi-
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rinde her otuzaltı bin dörtyüz yirmi beş sene ba§ııH.la insan ve diğer hayvan cins
lerinin her türünden erkek dişi bir çift yaratır ve o tür o müddetde baki kalır. O 
devir tamam olunca o cinslerin nesli ve üremesi kesilir; yeni bir devir, insanı, 
hayvanları, bitkileriyle yeni bir karn (asır- devir) başlar. Ve dehr (zaman) ebedi 
olarak böyle gider. Ve işte peygamberler dilindeki vaad edilen kıyamet budur. 
Yoksa bu dünya evinden başka ahiret evi yoktur. Ölen dirilmez, kabre giren tek
rar dirilmez derler. �./i.) (J ��;. �ı�·.a. �;:_;:.. �1 (.�� 4r) ;l. r�ı ;Jj1 ;J'�l "Siz 

, , , , ,,, 

ôldüğünüz, toprak ve kemik haline geldiğiniz zaman size, mutlaka (yeniden ha-
yata) çıkarılacağınızı mı vaad ediyor?. /Jeylıat, o size vaad edilen şey ne kadar 
uzak". (Mü'minfın, 23/35-36) bunların sözüdür. Tenasüh, hulUl davaları bunlar
dan çıkmıştır. Tenasüh, sonsuza kadar devirlerin tekrar etmesi, hulfil de anıldığı 
üzere ilahın bir şahısta sahışlanmasıdır ki, şahsın mizacının yeteneğine göre ha
zan tam zatının hulfılü (girmes)yle, bazan da zatından bir cüz'ün hululüyle 
olduğunu söylerler. Ve çoğunlukla demişlerdir ki, bu şahıslanma semavi heykel
lerin hepsiyle birdendir. O, tekdir. Ancak teker teker her birinde fiili, ondaki 
eserleri ve onunla şahıslanması kadar açık olur. Şu halde yedi heykel onun yedi 
uzvu ve bizim yedi uzvumuz onun yedi heykelidir ki, o bunlarla görünür de bi
zim dilimizle söyler, gözlerimizle görür, kulaklarımızla İ§İtir, ellerimizle alır ve 
genişletir, ayaklarımızla gider gelir ve uzuvlarımızla işler ve tesir eder. Ve bun
ların zannınca şerleri, hataları, gübreleri, pis böcekleri, yılanları, akrepleri yarat
mak Allah'ın şanına yaraşmaz; bunların hepsi yıldızların saadet ve uğursuzlukla 
bitişmesinden, unsurla.rın saflık ve üzüntülerle birleşmesinden zorunlu olarak 
veya tesadüfen vaki olur. 

Hırıbbaniyye'ye gelince: Bunlar sözlerini, "Azimun, Hürmüs, A'yana, Eva
zi" adıyla dört peygambere nisbet ederler ve içlerinde Etlatun'un anası ta
rafından dedesi Solün'e de nisbet eden ve bunun peygamber olduğunu iddia 
edenler de vardır." Evazi bize soğanı, cirris balığını, baklayı haram etti11 derler. 
Genelde Sabie üç namaz kılarlar, cünüblükten ve bir de ölüye dokunmaktan do-

,. 

layı yıkanırlar. Domuz, deve., köpek ve pençesi bulunan kuşlar ve güvercin ye-
meyi haram bilirler. Sünnet olmaktan, içkide sarhoş olmaktan yasaklarlar. Ev
lendirmede veli ve şahidlerin bulunmasını emrederler. Hakimin hükmü (kararı) 
olmaksızın boşanmayı caiz görmezler. İki kadınla evlenmeyi de caiz görmezler. 

Sabie'nin, akil, ruhani cevherler adına ve yıldızların semavi şekilleri üzeri
ne bina ettikleri heykellere gelince: Bu cümleden olarak ilk illet (illet-i Ula) hey
keli, bunun gerisinde akıl heykeli, zaruret heykeli, nefis heykeli. Bunlar yuvar
lak şekildedirler. Zuhal heykeli altıgen, Müşteri heykeli üçgen, Merih heykeli 
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diluh)rtgcn, Şems (Güneş) heykeli kare, Zühre heyke li karenin karnında iiçgcn, 
t l taril heykeli dikdörtgenin k;ırnında üçgen, �amcr (Ay) heykeli sekizgcndir. 

Yukarda işaret edildiği üzere ''sabit yı ldızlar''ı, esas kabul eden ve yıldız
l ı ı ı ın kararlarını onların seçkin (havass) (erine dayandıran Sabie de var<lır ki 
1 1  iııd ve Arap Sabi el eri bunlardandır. Sabie filozoflan Azimun'dan şunu naklct-
1 1 1  i�ler<lir ki, ilk mebadi (başlangıçlar) beştir: "Allah Teala, akıl, ncfs, mekan ve 
ha ltı (boşluk)dır. Ve bileşiklerin varlığı bunlardan sonradır". Fakat l lürmüs'tcn 
ııaklcdilen böyle değildir. Hürmüs demiştir ki :  "Yaratılışı bakımından faziktli, 
ıııayası mahmud (öğütmüş), adeti merzi (razı olunmuş), sonu ümitli ki�inin ilk 
vazi fesi Allah Teala'yı büyüklemek ve onun bilgisine şükretmektir. Bundan son
ı a da üzerinde namusun yerini itiraf etmekle taat hakkı, sultanın nasihat etme ve 
uyma hakkı, nefsinin çalışmak ve saadet kapısını açmada başlama ve alışkanlık 
hakkı ve özünün kendilerine sevgi ve bol bol vermeye koşmakla tahli 1 (helal 
kı lma) hakkı vardır ki, bu esasları sağlamlaştırdıktan sonra herkesten ezayı 
defetmek ve güzel ahlak i le güzel geçinmekten başka bir şey kalmaz". 
< iürülüyor ki Hürmüs tamamen Hanifler'in esasını anlatmış, Allah'ı büyükleme
dcn sonra namus deyimiyle peygamberliği ifade etmiş ve peygambere itaatı ve 
yerinin itirafını Allah'ı bilmeye yaklaştırmış ve burada ruhanileri büyüklemeyi 
zikretmiş, sonunda da güzel ahlakı göstermiştir. Hürmüs'ten Hanifler mezhebini 
anlataı:ı daha başka hikmetler de nakletmişlerdir. 

Sabic'nin farklı vasıfları şu dört hususta özetlenir: 
1 - Aslında Allah1dan indirilmiş olan bir dinden alınma ve sapma. 
2- Ruhaniyet taassubu (tutuculuğu), diğer deyişle meleklere tapma. 
3- Yıld ızlara tapma. 
4- Putlara tapma. 
Bu dörtten rüh�uıiyet tutuculuğu, meleklere tapma en mühim esas ve buna 

bağlı olarak yıldızlara tapma en açık vasıfları olduğu ve putlara tapmanın bu iki 
ruh halinden doğduğu anlaşılıyor. Şu vasıflar altında mutlak Hind Sabielerinin 
Buda'larını, Çin'in Konfüçyüs'lerini, son zamanların "espirtizm" ve "spiritüa
lizm", "idealizm'' dedikleri mezheplerin ve hıristiyanların Entüzyast fırkalarının 
aslını içine alır. Bilhassa Hızbaniyye ise "panteizm", "panteist" kelimelerinin 
karşıtı demektir. Hulfıl (ruhun başka cisme girmesi), Allah'ın cihanın cana, 
alemin ruhu olması inancı, eski Yunan ve Roma dinleri, ilahların doğması ve 
doğurması fikirleri Sabie'nin bu .Hızbaniyye mezhebine aittir. H ıristiyanların dı 

rfıhaniyetçilikle Mesih1in ilahlığı davasında bunlara benzerliği vardır. Şer mcıe
lesinde de Hızbaniyye, Meclısilikle ilgilidir. Hırıbbaniyye ise Hızbaniyye kadar 
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ileri gitmemiş, az çok bazı peygamberlerin izini takip etmiştir Azimun'ur:ı hazre
ti Şit, Hürmüs'ün Hazreti İdris olduğunu söylemişler, Hazreti Nfıh'u da öne 
sürmüşlerdir ki \;�I (A'yana) dedikleri de bu olsa gerektir. Ve bu kısım 
Sabie'de bir "kitap ehli" durumu da yok değildir. Bu noktada Fahreddin Razi de 
demiştir ki: ' 'Yıldızlar hakKındaki görüşleri iki şekilde düşünülebilir. Birisi 
yıldızlara hiçbir tesir isnat etmiyerek yalnız Allah'a ibadet için birer kıble inan
cıyla yönelmeleridir ki, bu şekilde müşrik değillerdir. Diğeri de, Allah Teala'nın 
alemi yarattıktan sonra, onun tedbir ve idaresini yıldızlara vermiş olduğu ve 
buna göre Allah'ın yıldızlar üzerinde, yıldızların da bu süfli (düşük) atemde et
kili birer rab oldukları inancıyla tapmalarıdır ki, bu Gıldaniler'e nisbet edilen 
görüştür. (l) Ve bunlar müşriktirler." İşte mutlak Sabie bir taraftan mutlak 
müşrik, bir taraftan da bir kitap ehli manzarası arzettiklerinden tabii'ler ve fakih
ler de son Sabie'ye şer'an yahudi ve hıristiyan gibi kitap ehli gözüyle mi, yoksa 
müşrik gözüyle mi  muamele edileceğinden bahsetmişler, bazısı "kitap ehli" gi
bidir, kestikleri yenir, kadınları ile evlenilir demişlerdir. Bazıları da müşrik ve 
mecusi gibidirler, kestikleri yenmez, kadınları ile de evlenilmez demişlerdir. 
İmam-ı Azam'dan kitap ehlı oldukları, İmameyn (İmam Ebu Yusuf ve İmam 
Muhammed) den kitap ehli olmadıkları rivayet edilmiştir. Ebu'l-Hasen el
Kerhi demiştir ki: İmam-ı Azam katında kitap ehli olan Sabiiler Mesih dinine 
geçmiş olan bir kavimdir ki İncil okurlar. Fakat yıldızlara tapan Sabiiler yani 
Harran bölgesindeki ler ne İmam-ı Azam, ne İmameyn hiçbirinin katında kitap 
ehli değildirler. Ebu Bekir er-Razi "Ahkam-ı Kur'an"ında bunu naklettikten son
ra der ki: Şu zamanda Sabiiler ismiyle bilinenlerde kitap ehli yoktur.<2) Yani 
Harra.n civarında bulunanların, gerekse Vasıt çevresindeki Betaih kısımlarında 
bulunanların aslında milletleri birdir. Hepsinin de inançlarının aslı yedi yıldızı 
büyüklemek ve tapmak, onları ilah kabul etmektir. Bunlar aslında puta 
tapıcıdırlar. Fakat Fürs'un Irak iklimine üstün geldiği ve Sahiller hükümeti (ki 
Nabat idiler)ni ortadan kaldırdığı zamandan beri bunlar açıktan putlara tapmaya 

.. 

cesaret edemez oldular. Çhnkü Fürs'ler onları bundan men etmişlerdi. Aynı 
şekilde Rumlar, Şamhlar ve Cezire'liler Sabii idiler. Konstantin Hıristiyan olun
ca bunları kılıç ile Hıristiyanlığa sevketti. Ve o zamandan itibaren puta tapma 
battı ve bunlar görünürde Hıristiyanların içine karıştılar, fakat çoğu puta 
tapıcılığmı gizt'eyerek eski mezheplerinde kaldılar. İslam dini ortaya çıkınca da 
hıristiyan cümlesinden olarak İslam zamanına dahil oldular. Müslümanlar 

( 1) Fahrü'r-Razi', a.g.c., III, 1 J3. 
(2) c l-Cessas, a.g.e., III, 328. 
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lıırist iyanlar arasını ayırmadılar. Çünkü bunlar putlara taptıklarını gizliyorlar ve 
ıısıl inançlarım açıklamıyorlard1. Gerçekte bunlar inançlarını gizlemekte en ma
hir kimselerdir. Çocuklarının akıllarının esmeye başladığından itibaren dinlerini 
gil' .lcıneleri hususunda da birçok işleri ve hileleri . vardır. İsmailiyye, mezhep 
gizlemeyi bunlardan almıştır .Ve davetlerinin en sonu da bunların mezhebine , 
dayanır. ( l }  Hepsinin aslı "yedi yıldız"ı ilahlar kabul edip tapmak ve onların isim
ini ne göre putlar edinmektir. Bu hususta aralarında değişiklik yoktur. l larran 
lıülgesinde bulunanlarla Bataih yöresinde bulunanlar arasındaki değişiklik. an
cak şeriatlerinden bazı şeylerdedir. Ve bunlarda kitap ehli yoktur. 

Ebu Bekir er-Razi, Maide suresinde bu izahları verdikten ve ikisi arasında 
hir müşterek asıl gösterdikten sonra Berae suresinde de demiştir ki : Sahiilcr iki 
kısımdır. Birisi Kesker ve Bataih yörelerinde bulunanlardır. Bize ulaştlğına 
göre, bunlar din işlerinin pek çoğunda hıristiyanlara aykırı olmakla beraber, 
1 lıristiyanlıktan bir sınıftırlar. Zira hıristiyanların Merkuniyye, Arsosiyye, 
Maruniyye gibi böyle birçok grupları vardır k i ,  Nastunyye, Melkiyye, Yakubiy
ye adındaki üç mezhebin üçü de onlardan yüz çevirirler ve onları haram kılarlar. 
Bu mezhep de Yahya b. Zekeriyya'ya ve Şit'e bağlanıyorlar. Allah Teala'nın Şif 
b. Adem'e Yahya b. Zekeriya'ya indirdiği kitaplardır diye bazı kitaplara da sahip 
çıkmaya çalışıyorlar. Ve hıristiyanlar bunlara Yuhannasiyye (Senjan hıristiyan
ları, yani Yahyaviyye) adını veriyorlar. Ve işte İmam-ı Azam'ın kitap ehlinden 
saydığı, kestiklerinin yenmesini ve kadınlarıyla evlenilmesini mubah gördüğü 
Sahiller bu kısımdır. Kendilerine Sabiller adını veren bir mezhep daha vardır ki, 
peygamberlerden hiçbirine intisap etmezler. İtahl kitaplardan hiçbirine. sahip 
çıkmaları yokiur. Bunlar kitap ehli değildirler. Ve böyle bir mezhebin kestikleri
nin yenrniyeceğinde ve kadınlarının nikah edilmeyeceğinde ise ihtilaf yoktur.<2) 

Her iki ayette Kur'an, Sahilleri, yahudi ve hıristiyanlar gibi müminlere karşı 
zikretmekle, bunların da mümin olmadıklarına işaret etmiştir. Fakat Kitap ehli 
olup olmadıklarına gelince: Kitap ehli siyakında anılmış olmalarına ve yahudi 
ile hıristiyanlar arasında de\·�ran ettirilmelerine göre kitap ehli değilse de mc· 
cusl gibi ve hatta onları da içine alabilecek bir şekilde -şöyle böyle ikisi ortası· 

bir kitap ehli şüphesinde bulunduklarında bir ima (işaret) yapmış olmakla bera· 

ber ı�ı) � v::1�ü, � yGS.ll J)1 l:::,ı11Kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa indi-
, ,,, ,,,. , , ,; " 

rildi. " (En1am, 6/156) ayetinin gösterdiği üzere· Kur'an'da müslümanlardan önce 

(1) İsmaili yye, Karamitanın en batınlsi ve gizli ihtilal tc�kilatı yapan sır cemiyetinin en kctumu• 
dur. (Müellif) 

(2) cl-Ccssas, a.g.e., iV, 283. 
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kitap ehli denilişi yahudi ve hıristiyanlara mahsus olduğundan ve her iki ayette 
"Sabiin" ve ''Sabi un" ,  yahudi ve hıristiyanlardan ayrı olarak zikredi lmiş bulun
duğundan, ayetlerin zahiri (görünüşü) bunların kitap ehli olmadığını göstermek-

A 
tedir. Alin1lerin anılan görüş ayrılığı da gerçekte bu adı taşıyanlar içinde yahudi 
veya hıristiyanlardan sayılanlar bulunup bulunmadığını tayin ve tetkik etme me
selesinden doğmuştur. 

Şunu hatırlatmaya ihtiyaç yoktur ki, Nasara (Hıristiyan) ism i bütün 
hıristiyan fırkalarını içine cJ lmış olduğundan hıristiyanların,- Yuhannasiyye, 
(Senjan hıristiyanları) dedikleri Sabiin grubu hıristiyanlardan sayılan bir mez
hep olunca, elbet bunlar da hıristiyan ismi altında dahildirler. Ve şu halde yahu
di ve hıristiyanlardan başka zikredilen Sabiin'in bunlardan başka olan Sabiun'a 
sarfedi lmiş olması gerekir. Buna göre Kasımireski madem bunların tutucu 
hıristiyanlar olduğunu kabul etmiş ve hatırlatmıştır. O halde bu hatırlatmayı ya
parken bunları her iki ayette Hıristiyan adı altında düşünmek ve Nesara denil
dikten sonra Sabeit denilmesinin manası kalmayacağını düşünmek ve Nesa
ra'dan sonra zikredilen Sabiln'i de Sabifın gibi "sabeen" diye terceme etmek ve 
Frenkleri şüpheye düşürmemek gerekirdi. Frenklerin de bu açık hatayı anlama
ları ve bundan dolayı İslam müctehidlerine insanlık dışı bir hisle dil uzatmama
ları lazım gelirdi. Ve açıklandığı üzere Sabie'ye karşılık ruhaniyet ve cismaniye
tin bi.rleşmesi noktasında yü: üyen ve bu şekilde insani kıymeti, insana ait fıtratı 
Allah'dan sonra her şeyin üstünde yükselmesi ve olgunlaşmasını mümkün gören 
Hanifliğin en yüksek, en olgun görünüşü olan İslam dinini,.hak ve insanlık adına 
bütün ins·anlara tavsiye edecek yerde politik gayelerle onun aleyhinde söz 
söylememek gerekirdi. 

Özet olarak hakikat şudur ki: Müslüman, yahudi, hıristiyan ve sabi!, bu dört 
sınıf içinde ve hatta bunların dışında her kim gerek devam ve sebat, gerek bun-

' .. 1 , 

dan böyle tevbe ve iyilik i le �e:, �:, f l'I r';J(, �� ::;.ı :;.. "kim Allalı'a ve ahiret 
gününe İman eder ve güzel amel işlerse" şartını haiz ve btl vasfa ciddi olarak ve 
tam manasıyla sahip olursa, bunlara korku ve hüzün yoktur. Her lekeden, nok
sandan uzak bir gerçek kurtuluş kesindir. Ve bu şekilde ilahi rahmet yolu her
kese açıktır. 

Şüphe yok ki Allah'a iman, Allah'dan gelen her hakkı tanıyıp kabul ve tas
dik etmektir. Bunun gereği olan ahirete iman ise gelecekte muhakkak bir sorum
luluk gününün geleceğini ve her amelin iyi veya kötü cezası nın verileceğini iti
raf ve tasdik etmektir. Bu imana yaraşan amel de yaşadığı zamana kadar 
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Allah'<lan gelmiş olan emir ve yasakları hakkıyla yerine getirip, gereğince g01.cl 
ve faydalı işler yapmak, kötülükten kaçıp iyiliklere koşmaktır. Ve i�ıe hOylo 

olanların o sorumluluk günü her çeşit korku ve elemden kurtulacakları, e�cnUk 

ve hakiki saadete erecekleri muhakkaktır. Bu kanun her zaman için haktır. l>Un 
de hak, bugün de hak, yarın da haktır. Hem herkes ve her toplum için tle hnktır. 

Müslüman içinde hak, yahudi için de hak, hıristiyanlar için de hak, huttn NAhlflor 
İ<.(İn bile haktır. Evvel ve ahir (önce ve sonra) hiçbir din, hiçbir �erini, ııuuwvur 
olunamaz ki bunu bir yol olarak kabul etmesin ve bunun tersini i<ldiu cc.Jchihdn. 

yahudi ve hıristiyanların bu hak kanuna i lerden beri ne derece uygun olduk

larma ve olabileceklerine gelince: 
�ı;,ı � �ı�_. Li�1 :ili Kasem olsun ki biz bu iman esası üzere İtoırall· 

oğular'
ında� söz' 

aldık c:;:.,� ;.+Jı ll:.:.ıt, ve onlara birçok peygamherl'r 
gönderdik. Fakat �1 ..s� � �'J_,:� ;;: � L:.1S' onlara nefislerinin hoşlanma
yacağı bir hak emir ile her ne z�man bir peygamber geldiyse, ı�-:ts' il._) o ge· , 
len peygamberlerden bir kısmını -verdikleri iman sözleşmesine rağmen- ya
lanladılar. �)�i� il._)� Bir kısmını da öldürüyorlardı. Verdikleri söz gereğince , 
Allah'a iman edip, güzel amel şöyle dursun, tersine Allah'm gönderdiği peygam
berleri yalanlayıp ve hatta öldürüyorlardı. !�-• �.JJ � �1 ı;_;.� Ve bu yalanlama , , 
veya öldürmede bir fitne yani kendileri için bir bela ve musibet olmaya
cağını zannettiler. Yahut Ebu Amr, Hamze, Kisai, Yakub, Halefü'I-Aşir 
kıraetlerinde ref' ile �� � �1 okunduğuna göre: "Ve zannettiler ki kesinlikle bir 
fitne olmaz". Eğer bunların ahirete, sorumluluğa imanları olsaydı böyle zannet
meyeceklerdi. Halbuki böyle zannettiler de ı�� � kör ve sağır oldular. Hak 
delilleri görmez, hak sözü işitmez oldular. � :J.ıı yG � Sonra Allah kendile
rine tevbe nasip etti, tevbe ettiler. Allah da 'kabul etti .. ı�� ı� � Sonra yine 
kör, sağır oldular, fakat hepsi değil ;. '(• � içlerinden birçoğu böyle oldular 
ve öyle yaptılar. Şu halde geçmişte bunların çoğunun �� f 'il r:;JG �� �ı ::,;_ 
WL:.:. "kim Allah 'a ve ahiret gününe inanır ve güzel amel işlerse" ayetinin delale· 

ti�de dahil olmadıkları muhakkak. �� � � aJG Allah ise sadıct , , 
geçmişteki işlediklerini değil, bundan böyle ne yapacaklarını da bitir. Ve 

amellerine göre cezalarını verecektir. Bunlin için �:, �  �(lt J)1 (. � (,.d' � J.iJJ 

�J�I r:,l}I ı.fa �U � (,lt uç.1 "(Ey Muhammed) Rabhinden 
'
sana indirllttı, ;,n. 

[ardan çoğunun azgınlık ve inkarını artıracaktır. Sen o kafirler toplumu için 
üzülme" (Maide, 5/68) buyurmuştur. 

Hıristiyanlara gelince, � Ç �ı Jljj �_;. :;ı �I ; aJı �� ı)ll ��I JJ' :"11 



3 1  () 5- MAiDE SÜRESl: 72-7.1 Cüz: 6 

J�l ::,,_ �llaJ..ı L.j ��I �Jt.j �I � aJı r'; � JJ� �� � �I � � JJI !_,�1 J.:.iG-1 - , - - .,. . , , - ,. ,. .; , 
Mesih kendisi: "Ey Israiloğulları, Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a ibadet 
ediniz, ancak onu ibadete layık tanıyınız. Zira her kim Allah'a ortak 
koşarsa Allah onu cennetinden mahrum eder, sığınağı ateş olur, zalimlere 
yardımcılar da yoktur "  demiş olduğu halde: "Allah, Meryem'in oğlu Me
sih'ten ibarettir" diyenler, kasem olsun ki muhakkak kafir oldular. Yukar
da bu iddianın hadd-i zatında küfür olduğu gösterilmiş idi. Burada ise özellikle 
Hz. İsa'ya iman ve onu büyükleme adına söylenmiş olan bu sözün onu yalanla
mak ve davetine karşı çıkmak olduğu da anlatılmıştır. hıristiyanların ellerindeki 
İnciller'de bile Hz. Mesih'in bu sözü zikredilmiştir. "Ey Mamudiyye oğulları 
toplumu, yahut ey gençler toplumu, bizimle kalkınız, babama ve babanıza, 
ilahım ve ilahmıza, kurtarıcım ve kurtarıcınıza . .. 11 • (Al-i İmran, 3/45. ayetin tefsi
rine bkz.) 

Evet; �(, �I �I "11 ::,,_ l:.� � �l: ali �I ı)u �.ili � :ill Vahid, yani vahdaniyet 
.,. ,. ,, ,  ,, ,, - ,, ,, ,, 

(birlik)le sıfatlanmış ve ortaklığı kabulden uzak bir ilahtan başka hakikatte 
ibadete layık olabilecek hiçbir ilah, hiçbir mabud (ibadet edilen) mevcut ol
madığı halde üç ilah varsayıp da, "Allah üçün üçüncüsüdür" diyenler, ka
sem olsun ki muhakkak küfrettiler. Bir hayli tefsirci 4JI ;J� �l : �� �u yani 

- ,, , , ,, 
"üç ilahın biri" demek olduğunu söylemişler ve bazıları özellikle "üçüncü'' 
manasına tertip kastedilmediğini de açıklamışlardır. Çünkü Arap dilinde "sani, 
salis, rabi diye ism-i fail vezninde olan adet isimleri, bir sayı ismi, bir de şibh-i 
fiil (fiilimsi) olan ism-i fail olmak üzere kullanılır. ism-i fail olunca, sani vahid, 
salisü isneyn, rabiu seıase .. gibi bir derece aşağısına muzaf kılınarak onun 
dışındaki dereceyi gösterir ki ,  değiştirme ifade eder. 11 Biri ikiliyen, ikiyi 
üçleyen, üçü dörtleyen" demek olur. Diğerinde ise yalnız kendi hali kastedilir. 
45� �IJ gibi aynı sayıya muzaf kılınır ve "üçün biri demek olur" diye Nahv . , 
kitaplarında açıklanmıştır. Şu halde: "AJlah, salisü seJasedir" diyenler: "İlah 
üçtür. Fakat Allah birdir, bu üçün biridir" demiş oluyorlar ,Bu takdirde ekanim-i 
seHise (üç asıllar) adıyla baba, Ruhu'l-Kudüs, oğul yahut bazı görüşe göre, baba, 
ana, oğul diye üç ilah sayan hıristiyanlar, Allah dedikleri zaman bu üç arasında 
hiçbir tertip itibar etmiyerek kapalı bir şekilde genelde birini kastederler demek 
olur. Bu ise Rlıhu'l-Rudüse ve oğula da muhtemel olmakla beraber, daha çok 
"baba"da akla gelen bir fikir zannedilir. Ve bu şekilde ;J� �IJ (üçün biri) diyen-. , 
lcr r:;.. � �� alı �! "Muhakkak Allah, Meryem oğlu Mesih'dir" diyenlerden 
başkası olması gerekir. Bunun içindir ki önceki ayet Yakfıbiyye, bu da Melkan1 
ve Nesturiyye kısımları hakkında Qlduğunu söylemişlerdir. Hakikatte küfür ol-
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nıası ıçın V� �1 (üçün biri) demek de ycterliuir. Ve hıristiyanlardan hikaye ol-
• , ,... , 

mayan �� :,,ı \ıı 4.11 � (. ilahi sözü de özellikle bu noktaya-· işaret etler. Sonra 
, ,,. ,,. - , " 

hıristiyanların "üç asıl"da eşitlik iddiasına da uygundur. Fakat biz, "salisü 
sdasc" deyiminin, "ehadü selase" deyimine mutlaka müradif (anlamdaş) 
olduğunu kabul edemeyeceğiz. "Sfüisü seiase", üçün içinde üçüncü derecede bu-, 
!tınan biri manasına "ehadü seJase" demektir ki ehastır. Bunda da herhalde de
rece muteberdir. Şu kadar ki bu derece sabit olmak şart olmayıp itihari 
(saymaca) de olabilir. Birinci herhangi birisinden itibar edilebilirse, üçüncü yint� 
ik inciden sonra gelir. "Salisü seiase" diyen, yalnızca "üçün biri" dcrnt.�mi�. 
''üçün üçüncüsü" demiştir. Gerçi sabit bir tertip kastedilmediğine gilrc hu 

liçüncü, her birini ihtimaline alabiJirse de üçüncü üçüncüdür. Şu ha le.le "chad(i 
selasc" (üçün biri) denilmeyip de, "salisü seJase" (üçün üçüncüsü) denilmesi hl�r 
halde dikkat çekicidir. Ve doğrusu bu görüş , teslis (üçlemey)i kabullenen büllin 

• 

hıristiyan fırkalarının inancıdır. Burada hıristiyanların üçlemesinin bütün ma-
hiyeti yer almıştır: Salisü selase: Bu bize gösteriyor ki hıristiyanlar üçleme 
(teslis) ile "Allah üçtür" demiyor, "ilah üçtür" diyor ve Allah'ı bu üçün üçüncüsü 
sayıyor. Yani üç ilahın üçünü de saymadan "Allah" demiş olmuyor. Onun na
zarında cevher ve Gh1hiyetin tabiatı birdir, fakat şahıs üçtür. Ekanlm-i selase (üç 
esas)nin her biri bir ilahtır. Baba ilah, RGhu'I- Kudüs ilah, oğlu ilahtır. Ve bu ci
hetle üçü eşittir. Bununla birl ikte hiç bir tertip de yok değildir. Aralarında itibari 
de olsa bir tertip vardır. Daha doğrusu baba, oğul kelimeleri, hadd-i zatında bi
rer dereceye işaret eder ve b1 r tabii tertibi de gösteri rler. Gerçi herhangi birinden 
saymaya başlanabilir. Fakat genellikle babadan başlanır. Nitekim i lk  İznik kon
silinin inancında Yesu Mesih hakkında, "babasının cevherinden, hak ilahtan bir 
hak ilah olan tek oğul" denilmiş olması, tabii bir tertibin ifadesidir. Tek başına 
düşünülen baba bir ilah, Ruhu'l-Kudüs bir ilah, oğul bir ilah sayılır. Ancak üçü 
birden düşünüldükleri mertebededir ki Allah denilmiş olur. Bununla üç basil 
(yalın), bir de mürekkeb (bileşik) olmak üzere dört ilah farzett iklcri de 
sanılmamalıdır. Zira üçün herhalde üçüncüsü olan birinde birleştiğini tasavvur 
ederler ki "rabiu seiale" (dördü üçleyen) demezler de "salisü setasc" (üçün 
üçüncüsü) derler. Nitekim bir, iki, üç diye sayıldığı zaman bir birinci, iki ikinci, 
üç üçüncüdür ve aynı zamanda bir sayıdır ki birle iki bundan birleşmiştir. Bu 
üçüncü sayı, ikiyi üçleyen bir değildir. Birinci olan bir, ikinci olan ve hir sayı 
teşkil eden iki de değildir, h( �_,sidir. Ve aynı zamanda üçüncüdür. Yoksa hir, ikı, 
üçün toplamı olan altı· sayısı gibi dördüncü bir sayı değildir. işte hıristiyanların 
üçleme inancı da hem üç hem birdir. Ve bu, bir rabiu seiase (dördü üçleyen) 
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değil, salisü selase (üçün üçüncüsü)dir. Üç il.ahı, uçuncusu olan birinde 
birleştirirler. Bu üçüncüden maksadın "oğul" olduğu da ifadelerinden açıkça 
anlaşılmaktadır. Fakat genelde bunu, açıklamıyor görünürler de rabiu selase 
(üçün dördüncüsü) demezler, "üçün üçüncüsü" derler; fakat üçü sayıp 
birleştirmeden kelimenin oğulda ceset1endiğine itibar etmeden "evvel = bir 
Allah" demiş o lmazlar. Şu halde bunlara göre "baba" bazı deyime göre "vücud" 
hadd-i zatında bir ilahtır. Fakat Allah değil, Allah'ın babasıdır. Aynı şekilde 
Ruhu'J-Kudüs ve bazı deyime göre hayat, hadd-i zatmda bir ilahtır. Fakat Allah 
değil, Allah'ın kelimesi veya ruhudur. Aynı şekilde "oğul" veya "kelim.e" ve 
bazı deyime göre ilim de kendi zatında bir ilahtır. Ve babasının cevherinden, ru
hundan oğludur. Babadan ve ruhtan ayrı gibi düşünüldüğü derecede henüz Allah 
değil, Allah'm oğlu veya kelimedir. Ancak "baba"nm cevheriyle, ruhuyla, ke
limesiyle olan oğuldan cesetlendiği düşünüldüğü andadır ki üçü b i r  Mesih 
olmuş ve Allah düşünülmüş olur. Nitekim İznik konsili, "Bir zaman var idi ki 
Allah'ın oğlu yoktu." diyenleri kafir kabul etmişti. Çünkü kanaatlarında oğul�an 
önce ilah varsa bile henüz Allah yok idi. Demek ki hıristiyanlığın üçlemesi 
açıktan açığa ;J� �1 "Allah üçtür" demek olmadığı gibi mutlak olarak ;J'JJ :,.;.1 • 

"üçün biri" demek de değildir. "İlahlar üçtür, Allah ise bunların içinde üçün 
üçüncüsüdür" demektir. Bu da "Allah, Mesih'tir" demektir. Bunun içindir ki 
hıristiyanlar "İlah üçtür" dedikleri halde aJı �I 4'1 � "Allah'dan başka ilüh yok
tur" da derler ve bunu �ı �! �! � "Mesilı'd�n ·haşka ilah yoktur" demeye eşit 
tutarlar. "İlah üçtür" demekle beraber, Mesih'in dışında hiç bir iiah tanımazlar. 
Şu halde �"'jJ �l5 "üçun üçüncüsü" mana bakımından Meryem oğlu isa'dan eam 

. . 

(daha genel) gibi görünürse de hıristiyanların inancında - araştırma gereği-
eşittirler . • '3� �l} ali �! "Allah, üçün üçünciisiidiir" demek �_;. � �ı ;  aıı �! 
"Muhakkak Allah, Meryem oğlu Mesih 'tir" demenin diğer bir ifadesidir. Bunu 
iyi düşünebilmek için "i lah" kelimesi ile "Allah" kelimesinin manalarındaki 
mazmun ve şümul (içeriğ)ü iyi gözetmek gerekir. Fatiha suresinde açıkladığı
mız üzere �I cins isim olduğundan, manasına göre, fazla ısayıda sayılabilir. Fa-
kat �1 (Allah) özel isim olduğundan ancak tek olarak düşünülebilir. an 
(Allah), hadd-i zatmda, hakkıyle mabud (ibadet olunan) ve kendinden üstünü ta
savvur edilemeyen J..SI �ı (tek ekmel= eksiksiz)dir. Ve şu halde gerçekte ilah 
odur. Fakat "ilah" ve "mabud" kelimesi izafi (değişken) olarak da düşünülür. Ve 
bunun için Allah'tan başkasına da söylenir. Ve herhangi bir kimsenin en çok 
saygı duyduğu, kulluk arzusu duyduğu ne ise o onun ilahıdır. Fakat, bu batıl ve 
geçici de olabilir. O zaman ona, "on.un ilahı" denilir de "Allah'ı" denemez. Hatta 
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1 1.afrtlc, (tamlamayla) "Fclanın Allah'ı" demek dil bakımından bile caiz Lleğih.Jir. 
/\ i lah muzaf (tamlanan) olmaz, muzafın i l eyh (tamlayan) olur. "Benim 
Allah'ım" demek, "benim ilahım" demek olabilir. Allah ismini bilmeyen veya 
anlamayan, kullanmayan ve ancak "Mabud, Rab, Tanrı, Diyö, İlah . .  " gibi, ilah 
ııı tınflsına olan cins ismi kelimeleri kullanan dillerle bu farkı anlatabilmek, 
ııılimkün değildir. Mesela Fransızcada "Diyö üçtür, Diyö birdir" denilmekle hu 
m;ina ifade edilemez. Bu noktada hıristiyanlar, ''Allah" ismi yerine, Mcr
y(·ınin'in oğlu İsa'nın lakabı olan "Mesih" vasfını, "ehad-i ekme)" (eksiksiz tek) 
iıı bir ifadesi olmak üzere almışlardır. Bunun için kanaatlarında "ilflh üçtür, fa ..  

kat Mesih birdir." Her biri bir ilah farzedilen ekanim-i selase (üç esas )de Y csu 
yalnız oğuldur. Fakat � � (Yesu' Mesih) hepsidir. Baba ve kelime ve oğul 
kcn<li zatlarında farkla oldukları halde �� (Yesu' Mesih) de birbirlerini tas
dik ederler ve "tek kusursuz= en mükemmel tek" bu sayılır. Bundan dolayıdır ki 
hıristiyanlar, Yesu Mesih'ten önce alemlerin kelime ile yaratılmış olduğunu ve 
her şeyin yaratıcı ve sahibi bir "baba ilah" bulunduğunu kabul etmekle beraber, 
henüz alemlerin sağlam olmayıp, bu sağlamlığın cesetlenmesi "kelime'' üzerine 
Y csu-i Mesih eliyle meydana geldiğini ilk İznik konsilinden beri inançlarının 
ba§ına yazmışlardır. Demek ki bunlara göre "üçlü esas11, birinci ve ikincisiyle 
değil, üçüncüsüyle en mükemmeldir. Üçünün oluşturduğu tek i lah ve en 
mükemmel; tek baba değil, Ruhu'l-Kudüs değil, hepsi olan Yesfı-i Mesih'tir, 
üçün üçüncüsüdür. Buna göre bunların nazarında bir olan Allah mutlak üçün 
biri değil, üçün üçüncüsüdür, kelimenin cesetlendiği Mesih'tir. 

ı 

jj)C �lS an �I "Muluıkkai< Allah üçün üçüncüsüdür" demek, hem selase (üç) 
- , , 

kelimesi, hem de salis (üçüncü) kelimesi itibariyle olmak üzere iki yönden 
küfürdür. Birisi gerçekten bir ilahtan başka ilah olmadığı halde, üç ilah farzet
mek ve bunların her birine "hak ilah" demektir ki katıksız şirktir. Birin hakkı 
olan ilahlığı onunla beraber ikiye daha vermektir, yalandır, zulümdür. Allah'ın 
hakkını inkardır. "Allah üç" demek gibi bir çelişkidir. Birisi de bu şirk ve 
çoğalma içinde yalan bir tevhid davasıyla Allah'ı bu üçün üçüncüsünü farzcl· 
mek, Allah'tan başkasına Allah demektir ki, bu da Allah'ı ve Allah'ın önceliAinl 

inkar etmektir. Halbuki Allah Teala "yok" demekle yok olmayacağı ve yalan 
inanç i l e  hak ve hakikat değişmeyeceği için, bu da hadd-i zatında diAcr bir 

şirktir. Ve gerçekte hıristiyanlığın üçlemesinin böyle biri şirk, biri tevhid 

görünen iki yüzü vardır ki, hakikatte ikisi de şirktir. Ve bu şirk aslında Allah'ın 

öncel iğini  inkar etmeyen ve bununla birlikte açıktan şirk iddia eden açık 

müşriklerin şirkinden daha ileri gitmiş olm.akla beraber, onlarınki kadar açık 
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değil kaçamak! ıdır. Gerçeği ise her şüpheden uzak olarak kesin bilgi ile 
söylemek gerektiğinden bu hıristiyanların müşrikliği şüpheli olursa da, bu Teslis 
(üçleme) davası ile kafir olduklarında asla şüphe yoktur. Ve işte Allah Teala: 

1 ""' I r I Jw 

�[, �ı \tı .JI ::,.. e-:, � �� JJı Sı ı)u �.dı 'fa �  ''Allah, üçün üçüncüsüdür di-
* , ,,,. - , ,. * ,,,. , , 

yenler elbette kafir olmuşlardır. Oysa tek ilahtan başka ilah yoktur. " ayetiyle 
teslis inancında olan bütün hıristiyanların iddia ettikleri üçlemenin bütün iÇyü
zünü " üçün üçüncüsü" diye iki kelimede özetlemekle her iki yönden küfürlerini 
yemin ve tekit ile açıklamıştır. Gerçi Allah Teala bunların Hz. İsa'ya dost ol-
. madıklarını tamamen anlatmak üzere böyle diyenkrin hıristiyanlar olduklarını 
zikretmemiştir. Fakat "üçün üçüncüsüdür" diyenler deyiminin de ekanim-i 
setase (üç esas)ye kani olan hıristiyan mezheplerinin hepsini içine aldığı açıktır. 
Bunda yalnız "Melkani" denilen Katolik ve Ortadokslarla Nastfırller değil, 
Yakfıbller, diğer deyimle Monofizitler de dahildirler. Hatta bir zamanlar mevcut 
olup, sonradan tamamen kayoolmuş olan ve "üç esas"ı baba, ana, oğul diye sa-, 
yan Berberaniler de dahildirler. Yukarda da açıklandığı üzere �..,;. �  �ı ; JJı �} 
"Muhakkak Allah, Meryem'in oğlu Mesih'tir" diyenler de Yakfıbiyyeye tahsis 
edilmiş değildir. Gerçek sonuç (üçün üçüncüsü) demek de �:;. � �I ; "o, 
Meryem'in oğlu Mesihtir" demenin diğer bir deyimidir. Bu iki deyim, biri tevhid 
şeklinde şirk, biri de şirk içinde tevhid iddia eden hıristiyan üçlemelerinin her 
iki şekilde içyüzünü ve küfür olduğunu söylemektedir. Şu halde bunlar da hak 

1 ' 

dinin birinci esası olan JJ4 ;.ı :;.. ''Allah'a iman eden " şartına haiz değillerdir. 

�)� � ıJ;:�� � �(, Ve eğer bu söyledikleri sözlerden vazgeçmezler, vaz
geçip şirk şüphesinden uzak bir tevhid ile Allah'a iman etmezlerse �Jlı �, ::1 · 

�l �� � b).S" içlerinden böyle kafir kalanlara elbette ve elbette elim 
(a�ıldı) bir 'azap dokunacaktır. ';;J)";.:· .. z, .J.Jı JI �;;,; �1 Bunlar bundan böyle 
bu inkarlardan vazgeçip Allah'a_ t�vbe �e isÜğfar etmezler mi'! � �_,h ;.DG 
Halbuki Allah gafur, rahimdir, tevbe ve istiğfar ederlerse affeder ve kendi
lerini lutuf ve rahmetiyle mesut eder. Anlaşılıyor ki, H\ristiyanlar, yahudiler 
kadar inkarcı değildirler. İçlerinde tevbe ve istigfar ile imana gelmek kabiliye
tinde bulunanlar onlardan ç.oktur. Hakikaten bir sayfa sonra bu cüzün sonu i le 
yedinci cüzün başında bu mana açıklanacaktır. Bunun için bunlar, tevbe ve 
istiğfara teşvik edildikten sonra, delilli yolda hakkı araştırmakla aydınlatılmaları 
için buyuruluyor ki: 

J;.,� \t! �..,;. :;. �I(. Meryem'in oğlu Mesih başka bir şey değil, ancak 
bir Resul (peygamber) dür. İlah değil, ancak Allah'ın delil ve ferman ile 
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p,ıındt�rdiği bir elçi, bir tebliğci, bir peygamberdir. Hem ilk olarak �dmi� hlr 

ı ıl·ygamber de değil, �)ı ..O ::r. � � ondan önce bir çok peyganıherlcır ı•llll 
, , , 

tct'\·ıniştir ki Allah Teala Mesih'e verdiği delillerine ve seçkin <lzd l ik l t·ı·in hrn 

ı.nlcrini daha önce onlara vermiş ve onlar bu özellikleri ve farklı d d i lkt'i ill• nn 

� ·ak peygamberliklerini isbat etmişler ve sonra da geldikleri �ihi dıınnayıp 

�l'\miş gitmişlerdir. Mesela Allah Mesih'in el iyle ölüye can v�rdiy�"t' ondan 
c ıncc Musa'nın elinde asaya can vermiş ve onu koşan bir ejderha y;ıpmı�lı ki .  hu 

daha şaşırtıcıdır. Allah Mesih'i babasız yaratmış ise, daha önce Adl'lll1İ hahas11. 

Vl'. anasız yarattı ki, bu daha gariptir. 

İşte Meryem'in oğlu İsa, geçmişte kendisinin olgunluklarına i�ıirak l't mi� 

hu kadar denkleri ve benzerleri geçen ve onlar gibi gelip geçeceği açık bulunan 

hir peygamber. 4.� �t, Anası da sıddıka (doğru), yani doğruluk ve sadakat .. 

, ,  

len ayrılmayan, Allah'ı ve peygamberlerini tasdik eden diğer kadınlar gibi 
üıünde, sözünde, işinde gayet doğru bir kadındır. Bundan başka �� IJlS' 
rWı.ll ana oğul ikisi de yemek yerlerdi. Kendi nefislerinde yokluk, eksiklik 
i�inde kalır, dışardan gıda almaya muhtaç olurlar. Nefes alıp vermek, dolup 
boşalmak ihtiyacından kurtulamazlardı ki, hayvanların mahkum olduğu bir ih
tiyaç ve zarurettir. Herhangi bir ihtiyaç ile muhtaç olanlara ilah demek ise 
"muhtaç değil" demektir, yalandır, çelişkidir. Şu halde sadece yemek yedikle
rinden belli k i ,  ne Mesih ilahtır, ne de anası. Görülüyor ki burada ilah olmanın 
bir gerektiricisi, bir de muhalifi bakımı ndan çok açık iki delil gösterilmiştir ki, 
hem istintaci (sonuç almaya ait), hem istikra! (bilgi edinmeye dair) özel likleri 
taşımaktadır: 

Birinci olarak: İlah olmayı gerektiren kemal açısından bakıldığı zaman 
Mesih'in ve anasının çok yüksek kemalleri, ortaklığı kabul eden ve hatta bizzat 
emsal (eş ve örnek)leri ve benzerleri geçmiş bulunan bir kemaldir. Böyle bir 
kemal ise benzersiz bir kemali gerektiren ilahlık hakkını gerektirmez. Ancak 
örneklerinin ve benzerlerini i" hükmünü bağışlar ki, o da Mesih hakkında pey
gamberlik, anası hakkında sahabiliktir. Diğer taraftan ilahhğa uymayan noksan� 
lar açısından bakıldığı zaman Mesih'in ve anasının kemalleri, gelip geçici İm· 
kanı ve son bulmayı inkar değil, geçmiş örnekleriyle onu teyit ve ispat eden ve 

bundan dolayı bir noksan ile beraber bulunan bir kemaldir. Bu ise, varlığı vacih 

ve baki olan Allah'a uygun ilahlık hakkına aykırıdır. 

İkinci olarak: Geçmişteki peygamberler geçmemiş, Mesih ilk pcygamlıcr 
ve anası i lk S ıddika (doğru kadın) olmuş olsaydı, hak�ıyla ilah anlamını idrak 
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eden her akıl sahibi Mesih'i ve anasını kendi şahıslarıyla düşünür ve ilah ola
mayacaklarını kesin olarak <•ıllardı. Çünkü anası da, oğlu da yiyorlar, içiyorlar, 
bütün hayvanlarda bulunan bir ihtiyaçtan uzak kalamıyorlardı. Ve elbette bunun 
gereklerinden olan dışarı çıkarmaya da mecbur bulunuyorlardı. Şu halde başka 
bir delil aramaya lüzum kalmadan her selim akıl kaçınılmaz bir şekilde anlar ki, 
diğer kemallerine rağmen böyle bir beşeri ve hayvani ihtiyaç ile bizzat muhtaç 
olan herhangi bir varlık hak ilah olamaz. Çünkü hak ilah, hadd-i zatında her 
türlü ümit ve korkuya merci, her kemale bütün kemaliyle sahip, her türlü ihtiyaç 
ve noksandan uzak, ınutlak gani, mutlak kendisine muhtaç olunan varlık demek
tir. 

Ey Muhammed �ç�·ı � � :  �S':)a;1 bak, biz onlara hak ayetleri ve delil
leri nasıl, ne güzel, �c açık b�yan ediyoruz . �)J� )1 :,Ji;ı � sonra da bak on
lar nasıl veya nereden çevriliyorlar. Bu açık gerçeklerden ne fena saptırı
lıyor da asıl ve esası yok batıl sevdalar peşinde dolaştırılıyorlar. Hemzenin 
fethiyle �1 kalb ve sarf, yani döndürüp çevirmek demektir. 

Ey Muhammed! 

Meali şerifi: 

76- De ki: "Allah'ı bırakıp da size ne zarar, ne de fayda vermeye gücü 
yetmeyen şeylere nıi tapıyorsunuz? Oysa Allah işitendir, bilendir" .  

Yukardaki ayette bulunan istidlal (delil ile sonuç çıkarma)ler, "ortak ve 
benzeri bulunan ilah olamaz, gelip geçici olması müm�ün olan ilah olamaz, 
muhtaç olan ilah olamaz" diye birer kübra (büyük önerme)ya bağlı bulunuyor
du ki, bu büyük önermeler "hak ilah" anlamının kendi içinde bulunan ve mate-
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1 1 \a t iğc ait hükümler gibi müccrrcc.J (soyut) bir tahlil (analiz) ile belli, i lk tahlili 
h ı ık limler oldukları için dürülmüşlerdi. Ve gösterildiği şekilde mantıki an
latımın ın özetleri şu oluyordu: 

1 - i\ fesih ve anası ortağı ve benzeri bulunan kimselerdir 
,·ııwrme", bı.: l l i  ki ortağı ve benzer� bulunanlar i lah olamazlar 
t ıncrme". Şu halde ne Mesih ne anası ilah olamazlar. 

- . , ı.J� "küçük 
ı;;s "büyük' 

2- Mesih ve anası, benzerleri delaletiyle gelip geçici olmaları mümkündür. 
Bdli  ki gelip geçici olması mümkün olanlar ilah olamazlar. Şu halde, ne Mesih 
ııe anası ilah olamazlar. 

3- Mesih ve anası yemek yer birer muhtaç idiler. Belli ki muhtaç olan ilith 
( lfamaz. Şu halde ne Mesih, ne anası i lah olamazlar. 

İşte bu ayet i lk önce mabudun en açık bir özelliğini göstermek, "aciz olan 
ınabud olamaz" diye bir genel kazıyye (önerme-hükünı) i le o üç büyük 
ünermeye açık bir uyarma yapmış ve onların apaçıklıklarını idrak edemiyecek 
olanlara daha genel ve daha açık bir büyük önerme (kübra) i l e  hakikati 
açıklayıvermişt i r .  Yani ortağı ve benzeri bulunan herhangi bir şey onun 
özelliğine sahip olamayacağından gerçekte bir acizdir. Aynı şekilde gelip geçici 
olması mümkün olan, gerçekte bir acizdir; muhtaç olan hadd-i zatında bir aciz
dir. Aciz olan ise mabud olamaz. Çünkü mabud hiç bir şekilde acizliği ve nok
sanı mümkün olmayan ve düşünülmeyen her şeye gücü yeten ve mutlak en 
büyük demektir. Bir de "yemek yerlerdi" buyurulmasına karşı sahiller ve putpe
restler tarafından, ''O halele yemek içmek ihtiyacı bulunmayan meleklere ve 
cansız heykellere tapmak akla uygun olacaktır." diye bir kuruntu ortaya alabi
l irler. B u  yönden de bu ayet, bı� kuruntu ve muğaiata (yanıltmaca)nın da 

kökünü kesmek iç in meselenin acizlik ve kudret, menfaat ve zarar meselesi 
olduğunu ve bu mananın esas itibariyle hepsinde eşit bulunduğunu anlatmış ve 

bununla beraber Sabitliğin ve putlara tapmanın daha düşük bir durumdn 
olduğunu da anlatarak, onlara taş atmak (tariz) ve hıristiyanları korkutmak ile 

demiştir k i :  "Ey hıristiyanlar siz, sahiller ve puta tapanlar gibi, Allah'ı bırakıp da 
O'na karşı ne zarar, ne fayda hiçbir şey yapamayacak olan acizlere mabud der, 
ibadet m i  edersiniz'? Halbuki Allah size her menfaat ve zararı yapmaya gl\cO 

yettiği gibi işiten ve bilendir de. Gizli, açık her sözü işitir. Açıktaki fiiller şöyle 
dursun, kalplerdeki inançları, niyetleri bile bil ir .  Bu yüksek kudret karşısında 

Allah'a ortak koşmanın, o acizlere mabud demenin, ibadet etmenin ne büyük 
inkar, ne kadar tehlikeli olduğunu düşünmez misiniz? İşte sizin Mesih'c ilah ve 
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mabud demenizin bundan hiçbir farkı yoktur. Çünkü Mesih, her ne zarar, her ne 
menfaat yapabilirse kendi zatından malik olarak değil, Allah'ın ihsan etmesi ve 
vermesiyle yapabilir. Sonra ne Allah'ın verebileceği belalar ve musibetler kadar 
zarara, ne de Allah'ın ihsan edebileceği sıhhat ve genişlik, hayır ve saadet kadar 
menfaate hiçbir zaman sahip olamaz . .  Çünkü Allah bizzat zengin, bizzat 
güçlüdür. Mesih ise bizzat fakir, bizzat güçsüzdür. Her neye sahip ise hepsi 
Al lah'tan ve Allah'ındır. Al1ah1ın karşısında Mesih bir lokmaya muhtaç, mutlak 
acizdir. Mesih'in karşısında Allah, her şeyi veren mutlak güçlüdür. Allah'ın 
bütün kemali kendinden, Mesih'in ise nesi varsa Allah'dan. Bu  böyle iken 
Allah'ın kemalini Mesih'e, Mesih'in aczini Allah'a. isnat edip de Allah yerine 
Mesih'e ibadet etmek ne cüret, ne cehalet, ne anlayışsızlıktır? Ne kadar zıddına 
bir hakkı, doğruyu değiştirmek, ne büyük bir iftira ve beyinsizliktir? 
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Meal-i şerifi 

77- De ki: " Ey kitap ehli! Dininizde haksız yere aşırı gitmeyin. Dahu 
ünre sapmış, birçoklarını da saptırmış ve böylece doğru yolu kaybetmiş bir 
knvnıin keyiflerine uymayın". 

78- İsrailoğulları'ndan küfredenler, Davud ve Meryem'in oğlu İsa di
liyle lanetlenmişlerdir. Bu, onların isyan etmeleri ve aşıra gitnıeleri 
yii'.lündendi. 

79- Onlar, yaptıkları kötülüklerden vazgeçmiyorlardı. Yaptıklar. �ey 
ne.� kötü idi. 

80- Onlardan birçoğunun kafirleri dost edindiklerini görürsün. NeflN
lcrinin kendilerine sunduğu şey ne kadar kötüdür! Allah onlara gazabct
ıniştir. Onlar ebedi olarak azap içinde kalacaklardır. 

81- Eğer onlar, Allah'a, Peygamber'e ve ona indirilen Kur'an1a inan
nuş olsalardı, kafirleri dost tutmazlardı. Fakat onların çoğu yoldan çıkmış 
kinıselerdir. 

Ey Muhammed Jj de ki: yGsJI �1 � Ey kitap ehli ve özellikle ey 
hıristiyanlar, �I ';,) �� ı.) ı.,ı:.; � d

'
ininizde haksız yere gulüv etmeyin (aşırı 

,,, ,, *' , 

gitmeyiniz). Gulüv, esasında oku ileriye atmaktır. Bundan, herhangi bir şeyin 
kadrini ve menzilini geçmek ve sınırını aşıp ileriye gitmek manasında genişçe 
kullanılmıştır. Buradan anlaşılıyor ki dinin sınırı haktır. Ve kitap ehlinin bulun
uu�ları dinde hak da vardır, batıl da. Aynı şekilde dinde aşırılık iki çeşittir: Bi
risi haklı gulüv, diğeri haksız gulüvdür. Haklı aşırılık, dinin hakikatlerini ince
den inceye araştırmak ve inceliklerini arayıp taramak ve tetkik etmek, delilleri
ni ve burhanlarını elde etmek suretiyle hükümlerini tam bir dikkatle tatbik et
mektir ki ,  buna selabct, ittika, vera, ictihad, mücahede, gayret ve dini hamiyet 
de denilir. Ayet bunu yasaklamamış belki desteklemiştir. Hak olan hususlarda 
ne kadar ileri gidilse ifrat (aşırı) ve taassub (tutuculuk) sayılmaz. Diğeri ise batıl 
ve haksız olan gulüvdür ki, bu delillere göz yumup, şüpheler arkasma düşerek 
ifrat (aşırı) veya tefrit (tersine aşırı) i l e  hakkın hududunu geçmek ve açık olan 
hakkı teslim etmeyip tersini benimsemektir ki, buna da taassup (tutuculuk) ve 
bilgisizliği koruma denilir. Ayet, �I ';,;&. "haksız yere" diye işte bu çeşit  aşıra lığı 

' / 

yasaklamıştır. Yani dinde hedefimiz daima hak olsun, kör bir taklit, kuru bir tu-
tuculuk i le ifrat veya tefrite sapıp hakkın sınırını geçmeyiniz. Haksızlık yap-
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mayımz, haksız şeylerde ısrar etmeyiniz. Ey hıristiyanlar, siz Mesih'in hak olan 
peygamberliğini ileri geçip de onu ilahlık mertebesine çıkarmayınız. Ey yahu
diler, siz de onun peygamberlik ve nebiliğini inkar etmeyiniz. Kıymet ve 
değerini düşü-nüp de Allah'm lütfettiği hakkına tecavüz etmeyiniz. : (,Al ı; .. �; 'J� 
�ı: ı;. � ı� � ı�t, :W. � ı):; � 1') Ve bundan önce, yani Muham.n1ed 
Aleyhisselam 'ın gönderilmesinden önce dininizden muhakkak sapmış, 
sapıklığa düşmüş, birçoklarını da sapıtmış ve sonra Muhammed 
Aleyhisselam'ın gönderilmesi ile gösterilmiş olan doğru yoldan yan çizmiş 
bir kavmin, yani selef (geçmiş)lerinizin arzularına uymayınız. Onları taklit 
edip arkalarından gitmeyiniz. Görülüyor ki bu ayette, bunların �)J-:;_ J1 );ı � 
"sonra bak onlar nereden çevriliyorlar?" ayeti delaletince nasıl ve nereden 
çevrilip hak ayetlerden saptırıldıklannın bir açıklaması vardır: 

1 - Esasen dinlerinde hakkı, hedef edinmemeleridir. 

2- Bu sebeple haksız yere aşırı gitmeleri ve tutuculuk etmeleri, 

3- Geçmişlerini körü körüne taklit etmeleri, 

4- İnsani heva ve heveslerine, meyillerine uymaları ki, birincisinin de sebe
bini teşkil eder. Ve işte iman ile küfrün, hak din ile batıl dinin başlangıç farkı 
budur. Hak ilaha kulluk, nefsin arzusuna kulluk ki, zamanımızda "hislerine tabi 
olma" diye söylenir. Demek ki Mesih'e ilah diyenler, araştırıldığında Mesih'e 
değil, yalnız kendi arzularına kulluk edenlerdir. Buna karşılık Mesih'e 
saldıranlar da yine kendi isteklerine ku11uk edenlerdir. Şu halde Mesih'e ilah 
diyen hıristiyanlar, yahudilcrin zıddına gitmiş görünmekle beraber boş isteklere 
uymak, hissilik ve tutuculuk arkasında koşmak bakımmdan yahudilerin yoluna 
gitmişler ve onlara tabi olmuşlardır. 

İşte böyle sapan ve sapıtan kimselerin arzularına uymayınız ve bu seslenişe 
kan�ı da haksız aşırılık edip, " bizim geçmişlerimizde böyle kimseler yoktur" de
meyiniz. Çünkü r:;.-�ı �� ��r) �� � �C.:.! � � ı;;s- ��ı � İsrailoğul
ları'ndan küfredenlere hem Davud'un lisanı, henı de Meryeın 'in oğlu 
İsa 'nın lisanı ile lanet edildi. Tefsircilerin çoğunluğu demişlerdir ki, Davud' un 
lisanı ile lanet sebt ashabına (yahudilere), İsa'nın dili ile lanet mfüde ashabına 
(hıristiyanlara) olunmuştu. Eyle ahalisi cumartesi günü zulmettikleri zaman Da
vud Aleyhisselam onlara lanet etmiş, maymunlara dönmüşler (Araf suresine 
bkz.), sofra ashabı da bu surenin sonuna doğru geleceği üzere 11rnaide" 
(sofra)nin inmesinden ve ondan faydalandıktan sonra nankörlük etmişler, İsa 
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Alcyhisselam da beddua ve lanet etmiş, domuzlara dönmüşler. �i Bu lanet � 
�J',:·;._ ı)lrJ � bu nankörlerin isyan etmeler.i ve tecavüz eder olmalara

' 

sebebiyle idi. Yani :_µ � � ��� � ı)lS' yaptıklan bir kötülükten birbirle .. 
-

rini yasaklamazlardı. � ı)lS' � � Vallahi ne kötü yapıyorlardı. Madem 
. 

ki lanetinin sebebi, isyanları ve hakka tecavüzü alışkanlık haline getirmeleri i�i. 
Demek oluyor ki, bunlardan sonra isyan, tecavüz ve haksız yere aşırılık edenler 
de tıpkı onlar gibi Davud ve İsa'nın dilleri ile lanetlenmişlerdir. 

Ey kendisine hitap edilen! Şimdi ı_,)S'��I �")� r•�: � . .;') din ve iman id
diasında bulunan bu kitap ehlinden birçoğunu görürsün ki, Allah'tn Rc

sulü'ne ve müminlere kinlerinden dolayı, kafirlerle (yani müşriklerle) pek '114 
dostluk ediyorlar, müşriklerden tarafa oluyorlar, onların dostluğu arkasmn 
düşüyorlar. r4' i;1 � :,:_;.jj � � Vallahi nefisleri kendileri için kıyamet 
gününe ne kötü şey takdim etti ki şudur: �_,�� � �r.ıJı �� ;._,:11: �ı � �1 
Allah kendilerine kızdı ve ebedi azaptadırlar. Çünkü Allah'a da imanları yok, 
o Peygamber'e de. 41 �)1 �� �r., JJLı �;...� ı)lS' :/., Eğer bunlar Allah'a ve o 
Peygamber'e ve · o

'
•n

'
a 

.
indiril�ne

. 
iıi"ıan

· 
etselerdi, : ��1 �J:uJıC-. Allah'ın ve 

Peygamber'in düşmanı olan o kafirleri dost tutmazlar, yakınları olarak 
tanımazlardı. �ll ;. ;�_. � �� Ve fakat bunların çoğu dinden çıkmış 
fasıklardır. Geçmişte �� �� f "ıl r".;JG �� �ı :;. "Allah'a, ahiret gününe ina
nan ve güzel amel işleyen kimseler" (Maide, 5/69) olmadıkları gibi, bu gün de 
değildirJer, bundan sonra olmaları da uzaktır. Tersine taşkınlık ve düşmanlıkla· 
rını artıracaklardır. Müminlerden hoşlanmamaları, İslam dini ile alay etmeleri 
de bundandır. Bunun için inananlar bunları dost bilmemeli ve bunlar gibi olma
malıdırlar. Allah'ın lutfettiği İslam �imetini unutmamalı, nankörlük etmemeli, 
anlaşmalarını bozmamalı, ahitlerini, akidlerini yerine getirmeli, güzel amel yap
malı. JJ :  (�� ..ULı �(,l ''Adaleti tam yerine getirerek Allah için şahitlik eden-
Zer. " (Nisa, 4/135) olmalıdırlar. 

Görülüyor ki bu ayetin kavramı, önce bunlarda �� f "ıl r".:JG �� �ı � 
�� şartının halen de faydasını açıklıyor ve fasılası (ayet sonu) ile ta yukardn
kf ��ll f")S1 �t (Maide, 5/59) fasılası (ayet sonu)nı tekit ediyor ve o Ayeti 
hatırlatıyor ve oradan daha üst tarafına doğru geri baktırıyor. Demek ki buradı 
surenin başına kadar gerisin geri bir mülahaza daha yapılacak ve tekrar dönülüp 
sonrasına devam edilecektir. Dikkate şayandır ki yukarda çoğunun fasık olduğu 
söylendiği halde burada da "kesir" � (çok) tabir edilmiş, yani birçoğu dcnil· 
miştir. Gerçi "ekser" ftl e de "kesir" � denilebilirse de, �� "onların çoğu" 

, , 



322 5- MAiDE SÜRESi: x ı  C Yız: 6 

ile r ;�: � "onlardan bir çoğu" yani çoğu ile birçoğu deyimleri aras�nda fark da 
vardır. Bu fark bize şu iki manadan birini hatırlatır. 

1 .  Demek ki ikinci fısk (günah, isyan) birinciden daha şiddetlidir. 
Çoğunluğun günahkarlığı, itaatsızlık manasına fısktır ki inançsız (itikadsız) olup 
olmamaktan daha geneldir. Çoğunluğun Kitap ehli olmaktan çıkmasını gerektir
mez. Bir çoğunun fıskı (isyanı) ise bütün bütün küfür ve azgınlık i le kitap ehli 
olmaktan çıkma ve dinden dönme manasına bir fısktır ki diğerinden daha 
�iddetli bir şerdir. 

2. Her ikisinde fısk aynı manaya olmakla beraber, demek ki İslam dininin 
yayı lması ve bu Kur'an'a ait seslenişin tesirinin feyzi i l e  kitap ehl inin 
çoğunluğunun isyanı azalmış �)....ti � � �� "Fakat onlardan çoğu /asıklar" 
olarak kalmı§lar. Fakat bu çoğun'Iuğu� fıskı 'ı;c� � ::,.. �I J_;;1 (.. ;.;;. (_,$ ��� 
� "Ey Muhammed! Rabb'inden sana indirilen, o�la;dan· ç;>ğunun' azgınlık ve 
inkarını artırır. " (Maide, 5/64) ayeti delaletinde keyfiyet itibariyle eski 
çoğunluğun fıskından çok fazla, çok şiddetli olmuştur. Gerçekte İslam dininin 
yayılması ilk önce bütün kitapları ve dinleri içine alan yeni bir kitap etrafında 
toplanan salih ve doğru yeni bir ümmet, yeni bir kitap ehli teşkil etmiştir. İkinci 
olarak, genellikle kitap ehli üzerinde bir düzelme hissi uyandırmış. Üçüncü ola
rak, kitap ehlinin mümin ve doğru azınlığı İsiam'a girmiş, diğer taraftan fasık 
çoğunluğu kalmıştır . Sonra hu fasık çoğunluğun birçoğu da müslüman olma
makla beraber az çok bir düzeln1e uyanışı ile İslam tabiyyetine girmiş, İslam'ın 
zimmeti (koruması)ni kabul etmiş ve bu şekilde eski günahlarının birçoğundan 
vazgeçmiştir. :eu şekilde fasık (günahkar) çoğunluk azalmış, fakat buna karşılık 
birçoğu da hakkı büsbütün unutmuş öfke ve taassub (tutuculuğ)a sarılmış, küfür 
ve zulmünu artırdıkça artırmış, her kötülüğü desteklemiş, İslam'a düşmanlıkta 
müşriklerle beraber olmuş ve hatta daha ileri gitmiş, Davud ve İsa dili ile lanet
lenen melunlar derecesine düşmüştür. Şu halde başlangıçta 0)-.� ;J"� �t, 
"Muhakkak sizin çoğunuz fasıktır" hitabına layık olan kitap ehli sayı-bakımından 

1 > 
eski haline göre �)....u � (.r-:3' A "Fakat onlardan birçoğu /asıktır" kalmış ve 
fakat keyfiyet bakı �ınd�n �J�li � yrr.ll ı.)� � aıı � �l "Allah kendilerine 
kızdı ve ebedi olarak azaptadır!a/ " 1ı � t� �i :;.. � ;J"�1 J;. J.i "A llah 

, ,  , " , � ,,. ; 

katuıda yeri itibariyle bundfln daha kötü. " (Maide, 5/60) olmuşlardır. Demek 
ki'müslümanlar iman sözleşmesine ve iyiliğe gereği gibi uymakta devam ettikçe 
ve hayır yapmada yarışmak süretiyle mücahedeye gayret ettikçe kötülük azala
cak, alemin düzelmesi artacak, herkes �;� ��� r.'�� �'.P � "onlara hiçbir korku 
yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir de" sırrına kavu§makla mesut olacaklar. Bunun . 
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h' ıs i  hir durumda müslümanların hali de kitap ehlinin haline dünc<:ck. fasıklnrn 
ıııalıkum olup onların sürüklediği azaba düşcccklcrcJir. 

Bu açıklamalardan ve kötülüğün azalmasından anlaşıldı ki .  kitap dıl i 
İ\ İııdcn önce fasıkların pek çoğuna, sonra da fasıkların çoğuna kar�ılık olan hi-

ı n kısım vardır ki haksız aşırılık ve taassubtan sakmır, orta yo lu l u tnr hit· • 

ıııtılcdil ümmettirler. Bunların bir kısmı fasıkların çoğuna katılnıam ı!l. Ülll'C ve 
sonra iman ve iyi hallerini muhafaza· etmişler, Musa'ya olduğu gibi 1sn'yn, 
lsa'ya olduğu gibi son peygamber Hz. Muhammed'e de iman ctmi�lcrdir. Bun · 
ları n hallerinde bir fark varsa önce o Peygamber, o hak ruh gelecek diyt� iınnn 
t·dcrken, gelince de geldi diye iman etmiş ve geçmişte indirilmiş kitaplar ile hc

rnhcr bunlara katılan yeni kitapları da doğrulamış olmalarından ibarettir. Diğer 
k ısım ise önce fasıkların çoğundan oldukları halde sonradan uyanmış. tcvbc 
l'dcr olmuş ve diğerlerine katılarak fasıkların çoğunun karşısında yer alm ışlardır 
veya alacaklardır ki, işte bunlar �c., �) ;Vı r�G :.İJ� :;,.i :;. "Allalı'a ve ahiret 
gii11üne inanan ve güzel amel işleyen "dirlcr. 

Acaba bunlar içinde yahudi ve hıristiyanlar da aynı oranda mıdırlar, yoksa 
farklı mıdırlar? Bu bakış açısından yahudi ile hıristiyanları mukayeseye gelince: 
l lakikatte bunların ikisinin de çoğu fasıktırlar, fasıklar da müminleri sevmezler. 
düşmanlık ederler. Bununla beraber hepsinin düşmanlık dereceleri ve sevme 
kabiliyetleri de eşit değildir. 

Ey Muhammed! 
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Meal-i Şerifi 

(.... ( .uz: l 

82- İman edenlere kar§ı düşmanlık yönünden insanların en şiddetlisi 
olarak yahudileri ve Allah'a ortak koşanları bulursun. Ve yine iman eden

. lere sevgi bakımından en yakın olarak da: "Biz hıristiyanlarız" diyenleri 
bulursun. Çünkü onların içlerinde keşişler ve rahipler vardır. Ve onlar 
büyüklük taslamazlar. 

83- Peygamber'e indirilen (Kur'an)i dinledikleri zaman, onun hak 
olduğunu öğrendiklerinden dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görür
sün. Onlar derler ki: '' Ey Rabb'imiz iman ettik, bizi de şahitlerden yaz". 

84- " Hem biz Rabb'imizin bizi iyi kişilerle birlikte (cennete) sokmasını 
arzulayıp dururken, neden Allah'a ve hak olarak bize gelen şeylere inan
mayalım! " .  

85-Böyle demeleri sebebiyle Allah onları altlarından ırmaklar akan 
cennetlerle mükafatlandırmıştır. Orada ebedi olarak kalacaklardır. İşte , 
iyilik yapanların mükafatı budur. 

86-inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar da cehennem ehlidir. 

ı)'�1 �Jl� ·.)_,4Jı ı;;ıı �.ili ij� 1.1"'8�1 �� Gerek yahudi ve hıristiyan ki-. . ; 
tap ehli, gerekse bunların dışında bütün kafir olan insanlar içinde 
müminlere düşmanlık etmede en şiddetlisini -kasem olsun ki- yahudiler ve 
müşrik (Allah'a eş, ortak katan)leri bulacaksın. İman sahiplerine, düşmanlı-
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�ın �iddeti açısından yahudileri müşriklerin de önünde göreceksin. Demek ki 
hunlar imandan uzaktırlar, fasıkların çoğunluğu bunlarda daha fazladır. Çünkü 
hunlarm dünyaya hırsı hepsinden çoktur. ıj'�1 �.lİI �) i� J;. �\!Jı �?l �� 
� � :-..; �G �� �1 �ı:ı;Jı � �;:J.t ; (.) ..:;.. �1 ;;.� :,, �j;.1 'l� , "Onları, ins�n-

, , , .., 4# 6' "  , # • 

/arın hayata en düşkünü, puta tapanlardan daha tutkunu bulacaksın "  (Bakara, 21 
w,). Çünkü bunların kalpleri kasvetlidir. �:, .IJ �)j �� "Biz onların kalhlerini 
katılaştırdık . .  " (Maide, 5/13) Arzuları üzerine düşkünlükleri, fesat çıkarmaya 
meyilleri, Hakk•a karşı kibir ve inatları pek kuvvetlidir. Peygamberleri yalanla
ma ve öldürmede , isyan ve ihtilal yapmada alışkanlıkları pek çoktur. 

\S�c.; U! ı)u ��r ı;:.ı �� il;. ;.+Jl �� Ve yine kasem (yemin) olsun ki 
bütün bu insanların müminlere sevgice en yakınını " biz nesaray (hırlstl· 
yanlar)ız" diyenleri bulacaksın. Gerçi bunlar da genelde mümin değildir. Ve 
müminlere düşmanlık bunlarda da vardır. Fakat cins cinse mukayese edildiği za
man öbürlerinin düşmanhkta şiddeti çok, bunların da müminleri sevebilmek 
kabiliyeti fazladır. Yani onların sevme ihtimalleri büsbütün yok değil, fakat 
bunların sevmesi daha çok düşünülebilir ve daha çok yakın ihtimaldir. Bunlarda 

. iman kabiliyeti, iman ehli sevgisi diğerlerinden fazla bulunur. �LH Bunların 
daha yakın bulunması şu sebepledir ki, � � �� bunlard�n kıssisler, 
yani ilim ve ibadetle meşgul olan keşişler, ���:, v; �bipler, yani ahiret kor
kusuyla manastırlarda nefislerini ezen, ibadetle meşgul olan dünyayı terket
mişler vardır. �J�·.: ! "i �r, Bir de bunlar kibirli değildirler. Mütevazi (alçak 
gönüllü) ve cana yakındırlar. Bu iki sebeple müminleri sevebilmeleri daha çok 
düşünülebilir. Ve buna göre kulaklarına söz girme ve anladıkları zaman hakkı 
kabul etme ihtimalleri fazladır. 

KISSIS: Gece bir şeyi taleb etme ve inceleme manasına "kasse"den 
mübalağa siğası (kipi)dır. İlim ve dini incelemeleri itibarıyla hıristiyan reislerin· 
den olan bilginlere ve ibadetle meşgul olanlara da "kass" ve "kıssls" denilmiştir. 
İbnü Zeyd'in açıklamasına göre "kıssis", rahiplerin başı demektir. İbnü Atiyyc, 
aslı Arapça olmayıp Arapçalaşınış olduğunu; Kutrub da, aslı Rumca olup bilaln 
demek olduğunu söylemişlerdir ki, "Kamus" mütercimi de 11keşiş olacaklar" 
diyor.<1 )  "Rağıb"ın "Müfredat"ında da açıklandığı üzere "ruhban" kelimeHi 
''rehbet" kökünden "rahib"in çoğuludur. "Su'büm' gibi müfret (tekil) olarak kul
lamldığmda zikredilmiştir ki, o zaman çoğulu "rehabin" ve "rehabine'' gclir.<2> 

(1) Asım Efendi, Kamus tere. il, 987. 
(2) Ragıb el-lsfahani, a.g.e., 204. 
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"Rehbet", ızdırab i le korkup çekinmektir. "Terahhüb11, manastırda ibadet etmek
t i r  k i ,  rehbetin kul lanı lması demektir. "Rehbaniyyet'' de fazla korkup 
çekinmekten dolayı ibadete tahammül etmede aşırılık ve i frat etmektir. Eski 
hıristiyanlarda et yememek savm-ı visal (kavuşma orucu) tutmak, nefislerine 
eziyet etmek için boyunlarına zincir takmak ve hatta kendilerini iğdiş etmek 
derecesine varanlar olmuştur ki, bunlar nefs i le mücadele ederek aşırı isteklerini 
kaldırmak, nefsi sabır ve tahammül ile itaate alıştırmak ve hıristiyanların deyi
mince doğuştan olan günan i l e  günahkar olan nefsi temizleyip kutsayarak 
Allah'm rızasını celbetmek (çekmek) gibi maksatları içine alan bir hareket ise 
de, gerçekte �I ;,;&. �� � ı.,,t.5 " "haksız yere dininizde aşırı gitmeyin" .,, , , , 
hükmünde dahil olan doğuştan olmayan aşır ı l ık ve şiddet cümlesindendir. 
hıristiyanlar, güya Hazreti Yahya ve İsa peygamberlerin hayat-ı tecerrüdlerini 
(her şeyden ellerini eteklerini çekmiş bir hayat sürmelerini ileri götürmek ve bu 
şekilde Al lah'ın rızasına ermek maksadıyla bu ruhbanlık tarzını din reisleri 
hakkında bir kesin görev koymuş iseler de Hadid suresinde ��I� �:;. ,;_ � (ii) , - ,. , "' 
�· , ,  W JJI · ( '· : ı': -·. ı �I •_ .' r:.. lAl�·:s- (. � ' �I WG0 li'f � ' '! I ' . .l.11 '-' f � • �, , ��l �J ı.J.>"4J --ı � . � . . . J.J J � V! . � ı.r . .J � 
��J :;? "Arhılar;nddn ,Meıyem'in oğlu isa�ı da gönderdik. Ona fı;cil'i verdik. 
V� �na uyanların kalbi erine şefkat ve rahmet duygusu koyduk. f cad ettikleri 
rulzbanlığı biz onlara yazmamıştık, ya/ruz Allah'ırı rızasım kazanmak için onu 
icad ettiler, fakat ona layıkıy:e de uymadılar" (Hadid, 57-/27) ayetinde hatırlatıl
dığı üzere buna hakkıyle riayet edememişler ve meşru olandan kaçarken me§ru 
olmayan durumlara di.işmüşlerdir. Ve bunun için /i. .. /fl � ��� " "i�·/ôm'da rulı
banllk yok"(I) tur. Ve böyle olduğu bu ayetlerin arkasından anlatılacaktır. Fakat 
her çeşit kötü ahlakın başı olan dünya hırsı ve şehvetlere uyma taşkınlığı i le bu
nun tamamen zıddı demek olan ruhbaniyet karş1 Jaştırıldığı zaman, herhalde 

·d ünya ihtiyaçlarına karşı ruhbanlık mücadelesinin bir fazilet olduğu da inkar 
edilemez. Çünkü dünya sevgisi bütün hataların başıdır. Bir millet içinde böyle 
ciddi bir rehbet (korku) i le son derece dindar ve ibadete sarılmışcasına bir te
cerrüd (Allah'dan başka her şeyden elini, eteğini çekmek), sabır ve tahammül 
hayatı takip edebilenler, o mil lette ölçülü olma hissi uyandırabilecek bir ıslah 
örneği olmaktan uzak kalmazlar. İşte bundan dolayıdır ki ,  doğru bir şekilde i l im 
ve amele ilgi gösteren keşişl::: ı ve dünyaya ait arzulardan soyunmaya çalışan ra
hiplerin varlıkları hıristiyanların kibirlerini kıran ve müminlerin sevgilerinin 
yakın laşmasına sebep olan menkibelerinden sayılmıştır. Yoksa ruhbanlık adı 
altında dünya peşinde koşanların, helali yasaklayıp harama göz yumanların, din 

( 1 )  d-Aclfınl, Kc!ifi.i'l-Hafa, II, 377. 
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ve dünyaya zararlı, �_.i...,u � � "Ve onlardan çoğunun /asık" (Hadid, 57/27) ol
duklarında şüphe yoktur. N

,
itekim Hadid suresinde � �:;..1 ;.4�: ı;..ı ��ı u.:,;ll 

��u r+': "Biz de onlardan iman edenlere mükafatlarını verdik. Fakat onlar
dan birçoğu da yoldan çıkmışlardır". (Hadid, 57/27) buyurulmuştur. Kısacası 

. 
üyet bize gösteriyor ki, i l im ve alimleri sevmek, ahiret düşüncesi, akibet 
endişesi, aynı şekilde alçak gönüllülük, isterse ·ka

.
fir olsun, hadd-i zatmda 

beğenilen, en faydalı, en güzel yakınlaşma sebepleri cümlesindendir. Ve bu se
bepledir ki hıristiyanlar, müslümanlara sevgi açısından daha yakın bir vaziycltc
dir. Bundan dolayı bu ahlaki durumlar mevcut oldukça haristiyanlanlu iman 
etme kabiliyeti daha faz]adar. Ve bunlardan ciddi olarak imana gelenler yahuc.li
lerden daha çok olmuştur. 

Bu şekilde bunlar kibirsiz ve müminlere sevgi bakımından diğerlerinden 
daha yakın bulunduğu gibi, içlerinde bizzat iman eden ve edecek olan ince knlb
li, Hakk'ı bilen müminlerin de bulunduğunu ispat i]e iman ehline hitabı naklet
mek için şöyle buyuruluyor: 

J;_,:,,ı JI J)'t. 1� ri& Peygamber'e indirilen Kur'an'ı dinledikleri za
man 'da, ;.4:�·,,1 ı;') gözl�rini görürsün �I � ı)� � �:Uı � �w!; tanıdıkları 
ve bir kısmını bilmiş oldukları haktan dolayı duygulanmış ve etkilennıi� o
larak coşar, göz yaşlarından dolar dolar taşar, gözleri dolarak �)); derler 
ki: �:��ı � ı::�\"G l1:..ı 'lt Ey Rabb'imiz biz, bu indirdi�in hakka ve 
gönderdiğin Peygamber' e kayıtsız ve şartsız, iman ettik. Sen bizi de onun 
ümmeti olan şahitler ile beraber yaz. Yani bunlar hitaplarında "Ruhu'l-Hakk" 
(Hakk'ın ruhu) olan o ahir zaman Peygamberinin geleceğini bilirler. Ve "iman 
ederiz gelecektir'', diye inanırlar. Onun gönderilmesine arzu duyarlar, beklerler. 
Kur'an'ı dinledikleri zaman da Hakk'a karşı kibirleri olmadığı ve kalblerinde in
celik ve ihlas, o şevk ve bekleyiş mevcut olduğu için Hakk'ı tanırlar, tesirinin 
feyzini duyarlar. Gözlerine yaşlar dolar, o Hakk'ın Resulünün gönderi lmiş, g�l

miş olduğunu anlarlar. Gıyabi (gaybe ait) olan imanları şühuda (görUnilrc) 
çevrilir. Başlangıçta "iman ederiz gelecektir" derken, bu defa "geldi iman ettik'' 

derler. Şühfıd ve şehadet ehli olan Muhammed ümmeti defterine ynzalmnlarını 
niyaz ederler. Kendi nefislerine, yahut itiraz edenlere karşı bu iman ve itikut

larını teyit ve ispat için şunu da söylerler: �ı � u: � ı:.:, JJ� ::,..;; � � �j Biz 
"' , .,,. ,, 

Allah' a ve bize hak olarak her ne gelmişse ona niçin, ne sebep, ne haık, ne 
mazeretle iman etmeyeceğiz. �La.il r�' ta lZ� �:-4 �l �:, llalbukl Rabblnti· 
zin bizi de salihler topluluğuyla beraber aynı yere koymasını ister ve bunu 
çok arzularız. Şu ha]de inanmamaya hiçbir sebep olmadıktan başka, salihler 
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zümresinin sonuç ve takdirlerine iştirak etme istek ve arzusu gi�i, inanmayı ge
rektiren yüksek bir sebep ve çağırıcı da vardır. 

İşte onlar Kur'an'ı dinledikleri zaman hakkı tanıyıp böyle derler ve derken 
1 

gözleri yaşlarla dolar taşar. Şu halde �
-�

U. �Q�1 � � ..s;:,; .. �� ı)u � aJı �l}U 
� Allah da onlara iman ve ihlas (samimiyet)la söyledikleri bu sözleri sebe
biyle altlarından ırmaklar akan cennetleri sevap ve mükafat olarak ver
miştir, orada ebedi olarak kalacaklardır. �I : � ��� Muhsinlerin, yani 

n , 

güzel bakış, iyi niyet ve iyi amel, sahiplerinin, diğer deyimle yaptıkları işi en 
güzel şekilde yapmayı alışkanlık edenlerin mükafatı da budur. 

Rivayet ediliyor ki, bu dört ayet Necaşi ve ashab (arkadaşlar)ı hakkında 
inmiştir İ lk Muhacirlerin Habeşistan'a göç ettikleri zaman Mekke müşrikleri ar
kalarından bir grup insan göndermiş ve Necaşl'yi aleyhlerinde tahrik ve teşvik 
ederek onlara baskı yaptırmak ve perişan ettirmek istemişlerdi. Bunun üzerine 
Necaşi, ileri gelen keşişler ve rahipler ile bir toplantı yapmış ve müslümanlarla 
müşrikleri de oraya davet etmiş idi. Bu mecliste toplandıkları zaman Necaşi 
müslümanlara seslenerek: "Kitabınızda Hz. Meryem'in zikri (anılışı) var mıdır?" 
diye sormuş, Ca'fer b. Ebi Talib hazretleri de: "Evet, onun adına mensub 
(nisbet edilen) bir sure vardır." demiş, r.;_;.:; � �� "/�·te Meryem oğlu İsa bu
dur. 11 (Meryem, 19/34) ayetine kadar bu sure ile ;_;..� �k �,1>1 �� "Musa'nın ha
beri sana geldi mi?" (20/9) ayetine kadar Taha suresini okumuş ve bundan do
layı Necaşi ağlamış idi: Sonra Necaşi Medine'ye Peygamber'imize yetmiş kişilik 
bir grup göndermiş, Resulullah (s.a.v.) da onlara Yasin suresini okumuş, aynı 
şekilde bunlarda ağlamışlar ve iman etmişlerdi. 

Bu ayetler de bunların hallerini tasvir ed�rek nazil olmuştur. Bunun için 
bazı tefsirciler bu ayetlerin hükmü bunlara ve düşmanlığın şiddeti meselesinin 
de Peygamber'in zamanında bulunan Medine yahudilerine mahsus olduğuna 
kani olmuşlardır. Fakat ayetin zahiri amm olduğundan tefsircilerin pekçoğu her 
iki kavmin cins cins mukayeselerini gösterdiğini açıklamışlardır. Gerçekte 
Abdullah b. Selam ve benzerleri gibi yahudilerden de bu şekilde imana gelenler 
bulunmuş ise de bunlar nadir, hıristiyanlardan imana gelenler ise ilerden beri 
çok bulunduğundan, herhalde iman kabiliyetinin ve sevgi yakınlığının 
hıristiyanlarda daha çok olduğu gösterilmiştir. 

� • I 

Muhsin (iyilik yapan)ler böyle, bunlara karşılık cl:'.J) C,;Ç� ı;.ır, IJ� �.1'� 
�ı y�1 "İnkar edip ayetlerimizi ya/anlayanlar da c�hennem eh/idi� ". 

hıristiyanların İslam'a yakınlık ve kabul lenmelerine işaret eden bu açıklamada 
hıristiyanlar önce içlerinde keşişler ve rahipler bulunmakla öğüldüğü, ruhbanlı-
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Aın manası da dünya lezzetlerinden ve güzel liklerinden bütün bütün kesilme ve 
c.;t•kinme demek olduğu için, bundan müslümanlarm ruhbanlığa teşviki mana
Hllllll anlaşılmaması ve İslam'da ruhbanlığın bulunmadığının anlatılması için bu
nıda yine surenin başındaki akid (anlaşma)lerin yerine getirilmesi, helal ve ha
nım hükümlerine sözü nakletmekle müminlere seslenilerek buyuruluyor ki :  

·Meal-i şerifi 

87- Ey iman edenler! Allah'm size helal kıldığı temiz şeyleri haram say

mayın. Ve aşın da gitmeyin. ÇÜnkü Allah aşırı gidenleri sevmez. 

88- Allah'ın size verdiği razıklardan helal ve temiz olarak yiyin ve 
inandığınız Allah' tan korkun. 
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89- Allah sizi, kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerinizden sorumlu tut .. 
maz. Fakat kasıtlı yaptığınız yeminlerinizden sizi sorumlu tutar. Bozulan 
yeminin keffareti (cezası), ailenize yedirdiğinizin ortalamasından on yoksu
lu yedirmek veya giydirmek yahut da bir köle azad etmektir. Verecek bir 
şey bulamayan kimse için de üç gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz za
nıan yeminlerinizi bozmanın cezası budur. Yeminlerinizi koruyun. İşte 
Allah ayetlerini size böyle açıklar ki, şükredesiniz. 

;.S'J j,, j;-1 \:. �o ı;.� � ı;.:.i �.i1ı 4!ı Ç Allah'ın size helal kıldığı nimetle-
, ,,.. ,,.. , 

rin hoş, lezzetli olanlarını haram kılmayınız. Yani onlardan kendinizi te-
sebbüben (sebep olmak suretiyle) veya mübaşereten (doğrudan doğruya haram 
saymak sı1retiyl_e) mahrum etmeyiniz. Önce yahudiler gibi akidleri yerine getir
memek ve anlaşmayı unutup bozmak suretiyle o nimetlerin kesilmesine sebep 
olmayınız. İkinci olarak hıristiyanlar gibi ilahi akitlere uymayan akitler yaparak, 
aşırılığı ve şiddeti benimseyerek Allah'ın size, 1)) �.i1ı ��� �Çla.Jı � J.>1 (.:;.l1 
. . . ��J:,lı � �ı;· 0::.lG � � ��:, � � y�I "Bugiin size iyi v� temiz Şeyler 
helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yemeği size helal, sizin yemeğiniz de 
onlara helaldir. Ve inananlardan namuslu hür kadınlar ve sizden önce kendile
rine kitap verilenlerden namuslu hür kadınlar -zina etmeksizin, gizli dost tut
maksızın namuslu bir hiçimde mehirlerini verdiğiniz takdirde- size helaldir" 
diye helal ve mubah kıldığı güzel nimetlerden kendinizi menetmeyiniz. IJ,,::,; �� 
llakkın sınırlarıne, ilahi akitlerin hükümlerine de tecavüz etmeyiniz 
(geçmeyiniz). Önce helale haram demeyiniz, ikinci olarak o hoş ve temiz nimet
leri kesib de başkasının hakkına yeltenmek suretiyle haram yapmayınız, üçüncü 
olarak helal şekilde kazandığınız nimetlere de hakiki ihtiyaçtan çok hırs ve 
düşkünlük ile atılıp israf etmeyiniz ve yalnız şehvetler peşinde dolaşmayınız, 
gerek nefsin ve gerek başkasının hakkını gözeterek ölçülü ve iktisad ile hareket 
ediniz. Çünkü ��I � 'i Jıı �I Allah aşın gidenleri se;nıez, bu muhakkaktır. 

,, .,. , , 

Hasılı, helali haram, haramı helal yapmayınız da, (� � aıı �j� � ı)SJ 
Allah'ın size rızık olarak verdiği nimetlerden helal, hoş ve temiz olarak yi-

, 

yiniz. �.:..:J.,. � �1 �.llı J.lJı ı;iG Ve iman etmiş olduğunuz Allah'tan korkunuz, 
azarlamasından korkunuz da ifrat (aşırılık) ve tefrit (ihmalkarlık)ten çekininiz. 

Ne Allah'ın nimetlerini beğenmemek, onlardan kaçınmak gibi nankörlük, 
ne de bu dünya nimetlerini son gaye zannedip Allah'dan ve ahiretten gaflet ede
rek hırsın ve şehvetin esiri olunuz. 
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Rivayet ediliyor ki, bir gün Resulullah (s.a.v.) ashabına kıyameti anlatmı� 
Vl� son derecede inzar (korkutma)da bulunmuştu. Ashab-ı kiram bundan etkile
nip duyguları incelerek Osman b. Maz'un'un evinde toplanmışlar, daima oruçlu 
olmaya, döşek üzerinde uyumamaya, et ve yağlı yememeğe, kadınlara yak
la�mamaya, koku sürünmemeye, dünyayı terketmeye, eski çul, paçavra giyip · 

Yl�ryüzünde seyahat etmeye ve erkekliklerini kesmeye ittifakla karar vermişler. 
Derhal bu haber Resulullah'a erişmiş, bundan dolayı onlara: "Ben böyle cmro
lunmadım, muhakkak ki nefsinizin üzerinizde bir hakkı vardır. Şu halde oruç hı
tunuz, iftar da ediniz, namaz kılınız ,uyku da uyuyunuz; ben namaz kı ları m ,  
uyku da uyurum, oruç tutarım, i ftar da ederim, et de yerim, yağ da yerim, 
kadınlara da yaklaşırım. J._. :.,_ �n � � �� :;J "Benim sünnetimden yüz 
çeviren benden değildir'' < 1 >  .. buyurmuŞ, bu ay�tler inmiştir. Yine rivayet ediliyor 
k i ,  Resulullah tavuk ve palGze yerdi, tatlı ve bal hoşuna giderdi ve buyurdu ki �I 
i��I � J;. �;:lı "Mümin tatlıdır, halaveti, tatlılığı sever. 11<2) İbnü Mes'ud haz� 

, , 
rctlerinden nakledilmiştir ki, bir zat ona: "Ben döşeği kendime haram ettim" 
<lcmiş, o da bu ayeti okumuş: "Döşeğine yat ve yeminine keffaret ver" diye ce
vap vermiştir. Hasenü'l- Basri hazretlerinden nakledilmiştir ki, ' 'Bir gün yemeğe 
davet edilmiş, beraberinde Ferkad Sebhl ve arkadaşları da varmış, sofraya otur
muşlar, yağlı tavuklar, tatlı ve diğerleri türlü türlü yemekler var. Ferkad bir ke
nara çek ilmiş, Hasenü'l- Basri de: "Oruçlu mu?" diye sormuş, "Hayır, böyle 
çeşitli �·iyecekleri mekruh görür" demişler. Bunun üzerine Hasenü'l- Basri Pcr
kad'e dönmüş: "Ey Ferkadcik  demiş, sen halis tereyağı ve buğday özü ile lüab-ı 
nah l i ,  yani balı bir müslüman ayıplar fikrinde mi bulunuyorsun?" demiştir. Yine 
adı geçen Hascnü'l- Basri'ye: "Falan zat pallıze yemiyor, şükrünü eda edemem 
diyor" demişler. "Soğuk su içiyor mu?" diye sormuş, "evet" demişler. Buyurmuş 
ki:'' O halde bu adam cahil, Allah Teala'nın ona soğuk sudaki nimetinin 
palUzeden daha çok olduğunu bil miyor". 

Şimdi burada bir müşkil (mesele, problem) vardır. ,,_µ� ı)�l "Akidl<'rİ ye-
, , 

ri11e getirin. " emri, bütün akicl (anlaşma) leri içine alır ve şüphe yok ki, yeminler 
de bu akidlerde dahil idi. Burada da ;..tJ �ı j;.1 (.. �o ı;.� � "Alluh'11ı ,,·ize lıclt1/ , ., ., 
ktldığı giizel şeyleri haram saymayın" buyurulmuştur. Şu halde bir kimse her 
hangi bir sebeple yemin eder ve bu yemin ile bir helali kendine harnm ctmi� 
olursa ne yapacak? Zira yemininde dursa "haram saymayın" anlaşmasını boz-

( ! ) Buhar!, N ikah, i ;  Müslim, Nikan, 5;  Nesci, Nikah, 4; Darimi, Nikah, 3; Ahmed h. l lıınhd. il, 

158, I I I ,  24 1 .  
(2) Kc�fü'l-Ham, H, 386 (2679) 
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muş olacak. Yemininde durmasa yemin akdini yerine getirmemiş olacak. İşte bu 
müşkülü halletmek için buyuruluyor ki: ��1 � !-1J� �I ��� � Allah, yemin
leriniz içinde lağv olan kasem (yemin)lerle sizi sorumlu tutmaz� O, bir akid 
değildir. Yemin-i lağvin tarif ve tefsiri Bakara suresinde geçmişti. (Bakara, 2/225) 

' ���) f� � ;.r�ı� � Ve fakat akdetmiş olduğunuz, yani "şöyle yapacağım, 
böyle yapacağım, yahut şöyle olursa şöyle edeceğim" şeklinde gelecekle ilgili 
olmak üzere kendinizi bağladığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bunlara 
"yemin-i mün'akide" (mün'akide yemin) denir. Mesela "Vallahi evlenmiye
ceğim, vallahi karıma yaklaşmayacağım, vallahi yarın oruç tutacağım, yahut 
vallahi sigara içmiyeceğim" gibi yeminler mün'akidedirler. Bu gibi yeminler bi
rer akid oldukları için yerine getirilmeleri lazım gelir. Getirilmezse Allah 
muaheze eder (cezalandırır). Bunlar ise iki türlüdür. Birisi günah olmayan bir 
şeye yemindir ki, bunun bozulması asla caiz değildir, büyük günahtır. Diğeri 
günah olan bir şeye yemindir ki, bunda sebat etmek bozmaktan daha günahtır. 
Ve bunun için ehven-i şerreyn (iki şerden daha hafifi) seçilip �İ� � -� J.. � � 

� ;  l.S�� �'Q � �: ._-1 � � + Ç �� "Kim birşeye yemin eder sonra ondan 
başka daha hayırlısını görürse yemininin keffaretini versin, sonra o daha hayırlı 
olanı yapsın" (l) hadis-i şerifi delaletince yeminin bozulması tercih edilir ve 
keffaret (dünyevi ceza) verilir ki, bu keffaret, hem yeminin bozulmasının bir 
cezası ve muahezesi, hem de ahirete ait cezadan kurtuluş için bir ibadettir. Bu
nunla beraber keffaretin lüzumu yalnız bu kısma mahsus değildir. Öncekinde de 
vacibtir. Çünkü bozulması caiz ve daha uygun olan bir yemin akdinin bozul
masından dolayı muaheze demek olan keffaret (ceza) vacib olunca, bozulması 
asla caiz olmayan yeminin bozulmasrndan dolayı bu muahezenin öncelikle farz 
olacağı açıktır. Bu şekilde bütün keffaretlerde hem ceza, hem de ibadet manası 
vardır. Ve herhangi bir mün'akide yemin bozulduğu zaman da dünyada bir kef
faret ile cezalandırılır. Ve bu keffaret ile yukardaki müşkil (problem) halledilir. 

��� Şimdi yemini bozmanın keffareti, �;.Ja1 (.. ��1 � WC...:. -.;··c ��I 
�1 ailenize yedirdiğiniz yemeğin çeşit ve miktarında orta bir ş�kilde o� 

fakiri bir gün doyurmaktır. Bu iki şekilde olur: Birisi bir akşam, bir de sabah 
çağırıp yemek yedirerek karmlarını doyurmaktır ki, buna ibaha denilir. Diğeri 
de akşam saba� doyuracak kadar ellerine bir şey vermektir ki, buna da temlik 
ismi verilir. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre bunun ölçüsü her fakir için bir 
fıtra (fitre) gibi buğdaydan yarım sa (sa = 2.917 kg. hububat ölçüsü), 

( ı) Müslim, Eyman, 1 1 -13, 1 6; Tirmizi, Nüzür, 6; Nesci, Eyman, 15-16; İhnü Mace, Kcffarat, 7; 
Darimi, Nüzür, 9; Muvatta, Nüzür, 1 1 ; Ahmed b. Hanbcl, iV, 256,378,428. 
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di�crlcrin<len bir sa' <lır. imam Şafii'ye göre bir "müd'' ( ı müd = 832 gr.) dür. 
Yl'minin keffareti ya böyle on fakiri doyurmak, �� �1 yahut on fakirin kis
vl'leridir. Kisve, dinen örtülmesi gereken yerleri örtecek bir elbise demek
tir. Bir rivayete göre de bir "sevb-i cam" (bütün bir takım elbise)dır. �� � �1 , . 
V ryahut bir rakabe, bir köle veya cariye insan azad etmek (hürriyetine 
knvuş-turmak)tir. İmam Şafii, adam öldürme keffaretine kıyas ederek, bunun 
da mümin olmasını şart kılmış ise de, Hanefi imamları, adam öldürme keffarc
tinden başkasında, nassın (dini delilin) görünüşüne (zahirine) göre müslüman 
olmayan köleyi de yeterli görmüşlerdir. Sözün kısası yeminin keffaretin<lc hu 
üçten _biri vacibdir, tayininde ise mükellef serbesttir. 1�1_'3� r'�. "'i � � ::;J Buna 
�üre her kim bunlardan birini bulamaz, vermeye gücü yetmezse onun kef
fareti de üç gün oruçtur. İbnü Mes'ud Mushafında ,u�G::.1,1 �� olduğundan 
hu üç günün fasılasız (ara vermeksizin) birbiri ardınca tutulması da vacibtir. �l 
;.��ı:. r.;ı ��1 i�W- İşte yemin ettiğiniz zaman yeminlerinizin keffareti budur. 
Bozuldu�u zaman bu keffareti yerine getiriniz. ;..s:.;c.'.tı ı;Ji1:.G Ve yeminlerinizi 
muhafaza ediniz. Yani önce her şeye yemin etmeyiniz. İkinci olarak, yeminini
zin şeklini iyi belleyiniz, ihmal ederek unutmayınız. Üçüncü olarak, günah ol· 
_mayan ve bir hayrı yasaklar.ıayan yeminlerde gücünüz yettiği kadar sebat edi
niz, bozmayınız. Dördüncü olarak, bozduğunuz takdirde keffaretini de vererek 
yeminin şanını koruyunuz. �J� ;J'.W .,;Çİ � iliı � clJis' İşte Allah size , , , ,,. 
ayetlerini böyle açıklıyor ve gelecekte daha beyan edecektir ki, şükrede-
siniz. 
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Meal-i Şerifi 

(,. . 7 uz: 

90 - Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar (putlar) ve fal okları 
şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki, kurtuluşa eresiniz. 

91 - Şeytan, içki ve kunıarla sizin aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve 
sizi Allah 'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vaz
geçtiniz değil n1i? 

92 - Allah'a  itaat edin, Peygamber'e de itaat edin. Kötülüklerden 
sakının. Eğer yüz çevirirseniz, biliniz ki, Peygamber' imize düşen sadece 
apaçık tebliğdir. 

93- İnıan edip salih amel işleyenler, Allah 'tan korktuklan, imanlarında 
sebat ettikleri, salih anıel işlenıeye devanı ettikleri, sonra Allah 'tan sakın
dıkları, inıanlanndan ayrılmadıkları, yine Allah' tan korktuk.Jarı ve iyilikte 
bulundukları ınüddetçe, daha önce yediklerinden dolayı kendilerine bir 
günah yoktur. Allah iyilikL'. bulunanları sever. 

ı I ,. 
l):.ı �.ılı �1 � Ey intan edenler! Helal olan güzel şeyleri haram etmediğiniz 

gibi, hara� olan pisliklerden de iyi sakınınız. Bu cümleden olarak �(, �I wl 
' ' 

ınuhakkak ki hanır� yani sarhoş edici şeyler ve meysir, yani piyango ve ku
nıar (Bakara Suresi 2/219. ftyetin tefsirine bkz.) y�'fG ensab yani tapılmak için 
dikilmiş taş vesair putlar, �'ıj'J'G kumar ve piyango kalenı�eri, ok.Jarı, zarları� 
hlitiin bunlar başka bir şey değil, ancak �.; birer ricstir, aklınızın tiksi-
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nN·t•J:H, iğreneceği ı>is, n1urdar bir şeydir, ı:,�I � ;:,,.e şeytanın ltlırlnd•n· 
dlr. �cytanın işi, şeytanın teşvikidir. �J:·:�\l O halde bu pl�llktın ç•klnhılı, 
111.uk durunuz ki ��� kurtuluşa e;esiniz. 

Bu ayet, müskirat (şarhos edici şeyler)m yasaklanması ve hunun odl lmr.Ki 
hakkında üçüncü ve son olarak nazil olan ayettir ki  birincisi NiKA SOrct-1indckl · 

"�� �'(, i�I ı...,..)J 'J "Sarhı ;�· olduğunuz zaman namaza yaklaşmaym. " ( Nfs"· 4/ 
·' - ' )  ikincisi de Bakara suresindeki � �� (,�-! :Jl ?-G �I � �.,u:...; 11.\'t•m/1•11 
İ(kİ ve kumarı sorarlar. De ki: Onun ikisinde büyük bir giinalt wu·ıltr. " (Bnknru, 

.'/.: 1 9) ayeti idi. (Oraya bkz.) Allah Teala bu ayette içki ve kumarın harnml ıAını 
l\l'�itli yönleriyle tekit etmiştir. Birinci olarak cümlenin başı (jı ile ha:ılnnmı�� 
ik inci olarak putlar ve fal okları i le beraber zikredilerek, J)l �l'.J' ,;JJı �>U 
"�arap içen puta tapan gibidir"(l )  hadis-i şerifi delaletince p�ta ta

,pıcıl ;k kahiİ in
den gösterilmiş; üçüncü olarak "pislik" adı verilmiş; dördüncü olarak başlı 
başına şer veya galip olduğuna tenbih edilerek ��I � ;:,,.e "şeytanın 
işlerinden " buyurulmuş; beşinci olarak bizzat kendile

'
rinden 

�
çek"in'

i lmesi emre
dilmiş; altıncı olarak, bu çekinme, kurtuluş ümidine bir sebep yapılmıştır. Ye
dinci olarak da bu beyandan asıl maksad, içki ve kumarın haram kılındığını 
hatırlatan ve bunların haram i1 ılınmasını gerektiren dine, dünyaya ait kötülük ve 
veballerini anlatmış ve şeytanın işini açıklayarak buyurulmuştur ki: 

�_;. (jı 
�):Jı �� ;ı,ı;� � ;J'�_:, �G �ı � :Ll)G i�fiJI � C!� �1 S�ı İçki ;e ku'-
ınarda şeytanın gayesi, başka değil, ancak aranıza kin ve düşmanlık 
düşürmek ve sizi Allah'ı anmak ve yadetnıekten, namazdan menetmektir. 
Ki bir defa bunlar olduktan sonra artık her günah, her cinayet işlenir, ne din 
kalır, ne iman, ne dünya kalır ne ahiret. Sekizinci olarak, bütün haram olma se
bepleri açıklandıktan sonra itaat sözü alınmak üzere soru takriri ile anlaşmayı 
belgelemek için buyuruluyor k i :  0.,+-�: �1 J.+ı Artık siz şinıdi bu yasaklamayı 
kabul ettiniz ve içki ve kunıardan tanıamen vazgeçtiniz mi? Elbette geçtiniz 
değil mi? Bunun üzerine Hz. Ömer'in ne söylediği Bakara suresinde geçmiş idi. 
Dokuzuncu olarak genelde itaati belgelemek ve tekid edilerek muhalefetten 

' 

sakındırmak suretiyie buyu: ·.ıluyor k i :  Vazgeçiniz J;:)ı ı�Tı JJI l�TJ ve 
Allah'a itaat ediniz, Peyganıber'e de itaat ediniz,' IJ��� ve karşı gelntekten 
çekininiz. ı.;:.reu ;.�·J� �u Eğer itaatten yüz çevirecek olursanız biliniz kt, �1 
�I t_�ı �� J.. biziı'n Resulünıüzün üzerine ait olan vazife açık bir teb· 
liğden ibarettir ki, O da onu İ§te yapmıştır. Ondan ötesinin sorumluluğu ve za
rarı ona değil, sırf sizin kendinize aittir. 

(1) İbn Mace, E��ibc, 3. 
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l(ivnyrl l·d i l i yor ki, içkiyi haram kılan <1yct nazil okluktan sonra ashab, "Ey 
A l l n h' tn lh�sulü, ya bundan önce vefat eden ve şarap içmiş bulunan 
knrllr�kl' imizin ahirette hali ne olacak? " demişler, şu ayet nazil olmuş: .,p. � , . 
ı,:.J, � C� ı.:>WGaJI ıµ� 1_,t.1 �.i.11 iman edip salih, iyi işler yapanlar c,ı;ı(.. r�ı , , , ... . ; , , 
���ı ı)..&.� ı.,t.& haramdan sakınıp iman etmekte ve güzel ameller yap· . . . 
nıuktu ciddi olarak, dış görünüş ve içyüzü bakımından sebat ettikleri r,ıiı ;J 
ı,i:.f, sonra yine haram kılınandan sakınıp iman ettikleri �ı � sonra ittika

da, kötülüklerden sakınmakta devam edip ı_,.t;.t, ihsan (iyilik) yaptıkları, 
güzel güzel ameller araştırarak onlarla güzelce meşgul oldukları takdirde, 
geçmişte tattıkları, yani yasaktan önce içtikleri içkide günah yoktur. Bunlar 
''ihsan mertebesi"ndedirler. �- · �:Jı � j,� Ve Allah iyilik yapanları sever, on-

" . 
ları cezalandırmaz. Şu hald�, kurtuluş ve saadetin gayesi ruhbanlıkta değil, bu 
şartlar altında iyilik yapmaktadır. 

Görülüyor ki, bu ayette iman ve güzel amel iki defa ve takva üç mertebe 
olarak zikredilmiş ve neticede ihsan mertebesine gelmiştir ki, takvanın bu üç 
defa zikri, çeşitli vecihlere ve takva mertebelerine işarettir. Birinci olarak, 
g�çmiş, şimdi, gelecek, üç zamana işarettir. İkinci olarak üç hale işarettir ki, bi
rincisi insanın kendisiyle yine kendi nefsi ve vicdanı arasında takva ve iman, 
ikincisi kendisiyle insanlar arasında takva ve iman, üç'4ncüsü kendisiyle Allah 
arasında takva ve imandır. Bt •nun için üçüncüsünde iman, ihsana tebdil edilmiş, 
Peygamberimiz (s.a.v.)'in �[;. �lj ;!) � � �ll :v �'lS' JJı '•�-7 �1 �(...;. � "İhsan, se-, . , 
nin A llah'a, onu görüyormuş gibi ibadet etmendir. Her ne kadar sen Onu 
görmüyorsan da, muhakkak ki o seni görüyor" (l) tarifine işaret buyurulmuştur. 
Üçüncü olarak, Bakara suresinin başında açıklandığı üzere başlangıç, orta ve ni
hayet olmak üzere takvanın üç derecesi bulunduğuna işarettir. Dördüncü olarak, 
sakınılacak şeylerin derecelerine işarettir. Çünkü önce azabdan sakınmak için 
haramı terk, ikincisi harama düşmemek için şüpheleri terk, üçüncüsü nefsi 
noksandan korumak, tabiat ve alışkanlık kirlerinden temizlemek için bazı mu
bah şeyleri terketmek gerektir. Nitekim bu noktaya yuk�rdaki �1 C. �o ı;.:.;.J 'i 

t , ,,,.,. ,, 
� aıı ''Allah 'ın size helal kıldığı güzel şeyleri siz haram etmeyiniz. 11 (Maide, 5/ 

87) i lahi sözünde de bir işaret vardır. Zira �C:.1..ıı � J:--1 "Güzel şeyler size helal 
kılındı. " (Maide, 5/4) ayeti delaletince helal kılınanlar zaten tayyibat (güzel 

ı ,_ 

şeyler) olduğu halde, helallerin tayyibat (güzeller)ı aıı j.;.1 (.. �9' "Allah'ın helal 
kıldığı güzel şeyler." buyurulması "tayyibatın tayyibatı" (güzellerin güzelleri) 

1 
' 

( 1) Buhari, iman, 37; Tefsiru Sureti; 31/2; Müslim, İman, 1,5, 7; Nesel, İman, 5. 
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mealini ifade eder ki, bu da kıymetsiz olan mubahlardan bir çekinmeyi içine 
ular. 

İçki (şarap), kumar ve diğerleri gibi daima haram olanlardan başka, bir de 
geçici ve sırf ibadet etme ve terbiye hikmetiyle yasaklanan ve haram edilenler 
vardır ki, buna da surenin başında ;.; �t �I � ;;ı. "İhramda iken avı helal 
saymamak şartıyla" (Maide, 5/1) kaydıyla işaret buyurulmuş idi. Şimdi buna dik
kat çekerek buyuruluyor ki: 

Meal-i şerifi 

94- Ey iman edenler! Allah sizi ellerinizin ve mızraklarınızın erişeceği · 

bir avla dener ki, gizlide kendisinden korkanları meydana çıkarsın. Kim 
bundan sonra sının aşarsa onun için acı bir azab vardır. 

Bu ayet Hudeybiye senesi nazil olmuş ve bu imtihan o sene vuku bul
muştur. Resulullah (s.a.v.), Ten'fim denilen yere vardıklarında av hayvanları 

(ahu ve diğer çeşitli vahşi yaratıklar) müminlerin etrafma faz las ıyla dolmu,, 

yüklerinin aralarma varıncaya kadar sokulmuş, mızraklarını dürtseler yetl,ecek 

ve elleriyle tutsalar tutulabilecek derecede yaklaşmışlardı. Halbuki müminlerin 

hepsi ve bir rivayette bazısı ihramlı olmakla, bunlara el uzatmaktan yasaklanmış 

olduklarından, bu hal onlar için önlerine gelen ve hırslarını gıcıklayan bir dünya 



Cüz: .,. 

n l nwı lnr kur�ı nııdan meneden Allah'ın emrine uyma derecelerini gösterecek, 
ynnl All11lı ' ıa11 kı ırkan la korkmayanları ayıracak bir deneme olmuştur. Gerçekte 
i�kl vt• kumar  gibi doğrudan doğruya zarar olduklarından dolayı haram k1lınan 
ptt.' Y lt•nlc: Allah'ın emrine uymak nisbeten çok kolaydır. Fakat bu gibi sebep ve 
l ı iknu:ı i  ; u�ık ve bilinen şeylerde emir veya yasağa uymada nefsin zarar ve çıkarı 
lnı l ı ınduğundan, Allah sevgisi veya Allah korkusu halis ve samimi olamaz. Bun
lar Allah için değil, nefis için tapınma demektir. �� �;..� �.iJl "O kimseler ki 

1 - ,. ti .. ,, 

gayha inanırlar" (Bakam, 2/3); J.ıı i�; :�ı �-.,;; ı.S� ;;.. V"�ı �) "İnsanlardan 
"' ,. .. ,. ,. " 

(jy/csi de vardır ki, Allah'm rızasını kazanmak için canını verir" (Bakara, 2/207); 

� ).) � �) rı:-.1 �) "Her kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse . . . " 
(Bakara, 2/1 12) ayetleri gereğince tam ihlas ve teslim olma ise, yaptlğını sırf 
Allah için, Allah rızası için yapmaktadır. Tevhid, ancak bundadır. Bu ise bütün 
nefse ait isteklerden sıyrılmaya bağlıdır. Bu da nefsin, zarar veya menfaati açık 
olmayan, diğer bir deyişle açıkta manası makul bir sebep ve hikmeti 
görünmeyip, bütün hikmeti yalnız Allah'ın emrine itaatten ve 01nun rızasına uy
maktan ibaret olan ve bundan dolayı görünüşte faydasız ve zararlı görünse bile 
yerine getirilmesi gereken, kısaca Allah ve Allah1m rızasının herşeyin ve her 
menfaatin başı olması iman ve itikadıyla yapılan amellerle ortaya çıkar ki, bun
lara ibadetle ilgil i işler denilir. Ve bizzat hayır olan ihsan (iyilik) ancak bununla 
orta ya çıkar. Ve insan nefsin şirkinden ancak bununla kurtul ur. Yoksa insanın 

' , 
kalbinde kendine tapmak hissi silinmemiş ve gerçekten aıı \ıı �I � "Allah'dan 
başka ilah yoktur" denilmemiş olur. Ve Allah'ın dışında kendi iyilik ve çıkarını 
düşünmek iddia-sında bulunanlar da, hakikatte hayır ve menfaat düşünmemiş 
olurlar. Bunun içindir ki, mesela sarhoş edici şeyleri Allah'ın yasakladığı ve ha
ram ettiği için değil, sırf kendilerine zarar olduğu için terkedenler, bu terke
dişlerinden dolayı dünyada o zarardan kendilerini kurtarsalar bile, ahirette bun
dan dolayı bir sevaba nail olamazlar. Zira onu Allah rızası için terketmemişler
dir. Ve yine bunun içindir ki, namaz, oruç, zekat, hac gibi ibadetlerin, nefsinize 
şu şu faydaları vardır gibi nefisle ilgili bir maksatla değil, sırf Alla}). rızası için 
ve Allah'ın emri olduğu için, yalnız bir ibadet etme fikriyle ve sırf Allah1a yak
laşmak için samimi ve ihlaslı olarak ibadet niyetiyle yapılması gerekir. Ve öyle 
olmadıkça makbul olmaz. Çünkü o zaman Allah'a değil, nefse ibadet edilmiş 
olur. Nefis ise hangi arzuları üstün gelirse onun peşinde koşar. Böyle demek, 
bunların hadd-i zatında hiçbir faydası yok demek değil, tersine faydaları ve 
mcnfaatları sayılamayacak ve tayin edi lemeyecek kadar genel ve sonsuz demek 
tir. Fakat Allah ve Allah'ın rızası kavramına göre "umumi" ve "sonsuz" kelime-
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ini hile ufak olduğundan, ibadette nefsine az-çok bir mabuuluk hissesi 
dü�ünccsi vermekten uzak olmayan �enci menfaati.er ve sonsuzluk fikirlerinden 
dl' sıyrılarak Allah sevgisini ve Allah korkusunu her menfaat ve zararuan ilnl� 
almak, ancak ve ancak Allah'ı ve Allah'ın emrini düşünmek asli bir şarttır. İşte 
bir takım helalleri geçici olarak haram ve yasak etmek demek olan ihram da 
Allah'ı böyle halis bir niyyet ile tanıyıp tanımayanları ayırdedecck soyut bir ihıi
det hikmetiyle emredilmiştir ki, bunlarla insanların fazilet tcrhiyclcri kemale 

nccek, Allah için dindar olanlarla, dünya ve nefisleri için dindar olanlar 
ayrılacaktır. Fakat bilinmektedir ki, elde bulunmayan bir nimetten vazgl'<;mckll-. 

nimetin karşısında nefsi menetmek arasında fark vardır. Birincisi kolay, ikincisi 
zordur. Mesela dağ başında kalmış bir kimsenin ·açlığa sabrederek Allah'a ihadd 
etmesiyle, kurulmuş bir sofranın karşısında açlığa sabrederek ibadet c.tmcsi 
arasındaki fark düşünülsün. Elbette öncekinde fazilet manası az, ikincisinde ise 
çoktur. Birincide başarılı olanların çoğu ikincide olamaz. Ruhbanlık terbiyesiyle 
İslam terbiyesinin arasındaki fark da bu misalden ortaya çıkar. Bu ayette /\ilah 
Teala ihramın hikmetini göstermek üzere müminleri böyle bir denemeye tabi tu
tacağını açıklayarak buyurmuştur ki: 

-�' �-� ;.iJı �:lJ ı;:.I �_.i1ı �1 Ç Ey inananlar, elbette Allah sizi av cin· 
sinden bir şeyle -yani can ve bilfiil elde bulunan mal feda et�ek kadar zor ve 
büyük değil, oldukça kolay bir şeyle - deneyecek, �(.!� ��1 �G öyle bir şey 
veya o şekilde bir av ki elleriniz ve mızraklarınız onu yakalayıverecek bir 
halde, yani av hayvanlan o kadar çok olacak ve yanınıza o kadar yakın sokula
cak ki ellerinizle tutsanız tutulabilecek ve mızraklarınızla dürtseniz erişilebile
cek bir vaziyette bulunacak, hu hal içinde siz ise ihramda ve avdan yasaklanmıfi 
olacaksınız. Bu da sizin nimetler karşısında Allah'ı ne kadar saydığınızı ve emir
lerini ne kadar tanıdığınızı ve O'nun azabından ne kadar korktuğunuzu is bat 
edecek bir imtihan olacaktır. Herhalde Allah sizi böyle bir şey ile imtihan ede-

' 

cek ki, > .))� �� :;. aıı �·<! Allah kendisi gıyabında tanıyıp azabından kor· 
kanlan bilsin. Yani başkalarından ayırıp meydana çıkarsın da ilerde kendilerine 
nice nice büyük nimetler verilecek ve büyük büyük ilahi emanetlere ehil olucnk 

kimselerin ehliyetlerini ortaya çıkarsın ve tahakkuk ettirsin. Şu halde � \l�I � 
ciJi bu denemeden ve Allah'ın haber verdiği bu av imtihanının tahakkuk�n· 
d�n sonra her kim sınırı aşar, yasaklandığı şeye elini sunarsa, �1 �r,r. � 
ona acıklı bir azab vardır. Böyleleri geleceğin büyük nimetlerinden mahrum 
olduktan başka, dünya ve ahirette acıklı bir azap da göreceklerdir. Zirn böyle bir 
durumda kendini tutamayan ve Allah'ın hükmüne riayet edemeyenler, nefislerin 
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dl\htt �ok mrykdici ve daha çok hırslı olacakları şeylere karşı nasıl sabredebi
lirler'! Vr. (\ylc büyük nimetlerin emanetlerini nasıl eda ederler? Ve o halde 
hi\ylc k inun• lcr canlarm, ırzların, hazinelerin, Allah'm hakları (hukfikullah) ve 
kullnnn haklarının başına geı;mek ehliyet ve selahiyetini nasıl yüklenebilirler? 

( sürülüyor ki, bu ayet ihramdaki ibadet hikmetini açıklamak için müminlere 
ileride yönelecek büyük ilahi nimetleri av şeklinde bir öncü misal teşkil eden 
ı ,lağanüstü bir bolluğun vuku bulacağını haber vermiş ve bununla müminlerin 
en büyük ilahi emanetlere ehliyet temin edecek bir deneme ve düzeltmeden 
geçirileceklerini hatırlatmış ve iman ehline büyük bir ders ve yüksek bir fazilet 
terbiyesi veren bir mucizeye işaret etmiştir. Şu halde müminin öyle bir fazilet 
i le yükselmesi gerekir ki, her zaman haram ve çirkin olan şeyler şöyle dursun, 
aslı helal olan her türlü nimetler etraflarına saçılmış, önlerine konulmuş olsa 
bile, Allah'ın izni ve şer'i cevazı olmadan onlara el uzatmayacak, haksız, 

' . 

selahiyetsiz (yetkisiz) hiçbir şeye dokunmayacak, kendine sahip, nefsine malik, 
eğilimlerine hakim, Allah'ın emirlerine bağlı olacak. Bu şekilde her türlü ema
netlere yetkili, ahlaki bir fazilet ile başkalarından ayrılacaktır. Hudeybiye senesi . . 
müslümanlar böyle bir imtihan ve ıslah ile seçilmiş ve Hudeybiye barışının ken
disi de bu imtihanın başka bir şekilde tekit ve teyidi olmuş ve bundan sonra 
İslam sofrası gelişmiş de gelişmiştir. Ve ihram işte böyle bir seçim hikmetiyle 
meşru kılınmıştır. Bu hikmetden dolayı: 
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95- Ey iman edenler, ihramla iken a� hayvanı öldürmeyin. İçinizden 
kim kasten onu öldürürse, yaptığı işin vebalini tatması için, öldürdülü hay· 
vanın dengi ona cezadır ki, Kabe'ye ulaşacak bir kurban olmak üzere buna 
yine içinizden iki adaletli kişi hükmeder; yahut (ceza olmak üzere) bir ktf· 
farettir ki, ya o nisbette fakirleri doyurmak, yahut onun denıl oruç tut· 
makhr. Allah geçmişi affetmiştir. Fakat' kim de bu suçu tekrarlana, Allah 
ondan intikamını alır. Allah damia galiptir, intikam sahibidir. 

96 - Size ve yolculara yiyecek olmak üzere, deniz avı ve onu yemek he· 
lal kılındı. J{ara ·avı ise, ihramh olduğunuz müddetçe size haram edllmlıtlr. 
Huzurunda toplanacağınız Allah 'tan korkun. · 
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_,, - Allah, Kcihc'yi, o Heyt-i haranı'ı, haram ayı, kurbanı ve 
(kurhnnlunlaki) gerdanlıkları insanlar için bir nizam kaldı. Bu, Allah'ın 
"'�klrrdl• V l' yerde olan herşeyi bildiğini ve Allah'ın herşeyi hakkıyle bilici 
olduaunu sizin de bilmeniz içindir. 

•JK - İyi bilin ki Allah, .hem cezası çok şiddetli olandır, hem de çok 
ha�ı�layıcı, çok merhametlidir. 

99 - Peygamber'in üzerine düşen sadece doyurmadır. Allah, 
açıkladıklarınızı da gizlediklerinizi de bilir. 

100- De ki : "  Pis olan ştyle temiz olan şey bir olmaz, pis olanın çokluğu 
hoşuna gitse bile " .  Ey selim akıl sahipleri Allah 'tan korkun ki kurtuluşa 
eresiniz. 

;; �r, �I 1)�';7 � "Siz ihramlı iken av hayvanını öldürmeyin .. " Hurum 
kelimesi "haram"n çoğuludur ki, muhrim, yani gerek Harem'de ve gerek Harem 
dışında olsun ihramda bulunan kimse demektir. Ve Harem'de bulunup da ihram
da olmayan da bu hükümdedir. Saye!, av demektir. Eti yenene de, yenmeyene de 
söylenir. Fakat örfte daha çok eti yenenlerde yaygındır. Burada da lam-ı ahd 
(ahd lamı) veya n1utlakın kemaline sarfı i le murad budur. Nitekim bir hadis-i 
şerifte: �_,Wı �G i)�G �ı *4,_G! �� y):JIJ y�IJ ii�ı : r;JG �ı � J::,� � 
"Be§ şey Harem dış.ında da I iarem'de de öldürülür: Çaylak, karga, akrep -ve bir 
rivayette yılan- fare, kuduz köpek. u(l)  buyurulması da bunu teyit etmektedir ve 
kuduz köpek kavramında insana saldıran diğer y1rtıcı hayvanların öldürülme
sinin caiz olduğuna da uyarma vardır. 

Hasılı ey müminler, siz ihramda iken avı öldürmeyiniz. r.ı��:'. � :ı:; ::,:.� 
İçinizden her kinı kasden, yani ihranıda olduğunu ve avı öldürmenin ken
disine haranı olduğunu bilerek avı kasden öldürür�e, �I �.J.ti L. � : � 
öldürdüğü ava denk hayvanlardan deve, sığır, dav ardan bir ceza gerekir. Yani 
onun ona denk olduğu, yalnız kendi ölçünüzle değil, i l im ehli makamında itima
da şayan iki doğru kimsenin takdiriyle tayin edilir. Ve bu ceza �I �4 4·,a 
Kabe'ye varacak bir �urbanhk deve olnıak üzere lazım gelir. İhramda avı 

( ı )  lkyhakl, cs-Süncnü'l -Kübra, l.'\., 3 1 6, V, 209,2 t O; Buhari, Bcdü'l-Halk, t 6; Müslim, Hace, 
72,76, 77, 79; Ebu Davud, Mcnasik, 39; Nesci, Mcnasik, 82,86-88; İbn Macc, Mcnasik, 1 ;  

Darimi, Mcnasik, 19; Muvatta, Hace, 88,89,90; Ahmed h. Han bel, il, 8, 32, 37, 48, 50 .. 54, 65, 
72, 13�; Buharı, Sayd 7; Müslim Hace, 73. 
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illdürmenin cezası ya bu w� �ı.;..ı, i�llS" �1 veya fakirlerin yiyeceği bir keffur�t. 
L.� ciH J'� �1 veya bun�n dengi oruçtur. Hakem aracılığıyla avın kıymeti 

. . 

takdir edilir. Bununla ya Kabe'ye varacak bir kurbanlık deve alınır veya yiyecek 
alınıp her fakire yarım sa' (1 sa' = 2.917 kg) olmak üzere fakirlere verilir. Veya
hut her yarım sa' yerine bir oruç tutulur. Bu üçü arasında seçmeli bir ceza v.acih 
olur ki .;..ı J�.J J.J:Q ihramdayken avı öldüren kimse yaptığı i�in vebalini, 

/( 

ağırhğını tatsın. Ayetin zahirine göre avı öldürmek istiyerck olmayıp, hala ve 
unutmak şeklinde olursa ceza gerekmiyecek sanılabilir. Fakat mcllıCım-i muhali
fin muteber olmadığının da unutulmaması gerekir. Hz. Ömcr'ucn, l hnii Ah

bas'dan, Tavfıs'tan, Hasen'den, İbrahim Nahai'den, Zühri'den rivayete güre hulu 
ve unutmada da bu ceza vardır. Ebu Hanife, Malik, Şafii ve arkadaşları da hunu 
kani olmuşlardır. Sonra ihramlının avladığı veya kestiği, her ne şekilde olursa 
olsun, Hanefi ve Maliki mezheblerince ölü hayvan hükmündedir, kesilmi� temiz 
değildir; ne kendisi yiyebilir, ne başkası. Fakat İmam Şafii, "kesilmiş temizdir, 
başkası yiyebilir" demiştir. 1�ı;j �j :JJG � :J.Jı ;._.:�J ·.)� :;.� � L.s. :.!Jı � "Al/alı 
geçmişi affetnıiştir. Kim tekrar bu yasağa uymazsa Allah ondan intikaınını 
alır. A ilah daima galiptir, intikam sahibidir. " 

��(' ı!� ;J.l �G:. �GJ,� ;Jı ',�-,. � �1 Size her çeşit deniz avı ve yiyeceği, 
yani yenebilecek şeylerinden yemek, gerek mukim (yolcu olmayan) lerin ve 
gerekse yolcuların yemesi ve istifadesi için her zaman helal kılındı. Ki taze 
taze tutar veya kurutur, tuzlar, hazar (yolculuk dışın)da veya yolculukta yer 
veya ticaretle faydalanırsınız. (..'_;. �'.)L. ).ı 'C4 M �;� Kara avı da ihramda 
bulunduğunuz nıüddetçe size haram kılındı. Dikkate şayandır ki kara avında: 
�GJ,� "ve onun yiyeceği" buyurulmamıştır. Demekki ihramda bulunan kimse 

kara avı avlayamaz ve ayna şekilde hayvan da kesemez. Fakat ihramda bulun
mayan kimsenin avladığı avdan ve kestiği hayvandan yiyebilir. Şu kadar ki, av
lanması veya kesilmesi kendi tarafından emredilmiş veya gösterilmi� olmusrn. 
Deniz avına gelince, başka zaman olduğu gibi, ihramda dahi hem avlunmuHı, 
hem yemesi mutlak olarak helaldir. İmam Şafii :�:·_�. :WG �: L. ��ı ; "D<:niıin 
suyu temiz ve temizleyicidir, ölüsü helaldir"(l) hadis-

'
i şerifi ile de d�lil getire· 

rek gerek balık cinsinden olsun, gerek olmasın denizden avlanan hl!r huyvnnın 
helal olduğunu söylemiş ise de en çok bilinen balıktır. Balık kesilmeden ycnuİAİ 
için ölü tabir olunmuştur. Yoksa kendi kendine denizde ölen hayvan, bıılık du 
( 1 )  Ehu Davud, Taharcl, 4 1 ;  Tirmizi, Taharet, 52; Nesci, Taharet, 46, Misnk, 4, Sııyd, 1�:  lhn 

Mac�, Taharet, 38, Say<l, 18; Muvaua, Taharet, 12, Say<l, 12; Darimi. Vudu', .c;1, Sııyll. <': Ah
med b. Hanhcl, il, 237, 361 ,  378, 393, IIJ, 373, V, 365. 
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nl•n. y�nnwz. Rivayet edildiğine göre bu ayet Beni Müdlic hakkında nazil 
nı·mu�tur. Bunlar deniz sahil lerine inerlerdi, suyun çekilmesiyle kenarda kalan 
ha.hklurı sormuşlardı. "Bahr"den maksad, bütün geniş ve çok sulardır ki, nehir
leri, �illlcri, dereleri, büyük havuzları ve kaynakları da içine alır. Hepsinin 
hükmü birdir. Ancak bazı bilginler "bahir"den maksad, bilindiği üzere denizdir, 
l\ycı in nüzul (iniş) sebebi de buna delalet eder, diğerleri buna katılmıştır, 
dcmi�lerdir. İşte deniz avı ve yiyeceği böyle her zaman helal ve mubah, fakat 

1 

ihramda veya Harem'de bulunulduğu müddetçe kara avı haramdır. J.J.11 au l�lj 
�J� 41 En sonunda toplanıp kendisine varacağınız, huzurunda haşrola-

, , 
cağmız Allah 'tan korkun da haramdan, hürmetsizlikten sakının. 

1 

v-WJ t:..Ç; rı;.31 :-�:lı ,:·�ı �I � Allah, Beyt-i haram olan (gayet muhte-
,, , , . 

rem ve her şekilde hürmeti vacib bulunan) Kabe'yi insanların ayakta dur-
malarına vesile kıldı. Halk bununla tutunur kalkınır, din ve dünyaları bununla 
ayaktadır. Dünya ve ahiretlerinde kalkınmalarının sebebidir, korkanlar buraya 
sığınır, zayıflar burada eminlik bulur. Hacılar ve ziyaretçiler buraya gelir, na-

, 

maz kılanlar buraya döner. (._� �I � �4 1)� �1 "Ne-rede olursanız olun 
Allah hepinizi bir araya toplayacaktır. " (Bakara, 2/148) ayetinin sırrı bununla 
açık olur. ��& ��G rı;.31 :;'• ılJ Haccın yerine getirildiği haram ayı, kur-
. , 

hanlığı ve gerdanlıkları da böyle yaptı, bütün bunları insanların maddi, 
manevi hayatlarının kalkınma vesilesi kıldı. �l Allah'ın bunları böyle yapması 

, , ' 

ı;.ı·.:! şunu bilmeniz içindir, ki ;..!' ,t;:. � �I �t, ��"il u! (..� �[,'..:Jı u! C. �·-! �I �1 
hiç şüphesiz ki Allah göklerde her ne var ve yerde ·her ne varsa hepsini bi
lir. Ve hiç şüphe yok ki Allah her şeyi tamamiyle bilir. Ve bu ibadetlerin vu
kuundan önce zararları defeden ve gerekli menfaatleri celbeden hükümlerin 
konması, insan hayatının böyle birtakım açık ve kapalı hikmetleri içine alan giz-

" l i . hükümler ve intizamlı düzenle ayakta durması, Allah Tealfı'nın hikmetine ve 
noksansız ilmine delildir. Şu halde bunu kısaca bilesiniz ve bunların açık hik
meti sizin eksik i l im ve kısa aklınızla kavranılabilmekten. çok yüksek olduğunu 
anlayasınız da bu ibadetlerin, bu haram ve helal etmelerin gizli hikmetlerini ve 
sırlarını Allah'ın ilmine bırakıp, gerekleriyle amel edesiniz. ı�ı İyi biliniz ki, 

1 , 
yllJI �..::, 4111 �1 Allah 'ın azabının çok şiddetli olduğu muhakkak. Bununla be-
, , , ' 

raber, �� �.# 4111 �t, Allah'ın gafô_r (affedici), rahim (merhametli) olduğu da 
muhakkak. Bunun için Allah'ın hükümlerine ve dinin korunmasını gerekli 
kıldığı hususlara iyi dikkat etmeli ve bunları yalnız azab korkusuyla değil, hem 
yüksek bir korku ve haşyet, hem de yüksek bir bağışlanma ümidi ve rahmet aşkı 
ile tatbik ve icra etmelidir. 



< 'tiz: 7 5- MAİDE SÜRESİ: 99- 1 00 34� 

l:_�ı �-' �;..)ı -J;. C. Elçinin, Peygamber'in görevi tebliğden ibarettir. lşte o 

da hunu fazlasıyla yapmıştır. Artık sizin için hiçbir şekilde mazeret göstermeye 
' 

Vl' Peygamber'den başka şeyler istemeye hak yoktur. � C.� �.JJ;; C. � aJG Ve 
aan{·ak o her şeyi bilen Allah bilir, siz ne açıklayıp ne gizliyorsunuz, dışınızı 
da bilir, içinizi de". Şu halde tasdik etme ve yalanlamanızda, fiil ve amelleri!. 
niz<le, maksat ve fikirlerinizde ona göre ihlas ve samimiyetle hareket ediniz. 

Ey Resul Ji de ki: �ı i� �(�1 ".h �G :• .).Jı u.i' ; 'i Ey söyleneni 
� , , 

anlayan akıllı kişi, şahıslarda, amellerde, mallarda, kısaca herhanati bir 
şeyde çirkinin çokluğu, kötünün çokluğu hoşunuza gitse bile, hiçbir zaman 
çirkin ile güzel, iyi ile kötü, pis ile temiz denk olamaz. İyilik kötülük, pislik 
temizlik sade bir anlayış meselesi değil, gerçekte bir manayı içerir. Gerçi dün
yada çirkin güzelden daha çok, daha fazla bulunabilir. Mesela boncuk elmasta·n. 
bakır altından, ısırgan dikeni gülden, karga bülbülden, hayvan insandan, cahil 
bilginden, kafir müminden, günahkar günahsızdan, hasılı kötü iyiden daha çok 
bulunur ve daha çabuk yetişir. Ve birtakım kimseler kemmiyyet (nicelik) den 
daha çok memnun olduklarından dolayı haram helal, iyi kötü demez, kötüleri 
toplar ve çokluğu ile öğünür, sevinirler. Halbuki gerçekte iyi iyi, kötü kötüdür. 
Pis pis, temiz temizdir. Yüz okka kokmuş kurtlu et yığmadan ise, bir okkacık 

- 1 

tertemiz ekmeğe sahip olmak elbette daha iyidir. Şu halde ":-'Q\t1 �.J1 Ç �1 1�\l ey 
, , 

akıl sahipleri, Allah'dan korkun da çok olan çirkinlere talip olacağınıza, is-
terse az olsun iyilere ve temizlere talip olunuz ki �� � kurtulabilesiniz. 
Her halde kıymet verme çokluğa değil, temizliğe ve iyiliğedir. 

Bu ayetin nüzul sebebi, surenin başında JJı )� ı_,W � ''Allah'ın (ibadetine 
, , , 

delalet eden) alametlerine saygısızlık etmeyin. " ayetinde geçtiği üzere Hutam b. 
Dubey'a el-Bekri olayı olmuştur. Bir de bir kimse: "Benim ticaretim şarap sat
maktı, ben bundan birçok .jCrvet kazandım, bu maldan Allah'a ibadet olan 
ameller yaparsam faydası olur mu?" diye Resulullah'a sormuş Peygamberimiz 
de: "Sen onu hacca veya cihada veya sadakaya da sarfetsen Allah katında bir ıi
nek kanadına değmez, muhakkakki Allah iyi ve güzelden başkasına kabul et· 
m.ez" buyurmuş ve bir rivayette bu ayet bunun hakkında inmiştir. 

Şimdi akıl s�hipleri, az olsa bile, daima iyiyi tercih etmek gerektijf ıibj, 
faydasız, manasız, münasebetsiz, neticesi zararlı dedikodudan, aııl11z çirkin 
şeylerden çie sakınmak lazımdır. Bunun için: 
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Meal-i şerifi 
101- Ey iman edenler! Açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek olan 

şeylerden sormayın. Eğer onları Kur' an indirilirken sorarsanız size 
açıklanır. Halbuki Allah onlardan geçmiştir. Allah çok bağışlayan ve çok 
yumuşak davranandır. 

.. 
102- Sizden önce gelen bir kavim bunları sormuştu da sonra inkar 

etmişti. 
103- Allah, ne 11 bahire "yi, ne "saibe "yi, ne '' vasile" yi ve ne de " ham 11 ı 

meşru kılmıştır. Fakat küfredenler, Allah'a yalan iftira etmektedirler. On
ların çoğunun akılları ermez. 

104- Onlara: " Allah'ın indirdiği (kitabı)ne ve peygamber'e gelin " den
diği zaman: 11 Atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter" derler. 
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Ahaları bir şey bilmeyen ve doğru yolu da bulamayan kimseler olsa da nu 
(onlara uyacaklar)? 

·�<- ._, :: '�1 J:J 0• I � ul ·.� ı)� ; � ı !' ı ' . .ılı ı'.�1 � Ey iman edenler. bir takını r- _,_, r  · "'  . v- ,,.... � � .  , 
• • 1 

�eyler vardır ki size açıklanır ve beyan edilirse gücünüze gider, üzühnenizi 
�t!rektirir, böyle olması düşünülen şeylerden soru sormayınız. Çünk ii Ct!-. . 
vabında kederlenirsiniz. Akıllı olanlar ise kendi üzülmesine sebep olacak �eyi 
yapmaz. �()lı J';. � �'C ı)� ; �ı.J Ve eğer Kur'an 'ın indirildiği sırudu, yt1ni 
vahy zamanında ·böyle şeyl�rden soru sorarsanız. ;..tJ ';J Size oıılnr 
açıklanır, cevabı verilir, bundan dolayı da kederlenmeniz muhakkak olur. Bu
nun için Peygamber'e bunları sormayınız. Onlar öyle şeylerdir k i  ı+-·, �t � 
Allah bunlardan sizi affetmiş, sorumlu tutmamıştır. �-� � aJG Malun1 ya 
Allah gafurdur, halimdir. Birçok şeyleri affeder. Bunun için geçen geçti, 
Allah affetti, fakat bir daha böyle bir şey yapmayınız. 

Anlaşılıyor ki bunlar, haber verilmesi ve açıklanmast sahiplerini rezil ede
cek olan gizli sarlar veya sorulması edepsizlik ve terbiyesizlik olan münasebet
siz, faydasız veya manastz, şeyler kabilinden haberlere ilişik sorular, yahut de
rinleştirilmesi, güç yetiştirilemeyecek birtakım meşakkatli teklifleri gerektirecek 
duyulmamış, işitilmemiş şeylerle ilgili sorulardır. Nitekim Hz. Ali'den rivayet 
olunduğu üzere :··�Jı � y-ıl!ll ):.. �� "insanlar üzerine o Beyt'i haccetmeleri, 
Allah'uı bir hakkıdır" (Al·i İmran, 3/97) ayeti nazil olduğu zaman Resulullah bir 
hutbe okumuş, Allah Teata'ya hamd ve senadan sonra, "Allah üzerinize haccı 
farz kıldı" buyurmuştur. Esed oğulları'ndan Ukaşe b. Mihsan ve bir rivayette 
Süraka b. Malik de: "Her sene mi ey Allah'ın resulü?" dedi. Resulullah cevap 
vermedi, o da üç kere tekrar etti,bunun üzerine, "Hayır, fakat 'evet' demeye
ceğime nasıl emin oldun, vallahi 'evet' desem vacib olacaktı, vacib olsaydı da
yanamayacaktınız, terkederseniz de kafir olacaktınız. Şu halde benim sizi tcrkct
tiğim müddetçe siz de beni terkediniz, sizden öncekiler hep çok soru sormaktan 
ve peygamberlerine karşı ihtilaf etmekten yok oldular. Bir şey emrettiğim ın

man, gücünüz yettiği kadar tutunuz. Bir şeyden yasakladığım zamnn dn 

çekininiz" buyurdu.<1) Aynı şekilde Hz. Enes ve Ebu Hüreyre'den rivayet t!dil
diği üzere, "İnsanlar, Resulullah'a birçok şeyler sormuşlar, hatta ısrur ve di ren
me derecesine varmışlardı. Bir gün Resulullah kızgın bir şekilde hutbeye çıktı. 
Allah'a hamd ve senadan sonra:' Sorunuz, Allah'a yemin ederim ki �u makamda 

(1)  İhn Kesir, a.g.c., lI ,  105; İbn Macc, Mcnfısik, 2. 
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hulunduAum müddetçe her ne sorarsanız açıklayacağım' buyurdu. Ashab-ı ki
ı·Am hıı�lnnna bir tehlike gelmek üzere bulunduğundan korktular. Enes (r.a.) 
dr mi�ıir k i .  'Sağıma, soluma baktım, herkes başına elbisesini çekmiş ağlıyor
du.< 1 > Kurcyş'tcn Beni Sehm'den Abdullah b. Huzafe denilen adam ki, erke.k
lcrlc bir münakaşa ettiği zaman babasından başkasına nisbet edilirdi. Kalktı: 
" l ·:y J\llah'ın Nebisi, benim babam kim?" dedi. Peygamberimiz de: "Baban, Hu
zafc b. Kays ez- Zühri'dir" buyurdu. Diğer biri de kalktı: "Benim babam ne
rede?" dedi, .ıı1J1 ı.} ''ateştedir" buyurdu. Sonra Hz. Ömer (r.a.) kalktı: "Biz, Rab 
olarak Allah'�, di� olarak İslam'a, Resul ve Nebi olarak Muhammed Aleyhiss�
tam'a razı olduk, biz fitnelerden Allah'a sığınırız, henüz bir cahillikten ve şirkten 
yeni kurtulduk. Şu halde bizi affet ey Allah'ın Resulü" dedi, Resulullah'ın 
kızgınlığı da yatıştı'. :<i bu ayetlerin nüzul sebebi bu olaylar olduğu rivayet edil
miştir.<2) 

Ey müminler, � � �� 4)t.. ·.ıi sizden önce bir kavim böyle meseleler 
sordular da, �-ilS' 1.4; l�ı f sonra bu sebeple kafir oldular. İsrailoğulları, 
peygamberlerine birtakım şeyler sorarlar, sonra tutmazlar, terkederler, yok olur
lardı. Bundan dolayı müminler bu kafirler gibi olmamalı, onların mesleğine 
sarılmamalı, aynı şekilde cahiliyye uydurması asılsız, çirkin şeylerden de vaz-

- 1 • 

geçmelidirler. 1G. �j -� �j-�C, V., !� ::ı:- aJı � (. Allah, ne bahire ve saibe, 
ne vasile, ne ham, hiçbirini meşru kılmamıştır. Allah'ın şeriatınde bunların 
aslı yoktur. Cehalet devri halkı, bir dişi deve beş kere doğurur ve beşincisi er
kek olursa kulağını 'yararlar ve salıverirlerdi. Artık onu ne sağarlar, ne binerler, 
ne kullanırlardı ki "bahire" budur. İkinci olarak: Bir adam, başına bir dert gel
diği ve mesela hasta olduğu zaman, "İyileşirsem devem saibe olsun" diye adar 
ve bahire gibi salıverir, ondan faydalanmayı haram ederdi. Üçüncü olarak: Koy
un dişi doğurursa kendilerinin, erkek doğurursa ilahlarının olurdu. Eğer ikisini 
birden doğurursa, �U-1 ::..X:.,j "kardeşine ulaştı " derler. Bu dişiden dolayı erkeğini 
de kurban etmezlerdi ki, vasile de budur. Dördüncü olarak: Bir erkek devenin 
dölünden on batın doğarsa, onun sırtını haram sayarlar ve hiçbir sudan ve otlak
tan menetmezler, �� :_,..;. Jj "onun sırtı yasaklandı" derlerdi ki �G. "hami", rG. . 

, . ' "ham" da budur. Bunlar Hakk'ın meşru kıldığı şey değil, � �� ı.J)r �.ılı �j 
1 , , 

y»:.31 JJı ve fakat kafir olanlar Allah 'a jcarşı din, şeriat adına böyle yalan uy-
, -

durur, iftira ederler. Tefsirciler demişlerdir ki : Amr b. Lfihayyi'l-Huzai 
Mekke'ye hükümdar olmuştu. İsmail dinini i lk önce _değiştiren de bu idi. Putlar 

( 1) Buhari, Mevakit, 11 ;  Fiten, 15, İtisam, 3; Müslim, Fedail, 136, 137. 
(2) İbn Kesir, a.g.e., II, 1 04-105. 
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yaptırmış ve diktirmiş, bahire, saibe, vasile, ham adetlerini koymuştur. Bunun 
hakkında Peygamberimiz: "Ben onu ateşte gördüm, cehennem ehlini � et.> 
'hağırsak kokusu' ile incitiyordu"(!) buyurmuştur ki "aksab" bağırsaklar demek
tir .  İşte kafirlerin ileri gelen seçkinleri, reisleri böyle yalan ve batıl şeyler uydu
rarak halkı sapıtırlar ve peygamberleri de kendileri gibi hesap ederek Allah'a i f-, 
l i ra  ederler. �),i-! � �)St, Ve bu kafirlerin çoğunun, özellikle cahil halkının 
nkdları da ermez, onlara uyar giderler. 

1 ... 

J;.,:,,ı �G aJı J)l (.. �ı [,l� ;..fJ � nG Bir de bunlara Allah 'ın indirdiil hak 
�cria'te ve ,Peygambe;'e geliniz: denildiği zaman, G: �ı � u�j C. ı�;:. , 
"/Jabalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter" derler. Körü körüne on-. . "-

1 arı, o kafirce adeti taklit ederler. Hayret, �J\·-+._ V., ı��-� �� �;;; l;l �lS':,JJ1 ataları 
hiçbir şey bilmez ve doğru yola gitmez olsalar bile mi? Yani adete itibar et
mek, atalara, geçmişlere hürmet etmekle onlara uymak gerçi genelde yasak
lanmış değil, birçok durumlarda gereklidir bile, fakat bu uymanın cahillik ve 
sapıklığa değil, ilim ve hidayete sarfedilmiş olması lazım gelir. Uyma ve taklit 
etme, yalnız ilmi olana bile değil, ancak doğru yolda olan ilmi ile amil kimseye 
olmalıdır. Daha doğrusu alimin şahsına değil, onun hak olan ilminedir. Örf ve 
adet de makul ve meşru olmak şartıyla kıymetlidir. Zira haktan başkasına uyan 
muhakkak zarar eder. Bunun için siz o kafirlere bakmayınız da: 

Meal-i şerifi: 
105- Ey inananlar, kendinize dikkat edin. Siz doğru yolda oldulunuz 

takdirde doğru yoldan sapanlar size zarar veremezler. Hepinizin dönüıü 

Allah'adır. Yaptıklarınızı size O haber verecektir . 
.. . 

(1) Buhari, Mcnakib, 9; Tefairu Sureti 5/13; Müslim, Küsuf, 9,10, Cennet, 50,5 1;  Ahmed h. Han
bel, il, 275, 366, III, 3 1 8, 353, 374, V, 137. 
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Bunuln µ kelimesi zarf değil, 
lııuu i fiil (fiil ismi) <lir. 

ı;.)ı "üzerinize gerekl idir" manasına , 

MUminlcr kafirlerin hallerine bakarlar, emir ve yasak dinlemez, sapıkhk 
i�lndc yüzdüklerini görürler, bunlara acıyarak iman etmelerini temenni ederler
di. Bu schcple bu ayet nazil olmuş ve buyurulmuştur ki: 

;J' i:ı µ ı,t.ı �_.lfı �lÇ Ey iman edenler! Siz ancak·kendinize bakınız, 
gencide hepiniz kendi şahıslarınızı, kendi millet ve toplumunuzun iy i liğine 
üncm veriniz, önce kendinizi düzeltmeye uğraşınız. Çünkü n! � :;  ;.t� " 
��ı siz, ferd ve ·toplum olarak hepiniz hidayette bulunur, doğru yolu tu
tarsanız, sapddıkta kalanlar size zarar vermez. Bundan, "hiç kimse kimseye 
karışmasın, herkes kendi nefsinde bir yalnız hayatı yaşasın" gibi bir mana anla
şılmamalıdır. B i linmektedir ki doğru yolda olmanın, doğru yolu tutmanın esas
larından biri de, gücü yettiği kadar iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamaktır. 

��I � �)� pı � ��� �.J:;.:J� �.J';L� ?ı d} �;� l:1 � �� "içinizden 
hayra çağıran, iyiliği buyurup kötülükten men eden bir topluluk ohun. işte on-
lar kurtuluşa erenlerdir" (Al-i İmran, 3/104); �.J:;.:J� �J';.'3 �� �f1.l1 � ;.��< 
.}.t.lı ,;;:. �';ii'., "Siz, insanlar için çıkarılmlş en hayırh hir ümmet oldunuz. iyiliği 
�mreder, kütülükten men edersiniz" (Al-i İmran, 3/ 1 1  O) ayetleri yukarda geçmişti. 
Aynı şekilde bir hadis-i şerifte de: "Sizden her kim bir kötülüğü görür ve 
değiştirmeye gücü yeterse onu eliyle değiştirsin, ve eğer buna gücü yetmezse di
liyle değiştirsin, buna da gücü yetmezse kalbiyle değiştirsin"(1 ) buyurulmuştur. 
Hz. Sıddik (Ebu Bekir) (r.a.)den de rivayet edilmiştir ki, bir gün minberde, 
şöyle demiştir: Ey insanlar, siz bu ayeti okur ve konusunun dışına kor, ne 
o1'1uğunu bilmezsiniz. Ben Resulullah'dan işittim, diyordu ki: İnsanlar bir 
kötülüğü görürler de değiştirmezlerse, Allah Teala genelde hepsine azab eder. 
Şu halde iyiliği emrediniz ve kötülüğü men ediniz, pı M ı.;.ı ��ı �l Ç 
ayetini yanlış anlayarak aldanıp da herbiriniz: "Neme lazım, ben kendime ba
kanın" demesin. Allah'a yemin ederim ki, ya iyiliği emreder, kötülükten men 
edersiniz, yahut Allah sizin üzerinize şer olanlarınızı kullanır da onlar size en 
kötü azapları getirirler, sonra iyileriniz dua eder de kabul edilmez. "(2) Yine Pey
gamberimizden şu hadis rivayet edilmiştir ki: "Hiç bir kavim yoktur ki, içlerinde 
kötülük işlensin veya fenalık yol alsın ve onlar onu değiştirmesin ve reddetme-

(1) Müslim, İman, 78; Tirmizi, Fi ten, 1 1 ;  Nesci, İman, 17; Ahmed h. Hanbcl, ili, 20,49. 
(2) İhn Mfıcc, Fitcn, 20; Ebu Davud, Mcsakin, 17; Tirmizi, Filen, 8; Tcfsiru Sureti 5/17; Ahmed h. 

Hanhcl, I, 2, 5, 7, 9, vr, 304, 333. 
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�.ı ııkr <.k onların hepsine cezaları umumileştirmek Allaha hak olmasın olmaz. 
1 krhaldc genci eczayı hakc<ler, sonra da duaları kabul olmaz"( 1 ). � �:4-e ı�rJ 
L,'� � ı;.,Il; �,.Jı �-, a7 "Öy!<-: bir fitneden sakının ki, aranızda yalnız Jıak.,·ızlık 
,·tf,·11/ere erişmekle k�lmaz. 11 (Enföl, 8/25) ayet-i kerimesi bunu anlatmaktadır. Şu 
l ıaldc bu ayeti sırf ferdi bir manada almamalı, ;.s:-i:ı den ferdi nefsi ve tümüyle . 
l e  ıpl umun kendisini içine alan bir mana anlamalıdır. Yani her ferd, kendi fcn.J-
1 i�inde vazifesini bilir ve yapar. Müslüman sosyal toplumu da bütün işleri itiha
ı iylc toplum halinde iyilik üzere bulunur, bizzat hidayet üzere gider, ferdi ncris 
frrdliğinde, sosyal nefis sosyalliğinde hidayet ve iyil iğini muhafaza ederse, on
lara kafirlerin, müşriklerin, yabancı milletlerin sapıklıkları hiçbir zarar vermez. 
Yoksa "Ben yapmıyorum ya, başkaları ne yaparsa yapsınlar" deyip de toplum 
i�lcrinin işleyişiyle ilgilenmeyen ve onun düzelmesini görev edinmeyenler. ken
di şahıslarında doğru yolu tutmamış ve yuları, şeri � önderlerin ve sapık kişilerin 
1.� llerine teslim etmiş olacaklarından dolayı, herhalde sorumlu olur, zarar 
görürler. Bununla beraber aytt bize asıl şunu da gösteriyor ki, kurtuluş ve toplu
mun hidayeti, kurtuluşun başlangıcı ve hidayeti de ferdidir. Fertler doğrulunca 
toplum da doğrulmuş olur. Toplumu ıslah ve tazim etmek isteyen kişiler i lk 
ünce kendilerini düzeltmeli, iyiliği emir ve kötülükten menetmeye önce kendi 
�ahıslarından başlamalıdırlar. Her fert, hak yolunu tutup kendini bizzat 
düzeltince, başkasına örnek olması, kurtuluş ve hidayetinin diğerlerine 
bulaşması nisbeten kolay olur. Ferdi nefis böyle olduğu gibi, sosyal nefis de 
böyledir. Nefsinde kendi işleri hasta, kurtuluş ve hidayete muhtaç olan bir top
lum da diğer bir toplumu düzeltemez, başkalarını ıslah etmek veya onların za
rarlarından kendilerini korumak isteyen bir millet i lk önce kendi iç işlerini 
düzeltmeli ve nizama sokmalı, kendi yolunu doğrultmalıdır. Bunun için 
müminler de başkalarından önce kendilerini düzeltmeli ve kendi iç işlerini 
ıslaha dikkat etmelidirler. Bunu yaptılar mı, diğer bozuk olan bireylerin ve 
toplumların sapıklıklarından rahatsız ve sorumlu olmazlar. Onların zarar ve so

rumlulukları slTf kendilerine ait kalır. Bundan dolayı sapıklara bakmayın da 

önce kendinize dikkat ediniz. Zira her kim, hangi birey veya hangi toplum olur-
, 

sa olsun. � �:;. .JJı JI Sonunda hepinizin dönüş yeri ancak Allah'adır. 

Mümin ve kafir, �al (h, fa� ık, doğru ve eğri hepiniz sonuçta Allah'a gidecek, 

Allah'ın huzuruna varacaks ınız ve Ondan başka bir dönüş yeri bulamayn

·caksınız. �µ ;.��$" � ;.s:���) O da, o zanıan size her ne yaptınızsa hepHlnl ha· 

her verecek, ona göre muamele edecektir; kar mı, zarar mı ettiniz, o zaman 
( 1 ) Ahmed b. Hanbcl, V, 390. 
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aanhaııhu·aakt ır. �u halde doğru yol ancak J\llah'ın yolu, Allah'ın rızası yoludur. 
Akılh olnn. ünce ve sonra, bundan ayrılmaması gerekir. Her kim olursa olsun 
i\IOmd�n. ahiretten, Al lah'tan kurtuluşa imkan yoktur. 

Ülüm ve ahireti hatırlariin bu noktada ölüm olayı ile ilgili dünyaya ait bir 
hOkmli tebliğ ile nefislerin muhafazasından sonra, hukuk ve malların muhafa
ı.ası n ın da vacib olduğunu anlatmak ve bu şekilde ;s, ;71 � "nefislerinize dik
kat <'diniz" emrinin son nefeste bile toplumdan ayrılamayacağını anlatmak üzere 
buyuruluyor ki: 
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Meal-i şerifi 
106- Ey iman edenler! İçinizden birine ölüm (emareleri) geldiği zaman, 

vasiyet sırasında aranızdaki şahitJiğin hükmü, kendi içinizden iki adaletli 
�ahit, yahut yeryüzünde yolculuğa çıkmış iseniz, ölüm (emareleri de) size 
�elip çatmışsa, sizden olmayan (müslüman olmayan) diğer iki şahit tut
nıaktır. Eğer (bunlardan) şüpheye düşerseniz, o iki şahidi namazdan sonra 
nhkorsunuz. Onlar da Allah'a şöyle yemin ederler: "Akraba bile olsa, ye
mini bir çıkar karşılığı satmayacağız, Allah 'ın şahitliğini gizlenıcycce�iz. 
Aksi halde günahkarlardan oluruz". 

107- Eğer o iki şahidin bir günah işledikleri anlaşılırsa ülene duhn 
yakın olan hak sahiplerinden diğer iki kişi onların yerine geçerlt.•r ve: 
"Bizim şahitliğimiz, önceki iki kişinin şahitliğinden daha doğrudur. Hlz 

kimsenin hakkına tecavüz etmedik. Aksi halde biz de zalimlerden olurduk" · 
diye Allah'a yemin ederler. 

108- İşte bu, şahitliklerini gerektiği gibi yapmaları, yahut yeminlerin
den sonra yeminlerinin kabul edilmemesinden korkmaları için en iyi yol
dur. Allah 'tan korkun ve emirlerini dinleyin. Allah, doğru yoldan çıkan bir 
topluluğu hidayete erdirmez. 

Bu ayetin nüzul sebebi: Temim-i Dari ve kardeşi Adi ve beraberlerinde 
Amr b. el- As'm azatlısı Büdeyl üçü ticaret için Şam'a çıkmışlardı. Büdeyl, 
müslüman muhacir; diğer iki kardeş de henüz hıristiyanmışlar. Şam'a vardık
larında Büdeyl hastalanmış ve yanında nesi varsa hepsini güzelce bir defter 
yapıp bir sayfaya yazmış, arkadaşlarına haber vermeksizin kumaşların arasına 
yerleştirmiş, sonra onlara döndükleri zaman bu mallarını ailesine teslim edivcr
melerini vasiyet etmiş ve ölmüş. Onlar da o malların içinden üçyüz miskal mik-
'·tarında altın ile işlenmiş bir gümüş kabı almışlar, geri kalan eşyayı döndük
lerinde Büdeyl'in ailesine teslim etmişler. Bunlar da eşyayı araştırdıklarındn def
teri bulmuşlar, o gümüş kabm da yazılmış olduğunu görmüşler, Temim ile 
Adiyy'e, "Bu kab nerede?" diye sormuşlar, "Bilmiyoruz, bize teslim ettiğini NİZe 
verdik" demişler. Bunun üzerine Resulullah'm huzurunda muhakeme olun
muşlar, bu ı_;.ı ��I �14 "Ey iman edenler" ayeti indirilmiş. Bundan dolayı Re-

, 

sulullah, Temim ile Adiyy'i ikindi namazından sonra minberin yanındn, kendile-
rine teslim edilen eşyadan hiçbir şeye hainlik etmediklerine ve gizlemediklerine 
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dnir ;. �ı i.JN "Kendisinden haşka ilah olmayan" Allah'a kasem ile yemin ettir
mit. unlnr da yemin ettiklerinden yollarını boşaltmış. Sonra o gümüş kab bun
lurdun sutm alan müşterinin elinde Mekke'de bulunmuş, Sehm oğulları bunu ha
hcr uhnca Adıyy ile Temim'den yine istemişler, bu defa çia her ikisi: "Biz bunu 
Büdcyl'dcn satm almıştık" demişler, buna karşı: "Biz size Büdeyl eşyasından 
hiçbir şey sattı mı, diye sormadık mı? O zaman siz hayır demediniz miydi" de
diklerinde: "Evet ama bizim delilimiz yoktu, bunun için ikrar etmek istemedik" 
dediklerinden tekrar Resulullah huzurunda muhakeme olmuşlar, bunun üzerine 
-de p �LI ayeti inmiş, Amr b. As ile Muttalib b. Ebi Veda'a kalkmışlar, yemin 

, , 

etmişler ve kabı almışlardır . Çünkü satın alma iddiası ispat edilemediğinden ye
min bunlara dönmüştür. Bu  ayet, Kur'an'ın i'rabı, manası, hükmü itibariyle en 
müşkil ayetlerinden olduğu söylenmiştir. 

::_4)1 � �:;Jı ��1 � (�! � t)� ı;:.ı ��ı �1 4 Ey iman edenler! Emro
lunduğunuz şeylerden biri de herhangi birinize ölüm göründüğü zaman, 
vasiyet zamanı aranızdaki şahitliktir. O zaman vasiyet etmek gerek olduğu 
gibi, şahit de getirmeli, şahitler de bunu muhafaza edip gereği halinde güzelce 
yerine getirmelidirler. � J.i&. �� ı:,G}ı Şahitlik edecek olanlar sizden, yani ak-

, ., , ; 
raba ve teallukatınızdan ve müminlerden iki adalet sahibi ;J'? � �i?I �1 ya-
hut gayrınızdan, müslüman olmayanlardan iki kişidir. Fakat bu diğer iki 
kişinin şahitliği ancak �:;Jı ;: __ �. ��U ıi"� "J1 � ;2� ;21 �! yolculukta bulunur
sunuz da ölüm musibeti başınıza gelirse o takdirdedir. Çünkü o zaman ken
dinizden kimse bulmak mümkün olmaz da zaruret tahakkuk edebilir. � t:.+,;� 
.µı � Bu ikisini namazdan sonra -özellik.Je ikindi namazında'n son�a

�lıko�sunuz. Yani durdurursunuz da ;.�:;�ı �} �� �ı:_ "(1 kendilerinden 
şüphelenir, kuşkulanırsanız Allah'a w � ..> .. /·.: "J "bu yemin karşılığında 
hiçbir bedel almayız, yani yemininizi bedele satarak, şuna buna tamah ederek 
yalan yere yemin etmeyiz . ._r) (.> �l.S' �) Çıkarına yemin ed_eceğimiz kimse 
yakınlarımızdan olsa yine etmeyiz. �I i',)� � "J) 1llah 'ın şahitliğini, yani 
Allah'ın bildiği ve doğruca yerine getirilmesini emrettiği şahitliği gizleme
yiz de. �'jl ::.-ı (� I �I o takdirde bizim, herhalde günahkarlardan 
olduğumuzda şüphe yoktur" diye yemin ederler. 

Burada dikkate değer iki mesele vardır ki, birisi müslümanın bulunamaya
cağı zaruret halinde müslüman olmayanın şahit tutulması ve şahitliği; diğeri de 
şahitlere yemin verilebilmesi meselesidir. Fakihlerin çoğunluğuna göre� ak
rabanızdan ve kabilenizden, ;J? � �1).1 �1 de kabilenizden olmayan müm-inler-
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t k n  demektir. Akraba, ölünün durumlarına daha vakıf ve diğerlcrin<lcn dalın 
�cfkal li  olacağı için vasiyete, öncelikle hısım ve akrabadan, yolculuk gibi bun
ların bulunamadığı durumlarda da yabancılardan şahit getirmek daha uygun 
olduğu gösterilmiştir. İbnü Abbas, Ebu Musa el-Eş'ari, Said b. Cübeyr, Said b. 
Müseyyeb, Şürayh, Mücahid ve İbnü Cüreyc'den nakledildiğine göre. bir insan 
gurbette bulunur ve vasiyetine şahit getirecek müslüman bulamazsa. hıristiyan. 
yahudi, mecusi, putperest veya herhangi bir kafir olursa olsun şahit getirebilir ve 
�ahitlikleri kabul edilebilir. Ve bu şekilden başkasında kafirin mümin aleyhine 
�ahitliği caiz olmaz. � Müslümanlardan, ;J'?- � müslüman olmayanlardan 
demektir. İmam Şafii demiştir ki :  Müslümanlardan bir a<lam gurhcltc hastuy 
lanmış, vasiyetine şahit getirecek bulamamış, kitap ehlinden iki adamı �ahit �c� 
tirmiş idi. Kfıfe'ye geldiler, vali bulunan Ebu Musa el-Eş'ari'ye vardılar. olayı 
haber verdiler. O adamın terekesini (ölünün bıraktığı malını) ve vasiyetini tak
<lim ettiler. Ebu Musa: "Bu iş bir defa Resulullah zamanında vaki olmuş, o za
mandan beri vuku bulmamıştı" dedi ve ikisini qe Kufe mescidinde ikindi na
mazından sonra "yalan söylemediklerine, değiştirme ve bozmadıklarına uair 
Allah'a yemin verdi ve şahitliklerini kabul etti". Bu görüşü kabul edenlerin bir 
kısmı, bu hükmün muhkem ve baki (devamlı) olduğunu, bir kısmı da menslıh 
(hükmünün kalkmış) olduğunu söylemişlerdir. Cessas Ebu Bekr Razi "Ahkfım-ı 
Kur'an11ında der ki :  "Bu ayetin zahiri, müslümanın yolculuktaki vasiyetine 
zimmi (İslam devletine tabi olan kitap ehli)nin şahitliğinin caiz olmasını gerek
tirir. Yani r.s-;.1 :,... ün gayr-i müslimler demek olduğu ve bunun da zimmet eh
line sarfedilnı

'
esi. aÇıktır"(I ). 

Vasiyette satın alma veya borcu ikrar veya bir şeyi vasıyyet veya hibe veya 
sadaka herhangisi bulunursa bulunsun, ölüm hastalığında aktedildiği zaman va
siyet ismi hepsini içine alır. Allah Teala seferde olmak üzere vasiyet esnasında 
bunların şahitliğine izin vermiş ve vasiyeti tahsis etmemiş�ir. Vasiyet csnasımliı 
ise borcu veya aynı (taşınabilen kıymetli eşya) ikrar veya başka şeyler olnhilir. 
Ayet bunları ayırmamıştır. Fakat Bakara suresindeki "Müdaycnc11 ayetinin 
(Bakara, 2/282) Kur'an'ın en son nazil olan ayetlerinden olduğu kesin olnrnk ri" 
vayet edilmiştir. Gerçi bazıları Maide süresinin de son inen surelerden nldujunu 
rivayet etmişlerse de bu, her ayetinin değil, sure itibariyle kısmen �on inenler· 
den olduğunu ifade edebilir. Müdayene (borç) ayetinde ise gerek va�iyct ve ge
rek diğerlerine ve gerek hazar (evde oturmay)a ve gere� yolculuğa. şl\nıil olmak 

(1) el-Ccssas, a.g.c., iV, 161- 162. 
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Uıcro mUminlcr zararına şahitlik ehliyeti, ;J:J�.ı ::,. �� ı,,,,, ••• _. ı� "Erkekleriniz
,,,.,, iki kişiyi şalı it tutun. " (Bakara, 2/282); . r..4".: ıı � �:; � "Razı olduğunuz şahit-, , , 
ı,.n/e1111 (Bukara- 2/282) diye müslümanlara tahsis edildiği için müslaman olma
ynnm ikamet halinde, yolculuğunda ve vasiyette müslüman üzerine şahitliğinin 
eniz olmasına dair hükmün kalkmış olmasını içine alır. Fakat şu da unutulma
hadır ki bu Maide suresi ayeti, zimmi (İslam tebeasındaki kitap ehli)nin yolcu-
1 uk ta müslümanın vasiyetine şahitlik etmesinin caiz olduğunu ifade ederken, 
zimminin vasiyetine de şahitliğin caiz olduğuna delalet · eder. Ve sonra 
müslümanın vasiyetine şahitliğin caiz olması müdayene ayeti ile neshedildiğj 
zaman da zimminin vasiyeti zimmiye gerek yolcu olmadan ve gerekse yolcu
luğunda şahitliğin caiz olması hükmü baki kalmış olur. Bundan başka bu Maide 
ayeti şuna da delalet eder ki iki vasi (vasiyeti yerine getirmeye memur olan 
kişi)nin, ölünün vasiyetine şahitliği caizdir. Bunların ölüden bir şey satın alma 
davaları delilsiz kabul edilmez. Söz, yeminle beraber veresenindir. Yani bahis 
konusu olan neshin bu noktalara şümfılü yoktur. Gerçi Kadl Beydavl, " rs?- � 
akraba (yakınlar) demektir, bunu 'zimmet ehli' diye tefsir edenler ise mensuh 
demişlerdir. Çünkü zimminin müslüman aleyhine şahitliği ittifakla kabul 
değildir"(l) demişse de Fahreddin Razi ihtilaflı olduğunu göstermiştir. Ve h':ıtta 
mensfıh değildir diyenlerin görüşünü altı şekil ile düzelterek, tercih yolunda söz 
söylemiştir. Birinci olarak: Hitap, bütün müminleredir. Şu halde, rs? � �1).1 
"sizden olmayan iki kişi" bütün müminlerden başkası demek olur. İkincisi: Bun
ların şahitliği i4� 'i1 � �� �1 �! "eğer yolculukta iseniz" diye yolculuk ile kayda 
bağlanmıştır. Eğer bunlar müslüman olsalardı şahit olmalarını istemenin c�iz 
oluşunun yolculukla şartlanmaması gerekirdi. Çünkü müslümanın şahitliği yol
cu olmadan da, yolculukta da caizdir. Üçüncüsü: Yemin ettirme meselesi de 
bunların müslüman olmadıklarına bir karine demektir. Dördüncüsü: Rivayet 
edilen nüzul sebebi iki hıristiyanın müslüman olan Büdeyl üzerine şahitliği 
hakkındadır. Bütü"' bunlar Ebu Bekr Razi'nin dediği gibi ayetin görünüşü � 
rs? müslüman olmayan hakkında olmasım gerektirir. 13eşincisi: Ebu Musa eı

'


Eş'ari'nin yukarda nakledilen hükmü ashabdan kimse tarafından reddedilmemiş 
olduğuna göre bir icma demektir. Altıncısı: Mesele, müslümanlardan, şahitlik 
yaptıracak kimsenin b•ılunamayacağı gurbet haline ait olduğu için bir zaruret 
meselesidir. �Gµı � �G,,:;aıı "Zaruretler, mahzurları mubah kılar" . Bir 
gurbette bulunan ve eceli yaklaşan bir müslüman şahitlik yaptıracak müslüman 
bulamaz ve bu halde k" cirlerin de şahitliği makbul olamazsa birçok mühim 

( l )  cl-Bcydavi, Envaru't-Tenzil ve Esraru't-Tc'vil, I, 362. 
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�c.�ylcrini kaybetmeye mahkum olur. Belki zekat, kcffaret borçları vard1r. Ve hcl

k i yanı nda emanetler ve üzerinde başka borçlar vardır. Şu halde erkeklerin hile
m ediği hususlarda, zaruretten dolayı, yalnız kadınların şahitliği caiz olduğu gibi 
bunda da olmalıdır demiş ve neshi uzak bu1muştur.< 1> Hakikatte Maide suresi, 
Kur'an'ın son nazil olan surelerindendir. Bundan mensfıh (hükmü kal<lınlmı� 
üyct) yoktur. Veya ikiden fazla mensuh yoktur rivayetlerini dikkat nazarına al
mamak suretiyle, zaruret sebebiyle caiz görülmüş olan hususlarda da nesih ta
savvur olunmaması gerekir. (Bu konuda İbni Kayyim el-Cevzi'nin ''Siy;'lsct-i 
�cr'iyyeden turuk-ı hükmiyye" adlı eserinde de geniş bilgi vardır). 

4 

Şahit ve yemin ettirme meselesine gelince: Jn� '�.1 "Alla/ı'a şahitlik t•tlc·· 
rim" demek esasen bir yemin manasını içerir. Sonra şahidin, adaletli ve doAru 
kimse olması gerekir. Şu halde şahide bir daha yemin ettirmek, hem onu hakir 
görme ve eza etme manasını içine alır, hem de yemini tekrar ettirmek suretiyle 
bir ifrat (aşırılık) ve görevi kötüye kullanmadır. Bunun için müctehid imamların 
çoğuna göre şahide yemin vermek meşru değildir. Her yemin ettirmenin vacib 
olmadığı hakkında ittifak vardır. Bu ayette ise ��I �} "eğer şübhelenirseniz" 
kaydıyle şüphe halinde şahiue yemin ettirmek, hem de vakit ve keyfiyette tağliz 
(kabalık etme) suretiyle yemin ettirme gereği gösterilmiştir. Gerçi bundan hu 
vacib olmanın anıldığı üzere müslaman olmayan şahitler hakkında olduğu 
anlaşılıyor. Fakat aynı zamanda bundan müslüman olan şahitler hakkında da 

. 

şüphe edildiği zaman yemin ettirmenin caiz olduğu delalet suretiyle anlaşılır. 
Hz. Ali'nin şahit ve rivayet edeni töhmet halinde yemin ettirdiği de nakledil
miştir. Bundan dolayı ahlakın bozulduğu ve ahlaksızlığın çoğaldığı zamanlarda 
ve özellikle şahitliğin yemin demek olduğunu bilmiyerek şahitliğe gelenlerin 
yemin ettirilmesi caiz olmalıdır. 

Qı �ı �1 � P, �G Bundan sonra, yani hükümden sonra bu iki 
, , , 

şahidin günaha müstehak oldukları, yani gerçeği bozmak gibi bir günah 
1 

işledikleri anlaşılırsa o zaman �li'. ı:,,C.� ı:,ıl).tl o iki şahidin veya vaıd 

(vasiyeti yerine getirnıekle görevlendirile)nin yerlerine � �I �Jjı � 
, , . ı:.ıCJ./'·lı en uygun ve öncelikli olan bu iki şahidin veya vasinin aleyhlerinde 

günaha müstehak oldukları, yani haklarına tecavüz ettikleri klmı1elerden 

diğer iki şahid getirilir. Hafs rivayetinde malum slgasıyle �l okunur. :,,\,J1'11 
, . 

bunun faili olur. Diğer kıraetlerin hepsinde ise meçhul sigasıyle okunur. Snnrn 
diğerlerinde yine ı:,(JJ�1 okumakla beraber Asım'dan Ebu Bekr, ayna şekilde 

, 

(: 1 )  cl-Fahrü'r-Razi, u.g.c., XII, 1 22- L23. 
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l lnınzt· vt•. Yakub kıractlcrin<lc ��"il okunur. Şu halde �ı:JJt..ıl ;._i.ı:. �} okun
du�unıl �i\re mana: "Müstehakkun aleyh olanlardan, yani haklarına tecavüz edil
mi� huhınan lardan diğer iki §ahit öbürlerinin yerine gelir. O zaman bu iki (şahit) 
daha layık ve daha haklıdır" demek olur ki, bu şeki lde "ÇfJYI , "(/Jt..;i � takdi-

, , , 

rinde haber veya ıı:,ıl).1, den bedel olur. :f,t..;1 'nin çoğulu olan ��t..;1 kıraetlerine 
, , 

gi)rc mana ise: "Önceki haklarına tecavüz edilmiş olanlardan diğer iki 
<>bürlcrinin yerine geçer'' demektir ki hepsinin meali birdir. Ve kastedilen o iki 
şahidin veya vasinin karşısında davacı olan varisler demektir. İlk önce önceki 
iki  kişi vasi veya vasiyet sahibi olduklarında yeminleriyle sözleri makbul idi, 
sonra, yani hükümden sonra muteber bir delil ile hainliklerine dair bilgi edini
lince bu defa söz ve yemin önce aleyhine hüküm verilen ve bu defa inkarcı olan 
ve durumun açıklanmasını iddia eden varislere yönelecek ve onların yerine bun
lar geçecektir. Şu halde varislerin bu defa da- bilinen manasıyla - şahid duru
munda bulunmadıkları bellidir. O halde bunların iki olması şart olmayıp, bir de 

' 

olsa hükmün yine böyle olması gerekir. Bundan dolayı ı:,ıl).lj "diğer iki kişi'' 
, 

buyurulması, şahidde olduğu gibi tek kişiden mutlaka ihtiraz (kaçınma) için 
değil, birinci olarak nüzul sebebine göre vukuidir. İkinci olarak, meselede 
önceki şahitlerin vasi bulunmaları takdiri de ayetin ifade ettiği manalar 
cümlesindendir. Vasilerin hainlikleri ortaya çıktığı takdirde ise görevden 
alınmalarıyla yerlerine diğerlerinin tayini gerekir. Şu halde ölen tarafından 
"tercih edilen vasi " olarak tayin edilmiş olan iki kişinin evvela inanılır olmak 
üzere, yeminleriy.le sözleri tasdik olunduktan sonra hainlikleri öğrenilirse, 
görevden alınmalarıyla yerlerine aynı sayıda_ varislerden iki kişinin tayini husu
suna da işaret buyurulm.ak üzere L:.+.ır. .:,C:..,l;. ı:,ıl).� "diğer iki kişi o iki kişinin ye-

, , 

rine geçerler" buyurulmuştur. Bunun içindir ki, tercihli vasinin hainliği iddia 
edildiği zaman, eğer borç davası ise duruşmanın bitmesiyle hainliğin sabit ol
masından sonra ve fakat ayn :, taşınabilir mal) davası ise duruşmanın devam ede
bilmesi için, ilk önce vasinin görevden alınması ile işten el çektirilmesinin 

:» 

gereği ve duruşmadan sonra hainlik sabit olmayıp şüphe kalktığı takdirde hakim 
tarafından tekrar atanabileceği Hanefi fıkıh kitaplarında ittifakla açıklanmıştır. 

Bunlardan başka bu ayet şunu da gösteriyor ki, "hükümden sonra def (bir 
davayı müdafaa için açılan başka bir dava) mesmu'dur (dinlenir)", "kesinlik ka
zanan bir hükümden sonra yerri deliller ortaya çıkarsa muhakeme (duruşma) 
tekrar edilir11• Hasılı bu iki ayet, şahitlik, vasiyet, yemin, delillerin tercihi mese
leleri itibariyle birçok hukuki esasları içeren çok açık ve veciz birer asıldır. 
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Bu şekilde iki tarafın durumları değişir, öncekilerin yerine kar�ıt taraflnn 
ikisi geçer ve bu defa yemin bunlara yönelir de onlar müdafa için açtıklara ua
vuyı ispat edemedikleri surette bunlar �,l� ;,.. j;.ı �-l� JJL, ı:,ı: i) Allah'a 

, , ,, " , ,,  , 

Yl'lltin ederiz ki bizim şahitliğimiz, onların şahitliğinden daha hak, daha 
doğrudur. ��ı C:.� Ve biz bu şahitliğimizde hakka tecavüz etmedik. · (il wı 
�llalı � Çünkü tecavüz ettiğimiz takdirde muhakkak zalimlerden olduğu-

- . , ınuzda şüphe yoktur diye yemin ederler, yeminleriyle sözleri tasdik olunur. 
Buradaki �,l� "bizim şahitliğimiz"den kastedilen, �� .vrl� �1 �-�1 ;-�� 
"Onlardan (eşlerine zina suçu atanlardan) her birinin şalıitli{:i, dijr/ dejiı 
Allah'a yemin edip şahitlik etmektir" (Nur, 24/6) ayetinde olduğu gihi yemin et
mek demek olduğu beyan olunuyor. Esasen şahitlik, görmeye dayanan bir bilgi 
ile şüphesiz doğruyu haber vermek demek olduğundan başkası aleyhinde 
�ahitliğe hem ; �I 4JN �1 :J.Jı � "Allah, kendisinden başka tanrı olmtldtRUlll 
şahitlik etti " (Al-i 

'
im

-
ran, 3/18); �, i11 JJ. :/., � :  C·+�· "Kendiniz zararına da ol.wı. 

yalnız Allah için şahitler olunuz" (Nisa, 4/135) ayetlerindeki gibi hem ikrara, 
hem de yemine yani kasem ile tekit ve takviye edilen habere de denir ve vasiyet 
manasına da gelir. Şu halde burada "yemin" ile tefsir edilmesinden "yemine ye
min" gibi iki kere kasem manası anlaşılmamalıdır. Maksad, "Bizim kesin ilmi
mizi ifade eden haberimiz, sözümüz" demek olduğu açıktır. 

�ı..lH Bu zikrolunan hüküm veya bu yemin verme �� � ··l�lt ı.;-\ �1 ,.;"ll 
,,, ,, , , 

şahitlerin layıkı vechile, yani yüklendikleri üzere, olduğu gibi şahitlik et-
melerine, ��1 � ��1 'l) �1 ı)� �1 veyahut yeminlerinden sonra yeminler 
davacılara red olunmaktan, yani bu şekilde kendilerinin yalanları meydana 
çıkarak rezil olmaktan korkmalarına daha yakındır. Yemini tekit etmede 
ahiret korkusu, yemini reddetmede de dünya korkusu şer'i' hikmetleri vardır. Bu 
iki korkunun birleşmesi de şahitliği hakkıyle yerine getirmeye en çok sevkede
cek olan sebeptir. Bunu böyle biliniz. aıı ı,ilG Ve Allah'tan korkunuz , ı�� 
ve (Allah'an tavsiye ettiği hükümleri) dinleyiniz, uyunuz. Eğer korkmaz, 
sakınmaz ve dinlemezseniz, fasık olursunuz. ::.,.,'_ dUlı r�' ..s_� � aJG Allah lıı lı· 
yankarlar güruhunu doğru yola çıkarmaz. 

). J / / , � ' ,r#  / / /  

j��Jı:»ı2i� 
• 7-'��·��adf�\1/��9\;'�if� 
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Meali şerifi 

1 09- Allah, Resulleri topladığı gün: ti Size ne cevap verildi? " der. 
" IUıhn hil�iıniz yok" derler, "gizlileri bilen yalnız sensin, sen! ti . 

�)ı �I � 'r'; Bu 11yevm11 r"; kelimesi, JJı ı�! deki "Allah" lafzından be
tleldir. Yani Allah'dan, Allah'ın o gününden korkunuz ki o gün Allah bütün pey
gamberleri toplayacak da r�:;1 �(. J)) ne gibi cevapla cevaplandınız, ne ile, 
hangi şekilde karşılandınız, kabul edildiniz? diyecektir. Onlar da ne diyecek
ler bilir misin )"';,;Jı ?� �l �! 8 � 'J ı)u Ya Rab, senin ilmine göre bizim biç 
ilmimiz yoktur. Muhakkak ki, gayb (gizli) 'leri layıkıyla bilen sen, ancak 
sensin. Yani ümmetleri mizin içlerinde gizlediklerini, arkamızdan neler 
yaptıklarını ancak sen bilirsin, açıkta bize gösterdiklerini de sen bizden daha iyi 
bilirsin, diyecekler. Böyle diyecekleri Allah'ın ilminde kesindir. Yahut dünyada 
böyle dediler, ahirette de diyecekler, şefaat etmeye kalkışmak şöyle dursun, işi 
tamamen Allah'ın i lmine havale etmek suretiyle kapalı bir şekilde bir çeşit 
şikayet bile ettiler ve edecekler de �_µ r��S' � ;J!�-:) "Yapmış olduklarınızı size 
haber verecek " (Maide, 5/105) ayetinin sırrı bütün dehşetiyle ortaya çıkacaktır. 

Hasılı Allah o gün genellikle peygamberlere ümmetlerinin cevap verme 
şekillerini soracak; onları, onların aleyhinde şahit tutup konuşturacak, onlar da 
tamamen Allah'ın ilmine havale edecekler, Allah da her peygambere verdiği 
ayetleri, delilleri ve bunlara karşı ümmetlerinin aldıkları durumu, gelecekte 
olduğu üzere, birer birer sayarak iyi cevapta bulunmayanları azarlayacaktır. İşte 
bu manayı ifade etmeye birer birer her peygambere ve ümmetine karşı yapılacak 
sayım ve tehdit şeklini göstermek üzere peygamberler yanında en çok aşırılığa 
ve gevşekliğe maruz kalan Hz. İsa örnek olarak şöyle tasvir olunuyor: 

O gün, o dem ki :  
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Meal-i Şerifi 

1 10 · Allah şöyle diyecektir: "Ey Meryemoğlu İsa! Sana ve annene olan 
nimetimi hatırla! Hani seni Rôhu'l-Kudüs (Cebrail) ile desteklemiştim. 
Beşikteyken ve kemale ermişken insanlarla konuşuyordun. Sana yazıyı, 
hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. İznimle çamurdan kuş şeklinde bir 
şey yapmış ve ona üflemiştin, o da iznimle kuş olmuştu. Anadan doğma kör 
olanı ve alaca hastalığına yakalanmış kimseyi iznimle iyileştirmiştin. 
Ölüleri iznimle (hayata) çıkarmıştın. israiloğullan'na ayetlerle geldiğin ve 
onlardan inkar edenlerin: "Bu ancak apaçık bir sihirdir" dedikleri zaman 
seni, onlardan korunıuştum. 

1 11 - Hani Havarilert : " Bana ve Resulüme iman edin" diye ilham 
etmiştim. Onlar da: " İntan ettik, bizim şüphesiz müslünıanlar olduiumur.a 
şahit ol " demişlerdi. 

1 

:J.Jı Ju·� ı Durum gereği gelecek zaman kipiyle J� ·�ı "diyecek" şcklin<lc 
- -

buyurulması lazım gelirken, bunun mazi (geçmiş zaman) kipiyle J� "c.Jcui" hu-
yurulmasında iki nükte vardır, birisi, bilindiği üzere ilerde bu hitabın vtiki ol
ması kesin olduğundan dolayı gelecek, vaki olmuş şeklinde tasvir cJilmiştir. 
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Nltrkim di l i ın i:t.dc de: "Şöyle dediği zaman ne yaparsın?"  dcnik.liği zaman, gclc
l'l'kkn �l·\mİ� zaman kipiyle söylenmiş olur- ki böyle diyeceği muhakkaktır-
11dt•nır. ne. yaparsın?" demek olur. Biri de, Allah'ın kelammın ezeli olduğuna ve 
Allnh'a nishct edilen fiillerde zaman kavramı olmadığına ve buna göre o gün 
nhiH·ttcki bu hitabm bir kelam başlangıcı değil, ezell olan ilahi kelamın muhata
ba zuhur ve tecelli i le ilgisi olacağına tenbihtir. Yani Allah'ın şöyle dediği 
ı.tündcn sakınınız ki: ��(, �� �(lC: � :,s'�ı r;_;. � � � Ey Meryemoğlu İsa, 
benim sana ve annen; �lan nimet� hatırla. y-�l ç;� ��l ·�

,
ı O zaman ki, 

nimetimi ki hani _ben seni Ruhu' l-Kudüs (Cebrail) ile teyit ve takviye 
etmiştim. Hıristiyanlar, Ruhu'l-Kudüs'e iki şekilde inanırlar: Birisi, İsa'nın Mer
yem'den doğum ve cesetlenmesine başlangıç olan Ruhu'l-Kudüs ki, buna yalnız 
Ruhu'l-Kudüs derler. İslam inancında bu Cebrail Aleyhisselam'dır. B_iri de ahir 
zamanda çıkacak olan Ruhu'l-Kudüs'tür ki, hıristiyanlar buna Ruhu'l-Hak olan 
Ruhu'l-Kudüs derler. Bu bir Hatemü'l-Enbiya (peygamberlerin sonuncusu) inan
cıdır. Fakat hıristiyanlar bunun Muhammedi hakikat olduğunu kabul etmemek
tedirler. Doğrusu Ruhu'l-Kudüs zatı itibarıyla birdir ki ülü'l-azm peygamberlere 
inmiş olan Cebrail Aleyhisselam'dır. İndirilmesi ve ilgisi itibariyle de ·bir çok 
isimlerle anılır. Mesela daha çok soyut ve Ruhaniyet hayatı yaşayan, yahudile
rin iftiralarından uzak ve temiz olan Hz. İsa'ya iniş ve tecellisi itibariyle Ruhu'l
Kudüs ve hakikat hayatı yaşayan Hz. Muhammed'e iniş ve tecellisi bakımından 
da Ruhu' l-Hak (Hakkın Ruhu), Ruhu'l-Emin (Emin Ruh, Nur-i Muhammedi 
(Muhammedi nur) �e genel olarak da Ruhullah da denir. Şu halde Hz. İsa'ya ·;ı 
y-J1lı Ç..J� ��1 "Seni Ruhu'l-Kudüs ile teyid ettim" hitabı, birinci olarak ve bizzat 
Cibril ile teyidi ifade etmekle beraber, arkasından yine Cibril ' in inmesi ve Mu
hammed Aleyhisselam'ın gönderilmesi ile de teyidine bir işareti içerir. Ve mana 
şu demek olur:" Ey Meryemoğlu İsa, seni Ruhu'l-Kudüs ile, senden sonra M u
hammed'i de Ruhu'l-Hak ve Ruhu'l- Emin olarak tecelli eden Cibrll ile teyit et
tim, günahtan temizlenmiş, güçlü bir ruhi hayata erişmiş ve dini ihya eden etkili 
bir kelam ile takviye ettim. � ,;.,:Jı u! :,_,�ı � Sen h;m beşikt� çocukken ve 
henı yetişmiş adamken insanlarla konuşuyordun. yt:sjl :_.;01 JJI � Jı "Ben 
Allah'ın kuluyum, bana kitap verdi " (Meryem, 19/30) diyordun� yt:sjl , ;ı�·Jç ·�G 
�·ff, �_:,;,r, �G Ve o zamanki nimetimi ki hani sana kitabet,(yazı yaz� 

m�) ,' hikmet, T;vrat ve İncil öğretmiştim. ;Jı,Jı ,��4S" �I � � ";f, Ve o za-, , 
" , "" , 

manki nimetimi ki, hani sen çamurdan kuş şekli gibi bir şey yapıyordun ve 
bunu kendine has olan kudretinle değil beninı iznimle, irademle 
yapıyordun, yapıyordun da � c:�:i içine üflüyordun. �·�,� � �)8 O şekil 
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dl• benim iznimle bir kuş oluyordu. '-"')L, �;�r.J �1 �;j Ve yine benim iz
nimle körü ve abraş (alacalı)ı iyi ediyo�dun. ,,,/llt �-;jı �)J 0iG Ve o zamunk.1 

� ; �  � , 

nhnetimi ki, hani ölüleri yine benim iznimle diriltip kabirlerinden 
\'ıkarıyordun. � �ı;.ı � :- ";iS' ·�G Ve o zamanki nimetimi ki hani senden 
israiloğulları'nı def�tniiş; seni öldürmek isteyen yahudilerin elinden kurı. 
Caırmıştım. vı:�J� r;:�'!' ·�ı o zamanki sen onlara, yukarda anlatıldığı üzere, 
deliller ile gelmiştin ,di �-.�· ;..... �ı (,;.. �ı � IJ� �.lJı �� o İsrailoğullurı'nın 
kil fir olanları: "Bu açık bi� sihirden başka bir şey değil" dem işlerdi. 1 � y lsn, 

sen bu nimetlere eriştin ve bu delillere karşı böyle bir küfür ile karşılandın, hun
tlan başka ıJ_;.�� �ı�ı �1 �..:f,;.Jı J! ::= ::.�1 ·�� o zamanki nimetimi de huhrlu ki, 
hani ben Havarilere: " Bana ve Resulüme iman ediniz" diye vuhy 
gündermiştim, yani sana ve diğer peygamberlere vahyettiğim kitaplar ile emret
miştim; yahut kalblerine böyle ilham etmiştim, onlar da �;.L:. �� · �··� ı.t.ı ı)ll , , 
iman ettik ve şahit ol, biz hiç kuşkusuz müslümanız, yani imanımızda sami
miyiz, dediler. Önceki kafirlere karşı bir kısım da seni ve Allah'ın emrini böyle 
bir iman, İslam ve ihlasa şahit getirme sözüyle karşıladılar. İşte ey müminler, 
Allah'ın İsa'ya böyle dediği ve böyle bir bir nimetlerini sayarak kafirleri tehdit 
ettiği ve müminleri tasdik edip heyecanlandırdığı günden; bütün peygamberlere 
ve ümmetlerine yaptıklarını böyle birer birer haber vereceği günden korkun ve 
korunun. 

Dikkat etmek gerekir ki bu ayetler Hz. isa'ya hitab ederek değil, ahirette 
ona olacak hitabı hikaye ederek Muhammed ümmetine hitaptır. Çünkü �I ı);ı 
"Allah'tan korkun" emrine bağlıdır. Havarilerin müslüman olduklarına şahit ge
tirdikleri bu noktada onların da hallerini tasvir ve yadetmek için herkesin şahidi 
olan Resulullah'a üslfıb değişikliği ve umuma hitabı andırır bir beyan lehçesi ve 
iltifat ile buyuruluyor ki: 

Ey Muhammed, sen burada şunu hatırla ve hatırlat: 
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Meal-i Şerifi 

( , .. 7 ,uz: 

112- Havariler: " Ey Meryemoğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra in
direbilir mi?" dediler. İsa da: " İnanıyorsanız Allah'tan korkun" dedi. 

113- Havariler: " İstiyoruz ki ondan yiyelim, kalblerimiz iyice yatışsın, 
senin bize doğru s.öylediğini bilelim ve bunu bizzat görenlerden olalım" de
diler. 

1 14- Meryemoğlu İsa da: "Allah'ım, Rabbımız, bizim üzerimize gökten 
bir sofra indir ki, bizim için, önce ve sonra gelenlerimiz için bir bayram ve 
senden bir mucize olsu�ı. Bizi rızıklandır, sen rızık verenlerin en 
hayırlısısın! " dedi. 

115- Allah buyurdu ki: " Ben onu size indireceğim. Fakat bundan son
ra içinizden kim inkar ederse, ben ona alemlerden hiç kimseye yapmaya
cağım bir azabı yaparım" .  

r:_;. ;; � Ç �;..;r,;JI Ju ·�ı O zaman havariler, ey Meryemoğlu İsa de
diler, : t�.' il � i�� ı�_fc J; �1 � t-�· � � Rabbin bizim üzerimize gökten bir 
sofra indirebilir mi? Bu deyim, dış görünüşüne göre Allah'ın kudretinden bir 
�üphedir . Bu da havarilerin gerçekten samimiyetle iman etmemiş olduklarını 
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ifade eder. o halde, ya o zaman imanları daha tahkik ve bilgi üzere değildi veya
fllll t,._ı.:: t � "gücü yeter mi?"den kastedilen mana başkadır. Nitekim bazı tef

sirciler demişlerdir ki, burada istitaat (güç yetme) den maksat, güç yetmeyi ge
n·ktircn değil, hikmet ve iradeyi gerektiren istitaattır. Yani "Gökten bize bir sof
r a  indirmek Rabbinin hikmet ve iradesine uygun olabilir mi?" demektir. Südc.li 
gibi diğer bazı tefsirciler İse "duayı kabul etme" ve "cevap verme" gibi, taL:: t 
'mın t-� manasına geldiği, yani "Gökten bir sofra indirmek isteğine Rabbın .rıza 
gi1sterir mi?". Kısaca "istersen indirir mi?" demek olduğunu söylemişlerdir. 
Kisai kıraetinde � t-!2:' ; � okunur ki: 11Gökten bize sofra indirmesini Rahhin
dcn istiyebilir misin?" demek olur. Bu şekilde önceki mahsur varid olmaz. Bu
nunla beraber, her ne olursa olsun, bu soruda bir olağanüstü, bir mucize isteği 
vardır. Halbuki mucizeler gaye değil, delillerdir. Mümin ise medlul (delil geti
rilmiş olan)a iman etmiştir. Bunun için mucize istemek küfrün şiarıdır. Hakk'm 
gücünü deneme sevdasıdır. Bir de olağanüstü ve mucize talebinde ısrar etmek, 
onu umumi bir adet ve tabiat gibi tek düzeye giden bir şey saymaktır. Bu ise bir 
çelişkidir. Şu halde müminin mucize isteğinde ısrar etmesi asla caiz olamaya
cağı gibi, mucize istiyor gibi görünmesi bile, imanında bir §Üpheye işaret 
edeceği için edepsizliktir. 

. . 
işte bu gibi hikmetlerden dolayı JG Isa dedi ki: �'f.. r ��k �} �I ı);ı Eğer siz 

gerçekten mümin iseniz Ali�h'dan korkunuz. Böyle bir istekte bulunmayımz. 
Yani Allah'ın kudretinde ve benim peygamberliğimi� doğruluğunda şüpheye 
işaret edecek ve sizi iman ve ihlas iddianızda, şüpheli gösterecek söz kullan
mayınız diye menetti ki, bu yasaklama ve hatırlatmada ne büyük bir incelik ve 

ne büyük bir terbiyeyi içine almış bulunduğunu iyi düşünmeli. 

ı)Ci Havariler özür dileme makamında maksatlarını ve samimiyetlerini 
açıklamakla �.a�I � � �� �� • .ü �1 rr.:j � �·:l.;� � JS'l; �1 � "Biz is· , ,  ,, , , , 
tiyoruz · ki ondan yiyelim, kalblerimiz iyice yatışsın da senin bize dolru 
söylediğini bilelim ve ona şahitlik edenlerden olalım " dediler. Bu açıklama 
üzerine ;_; :;.  � Ju Meryemoğlu İsa -bunların maksatlarındaki meşruluju 
görerek bu.arzudan vazgeçemiyeceklerini anlayıp tam anlamında delil getirmeyi 

- 1 

arzu ederek- Allah'a dua edip şöyle dedi: � �I Ey r�bbimiz olan yüce 
Allah, • (, • ıı ;;,.. t�C. ı�J'C �)1 �ıze gökten (yüksekten) bir sofra indir. Öyle bir ,, .... , , , 
sofra ki, u_,.;.G l:J�'l r� !.:il �fa o, yani onun indiği gün, bize, bizden 
öncekilere v�, son�akile�e bir bayram, � �� ve senden bir ayet ·senin tam , 
kudretine ve benim peygamberliğiınin doğruluğuna delalet eden bir delil· 
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olsun. Bize böyle bir sofra indir. wj�f, Ve ondan bizi rızıklandır. � �lJ 
�;(,Jı Ki rızık verenlerin en hayırhsı sensin. Çünkü Allah rızkın hem ya

ratıcısı, hem de -karşılıksız olarak- vericisidir. Ne kadar dikkate şayandır ki, 
Havariler sofrayı isteyip maksatlarını anlatırken yemeği öne almışlar ve diğer 
dini ve Ruhani maksatlarını geriye bırakmışlardı. Halbuki Hz. İsa dini maksat
ları öne almış ve yeme maksadını hem geriye bırakmış, hem de rızık olmakla 
ifade etmiş ve sonra rızıkta kalmayıp rızkı veren Allah'a geçmiş ve onu ululamış 
ve onu yüceltmekle şükrünü de arzetmiştir. Bunlar düşünülünce ruhların dere
celerindeki mertebeler ne büyük bir fark ile ortaya çıkmış oluyor. 

j 

Bu dua ve niyaza karşı �I �h.i Allah Teala �·)t. ıJj. Jı muhakkak ben 
onu size indiririm. Bir çok defalar indiririm, bu kolai; f�kat � � � � 
bundan sonra da sizden her kim küfrederse, �� ;,;�1 :;il herhalde ona öyle 
bir azab ile azabederim ki �(;Jı � (.b.1 ;.;�1 � öyle bir� azabı alemlerden hiç 
birine yapmam, buyurdu. 

, , , 

Şimdi bu sofra indi mi, inmedi mi? Bu konuda tefsirciler arasında üç riva
yet vardır: 

1- Çoğunluğun rivayetine göre iki bulut arasında kırmızı bir sofra indi. 
İnerken bakıyorlardı. Geldi ta önlerine düştü. Bunun üzerine İsa Aleyhisselam 
ağladı, 11Allah'ım, beni şükredenlerden kıl; Allah'ım, bunu bif rahmet kıl, bir 
işkence ve ceza kılma" diye dua etti. Kalktı abdest alıp namaz kıldı, yine ağladı. . . 

Sonra örtüsünü açtı ve �;(.Jı ';;> :J'I � "Rızık verenlerin en hayırlısı olan 
Allah'ın adıyla başlarım" dedi. Ne baksınlar, kızarmış, pulsuz ve kılçıksız yağ 
akıyor bir balık. Baş tarafınd<� tu�, kuyruk tarafınd� sirke ve etrafında pırasadan 
başka her türlü sebze ve beş yufka ki birinde zeytin, ikincisinde bal, üçüncüsün
de tereyağı, dördüncüsünde peynir, beşincisinde pastırma. Şem'un: "Ey Ruhul-

.. 

lalı, bu dünya yiyeceklerinden mi ,  ahiret yiyeceklerinden mi?" dedi. O da: 
" İkisinden de değil ve fakat Allah Teala1nın kudretiyle yarattığı bir şey, dua 

. \ 

ettiğiniz şeyi yiyiniz ve şükrediniz ki, Allah size devam ettirir ve lutuf ve kere-
minden daha da artırır11 dedi. "Ey Ruhullah, bu mucizeden bize bir mucize daha 
göstersen!" dediler. Bundan dolayı: "Ey balık, Allah1ın izniyle, diril" dedi, balık 
da deprendi, sonra: "dön önceki haline'' dedi, döndü yine kebap oldu. Bundan 
sonra sofra uçtu, sonra da isyan edenler oldu, maymun ve domuza çevrildiler. 
İndiği gün bir pazar günü imiş, hıristiyanlar o günü bayram edinmişlerdir. 

2- Diğer bir rivayete göre sofra kırk gün, gun aşırı iniyordu; fakirler, zen
ginler, zayıflar, küçük, büyuK toplanıp yiyorlardı. Zeval gölgesi dönünce uçar 
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gidcr<li ve arkasmdan gölgesine bakarlardı, bundan hangi bir fakir yediyse ömür 
hnyunca zengin olmuş ve hangi bir hasta yediyse şifa bulmuş ve bir daha hasta
lanmamıştı. Sonra Allah Teala: -"Soframı zenginlere ve sağlamlara değil, fakir
ll·rc ve hastalara tahsis et" diye vahyetti, bunun üzerine insanlar ıztırab ve ihti
lale düştü ve bundan dolayı seksenüç kişi maymun ve domuza çevrildi. 

3- Bir  de denilmiştir ki, Allah sofrayı indirmeyi o şart ile vaadc<lincc 
istiğfar ettiler, "Böyle bir tehlikeyi arzu etmeyiz" dediler, bundan dolayı inmedi. 

Kadl Beydavl bu üç rivayeti zikrettikten sonra şöyle <lcnıişt ir :  
' 'Mücahid'den: 'Bu bir atasözüdür ki, Allah Teala bunu mucize isteğinde ısrnr 
edenler için söylemiştir', diye nakledilmiştir. Bazı mutasavvıflardan da: 'Buratlu 
sofra, bilgilerin hakikatlerinden ibarettir. Çünkü yiyecekler, bedenin gıdası 
olduğu gibi, bilgilerin gerçekleri (veya gerçek bilgiler) de Ruhun gıdasıdır', diye 
nakledilmiştir. Bu durum şöyle düşünülebilir ki, bunlar henüz öğrenmeye yete
nekleri olmayan birtakım gerçeklere rağbet etmişler, İsa Aleyhisseıam da: 'Eğer 
siz imanı kazandınızsa takvayı kullanınız ki bunları öğrenebilesiniz' demiş, on
lar ise sorudan vazgeçmemişler, üzerine düşmüşler, ısrarlarından dolayı o da is
temiş, Allah Teala bunun inmesinin kolay olduğunu ve fakat sonucunun tehlike-
1 i ve korkunç bulunduğunu anlatmıştır. Zira manevi yola girene makamından 
daha yüksek bir makam açıldığı zaman ona tahammül edememesi ve bundan 
dolayı istikrar (kararlılık) buiamayıp bu yüzden. büyük sapıklıklara düşmesi ihti
mali çok düşünülebilir"(I ) . Şihab'ın d�diği gipi, Kadi Beydavi'nin bu ilavesini 
ayetin bir tefsiri olmak üzere değil, bir işarl mana olmak üzere kaydetmelidir. 
Bununla bu kıssanın Resulullah'a ve müminlere hatırlatma hikmeti de 
açıklanmış oluyor. Demek ki İsa'nın sofrası, İslam sofrası için bir ibret örneği 
olmaktan çok, bir ibret meselidir. Küfrün ve nimeti inkarın azabı yalnız ahirette 
değil, dünyada da büyüktür. Nimet ne kadar büyük, ne kadar olağanüstü ise 
küfür ve inkarın azabı da o ölçüde eşsiz ve o nimetin zevali de o ölçüde acı olur. 
�_.� t�_')''I � :-.!-�� uı_-: :� � �TJ �-.) � � t�1 "Bugün size dininizi olg1111-

laştırdım, size nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı heğe11di11 " 
(Mfıide, 5/3) buyurulduğu gün müslümanlara ihsan edilmiş olan sofranın gerek 
hoşluğu ve gerek lütfedilme şekli bakımından İsa'nın sofrasından ne kudur 
büyük bir devlet olduğunu uuşünmeli de, buna karşı küfür ve inkarın nasıl lıir 
azaba layık olacağını anlamalıdır. 

Bu şeki ide Maide suresinin içeriğinin bir özeti demek olan bu hatırlatma 

(1) cl-Beydavi, a.g.e., 1, 366-367. 
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yapıldıktan sonra, yine ahireti hatırlatmaya devam ile yukardaki .JJ ı �u ·�ı 
ı 

kıssasına atfedilerek ve l�G 41Jı ı);G "Allah'tan korkun ve iyi dinleyin" em.ri 
alt ında müminlere seslenilerek şöyle buyuruluyor: 

Meal·i Şerifi 
1 16· Ve Allah demişti ki: "Ey Meryemoğlu İsa, sen mi insanlara: 'Beni 

ve annemi, Allah' tan başka iki tanrı edinin' dedin? " .  "Haşa, dedi, sen 
yücesin, benim için gerçek olmayan birşeyi söylemem bana yakışmaz. Eğer 
demiş olsam, sen bunu bilirsin, sen benim nefsimde olanı bilirsin, ben ise 
senin nefsinde olanı bilmem, çünkü gaybları bilen yalnız sensin, sen ! " .  

1 17- " Ben onlara sadece, senin bana emrettiklerini söyledim. Benim ve 
sizin Rabbınız olan Allah'a kulluk edin, dedim. Aralarında olduğum 
müddetçe onlara şahit idim, fakat sen beni vefat ettirince onları gözetleyen 
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ynhuz sen oldun. Sen herşeyi görensin. 

l l 8- " Eğer onlara azab edersen, onlar senin kullarındır, eğer onları 
hu�ı�larsan, şüphesiz sen daima üstünsün, hikmet sahibisin" .  

1 , J.ıı \JJ�:J � �I ;.·G �.J�I u-� �-li �ı O insanlara, "beni ve annemi, 
, , "' " , ,,.  .,. ,  , ,, 

Allah'tan başka iki ilah ediniz" diye sen mi söyledin? Bunun, ne müthiş hir 
iızarlama hitabı olduğunu düşünmeli ve Hz. İsa'nın ilahlık makamına karşı nası 1 
bir acizlik ve kulluk mevkiinde bulunduğunu anlamalıdır. Şüphe yok ki bu azar
lamanın asıl hedefi şimdi açığa çıkacağı üzere bizzat Hz. İsa değil, onu ilüh 
edinen üçlü tanrı inanışı sahipleridir. Fakat onların Hz. İsa'yı büyüklemc adına 
taşkınlık ettikleri küfrün ona Allah'm huzurunda nasıl bir sorumluluk yöncltmi� 
olduğunu ve bundan dolayı o kafirlerin Allah'ın katında nasıl bir azarlanma ve 
azab edilme mevkiinde bulunduklarını düşünmelidir. Bu ayetten anlaşılıyor ki, 
Allah'tan başka İsa'yı ilah edinenler bulunduğu gibi, annesi Hz. Meryem'i de 
ilah kabul edenler varmış. Acaba bunlar kimlerdir? Ayet bu yönü açıklamamış
tır. Bununla beraber açıktır ki, bu da -olsa olsa- hıristiyanlar arasında buluna
caktır. Gerçi hıristiyanlar tarafından mezheplerince Hz. Meryem'in üçlemeye 
sokulmadığı ve bundan dolayı ona oğlu İsa gibi ilah denmediği ileri sürülerek 
bu ayete itiraz edilmek istenilmiştir. Fakat birinci olarak, İbnü Hazm'ın 
''Fisal"inde zikrettiği üzere hıristiyanlardan "Berberaniyye" fırkası vardı ki, bun
lar isa'ya da, anasına da ilah diyorlardı. Bu mezhep sonra bitmiş kalmamıştır. 
Demek ki bunlar üçlemeyi, baba, ana, oğul diye sayıyorlardı. Ve halk nazarında 
üçlemenin açık şekli de budur. İkinci olarak, hıristiyanların üçleme i.nancı birlik 
değilse, hullll (ruhun başka bir şeye girmesi) inancından ayrı değildir. İsa'da 
ilahi bir tabiat veya İsa'nın bir cüz'ünü ilah farzederek onu tam bir ilah edinen
ler Meryem'in de hamileliği esnasında o ilahi cüz'ü taşıyan ve bundan dolayı bir 
i lah olduğu inancından - ister istemez- uzak değildirler. Sonra kiliselerinde V<' 
evlerinde Hz. İsa gibi Hz. Meryem'in de resimlerine karşı vaziyetleri, ibadet du
rumundan başka bir şey değildir. Bu bakımdan ayetin manası yalnız "Bcrbc
ranller"i değil, diğerlerini de içine alır. Üçüncü olarak, böyle bir itiraz, Ayetin 
manasındaki azarlama hitabını ve sorumluluğun dehşetini düşünmemek ve hesa
ba katmamaktan ileri gelmektedir. Zira azarlamanın asıl şiddeti, İsa'nın ilAh ku
bul edilmesi noktasında toplanmaktadır. Çünkü sorumluluk hitabı, 0Ey Mcr
yernoğlu İsa" diye doğrudan doğruya ona yöneltilmiştir. Buna karşı l iz. lsa'nan 
"Ey Rabbim, annemi demedim ama beni (kendimi) dedim" diyebileceğini far-
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zctmck ve bun<lan dolayı İsa'ya ilah demekte ısrar ettikleri halde, annesine ilah 
dememekle bu dehşetli sorumluluğun azabını hafifletecekleri zannında bulun
mak ne büyük sapıklık olduğunu hatırlatmaya bile gerek yoktur. Ve işte bu 
küfürlerdir k i  Hz. İsa'yı Allah'ın huzurunda böyle korkunç bir sorumlu mevkide 
bulundurmuştur. İsa bu sorumluluğu kabul eder sanmasınlar, o bu soruya cevap 
nlarnk ne dedi ve ne diyecek bil ir misiniz? 

Jıj İsa muhakkak diyecek ki, cl;� seni sana layık paklıkta tenzih 
ederim, ilahi paklığına sığınır ve öyle haksız ve yakışıksız bir sözden uzak ol
mayı dilerim, haşa ey Rabbim ! � J � C. �)1 �1 ;) � ı;. bana, hak ve layık ol-

- � , , 
mayan sözü söylemem bana yakışmaz, buna ilmini şahit getiririm. ��.li :-.:.$' �I 
Eğer ben onu söylemiş olsaydım, �-:,ıç � elbette sen onu bilirdin. Çünkü se� . 
benim dışım, açıklayıp itan ettiklerim şöyle dursun, � � (. �·.; nefsimde 
gizlediğim, gönlümden geçirdiğim şeyleri de bilirsin. �-. ';; � C. �1 � Ben ise 
senin nefsindekini, ilminde gizlediğin bilgileri bilmem. Şu halde söylemedi
ğimi bildiğin halde, bana bu soruyu sormaktaki ilahi hikmetini de bilmem. �1 �ı 
�;;Jı r� Çünkü bütün gaybları tamamıyla bilen "allamfı'l-ğuyub" sen, an: 
cak sensin. Tam paklık ve yüksek ululama ile İsa o müthiş soruya karşı böyle 
ince bir edebi kulluk içinde, delalet bakımından nefy ile tekit edilmiş ve delilli 
bir şekilde cevap verdikten sonra, o isnadı açıkça reddederek diyecek ki: :-Ji (. 
� Ben onlara başka bir şer söylemedim, � �:;.ı � �� ancak bana emrettiğin 
emrini söyledim. �j ;:,; alı IJ�I ı:ıl Hem benim, hem sizin Rabbiniz olan 
Allah'a ibadet ediniz, ancak onu ibadete layık tanıyınız, dedim. (Al-i İmran, 
3/So-s ı .  ayetlerin tefsirine bkz.) ;.,,_! 2.',) c. r.,_,.,'!. � :-.�.t içlerinde bulun
duğum müddetçe de kendilerine şahit oldum. Şu halde bu müddet içerisinde 
çıkar ve zararları hususunda kabul edip etmediklerine şahitlik edebi lirim. L.li 
0·-:.·_';� Fakat ne zaman ki sen beni vefat ettirdin, içlerinden aldın, kaldırdın. · 
:)ı �Wf;j clJ� Jı "Ben seni öldüreceğim, bana yükselteceğim 11 (Al-i İmran, 3/55) 
v�act(n i  yerine g�tirdin, o andan i tibaren rfY'" ��)ı �1 �-.:t- ... üzerlerine kontrolcü, 
gözcü ancak sen oldun, � �  JS' � �t, ve sen herşeye şahitsin, önüne de 
şahit, sonuna da şahitsin. Şi�di "'�.>4,&. �U ;:;.w �I eğer onlara azab edersen , , ,,. , 
şüphe yok ki onlar kulların, kölelerin, mülk senin, hak senin, adalet senin-
dir. �ı ;ı_pı �1 �,u � � �� Ve eğer bağışlarsan, şüphesiz ki sen galipsin 
ve hikmet sahibisin, aziz ve hakim ancak sensin. Şu halde ne azab etmende 
bir haksızlık, ne bağışlamanda bir düşüklük, bir isabetsizlik düşünülebilir. Ne 
istersen yaparsın, ne yaparsan aynen hikmet ve sevap olur; yüce şeref senin, 
yüksek hikmet senindir. Ne hükmüne karışılabilir, ne de hikmetine itiraz edileb-
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i l i r. J lcr korkunun kaynağı sen, her ümidin merci'i yine sensin. Hasılı ilahlık Vl' 

hükümranlık ancak senindir. Tek ilah ancak sensin. 

İşte ey müminler, İsa'nın Allah'ın huzurµnda tam teslimiyet, sadakat ve 
ih lc1s ile böyle dediği ve bütün peygamberlerin de bu tarz üzere ilim ve Allah'ın 
hükmüne dayanmayı emrettiği o toplanma gününden ve sorulardan korkunuz ve ' 
o kıyamet gününün tek sahibi olan Allah'tan korkmak suretiyle sakınınız ve 
Allah'ın emirlerini dinleyiniz. 

Fakat bu hatırlatmalar üzerine: Mademki Allah Teala herkese kar�ı b(;yle 
azap etmeye ve bağışlamaya - mutlak olarak- kadirdir. Bundan onu nıcncdt·t·t�k 
hiç bir kuvvet, hiçbir hüküm de tasavvur edilemez. O halde kafi rlcrc a ff'ı, 
müminlere azab etmesi de mümkün demektir. O halde Allah'tan korkup kork
mamanın, emrini dinleyip dinlememenin hükmü eşit olmaz mı? Dünyada m i 
salleri görüle geldiği gibi Ailah o gün de kafirleri nimetlenmiş, müminleri de 

acı çeken kılarsa ve mesela sadakatle kuJluk eden İsa'yı cezalandırıp da ona ilah 
diyen kafirleri bağışlayacak olursa, bu hatırlatmalardan ne fayda hasıl olacak? 
diye bir kuruntu hatıra gelebilir. Bundan dolayı Allah Teala'nın mutlak kudre
tiyle beraber, ilahi ahlakın hikmetini isbat ve Allah üzerine görev (vücüb alal
lah) olmamakla beraber, Allah'ın emriyle kullara vacib olma (Vucub anil lah) 
nın sabit olduğunu açıklamak suretiyle, böyle bir kuruntuyu defetmek ve o 
müthiş soru karşısında Hz. İsa1da ve diğer peygamberler zümresi ve sıddiklarda 
meydana gelen korku heyecanını yoketmek için, hükmü yürütmeyi haber verme 
şeklinde bir vaad veya hükmü yürütmenin vaadi şeklinde bir inşa (dilek kipi) ol
mak üzere şu ilahi hüküm tebliğ olunuyor k i :  
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Meal-i şerifi 
119- Allah buyurdu ki: 11 Bu, sadıklara doğruluklarının fayda sağladığı 

gündür. Onlar için altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cen
netler vardır " .  Allah onlardan razı olmuş, onlar da O'ndan razı 
olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş budur. 

120- Göklerin, yerin v� bunlarda bulunan herşeyin mülkü Allah'ındır. 
<> herşeye kadirdir. 

' 

aJı Ju O aziz ve hakim ve mutlak bakim olan Allah Teala muhakkak 
buyuracak ki � işte bu korkunç gün rfi� �;'�ı � �� doğrulara 
doğruluklarının fayda vereceği gündür. Nafi' kıraetinde nasb ile r"Y. okun
duğuna göre: Allah buyurdu ki, bu soru ve cevap doğrulara doğruluklarının fay
da vereceği gündedir. O gün vaki olacaktır. ·Dünyada sözleşmelerinde duran, 
akitlerini samimiyetle yerine getiren doğrulara Allah öyle vaad eder ve müjdeler 
ki, onların doğruluk ve samimiyetleri kıyamet günü olan o korkunç toplanma ve 
sorgu gününde herhalde kendilerine faydalı olacak. Hem dünyadaki gibi keder
ler ve gamlarla karışık bir favda değil, her türlü korku ve hüzünden uzak bir fay
da ile faydalı olacaktır. ��"i) ı:+;-� � ..;;:.; ::ı� � Altlarından ırmaklar akan 
cennetler onlarındır. � �.1'� O sadıklar orada ebedi olarak kalacaklar. 

' , , , 

�·�� �I � Allah onlardan ezeli rızası ile hoşnut olup rızasına erdirmiş, ��� 
� onl�r da dünyada Allah'tan razı olmuş, sırf Allah'ın rızası uğrunda 

koşmuş oldukları gibi, bugün tamamen rıdvanın zevkine ermiş bulunacaklar; 
hem hoşnut, hem kendilerinden hoşnut olunmuş olarak kalacaklardır. j:,l)ı clJ� 
�I İşte büyük kurtuluş bundan, bu rıdvandan ibarettir. Bütün gönülleri� 

aradıkları kavuşma zevkinin en büyüğü bu rızadır, ebedi ola.rak Allah'ın rızası 
ile kulun rızasının toplamı demek olan bu rızanın üstünde ne bir murad tasavvur 
olunabilir, ne de bir zevk. Ve bu büyük zafer Allah:tan başkasında değil, 

I 

Allah'ın rızasında ve ancak O'na sadakat ve ihlastadır. Çünkü �t;..:..Jı � JJ� 
, , , � (.� �� ı.ıt o bütün göklerin, yerin ve ihtiva ettiklerinin mülk ve saltanatı 

a'n�ak Allah'ındır. Bununla beraber, :r-ii � JS' � -;� O Allah her şeye de tam 
, - " 

kudretle kadirdir. Bütün bu alemde ve alemin bölümlerinde dilediği gibi tas·ar-
ruf ve saltanat icra etmeye kadir olduğu gibi, daha başka alemler yapmaya da 
gücü yeter. Bunun için Allah'ın dışında herhangi bir şeyin ve herhangi bir kim
senin rızasına ermenin kıymeti yoktur. O, bugün zevk ise yarın acıdır. Ebedi 
olarak faydalı olacak olan doğruluk ve samimiyet ancak Allah'a olan sadakat ve 
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i hlastır. Şu halde ey müminler, yahudi ve hıristiyanlar gibi antlaşmalarınızı boz
mayınız, sırf Allah rızası için akitlerinizi yerine getirmekle doğruluk ve sa· 
mi ıniyetinizi isbat ediniz de bu büyük kurtuluşa ve bu ilahi rızaya eriniz. Asıl 
i lfıhi sofra bu, asıl bayram işte o gündür .Ve hiç şüphe yok ki Allah her şeye 
kadir olduğu gibi, buna da kadirdir. 

. 
Şimdi Maide Suresi bununla son buluyor ve bunu JJ :W1 "A llalı'a ham-

ı/olsun" teşekkürü ile En'am Suresi takip ediyor. 
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En'am SUresi 
Mekke'de Döneminde İndi 
Ayet Sayısı: 1 65 

Cüz: 7 

Bu En'am Suresi Mekkl (Mekke'de inmiş)dir. Ancak altı veya üç ayeti 
hariç. İbnü Abbas (r.a.) demiştir ki, bu sfıre Mekki'dir, hepsi birden bir gecede 
nazil olmuş ve yetmiş bin melek uğurlamıştır. Resul-i Ekrem (s.a.v.) vahy 
katiplerinin hepsini çağırdı ve surenin hepsini o gece yazdılar. Ancak altı ayet 
hariçtir ki bunlar da: 

1 - . . . � � r';. (. Jj1 (,Jw Jj (ayet, 15 1 )  
1 

2- . . .  •;JJ j.;. alı ı_,�� C.:J (ayet, 91) ,, 
3- . . . v?ı��ı:;.:J (ayet, 21)  

4- . . .  �;.Jlli.Jı � ı  Jj):J (ayet, 93) , , ,  
1 5- . . .  �� ��ı �Qı ��G (ayet, 1 14) 

6- . . . �)� �8:.lı � Qi �.il1 (ayet, 20) ayetleridir. İbnü Abbas' dan, Mücahid 
ve Kelbl'den diğer bir rivayette ancak Jj1 (,lw J.i 'den �� rtW a kadar (ayet 151-
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1 �J) üç ayet Medine'de inmiştir. Katade ancak .)l j;. ;JJı IJ�Jl C.� ile '-'�I ;; 
. . .  �1 (ayet, 98) ayetleri; Kisai de ancak iki ayet--yGsJI J)1 :;,:. Jj (ayet 9 1 )  ile 
;mu takip eden 92. ayet Medine'de nazil oldu demişl�rdir. Bir de . . . �1 \' JJ 
(tiyct, 1 45) ayetinin Mekke'de arefe günü indiği zikredilmiştir. Hz. Enes (r.a.) 
den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur ki: "Kur'an'da En'am 
suresinden başka bir sure bana tümü birden inmedi (gerçi Fatiha sures inin de 
toptan nazil olduğu anlaşılıyordu.) ve şeytanlar bu sure için toplandıkları kadar 
hiç bir sure için toplanmamışlardı. Bu sure bana Cibril ile emrinde ell i hin me
lek olduğu halde gönderildi. Bunu kuşatmışlar, bir düğün dehdchcsiylc get irdi . 
ler. Havuza su kor gibi göğsümde kararlaştırdılar. Allah Teala bununla hana ve 
size öyle ikram etti ki artık bundan sonra ebedi olarak saptırmaz. Bundu 
müşriklerin bütün delillerinin ibtali ve Allah'ın bozulması mümkün olmayan lıir 
vaadi vardır1' _(l) Muhammed b. Münkedir'den de rivayet edilmiştir ki, En1am 
suresi nazil olduğu zaman Resulullah tesbih etmiş ve: "Bu süreyi, ufuğu kapaya
cak kadar melekler uğurladı" buyurmuştur.C2) 

Ayetleri: Yüz altmışbeştir. (Kufi) 
Ke_l imeleri: Üçbin elli iki. 
Harfleri: On iki bin iki yüz kırk. 
Fasılası: ; . � ,  � , r , J ( ;a; r' ) 
İsimleri: "Sfıretü'l-Enam'1, "Suretü1l- Hucce''; çünkü "en'am" tekrar edilerek 

1 •• 

zikredilmiştir. Esası da peygamberlik delilini hatırlatmaktır. hJQı �ı JJJ"Ustün 
delil Allah'mdır" (En'am, 6/149), � �) "İşte bunlar delille;imizdir'; (En'am, 6/ 

83). 
Bu surede tevhld, adalet, peygamberlik, ahiret delilleri, batıl ehlinin ve din

sizlerin mezheplerini iptal etmek ve Maide suresinde geçen En'am (hayvanlar)ın 
helal ve haram olmasıyla ilgili açıklamalar vardır. Buna göre Maide suresini 
En'am Suresinin takip etmesi de pek manidardır. Maide suresi, �} � � r:,;n 
"Bugün sizin dininizi olgunlaştırdım" (Maide, 5/3) ayetinin manasını içine alma11 
ve nüzul bakımından sonra inmiş bulunması itibariyle bir kemal gayesini 
içeriyordu. En'am suresi ise, öncelikle bu kemale ermenin gelişme seyrini içine 
alır. Bunun için, Maide'den önce gelmiş olan bu gelişmenin, Kur'an'ın lertibinl!c 
onu takip etmesi de � µ :::.:;r, "Nimetimi size tamamladım" (Mı'Ud", 5/3) . 
dan sonra, abdest ve te'ye�müm ayetinin

. �ç �:-..:,: �-)� "Allah siz� olan nimeti-,. ' ' 

(1) Süyfıli, ed-Dürrü'l-Mensur, III, 244. 
(2) İbn Kesir, a.g.e., il, 1 22. 
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,,; ''""'""'""'"" istiyor" (Müidc, 5/6) kısmında beyan olunan hikmeti içine alır. 
Vr hundan an la�ılır ki Kur'an'da En'am suresinden itibaren Fatiha suresinin 
ikinl'i hi ı' i n ki�af devresine ve açıklanmasına başlanmaktadır. Bu şekilde Maide 
sfu·l· s i n i ıı sonunda hamd ve teşekkürü telkin ederek başlayan En'am suresi, 

' 

Ffüiha'nın �I :;., JJ �1 "Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. " 
, , , ,,,. 

(Ffltiha, 1 / 1 )  ayetinin başlangıcını özel bir şekilde genişletmek ve açıklamakla 
ba�lamış ve bu şekilde, her son buluşun, bir başlamanın girişi olduğunu 
göstermiştir. Bundan dolayı gökler ve yer saltanatı kendisinin mülkü olan ;� 
�� � J.S' � "O, her şeye kadirdir" bulunan Allah Teata'ya sıdk ve ihlas ile şu 

, # ,. 

şekilde hamd ve sena ve hürmetlerimizi sunmalıyız: 
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Meal-i Şerifi 
1- Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden 

Allah 'a mahsustur. Böyleyken kafirler hala Rablerine başkalarını eşit 
sayıyorlar. 

2- Sizi çamurdan yaratan, sonra size bir ecel takdir eden O'dur. Tayin 

edilen bir ecel de (kıyamet zamanı) O'nun katındadır. Sonra bir de şüphe 
ediyorsunuz. 

3 .. O, göklerde de, yerde de (tek) Allah'tır. Sizin gizlinizi, açıQınızı ve nı 

kazandığınızı bilir. 
4- Onlara Rab'lerinin ayetlerinden hiçbir ayet gelmez ki, ondan yüz 

çevirmesinler. 
5- Hak, kendilerine gelince onu yalanladılar. Alaya aldıkları ıeyln ha· 

beri yakında kendilerine gelecektir. 
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6- Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi? 
Yeryüzünde size vermediğimiz imkanları onlara vermiştik. Onlara gökten 
hol bol yağmur indirmiş, altlarından ırmaklar akıtmıştık. Fakat onları 
.cünahlarından dolayı helak ettik. Ve kendilerinden sonra başka bir nesil 
yarathk. 

7- Eğer sana kağıtta yazılı bir kitap indirmiş olsak da onu elleriyle tut
salardı, yine de o kafirler: "Muhakkak ki bu, apaçık bir sihirdir" derlerdi. 

8- 11 O' na bir melek indirilmeli değil miydi? " dediler. Eğer bir melek 
indirseydik, iş bitirilmiş olurdu, sonra kendilerine biç göz açtırılmazdı. 

9- Eğer Peygamberi, biz bir melek yapsaydık, yine de onu bir adam 
şeklinde yapardık ve onları yine düştükleri kuşkuya düşürürdük. 

10- Senden önce de peygamberlerle alay edilmişti. Fakat onlardan alay 
edenleri, alay ettikleri şey kuşatıverdi. 

11- De ki: " Yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların sonu nasıl olmuş, 
görün! " .  

� 

.JJ �1 Hamd hep Allab'a, ��VG u�I J,U. �.ın ki başların üstündeki 
gökleri �; ayakların altındaki yeri yarattı �)JG u�I �� ve karanlıkları ve 

� 

nuru yaptı. Şu halde onun bunlar üzerindeki mülk ve saltanatı, sahipliği, yalnız 
var olduklarından sonraki tedbir ve olgunlaşmaları, sonra gelen arızalar 
üzerinde cereyan eden, zatı ve tabiatlarına mahkum bulunan bağımlı ve hasta bir 
mülk ve sahiplik değil, daha önce yaratma ve yapma ile bütün varlıklarına da 
hakim olan bir mülk ve saltanattır. Ve bunun için bütün hamd ve sena, bütün 
ululama ve teşekkür ancak ve ancak Allah'm hakkıdır. Zat ve sıfatı bakımından 
Allah'a mahsustur. 

1 

Kur'an'da beş surenin başında JJ �1 güzel kelimesi zikredilmiştir. Birinci 
olarak Fatiha'da �LJı :...� J..ı J.:;J1 "Hamd alemlerin Rabb'i olan Allah'a mahsus
tur. " İkincisi bu �fired� �)J� uL.11a.ıı �� ��VG u�I � �.llı JJ �1 "Hamd, 

' ' 

gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve nuru var eden Allah'a mahsustur. " 
t 

Üçüncüsü Kehf suresinde yG.sJI • .;,;.. � J�l �.llı JJ :W1 "Hamd, kuluna Kitab in-
... ,,, , , , f 

diren Allalı'a mahsustur". Dördüncüsü Sebe suresinde u�I � L. � �.llı .JJ :W1 
,,,. , , , ,,. 

._;,�'J1 ._,; (.� ''Hamd, göklerde ve yerde bulunanların hepsi kendisinin olan Allah'a 
i ,,. - ' 

mahsustur". Beşincisi Fatır suresinde 'i.:; �I �� ��'J·r, u�I �U JJ :Wı 
, , ,, ,  
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"llumd, gôkleri yaratan, melekleri elçiler yapan Allalı'a mahsustur" huyurul
ınuştur ki hepsi Fatiha'daki �Qı �� .JJ �l ''lıamd, alemlerin Rahh'i olan Al
/11/ı'a mahsustur. il hamdiyle alemlerde ilahi mülkiyetin çeşitleri ile açıklama ve 
izahıdır. 

Maide suresinin sonundan geçilerek burada görülüyor ki, güklcr ve yer · 
hakkında "halk" (yaratmak), karanlıklar ve nur hakkında "ca'l" (yapmak) denil
miştir. Tefsirciler diyorlar ki "� = ca'l" de ''JJ.i- = halk" gibi hir im��· ve yarat
madır. Şu kadar ki "halk", tekvinle ilgili inşaya tahsis edimi§ ve hir takdir ve 
tesviye manasını da içine alır. Yani halk (yaratma)da, yaratalanm her yünUylc 
üzel kaderlerini yoktan var eden ve takdir eden öncü bir kapsayıcı ilim ve onu 
göre gerek maddesiz ve gerek bir maddeden yapma ve düzen verme mitnAsı 
vardır. Ve bu şekilde fıtrat (tabiat) anlamı, halk (yaratma) ve hilkat (yaratıl ı�) 
anlamından bir cüzdür. Ca'l (yapma) ise bu ayette olduğu gibi tekvini inşa i le � 
i� ::,... aJı � "Allah, bahfre diye bir şey yapmamıştır" (Maide, 5/103) ayetinde . , , 
olduğu gibi teşrü inşadan daha genel olduğu gibi, bundan başka "ca'l "de bir 
tasy1r (değiştirme) ve tazmin (boynuna yükleme) manası, yani merulün diğer 
bir şey ile zarflık veya gaiyyet (gayelik) veya başlangıçlık veya diğer herhangi 
bir sebeple münasebeti manası da vardır ki, bu şey arada kah gizli bir kayıt ola
rak ve kah ikinci bir mefUI şeklinde kelamın esası olarak düşünülür. Birincide 
"ca'l" ,  gizli bir şekilde de olsa, mukayyed bir meffile teallGk eder. 1.JL:..tl.JI �� 
�)JG "Karanlıkları ve nuru var etti"; �:;:;. ( .• ��! �J "Ve ikisinin ara.�""' hir <!11-
gel koydu" (Furkan, 25/53); �C,� � �J "Orada (yerde) sabit cla�lar var elli" 
(Ra'd, 13/3); ÇIJ �:U ::,_. 8 �G "Bize katından bir koruyucu ver. " (Nisil'. 4/7�) 

ayetlerinde olduğu gibi. İkincisinde ise � J:Jı �J "Geceyi dinlenme zamanı 
yapmıştır. " (En'am, 6/96); �r�ı � �;�1 �� "Parmaklarını kulak/arma tıkarlar" 
(Bakara, 2/19) ayetlerinde olduğu gibi iki meffıle teallfık eder. Ve yerine güre bu 

ikinci şeyin bir gizli kayıt veya kelamın esası olup olmadığını ay ırmak iCrckir 

ki, bu manalar dil imizde tlyapmak" ve "kılmak" kelimeleriyle ifade olunahlllr. 

Nitekim karan lık yaptı, aydınlık yaptı, geceyi gündüz, gündüzü gece yaph. kı· 
ranlığı hoş olmayan, aydınlığı hoş kıldı denilebilir. 

Demek olur ki, karanlıklar (zulümat)ın ve nurun mec'uliyet (yapılmııtltA)i. 

birinin diğeri ile ard arda gelmesi, gökler ve yerdeki şeylerin varlığı, yarntılt� 
gayesinde birer karşıt hadise olmaları itibariyledir. Ve bundan zulmetin kendisi
nin, nur gibi, varlığa ait bir şey ve asli yokluğun mevcut şeyler olması ve eşya 
nazar-ı itibare alınmaksızın zamanın, gece ve gündüzün, hadd-i zatında mevcut 
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hulunınusı lazım gelmez. Demek ki Mani'cilerin dediği gibi zulumat 
(knrnnhklar)ın ve nurun biri şerri yaratan, biri hayrı yaratan iki ilk başlangıç ol
mnlnn �t'>ylc <lursun; bunlar, göklerin ve yerin yaratılışı dolayısıyle ikinci dere
l'l"tk ve dolaylı olarak var edilmiş, nisbl ve izafi birer hadiseden başka bir şey 
dq.�i ldirlcr.  Zulümatın nurdan önce getirilmesi, yaratılmış şeylerde asli yok
luğun melekelerden önce olmasına işarettir. "Zulümat''m çoğul, "m1r"un tekil o
larak gelmesi de, zulmetin çokluk, şirk ve ayrışım ile ilgili bulunduğuna ve bun
da tek ve tekliğin çoklukta kaybolmasına; nurun ise tevhid ile ilgili olduğuna ve 
bunda çokluğun tekde kaybolduğuna bir tenbih gibidir. Ve bu çoğul ve önce ge
tirme ile tekil getirme ve geriye bırakmada, zulümat ve nurun, gökler ve yer ka
rinesine ayrıca bir güzel kabul edişi (hüsn-i tekabbülü) de vardır. Sonra ka
ranlıklar ve nurdan maksad, gece ve gündüzün birbirini izlemelerinde görüldüğü 
üzere hissedilen iki zıt hadise olduğu açıktır. Zira lafızların lugattaki hakikatleri 
budur. Bununla bir l ikte nur, ferahlığa; karanlık, kederlere sebep olmak 
bakımından, bunlar küfür ve iman, cehalet ve ilim, keder ve sevinç, şer ve hayır 
gibi maneviyatta imandan da uzak değildirler. Ve hatta bu manalarda mecaz-ı 
mütearef (meşhur mecaz) olmak üzere kullanılırlar. Bundan dolayı tefsirciler . 
bununla tefsir etmişler, Vahidi de, zulümat ve nurun hissedilen ve anlaşılan her 
ikisini içine aldığını göstermiştir ki umfım-ı mecaz demek olur. Hakikatte bilgi 
ve tevhid delili olan nurun yalnız objektif (afaki = nesnel) ve maddi bir hadise 
olmasında ısrar etmek doğru değildir. Bundan subjektif ve objektif, maddi ve 
manevi olmanın bir anlaşması, bir kavuşma bakışı vardır ki, biz ona idrak, 
görme ve vicdan şuuru ismini veririz. Şu halde nurda� her halde, bir mana 
gözetilmeli ' hissedilen ve akla uygun olan toplayıcı bir genel mana düşünülme
lidir. Hislerin çeşitliliğine 1 ağmen nurun tekil olarak gelmesi de hepsinin, 
şuurun nurunda ve idrakte toplandığını anlatır. 

işte Allah öyle alemlerin Rabbidir ki maddiyat ve maneviyatiyle gökleri ve 
yeri yaratmış, karanlıkları ve nuru yapmıştır. ı_,:P �.ıJı ;.J �Sonra bütün bu ni
metlere nankörlük edip küfre�enler �)k; � O yaratan Rab'-larına bu ya-

, , ,,. ,, 

ratılmışları veya bunlardan bazılarını denk tutuyorlar. Bir kısmı tutuyor 
eşyanın tabiatına tapıyor bir kısmı tutuyor yıldızlara, güneşe tapıyor. Bir kısmı 
tutuyor hayır ilahı, şer ilahı, Yezdan ve Ehremen diye karanlığa ve nura 
tapıyor, bir kısmı tutuyor sıcağa, ateşe tapıyor, bir kısmı tutuyor taşlara, toprak
lara, madenlere ve bunlardan yaptıkları putlara tapıyor, bir kısmı tutuyor bitki
lere ve hayvanlara tapıyor, bir kısmı insanlara tapıyor. Bir kısmı tutuyor Firavun 
ve Nemrud gibi azgın Tağutlara tapıyor. Bir kısmı da İsa ve anası veya Melekler 
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gibi Allah'm kullarına tapıyorlar. Ki  bütün hunların yarntu.:ı Allah'a kar�ı ne 
hüyük bir küfür, ne kadar bir utanmazlık olduğu nçıktır. 

Acaba bunlar bu küfür ve inkarın sorumluluğunu hiç dü�ünmüyorlar, o 

yüce yaratıcının kendilerine hiçbir şey yapamayacağını mı sanıyorlar'? Ey insan
lar! -� � � ��ı ;  O öyle bir Allah'tır ki, sizin hepinizi bir çaınurdnn ya- · 

rath. Allah. veri yarattığı zaman üzerinde hayattan hiçbir eser yoktu, o hayatsız 
yer maddelerinden çamur, çamurdan da bitki, hayvan, insan yarallı ve sonra o 
insanın sulbünden o çamurun bir seçim örneği olarak çıkardığı "c.lt.�ğl�rsiz  hir su" 
içindeki zerreciklerden devaml ı  bir sülale olarak sizleri yarattı ve yarntmuk, 
tadır. Sizin ilk maddeniz bir çamurdan ibarettir. Onu insan yapan Allah'tır. Bu� 
rada meşhur tefsir budur: Allah Teala insanları Adem'den, Adcm'i de hir 
çamurdan yaratmıştır. Fahreddin Razi der ki: "Bence bunda diğer bir vecih duha 
vardır. Şöyle ki, insan, meni ile hayız kanından yaratılmıştır .Bunlar ise kandan, 
kan da gıdalardan doğar. Gıdalar da ya hayvansal veya bitkiseldir. Hayvansal 
olduğu takdirde o hayvanın doğuş niteliğindeki durumu, insanın doğuşundaki 
hali gibidir. Kala kala bitkisel gıdalar kalır. Bundan dolayı sabit ki insan, do
layısıyla bitkisel gıdalardan, bitkisel gıdalar da şüphe yok ki çamurdan 
doğmuştur. Ve o halde her insan bu şekilde başlangıçta çamurdan yaratılmıştır. 
Çamurdan döl suyu, döl suyundan kalb, beyin, karaciğer ve diğerleri gihi sıfatta, 
surette, renkte, şekilde çeşitli cihazlar ve uzuvlar doğması ve tcıjckkül etmesi ise 

kendi kendine olabilecek bir şey değildir. Bu  benzersiz sanatı ancak hikmetli lıir 
takdir edici ve merhametli idarecinin takdir ve tedbiri ile mümkün olahi li r . ·�< 1 > 
Çünkü yok, kendi kendine var olamaz. Kendiliğinden doğma Ucncrnspon spon
tane), sebepsiz, il letsiz hudlıs (oluş) mümkün değildir ve batıldır. Özellikle 
böyle bir seçme ile böyle bir insan vücudunun tesadüfen ve cahilce bir �ekildc 
meydana gelmesi öncelikle hatıl ve mümkün değildir. Razi'nin bu hatırlntmnıı 
hal-i hazırda görülen ve bilinen hayati olayları düşünmekle ya lnız Auom Aley· 
hisselam'm değil, her insanın çeşitli devirler içinde çamurdan ayıklnnmnklı ya
ratılmış olduğunu göstermesi ve Adem'in yaratılışının aydınlatma ve uçıklamıaı 
itibariyle gerçekten önemi haizdir. Ancak bu müşahede, meşhur tcf�irdc oldulu 
gibi ilk insanın, i lk meni'nin yaratılışını bir izah olmak üzere dilşilnülmedJkçe 
meselenin bütün inceleğiyle kavranılmış olacağı şüphelidir. Zira insan tOrünOn 
yeryüzünde ilk yaratılışına kadar çıkılmayınca, her insanın meniden önce 
çamurdan yaratılmış olduğu hakkıyla ortaya çıkamaz. Çünkü her ferdin ya
ratıldığı baba menisi ve annenin hayız kanı, topraktan aldığı gıdasından 
( 1) el-Fahrü'r-Razi, a.g.c., XII, 161 .  



<>- EN'AM SÜRl�SI :  2 ( . .. 7 .uz: 
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,\'111/111111 (Sl·nlı:. J2/8) dır. Dölde meninin, rahimde hayız kanı ve yumurtanın ya-
rnlılıııı da ml·n�cinin bitkisel olması dolayısıyla toprağa ve suya borçlu ise de, 
hunlnrın kana benzeşmesi daha önce o döl ve rahimin hayati tabiatına, bu da 
dn�thı�u meni ve hayız kanına borçludur. Şu halde meseleyi her yönden tahlil 
(analiz) etmiş olmak için çamurun, insan yaratılışının başlangıcı olması i lk  meni 
vr hayız kanının yaratılışına kadar döndürülmek gerekir ki, bu da birinci olarak 
Adcm'in yarat ılışını düşünmekle mümkün olur. Bu ·münasebetle zamanımızın 
fenni teorilerini bir gözden geçirmek faydalı olacaktır: 

Bugünkü teorilere göre gerek hayvansal ve gerek bitkisel hayatın başlangıcı 
son analizde bir "sellfıl "e yani bir hücreye dayanmaktadır. Bir bitki, bir hayvan, 
bir insan bedeninin bütün doku uzuvları, mikroskop ile muayene olunabilen 
gayet küçük yuvarlak veya uzun bir takım hücrelerin ince bir sanatla dokun
masından meydana gelmiştir. Hayat ve canlılığın ilk örneği bu hücrededir ki, biz 
bunları insanlar hakkında Adem'in sırtından çıkarılan zerrecikler diye 
düşünebiliriz. Hücre, hücreden doğarak çoğalır. Bir hücre, hava, su ve diğer 
yeryüzüne ait maddelerle gıdalanır ve onlar hücrenin içinde organizmaya 
benzeşir. Bundan diğer hücreler doğar ve tümünden de bir canlı beden dokunur, 
meydana gelir. Ve bu şekilde bitki türleri, hayvan türleri ve bu arada insanlar 
birli veya ikili olarak kendi esas hücresi üzerinde bir sülale (soy) takip ederler. 
Bir insanın oluşumunun başlangıcı olan ilk hücre, anasının rahminde bir yumur
ta hücresiyle onu aşılayan bir meni hücresinin oluşturdukları aşılanan bir hücre 
olmak üzere mutalaa olunur ki horoz tohumuyla aşılanmış bir tavuk yumurtası 
bunun tam değilse de zahiri bir örneği gibidir. Şimdi, her hücreye "kendi tabia
tiyle kendisi yaratıyor" demek, yoktan, sebepsiz, i lletsiz bir eser tasavvur etmek 
olduğu için nasıl bir çelişki ve mümkünsüz ise, "bütün üretken hücrelerin ya
ratıcısı ve bunları bir beden olarak dokuyup vücuda getiren yapıcısı da ilk 
hücredir" demek de ondan daha büyük bir çelişki ve müınkünsüzlüktür. Çocuğu 
yaratan ve yaşatan kendisi veya anası - babasıdır zannetmek gibi açık bir cahil
liktir. Şüphe yok ki bir hücreden bir meninin karışımından yüzlerle, binlerle, 
milyonlarla mi lyarlarla hücre yaratan ve bunları dokuyarak vasıfları ve şekilleri, 
faydaları ve tabiatları, çeşitlı uzuv ve aygıttan oluşmuş mükemmel bir beden, 
bir hayat makinesi halind� işleten ince sanat, bunların hepsi üzerinde hakim 
olan bir üstün ilahi kudretin en mükemmel şahididir. Ve böyle olduğu Kur'an'ın 
bir çok ayetlerinde de gösterilecektir. Fakat bu ayetten çıkan mesele, yalnız bun
dan ibaret kalmıyor. O i lk hücrenin menşeinin ne olduğu da gösteriliyor ki, 
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hütün hayatı yaralananın kudreti, o bir hücreye ait olması gihi hlr >'"nı., 

anlaşalmaya da meydan kalmasın. Bugün fenciler diyorlar ki, hnyul vo c•mhhk 
hüyle bir hücreye, bir tohuma dönücüdür ve Pastör deneyine gfü·c "'" K�rck hlt· 
kisel ve gerek hayvansal her canlı, her organizma muhakkak kcıu.11 ciılNinll�n 

hüyle bir tohum ile geçmiştir. Yani bir sülaledir. "Jenerasyon sponlnn�" (kl·mli 
kendine doğum) yoktur ve olamaz. İ lletsiz, sebepsiz bir hadisenin olnnrnyn

cağmı anlatan bu ifadeden birçokları yanlış sonuçlar çıkarmı� ve yurnlıcı kudreti 
inkara kadar varmışlardır. Halbuki bu noktada fennin geni�cc tahlil cdcmctli,ıi 
ve bununla beraber kısa yoldan halleylediği ikinci bir safha van.lır. Zirn 
yeryüzünün ve yeryüzü üzerinde hayatın kadim (ezeli) olmayıp fen ve mnntık 

hakımından bilindiği gibi, "hücrenin bileşik ve yaratılmış ve buna göre sonrndnn 

olma" olduğu da kesin olarak bilinmektedir. Hatta organik kimyada ve ilm-i c:n

sac (dokubilim)da hücrelerin terkipleri ve şekilleri ile ilgili bir hayli bilgi de 
vardır. Cansız birtakım basit maddelerden canlı bir organik hücre meydana gel
miş bulunuyor. Gerçi fen bilimleri bu maddelerin sanatla terkibinden bir hücre 
yapamıyor. Fakat hücrenin bileşik ve yaratılmış ve sonradan olma olduğu da her 
şüpheden uzak olarak biliniyor. Zaten zincirleme doğum tasavvuru da her 
hücrenin oluş ve sonluluğunu tasavvur etmektir. Şu halde, ''hücre içinde hücre 
ve daha önce yeryüzünde ilk insan veya jlk hayvan veya ilk bitki hücresi nasıl 
ve nereden yapılmıştır?" sorusu vardır. Buna karşı beşer fenni: "Nasal 
yapıldığını henüz bilmiyorum, fakat şurası muhakkaktır k i  her halde 
yeryüzünün basit maddelerinden yapılmıştır. Bu nokta ilmen ve aklen kesindir. 
Zira terkiplerinde yeryüzünde bulunabilen basit maddeler görülüyor." cevabım 
vermekte ve bu noktada mesele kimyadan ve hayat bilgisinden "ayıklama kanu
nu" ile ilahi hikmet sahasına geçmektedir. Sebepsiz, kendi kendine "sonradan 
olma" manasına "Jenerasyon spontane" doğum veya bizzat doğum hadd-i 
zatında çelişki olduğu için, akıl ve ilim bakımmdan zorunlu olarak imkansız ve 
aynı zamanda hücrenin sonradan olma ve yaratılmış olduğu da kesin olarak bi· 
!indiğinden, bu konuda Pastör teorisi daha çok felsefi demek olan "ayıklama" 
düşüncesine gerek göstermeden fenni, doğrudan doğruya yaratıcının kudretine 
dayandırmıştır. Çünkü ayıklamayı bahis konusu etmenin sonucu da bunu ircbıt· 
tan başka bir şey değildir. Yoksa "her canlı kenqi cinsine mahsus bir tohumdıtn 
olur. 11 Jenerasyon spontane" yoktur" diyen Pastör bu sözü ile başlangıç hücre
lerinin kıdem ve ezeliliğini iddia etmek gibi bir çelişkiyi benimsemek isteme· 
miştir. Pastör bilirdi ki canlı hücreler ilmi bakımdan en fazla olarak yilz derece 
ısıya bile tahammül edemez, yok olur. Hatta bundan dolayıdır ki deney yerine 
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koyduğu şişelerindeki suları ve onlardaki organik maddeleri bu şekilde dezen
fekte etmiştir. Şu halde jeoloji ilmine göre sonradan oluşan ve bir zamanlar bin
lerce derece ısı içinde bulunan yeryüzü üzerinde kadim ve ezeli bir can�ı 
hücrenin varlığını nasıl kabul etmiş ve düşünmüş olabilir? Şayet ettiyse böyle 
bir iddianın ne ilmi kıymeti olur? Şu halde ilkel hücre her halde sonradan 
olmuş ve yeryüzü maddelerinden oluşmuştur. Fakat kendi kendine doğum ve 
oluş da batıl olduğundan bunun yaratma ve var edilmesi bizzat yaratıcı 
Teala'nın ezeli kudretine dayalı, ona delil ve şahittir. Bu konuda ilk hücrenin 
yeryüzüne diğer gök cisimlerinden gelip gelmediğini varsaymaya kalkışmak da 
sözü uzatmaktan başka bir şey değildir. Hasılı insan içinde insanın, hücre içinde 
hücrenin doğum ve oluşumu ile hayat özünün devam etmesi gıdalanmakla ilgili, 
gıdalanrnanın ise yerden, çamurdan yaratılarak gelen bir tahvil ve temsil gıdası 
demek olduğu açıktır. Bu şekilde yere ait maddelerin beşerin yaratı l ı şına, 
kısmen de olsa, bir başlangıç olduğu da açık ve yaratıcının kudretini bu tahvil 
ve temsil şeklindeki ayıklamadan anlayarak meseleyi kısa kesmek de 
mümkündür. Ancak bunun yaratıcı sebebini gıdalanma ve temsil kudretinde far
zetmek, bu kudreti de sırf o insan veya o hücrenin daha önceki bir insan veya 
hücreden kalıtım yoluyla geçen hayatla ilgili kuvvetin eseri olarak düşünmek 
mümkün ve hatta alışılmış bulunduğundan bu hal içinde insanın başlangıçta 
çamurdan yaratılmış olması esasına henüz karışıklık ve benzerlikten uzak bir 
şekilde açığa kavuşmuş nazariyle bakılamaz. Ve Pastör'ün görüşünü takip eden
ler de bu devam eden bölüm içinde yaratıcı sebebi ,  ilk hücrenin sahip bulun
duğu canlıya ait güçde gözetebilirler. Fakat mesele, yer üzerinde i lk oluşan 
hücrede mütalaa olunur. Hem de sebepsiz, illetsiz olma, kendi kendine doğma 
mümkünsüz olduğu ve hücrenin kadim (evveli olmayan) ve ezeli olamayıp zo
runlu olarak sonradan olmuş bulunduğu unutulmayarak mütelaa edilirse; o za
man gerek Pastörcüler ve gerek ıstıfa (ayıklama) cılar, herkes zorunlu olarak iti
raf etmek zorundadırlar ki, beşerin ilkel maddesi, yer maddelerinden, yerin 

> •!: çamurundandır. Fakat beşer o çamurun süzülmüş, ayıklanmış bir şekil ve 
suretidir. � ::._,.. jJ'i., ::,_. "M enfden, çamurdan". (Mfiminfın, 23/ 12) 

' ,,, , - ,, 

İşte Allah o yaratıcıdır ki insanları başlangıçta böyle bir çamurdan yarattı, 
�1 :·;.,; � sonra bir ecel kaza etti, takdir ve hükmedip bizzat icra mevkiine 
koydu, her dünyaya gelene ölümüne kadar bir ecel ile vakit tayin etti ki, her 
eceli yetenin ölmekte olduğu açık ve hepinizin bildiği ve gördüğü bir husustur. 
Bundan başk� �� � �{, takdir ve isimlendirilmiş bir ecel, bir ecel-i 

, 

müsemma da onun katında, onun huzurunda vardır. Ki bu da bu dünya 
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hayatındaki güzel-çirkin bütün fiillerin ölümden Korun sorumluluk vakt i , ynn i 
saat ve kıyametin eceli, yahut ölümden sonrn dirilmenin el·c l i ki. hu henüz kuzu 
t•dilmcmiş, fiili durumu gördüğümüz bir durum değil . gAihdir. Fuknl takdir cdil

ıni� ve isimlendirilmiştir. Sonra Allah'ın huzurun<ln muhnkknk krn ve infaz cdi

kcck. �I � :;.,;:, �I � J.,; "Bir bölük cenneti�, hir biiliik llt�şt�ılir" (ŞOrıl, 421 
1) durumu ebedi olarak ortaya çıkacaktır. 

Yukarlarda da geçtiği üzere ecel, bir vakit veya o vuktln 11onu demektir. 
Mesela "Şu borç, bir sene vakitle sınırlandırılmıştır" dcniklijl ınmnn bir Hen� 

hic eceldir. Sonra "eceli geldi" denildiği zaman da, "senenin sonu l'cldi" Jcmek 

olur. Ve bu ayette her iki mana caizdir. Bununla beraber birincide vuk it. jk in

cide son manası daha uygundur. Şu halde insanın dünyada eceli demek. 
ülümüne kadar ömrünün müddeti veya onun sonu, ölüm anı demektir. Üldüğü 

anda bu ecel gelmiş ve yetmiş olur. Herhangi mana tasavvur edilirse edilsin bu 
ömür, bu ecel birdir. Bir kere tahakkuk eder. Bir insan için bu ölüme kadar iki 
ecel tasavvuruna imkan yoktur. Ve ölüm, her ne sebeple olursa olsun, ecel yet
miş, ömür bitmiş olur. Ve artık ona, "ecelsiz öldü" demek çelişkiden başka bir 
şey değildir. O gün anlaşılır ki, ezelde takdir edilen ve vakti kararlaştırılan bu, 
bugün tahakkuk edip fiilen kaza edilen, yerine getirilen de budur. Fakat bunun 
kazasıyla, bu ecel yetmekte insanın , vücudun her şeyi, her iş bitmiş olmaz. 
Şundan sonra da diğer bir ecel, bir son gelecektir. Bu ecel de bu müddetin so

nunda ve Allah'ın huzurunda iyi ve kötü her sorumluluk son bulacak, soru ve 
hesap tamam olup dünya hayatının bütün defterleri kapanacak, ondan sonra ya 
ebedi olarak sevap veya ebedi olarak azab devresi gelecektir. Ve işte burada �1 

�� � "takdir edilmiş ecel O'nun katındadır", bu sonuç, bu nihayettir ki,. buna 
kıyamet, saat, ölümden sonra Allah'ın dirilteceği gün, toplanma günü, aull 
günü, hesap günü, ceza günü, kıyamet günü, ayırma günü denilir . ı:.;.'1'ı �r..Jı �& 

. . . 

�(;.;Jı � "Ve şüphesiz ahiret yurdu, işte asıl hayat odur" (Ank�ht\t, 29/64) bu 
aralıkta� itibaren tecelli ve tahakkuk edecektir. Ve artık buna son yoktur. Ölüm 
ecelinden başka bir ecel olan bu ecel-i müsemma (takdir olunan ecel), ecelin ni· 
hayet manası itibariyle ahiret bölümünün başlangıcı olan saat ve vakit m&nlıı 

\ 
düşüncesiyle de ölümden o saate kadar olan "berzah" müddetiyle tefılr ec.lilir ki 
meal birdir. Doğru ve muteber tefsir, bu �analardır. Bununla birlikte bazı tefalr
ciler diğer farklı görüşler de söylemişlerdir ki, bunlardan -özellikle- bazılarını 
ha tırlat,alım: 

1 - Ebu Müslim demiştir ki: "Kaza olunan birinci ecel geçmişlerin, yani ve
fat ed�n şahıslar ve geçmiş ümm�tlerin ecelleridir. İkinci ecel de henüz vefat et-
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mcmiş bulunanların ölüm ecelleridir ki bunu ancak Allah bilir". Buna göre ba
his konusu her şahıs için ancak bir ölüm eceli demek olur ki, kelimelerinin nek
re (belirsiz) getirilmelerine göre zahirin tersidir. Birinci ecel herkesin geçen 
ümrünün miktarı, ikinci ecel de kalan ömrünün miktarı demek de böyledir. Hat
ta bizce burada birinci eceli, şahısların eceli; ikinci eceli J;:.1 l1 J$J "Her bir 

A * , 

iimmet (millet) için bir ecel vardır" (Araf, 7)34) ayetinin delaleti üzere milletlerin 
eceli; yani birisi ferdi ölüm eceli, diğeri milli ölüm eceli olmak üzere düşünmek 
de akla gelir. Fakat rivayet edilen önceki mana bunu içine alır. �1 ::� ikisini 
de içerir. 

2- Bazıları da demiş ki, her insanın iki-eceli vardır. Birisi tabii eceller, ikin
cisi i htirami (yok etmekle ilgili) eceller. Tabii  ecel şudur: Mizac, dış arızalardan 
korunmuş olsaydı ömrünün kalan müddeti felan zamana kadar varacaktı. Yok 
etmekle ilgili ecelde, boğulma, yanma, zehirli böcek sokma vesaire gibi dış et
kenlerden güç bir sebep ile meydana gelendir. Fahreddin Razi bunu İslam filo
zoflarının görüşü diye nakletmiştir ki, maksat tabiblerdir.<1) Tabibler arasında bir 
tabii ömür teorisi vardır. Ve nitekim tabiblerimizin dilinde tabii ecele, ecel-i 
müsemma (takdir edilmiş ecel); yoketmekle ilgili ecele de, ecel-i kaza (kaza 
eceli) demek adet olmuştur. Böyle bir telakki, ölüm öncesi hayatta sebeplere, 
sağlık bilgisine, tedaviye, dışa ait korunmalara riayetin faydalarını göstermek 
açısından faydalıdır. Fakat bunu iki ecel diye anlamak doğru değildir. Yani bir 
insanın, biri tabii ( do�al), biri yok etmekle ilgili olmak üzere iki eceli yoktur. 
Ya doğal veya yok etmekle ilgili bir eceli vardır. Zira fiilen vaki olacak olan 
ecel, bunların ancak biridir. Diğeri bir imkandan ibarettir. İmkan şekilleri çeşitli 
ve hatta sonsuz olabilir. Fakat vaki olan birdir. Hakikaten ömür, ecel de o vaki 
olandan ibarettir. Allah'ın- takdir,ve kaza ettiği de odur. Allah'ın bildiği şaşmaz; 
o mümkünü mümkün, vaki olanı vaki olan olarak bilir. Şu halde tabii ve helak
le ilgili ecel ayırımı; mümkün ecel, vuku bulan ecel diye bir ayırım yapmak gi
bidir. Dış sebeplerin helakiyle ölenin tabii olarak ölmesi•mümkün olduğu gibi, 
tabii olarak ölenin de harici sebeplerle ölmesi düşünülebilir. Fakat, o her halde 
bunların yalnız biriyle ölecektir. Halbuki ecel denildiği zaman mümkünü değil, 
vuku bulanı anlamak gerekir. Vuku bulan, vaki olmadan önce henüz imkan sa
hasındadır. Şu halde henüz ölmeyen bir kimsenin korunma sebeplerine uyması 
meşru ve hatta görevdir. Fakat vuku bulanın, vaki olmasıyla imkan sahası ka
panmış, ecel tahakkuk etmiştir. Bundan dolayı o zaman da görev, vuku bulana 
teslim olmaktır. Sonra "tabii ömür" sözü de soyut bir teoridir. Ölüm, her ne olsa, 
( 1 )  PHhrü'r-Razi, a.g_e_, XII, 162. 
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hir yok etme ve tahrip etme olmaktan çıkmaz. İhtiyarlama, esasen bir helak 
etme eseridir, yoksa tabiatın tabiat olmak üzere gereği, devamlılıktan başka bir 
�ey değildir. Dışa ait tesir ile yok etme bahis konusu olmayınca, tabii ömrün 
sonsuz olması gerekirdi. Demek ki hüküm, tabiatte değil, tabiatı yaratandadır. O 
halde tabiat sözü bir yanıltma ve şüpheye düşürmedir. Bu gibi sözlerle insanla'r 
kesin bir olgu olan ölümde bile şüphelere düşer dururlar. Nitekim buyuruluyor 
ki: �J� �1 � Sonra, ey kafirler siz tutar şek ve t�reddüt edersiniz ha! Yani 
Allah Teaia'nın sizi ve sizin i lk maddenize varıncaya kadar bütün asıllarımzı 
yaratan yaratıcı ve size takdir ve hükmettiği ecel ·gel inceye kadar hayatııuzı ver
en bir hayat verici kadir olduğu, nefsinizdeki görülen eserlerle sabit ve muhuk
kak. Ve böyle maddeler yaratmaya ve onlarda hayatlar icad etmeye ve soruu hu 
hayatı dilediği ecele kadar sürekli kılmaya gücü yeten yaratıcı Allah'ın, bu ya
ratma ve diriltmeyi bir daha yapmaya kudreti öncelikle belli bulunduğu hal<lc, 
siz kalkar Allah'm kudretinden şüphe eder, niteliğini kavrayıp anlayamadığınız 
şeylerden dolayı, Allah katında tayin ve takdir edilmiş olan bu ecel-i müsemma
da, bu sorumluluk günü hakkında şüpheler, tereddütler çıkarır, Allah'a küfürler 
eder, kendinizi, yahut göğe veya yere mensub yaratıkları Allah'a denk tutarsınız 

' 

öyle mi? Halbuki ��"i1 �� �ı;.:...ıı � ;JJı ;� O Allah hem göklerde, hem yerde 
ibadet edilen bir Allah 't�r: ;J'_M.� �.J""' ;.ı=-1 Sizin sırrınızı, cehrinizi, gizlinizi, 
açığınızı bilir. � L. ;.r.z, İyi kötü: gizli aşikar her ne kazanıyor, her neyi 
hak ediyorsanız onu da bilir. O takdir edilen ecel gelince hak ettiklerinizi ta-

' 1 

mamen verir. Ey Muhammed �� ��I � .�ı � ��-;'G (.� bu kafirlere Rablerinin 
ayetlerinden, yani Allah Teala 'nın ilahlık ve birliğine, kudret ve hükünıle
rine delalet eden tenzili (indirmeğe ait) veya tekvini (yaratmaya ait) delille
rinden hiçbir ayet de gelmez ki, �;.:. ı.+-Ç. ı)LS' �ı ancak onlar yüz çevirnıiş 
bulunurlar, iltifat etmezler. Bun�n' için �:� LJ �� ı;..u � hakkı, yani 
Kur'an'ı, kendilerine gelince yalanladılar. Böyle en büyük hakkı yalanlayan
lar diğerlerine nasıl iltifat ederler? Fakat �j;+:� � ı)lS' (. Ç.1 ;._'-!"Ç -w-;_:; onlara, ne 
ile alay etmekte bulunduklarının müthiş haberleri nıuhakkak gelecek. Hak 
ile alay etmenin ne olduğunu o zaman anlayacaklardır. � ;�:) � �1 ;.s- ı:,;. ��l 
i.>) Görmediler nıi onlardan önce biz ne kadar karn helak ettik? 

• 

KARN, iki manaya gelir. Birisi zamandan bir müddete yakın olan ümmet, 
bir zaman ahalisi olan sosyal toplum ki ı.)) �_,)Jı � ''Ümmetlerin en hayırlısı 
benim zamanımdaki ümmetimdir11<1) hadi;-i Şerifi bu manayadır. Bunda sivril-
(1) Buhari, Şehadet, 9; Fezailü Ashabi'n-Ncbi, 1; Mcnakib, 23; Ribak, 7, Eyman, 10, 27; Tirmizi, 

Fiten, 45; Şchadat, 4, Mcnakib, 56; İbn Mace, Ahkam, 27; Ahmed b. Hanhcl, 1 ,  378, 4 1 7, 437, 
438, 442, l l ,  228, 410, 419, iV, 267, 276, 277,426,427,436,440, V, 350. 
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m'1k Vl'l)'n ynkht§ınak manası vardır. Bu yaklaşma veya fertlerin birbirine yak
lıtmn•l vcyu bir peygamber, bir alim, bir reis gibi büyük bir şahsiyete yak
haaımnHı dü�ünülür. 

Diğeri de zaman müddetinin kendisine denir ki, asır gibi çoğunlukla yüz 
Nrnc takdir edilmiştir. Burada maksat, öncekidir. Yani biz, zaman zaman ne siv
l'ilmi� ümmetler, ne topluluklar helak ettik ki ;.tJ � ;.,J ı:. ��VI � �� bu 
yeryüzünde size vermediğimiz güç ve kuvveti onlara vermiştik. Yani 
yeryüzünde onlara öyle mekan ve vatan verdik ve o vatanda onları öyle 
yerleştirdik, kararıaŞtırdık �e kendilerine öyle kuvvetler, aletler, servetler ver
miştik ki, ey Mekke'liler, size o kadar kuvvet, güç ve kudret vermedik. ı.:t..�t· 
GG� riJC. : c.:.ıı Ve Üzerlerine göğü, semanın feyzini göndermiş de 
göndermiştik. ·rf� � ı.S.;:,; �Qtfı _ı�ı�� Ve nehirleri öyle yapmıştık ki alt
larından akıyor da akıyordu. Yani böyle cennet gibi vatanlarda üstlerinden 
altlarından n imetlere gark olmuş olarak ucuzluk, bolluk içinde, nehirler, bağlar, 
bahçeler, meyveler arasında safa ile yaşıyorlardı. Derken· �1:ı ��U biz o 
ümmetleri günahları sebebiyle mahvettik, yok ettik. O kuvvetler, bu servet-

, 

ler kendilerini kurtaramadı, hepsi mahvoldu. �-fi �) �� � �r, Ve arka-
larından yerlerine diğer nesiller, başka toplumlar meydan getirdik ve or
taya koyduk. Hasılı Allah Teala sizden önceki Ad ve Semud ve diğerleri gibi 
kavimleri, günahları yüzünden helak edip ecellerini yetirmeye ve yerlerine 

. ' 

başkalarını koyup onlarla yeryüzünü düzeltmeye ve imar etmeye kadir olduğu 
gibi, size de böyle yapmaya kadirdir. Bundan anlaşılıyor ki, ümmetlerin ecelle
rinin gelmesinde günahların ve hataların sebep oluşu mühimdir. Ve bu ecel, so
rumluluk ecelinden bir andır. Bununla beraber böyle olması ne onun takdir edil
miş olm·asma engeldir, ne de ecelin birden fazla oluşunu gerektirir. Ancak şu 
sabit olur ki, bir ümmet vazifelerinde kusur etmezse, onun pek uzun müddet de
vam ve bakası mümkün olacaktır. Ve herhalde helak olan ümmetlerin helak oluş 

" 

sebepleri kendi g�na�ları olmuştur. · 
Ey Muhammed �u,:.. � �GS �Q'c �;J 'h biz yukardan senin üzerine 

# , , , 

kağıtta yazılı mücesse·m bir kitap �ndirseydik de, ��� �;..:.u o·nl_ar 
gözleriyle gördükten başka, ona elleriyle de dokunsaydda�,' r� � I  � �J]j �W 
� ;_ �ı o küfre alışmış oıanlar mutlaka, "Bu açık bir sihirden.başka bir 
şey d�ğiİ" derlerdi. �;�� ;� kaydı, dokunma hissinin, görme hissinden 'daha 
yakın ve daha kuvvetli olduğunu ve yalnız gözün aldanabileceği yerde dokun� 
manan aldanmayacağını işaret eder. 
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Bu ayetin iniş sebebi AbduJlah h. Ehi Ümeyyc olmu�tur. Rcsulullah'a kar,ı 
uçıkça inat ederek, "Sana iman etmem, ta ki göğe çıkasan, sonra bir kitap indirc
sin ki, onda; 'Aziz olan Allah'dan Abdullah b. Ehi Ümcyyc'ye' diye yazılmış ol
sun ve bana, seni tasdik etmemi emretsin ve bununla hcrabcr hunu da yapsan 
tasdik edeceğimi sanmıyorum" demişti. Fakat sonra iman etmiş ve Tairte şehit 
olmuştur. İşte nefislerinde hakka inanmamak kararanı verip hak delillere iltifat 
etmeyen ve bundan dolayı Peygamber'in doğruluğuna inanmayan ve inanmak 
istemeyen kafirler, peygamberliği bir sihir, bir göz boyacılığı, bir hilekarlık ka
bilinden göstermek istedikleri için Muhammed Aleyhisselam'ın muciıdcrinc ve 
özellikle Kur'an'ın i'cazı karşısında i lk söz olarak: "Bu açık bir sihir" dedikleri 
gibi, istedikleri şekilde, elleriyle tutulur mücessem bir kitap, bir mektup da indi
rilmiş olsa ona da aynı şekilde: "Bu açık bir sihir" derlerdi. ı)li� Ve hatta dedi-

� . 

ler ki, clt. � J)1 "J") bunun üzerine (bu k,itabın ·yahut bu kitap ile beraber 
, , 

Muhammed'in üzerine) açıktan açığa bir melek indirilse ya!. Mademki me
lek iniyormuş, indirilse de biz de, görsek ya! Nadr h: Haris, yine Abdullah b. Ehi 
Umeyye, Nevfel b. Halid, Hz. Peygamber'e "Ey Muhammed, biz sana asla i
nanmayız, meğer ki bize Allah tarafından bir mektup getiresin, beraberinde de 
dört melek gelip o mektubun Allah tarafından olduğunu ve senin onun Resulü 
olduğuna şahitlik etsin" demişlerdi. Nitekim (r..U � W � 4ı J)1 '1) "Ona 
kendisiyle beraber uyarıcı olarak bir melek indirilmeli değil miydi?" (Furkan, 25/ 

7) de gelecektir. Halbuki � 8)1 ")J dedikleri gibi bir melek indirseydik, � 
;"11 her iş bitirilirdi. Olacak olur, kıyametleri kopardı. �J� � � Sonra k�n
dilerine göz açtırılmaz, bir an mühlet verilmezdi, derhal mahvolurlardı. 
Peygamber'in haber vermek, Allah'ın azabından korkutmak için gönderildiği 
azab hemen tatbik edilmiş bulunurdu ve peygamber gönderilmesinin hikmeti, 
manası kalmazdı. Çünkü meleği hakiki suretiyle görmeye güçleri yetmez, 
yıldırım çarpmaktan daha müthiş bir şekilde helak olurlard1. Özellikle k i  o 
Kur'an'ı getiren Cibril'dir. Ve onun bir sayha (bağırma)sı bir memleketi mahvet
meye yeterli olmuştur. Peygamberler içinde bile pek nadir kişiler onu gerçek 
suretiyle çok az görebilmiştir. Vahy sırasında Peygamher'in .nasıl bir baskı 
içinde kendisinden geçtiği de bilinmektedir. Bunun için ltt. �� ".J.ı biz onu (o 
gönderdiğimiz peygamber'i beşer değil, dedikleri gibi) melek yapsaydık, �� 
�� mutlaka onu bir adam yapar, bir erkek şekline koyar da gönderirdik. 
Nasıl ki Resulullah'a da Cebrail çok defa Dihyetü'l-Kelb1 şekline girerek inerdi. 
Bazan da Peygamber'le beraber sahabeye de gayet beyaz elbiseli ve çok siyah 
saçlı bir adam şeklinde görünürdü. Üzerinde hiçbir yolculuk alametleri 
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görünmez ve Sahabe'den hiçbiri de tanımazdı. Vahy hadislerinde J :f�:t u�lj 
�� clr.lı "Ve hazan melek bana bir adam gibi görünürdü"( l )  b�yurulduğu 
malumdur. Cebrail ' in bir Arab şeklinde geldiği; imanı, İslamı, ihsanı, sorarak 
lslam'ı öğrettiği de meşhurdur. Ve nasıl ki Hz. Meryem'e ''doğru bir erkek" 
( Meryem, 19/17) şeklinde görünmüştü. Aynı şekilde Hz. İbrahim'e ve Hz. Lfıt'a 
melekler misafir şeklinde gelmişlerdi. 

Bunda �� :� buyurulması dikkate şayandır. Bununla meleğin, kadın 
şeklinde gönderilmesi ihtimali bulunmadığı -özellikle- anlatılmıştır. Zira bu 
kafirler, melekleri kadın şeklinde hayal ediyorlardı. Bu gibi batıl inançlardan 
yasaklamak ve çekindirmek için gönderileceği bahis konusu olan meleğin kadın 
şeklinde gönderilmesi ise, o kanaatı desteklemek demek olacağından, hikmetin 
zıddı fiili' bir çelişki olurdu. Melekler gerçekte onların hayalleri gibi dilber 
kızlar değildir. Hatta onlara karşı kadın şeklinde görünmeleri bile muhtemel 
değildir. Buna işaret ediierek buyurulmuştur ki: Peygamber'i melek gönderecek 
olsaydık, herhalde bir erkek şekline kor da gönderirdik. �J, }� (. ;.�JC: ı:-:u:, Ve 
şimdi onları yaptıkları hileyi o zamanda biz kendilerine yapmış olurduk; 
onları aynı güçlüğe ve hileye fazlasıyla düşürmüş olurduk. Şimdi Peygamber, 
beşer olduğundan dolayı kendilerine benzer göstererek � � \ı

_ı 7� C. ,,Bu da 
sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir" (Muminfın, 23/24) diye hile ve 
inkara kalkışan kafirler, o zaman da meleği insan şeklinde görecekler ve ona: 
"Biz senin melek olduğunu ne bilelim, sende bizim gibi bir beşersin" diyecek
lerdi. Melek olduğuna inanmayacaklar, getirdiği delilleri dinlemeyecekler, pey
gamberliğini kabul ve tasdik etmiyeceklerdi. Fazla olarak bu şüphe ve güçlük 
yalnız onların hile leri olmakla kalmayacak, Allah kendilerini böyle bir 
karışıklık karşısında bulundurmuş olacaktı. 

�ıı) ::,.. �:X ;;j·,�· .ı .ill'J Ey Muhammed, kasem olsun ki, senden önce bir , ,, ,,.  , 
"" , 

çok peygamberlerle alay edildi de ;.4�; IJ� �,.l]� J� onlarla eğlenenleri,· 
alay sebebi saydıkları ger\ek sarıp kuşatıverdi. Alaylarının vebal baskısı 
altında mahvoldular. Şu halde sen o kafirlerin yalanlama ve inatlarından 
müteessir ve ümitsiz olma da, onlara J.i şöyle de: �\S' : 9 ıJJa;ı � 11'��1 � ı;� 
��I �� Yeryüzünde gezip dolaşın da, sonra bakın hakkı yalanlayan
ların sonu nasıl ve ne imiş? Allah, onları nasıl yerlere geçirmiş görünüz de 
ibret alınız. 

Bu emirlerle gösteriliyor ki, önce mekanla ilgili hareket; ikinci olarak, bu-
·- - -----·-·-----·----

( l )  Buhari, Bedü'l-Vahy, 2; Muvaua, Mcssü'l-Kur'an, 7. 
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ının altındaki zamanla ilgili hareket ile olayların niteliği, yeri ve mcrtdıclcrindl' 
olduğu gibi müşahede; üçüncü olarak, bu müşahedede baştan sona gelen vcyn 
sondan başa giden bir tertip akımı içinden sonun nitel iğinde durmakla onu al
mak ve idrak etmek; dördüncü olarak, buna kıyas ile şahiddcn gürünmcycn 
(gfüb )e geçiş ve bakış, fikrin, itibarın asli şartlarından<lır. 

Şimdi bu ibretin sonucunu açıklamak için buyuruluyor ki: 

Ey Muhammed: 
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Meal-i Şerifi 

(•.. 7 .uz: 

12- De ki: "Göklerde ve yerde olanlar kimindir? " "Allah' ındır" de. O, 
rahmet etmeyi kendi nefsine yazmıştır. Sizi, varlığında asla şüphe olmayan 
kıyamet gününde toplayacaktır. Ama kendilerini zarara sokanlar inanmaz
lar. 

13- Gecede, gündüzde barınan her şey O'nundur. O, işitendir, bilendir. 

14- De ki: "Gökleri ve yeri yoktan var eden, besleyen, fakat kendisi 
beslenmeyen Allah'tan başka dost mu tutayım?" "Ben İslam olanların ilki 
olmakla emrolundum" de ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma. 

15- De ki: "Eğer Rabbime isyan edersem, büyük bir günün azabından 
korkanın". 

16- O gün kimden azab giderilirse, kuşkusuz Allah ona rahmet 
etmiştir. İşte apaçık kurtuluş budur. 

17- Allah sana bir zarar dokundurursa, onu yine kendisinden başka 
açacak yoktur. Ve eğer sana bir hayır dokundursa, kuşkusuz O, herşeyi ya
pabilendir. 

18- O, kullarının üstünde tam hakimdir. O, hüküm ve hikmet sahibi
dir, herşeyden ha�erdardır. 

� Jj r/4�'-Jt �r,.:..,ı � L. � Ji "De ki, yerde ve göklerdeki/er kimindir? 
Yine de ki: Allah 'ındır. " Burada birinci olarak gösteriliyor ki, ilmin hakikatının 
başı, illet ( sebeb )in idraki; ilmi araştırmanın başı da sebebi araştırmaktır. Ve 
kalbin inanması, illet ile ma'IQl (sebep ile illetli) arasındaki nedensellik nisbeti
nin niteliğini anlamaktadır. İkinci olarak gösteriliyor ki, ilmi araştırmaların iki 
önemli esası vardır: Biri soru sormak, diğer cevap vermektir. Bilmek için ilk 
önce ne aradığını bilmek, sorusunu tayin ve tasvir etmek l�zımdır. Gerçi soru
nun tasviri, yani meseleyi ortaya koyuş, ilmin yarısıdır denir. Demek ki ilk 
görev göklerdeki ve yerdeki şeylere bakıp, bunlardaki değişmeleri görmek ve 
hepsinin sebebini araştırıp, "bunlar kimin?" sorusunu sormak ve buna nefsinde 
"Allah'ın" cevabını almaktır. Üçüncü olarak, bu soru ve cevabın, "de ki, de ki . . .  " 
diye, gayet sade bir şekilde öğretme emri de iki gerçeği işaret eder? Birincisi 
gösteriyor ki, bu soru ve o anda bu cevap da Allah Teala'nın insan kalbine bir 
emri ve ilhamıdır. O, "bunu sor" ve arkasından da " şu cevabı ver" diye emre-
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diyor. Bu şekilde bunlarda Allah'a delalet eden subjektif (içedönük) .1lamctlcr 
oluyorlar. Ve Allah'ın iç olaylarda hakim bulunduğunu isbat ediyorlar. İkincisi, 
demek ki göklere ve yere bakanlar için bu soru son derece zorunlu ve açık 
oh.luğu gibi, buna "Allah'ın" cevabını vermek de o kadar zorunlu ve açıktır. 
Zira göklerin ve yerin değişimlerini ve etkilendiklerini görmek ve bunların bir 
yönetici sahibe muhtaç olduğunu hissetmek, Allah'ın varlığını duymak demek
tir. Zaten "Allah" demek, bunların tüm sebebi, yaratıcısı, sahibi, hakimi demek
tir. O halde bu soruya karşı " l i llah" (Allah'ındır) cevabı, açık bir tahlili 
ünermeden ibarettir. 

İşte bu şekilde önce bütün mekanlı varlıkları içine alan gökler ve yer ile 
mekan ve mekanlı hadiseler, sonra, 1�& pı v! � C. � "Gece ve �üntlii:zdt• 
barınan her şey O'nundur" ayetiyle zaman ve zamanlı olaylar gösterilerek ve 
Allah Teata'nın hem mekan ve mekanlılara, hem de zaman ve zamanlılara sahip 
ve malik olduğu beyan edilerek, yapıcı olan Allah'ın ispatı ve ahiret meseleleri
nin gerçeği ve özü anlatılmıştu ki, surenin başındaki vcJl&JI �.J �� �t v�I Jll. 
:J,ır, "Gökleri ve yeri yarattı, karanlıkları ve nuru vdr etti " fıkraları d; mekanlı 
ve zamanlı bu iki görüş noktasını özetlemiş ve "halk" (yaratma) ve "ca'l" (var 
etme) hükümleriyle de sebeplik (illiyet) kanunu ve sebeplik (illiyet) manasına 
işaret edilmiş olmakla bu ayetler, o ayetin bir gelişmesidir. 

Bu cevaptan sonra sıra, bu eşya (varlıklar) dan ve bu sebeplik nisbetinden 
Allah Teala'nın zati ve manevi sıfatlarına delil ve şahit getirerek anlamaya ve 
ona göre her yerde sorusunu tasvir ve cevabını tahrir ede ede Allah'ı düşünerek 
zaman üzerinde başlangıç (mebde) dan son (mead) a yürümeye gelir. Bunun 
için buyuruluyor ki: 

r.;..)ı � ı.fa. � .. :.s- O Allah ki kendine rahmeti yazdı. Yani bütün ya
ratılmışlara sahip ve hakim, acımaya ve kızmaya eşit olarak kadir ve her ne is
terse yapmak onun karşı konulmaz hakkı olduğu ve onun üstünde etkileyecek 
bir gerektirici ve hak ölçü bulunmadığı halde, bizzat kendini lutuf ve ihsan yo
luyla bütün mülküne rahmeti benimseyip kendi mukaddes zatına - istiyerek- zo
runlu kıldı, rahmeti ahlak edindi. Bütün bu varlıklan rahmetiyle yarattı ve bütün 
hadiselerin cereyanı O'nun rahmet satırları oldu. Şu halde Allah ile yaratıklan 
arasındaki yaratma ve Rab'lık nisbeti, Allah tarafından evvelen ve bizzat gelen 
ve beklenen hüküm ve tesir rahmetten ibarettir. Gazap hükümleri evvelen ve 
bizzat Allah'ın ahlakının gereği değil, yaratma yönünden, yani halkın, gerek 
kendi aralarındaki çoğalma nisbeti ve gerek ilahi ahlaktan uzaklaşmalan gereği 
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olarak ikinci derecede ve tali bir şekilde sonradan eklenir. Ve bu eklenme de 
ilahi rahmetin gereğidir. Acının yaratılması, kendiliğinden kastedilmiş değil, 
tatlıya yön vermek, onun hükmünü muhafaza etmek ve gelip geçici lezzetlerden 
ebedi lezzetlere geçmek içindir. Allah Teala'nm rahmetinin cümlesindendir ki 
insanları da başlangıçta sağlam fıtrat üzere yaratmış, akıl, seçenek ve hürriyet 
vermiş, içte ve dışta alametler koymak, peygamberler göndermek, kitaplar indir
mek ile bilgi ve tevhidine hidayet eylemiş, rahmet ve rızasının gereklerine da
vet, öfke ve azabına sebep olan hallerden çekindirmiştir. Allah Teala'nın ken
dine rahmeti yazmış olmasından dolayıdır ki, bu rahmeti, nimeti ve hürriyeti 
kötüye kullanıp, böyle Allah'tan yüz çeviren, Allah'm fıtratını değiştirmeye ve 
bozmaya kalkışan, ayetlerden ve delillerden uzaklaşan, kitapları yalanlayan ve 
peygamberlerle alay eden, özetle ilahi ahlakın zıddına, gazabı gerektirecek 
şeyleri benimseyenler hakkında ceza vermekte acele etmez, tevbe ve s�ğınmayı 
kabul eder, yoksa sizi de çoktan o mahvolan ve yok olanların yanına gönderirdi. 
Fakat yine Allah'ın rahmeti kendine yazmış olmasından dolayıdır ki bu mühlet 
tanıma sonsuza dek gidemez, elbette bunun tayin edilmiş bir eceli vardır. Ve el
bette Allah, rızasının tersi 9lan bu cüretleri gadap hükümleriyle karşılayacak, 
rahmetinin nizamını sonsuza kadar devam ettirecektir. 

Ey yalanlayıcılar, bunun için �:�,;\1 r";_ J! � kasem olsun ki o rahman 
ve rahim olan Allah kıyamet gününe kadar (o akibetlerini göreceğiniz) 
geçmişteki yalanlayıcılarla beraber hepinizi kabirlerde ve mahşer yerinde 
toplayacak da rıza�ına doğru gidenleri ebedi rahmetiyle sevindirirken, sizin de 
şirk ve günahlarınızın cezasını verecektir. � �:, �  Bunda, bu toplamada ve bu 
kıyamet gününün geleceğinde hiç şek vi Şüphe yoktur. rf'· i:1 1;� �-_ın Nefis
lerine zarar verenler, yani kendilerinin ilahi rahmetten sermayeleri olan asli 
fıtratı, sel'im aklı, özel yeteneği kötüye kullanmakla kaybedenlerdir ki � � 
�;...:;; onlar bu gerçeğe inanmazlar. Ve bu şekilde kendi kendilerine zulmet
miş olurlar. İyi bilmeli ki gün bugün, saat bu saat değildir. Bugün tatlı 
görünenler yarın acı, bugün acı gelenler yarın tatlı olabilir. Zaman denilen bir 
şey vardır, şimdiki zamanı gelecek takip eder. Gecelerin gündüzleri, 
gündüzlerin geceleri gelir. 

Gökler ve yer Allah'ın olduğu gibi .ı�G JJı � � L. � gece ile gündüzde 
' , ' sakin olan (gecelerin karanlığı ve gündüzlerin ışığı içinde mesken tu�an, gizli 

açık, durgun ve hareketli) her şey de O'nundur. ;..!:Jı �I ;� Ve O semi' ve 
alimdir: Bütün duyulanları tamamiyle işitir ve her şeyi tamamiyle bilir. O'ndan 
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).tİZI i kalacak ne bir söz vardır, ne de bir fiil. Şu halde öfkeden önce, rahmeti 
kendine yazmış ve bundaıı dolayı rahmeti, öfkesini geçmiş olan Allah'tan 
ha�langıç olarak öfke (gadab) gelmiyor diye, sonuç olarak da gelmez, nefislerin 
kötü kullanılmasının hiç sorumluluğu olmaz sanıp da nefslere zarar vermemeli, 
ahirete inanmalı ve o gün için çalışmalıdır. 

1 

Ey Muhammed, Jj De ki: t;JJ 1;J1 JJı ;.11 Ben, Allah'tan başkasını mı veli 
tutacağım? ıi"� "ıt �c,.::.,ı ;,G Gökıe'ri �e yeri yaratan, bütün fıtratları yapan 

, , , , 

Allah'tan başkasına mı gönül verip dostluğuna sığınacağım, n1nhut 
tanıyacağım? ;.� � � ;.,_, Halbuki o yaratan, yarattıktan başka yedirir 
de, rızık verir, faydalandırır da; buna karşılık kendisi yedirilnıez, yemek vt 
faydalanmadan ve her türlü ihtiyaçtan uzak ve ihtiyaçsızdır. 

Böyle kendiliğinden zengin ve kendiliğinden ihsan edici olan yaratanı 
bırakıp da, kendisi muhtaç olanlara, başkasından faydalanma durumunda bulu
nanlara tapmak, aklen bile ne kadar çirkin ve aptallık olduğu da açıktır. 

FATIR = �G kelimesi, "fatr" kökünden ism-i faildir ki, "fıtrat" bunun bina-i 
nev'i veya hasıl-ı masdarıdır. D i limizde de pek çok kullanılan bu kelimenin 
manasını biraz açıklıyalım: İbnü Abbas'dan rivayet edilmiştir ki, ''Ben, demiş, 
fatırın manasını iyice bilmiyordum. Nihayet bana iki arabi bir kuyu hakkında 
muhakemeye geldiler, birisi ��ı �1 �� Ul 'Ben başladım, ilk ben kazdım' 
dedi." İbnü'l-Enbari de şöyle açıklamıştır ki: "Fatr"ın aslı, bir şeyi başlangıcında 
şakketmek, yarmaktır". Bundan anlaşılır ki, dilimizdeki "yaratmak" kelimesi 
daha çok bununla ilgilidir. Ve bunun izahı şudur. Sonradan olan varlıklar, olay 
vücuda gelmezden yokturlar, görünmezdirler. Göklerde ve yerde varlıklar ve 
sufll cisimler bütün maddi kainatı bir tarafa bırakarak mutlak feza düşünüldüğü 
zaman ve mesela sakin ve tenha bir yerde göz yumulduğu veya karanlık bir 
yerde veya bir gecede çevreye bakıldığı zaman hiçbir noktada bir yarık, bir de
lik görünmez, hepsi karanlıkta, yoklukta, bitişik, kapanık, bitişmiş bir halde bu
lunur ki, insanlara mutlak yokluk ancak bu şekilde açıklanabilir. Nitekim �1 
�ı�;:n �� 8lS' -..;,�'-lG �r,'..:Jı "Kuşkusuz gökl�rle yer bitişik idi, biz onları 

' 

ayırdık" (Enbiya, 21/30) ayeti gelecektir. Ve sonra bu hal içinde bir noktadan bir 
varlığın belirdiği, mesela bir ışığın, bir yıldızın doğduğu an ta�avvur edilirse bu-

' 

nun o noktada fezayı yarıp orada bir varlık, bir delik, bir pencere gibi zuhur 
ettiği görülür. Ve işte sonradan olan varlıkların ilk varlık anı, yok olan fcza11m 
böyle bir yanlışıdır. Bu yarılma, bu yarış "fatr" ve bu ilk yanlıştaki varlık hali 
bir fıtrattır. Yaratmak ve yaratılış da budur. Şu halde fıtrat, bir öncül ilim ile 
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takdir etmek manasını da içine almış olan "halk" (yaratma) anlamının ikinci 
cüz'üdür. Ve bu itibar iledir ki, yaratmak (halk) ve yaratılış (hilkat), fatr ve fıtrat 
eş anlamlı olarak kullanılır. Yoktan yaratılış böyle olduğu gibi, bir asli madde
den y�ratılış da böyledir. Bir maddeden diğer bir cismin, bir varlığın ortaya 
çıkması ilk önce böyle bir yarılma ile başlar. Bir yarılma ki, hem önceki mad
deyi, hem de fezayı yarmıştır. Bir varlıktan, diğer bir varlığın kopması; bir to
hum�an bir çimenin çıkması; bir hücreden bir hücrenin doğması hep bir 
yarılmadır. Bu yarılma, önceki maddeye göre bir yıkım ve bozulma, fakat ondan 
çıkan yeni varlığa göre de bir ıslah yarılması ve varlıktır. İlk yarışsız maddeyi 
çıkarışta ise, hiçbir bozma manası yoktur. o, sırf iyi olan bir ayırinadır. işte ilk 
önce mekanlıkta açık olan bu mana dolayısıyla, herhangi bir şeyin madde ile ge
rek geçmiş olsun ve gerek olmasın bilfiil olan i lk icad ve var etmeye "fatr" ve 
i lk varlığına ait durumuna " fıtrat" adı verilmiştir ki, bu- fıtratın devamı 
içindeki uyuma da ''tabiat" ismi verilir. Bunun için fıtrat, tabiattan öncedir. Ta
biatın manası, fıtrat halinin devamı ve tekrarı mertebesinden başlayan bir uydu
sudur. 

İşte ı.}l�\./G uı;.:..,ı ;,u "göklerin ve yerin yaratıcısı" olan Allah hem bütün 
, ,, , _.  

fıtratları yapar yaratır, hem de onların tayin edilmiş olan devamları ve birbiri 
ard:sıra kesilmeksizin sürmeleri için muhtaç oldukları doğal ihtiyaçlarını da 
bahşeder, lutfeder. Ve kendisi her ihtiyaçtan uzaktır. Bu yaratma ve ihsanına 
karşı kullarından, yarattıklarından hiçbir fayda maksadı gözetmez. Ancak ikinci 
durumda ebedi rahmetine ulaşmakla onları gadabından korumak için kendine, 
emirlerine ve hükümlerine teslim olmayı ve uymayı ister. 

Ey Muhammed, J.i De ki: ;Ll::;. �l �)1 �1 �:,..1 Jı Bana, müslümanların 
, , , 

(Allah' a nefsini teslim etmekle ihlas üzere uyanlann) birincisi olmam emre-
dildi. �;.::.,lı � �_,.t; Y, "Ve sakın Allah 'a ortak koşanlardan olma" buyurul
du. Ba�� bu ei'nir ve yasak son derece kesin ve kat'idir. J.i De ki: �-.:, .ıa.'ı:-�! �l.i-1 :t! 
� 1-;. yf� � Eğer bu emir ve yasağa uymazsam herhalde büyük bir 
günün azabından korkarım. �".;.. � : .. (� ::;. Her kim ki o gün kendisinden 

# • A azab döndürülür ve defedilirse, (Asım'dan Ebu Bekr Şu'be rivayeti, Hamze ve 
Kisat kıraeti malum sigasıyla okunduğuna göre mana: " Ondan Allah azabı ber
taraf ederse") �� ·� işte Allah o kimseye hakikaten rahmet etmiştir. �!lH� 
�--�.)I j�ı Ve işte 'o açık bir kurtuluş, o açık, kat'i halas, o aranan büyük �u-

, 

rad da budur. 
1 

Ey insan, � �I ;,ı· , ·.� 0G bir de Allah sana bir durr (yani bir acı, bir 
. 
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hüzün, bir korku veya bunların birine veya hepsine schcp olacak hastahk. fakir· 
lik veya diğerleri gibi bir sıkıntı, bir baskı) dokundurursu, ; \ıı � �lS" 'jJ onu 

' ' 

o Allah 'tan başka açacak yoktur. � �ı· • • � �ı, Ve eğer sana bir hayır do-
• " -

kundurursa, yani zararı defeder veya lezzet, sevinç veya bunların birine ve her 
ik isine sebep olan sıhhat, zenginli�, zafer gibi bir fay<la verirse, �� j;:ı JS' ı.fa � · 

O, her şeye kadirdir de. Şu halde onu devam ettirmeye ve kaldırmaya <la 
kadirdir. •)� �") :.-1.llı ;� Kısaca o kadir, kullannın üstünde kuhrcdkldlr. 

, 

Alttan tesir etmeye çalışır ve mağlub olması ihtimalli bir etkileyici değil; her 
yünden üstün, daima galip ve kahredici bir kadirdir. Ne zararına kar?\ı konulahl
lir, ne de hayrı engellenir; zarar, O'nun zararı; hayır, O'nun hayrıdır. �t ;j 
�I Ve O tiilerinde hikmet sahibi; kullarının hallerinden haberda� ve hl· 
lendir. Hem tek hikmet sahibi ve haberdardır ki, O hikmet sahibi ve haberdar 

olmasaydı, hikmet ve hayır nişaneleri nereden gelirdi? Şu halde böyle zararlara 
açan, hayrı kuşatan, kadir (güçlü) ve kahir (kahredici), hikmet sahibi ve haber
dar olan bir Allah'ın karşısına başkası nasıl dost, yakin edinilir de tek başına ve 
ortak olarak tanrı tanınabilir .. . 

Bu hakim ve hablr fasılası (ayet sonu oluşu) ve bu hikmet ve hayır nok
tasında hikmet ilminin en mühim esasını teşkil eden hakkın §ahidi ve incnat-ı 
yakin (kesin ilişki yeri) meselesi ile Muhammed Aleyhisselfim'a ait peygamber
liği yerleştirmek, tesbit etmek siyakmda buyuruluyor ki, 

Ey Muhammed: 
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Meal-i Şerifi 
19- De ki: " Şahitlik yönünden hangi şey daha büyüktür? " .  De ki: 

"Allah, benimle sizin aranızda şahittir ve bana bu Kur'an vahyolundu ki, 
onunla hem sizi, hem de sizden sonra kendisine ulaşan herkesi uyarayım. 
Allah'la beraber başka ilahlar olduğuna siz gerçekten şahitlik eder misi
niz? " De· ki: " Ben buna şahitlik etmem" .  "O, ancak ve ancak bir tek ilahtır 
ve gerçekten ben, sizin ortak tuttuğunuz şeylerden uzağım" de. 

20 - Kendilerine Kitap verdiğimiz kimseler, Peygamher'i, kendi 
oğullarını bildikleri gibi, bilirler. Kendilerine yazık edenler var ya! i�te on
lar iman etmezler. 

21- Allah' a iftira ederek yalan uydurandan veya ayetlerini yalanla yan
dan daha zalim kim olabilir? Hiç şüphe yok ki zalimler kurtuluşa eremez
ler. 

22- O gün ·hepsini mahşere toplayacağız. Sonra Allah'a ortak koşan
lara: " Hani nerede o Allah' a ortak saydığınız ortaklarınız?" diyeceğiz. 

23- Sonra, (Onlar): "Rabbimiz, Allah'a yemin ederiz ki, biz müşrikler
den değildik" demekten başka bir özür bulamayacaklar. 

24- Bak, vicdanlarına karşı nasıl yalan söylediler! O uydurdukları put
lar da kendilerinden kaybolup gitti. 

Rivayet ediliyor ki Mekke'liler: "Ey Muhammed, Allah senden başka bir 
peygamber bulamadı mı? Biz, seni tasdik eden bir kimse görmüyoruz. Yahudi
lere ve hıristiyanlara da senden sorduk, onlar da kendilerinde senin peygamber
liğine dair bir haber olmadığı fikrinde bulunuyorlar. Şu halde bize senin pey
gamberliğine şahitlik edecek bir şahit göster" demişler ve bu ·ayet, bu sebeple 
inmiştir. 

i'l� :J1 � �1 jJ Şahitliği en büyük olan hangi şeydir, de. ;JJı J.i Allah, . -
, 

de. � � #1 __ ,-..,, Benimle sizin aranızda o şahit. Asıl şahitlik, hakkın huzuru-
na kesin ilim, şahitliği yerine getirmek de o ilmi haber verme ve tebliğdir. Kesin 
ilmin ilgili yeri ve başlangıcı sözde, zihinde, vicdanda değil; zihnin vuku bula· 

na ve bizzat kendisine uygunluğunda, yani hakkın kendisindedir. Hakkın ken
dine şahitliğidir ki, kesinliğin hakikatini oluşturur. Binlerle, yüzbinlerle kişi bir 
şey hakkında, "şu şöyle9ir" diye ittifakla şahitlikte bulunsalar, eğer gerçekte o 
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şey öyle değilse, bunlar yalancı şahitten başka bir şey olmazlar. Çünkü 
, - f 

�ahitlikleri, hakkın kendine şahitliğine dayanmış değildir. Halbuki �I � �1 :JJı � 
; �ı "Allah, kendisinden başka ilah yoktur, diye şahitlik etti" (Af-i İmran, 3/1S) 

, 

ftyctinde açıklandığı üzere, hiçbir şeyin Alla:h'ın ilmi dışında bizzat kendisi yok-
tur. Varlıkların kendilerine şahitlikleri de, Allah Teala'nın kendine ve onun : . 

hakkında onlara şahitliğine dayanmaktadır. Bütün del�ller, tecrübeler, istidlaller 
Allah'ın şahitliğine dönmek ve birer hak alamet olmak itibariyledir ki, i l im ifade 
ederler. Hiçbir kalb ve vicdan da kendi nefsinde Allah'ı şahit göstermeden kendi 
kendine hiçbir şey hakkında şahitlik edemez, hatta kendine bile şahitlik edemez. 
Yani o vicdandaki ifade vicdanın değil, vücudun bir ifade ve şahitliği olması 
sebebiyledir ki kesin olur. Kesin bilginin, kendi kesinli.ği de kendi vücudunda, 
kendi ayniliğinde bulunur. O var olduğu yerde var, yok olduğu yerde yoktur. 
Onun kendi varlığı, kendi ayniliği ise, Allah'ın ilmindedir. Ve onun bir ifadesi, 
bir alametidir. Sübjektif ve objektif hiçbir şey Allah'ın şahitliğine dayanmadan 
ve bir ilahi şahitlik olmadan kendine şahitlik edemez. Allah'ın şahit olmadığı 
şahitlik bulunamaz ve Allah şahit gösterilmeden hiçbir şahitlik ·yapılamaz. 
Hasılı Allah'tan büyük bir şey ve Allah'ın üstünde hiçbir bilgin ve haberdar olan 
düşünülemez. Ve Allah'tan büyük şahit de tasavvur olunamaz. Allah'ın ş�hitliği 
de her şeyden önce lutfettiği kesin ilim ile ortaya çıkar. O da bahşettiği kalbde 
bulunur. Ve onun şahidi önce Allah ile kendisi olur. Peygamberlik vahyi iş  bu 
Jj , Jj "de ki, de ki" emirlerinin gösterdiği üzere zorlayıcı bir hakkı koyma, bir 
özel yaratılış olarak · Alla"1 Teata'nın gözle görünürcesine bir emri ve şa
hitliğidir. Muhammed Aleyhissetam'a ait peygamberlik de herşeyden önce 
Allah Teala'nın kendi zatındaki ilmi ve Muhammed aleyhisselamın kalbindeki 
şahitliği i le sabittir. Muhammed (s.a.v.)'in Allah'ın Resulü olduğunu ve bu da
vada doğru kişi olduğunu henüz hiç kimse bilmez, hiç kimse şahitlik etmezse 
Allah şahittir. Onu Muhammedi kalbteki şahitliğiyle isbat eden Allah, dilerse 
bütün içlerde ve dışlarda da kendisine şahitlik ettiği" sayıs� ve hesapsız şahitler 

. yaratarak isbat ·eder ve nitekim etmiştir. İyi bilmek gerekir ki peygamberlik vah
yi sadece bir _ilham almak değil, ilahi zorlama ile bir ilahi şahitliği almak ve 
aldığını kesin zorlama ile gözle görürcesine bilmektir. Bunun için buyuruluyor 
ki: 

Ey Muhammed, en büyük şahitliğin, Allah'ın şahitliği olduğunu söyle ve 
· Allah'ı şahit getirerek de ki, ''sjzinre·be.�im aramda şahit O'dur". �t,ilı � :)ı �Jt 
ve bana bu Kur' an vabyolnndu ki, � � .., rt.ı.;\ı bununla karşımdaki �izleri 

, ,  , 

ve gaibte (ortada olmayan) bunun eriştiği ve vasıl olduğu herkesi korku-
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tayım, o korkunç sonuçtan korunmak için sakındırayım. Demek ki Kur1An1ın 
hükümleri, onun indiği zamanda mevcut olanlara mahsus dcğildlr. Onhutlıuı 
sonra kıyamete kadar, gelec�k olanları da tamamen içine alır. Ancftk Kur'An'ın 
yctişmediğ�, kulaklarına erişmediği kimseler cezalandırılmaılar. 

B�y1le söyle �e o m�şrik:I�r.i
, 
korkutmak için şunu da ilave el: �1 �'� �ı · 

u).1 4Jı JJı c_:. Muhal;ckak�ll�li'm .emrinde başka ilahlar var diye ı•rçekltn 
siz mi Şahitlikte bulunuyorsunuz? Gerçekten siz mi buna �ahitl ik cdlyorım
nuz? 1��.1 � Jj Ben ·ona şahitlik etmem, de!. �,t;:.7 � �� �r, �r, ;Jı ; �ı J1 
Ben, ancak: "Allah tek bir ilahtır" diye şahitÜk ederim. · ·�,·�, �I � �1 �l 

. . 

"A ilah 'tan başka ilah yoktur diye şahitlik ederim" ve herhalde ben ıdıln 
Allah'a ortak tuttuğunuz şeylerden uzağım, de. Bundan anlaşılıyor ki bir 

1 1 ,.... 

kimse İslam'a girerken ;J;.,�� :� r� �1 ''4-\t :JJı \ıı l.JI � �, 6 �·,,, 11Ben �·ahitlik ede-
" , 

rim ki Allah'tan başka iliih yoktur, ve şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu 
ve resulüdür "  şehadetinden sonra, �J.? � &� �� "ve ben sizin ortak tut
tuğunuz şeylerden uzağım il ayetir'ıin delaleti üzere açıkça da diğer dinlerden uzak 

. 1 ,, 

olduğunu bildirmelidir. Bununla beraber l.JI 'i "hiçbir ilah yoktur" olumsuzluğu 
esas itibariyle bu uzak olmayı içermiş bulunduğundan alimler bu açıklık ka · 

zandırmaya müstehab demişıerdir. 

Yahudi ve hıristiyanların Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğini 
- , . 

inkar etmelerine gelince: � �l �)� � �)� y�I ��ı �;ılı "Kendilerine kitap 
verdiklerimiz onu, oğullarını bildikleri gibi bilirler. " (Bakara, 2/146) ayetinin 
tefsirine bkz. 

Son zamanlarda tertip ettirilmiş olan ve "Tarih-i İslam" diye tercüme edilen 
ve bastırılan eserin müellifi İtalyan Kaytano demiş ki: "Muhammed hiçbir zor
luk karşısında yılmamış, hiç ümitsizliğe düşmemiş, kanaati asla sarsılmamıştır. 
Onda öyle bir kendine güvenme vardır ki, bunun sırrı anlaşılamamış ve kendi
siyle beraber gömülüp gitmiştir". Belliki bu söz gerçeği hem itiraf etme, hem de 
bozmadır. Belliki bir insanın bu derece kendisine güvenmesi düşünülemeyece
ğinden buna bir sır diye isi::ı vermiştir. Bu sır, onun kendine güveninin sırra 
değil, Hakk'a, Allah'a güveninin sırrıdu ki, o da nebilik ve Resullüğü ve Allah'ın 
emir ve şahitliği ile peygamberliğine olan kesin bilgisi ve davasındaki doğruluk 
ve sadakatının delilidir. Resulullah, hiçbir zaman nefsine güvenmemjş, daima 

' ve daima Allah'a ve Allah'ın tebliğlerine dayanmış ve güvenmiştir. �1 JJı �1 
�� "Allah'tan başkasını mı dost edineceğim?" (En'am, 6/14), ::;. �1 � �1 �:,..1 Jı 
j.l� 1 "Ben i.slfım olanların ilki olmakla emrolundum" (En'am, 6/14), � #•./':. aJı 
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1 

� "Allah, benimle sizin aranızda şahittir. " (En'am, 6/19), � JJı � :-.Jr_,i Jı 
�� �·ı ; )t� -�j',, � (. � "Ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz oıd,; 
1\1/aJı'a dayandım. hiçbir canlı yoktur ki O, onun perçeminden tutmuş olmasın. �ı 
� t,::, JS' J:&. � "Gerçekten Rabbin her şeyin koruyucusudur. " (Hud, 11/57), 

.. 
, ' , 1 .... ,,ç_J� :--..; �I �I J.H )1 �;.ı ��t ''Ben, işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz Allah 

, , , , , ,  , ,,. 
kulları görür. " (Mümin, 40/44) demiştir. Rivayet edilen dualarında da geldiği 
üzere: ,;;ı.Jı � �:,.�� �I � � � JI � ı:,1 �\l � Jı � � "Ey göklerin 

,, , , , ,.,. , , " , , ,, , , , , , , 
ve yerin Rabbi olan Rabbim sona söz veririm ki, beni nefsime havale etme, zira 
sen beni nefsime havale eder, kendime bırakırsan, nefsim beni şerre yaklaştırır 
ve hayırdan uzaklaşurır.11<1) -�iye dua eden Resulullah'a nefsine güvendiğine daL: 
yapılan isnat iftiradan başka ne olur? Nefse güvenmek, kendini bilmemek, 
Allah'ı tanımamak, kendini ve kendi isteklerini hak başlangıç, ilah edinmekten 
başka bir şey değildir. Kur'an, baştan başa, bunun bir cahillik ve sapıklıktan iba
ret olduğunu ispat ve daima Allah'a tevekkül ve dayanma emirleri ile doludur. 
Daima Allah1a kulluğa davet eden ve kendisinin Allah'ın kulu ve Resulü 
olduğuna şahit getirip duran Peygamber (s.a.v)'in peygamberliğini inkar etmek 
için, ona böyle bir ilahlık davası isnadı ne kadar açık bir iftira, sonra buna bir sır 
tasavvuruna kalkışılması ne garib bir sapıklıktır. Eğer nefse güvenmekten mak
sad, doğruluğuna güveni, peygamberliğine iman ve bilgisindeki kesin gücü ise, 
doğruluk ve kat'i iman da nefse dayanmak değil, hakka dayanmaktır. Doğru 
sanarak ve inanarak vuku bulanın tersini söyleyen kimseye doğru denemez. 
Doğru olan kimsenin .de d; -�ruluğuna emin olabilmek için. nefsine, inancınl: 
değil, hakka bağlanmış olması ve hakkı temsil etmiş bulunması lazım gelir. Bir 
insan için güvensizlik, güvenememek ve güvenilememek büyük bir rezillik, 
şüphe ve tereddüt müthiş bir kalb hastalığı ve büyük bir felakettir. Fakat n.efse 
güvenmek de bir meziyet ve fazilet değil, ondan daha kötü bir gurur ve ap
tallıktır. Bunu bir meziyet gibi kabul edenler, Allah'ı bilmeyen ve kendilerini 
hakkın kendisi sanan gururlu kişilerdir. Ne garip bilgisizliktir ki, ayağını bir 

Jtl 

yere dayamadan dikilemediğini pek aıa bilen ve dayanmak için bir desteğe göz 
· atıp duran bu kibirliler, nefse güvenmekten bahsederler ve bunu bir fazilet gibi 

tavsiye ederler. Halbuki nefse güvenmek çürük bir tahtaya dayanmaktır ve 
hiçbir şeye itimat etmemektir ki, böyleleri, hiç kimse için güvenmeye değer ola
mazlar. Kendi dışından nefes alıp vermeye muhtaç olan bir fani kişinin kendine 
güveni davası kadaı gülünç :le düşünülebilir? Evet insan, güvenmeli ve güve·
ni lir olmalıdır. Bu, hem ihtiyaç, hem bir vazifedir. Ve bunun içindir ki insan, ne 

( 1 )  Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1, 412. 
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oluma olsun, kulluktan çıkamaz. Fakat güvenip dayanılan şey ne kadar kuvvetli 
ve güvene layık olursa, itimadın kıymeti de onunla uyumlu olur. Nefis, bugün 
t lltnazsa yarın yıkılır. O, kendi kendine dayandığı zaman, birinde olmazsa, ikin
cisinde aldanır ve aldatır. Akıl da hiçbir ilkeye tutunmadan, hiçbir şey bilemez. 
Atemde herhangi bir şeye dayanılsa, sonucu yine dayanıksızlıktır, çünkü fani · 

(ölümlü)dir. Ölmeyecek diri, ancak Allah Teata'dır. Ve bundan dolayı itimauın 
fazileti, ancak Allah'a i t imattadır. Ve ancak Allah'a itimat edenlerdir ki � 
�Jt ;�:;J� ;jt' .·.:· .ı "Kopmayan, sağlam bir kulpa yapışmıştır". (Bakara, 2/256) 've 

, , 

bunlar kendilerini Hakk'a teslim eden ve Hak uğrunda hiçbir fedakarlıktan 
çekinmeyen sadıklar, samimi kimselerdir. Allah'ı bilmeyen ve Rabbini kendinde 
görmek isteyen güvensizler de bunu anlayamazlar, bir nefse güvenme sanırlar. 
Kendine güvenme ile nefsi feda etme arasındaki çelişki de açık olduğundan 
şaşarlar, Allah'a dayanma deseler Hakk'ı itiraf etmiş olacaklarından çekinirler; 
bilmiyoruz bu bir sır, bir bilmece derler, bir türlü iman edemezler. İtalyan ta
rihçisi de: "Muhammed'de bir sır vardı ki, bu sır bütün varlığıyla Hakk'a dayan
masının, Allah'a teslim olma ve uymasının sırrıdır. Ve işte bu sır, bu namfıs-ı 
ekber (büyük sır sahibi, Cebrail), nebilik ve peygamberliktir. Onun bir Allah 
Resulü olduğunda şüphe yok. Fakat peygamber olmayanların da o Cebrail'i 
görmelerine ve bu sırrın iç yüzünü anlayabilmelerine ihtimal yoktur" deseydi 
doğru söylemiş olacaktı. Fakat İstam tarihinden, Muhammed Aleyhissitam'ın 
hayatından hem bu hakikati anlamış, hem de Allah'ı ve peygamberliği tasdik 
etmiş olmamak için tahrif etmeden söyleyememiştir. Peygamberlikten daha 
önce haberdar olmuş bulunan kitap ehlinilı Muhammed (s.a. v)in peygamber
liğini oğullarını bildikleri gibi bildiklerine; fakat kendilerine yazık etmiş, fıtrat 
vergisi olan iman yeteneklerini .  kaybetmiş olduklarından dolayı Hakk'a iman 
edemediklerine bu da bir misal teşkil etmiştir. Bunun üzerine Allah'a iftiranın ne 
büyük bir zulüm olduğu ve Allah Teala'nın her şeye şahit olmasına rağmen, ya
lan söyleyen yalancıların neticede yalanlarını inkar durumuna düşecek, alçak, 
acıkh bir düşüklük ve sorumluluğa tutulmuş olacaklarını beyan ile korkutmaya 
devam edilip buyuruluyor ki: 

, 

. • •  �..\S' JJı � ı;:;.;ı ;... �1 ::;.� "Allah 'a iftira ederek yalan uydurandan 
, , , , . 

veya ayetlerini yalanlıyan.dan daha zalim kim olabilir? Hiç şüphe yok ki za· 
timler kurtuluşa eremezler. " 
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Meil-i Şerifi 
25- İçlerinden seni diıileyenler de vardır, fakat biz, onu anlamalarına 

�ngel olmak için kalblerinin üstüne örtüler, kulaklarının içine de ağırlık 
koyduk. Onlar, bütün delilleri görseler bile yine ona inanm�zlar. llatt� 
sana geldiklerinde seninle tartışırlar; Ve o kafirler: "Bu, öncekilerin masat-' 
laAndan başka bir şey değildir" derler. 

26- Onlar� insanları Kur'an'a iman etmekten menederler, hem de ken· 
dileri ondan uzak dururlar. Böylece yalnız kendilerini mahvediyorlar ama 
farkında değiller. 

27- Onların, ateşin üzerinde durduruldukları zaman: "Ne olurdu 
dünyaya döndürülseydik, Rabb'imizin ayetlerini yalanlamasaydık da 
müminlerden olsaydık" dediklerini bir görsen! 

28- Hayır, daha önce · gizleyip durdukları karşılarına çıktı da ondan, 
yoksa geri çevrilselerdi yine menedildikleri şeyi yapmaya dönerlerdi. 
Çünkü onlar yalancıdırlar, 

29- Dediler ki:" Dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktu.r, biz diril
tilecek değiliz" . 

30- Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman onları bir görsen! 
Rableri onlara şöyle der: "Bu, bir gerçek değil midir? " .  Onlar da: 
"Rabbimize yemin ederiz � gerçektir" derler. Rableri de onlara: "Öyleyse 
inkarınız sebebiyle azabı tadın! " der. 

31- Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar, gerçekten hüsrana 
uğramışlardır. Kıyamet günü ansızın gelince onlar, günahlarını sırtlarına 
yüklenmiş olarak şöyle dt:rler: "Dünyada yaptığımız kusurlardan dolayı 
yazıklar olsun bize ! "  Bakın yüklendikleri günah ne kötüdür! 

32- Dünya hayatı, eğlence ve oyundan başka bir şey değiİdir. Ahiret 
yurdu ise,_ Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Aklınızı kullanmaz 
mısınız? 

�I e·:· t ::_:. r;�.J Ebu Süfyan, Velid, Nadr, Utbe, Şeybe, Ümeyye, Ebu Ce
hi l ve a�k�daşları Resulullah'ı Kur'an ·okurken dinlemişler, Nadr'a demiıler. ki: 
"Ey Katlle'nin babası Muha�me� ne diyor?" O da: 11.Kabe'yi, B�yti yapana ka
sem · ederim ki ne . diyo� bilmem,. ancak dilini oynatıyor. Ve bçnim geçmiş 
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mudnıdım si:1.l· .s()y lc<liğim gibi öncekilerin masallarını söylüyor" <lemiş. Nadr'm 
lfliı1rd vıH nı ı�. Acem diyarında Rüstem ve İsfendiyar hikayeleri gibi bir tak:m 
h ikııy,· kr  lop-layıp manzum hale getirmiş, Kureyşlilere okur, dinlerlermiş. Ebu 
Sfıl'yi111 : " Ben onun söylediklerinin bazısını doğru buluyorum" demiş, Ebu Cehil 
tk:  "Sak ı n  bunun hiçbir şeyini ikrar etme" demiş, o da: "Ölüm bana ondan daha 
kolaydır" demiş ve bu ayet bunlar hak.kında nazil olmuştur. 

��;';� �1 � ;# ı.fa. GJ:;� FIKIH, bir şeyi, bir sözü sebep ve hikmetiyle 
zevkine vararak anlamak ve hatta tatbik edecek şekilde anlamaktır. 

'' Ekinne" kelimesi, "�W" = kinan" kelimesinin çoğuludur ki kat kat örtüler 
demektir. Herkesin tanımadığı garip ve çirkin örtüler manasını ifade eder. Yani 
biz de kalblerine kat kat ve görülmedik örtüler koymuşuzdur ki, dinledikleri 
Kur'an'ı fıkhi zevkle anlamalarına engeldir. Ve hatta kulaklarında bir ağırlık 

1 

vardır, dinlediklerini iyice duymazlar bile. Burada Bakara suresinin ıfa. �I � 
'�).i ''Allah onların kalblerini mühürledi" (Bakara, 2/7) ayetinin anlamı vardır. 
Gerçi hak kulaklara izinleri olmadan girer. Fakat kulağın kulak olması ve onun 
ardında açık bir kalb bulunması ve Allah'ın izni de şarttır. Hak ne kadar açık 
olursa olsun engelli kulaklara ve kalplere giremez; duymak, anlamak da ya
ratılışta Allah vergisi olan bir yetenektir. Ve sonra Allah tarafından bir engel ko
nulmamasına bağlıdır. Allah bunlara da yaratılış bakımından kulak ve kalb ver
memiş değildir. Fakat o kalbler öyle birikimlere sarılmış ve öyle bir hilkat ve 
tabiat içinde örtülmüş kalmış ve bundan dolayı yaratılışlarında hakka yönelmiş 
olan kabiliyetleri öyle kapanmış, sona ermiştir ki, bundan böyle hak delili dinle
seler değil ya, görseler bile yine inanamazlar. Asli fıtratı kapatan bu örtüler, bu 
engeller, akılların, sihir, masal gibi yanlış usullere tutulması, batıl inanışlara 
saplanması; nefislerin isteklere ve ihtiraslara bürünmesidir ki, herhangi bir 
şahısta bunlar mühürlenip tabiat (huy) haline geldi mi artık onda hakkı anlamak 
ve kabul etmek kabiliyeti kalmaz, iman etme yeteneği söner. Yaratılış�aki bu ye
tenek ve istidadın derecesi şahıştan şahısa değişir. Kirtlinde süratli ,  kiminde 
ağır, kiminde şiddetli, kiminde hafiftir. Kiminde az, kiminde daha çok bir za
manda söner veya gelişir. Bu değişme derecesi, bizzat ilahi irade ve istek eseri
dir. Ancak herkes derecesine göre ver.ilmiş olan fıtri gücün başından, 
sönebileceği zamana kadar geçecek zaman zarfındaki seçiminden, kötü veya iyi 
kullanımından sorumludur. Ölümden sonra kimse bir şey kaz.anamaY.acağı gibi, 
bir Ruhani ölüm demek ol�n kabiliyetin sona ermesi ve alışkanlığın yerleşme
sinden sonra da böyledir. Gözler bakar, kulaklar dinler, fakat hiç yeni bir şey 
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duymaz, her ne alırsa tabiatı onu eski aldığı kararlarına benzetir. O ıntlk umm 

için yeni bir gerçek değil " eskilerin masalları" olur kalır. Ölüm l\llnh'ın emir va 
iradesiyle olduğu gibi, engeller,in konması ve kabiliyetin sünmcNI f.lo Allnh'rn 
emir ve iradesiyledir. Bunun için Gl�J "biz yaptık" buyurulrntıtjhır. ltu tin kulun 
kabiliyeti müddeti içindeki istek ve seçimine dayanacak olan sorumhıluAat nyk ırı · 

tleğildir. O engelleri koyan Allah olduğu halde sorumluluk neden. NoruHu nkln 
gelmez. Yukarda r4' 1:1 G� �.llı "kendilerine yazıl<. e<Ü·11f�r" hoynnıyln hu , , . 
şüpheye yer olmadığı gösterilmiştir. Bu nokta ayaklarrn knyHcnAı yorlcır 
olduğundan dikkat et_mek gerekir. Herkes bilmelidir ki, ilk önce kontUHinc 
Allah'ın rahmeti olarak az veya çok bir ecel ile, bir yaratılış· scrmaycMİ veril
miştir. Bu, bir gün olur tükenir, bu kötüye kullanılarak bitirilirse Allah bir dnhn 
vermeye mecbur değildir. Bir gün gelir ki bütün engelleri önüne yığar ve ondan 
sonra bu kötüye kullanmanın sorumluluk devri gelir. Şu halde fırsat elde iken ve 
onun azlığına çokluğuna itiraz etmeyerek o rahmeti büyütmeli, ebedi rahmete 
ermelidir. (Bakara Suresine bak.) Yoksa bu ayette gösterilen kafirler gibi yete
nekleri kapanınca taptaze en güzel ni.metler önlerine konur da tadamaz, "bunlar 
eskimiş kokmuş şeylerdir'' diye mücadele eder. 

���1 �C.1 "Esatir'' ).:_ kelimesi kökünden (ılınmış bir çoğul siga (kipi)dır , , 
ki, tekili ''.üstur" ve "üstüre'' veya estır", "estire" veya "estara"dır. Yahut .)ı... 'in 
çoğulu "sütur", ''sütur11un çoğul�" estar", "estar"ın, çoğulu da "esatir" dir. Bunun 
kendi lafzından tekili olmayan "abadid" ve "şematit" gibi bir çoğul ismi olduğu 
da söylenmiştir. Fahreddin Razi der ki, "Çoğunluk, �,h�l. �)a:., (. "yani 
öncekilerin yazdıkları şeyler" diye tefsir etmişlerdir. İbnü Abbas, "esatiru'l
evvelin 0in manası: �� �1 �J� ı)\S' u:3ı ���l �)�1 demiştir ki , , , , 
"öncekilerin yazdıkları sözleri" demektir. Bazıları "esatir"ın, türrehat yani hura·· 
feler, hatıllar, uydurma, saçma, masal demek olduğunu söylemişlerdir. Fakat bu, 
tefsir değil, manadır. "Esatir", saçma sapan şeyler demek olduğu için değil, 
öncekilerin masalları Rüstem ve. İsfendiyar hikayeleri gibi faydasız sözler 
olduğu içindir k i  "esatiru'l-evvelin", türrehat (uydurma, saçma sapan şeyler) ile 
tefsir olunmuştur.. . Demek ki önce "esatir" · kelimesinin asıl mefhtlmu 
yazılmıştİr. Bunun bir hurafe (uydurma) olup olmaması ise kelimenin delalet 
ettiği manası değildir. Esas itibariyle yazılmış olan bir şeyin. tesbiti ve istenilen 
önemli bir haber vermeyi iÇcrmesi gerekir. �Şu nokta haber verilmesi gerekli hir 
husustur ki, "esatir" in  tekili olarak, zikredilen üstur, üstfıre, estır, estire, cstarc 
kelimelerinin, Yunanca "isturya" kelimesiyle ilgili olduğu açıktır. Frenkler de 
buna "istuvar = histoire" demişlerdir. Biz de bugün bunu tarih diye tercüme 
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cdlyoruı.. �ll halde ''esatir'in asıl manası bugünkü tabirimizce "tarihler" demek
t i r .  Anln�ıl ıyor ki Arapça'da üsture, estıra gibi tekil kelimelerin kullanılması 
nAdlnliL C icncllikle "esatir" kullanılmış ve bunun için takdiri çoğulluk gösteril
miljl ir. Ve kelimenin ucme (aslı Arapça olmayan kelime)den Arapçalaştırılmı� 
olc.hı�u <la açıklanmıştır. Yani esatir, Arapça'dır. Fakat "usture"nin Arapça olup 
olmadığı şüphelidir. Üstfire Yunanca, "doğru haber ve haber alma" diye tarif 
edilen "isturya"nın aynı değilse, herhalde ikisi ortak bir asla döner. Nitekim 
J.'arsça'da "muhkem = sağlam" demek olan "üstuvar" kelimesi de bu asla dahil
dir. Hasılı "esatir", Frenklerin "istuvar" dedikleridir. Bu da bugün "tarih" diye 
terceme edildiğine göre "esat1ru'l-evvelin", eskilerin tarihi (tarih-i kadim) demek 
olur. Ancak bunda tarih kelimesinin ifade ettiği vakit tayini manası olmayarak 
mutlaka geçmiş zaman, önceki zaman manası vardır. Zira vakit tayini manasıyla 
tarih, İslami bir kelimedir. Ve Frenklerin "istuvar" kelimesinde esasen bu mana 
yoktur. Ve demek ki, esatiru'l-evvelin deyimi de kelimelerin manasına göre tur
rehat (saçma sapan), hurafeler demek değildir. Bunlar esatir içinde bir çok efsa
neler bulunduğundan ve daha doğrusu "esatfiru'l-evvelin'.' efsane halinde 
kaldığından saçma sapan ve uydurmalar manaları, esatiru'l-evvelin deyiminin 
bir gereği olmuş ve bunun hafifletilmişi olarak "esatir, kelimesi de Araplarca 
uydurmalardan kinaye olarak kullanılmı'ştır. Ve bunun için "Kamus"ta da 
"esatir"in "nizamsız söz" yani ''saçma" manasına geldiği gösterilmiştir. Nitekim 
zamanımızda da tarih-i kadim (eski tarih) ve hatta tarih kelimelerini vahi, boş 
şeyler manasına kullananlar vardır. "O tarihe karışmış, bu artık tarih olmuş'' de
nildiği zaman, yalan olmuş, masal olmuş, sadece lafta kalmış, yahut adı, ismi 
yerleşmiş, meşhur olmuş manalarından her biri kastedilebilir. Bu şekilde 
Araplarca esas olarak ''mestfırat-ı evvelin" demek olan "esat1ru1l-evvelin" 
Türklerin masal, Yunanlıların "m isus", Frenklerin "mit" dedikleri eski kahra
manlık hikayeleri, geçmiş zaman efsaneleri, destanları . olarak düşünülmüş ve 
uydurma, hurafeler manasında kullanılmıştır. Şimdiki zamana, geçmişe. 

.. 

bağlanmadan hiçbir şey bilınmez, geçmişi şimdiki zamana bağlıyarak olaylar 
içindeki zaman cereyanını bir devamlı satır haline koyan tarih de şüphesiz k i  
istüvar (tarih) olan satırlardan ibarettir. Bu satırların tarih olabilmesi de içinde 
bulunduğu olayları geçmişten elde ettiği bilgilere ve haber almalara bağla
masıyladır. Bu olaylar ise, yalnız dereden tepeden sözlerden ibaret olmayıp, fi
kirleri ve düşünceleri, zamanın içine aldığı düşünceleri ve hayalleri de içine alır. 

-
. 

Çünkü bir zamanda vuku bulan bir hayal dahi o zamanın olaylarındandır. Hal-
buki vuku bulma zamanı, yazma zamanına göre geçmiş zaman olduğu gibi, esas 
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itibariyle yazma ve satıra geçirme sanatı da geçmiş zamana göre sonradır. Şu 
halde yazılanlar, şimdiki zamanı geçmişe bağlarken, geçmişteki yazılanları ta
kip etmek mecburiyetinde bulunduğu gibi, yazı sanatının ortaya çıkmasından i
tibaren başlayan ilk yazılanlar da kendinden önce gelen ve yazılmamış olan 
geçmiş zamanlan dil ve fikir bakımından elde ettiği haberlerden ve eserlerden . 
alarak yazmaya mecburdur. Bunun içindir ki, geçmişlerin tarihi ilk önce en çok 
ağızlarda dolaşan sözler olarak satıra geçmiş ve sonra da sadr (göğüs) dan 
satıra geçerken nice nice değişmelere uğramış olur; Şu halde esatir, mesturat, is
tuvar, tarih, masal ve hurafeler demek olmadığı halde, bunların daha öncesi bu
lunan esatiru'l-evvelin, .geçmişlerin tarihi, masal ve efsane ile eşanlamlı gihi 
olmuştur. 

Yunanlılar, masallar, tarihi efsaneler yazmayı bir edebi sanat saymışlar ve 
bu şekilde bir çok ta_nrılar ve yarı tanrılar ve eski kahramanlık hikayeleri 
yazmışl�rdır ki, Frenkler bu sanata ve bunları inceleme ilmine "Mitoloji" derler 

1 ve bunu " istuvar fabuleu-se=efsanevi tarih" ve " siyans de mit=masallar ilmi" 
diye tarif de ederler ve bundan en çok "Hindfı-yi Avrupai" dedikleri Hind, Fürs, 
Yunan, Latin, Cerman, Islav, Selt kavimlerinin ilk masallarını kastederler. Ve 
bunları ilkel insanların hislerini, hayallerini, düşüncelerini, inançlarını, bilgileri
ni anlamak için delil ve ilmin ilkel kaynakları sayanlar da Tarih, Felsefe, Dinler 
bunlardan çıkmıştır derler. Ve Felsefe Tarihinde, Dinler Tarihinde Mitolojiye 
önemli bir esas gözüyle bakarlar. Böyle demenin, tarih masaldır, felsefe ma
saldır, ilim ve din masaldır demek olmadığı ise açıktır. Fakat birçokları bundan 
Tarihin, Felsefenin, İlmin, Dinin ve özellikle dinin bir masal demek olduğu ku
runtusuna kapılarak yeni yeni masallar uydurmakla yeni tarihler, yeni felsefeler,,, 
yeni dinler, ilimler icad ve keşfedilebileceği zannına kapılmışlar; hak dinin bir 
gerçek olduğunu, hayallerin, masalların bile gerçeğin yansıması ve sapması de
mek olduğunu anlamamışlardır. Bunlar, hak ve batılı ayırmayarak bütün dinlere 
''esatiru'l-evvelin "(geçmişlerin masalları) ve hurafeler derler. Ve böyledir diye 
mücadele ederler. Bu da kalbi erinin hurafele_rle dolu -olmasından ve bu engeller 

içinde gerçeği anlama fıtri kabiliyetini kaybetmiş bulunmasından doğar. İşte bu 
ayet bize gösteriyor ki Kur'an '.;,-)�t./ı �C..1 �ı � �ı "bu ancak geçmişlerin masal-

, , , , 
[arıdır" diyen kafirler de hunlardan ve bunların öncülerindendir. "EsAtiru't . .  

evvelin" demekle de şöyle cıemiş oluyorlar: "Evvela diyorlar, Kur'an ilahi bir 
vahiy, bir hak kitap değil, bunun kaynağı, ilham kaynağı eskiden yazılmış olan 
satırlar�an ve· mektuplaı:dan ibaret, Muhammed bunu e�ki kitaplardan alıp alıp 
yazdırıyor. Şu halde bu bir mucize değil ,  hatta bunda yeni bir hakikat ol� 
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mnıhklnn hn�ka hiçbir gerçek de yoktur. Zira bu sadece 'masallar' değil, 
'""""'irtlrrin masallan'ndan, 'geçmişlerin masalları' gibi hakikatte manası olma
ynn ho� satırlardan, yalan hurafelerden, masallardan ibarettir. O, bunları , 
yn:1.d ınp yazdırıp söylüyor" diye bir sataşma da yapıyorlar. Furkan suresinde ge
lı�l·ı·�i lizcrc �t i� �  ):J :,,.; 14�:.:�ı 'vf.,c..ı1 �C-1 "Öncekilerin masalları,. on-, , , , ,, 
lan y11.ulirmış, sabah akşam onlar kendisine okunuyor" (Furkan, 25/5) diyorlar . . 
Kalhlcrinin bozukluğundan dolayı "ahsenü'l-hadis" (sözlerin en güzeli) olan hak 
kclflmı ile geçmişlerin masallarını ve hurafelerini ayıramayacak ve farkedeme
yccek bir halde bulunuyorlar ki, beşeriyeti gerçekferi bozan hurafelerden kur
tarıp Allah'tan başka bir şeye tapılmamasının lüzumunu öğreterek doğru yol 
olan gerçeğin caddesine götüren ve bir mucize beyan eden dil ile hidayet eden 
Kur'an ile Muhammed (s.a.v.) beşeriyete ne getirmiş diyenler de bunların öğren
cileridir. 

� �� ;.A� Öbürleri ise hem Kur'andan, Peygamber'den yasaklarlar, 
halkı ,!lakk'a imandan menederler, � �',J::,:ı hem de kendileri uzak kaçarlar. 
;.'i i11 �ı �� �� böyle yapmakla ise ancak kendilerini helak ederler de (.� 
�J,_;,·::ı_ habe�leri olmaz. J�ı � ı)J� ·�ı ;') °.lJ Sen bunların, bu kafirlerin, yalan
layıcılann ateşe tutuld�kları, t�tulup da � ı.:..Ç� �:ıs:; V., '.)) ,�:.°) Ç l)lli ah geri ,. , , .,,,.. 
döndürülseydik de Rabbımızın ayetlerini, olayları ve sonuçları vuku bul- · 
madan önce haber veren delilleri ve işaretlerini yalanlamasaydık. � 0� 
� · .j:)ı Biz de o müminlerden olsaydık dedikleri zaman hallerini · bir 
gÖ,rsen .. ! O_ ne feci;ne kötü bir sonuç olacaktır. Başlangıçta hakkı inkar edip 
yalanlayanlar, yanlış yola gidenler, neticede böyle ateşe düşer, hatalarının ceza
larını görürler ve gördükleri zaman yaptıklarına ister istemez pişman olurlar da 
geri dönmek ve doğru gitmek arzusunda bulunurlar. Fakat zanneder misiniz k i  
bu kafirlerin o zamanki pişmanlıkları ve iman etme arzuları ciddi ve doğru bir 
im,:ui eseridir? � � � ı)lS' (. � (� J; Hayır, bundan önce gizledikleri 
kötülükleri, kışkırtıcılıkları, çirkin amelleri karşıların.-ı çıkar, yüzlerine vu
rulur da bu ondandır, ondan rahatsız oldukları içindir. � ı,,+; l:J IJ�Q ıJ'.)� )� , 
Yoksa geri çevrilmiş olsalardı yine dönecek, herhalde yasaklandıkları ya-
sakları yapacaklardı. 0;

,
�� �� Şüphe yok ki bunlar bu sözlerinde, bu 

vaadlerinde yalancıdırlar. Dünyada böyle kaç defalar başları sıkışmış, 
. pişmanlıklar göstermişlerdir de ilk fırsatta yine eski yaptıklarını yapmışlardır. 

ı)lij Ve demişlerdir ki: Q�ı �ç;. �I � �I Hayat, şu bizim içinde bulun
duğumuz alçak haya·Üan, dünya hayatı�dan ibarettir. �;.:,� � (.� Biz 
öldükten sonra bir daha dirilecek, yeniden dirilip bir daha hayata gelecek 
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değiliz ya • .. Ahireti görseler de dönseler yine böyle diyecekler ve öyle yapacnk
laruı. Küfür ve isyanlar bunlara bu kadar devamlı bir huy olmuştur. Bunun için 
ne dönebilirler, ne döndürülürler. �� � ı,lı� ·,;ı �') '_}J Öyle diyen yalancıların, 

, ,,, , "' 

Rab'larının, yani Hak Teala'nın huzuruna sevkedilip durduruldukları za-
nıan hallerini bir görsen ! ... Neler olacak neler ! . . .  Ju Allah, muhakkak ezeli 
hitabiyle: �� � �1 Nasıl bu öl·ümden sonra dirilme hak değil miymiş'? 
diyecek. � j; ı)u Evet ey Rabb'im hakmış, Rab'ımıza kasem olsun ki 
hakmış (doğruymuş), diyecekler. Ju Allah muhakkak buyuracak ki: ı),:ıl 
�.J� r��S' � yCWI Öyle ise şimdi acı mı tatlı mı azabı tadınız, çünkü siz hunu 

, ı � 

inanmıyor inkar ediyordunuz. J.ıı � � ı;.ıs-�.ili � :Ai Ebedi zarara dalddur o 
, , ,, ,,, , 

kimseler ki Allah'a kavuşmayı, Allah'ın huzuruna varacaklarını yaban 
saydılar. �:·..; �WI �: � (i} � Ta vakit ve saat kendilerine ansızın gelinceye 
kadar inkar ettiler de o zaman � Gl,) C. � lii;_;. � ı)u vay başımıza gelen-

, 

lere, eyvah bu konudaki kusurlarımıza. Ey hasretlerimiz, gel gel, tanı 
sırasıdır, dediler. O durumd�ki �.ı� � ��fi,1 �� �� bütün ağırlıklarıyla 
günahlarını sırtlarına yüklenmiŞ bulunurlar. �J�;_ C. :t. � Bakınız, ne kötü 
bir yük, ne çekilmez veballer yükleniyorlar. Bu ayette, öldükten sonra diril
meyi ve kıyameti inkar edenlerin diğer bir halleri açıklanmıştır ki, birisi hüsran, 
birisi de büyük günahlar, veb;:tller çekmektir. 

HÜSRAN, büyük sevabın, devamlı nimetin elden çıkmasını ve kaybol
masını görmek. VİZR ve VEBAL de büyük azabın içinde kalmaktır. Allah 
Teala, kudsi ruha cevherini bu cismani aleme göndermiş ve ona şu gördüğünüz 
cismani aletleri ve cesetle ilgili edevatı vermiş, akıl ve düşünce ihsan etmiş ki, 
bu aletleri ve edevatı, bu hisleri ve melekeleri kullanmakla büyük faydaları, 
ölümden sonra ortaya çıkacak hak bilgileri ve faziletli ahlakı kazansın. Şu halde 
insan bu alet ve edevatı, bu akli ve fikri kuvvetini şu sınırlı ve helak edici lez
zetleri ve şu bitmeye mahkum saadetleri kazanmakta kullanırsa, ömrünün sonu
na geldiği zaman telafisi mümkün olmayacak şekilde zararlara gark olduğunu 

görür. Çünkü bütün sermayesi boşa gittiği gibi, hoşa gider sandığı ve kazan· 

maya koştuğu kazancı da boşa gider, kesilir. Artık elinde ne !ermayeden bir şey 

kalır, ne de kardan. Bu ise inkarı hiç mümkün olmayan açık ziyandu. Bir insan 

ölümü ne kadar normal görürse görsün, hatta isterse o!lu hayatın acılarına karşı 

bir kurtarıcı gibi karşılamak istesin, onun için bu zararı görmek ve bunun cnn 
yakan acılarıyla gözlerini kapayıp en büyük lezzet bildiği bu aleme ebedi bir 
hüzünlü ümitsizlik içinde hasretle veda edip gitmek kaçınılmazdır. Fakat bu za
rar ve hasret, bu ebedi acı, öldükten sonra dirilmeyi ve kıyameti inkar eden ve 
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bu dünyanın aceleci saadetini ve gelip geçici lezzetlerini, saadetin sonu ve ol
gunlukların nihayeti sayanlara mahsustur. Öldükten sonra dirilmeye ve 
kıyamete iman etmiş olan ve ahiret günü için lüzumlu ve önemli hazırlıkları elde 
etmeye koşan iman ehline gelince: Bunlar, o ayrılık anında, gurbet ayrılığından 
vicdanının sevgilisi olan cananın semtine (Allah'ın huzuruna) doğru davet olun
muş bir yanmış aşık Ruhuyla uçar giderler. 

Saat, zamanın kısımlarından az bir bölümün ismidir ki, gece ile gündüzün 
yirmi dört bölümünd�n bir bölümdür. Elif-tam C Jı ) ile �Ul (es-saatti) de he
sap ve sorumluluk günü olan kıyamet gününün ismidir. O gün hesabın süratine 
binaen, "bir hesap saati" demektir. İkinci bir görüşe göre de kıyametin koptuğu 
zamanın ismidir ki Allah'tan başka kimsenin bilmediği bir saatle ansızın 
bastıracağından dolayı böyle isim verilmiştir. Allah katında bilinen saat demek 
olur. Nitekim ayette de �:·� "ansızın" buyurulmuştur. Anılan hasret ve hasret . 
-çekmenin başladığı ölüm zamanı da, ahirete geçişin bir başlangıcı ve girişi ol
mak itibarıyla ölüm de kıyamet cinsinden sayılıp o ad ile anılmıştır. 

Hay�tı, dünya hayatından ibaret sananlar anlamalı ki � � \ıı Q�ı i�ı (.� 
dünya hayatı, yalnız dünya hayatı olma bakımından eğlene� ve oyundan 
başka bir şey degildir. Dipsiz, sonu karanlık bir gafletten, faydasız oyuncaktan 
ibarettir. Bunun geçiş anl�rını, lezzet sayılan şeylerini bir lahza düşünüp de 
ölümü göz önüne getire�ler bunda asla tereddüd etmezler. Bunun içindir ki 
hayat, dünya hayatıdır diyenlerin en büyük zevki, onu ve ��nucunu unutmak . ' 

için boş şeylerle eğlenmekte, oyunlarla vakit öldürmekte bulurlar. � t;."i1 �r� 
A 1 , 

�)�� �Jlı (İbnü Amir kıraetine göre •'.;'fi �r� şeklindedir) Ve herhalde dar-ı 
, , 

uhra, ahiret evi, son vatan, ahir.et hayatı evi, eğlence ve oyundan, küfür ve 
günahlardan korunan müttakiler hakkında hayırlıdır. Çünkü o devamlı 
hayat, halis faydalar, ebedi lezzetlerdir. Şu halde, �);'.; �1 ey insanlar akıl et-

, 

mez misiniz, aklınız yok mu ki dünya hayatının ne olduğunu düşünüp de tak-
' A vaya (Allah korkusuna) sarılasınız. lbnü Kesir, Ebu Amr, .. Asım'dan Ebu Bekir 

Şu'be, Hamze, Kisat, ·Halefu'l�Aşir kıraetlerinde � �1 okunduğuna göre: . , 

Hayat, dünya hayatından ibaret deyip de öldükten sonra dirilmeyi ve kıyameti 
inkar edenlerin hiç aklı yok mu ki bu kadar gaflete dalarlar da e�lence ve oyun 
arkasında koşarlar ve bu sevda ile Allah'ı Peygamber'i, ahireti ink�r eder, küfür 
ve günahlardan sakınmazlar. 

Kafirlerin yalanlama ve patırtılarina karşı Resulullah'ı teselli ve takviye et
mek için buyuruluyor ki: 

Ey Muhammed:' 
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Meal-i Şerifi 

33 - Onların söylediklerinin seni üzdüğünü elbette biliyoruz. Onlar 
aslında seni yalanlamıyorlar, fakat, o zalimler Allah 'ın ayetlerini inkar 
ediyorlar. 

34- Senden önce de peygamberler yalanlanmıştı. Kendilerine 
yardımımız gelinceye kadar yalanlanmaya ve eziyet olunmaya sabrettiler. 
Allah 'ın sözlerini değiştirecek hiçbir kimse yoktur. Şüphesiz ki sana, pey· 
gamberlerin haberlerinden bir kısmı gelmiştir. 

35- Eğer onların yüz çevirmesi sana ağır geldiyse, haydi gücün yetiyor
sa yerin içine (inebileceğin) bir delik, ya da göğe (çıkabileceğin) bir merdi
ven ara ki onlara bir mucize getiresin! Allah dileseydi, elbette onları hida-
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y•t llı.•rhul� toıllurdı. O halde cahillerden olma! 

(.. .. 7 .uz: 

.lft. l>nveti ancak dinleyenler kabul ederler. Ölülere gelince, Allah on
h&rı dlrlltlr, sonra O'na döndürülürler. 

� � Ey Muhammed, biz çok iyi biliyoruz. �)� .;.ılı �N ;Jı (Nafi 
k ırfıctinde �� ) Onlann söylemekte olduklan sözler herh;.lde seni Üzüyor, 
fakat üzme�in. �;� 'J �U Çünkü onlar hakikatte seni yalanlamazlar. 
(Nafi ve Kisai kıraatlerinde ifal babından �;.� 'J okunduğuna göre, "seni yala
na nisbet etmezler, sana yalancı demezler") �� �I �ÇLı �lla.ıı �� Ve fakat 

, 

zalimler Allah 'ın ayetlerini inkar ederler. 

Rivayet ediliyor ki Ebu Cehil: "Biz seni yalanlamıyoruz, sen bizim kanaati
mize göre doğrusun. Biz ancak senin getirdiğini yalanlıyoruz" demiş. Aynı 
şekilde Kureyş'ten Haris b. Amir: "Ey Muhammed, vallahi sen bize hiç yalan 
söylemedin, fakat biz sana uyarsak yerimizden olacağız, bundan dolayı iman et
miyoruz" demiş ve  bu ayet de bunlar sebebiyle inmiştir. Muhammed (s.a.v.)'in 
hayatını ve ahlakını az çok bilen kafirlerin inkarlarında kendi v icdanlarma karşı 
tutunabildikleri şüphenin bütün durumu şudur: "Hz. Muhammed kendi vic
danında yalancı değildir. O, bile bile, kimseyi aldatmaya yeltenmez, nebilik ve 
peygamberlik iddiasını da uydurma ve aldatma yoluyla yapmamıştır. Belki ne
bilik ve peygamberliğin sıhhatini hayal etmiş ve kendi vicdanında kendinin pey
gamber olduğuna inanmış, bu iman ve inanç ile bu iddiada bulunmuştur. Fakat 
onun inandığı nebilik ve peygamberlik, haber 'verdiği yeniden dirilmek ve 
kıyamet gibi şeyler, hadd-i zatında ve gerçekte olamayacak ve inanılamayacak 
şeylerdir. Şu halde davası yalan değil, yanlıştır. O, aldatmaz, fakat aldanmış, o 
peygamber değil, fakat kendini peygamber sanmıştır" derler. Son Avrupa tarihçi 
veya filozoflannm çoğunlukla iddiaları da budur: "Hz. Muhammed, kendi vic
danında, kendi nebilik ve peygamberliğinin doğru ve h.ak olduğuna emin idi. 
Vefatına kadar da bu iman ve itimadı hiç sarsılmadı, bu bir tarih! gerçektir" 
diyorlar. Bununla beraber peygamberliğine iman da etmiyorlar. Çünkü nebilik 
ve peygamberliğin haddi zatında vuku bulan hak bir iş olabileceğine inan
mıyorlar. Nebilik ve peygamberliğin vuku bulan bir iş olabileceği kabul edildiği 
takdirde, ilim ve tarih bakımından peygamberlik ve mucizelerinin delilleri diğer 
peygamberlerden daha çok açık ve zahir bulunan Muhammed Aleyhisselam'ın 
peygamberliğini inkar etmenin açıktan açığa bir düşmanlık etme olduğunu bili
yorlar. Bunlar böyle kendi gönüllerinde nebilik ve resulluk olamaz, dünya 
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hayatından başka hayat, ölüm<len sonra dirilme mümkün değildir gibi kişi�cl hir 
baskı, bir ukde tutmuşlar ve kendi deyimlerince bu düği,imden, bu ukdeden Mu
hammed Aleyhisselam'a ait peygamberliğin de mümkün olmadığını ve bundan 
dolayı Hz. Muhammed'in Ruhi sadakatine ve faziletli ahlakına rağmen peygam
berliğine inanmasında yanlış bulunduğunu iddiaya kalkışıyorlar. İşte Allah ·  
Teala bu ayette gösteriyor ki, bütün bu şüpheler, bu yalanlama ve inkfular 
doğrudan doğruya Hz. Peygamber'e değil, Allah'a yönelik bir yalanlama ve 
inkardır. Gerçekte mümkün olan ve makul olmayan hiçbir çelişkiyi gerektir
meyen nebilik ve risaleti, yaratma ve ölümden sonra tekrar diriltmeyi i nıkunsız 
saymak Allah'a ve Allah'ın kudretine inanmamaktan doğar. Au <la her tnrnftn 
açık ve seçik olan hakkın delillerinin, Allah'ın ayetlerinin haklarını teslim etme
mek, delaletlerini inatçı bir şekilde inkar etm.ek haksızlığından ileri gelir. Bu ise 
nefse bir zulümdür. Böyle zulme alışan ve hakkın delillerine bütün inceliğiyle 
kıymet vermeyen zalimler, bütün alemlerin Allah'a ve/Allah'ın kudretine delalet 
edip duran açık deliller olduğunu inkar ederler. Ve bu şekilde Kur'an'ı ve Mu
hammed Aleyhisselam'ın peygamberliğini de inkarcı bir surette reddederler." 
Kur'an ve Muhammed yok" demezler, fakat Kur'an ayetlerinde, Muhammed 
AleyhisseHim'm yaratılışında ortaya çıkan hakkın delillerinin Allah'a ve Allah'ın 
ilim ve kudretine açık delaletini tanımazlar, "Bunlar, Allah'ın eseri değil, Mu
hammed'in eseri" derler. Hasılı yalanlamaları, bizzat Muhammed Aleyhisse
lam'ın şahsına değil, Allah'ın kudretini ve kudretinin delillerini inkar etmek 
zulmüne döner ki, bu da za�iınlerin adetidir. Ve bundan dolayı bu haksızlığın, 
bu cüretin cezasını verecek olan Allah, çekecek olan da kendileridir. �� ::.;� :ill'J 
·�LQ � Ey Muhammed, kasem olsun ki senden önce birçok peygamber 
bÖyle' zalimler tarafından yalanlandılar da, IJ�Jt ı;.i.S' (.. cfi. ıJ::· ol yalanlan
ma ve eza edilmelerine �arşı sabır ve sebat ettiler. u� r4�;1 � Nihayet ken
dilerine yardımımız erişti. Şu halde sen de bunları örnek al ve yardımımız ge-

' 

linceye kadar sabret, böyle sabredenlere Allah'ın yardımı erişir. JJı ı.:,ı(.JS'.:J J,;. V., , , .. 

Allah'ın kelimelerini, vaadlerini değiştirebilecek hiçbir kuvvet yoktur. 
Alı h ' "'ı•'·'ı �".1 • 7 •"' ' r ' "' "'  �-,ı �".l " " 'I '· (_" "\ı ı � ı' ı ı:�.- ı� · ,,, •.-:of' .. d · 1  a , .:,�\Al r'T" v� .:.ı!., l.JJ,;,,-;-ı r'T" r+, �.rı v-�� � � .J.i.J., gon erı en pey· 

gamber kullarımıza şu sözümüz geçmişti: "Mutlaka kendilerine yardım edi/e .. 
cektir ve galip gelecek olanlar, mutlaka bizim ordumuzdur. " (Saffat, 37/171·l73), 

�� U1 �'j �ı : .. :? "Allah, elbette ben ve peygamberlerim galip geleceRiz diye , , 
yazmıştır", (Mücadele, 58/21) ·::-uyurmuştur. Bu kelimeler, bu vaadler her halde ye-
rini bulacaktır. �f .:,:Jı :;Q � �: � � Şüphesiz ki sana, peygamberlerin ha-, , "" 

. 
berlerinden, onların hallerinden ve mühim olaylarından hayli bilgi de gel-
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di. Ki bu ayet de işte onlardan biridir. r4'<·�! �(rç � �� �� Eğer o kafirlerin, 
zalimlerin yüz çevirmeleri sana çok ağır geliyor, gözünde büyüyor, sabır ve 
tahammül edilmez bir şey gibi görünüyorsa, ı:t. �1 ���) ı.) ıh: �::; �1 ;. ·.ı.:·,,ı �\l 
. ?.' ıı ı.) sen kendi başına, yerin derinliklerine iŞıer bir delik veya gökte 
Üstüne' çıkacak bir merdiven bulup da -�� ;.;:f8 onlara tek bir aye�, �an 
ettirecek bir harika getirmeye gücün yeterse hiç durma yap. � aıı : � '.h 
'-'�' ıP Allah dilemiş olsaydı hepsini doğruluk üzerinde toplar, hepsine 
iman nasip eder, imanlı bir tek toplum yapardı. Mademki yapmamış, demek 
ki dilememiştir. o dilemeyince de sen hangi ayeti getirsen, hangi harikayı 
göstersen iman ettiremezsin. Şu halde ��ı � �� 'jj sakın cahiller 

u , 

güruhundan olma, onları imana getirmek için hemen yerlere geçip veya 
göklere çıkıp da bir ayet, bir zorlayıcı mucize arayacak derecede hırslanma da 
sabret. Çünkü �;.-: ! �.l1ı :. _.,:· ! wı davete, duyanlar, işitme gücü bulunan-

ı , , .. , 

lar icabet eder. an ;.4�::! �:;JG Olüleri de Allah ba's eder, diriltir. Şu halde 
bugün duymayanlar yarın duyabilirler, bugün iman etmiyenler yarın edebilirler. 
�P,";. �! � Sonra da duyan duymayan, iman eden etmeyen hepsi Allah' a 
döndürülürler, hayır veya şer cezalarını bulurlar. 

Evet, ölü gibi duygusu olmayan, işitmek istemiyenler, Allah'ın bu kadar 
açık ayetlerini hiçe saydılar ha! 
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Meal-i Şerifi 

4 1 7  

37- Dediler ki: "Ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi'! " 
De ki: " Şüphesiz ki Allah, bir mucize indirmeye kadirdir, fakat çokları bil
mezler". 

38- Yeryüzünde yürüyen hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir 
kuş yoktur ki, sizin gibi birer ümmet olmasınlar. Biz kitapta hiçbir şeyi ek
sik bırakmamışızdır, sonra hepsi Rablerinin huzurunda toplanırlar. 

39· Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içinde kalmış sağır ve dil
sizlerdir. Allah dilediği kimseyi şaşırtır, dilediği kimseyi de doğru yolu ko
yar. 

�� ::,_. �ı � J) 'i) ı)u� Ve: 11 ona Rab binden bir ayet indirilse ya" dedi-
.. ,,,. , 

. 

ler. İnen ayetleri duymadılar inkar ettiler de, Peygamber'e kendi gönüllerince bir 
ayet ve alamet, bir mucize indirilmesini hor görür bir itiraz şeklinde talep ve te
menni ettiler. Ey Muhammed Ji sen de ki: �I J; �1 J&. �,)Li IJJI �I Allah bir ayet, 
bir alamet, bambaşka bir mucize indirmeye şüphesi� kadi�dir. İndirmezse 
güçsüzlüğünden değil, hikmetindendir. �� � �ftl �J Ve fakat onların çoğu 
bilmezler. İlim, şanlarından değildir. Ayeti, delili v� alameti farketmezler, on
dan alınması gereken ilmi almazlar. İneni anlamadıkları gibi, ineceği de anla
mazlar. İstediklerinin kendilerine faydalı ve peygamber göndermesinden kaste
dilen hikmeti, korkutma ve teklife uygun olup olmayacağını ve indirilmekte 
olan ve bunca akla uygun delilleri içeren ayetlerden istidlal edemeyen ve fayda
lanamayanların tek olaylardan hiç istidlal edemeyeceklerini, faydalanamayacak
larını; delil ve ayetin asll önemi, olayları olmadan önce anlatmasında olmak 
itibariyle, istenilen tek olay ve harikanın bir delil değil, bir medllll, bir sonuç 
olacağını ve  bundan dolayı olayın kendisinin hadd-i zatında dağların başa 
geçmesi gibi bir musibet ve bela olabileceğini ve özellikle inkarcıların bütün ih
tiyari güçlerini reddederek inkarlarını zorlayıcı bir şekilde söküp alacak ve gi
derecek olan bir olayın, bir kudret ayetinin kendilerini kahredecek ve yok ede

cek bir fiili musibetten başka bir şey olmayacağını. ve bunun ise kendilc:rinc 
değil, ancak başkalarına bir ibret ve ayet olacağını bilmezler de öyle cahilce te
mennilerde bulunurlar ve dediklerinin yapılmasını Allah'ın kudretini inkara ve 
hak ayetleri yalanlamaya vesile edinirler. "O Peygamber de ona şöyle bir mu
cize inse ya!" derler, dururlar. Gerçi içlerinde bilenler ve heveslerine uyup sırf 
inat ve serkeşl ik için böyle diyenler de vardır. Fakat çoğu bilmezler. Peygamber 
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ı,.� l'nhlllrrc, nzgınlara uymak için deği l, bildirmek ve haber vermekle Allah'an 
Hınhınllnn korkutmak ve irşad etmek için gönderilmiştir. Eğer onlar duysalar 
hi bu�knli vuku bulan şeyde Allah'ın kudretine delalet eden fiili alametler mi 
yoktur'! ny inkar edenler, .j#�'ı1 ..,; �7.) ::,.. (-:, yerde debelenen hiçbir hayvan, '(, - , ,, - , ..... 
�� � .�ll. ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, ;.tJU:..1 �1 �! sizin 
lu�nzeriniz ümmetler olmasın. Bu ayetin sevki iki şekilde düşünülür: Birisi 
ilmi ve ahirete imanı olmayıp, hayatı, bu dünya hayatından ibaret sananların ge
nellikle hayvanlardan fazla bir meziyete sahip olmadıklarını anlatmaktır ki �J1 
j:..ı � J; r�'ı1lr "İşte onlar hayvanlar gibidir, h�tta daha da sapık" (Arat, 11179) 
ayetindeki gibidir. Nitekim ikinci ayet de bunu açıklar. Diğer bir şekil de: Allah 
Teala'nın delillerinin gücünü anlamak için, diğer hayvanların yaratılışlarında ve 
hayat tarzlarında insanların istifade edeceği pek çok sırlar bulunduğunu 
hatırlatmaktır. Ki çoğunlukla tefsirciler bu şekli tercih etmişlerdir. Yani hepsi 
sizin gibi başlangıçta topraktan yaratılmış, bir hayat tarzına mazhar edilmiş, bir 
nizam altına alınmış; hepsi sizin gibi rızıkları, ecelleri biçilmiş, takdir edilmiş 
zamana kadar yer içer, gıdasını alır; hepsi sizin gibi birbirine çeşitli şekiller 
içinde bir benzeşme ve cinsiyet taşır. Hepsi sizin gibi toplanır, birbirleriyle 
tanışır, yan�şır veya kaçar, koklaşır veya döğüşür. Hepsi sizin gibi birbirinden 
doğar, ürer; hepsi sizin gibi bir asıldan çıkar, çoğalır, çeşiÜenir. Yaratanın kud
reti, hükmü ve tesiriyle tekden çıkan bu çeşitlenme ve ayrışma içinde hepsi sizin 
gibi bir hayvani hayat yaşayan çeşitli bölükler ve farklı sınıflardır. Yerde 
sürünenleri, havada uÇanları ile, her çeşit size, bir benzeme yönünü içererek, 
hepsi sizin denginizdir. Siz de sınıflarınız ve çeşitli özelliklerinizle onların bir 
benzerisiniz; hepsi, ilahi takdir ve Allah'ın tedbiri dairesinde özel nizamlar ve 
hükmedici kanunlar altına konulmuş korunan haller, kurala bağlı 'işler, görünen 
ve yürüyen hususlar sizin gibi birer ümmet ve bundan dolayı size birer ibret der
sidirler. Hepsi asli yaratılışları ve varlık nizamlarıyle ilahi kudretin birer deliller 
manzumesi ve hikmet kitabının ayetleridirler. � � yGS.ll ui Gl,� C. Biz kitapta - , , , , 
hiçbir şeyi geride bırakmadık ve kusur işlemedik, hiçbir şeyi eksik 
bırakmayıp, hepsini nizamına bağladık, kitaba yazdık. Bütün hilkat bir kitap 
ve bütün varlıklar o kitap muhtevasının kelimelerini ve delalet ettikleri şeyleri 
ifade eden nakışlar (süsler) ve yazılardır. Alemde cereyan edecek olan bütün ya
ratıkların, iri ufak, yüksek ve alçak her şeyin durumları levh-i mahfuzda tama
men ve açık bir biçimde yazılmış, hiçbiri ihmal edilmemiştir. �I j,ı � C. �1 
"J\llah'ın ilk yarattığı kalem 11(1) ve �IS' ; � �ili �  Jj "Olacak şeyleri kalem 

( 1 )  Ehu Davud, Sünnet, '1 6; Tirmizi, Kader, 17; Ahmed b. Hanbel, V, 317. 
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:vazmış bitirmiştir" (1 ). Hak ilim kalblere o kitaptan nazil olur. Ve ilk kalemin 
yazdığı bu yazı, tesbit ettiği bu nizam sayesindedir ki varlıkları tetkik etmek ve 
incelemekle bilgiler, ilimler, fikirler edinilir, kitaplar yazılır ve tasnif edilir, 
geçmiş ve geleceğin kanunlan sezilir. Hadiselerin gidişatından ezel ve ebedin 
kelimeleri ve ayetleri okunur. Ve hele yerde hareket eden hayvanların, kanat de-· 
nilen iki basit yelpaze ile yerden kalkıp göğe doğru fırlayan, uçan kuşların hare
ketlerinde ve kaderlerinde etken olan kudret nizamının, hareket kanununun ve 
hayatın, bunların sonuçlarının inceleme ve tetkikinden bütün bunJarı temsil eden 
insanlığın ne gibi hayatlara aday olduğunu ve bu konuda ne kadar ilahi hüküm 
ve tekliflerin cereyanma uymak zorunda bulunduğunu ve Allah'ın yaz<.hğı 
yazıların kesinliğini ve sırf hayvani hayat yaşamak isteyenlerin bunlardan ve 
kendi tabiat ve yaratılışlarından ne kadar gaflet ettiğini az çok anlamak mümkün 
olur. Bu  böyle olduğu gibi Kur'an'da da insanlığın muhtaç olduğu deliller ve 
ilahi tekliflerden hiçbir önemli şey terk ve ihmal edilmemiş, hepsi kısaltmadan 
uzatmaya veya uzatmadan kısaltmaya giden bir güzel beyan ile muhkem ve 
müteşabih çeşitli şekiller, açık _yeya gizli deliller ve işaretler içinde hatırlatılmış 
ve. ihtar edilmiştir ki �l!..1 �1 �! "ancak sizin gibi .birer ümmettir/er. " ihtan da 
bu cümledendir. Bunlar gösterir ki Allah Teala1nın gayb kudretinde, levh-i mah
fuzunda bulunmayan ve bulunamayacak olan hiçbir ayet yoktur. o kadir olan 
Allah yaratılışa, kanun koymaya ait, kavil ve fiili her ayeti indirebilir. O'nu da 
kitabına yazmış, nizamına bağlamış hiçbir ihmal ve kusur etmemiştir. Fakat 
ayetin faydalı olması, az çok bir benzerlik ifade ederek çeşitli şekiller içinde 
benzerden benzere delalet etmesinde ve dolayısıyla bir tafsilatı özetlemesinde 
ve bir bütünlüğe işaret etmesindedir. Olayları yalnız tafsilatından okumak ve her 
olayı tek tek düşünmek ve bilhassa yaşamak istiyenler hiçbir ayet okuyamazlar. 
Bizzat olayların içinde boğulmuş kalmış, kendileri başkalarına ibret olmuş olur
lar. Mesela filanın başına dağ yıkılmış, filanı yıldırım çarpmış, bunu teker teker 
düşünmekte hiçbir mana yoktur. O, kalemin kuruduğu bir olaydır. Onun bir 
ibret olabilmesi, benzer dağların, benzer başlara yıkılıp düşebileceğini ve 

Allah'ın buna kadir olduğunu ve bundan dolayı bundan sakınmak ve korkmak 
lazım geldiğini anlatması itibariyledir. Havada kuşun kanadıyla uçtuğunu görüp 
de ondan uçma kanunlarını ve o kanunları yazan Allah'ın kudretini anlamayu 
çalışanlar içindir ki, kuşların uçması bir ayet olur. Bütün hayvanların bôyle birer 
ayet olduğunu anlamayan ve benzerliklerden sonuç çıkarmaya çalışmayanlara 
ne kadar ayetler indirilse boştur. ·indirilen bu kadar ayetlere aldırmayıp da, "bir 

( 1 )  Buharı, Nikah, 8; Nesei, Nikah, 4. 
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ayet indirilse ya" diyenler, ayeti anlar ve dinler olsalardı, gözleri önünde benzer
leri olan hayvanlardan gereği gibi ibret dersi alırlar ve nasıl bir hayvani hayat 
yaşadıklarını anlarlardı da, Allah Teaia'nm neler yaratın.aya kadir bulunduğunu 
ve hayatın içinde bulundukları dünya hayatından ibaret olmadığJnı takdir ederler 
ve öyle dünya hayatına sarılıp Allah'ın ayetlerini yalanlamaz ve inkar etmezler
di. Allah'ın kudretini anlamalı· ki, ne yerde sürünen hayvanlar takdir edilmiş 
olan hayatlarını yaşamak için muhtaç bulundukları nzıktan mahrum kalırlar, ne 
de havada uçan kuşlar Allah'ın yazdığı sınırları geçebilirler. Hepsinin halleri ve 
hareketleri korunmuş, hayat serüvenleri bütün z�manlarıyla "Ümmü'l-kitab"da 
yazılmış ve zabtedilmiştir. Debelenir koşarlar·, uçar sekerler. �.J� � Jı � � - , 

Sonra bütün bu ümmetler Rab'ları huzurunda toplanırlar. Ahirete sevkedi-
lir, alemlerin Rabbinin büyük huzurunda toplanırlar da o zaman birbirlerinden 
acılarını çıkarırlar. Nebevi L.adiste geldiği üzere boynuzsuzlar boyiıuzlulardan 
öclerini alırlar. hiçbir hayvan yoktur ki hakkında bu yazılmamış bulunsun, bu 
sonuç başına gelmiyecek olsun. 

Kitapta hiçbir şey eksik bırakılmadığı halde �Ç� ı;.;S' �.l1G bizim 
ayetlerimizi yalanlayanlar ise, � sağırdırlar. Onları' d�ymazlar: gereği gibi 
düşünecek ve anlayacak şekilde işitmezler ve bundan dolayı "geçmişlerin ma
salları" derler. Ve ayetlerden saymazlar da başka ayet isterler. � Ve dilsiz
dirler. Hakkı söyleyemezler. Ve onun için davetine icabet edemezler. ı.::>�I � 

, , 

Türlü türlü karanlıklar içindedirler. Küfür, cahillik, inat, taklit, nefsin isteği 
ve ihtiras karanlıkları içinde önlerindekini görmezler, karanlıkta yuvarlanır gi-

' derler. Evet �L·� aJı � ::;.  Allah kimi dilerse onu sapıklıkta bırakır. Onda 
, , 

dalalet yaratır. Kendi yolundan sapıtır. Sapıklık onun devamlı tabiatı olur kalır. 
Allah'ın duyurmadığına kimse bir şey duyuramaz. Allah'ın söyletmediğine kim
se bir şey söyletemez. Allah'ıti .göstermediğine kimse bir şey gösteremez, 
Allah'ın şaşırttığını kimse yola getiremez. Ağız, dil, göz, kulak verdikten sonra 
da Allah dilerse o dili söyletmez, o göze göstermez, o ktllağa işittirmez. Gerçi 
yukarda geçtiği üzere Allah kendine rahmeti yazmış, hidayet fıtratı üzere 
yapmıştır. Önce bizzat, O'ndan zorla saptırmak gelmez. Allah'ın saptırması, ku
lun sapıklığı istemeye yönelik bir kötü seçimi ile ilgilidir. Fakat yerde sürünen 
hayvanlar i le havada uçan kuşların farklılığı kabilinden fıtratın derecelerinin 
farklı lığı, sırf onun istemesinin eseri olduğu gibi, kulun istemesinin yerine gel
mesi ve onun basması ve mühürlemesi de sırf onun istemesinin eseridir. 
Bazısında yüzlerle talebten sonra basmadığı sapıklığı, diğer bazısında bir kaç ta
lep ile basar. /·�;:· /. _.ı.� Jc. �:� t!..; �� Ve her kimi dilerse onu doğru bir 
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yola koyar ki, üzerinde yürüyen doğruca gider, maksadına erer. 

Allah'ın ayetlerini ya lanlayan , doğru yolundan kaçman ve Al lah'dan hn�ku 

mabudlara tapınan müşriklere, yaratılışta zorunlu olarak tespit cdi imi& bulunan 

birlik ayetini tasdik ile, kendi nefisleri�deki yalan çelişki lerini açıklamak ve 
sonuçlarını göstermek için, ey Muhammed: 

Meal-i Şerifi 
40� De ki: "Kendinizi hiç düşündünüz mü, Allah'ın azabı size gelse 

veya kıyamet vakti gelse, Allah 'tan başkasına mı yalvarırsınız? Eğer 
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41- Hayır, yalnız o Allah'a yalvarırsınız. O da dilerse kaldırılmasını is
tediğiniz belayı kaldırır ve o zaman ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz. 

42- Şüphesiz ki senden önceki ümmetlere de peygamberler gönderdik. 
Bize yalvarsınlar diye onları darlık ve sıkıntı ile yakalayıp cezalandırdık. 

43- Hiç olmazsa kendilerine baskınımız geldiği zaman olsun, yalvar
malı değiller miydi? Fakat kalbleri katılaştı ve şeytan yaptıklarını kendile
rine güzel gösterdi. 

44- Kendilerine hatırlatılanları unuttuklarında, onlara her şeyin 
kapısını açtık. Nihayet kendilerine verilen o nimetlerle sevinip zevke 
dalınca onları azabımızla ansızın yakalayıverdik. Hemen ümitsizliğe 
kapılıp şaşkına döndüler. 

45- Böylece zulmeden kavmin kökü kesildi. Alemlerin Rabbi olan Al
lah ' a ham dolsun. 

�'Gl Bu deyim Arap dilinde benzeri bulunmayan bir soru ve teaccüb keli
mesidir ki, derin bir hayret ortaya koymak suretiyle �J�1 "bana haber veriniz" , , 
manasını ifade eder. Kaideye göre bunun tam manası: "sen kendinizi gördün mü 
söyle" demek gibi görünürse de, Nahiv ilminde bu şekilde fail ve meffıl ol
mayıp, kıyasa uymayan bir terkip olduğu beyan edilir. Ve �ı:�ı�l "sen seni gördün 
mü? �tı "sen, sizi gördünüz mü?" yerinde bir tekit ve tefsir manasında bulun
duğu ve tümüyle ''acaib, haydi haber ver veya haber veriniz" mealinde kul
lanıldığı gösteriliyor. �tl de "hemze" soru içindir ki, teaccüp (şaşma) ve ihbar 
(haber verme) bunun gereğidir. Bu fiil, gözle görmeden veya "görmeye isabet 
etmek, ciğere nüfuz etmek" manasına re'y ve itikaddan veya iki mef'fılüne 
. teaddi eden efal-i kulfibdan, babında baki ilim manasına g9rilş veyahut babında 
baki olmayıp haber verme manasına olan ilmi görüş olmak üzere dört iştikak 
(türeme) ile kullanılır. İlk üçünde kelimenin aslından olan ikinci hemze ya tah
kik veya beyne beyne teshil i le okunur ve hazfi caiz olmaz. Ve muhatabın 
değişmesine .göre �t,1 • �1:,1 . �1) gibi, ta { c.:,, ) harfi (fail zamiri) deği§İr ve 
ff üli gösterir, buna �'G1 . �ı�l) gibi, kaf { � ) 'ın bitişmesi caiz olmaz. Fakat 
haber verme manasına ilmi görüşten olduğu zaman hemzenin tahkiki ve beyne 
beyne teshili, hazfi ve elife ibdai ile meddi de caiz olur. Nitekim çoğunluk 
(cümhur) kıraetlerinde tahkik ile, Nafi ve Ebu Cafer'de teshil ile, Kısfü'de ıskat 
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ile ve Vcr�'dc ibdai (hemzenin elife çevrilmesi) ile okunmuştur ki, bu ibdai Surf 
ilmi kaidesine aykırı olmakla beraber Arap kelamında vardır. Sonra iş bu ..;.;)..1 
"bana haber verin" manasında muhatabın değişmesine göre �1) . �tl , · �tı 
gibi ta ( � > 'nın, önceki gıbi değişmesi caiz olduğu gibi, ta ( � > müfred 
müzekkerdeki hali üzere meftuh (üstünlü) kalmakla beraber, muhatabın 

' 

değiştiğine işaret için sonuna �tl . �t,1 gibi çeşitli şekilde bitişik kaf ( � ) 'm 

katılması da caiz olur ki, bu durum, bu fiile mahsustur. Buna göre �T;l kelime
si �T) yerinde olarak <..i:J�l "bana haber veriniz" demektir. Yani � zamiri, 
meffıl deği l ,  failin değiştiğine delalet eden bir harftir. Basralıların izahı budur. 
Fakat Kisai bunun birinci meffıl makamında olduğuna kani olmuştur. Bu şekil 
ile mana yine viJ�ı "bana haber verin" olmakla beraber ��t1 ile �t1 ' �tı 
ile �1) arasında 'esas itibariyle ince bir zevk farkı vardır. �t,1 Kalbin vaki'dc 
kendine ve kendinde meydana gelen şeylerle ilgili vicdanından, yani bir şuura 
şuurdan; �t,1 ise mutlak bir şuur vicdanından sormak ve soruşturmak demek 
olur. Nitekim bu �yette �t,1 sorusu bu subjektif fiil olan dua ile ilgili vicdana 
yönelmiş. �;.J; J.ıı ;.11 "Aliah'tan başkasına mı dua ediyorsunuz?" buyuru}-

, 1 1 muştur. Gelecek olan �I,1 JJ ayetinde de .ı.., �\ JJı � �I ::_;. ''Allah'tan başka 
, ,,,, ,, � ,, 

bunları size geri verecek tanrı kimdir" (Enam, 6/46) buyurulmuş, nefislere 
dışlarından vaki olacak gelmelerle ilgili vicdana yöneltilmiştir ki, Kısai mezhebi 
hem Nahve ait kıyasa uygun, hem de bu ince farkı açığa çıkarmış olması 
bakımından bizce daha çok dikkate şayandır. 

Jj Ey Muhammed, müşriklere de ki: �t,1 Genellikle her biriniz ken
dinizi gördünüz, anladınız mı? Kendinize, vicdanınıza gerçekten şuurunuz var 

1 

mı? Varsa şunu bana söyleyiniz, haber veriniz bakayım! J.ıı yr.t&. �1 �I Eğer 
size Allah'ın -dünyada yıkılıp gitmiş ümmetlere gelen- �zabı gelirse,· �1 �1 
�WI veya geleceği kesin olan saat gelir, başınıza kıyamet koparsa, JJı ;.11 
�;:i Allah'tan başkasına mı dua eder ve sığınırsınız? Yani vicdanla�ınızın 
derinliklerine inerek kendinizi iyice yoklayınız, tartınız bakayım, böyle yok edi
ci dert ve felaket karşısında bulunduğunuz veya içine düştüğünüz acıklı ve 
müthiş bir zamanda nasıl bir ruh hali içinde bulunur.sunuz? Bütün ümitleriniz 
silinir, ölmüş gibi tamamen ümitsizliğe mi düşersiniz? Yoksa henüz canınız 
· çıkmadıkça yine bir kurtuluş ümidi besler, derinden derine bir kurtarıcıya 
sığınma hissiyle inler misiniz? Eğer inlerseniz, o zaman samimi kalbinizden 
kime sığınır, kime çağırır yalvarırsınız? Allah'a mı, yoksa Allah'tan başka tanrı 
tanıdığınız putlarınıza mı? �-�� r��� �! Eğer siz doğru kimselerseniz gerçekte 
Allah'tan başka ilahlar vardır iddiasında yalancı değilseniz s.öyleyiniz, öyle bir 
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znmandn /\llah'tan başkasından ümit bekler, Allah'tan · başkasma dua ve niyaz 
ctlr.r mhti niz'! J,; Hayır, �"i; ;�ı ancak Allah'a dua edersiniz, her ne umar
HntHi'. < >'ndan umar ve yal naz O'n� niyaz edersiniz, :� �I �ı �;."i; (. :; ·� O da 
dlltrNe dua ettiğiniz azabı, sıkıntıyı açar,. başınızdan defeder, �';!; (. �� .. �;� 

.. 

Vf o znnıun siz Allah'� ortak tuttuğunuz şeyleri unutur, evvelce tapındığınız 
diler ilahlarınızı o muddet içinde terkeder, hatırınıza bile getirmezsiniz. 
c_·ünkü zararı açmaya gücü yeten tek �erci ancak Allah olduğu akılların ya
rntı lışında ve vicdanın derinliklerinde mevcuttur. İşin ciddiliği ve korkunun 
dehşeti diğerlerini siler süpürür ve o zaman Allah'tan başkasının hiç olduğunu 
vicdanlar açıktan açığa duyar, akıllar idrak eder, yeter ki akıl kalmış, vicdan 
donmamış bulunsun. 

,.._ -

Ey Muhammed, �ı!) � fa1 )! ı:r �1 � sen emin ol ki senden önce bir çok 
ümmetlere biz peygamberler gönderdik. Böyle tanımadılar, küfrettiler de 

• �� • �°Ol.ı �u.li.U biz de onları şiddetli fakirlik, geçim darlığı -ve hastalıklar ve 
�fetlerfe sıktık, fakirlik v� zaruretle tuttuk baskı yaptık. �;.�'-,,:! � Ki tazarru 
etsinler, düşüklüklerini anlayıp isyanlarına tevbe etsinler, affımıza 
sığınsınlar, yani bu hal içinde tevbe ve tazarru etmeleri mümkün ve muhtemel 
idi. ı�� G.:.� ��·�ı 'i.ı� Şimdi baskımız kendilerine geldiği sırada boyun , 1 
eğip, sığınsalardı ya, � :- ',i � ve fakat sığınmadılar, gittikçe kalpleri 
katılaştı. Uyanma kabiliyeti�rini kaybettiler, fakirliğe ve zarurete alıştılar. �j� 
� ı)lS' L.. ��ı ;..fJ Şeytan da yapıp durduklarını alladı pulladı kendilerine 
hoş gösterdi. Yaptıklar.ını fena diye değil, iyi yapıyoruz diye yapmaya, şerri 
hayır, günahı sevap saymaya başladılar. Artık tevbe ve dönüş ihtimali kalmadı, 
vicdanlar dondu, akıllar tutuldu, azıttılar da azıttılar. 

Başlangıçta fakirlik ve ihtiyaç, mahlUkun asil yokluğunun gereği ve ma
hiyetinin lüzumlu unsurudur. Onu defeden ve yok eden de Allah'ın rahmetidir. 
O rahmetin eksilmesi ile ortaya çıkan fakirlik, zaruret ve sıkıntı ise, isyanlar ve 
serseri insanlara hadlerini ve kendi kendilerine bakıldığı �aman durumlarının 
gereğini hissettirerek ve göstererek kurtuluş ve kulluk hissi uyandıracak bir fiili 
alamet ve ilahi hatırlatıcıdır. Ve bundan dolayı ihtar ettiği manayı anlayanlar 
için bir nimettir. Fakat bunun, bu ihtar edici kuvveti ve İrşad edici delaleti de
vamlı değil, belli bif müddet i le s1nırlanmıştır. Bunun için böyle bir ilahi 
sıkıntıya tutulanlar, onu ilk önce .nimet bilmeli ve süratli bir şekilde uyanarak 
nefsin baş kaldırmasını kırmalı ve kulluk aczini hemen anlayıp tevbe ve yalvarış 
ile Allah'a sığınmalı ve ıslah yoluna dönmelidir. Bu uyanıklılık ne kadar çabuk 
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olursa, dünya ve ahiret faydası da o kadar mühim olur. Bunu nnlaıyııl tfvhokAr 

olanlar dünyada olmazsa, herhalde ahirette istifade ederler. Hn şiddetli uhuı ilk 
lcsir anları geçtikçe ihtarın kuvveti azalır, daha çok kuvvetlendirmoyo ihti yat� 
duyulur ve gittikçe uyanma ihtimali azalır ve zor elde edilir. Nihnyot o .-mırla 
müddet biter, sıkıntının bütün uyarıcı kuvveti de tükenir, bir nlışknnhk vt' tnhint 

haline gelir ve �alb öyle katılaşır ki, artık ondan sonraki bn�knhhrmıı ıtlnhil

diğine şiddetlenir. Artık baskı ve şiddetin hiçbir terbiye edici hmu&nHı knlmnz. 

Bunun için terbiye edici bir hikmet ve maksatla tatbik olunacak hmtkı ve lfldtlct, 
uzun ve devamlı olmamalıdır. İlahi hikmet, baskıyı, şiddeti ve nihayet nznh el·· 
meyi, fesadı ıslah, kötülüklerj sınırlama, durdurma ve temizlemek için tıtlhik 

eder. Fakirliğin ve zaruretin kaynağı olan kötülüklere karşı baskıyı arhrmak İNe. 
o kötülükleri çoğaltmak demek olur. Bunun kurtulma ihtimali varsa, zorlanıa<lu 
değil, kolaylaştırmadadır. t:J! �(;:, n! :�1 "Bir şey sıkıştığı zaman genişlcr11 
Sıkıştırma ile katılaşmış olan kalbleri yumuşatırsa, kolaylaştırma ve genişletme 
yumuşatabilir Ve artık bu genişletme ve genişleme onlara ya kurtuluşu ka
zandırır veya patlatır bitirir. Ve her iki takdirde kötülükler sonsuz bırakılmış, 
kötülerin arkası alınmış olur. Şu halde "' ı;,Ji (.. ı;..; l:ü o katı kalbliler ne za-.. ..  ; 
manki hatırlatıldıkları ibretleri unuttular. Evvela derece derece kolay
laştırmayı ifade eden peygamberlerin hatırlatmaları, ikinci olarak tevbe ve tesli:
miyet telkin eden şiddet ve zaruret ihtarlarını düşünmek ve uyanık olmak ihti
malleri kalmadı. O zaman � JS' y(;,1 � � Üzerlerine her şeyin kapısını ; ,. " . 
açtık. · O şiddet ve sıkıntıdan sonra onlara öyle bir hürriyet ve refah verdik ki. 
maddi manevi bütün engelleri kaldırdık, her taraftan üzerlerine nimetler 
saldırdık, iyi kötü her şey kendilerine bol bol açık bulunuyordu. Her türlü rahat
lar, sıhhatler, zaferler, başarılar, zevkler, sefalar önlerinde amade idi. Ne arzu et
seler bulacak ne isteseler yapabilecek bir hale geldiler. Kendilerine, kendi ira
delerinden başka yasaklayacak ve kayıtlayacak hiçbir şey görünmüyordu. Öyle 
serbest bir imtihana kondular ve öyle derece derece yükselmeleri arttı ki r� ı :;;.· 
l,ı) G.ı ı;.) nihayet bu hürriyet ve refah ile ferahlandılar. Tuttukları yolu� iyi , , 
olduğuna ve bütün bunların kendi hakları olduğuna ve her sorumluluktan kurtul
muş olduklarına hükmettiler. hiçbir kayıt, hiçbir kaygı duymaz oldular. Her ıoy 
kendilerininmiş, Allah ve ahiret yokmuş gibi zevk ve sefaya daldılar, keyiflerini 
çattılar. Tam böyle ferahlandıkları, "gel keyfim gel" dedikleri sırada � ;;ıuJl-1 
kendilerini birden bire bastırıp yakalayıverdik. �;_ç. �r�\l o saat iblis alhl 
bütün ümitleri kesildi. Ümitsizlik ve tam mahrumiyet iÇinde donakaldılar. 
Bundan böyle onlar, sonsuz .bir hasret içindedirler. ı;Jl; ��.lJı r:,l)I �r., � Artık o 
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ıulnuHl�n, �ükür yerine küfreden kavmin ardı alındı, kökü kesildi. Arka
lnrmdn hi«.; kimse bırakılmadı, hepsi yok edildi ve bu şekilde zulümlerine son 
vcrihli. Büylc zalimleri bile her türlü hatırlatmayı yaptıktan ve Allah'ın her türlü 
rnhmct eserini gösterip her imtihandan geçirdikten sonra azab etmek ve yok et
mek ve yeryüzünü bu türlü zulüm ve şerlerden kurtarmak elbette Allah'ın kulları 
ic.;in pek büyük şükranlara layıktır. ��ı �� � �(, Her nimet gibi bunun da 
hamd ve şükrü alemlerin Rabb'i olan Allah'adır, O'nun hakkıdır .. 

Ey Muhammed, sen Allah'a hamdet de, hamd etmeyen nankörlere: 

Meal-i Şerifi 

46- De ki: "Söyleyin bakalım, eğer Allah kulaklarınızı ve gözlerinizi 
alır da kalblerinize mühür vurursa, Allah'tan başka onları size getirecek 
tanrı kimdir? " .  Dikkat et, ayetlerimizi nasıl türlü türlü açıklıyoruz, sonra 
da onlar yüz çeviriyorlar? 

47- De ki: "Söyler misiniz bana! Size Allah'ın azabı ansızın veya açıkça 
gelirse, zalim toplumdan başkası mı helak olur? " 
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48- Biz peygamberleri. ancak rahmetimizin müjdecileri ve azabınuzın 
hubercileri olmak üzere göndeririz. Artık kim iman edip durumunu 
düzeltirse, onlara hiç korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. 

49- Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, yapmakta oldukları fenahklar 
yüzünden onlara azap dokunacaktır. 

• 

�T) Ji De ki: Şunu bana haber veriniz. �t:.;r, � aJı �1 �' Eler Allah 
kulaklarınızdaki işitmek ve gözlerinizdeki görmek gücünü ah�erir, duyt1n 
kulaklarınızı sağir, gören gözlerinizi kör ediverir, � � �j ve kalhlfrl· 

,. 

nizi mühürleyiverirse, yani mühürler, hayır ve hidayeti anlamayacak lıir hale 
koyar veya deliler gibi akılları giderir veya hiçbir şey duyamayacak �ckildc 

• 1 kalblerinizi öldürür, bütün şuurunuzu alıverirse, � �4 �ı ';,;&. � .. ı :;.  Allah'tan 
başka onu size getirecek ilah kim?. Yani işitir kulaklarınız, görür gözleriniz, 
duyar kalbleriniz var; bunları görüyor, biliyorsunuz değil mi? İnsanlığınızın en 
şerefli güçleri olan bu araçları size veren Allah dilerse sağırlar, körler, 
yanılanlar, delirenler, uyuyanlar, bayılanlar, ölenlerde yaptığı gibi sizden yine 
alabilir. Bunu da görüyor, biliyorsunuz değil mi? Allah bunlardan birini veya 
hepsini alırsa, sağırların kulakları, körlerin gözleri açıldığı, delilerin ayıldığı, 
uyuyanların uyandığı gibi dilediği zaman yine verebiliyor. Bunu da 
görüyorsunuz değil mi? Peki ama Allah bunları alır ve vermek istemezse size 
onları alıp getirecek geri verebilecek hiçbir kimse, Allah'tan başka hiçbir kud
ret düşünülebilir mi? Ve hele sizin ilah diye tapındıklarınızdan birinin bunları 
iade edebilmesine imkan var mıdır? Hayır, değil mi? O halde Allah'ın varlığını 
ve birliğini ve kudretini nasıl inkar ediyorsunuz? Ve nasıl olup da Allah'tan 
başka ilah var diyorsunuz. Ve nasıl oluyor da öldükten sonra dirilmenin ve 
kıyametin imkanına ve bunları Resulüne tebliğ edebileceğine inanmıyorsunuz? 

Ey muhatab, uÇ�I 'J,;..:; ; � :,Ji;1 bak biz ayetleri nasıl tasrif ediyoruz, 
, � 

nasıl çeşitlendiriyoruz? Ve nasıl şekilden şekle koyuyoruz. Bir vücutta kulak-
lar yapıyoruz, gözler yapıyoruz, kalbler yapıyoruz, bunları alıyoruz veriyoruz; 
bir kalbe hem kulaktan, hem gözden, hem de kendinden nişanlar veri yor, dela
letler telkin ediyoruz. Onlara hem varlıklarını duyuruyoruz, hem yokluklarını; 
aynı bir manayı kah kulaklara koyuyoruz, kah gözlere sokuyoruz, kah dojruuan 
doğruya kalbe bırakıyoruz. Bir mana, kah bir ses olup kulaklarda çınhyor, kAh 
bir nakış olup gözlerde parıldıyor, kah bir acı ve tad veya sırf bir akıl olup knlb
leri oynatıyor. Bir ses, bir nakış, bir akıl, kah geçmişleri çekip getiriyor, kah ge
leceklere çekip götürüyor, kah bir nimetin cazibesi ile istekleri çekip imrcndiri-
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yor vr kl\h bir eczayı uzaklaştıran şeyle nefretler, korkular saçıyor; bir ses 
nnAmedc·n nağmeye, duraktan durağa çeşitli nitelikler içinde diziliyor, kulaklara 
di\k OIOyor; doğru ve eğri, kırık veya kırık olmayan harek�tler, sükunetler bir 
ı�ık i le 'c�itli şekiller kazanıp gözlere sokuluyor. Bütün bunlar aynı bir mana i le 
hir �lıtH, bir idrak, bir nur olup.kalblere iniyor, zihinde izlenim bırakıyor, derken 
o �uur ve idrak o kalbten yine aynı mana ile harekete geçiyor, çeşitli, birbirine 
benzer, birbirinin aynı şekiller ve nitelikler i le nefislerden, bedenlerden birer fiil 
olarak çıkıyor. Önceki gibi ağızlardan ses, ellerden yazı olarak yavaş yavaş 

I 

yayılıyor ve bütün bu tasarruflar ve değişmelerde o kulakları, gözleri, kalbleri, 
vücutları birleştiren aynı manalar sabit ve aynı medluller ebedi kalıp gidiyor. 
Fezanın derinlikleri, zaman,;: uzaması içinde kalblerde duyulup hafızalarda tu
tulan, dillerde söylenip kulaklarda işitilen, ellerle sayfalara yazılıp gözlerle 
görülen, ağızlarla okunan ve bu şekilde tekrar tekrar yayılıp yaşayan ve fakat 
bunların hiçbirine girmiş olmayıp o derinlikleri ve uzunlu�ları kaldırarak bir 
noktada, bir vicdan parıltısında toplayan o ebedi manalar ve değişmez hakikat
lardir ki tek olan Allah Teala'nın varlığını, kudret ve tasarrufunun kemalini 
gösteren hak ayetlerin aslı, zat ve hak sıfatının ifadesi olan ve Allah'ın tebliği ve 
ifadeye gücü yet�n en · belağatlı bir mütekellim (konuşan) olduğunu da isbat 
eden Kur'an'm, Kelamullah (Allah kelamın)ın kendisidirler. Bakınız Allah o 
ayetleri Kur'an'ında ne tertiplere, ne üslUblara, ne nazımlara koyuyor: Kah yap
maya, kah yoketmeye, kah iadeye yönlendiriyor. Kah tek. bir tenbih ve ihtar 
yapıyor, kah hisleri. harekete getirip teşvikler, korkutmalar saçıyor, kah gökleri 
ve yeri gezdirip ufükları dc.:?.ştırıyor, kah kalblerin, vicdanların derinliklerine 
indirip iç dünyaları gösteriyor, kah akli prensipler tertibiyle mantıklar içinde 
görünmeden görünmeyeni anlatıyor. Kah aynı anlayışı, aynı haberi, aynı müşa
hedeyi, aynı ayeti bir bedii sanat i le şekilden şekle, suretten surete, nazımdan 
nazma, çeşitli ve pek çok ayetler yapıyor ve kah çok çeşitli ayetleri bir ayete 
döküp genişleri kısaltıyor. Özetle hakikatin durumlarını nasıl bir harf, bir kelime 

... 

haline getiriyor, o harfleri ve kelimeleri nasıl siga (kip)lara çekiyor da, o açık 
deliller i le kendi varlığını, birliğini, tasarruf kudretini kulaklara, gözlere, kalb
lere nasıl tebliğ ediyor? �..-� � � Sonra da onlar bu ayetlerden nasıl yüz 
çeviriyorlar? 

�'G1 Ji Ey Muhammed de ki: Vicdanınızı iyi tartın da şunu bana iyi 
' 

haber veriniz: i� �1 w! �ı �(� �1 �! Eğer size Allah 'ın azabı hiçbir delil ve 
alameti olmaksızın birdenoire veya önce deliller ve emarelerini göstererek 
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H�ıktan açığa gelirse, ��ll&Jı ��I tı} � � zalhnler KÜruhundıan, yani kül'rü 
hnnn yerine koyan sizden başkası mı helak olau·uk'! lluyır. 

Bir de o kafirler peygamberliğin mahiyetini ve gi1rcvlcrini,  peygamberlerin 

gi'>nderi liş hikmetini bilmeztcr de, Peygambcr'dcn vazife ve sclahiycıi dı�ınuq 
�l"ylcr isterler. Halbuki ;:,._r .:;Jı J-) �J biz öteden heri �ünderdiiimlı peyKıtDl· 
herleri başka değil, ;:,..��J �;·:�. \ıı ancak birer müJdecl ve All11h 1 1n 

, , ,, .,; 

nzabından korkutucu olarak göndeririz. Bütün pcygumhcrlcr knviınlcrini sr
vindirecek şeyleri haber verip müjdelemek ve zarar verecek �eyleri hnhcr v�dp 
korkutmak ve sakındırmak, itaatları ve itaatların sevabını , güırnhlıırı ve 
günahların cezasını haber vermek ve tebliğ etmek için gönderilir. Yoksu hnhcr 
verilen şeylerin meydana gelmesi ve meydana getirilmesine onların asla karı�mn 
hakları yoktur, o Allah'a aittir. Peygamberin görevi acı ve tatlı doğru haberler 

' 

vermektir. Şu halde . . .  �'(, ;;.ı � kim iman edip durumunu düzeltirse, on-
lara hiçbir korku yoktur. 

Bu bilindikten sonra davayl açıklıyarak ve o kafirlerin sorularına cevap ola
rak ey Muhammed: 
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Meal-i Şerifi 

50- De ki: "Size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır, denıiyorum. 
Gaybı da bilmiyorum. Ve size, ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece 
bana vahyolunana uyuyorum. " De ki: "Kör ile gören bir olur mu? Hiç 
düşünmez misiniz? " 

51- Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları Kur'an'la 
uyar. Onlar için Allah'tan başka ne bir .dost, ne de bir şefaatçi vardır. 
Gerekir ki Allah'tan korkarlar. 

52- Sırf Allah'ın rızasını dileyerek sabah akşam Rab'lerine dua edenle.;. 
ri huzurundan kovma. Onların hesabından sen sorumlu değilsin, onlar da 
senin hesabından sorumlu değiller. Onları yanından kovduğun takdirde za-

. . . 

liınlcrden olursun. 
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53- Biz onlardan kimini kimi ile, 11 Allah nrunuzdun bunluru mı lutfunu 
lnyık gördü" desinler diye, işte böyle imtlhan ettik. Allah, �ükredenlerl 
cluha iyi bilen değil midir? 

54- Ayetlerimize inananlar sana geldikleri zantan onlara �i)yle sfiyle: 

Selam olsun size! Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazdı. Sizden her khn 
bilmeyerek bir kötülük işleyip de sonra arkasından tevbe eder, kendini 
düzeltirse, muhakkak ki O, bağışlayan, esirgeyendir 11

• 

55- Suçluların tuttuğu yol açığa çıksın diye, ayetleri l�te hiiylt ıenl�t;e 
uçıkhyoruz. 

Kıraet: �-·:· -:ı� kelimesi Asım'dan Şu'be, Hamze, Kisai ve Halefü'l-A�ir'e 

göre "ya" ( ,.; ) h�rfi ile �-·:· .J, şeklinde okunur. J_:·. kelimesi de Nafi ve Ebu , . . 

Cafer'e göre "lam"ın nasbı ile � şeklinde okunur. 

�I �� ..s� � :1)1 � " HAZAİN" kelimesi, dilimizde "hazine ;, veya 
"hazne" denilen "hizane" kelimesinin çoğuludur ki, ellerin erişemiyeceği bir 
şekilde mal biriktirilen, saklanılan mekanın adıdır. Yani mana: "Ben, Allah'ın 
kudret hazineleri bendedir, bana teslim edilmiştir, ben onlarda tek bu�nnu 
veya izinli olarak dilediğim gibi tasarruf ederim, diyemem, böyle bir iddlu· 
da bulunmam" demektir. Buna göre ayetler indirmek veya azab indirmek vcyn 

dağları altın yapmak vesaire gibi şeyler bana ait değildir. Bana: "Sen, /\l luh hı

rafından elçiysen Allah'tan iste de bize dünya saadetlerini bol bol versin, yoksu 

peygamberliğine inanmayız." demeye hakkınız yoktur. Onlar hcn inı elimde 

değil, Allah'ın elindedir. Dilediğine mülk v.eren, dilediğinden mülkU ulun. llilc

diğini üstün kılan, dilediğini zelil eden "biyedihi'l-hayr" (hayır e l inde olun) 

O'dur. �. ))1 �1 ':lj Ben gaybı da biln1em. Bilgim dışında bulunan Alluh'tn f'l il 
ve bilgilerini bilirim diye iddia da etmem. Kahinlik taslamam. Diğer hir Ayette 
de �.::..:� 1").J_ : .• "Z, �f 'i! �1 �} : �I 'u:' ·• L.j �ı � �� � � 0)J1 �1 � .. 'J' 'JJ "F.Atr 
ben gaybı bilseydim, elbette çok hayır elde ederdim ve bana kiitiiliik clolcıtll· 
mazdı. Ben, sadece inanan bir kavim için bir uyarıcı ve t�üjcledyim" (ArOt', 7/ 
188) şeklinde gelecektir. Şu halde bana: "O kıyamet ne zaman?" veyn "Azub ne 
zaman?" gibi gayba ait sorular sormanızın da bir manası yoktur. :ııı;. Jı � �)l '(1 

. 

Ben size "bir meleğim" de demem; bir melek olduğumu da iddia etmem. Bun-
dan dolayı :Wı � ı)") �1 "Yahut göğe çıkmaltsın'.' (İsra, 17/93) diye be�erde fidct 

olmayan göğe çıkmak gibi olağanüstü fiilleri b�na teklif etmeye veya benim 
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, 

___ ,_ .. . .... - � · · · ,,)., 
m�l�klrnlc- bulunmayan yemek içmek gibi insana ait vasıflanma peygamber
llAlmr «n�cl sayıp, J��1 � .�:.., rGJa.11 � J;.,)ı (4JC. "Bu peygambere ne oluyor ,,, , ,, , , �i �11•11w/.: yiyor, çarşılarda geziyor?" (Furkan, 2517) demeye d� hakkınız yoktur. 
CJI �-1 Hen başka bir şeye değil, :.,J_ı �;. c.·�! ancak bana gönderilen vahye 
uyua·uu, ona tabi olurum. Gayba dair verdiğim haberler benim kendimden 
değil, Allah'dan bana gelen vahiylerdir ve Allah'ın ilmini tebliğdir. � � �j 
r� � ::,...� �� � ::,... � �G J;._,� ::,... �I � �I (.b-1 :!�� "Allah gayhını, diİediği 

,,,. ,. , , "' , , * , , , ,, 
peyganıberden başka bir kimseye bildirmemiştir. Çünkü O, onların önüne ve ar-
kasına gözetleyiciler koyar. " (Cinn, 72/26-27) ayetinin delaletine göre Allah 
gaybına hiç kimseyi haberdar etmez ve hakim kılmaz. Ancak seçtiği ve emin 
kıldığı Resul müstesnadır. Ona önünden ve arkasından korucular koyar, temin 
eder ve o şekilde ona görmediği ve bilmediği bazı gaybJarı vahyeder, haber ve
rir; haberin içeriği o Resulün yanında hazır olmadığı, görünmediği halde, vahy 
ve haber fiili bir şekilde görünür ve hayır bulunur. Ve onun bizzat bilmediği 

. gayb, bu sayede ayet ve alametiyle bildiği olur. Vasıta ile de olsa, bilinen şey 
her yönüyle gayb olmaz. Bilinen, mutlak gayb değil, haber verilen gaybdır. Bu
nun içindir ki, beşer ilminin hepsi bir haber, bir önerme mahiyetinde ortaya 
çıkar ve beşer ilminin hakkı, haber vermesi, hakkın zatı değil, ayet ve alameti
nin kalbde hazır olmasıyla bir kelami delalettir. Ve bunun zamanı Hak Teala'nın 
kendine şahitliğidir. Hissedilen ve görünenlerde bile kulaklara, gözlere ve onlar 
aracılığıyla kalbe gelen eşyanın zatı değil, eşyanın alametleridir. Ve en açık, en 
sarih ayet, hakkın kelamı; en açık ilim de Hakk'ın haber vermesidir. Vahiy de 
Allah kelamı olan Hakk'ın ayetlerinin kalbe zorla girmesidir. Peygamberlik de 
Allah'tan vahiy almak ve gereğince amel etmekten ibarettir. Peygamber vahiy 
ile Hakk'ın ayetlerini görür ve haber verir. Elbette duyan, duyma'yana karşı de
lildir. Ve peygamberlerle peygamber olmayanların farkı, gözlülerle körlerin 
farkı gibidir. Körler göremedikleri, şeyleri ancak görenlerin haber vermelerini 
dinleyerek duyma yoluyla istifade edecekleri gibi, peygamber olmayanlar da 
peygamberlerden öyle istifade edebilirler. Körlere gözlülerin delilleri ve alamet
leri olan renkleri anlatmak mümkün olmaz. Sağır ve deli değillerse önlerindeki 
uçurumu söyleyerek sakındırıp korundurmak ve duyma aletleri ve kalb saye
sinde doğru yolları anlatmak mümkün olur. Bunun için buyuruluyor ki: 

�(, �'fi .;.,:· � JJ. J.i Kör ile gören eşit olur mu? 0J'}:;;i )Ul Şimdi siz 
bir dü'Şünmez mi�iniz, de! �..i.11 '-! �ı;r., Ve bu vahy ile o kimseleri korkut ki, 
� jı ı�� �1 0)� Rablerini� huzurunda toplanmaktan korkarlar. O 
h�lde -ki e-!-�· 'i� �� �J':. � � � kendilerinin ondan, alemlerin Rabbinden 
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bu�ka ne bir dostlun, ne de bir şefaatçilerl yoktur. Cicrck vukuuna innnmuklı 
olsun ve gerek imkan ve ihtimal üzerine şek vt tereddütle olsun katblcrinde 
hüyJe bir haşr (toplanma) korkusu, bir ahi.ret hissi bulun<luğu haluc, korunma
yan veya korunmasını bilmeyen, dolayısıyla mutlnki olmayanlnn korkul, ;..4tJ 
�.$. ki bunlar belki korunurlar. Yani bunlar içinde bu sayede ittika edecek, 
korunacak olanlar vardır. Gerçi haşr ve ahireti tamamen inkar cc.lcnlcr yuhut ahi
rete inanmakla beraber Allah'ın azabından kendilerini kesin kurturnhilecck Al
lah'tan başka yakınları veya şefaatçı ları bulunduğuna kat'i �ekilde innnmış hulu
nanlar, mesela putJarının ve diğer ilah tanıdıklarının ve babalarman, dcdderinin, 
pirlerinin ve· Allah'ın izni olmadan peygamberlerinin Allah'a kat�� k.�ndilc:rine 
sahip olup şefaat edeceğine inanmış olanlar korkutulmaları mümkün dcğil�elcr 
de, Allah'dan başka dost ve şefaatçıları olmadığına inanan veya ihtimal verenler, 
korkmaları ve tesir altmda kalmaları mümkün olanlardır. 

Böyle gereğince korunmayanları korkutma emrinden sonra, muttakilere ik
ram ve müjdelemek için buyuruluyor ki: �.ilı ;,); �:,. Ve şöyle muttakileri 
kovma ki :µG i��Lt �� �;� sabah akşam -(y�ni her zaman) Rablerine dua 
ve ibadet ederl�r v� ederken �� �JJ; sırf onun (o alemlerin Rabbinin) , 
cemalini, rızasını isterler. Samimi niyet i le ve ancak Allah'a dönerek daima 
dua ve ibadet ederler. � ::,.. �C..... ::,.. �{I� Cı Onların hesaplarından hiçbir ıey , , ,. ,; .. .. 
sana ait değil. �::,.. � �� ::,.. Cı� Seniıı hesabından hiçbir ıey d" onlara - , ,,,,. , , , 
ait değildir, ki muhasebe vazifesi veya endişesiyle ;;.�:,ı.:.1 onlan. koluın. Şu 
halde koğma, �ll:.Jı � �� ki zalimlerden olursun. , ; , 

Rivayet ediliyor ki Kureyş'in ileri gelenlerinden birtakımlara Hz. Pcyıam· 
ber'e uğramışlar, yanında Suheyb, Cenab, Bilal, Ammar, Selmin ve dijcr fakir 
müslümanlar bulunuyormuş. "Ey Muhammed, sen kavminden vazgeçtin de bun· 
lara mı razı oldun? Biz bunların arkasmdan mı gideceğiz? Bunlara yanından 
kovsan biz senin meclisine gelir konuşuruz, belki de uyarız" demişler. Reıulul• 

lah �:;:Jı ,)Jllz.ı 01 (. "Ben müminleri kovmam" (Şuara, 26/1 14) buyurmu,. "O ,, ,,. , ,.. 
halde biz geldiğimiz zaman bunları kaldır, gittiğimiz zaman yanında oturt" 
demişler. Hz. Ömer de "Ey Allah'ın Resulü yapsan bakalım ne olacak?" demit• 
Sonra onlara ısrar etmişler ve bunun yazılmasını istemişler, Reıutullıb· da 
yazılması için bir sayfa ile Hz. Ali'yi çağırtmış ve bu ayet " ��I J..:,. � .. ;· ;r, "e 

,, ,, - • ti 

kadar bu sebeple nazil olmuştur. Bunun üzerine Resulullah (s.a.v.) sayfayı atmış 
ve Hz. Ömer sözünden dolayı özür dilemiştir.(!) Selman ve Cenab (radı.yallahu 
anhüma) demişlerdir ki, "Bu ayet bizler hakkında nazil oldu, Resulullah bizimle 
(1) Alfisi, a.g.c., iV, 158-159; cl-Kurtubi, a.g.c., VI, 432-433. 
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h"rulnn oturur ve hiz kendisine dizimiz mübarek dizine dokununcaya kadar yak
'""ınltk ve: istediği zaman yanımızdan kalkardı. Sonra Kehf suresinde ;.r ";; :,;...G 
�IJ ı,�� �� �;� �:i'I t- "Nefsini, sabah akşam, rızasını istiyerek Rable;ine 
yı1/\'tll'ı11tlarla l>eraber tut" (Kehf, 1 8/28) ayeti nazil oldu ve bundan dolayı biz 
kulkmadan, kalkmayı terk buyurdu ve dedi ki: �1 �1 <);.1 J:;. u-: .. � � �.l1ı JJ �1 
�Wı �� �ı � �1 �1-; t- � " Hamdol�un Alı'ah'a ki, ü.:nmetimd�n bir 
kavim ile beraber nefsime sabrettirmemi bana emretmeden beni öldürmedi, 
hayat sizinle, ölüm sizinle"(!). 

Zira clJ.i(, böyle bir fitne ile, yani kovmaya ve hakarete layık sanılan fakir-, 
leri ve zayıfları iman ve ihlas ile memnun ve ikram etmek gibi bir imtihan iledir 
ki � r4';.:.; tJ' onların bir kısmını diğer kısmıyla imtihan ettik. .��1 1)� - , . , ; 
ı-;::; � r_,:ı� :.JJı :,,.:. Şunları mı Allah aramızdan lutuf ve nimetine layık gördü? 
desinler diye fitneye düşürdük, birbirleriyle denedik. Nefislerine, mevki ve 
zenginliklerine mağrur olarak diğerlerinin ve özellikle düşkün fakir ve zayıflar 
kısmını hakir görenleri, bir gün gelir Allah onlarla sınar, kendilerine verme
diğini onlara verir, karşılarına çıkarır, gururlarını kırar. O zaman onlar o nimet
lerin esası bir ilahi ihsandan ibaret olduğunu, Allah Teala'nın dilediğine dile
diğini vermekle olduğunu anlıyarak kulluk aczlerini idrak eder ve Hakk'a 
nefislerini teslim edip tevbekar olurlarsa, bu imtihanda kazanmış olurlar. Fakat 
kibir ve gururlarmı yenecek yerde büsbütün azıtır ve servetlerimiz veya asalet
lerimiz veya zekalarımız, ilimlerimiz, sosyal mevkilerimizle bizler dururken Al
lah böyle düşkün, züğürt, bayağı kimseleri mi bizim önümüze düşürecek veya 
karşımıza çıkaracak? Böyle şey olmaz diye fazilet ehlinin faziletini inkar et
meye ve Allah'ın takdirine karışmaya kalkıştılar mı, bu artık onların imtihanda 
kaybettikleri, zamanın değişmesinin en derin uçurumlarına yuvarlanmaya 
başladıkları gündür. Ve işte Allah o gururluları, zalimleri bu sonuca getirmek 
için böyle bir fitne ve imtihana düşürmüştür . .. clı.ls' ıı Temsil i  gösteriyor ki bu im-. , 
tihanın çeşitli şekilleri bulunmakla beraber başı ve en önemlisi maddeyle gurur-
lananların küfür ve günahkarlığına, sakınmasızlığına karşılık fakirlere ve 
zayıflara Allah'a iman ve ihlas nimetinin lutfedilmesidir. Ve bu ayet bunu 
açıklamakla �lla.ıı � �p . .  .'�); 'J� "sakın kovma ... yoksa zalimlerden olur-, 
sun " yasağının sır ve hikmetine işaret etmiştir. 

t 

Acaba �.f WJ� �� :.!Jı :;Jl Allah şükreden kullarını onlardan ve herkes-
ten daha iyi biliyor değil midir? Ki bu gururlu nankörler, o samimi korunanla-

(1) Ebu Davud, İlim, 13. 
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ra /\ l lah' ın nimet vermesini uzak görüyor ve on l arın kovul1 1 1alarını  istiyorlar'! �u 

halde sakın onları kovma! " � GJÇ� �;..� �.ılı j,J� � r�r, 11Ayetleriı11ize i11t11u111/11r 
, ' . 

sı11uı geldikleri zaman onlara şöyle söyle: 'Selam ols1111 size, llabb '11uz ralı111e· 
ti kendi üzerine yazdı, sizden biri bilmeyerek bir k.i>tiiliik i�·foyip ıll• sonra en-· 

k.usından tevbe eder kendini düzeltirse, muhaklaık ki O, bağışlayt111, mt•rlu1111c•t , 
1 

et/endir. " diyerek bu şekilde müjdele! cll.lS' Büylc ta yuknrılnrdun heri ı.tclcn 
duruma uygun açıklamalarla �ç�1 :r�;; biz ayetleri nc;ıklnrıı � �,.. .. · .,, 
��I ve günahkarların yol�nun t�mamen ortaya c;ıknımn l�hı � · , , 
kıraetine göre: "günahkarların yolunu senin açıklığa kavu!lturman, kesip ı ı l ınıın 
içindir" ki  daha açıklayacaeız: 
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Meal-i Şerifi 

(... 7 ,uz: 

56- De ki: " Şüphesiz ki bana, Allah'tan başka yalvardıklarınıza ibadet 
etmem yasaklandı " .  De ki: "Sizin çarpık isteklerinize uymayacağım, (eğer 
uyarsam) o zaman sapıtmış olur, doğru yolda gidenlerden olmamış olu-
nım".  

57- De ki: "Ben Rabbimden apaçık bir delile da yanmaktayım, siz ise 
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onu yalanladınız. O çabuk gelmesini istedlAinlz uınh benhn elimde dejllldlr, 
hüküm ancak Allah'a aittir, gerçeği O anlullr ve (), hakkı bilhldan 
ayırdedenlerin en hayırhsıdır11• 

58- De ki: " Sizin çabuk gelmesini istedi�iniz azab benim elimde ol-
. 

saydı, benimle sizin aranızdaki durum herhalde sonuçlanma� olurdu. Allah, 
zulmedenleri en iyi bilendir" .  

59- Gaybın anahtarları O'nun katındadır, onları O'ndnn ba�kaNı hil· 
mez, karada ve denizde olanları O bilir ve bir yaprak dü�nıez ki, unu () bil
mesin; ne toprağın karanlıklarında bir tane, ne de kuru ve yuf hiçbir �ey 
yoktur ki, o herşeyi açıklayan Kitap 'ta bulunmasın. 

60- Sizi geceleyin ölü gibi uyutan, gündüzün ne yaptıklarınızı hilen, 
sonra ölüm anı gelinceye kadar gündüzleri sizi uyandırıp kaldıran O'dur. 
Sonunda da dönüşünüz ancak O'nadır. Sonra bütün yaptıklarınızı size O 
haber verecektir. 

61- O, kulları üzerinde hükümranlığı sürdürür ve size koruyucul�r 
gönderir, sonunda sizden birinize ölüm geldiği vakit elçilerimiz, hiç eksik
lik yapmadan, onun canını alırlar. 

62- Sonra da gerçek Mevlalarına döndürülürler. Dikkatli olun, hüküm 
ancak O'nundur ve O, hesap görenlerin en süratlisidir. 

63- De ki: " Bizi bu tehlikeden kurtarırsa elbette şükredenlerden ola
cağız'' diye gizli ve aşikar O'na yalvarıp d1Jrurken, karanın ve denizin k,a .. 

ranlıklanndan sizi kim kurtarır? 

64- De ki: "Allah, sizi ondan ve bütün sıkıntılardan kurtarır, sonra da 
siz yine ortak koşarsınız" .  

65 .. De ki: "O'nun üstünüzden ve ayaklarınızın altından aıab 
göndermeye, yahut sizi fırkalara ayırıp kiminizin kiminize hıncını 

tattırmaya g�cü yeter" .  Bak, ayetlerimizi nasıl inceden inceye açıklıyoruz 
ki, onlar iyice anlasınlar. 

66- Kavmin o (Kur'an'ı) yalan saydı, halbuki o gerçektir . De ki: " Ben 

sizin vekiliniz değilim ''. 

67- Her haberin kararlaştırılmış bir zamanı vardır, siz de onu yakında 
bileceksiniz. 



4.38 6- EN'AM SÜRESİ: 56-59 (,.. 7 .. ,uz: 

�ı �� Nafi, İbnü Kesir, Asım, Ebu Ca'fer kıraetlerinde < '-"' ) "sad" ile, geri 
kalanların kıraetlerinde ( � ) "dad" i le j;Jı �! okunur ki, birisi � 'dan, , 
diğeri • Ga.i 'dandır . •  1 � 'nın aslı, bir işi tamamiyle ayırmak, ayırıp bitirmektir 
ki , "kesip atmak" diye de söylenir. � kelimesinin kökü de yasaklamak 
(mcn'etmek) tir.. Batı l ı  yasaklaması bakımındandır ki, hüküm denilmiştir. 
"Kasas" ve "kıssa "dan � kelimesi, bir haberi tebliğ etmek yerine getirmektir 
ki, Türkçe " ayıtmak" denilir. Bunu "ayıltmak" masdarıyle karıştırmamalıdır. 
Kaza, sözler ve fiiller veya her ikisi ile olur. "Kass" ise sözlü olur. )"il � İz 
gütmek" manasına da gelir ve o zaman fiili olur. Özetle hüküm ve hakimiyette, 
kaza ve  kadılıkta biri ilmi, biri ameli (pratik) iki durum vardır. "Kass" daha çok 
bunun ilmi tarafına, "kaza" da daha çok pratik ve icra tarafına bakar. Ve hak ve 
batılı ayırmak, bunların sonuçlarıdır. Şu halde burada hem teşrii (kanun koyma 
ile ilgili) ve i lmi, hem de icra! ve ameli hüküm ve hakimiyetin ancak Allah'a 
mahsus ve ilahi hükmün hem hak, hem hayır olduğu anlatılmıştır. 

� De ki: "-! �).,:.·.:· 7 ı;. l.S� �l :,J Evdiğiniz şey, �ı ) .  (.•,,ıı ::,... i�� ı:-_ı:; :.ıı:.u , ,  , ,. , ... 

�1 .Y� "Sen peygambersen gökten başımıza taş yağdır veya bize acıklı bir 
azab getir. " (Enfal, 8/32) diye acele istediğiniz azab benim elimde olsaydı, � 
F:, � ';"ı1 benim aranıla sizin aranızda iş kesilir biterdi, bana kalsa ben 

c 

onu hemen yapardım. Fakat �lAJLt �1 aJG Allah, zalimleri ve onlara yapa-
cağını daha iyi bilir. Çünkü �--�:;J ı �Lr. :�� bütün gaybın anahtarları O'nun 
katındadıdır. 

''MEFTAH", mim'in fethiyle mekan (yer), açılacak yer demektir. Mim'in 
kesriyle de "miftah" alet ismi olup anahtar' demektir. Yani daha açılmamış, 
vücuda gelmemiş, bizim ilmimiz ulaşmamış o kadar gayb hazineleri vardır ki 
bütün bunların kaptları veya anahtarları ancak Allah'ın katında, Allah'ın elinde
dir. ;\iı � "J Onlara, O'ndan başka kimse bilmez. O, bütün bu gaybları bil
diği gibi, hal-i hazırdaki bütün varlıkları da, bütün teferruat ve kısımlarına 
varıncaya kadar bilir. Mesela ;J(, :..;lı � (. �·-� karada. ve denizde ne varsa 
hepsini de bilir. 14:r.1 �I u�J ::,_.',bi" ; -'ı;.J Ve hiçbir yaprak düşmez ki herhalde , - ,. .. 

onu bilmesin ._.;:,� '.i"ı �ill � � '.i� ne yerin karanlıklarına düşer bir tane, "J� 
"' ,,. ,. -

�4 'i.J �� ne yaş, ne de kuru hiçbir şey yoktur ki � yG! � �ı herhalde - .,  - , .,. , ,,, .,. ,,.  
hepsi Allah'ın katında bir açık kitapta olmasın. Görünmeyen ve görünen, 
düşünülen ve hissedilen, bütünler ve kısımlar, büyük küçük, düşme ve karar 
bulma, hareket ve durgunluk, hay�t ve ölüm, hasılı olmuş olacak, gizli açık her 
şey bütün genişliği� bütün inceliğiyle gayet açık ve düzgün bir kitaptadır. Yani 
Allah'm ilminde veya Levh-i mahfuzdadır. Hem müfredatı hem nizamların silsi-
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lesi ile Allah katında belli ve kaydedilmiştir. 

Kara ve deniz olaylarmdan sonra dü�mc olaylarının yaprak ve tane ile tem

sil olunması, bütün gök cisimlerinin birer yaprak ve tane gibi "durma kamın� 

ları" na tabi bulunduğuna dair bir delaleti içerir. Ve dikkate �ayandır ki hu dela

let, varlıklardan nasıl ve ne şekilde okunahilirsc, Kur'an'dan c.l:ı o k :ıd :ir 

okunabilmektedir. Doğrudan doğruya cisimlerin duru� ve han� kl·t lcri i fudl' olun
mayıp da yaprağın ve tanenin duruşunun açıklanması, hem Allah'111 hilgilcrinin 
çokluk ve inceliğini tasvir etmek, hem de insanlara g<>rc durma kanunlar ın ın 

yapraklar ve tanelerde açık ve seçik bir cereyan ve cisimlerde gizli ve istidlfilr 
dayah olduğuna ve yerde karanlıklara bir tane düşmesinin gök ho�luğundn ci

simlerin duruş ve hareketlerini bilmeye bir anahtar teşkil cdchilcccğinc hir 
işarettir. Bu ayetin önce görünmeyenden görünene, düşünülen<.Jcn hissedilene, 
sonra derece derece hissedilenden düşünülene, görünenden görünmeyene giden 
öyle bir ince tertip vardır ki, bunun ne açıklaması biter, ne incelikeri tükenir. 

l.S.ı1ı ;,) O Allah, o kadirdir ki �4 �� geceleyin sizi vefat ettirir; u
yutur; kendinizden geçirir, nefisle�inizi sizden alır, kabzeder, �;, L. �) 
J�lı ve o halde gündüzün kazandığınız, elinizle yaptığın ız, elde ettiğiniz 
- -

şeyleri, siz bilmezken, O bilir. 

CERH ( C.?. ) , asıl lugatta, bilindiği üzere, bir şeye tesir icrn edip zcddc
mektir. Bunun gereği olarak ele geçirmek, kazanmak manasında da bil i nmekte

dir. Nitekim bedenin el, ayak, diş, dil gibi etkili ve amil uzuvlarına "ciıriha" ve 
"cevarih" adı verilir ki, "kasibe'' (kazanan) ve "kevasib" (kazamınlar) demektir. 
Ve burada cerh, bu manayadır. ul=�', ıı ı;.?.-ı : uı�·_' ı ı l�I "K,)tiiliikleri Jw-

, _, , ,  .,,. , zandılar'' demek olduğu gibi. İbnü Atıyye, asıl manasıyla cerh (yurnluınuk)dcn 

olmasının ihtimal dahil inde bulunduğunu söylemiştir. Fakat kuzunmnk v� 
çalışmak manası hem bunu içerir, hem makam karinesi (durumu) İlt) ortuyu 

çıktığı gibi genellikle tefsirlerin rivayeti de budur. Yani, siz o giln uyumuzôun 

önce organlarınızın hareketleriyle birtakım tesirler icra ctmi�, İ:jh:r yupnu,, 
maddi veya manevi, hayır veya şer birtakım şeyler kazanmış bulunuyonıunuı ki, 

bunlar sizin amel1erinizdir. Bedenininizin, organlarınızın y ıpnınmaHı, yuru

lanmış olması da bu kazanılmışlar cümlesindendir. Siz gündüzün uyunık iken 

kazandığınız ve hatta kendi elinizle yaptığınız bu işlerin bir kısın mı bilmezsiniz 

de, bazısını bil irsiniz. Fakat gece oldu mu Allah düşünme yetcn�ğinizi sizden 

alır, siz ölü gibi kendinizden geçersiniz, şuur ve idrakinize sahip ve malik ola

mazsınız. O zaman gündüzün bildiklerinizi ve kendi eseriniz o lmak üzere en 
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yakın bildiklerinizi bile bilemez olursunuz. H_albuki siz böyle ölü bir halde iken 
Allah onlarm hepsini bilir. 

� ;.s:�:�! � Sonra gündüzün yine sizi diriltir. Bedeninizde zedelenen, 
uzuvlarınızdan ölen kısımlarınızı uykuda haberiniz olmadan telafi ederek yeni
ler ve sizden aldığl şuur ve idraklerinizi yine sabahleyin size geri verip önceki 
gibi maddi ve manevi hayatınızla sizi tekrar diriltir, uyandırır ve o zaman siz ge
ceyi gündüzü farkeder, kendinizi ve geçmiş kazançlarınızı hiç kaybetmemiş, 
arada hiçbir durgunluk fasılası geçmemiş gibi bilir tanırsınız. Bunun, düşünüp 
anlayanlar için manevi hayat açısından açık ve seçik öldükten sonra dirilme 
olduğu apaçık olduktan başka, maddi hayat bakımından da böyledir. Her iki 
hayat, her gün, her gece ve hatta her an böyle ruhani ve cismani bir "öldükten 
sonra dirilme" içindedir. Bunu, birçokları mecazi bir mana ile dirilme kabul 
ederlerse de ciddi bir şekilde ilmi bir gözle bakıldığı zaman, bunun tam 
manasıyla bir "ba's" (dirilme) olduğu ortaya çıkar. Bir yaprağın, bir tanenin, bir 
taşın düşmesiyle yıldızların hareketlerindeki düşme ve genel çekim aynı 
manada nasıl bir ve ondan bunları çıkarmak nasıl ilmi ise, uyuyup uyanmaktan 
öldükten sonra dirilmeyi anlamak ondan daha açık bir gerçektir. Gayet normal 
bir mesele gibi görünen uyuyup uyanmak meselesi, gerek organların görevleri 
i lmi ve gerek psikoloji ilmi açısından son derece dikkate şayan ve öneme haiz
dirler. Her gün yıpranıp ölen organ kısımlarının ve her gece duran ilmi idrakle
rin tekrarlanması ve aynılarının geri verilmesi içinde, gidip gelerek aynı hayatı 
devam ettirme ve aynı nefsin şahsiyet ve birliğini ifade edip durması, ilahi hik
met ilmi bakımından, ruhun bizzat bir ve ebedi oluşuna delaletten önce Allah'ın 
varlığına, baki oluşuna, birliğine, tekrar ve iade edilen ruh ve cisme ait tam 
manasıyla öldükten sonra diriltme kudretine delalet eden şahidler ve kesin de
l i llerdendir ki, bununla ölümden sonra dirilmenin yalnız mümkün olması değil, 
bilfiil vaki olduğu da görülüp durmaktadır. İşte Allah, insanları her gece böyle 
vefat ettiriyor ve onlar uyurken maddi manevi neleri varsa bepsini biliyor ve er
tesi gün aynen iade edip diriltiyor ki, ;.:..:.. �1 J::a"(J takdir edilmiş bir ecel ta
mamlansın, yazılmış olan vakit, ömür tamam olsun. Bu böyle olduğu gibi, � 
�� 41 sonra o saat gelince dönüşünüz yine O'nadır. Nihayet yine yalnız 
O'�a dÖ�ersiniz. � ;.��t � ;J!::� � Ondan sonra da O size bu hayatta yap
tıklarınızı haber verecekti�. .;� ';,") �illi ;.� Ve O, kullarının üstünde tek 

' 

güçlüdür. O, yokluğu varlık ile, varlığı, yok etmek ve bozmakla ve her şeyi zıd
dıyle, aydınlığı karanlık, karanlığı aydınlık, geceyi gündüz, gündüzü gece, 
sıcağı soğuk, soğuğu sıcak ile kahreder. �Jii: ;JJc J:.:;� Ve üzerinize koruyucu-
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har günderir. Onlar, sizi ve amellerinizi muhnfuzu ve kontrol ederler. Ki  bun-, 
iM: JJı ;.ı ::,... �� .ili. ::,..:, �� � ::,.. ::,ı;r/. � "011/ann lwr hirini ı>11ü11den ve 11r-

.. .. , ,,, "" , , , 
lw.\'111dan izleyen melekler vardır, onu Allalı 'ın emriyle korurlar" (Ru'd, 1 J/ 1 1  ); l.:. 

·,. -Ç �� �:J \rı J) ::,... 'Jıi.il! "(insan), hiçbir .w>z ,\·c'iy/emez ki y111111ıda (onu) , , , , - , , 
�,·;zetleyen, dediklerini zabteden (bir melek) hulunma.,·m " (Kfif, �O/ 1 H): � �-& 
.J,.ı-;;7 (. � �l.S" (..lj �� "Muhakkak ki üzerinizde koruyucu (nu•/ı•k)lar varcltr. ,, , , .. 

�·erefli yazıcılar. Her yaptığınızı bilirler" (İnfitar, 82/ 10- 12) fiyctlerindc ıu,ıklu-

nan meleklerdir ki, din lisanında 11hafeza (koruyucu) melekler" denilir. Filozof
lar, "çeşitli unsurları ve zıt tabiatları karıştırıp birleştirerek bunlara bir mizuc ve 
üzel duygular vermesi ve bu mizac ve hisler ile onları tedbirli bir nefsi, hiN, hu
rcket ve düşünce kuvvetini kabul etmeye yetenekli kılması Allah Tcfilft'mn kah
rediciliği, yani kudretinin her kudretin üstünde kahrediciliği ve galibiyeti 
cümlesindendir. Ve hafaza (koruyucu melekler)dan maksat, o nefisler ve tedbirli 
ruhlar, o güçler ve ruhi melekelerdir" demişlerdir. Fakat bu izahın eksik 
olduğunda şüphe yoktur. 

��ı �.ı.;.1 : � r�ı );. Nihayet herhangi birinize ölüm geldiği, ölümün se
bepleri eriştiği za�an, ı:r .� �:; onu da tarafımızdan elçilerimiz öldürür, 
emrimizle ruhunu ahrlar. (Hamze kıraetinde imale ile �:; okunur). Tefsircile
rin bir kısmı, bu "Resuller"in, bu ölüm meleklerinin, yine "koruyucu melck

ler"den ibaret olduğuna kani olmuşlar ve 11hafeza11yı �:,:Jı � "ölüm melcği"nin , 
yardımcılarından saymışlardır. Fakat çoğunluk, ölüm elçileri olan ölüm mclcAi 
ve yardımcılarımn, koruyucu elçilerinden başka olduğunu söylemişlerdir. Özet 
olarak her yönüyle ilahi hükmün altındasınız. Hayatınız, ölümünüz Alluh'ın 

• 

emri ile ve Allah'ın koruma ve kontrol ve ölüm elçileri, görevlileri elinde cere-

yan eder. �� � �j Ve ·bu elçiler kusur etmezler. Ne korumada, ne öl Umde 
zerre kadar bir kusur etmez, vazifelerini yapar, Allah'ın emrini ıeciktirmoden 

r ,...... 

yerine getirirler. j;Jı �4�ı:;. �ı J� ı},� � Sonra o ölenler hep hak mıvlalara 
(efendileri, dostları) olan Allah'a döndürülürler. Hiçbirinde ne kendilerinin, 

ne diğer battı dostlann hüküm ve tasarrufu kalmaz, hepsi ister istemez Allıh'ın 
hükmüne teslim edilirler. �ı ;.J �1 Dikkatli olunuz ki hüküm ancak Al· 
lah'ındır ;:,..;, .�ı t_;-1 ;� ve O, hesap görenlerin en süratlisidlr. Dileyince bir 
anda bütün kainatın hesabını görüverir. 

;JG �ı �L:ll; ::,.. µ � Ji De ki: Kimdir o ki sizi karanın ve denizin 
, ;' ' , I •• 

karanlıklarından kurtanr? Oyle bir .haldeki (Yakub karaetinde ıJ 'nun sükunu 

ve [ şeddesiz olarak okunur) �:·;t_J �� ��:...; siz ona açıktan açıla ve alzllden 
gizliye yalvararak şöyle dua edersiniz: (Asım'dan Ebu Bekr Şu'be rivayetinde 
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..;').. "havf"den �1.;,. okunur). Yani siz ona şiddetli bir korku içinde ümitlcnip 
yalvararak şöyle d�a eder ve sığınırsınız. �.)'�1 ;;,.... ::,;� .� ::,.. �l ::rJ Kasenı 

,. , , ,, ; , 

olsun ki eğer o, bizi bundan kurtarırsa muhakkak biz şükredenlerden ola
cağız, dersiniz. (Asım, Hamze, Kisai, Halefü'l-Aşir kıraetlerinin dışındaki 
kıraetlere göre ı::.:;;1 okunur ki, muhatab sigasıyla "kurtarırsan" demektir)C1 )  � 

' .. 

y".} J.S' ::,..� Q.. µ �I De ki: O Allah'tır ki sizi o karanlıklardan ve her 
- J , , / 

sıkıntıdan kurtarır durur, �)� �1 � sonra siz döner O'na ortak koşarsı-
nız, sözünüzü yerine getirmez, 

.. 
şükretmezsiniz, (Nafi', İbnü Kesir, İbnü Amr, 

İbnü Zekvan ve Yakub kıraetlerinde µ okunur). µ ; .. ... :� �1 � ��Ulı ; Ji 
µ.�1 � ::,.. �1 �� ::,... �r� De ki: O Allah'ın size üstünüzden ve ayaklarınızın 

, , , , , 

altından bir azab göndermeye, üstten azab, yıldırım düşmek, taş yağmak, tu-
fan olmak gibi gök afetleri; ayakların altından azab da, zelzele olmak, yerin 
göçmesi, su ve ateş çıkması gibi yer afetleri hakkında açıktır. İbnü Abbas haz
retleri �� � valilerin zu1mü, ��1 � � terbiyesizlerin kötülüğü, demiştir ki 
üstten azab, alttan azab demektir. Bazı tefsirciler de baştan veya alttan gelen 
hastalıklar ve musibetler ile tefsir etmişlerdir. Ayet, hepsini ihtimali içine al
maktadır. ı"-� �. µ,ı veya sizi fırkalara ayırmaya, (ŞİY A' kelimesi, şia'nın 

.. .. . 

çoğulu, şia da birbirlerinin arkasından giderek bir emlre veya reise taraftar olan 
fırka demektir) veya sizi fırka fırka birbirinize geçirmeye, yani her biri bir 
başkana taraftar olmuş ve çeşitli isteklere ayrılmış muhtelif fırkalara parçalayıp 
birbirinizle çarpıştırmaya, -� �� � � 

.. 
�� ve  bir kısnıınıza, diğer bir 

kısmınızın (öldürme ve başka şeyler gibi) kötülük ve şiddetini acı acı 
tattırmaya gücü yeter. Ve bunlara gücü yeten ancak odur. �4�"ı J� ; �? :,.h;1 
� ;..4.W "Bak, ayetlerimizi nasıl inceden inceye açıklıydruz ki, 

.. 
akıllarını 

başlarına alsınlar. " Bu ayetlerin muhtevasında yukarda geçen bazı ayetlerin 
manaları değişik diğer bir şekil ve surette ifade edilmiş olduğundan burada bu

nun hikmeti beyan buyurulmuştur. 

ı.k{Y-µ 2..J Ji De ki: Ben sizin üzerinize bir vekil değilinı. Allah'ın kud-
. , , 

reti bana tevdi ve havale edilmiş değildir. Şu halde ne onun size yapacağı azabı 
yapabilirim, ne de sizi ondan muhafaza edebilirim. Ben ancak bir Resulüm, bir 
elçi, bir haberciyim, Allah'm vahyettiği emirleri, haberleri ve hükümleri O'nun 
adına nisbet ederek haber verir, tebliğ ederim. :i:" ... . Q J.s:J Her haberin, her ha--

, , 

( 1 )  Müellif merhum burada Asım, Hamza, Kisal ve Halefü'l-A�ir kıractkrini w Glu  �eklinde 
göstermiş, gerek mealde ve gerekse hurada ona göre mana vermi� ise Jc hunun hir dalgınlık 
eseri olduğu farkedilcrek tarafımızdan düzeltilmiştir. (Mütercimler) 
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lwr verilen şeyin karurlaşhrıldığı bir zanutn vaarthr. Sizin az:ıhınız da hu 
diınlcdcndir. �;,r..J �";-.� Siz de başınıza gelecejU yaakında hilirsini:t.. Büylc d«! I 

Meal-i Şerifi 

68- Ayetlerimiz hakkında münasebetsizliğe dalanlara güı·<HiAUn ııunnn 
hemen onlardan uzaklaş ki, ondan başka söze dalsınlar. Eğ�r w-.,ytauı bunu 

sana unutturursa hatırladıktan sonra hemen kalk, o zaliınler to1>luluQuyl11 
oturma. 

69- Allah 'tan korkanlara o zalimlerin hesabından bir snrunıluluk yok
tur. Fakat bu bir hatırlatmadır. Gerekir ki sakınırlar. 

70- Dinlerini bir oyun ve bir eğlence edinen ve kendilerini dünya 
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haayahıun ulduttığı kimseleri bırak! Ve hiçbir kimsenin kazandığı şey 
yü�ünden kendisini helake atmamasını, kendisi için Allah'tan başka hiç bir 
doa.I "' hiçbir şefaatçi bulunmadığını Kur'an ile hatırlat. O, azaptan kur
luhnnk için bütün varını feda etse, kendisinden alınmaz. Onlar ka
ıundıklurı şey yüzünden helake uğratılmışlardır. Onlar için, inkar ettikle· 
rlndcn dolayı kaynar bir içecek ve can yakıcı bir azab vardır. 

G41 � ��� �jı �t, r�G HA VD, eğlence tarzında ve aşırı derecede dal
mak d�mektir. Nisa' �ilresinde geçen l+t � JJı ı.:.ıÇI � nı �1 yGsJI � µ J) JJ� 
a;;ı. ı.!..t� vi ı�)..t Ji> � h',:;; � l+ı ı;i• Z, �'AÜah si;e Kitap'd� indirmiştir ki: ,.., . , , -
Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, 
onlar °(bu sözü bırakıp) başka bir söze dalıncaya kadar onlarla beraber otur
mayın" (Nisa, 4/140) ayeti de bunun tefsiri olduğundan, hitabın, genel hitap 
olduğunu, dalmanın ve yüz çevirmenin manalarını açıkça göstermiştir. Şu halde 
bazı lüzumsuz yere söz uzatanların kuruntuya düştükleri gibi, bundan ilahiyat 
meselesinde derinleşme ve incelemenin, istidlal ve münazaranın Allah'ın 
ayetlerine dalmaktır diye haram olduğunu çıkarmaya kalkışmamalı, ancak delil 
ile uğraşJrken manadan gaflet edecek derecede dalgınlığa da düşmemelidir. 
Hasılı ey mümin, hadlerini bilmeyerek ayetlerimize dalıp eğlenenleri, 
kötülemeye girişenleri, inkar ,.e alay etmeye kalkışanları gördüğün zaman, 
(ki Mekke'de Kureyş �üşrikleri böyle yapıyorlardı), r4�'-:;,�u onlardan çekil, 
yanlarında oturma. �,�� �� �G (İbnü Amir kıraetinde tef'Üden �(' :� ) ��ı , , 
şayet şeytan sana unutturursa, seni meşgul eder, bu yasaklamayı unutmana 
sebep olursa, ki bu ihtimal, hitabın her mümine genel olması dolayısıyladır. � 
�llaıı r:,l)I e;. �)',;.ıı � "ı:·,; Hatırladıktan sonra o zalimler güruhuyla beraber 
oturma. Zalimin = �ll; denmesi lafa dalma (havd) mefhumunda sınırı aşma , , 
manası bulunduğuna işaret etmek ve yasaklama sebebini genelleştirme ile bütün 
zalimlerle beraber oturmanın da yasaklandığını açıklamaklır. 

Q�ı i�ı �)� � � �,4:!f' ı_,�ı ;,...._.ılı _;5� Dinlerini eğlence ve oyuncak 
edinen ve dünya hayatı kendilerini aldatmış olanları bırak!. Yani dünya 
hayatına dalıp, din işlerini keyif ve isteklerine göre eğlence ve oyun kabil inden 
tutanlar veya din adına eğlence ve oyun gibi gönül eğlendirip aldatmaktan başka 
faydası olmayan şeylere tutunanları veya sorumlu oldukları hak dini dünya 
hayatına aldanarak, sonucu ve ahireti hesaba katmayarak eğlence ve oyuncak 
yerine koyup alay edenleri veya dini, dünyaya ait gayeleri için eğlence edinenle-
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ri, özetle dinleri oyuncaktan ibaret olan ve dini oyunl:nk sayanları tcrkct, hunlur4 
la birlikte olma, ve onlara kanşma. 

"Bunları bırak" emri, "onlarla birlikte ol may ı ve onlara karı�mayı yasakla

ma" ve �.J'.i.; ��I �� ı;� � ı;'J; �� ��:U "lltrak mı/arı, ktmtlileri11(' ı•tuul 
nli/en günlerine kavuşuncaya kadar dalsın, oynas111/11r" (Zuhruf, 4J/8J) kahil in

den onları bir tehdit ve korkutma (inzar) old�ğuna ve yoksu "korkutnın, bir ııcy 
süyleme" demek olmadığına işaret edilerek buyuruluyor ki: (.,, � � �1 � 'J'>� 

#' • •  • #1 � "hiç kimsenin, kazandığı şey yüzünden kendisini lıelt1ke 11t11111111ıu·ı 11e· 
rektiğini, kendisi için Allah'tan başka hiçbir dost ve lıiı;bir �·efıuıı,·i /J11/ıuı-
111adığını Kur'an ile hatırlat. " 

Meal-i Şerifi 

71 � De ki: " Biz Allah 'ı bırakıp da bize fayda veya zarar vernieyen 
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,uyl�ı·• ınl ynlvurahm·! Allah bizi doğru yola kavuşturduktan sonra 
ırthnuıa ını dünelim? Arkadaşları, bize gel, diye doğru yola çağırdıkları 
hnldt' Yl'ryüı.ünde şaşkın şaşkın dolaşıp, şeytanların ayartarak uçuruma 
��ktlkll•d ahmak gibi mi olalım? " .  De ki: 11 Allah 'ın gösterdiği yol, yegane 
tloAru yoldur. Bize, bütün alemlerin Rabb'ine teslim olmamız emrolundu " .  

72- Bize: "Namazı dosdoğru kılın, Allah'a karşı gelmekten sakının 11 
(diye emredildi), toplanacağınız yer O'nun huzurudur. 

73- Gökleri ve yeri, yerli yerince yaratan O'dur. Bir şeye "ol " dediği 
gün hemen oluverir. O'nun sözü haktır. " Sfi.r"a üfürüJdüğü gün de mülk 
ancak O 'nundur. O, gizliyi ve açığı bilendir. O, hikmet sahibi, her şeyden 
haberdardır. 

ı.1� "J) ı::r� ':/ (. JJı \).J� � ı;:,·..Jı Jj De ki: Biz, (ilahlık sıfatlarınm hepsine sa-. 
hip ve her menfaat ve zarara gücü yeten) Allah'dan vazgeçerek, bize, kendi 
kendilerine ne menfaat ve ne zarar bile veremiyecek olan şeylere, cansız 
putlara, aciz yaratıklara, yapılmış şeylere mi yalvaracağız? � ��1 ı_/&. ';)� 
;JJı �» ·�ı Ve Allah bize hidayet ettikten, doğru yolu gösterdikte� sonra ar
kamıza inı döneceğiz? �ı ��ı J} ��� y�1 � �ı;;. '14� ':li � �C· i l  :J�:: .ı ı;�lS' 
"Bize gel " diye kendine çağırıp duran arkadaşları varken, yeryüzünde 
şaşkın ve sersem kalarak şeytanların arzu ve hevese çekip şaşırttığı şaşkın 
kişi gibi mi olacağız? Bunun nüzul sebebi, Hz. Ebu Bekir'in oğlu Abdurrah
man'ın iman etmeden önceki hali olduğu hakkında bir rivayet vardır ki, Pey- _ 

gamberimiz, babası ve diğer ashab kendini müslüman olmaya davet ettikleri 
halde, o tersine tutmuş, babası Hz. Ebu Bekir'i puta tapıcılığa davet etmeye 
kalkışmıştı deniliyor. 

Jj De  ki: ı;�I ; JJı ı;:a Sı Rehber ancak Allah rehberidir, ancak Allah 
hidayetidir, ki hiday�ttir. �GJı y) p lf..,..t Ve 1'ize özellikle aleınlerin 
Rabbine teslim olalım ve b�ğlanalı� i�l 1�1 �t, ve namazı dosdoğru 
kılınız, �);(, ve Allah'dan layıkıyla korkunuz, diye emrolundu �ı ı;.ı11 ;.� , . , 
0Jµ ve buyuruldu ki, " nihayet hepinizin haşrolup toplanacağınız ancak 
O' dur". �lı ��"J"G ı.:.ıı:,.:_,ı � ı;.ı1ı ;.� Ve O, o yaratıcıdır ki, gökleri ve yeri , , , 
hak ile (yerli yerince) yarattı. Gökler ve yer gerçekleşmiştir, yaratılmış olduk-
ları kesindir, yaratıcılarının ancak Allah olduğu muhakkaktır. Ve bütün bunların 
Hak'la yakından ilgileri, Hakk'a delaletleri, Hakk'ın eseri olduklan kesindir. Şu 
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hııldt· halli, hiçbir zaman sebep ve yaratılış g�ycsi olmaz. Vt• hu gi>k lcr ve Yl�ri n 

yı ıratı lı�ı,  eğlence ve oyuncak, batıl, yersiz ve hiknwlsiı. olamaz. 1 kpsi l lak 'la 
toplanacak ve Hak Teala'nın huzurunda haşrolunat· aklır. Ne zaman olarak deni
lirse �� :}' J� r°;J "O, 'ol!' diyeceği gün henıen olur" süzii, �ı :J) O'nun 
hnk kelamdır, "ol" dediği gün, olacaktır. :�' � � r� :ıu.:.Jı �r, v l' slıru 
Uri.irüldüğü kıyamet borusu çalındığı gün mülk, hiikünı vt.• sultunut tunın
men ve bağımsız olarak O'nun, ancak O'nundur. �'.ünkli �-.)�r, �ı �lı. sfu· 

. (il'ürüldüğü gün meydana çıkacak olan gayb (gizliy)I ve yıkıhal·nk olnn 
bugünkü görülenleri bilen O'dur. :,+Jı �I ;.� Ve hiknıet snhihl O, ht.•r 
�ryden haberdar olan O'dur. 

Böyle de ve o hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan ı n  haber verme.!� 
siyle şunu an: 
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Meal-i Şerifi 

74- İbrahim, babası Azer'e demişti ki: "sen putları tann mı ediniyor
sun? Doğrusu ben seni ve kavmini açık bir sapıklık içinde görüyorum " .  

75- Böylece biz İbrahim 'e göklerin ve yerin melekutunu (muhteşem 
varlıklarını) gösteriyorduk ki, kesin inananlardan olsun. 

76- Üzerine gece bastırınca, bir yıldız gördü: " Rabb'im budur" dedi. 
Yıldız batınca da: " Ben batanları sevmem " dedi. 

77- Ay'ı doğarken gördü: "Rabb'im budur''.. dedi. O da batınca: 
"Yemin ederim ki, Rabbim bana doğru yolu göstermeseydi, elbette 
sapıklığa düşen topluluktan olurdum" dedi. 

78- Güneş'i doğarken görünce: "Rabb'im budur, bu hepsinden büyük". 
dedi. O da batınca dedi ki: " Ey kavmim! Ben sizin (Allah'a) ortak 
koştuğunuz şeylerden uzağını ". 

79- "Ben yüzümü tamamen, gökleri ve yeri yoktan var edene çevirdim 
ve artık ben asla Allah' a ortak koşanlardan değilim" .  
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80- Kavmi onunla tartışmaya başladı. O da onlara dedi kh 11 Htnl dolru 
yola eriştirdi�i halde Allah hakkında benimle mücadele mi ıdl1orNunuı? 
O'na ortak koştuklarınızdan hiç korkmuyorum, ancak Rabbhnln dllıdlll 
�ey hariç. Rabbim ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Hiç düıünmıı ml•dnlı'/ 11 

81- " Hakkında hiçbir delil indirmediği halde, ılı Allıh'11 ortuk 
1 

koşmaktan korkmuyorsunuz da, ben sizin ortak ko�tuklaarınııdun nuıul 

korkarım? " Eğer bilirseniz söyleyin, bu iki topluluktun haanıhd 11Uvın 

içinde olmaya daha layıktır? 

82- İman edenler ve imanlarını zulüm ile karışbrmayunlur ... lıtı güvın 
onlarındır ve doğru yolu bulanlar da onlardır. 

Maide Suresinin 69. ayetinde de açıklandığı üzere "İbrahim ümmeti" 
(millet-i İbrahim) olan nHaniflik" ilk önce ve bizzat Sabie'nin karşılığı oluyordu. 
Sabie ise, "ashabı eşhas" (şahıslara tapanlar) ve "ashab-ı heyakili'n-nücOrntt 
(yıldız heykellerine tapanlar) olarak iki kısma ayrılıyor ve her ikisi de ruhaniyet 
taassubuna ve meleklere kulluk etme fikrine dönüşüyor ve bundan bir tarafta ci
simli beşeri rfıhanllikten soyutlamakla aşağılanıyor; diğer taraftan beşeri tağut 
(azgın)ların ortak koşma ve tanrılık davasına vesile yapılıyordu. Ve İbrahim 
aleyhisseıam bunları kırmak için gönderilmişti. Burada göreceğiz ki önce puta 
tapanların açık sapıklıkları, ikinci olarak yıldızlara tapanların nazari sapıklıklan 
açıklanarak ve beşerin melekute ulaşması gösterilerek Allah'ı birlemenin isbatı 
ile Hanifliğin esası tesbit edilmiş ve beşeri nübüvvet anlatılmıştır. Ve nihayet 
metafizik unsurların, melek ve şeytan gibi gizli kuvvetleri beşer ilahı sayarak 
tanrılıkta ortak eden ruhlara tapanların felsefi sapıklıklarmı iptal eden tevhid de
lilleri açıklanmıştır. 

İbrahim Aleyhissetam'ın faziletini itiraf etmeyen millet yok gibidir. Arap 
müşrikleri onun evlatları ve mensubları olduklarını ikrar etmek suretiyle 
üstünlüğünü itiraf ediyorlardı. Yahudiler, hıristiyanlar ve müslümanlar da onu 
büyüklemişler ve yüksek kadrini itiraf etmişlerdir. Bu büyük mevki, böyle 
alemin çoğunluğunun faziletini ve yüksek mertebesini itiraf etmesi, Hz. İbrahim 
Halil aleyhisselam kadar hiç kimseye nasib olmamıştı. �I cfa.� .� � J:.- �1 
� � �I �;.ı Jı �� �;.ı � �·:t· .. l:J' � ''Allahım, Muhammed (s.u. v)i11 vt 

,,. , , ,, , ,  , ; # . 

yakınlarının şereflerini daima yücelt, Jbrahim ile yakınlarının şerejleritıi 
yüceltiğin gibi Şüphesiz bütün hamdler ve yücelikler ancak �Qna muh.�.tıilur" 

�'· �'�,.;. �! �;.! �ı Js.� �;.! Js. �� LJ' .� �ı ı.fa� ,;..;:,. ı.fa �;'� �1 "Allah'ım, 
Muhammed (s.a. v)'e ve yakınlarına bereketlerini artır, fbrahim ve yakınlarına 
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bereketlerini artırdığın gibi. Şüphesiz bütün hamdler ve yücelikler sana mahsus
tur". (l) Bunun sebebi, � �; �_,1 ..;� ı)�l "Bana verdiğiniz sözü tutun ki, hen 
de size verdiğim sözü tutayım" (Bakara, 2/40), �::· : �,

_
IJ .. ,�.: �4! ''Ancak sana iba

det ederiz ve ancak senden yardım bekleriz" (Fatiha, 1/5) ayetlerinin delaletince 
Rab ile kul arasındaki fıtri sözleşmedir. İbrahim aleyhisseHim bu kulluk ahdini 
tutmuş ve Allah Teala buna kısaca da, genişce de şahitlik etmiştir. 

Kısacası iki ay ettedir: Birincisi �-. 7U .u� � �G.! fi! �� "Rabbi bir za
man İbrahim'i bir takım kelimelerle sınamış, o da onları tamamlamıştı " (Bakara, 
2/124) ayeti ki, onun kulluk ahdini tamamladığına dair bir ilahi şahitliktir. 
İkincisi de �Qı y:,J �1 Jli ;L1 � � Ju·�ı "Rabb'i ona: 'islfim ol' dedi. O da: 
'Alemlerin Rabb1ine teslim �ldu�' dedi " (B�kara, 2/131) ayetidir. 

Tafsile gelince: Hz. İbrahim, Allah'm birliğini ispat ve ona ortak koşmayı 
yıkmak için birçok yerde, birinci olarak babasıyla �ı (..�1 �1 "Sen putları 
tanrı mı ediniyorsun?" (En'am, 6/74) ve ı�·) �ı�Ç. � 'J� :� a:� 'J� C./ � 'J (. 'C·7 2 �1 � 
"Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir şey kazandırmayacak olan 
şeylere niçin tapıyorsun?" (Meryem, 19/42) diye. İkinci olarak kavmiyle :;,. L:.Il 
�I � J;.w1 JLi �:.; ��� . . .  J:jı �:re. hemen yukarda meali arzedilen En'am 
Suresinin 76-81 nci ayetlerinde geçen mücadelesi ile. Üçüncü olarak zamanının 
hükümdarı ile :- _.Z, � �.ılı �� "Benim Rab'im yaşatır ve öldürür" (Bakara, 2/ 

258) diye münaz'ara etmiŞ, Dördüncü olarak kafirler ile ;*1 f.r.I �-1 r�r� �:� 
"Nihayet (ibrahim) onları parça parça etti, yalnız onların büyüğünü bıraktı " 
(Enbiya, 21/58) ayetinin. delaletine göre putlarını kırarak, fiill bir şekilde tartışma 
yapmış, sonra kavmi Aı IJ�I� :;:,;. "Onu yakın, tanrıla�ınıza yardım edin" 
(Enbiya, 21/68) demişler, ateşlere atılmış. Sonra �;�1 J1 idi � 1.S) J! "Muhak
kak ki ben rüyamda seni kestiğimi görüyorum" (Safffü, 37/102) diye Allah'ın em
rine oğlunu adamış, hasdı kalbini irfana, dilini burhana, bedenini ateşe, 
çocuğunu kurbana, malını misafir ve iyilik yapmaya teslim ve tahsis ederek kul
luk ve sevgide kahramanhğmı ispat etmiş ve sonra . . . ::,.._,;. �1 � J� 0W ı.s1 �I� 
''Benden sonrakiler, içinde beni iyi dille anılanlardan eyi:, b;ı;i Naim 

·
cenneti

nin varislerinden kıl, babamı da bağışla, şüphesiz o sapıklardan biriydi, ya
ratılanların diriltilecekleri gün beni rezil etme, o gün ne mal, ne de oğullar fay
da verir" (Şuara, 26/84-88) diye Rabbine yalvarmış ve niyaz eylemiş ve bundan 
dolayı Allah Teata'nın lutuf ve ihsanı da duasına icabet etmek suretiyle isteğinin 

( 1 )  Buhari, Tcfsiru Sfücti 33/10, Enbiya, 1 O; Daavat, 31 ,32; Müslim, Salat, 65,66,69; Tirmizi, 
Tl! fsiru Süreli 33-23, Vitir, 20; Ebu Davud, Salat, 179; Nesd, Sehv 49,50-54; Darimi, S<ılat, 
85; Muvatta, Sefer, 66,67; Ahmed b. Hanbcl, 1, 162, II I,4 7, IV, 1 18, 241, 243, 244; V, 274, 
374, 424: 
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yerine getirilmesini ve tahkikini gerektirmi�tir. Arap mü�rik lcri de anı lunm 
ı 

iislünlüğünü itiraf ettiklerinden dolayı onlara knr�ı �� ı:���� 'i L. J.ıı 1;,
'
l � ı;:.J1 Jl 

ı.J� "De ki: biz Allah'ı bırakıp da bize fayda veya L-arar vt•r111�y�11 şeylere mi 
yalvaralım ?" (En'am, 6/71) davetini ispat ve açıklama saJc<linc.lc Allah Tcfılfa l lz. 

ihrahim'in kavmiyle olan tartışmasını ve itahi mclckulc nail olu�uııu hir delil vt: 
geçmişten bir örnek, bir ibret dersi olmak üzere hatırlatmaklu ve i�in ha�ında 

puta tapıcıların apaçık sapıklıkların da hatırlatmak suretiyle huyurmu�tur ki: 
Öyle de ve şunu hatırlat :,JI �"J �ı;ı Ju"�G hani ihruhhu hnhmn Aıcr'c 

(veyahut Yakub k ıraetinde "ra = J, "
,nın �a�miyle okunduğuna güre, lhrııhim'in 

babasına: "Ey Azer!") ,:r.:.. J:J:..4 � ��J �J :;ı �i G.�1 �1 putlurı hlr Hiirü 
* ,. ,, ,. ,, ,,,, *' .. 

ilah mı tutuyorsun? Muhakkak ben seni ve kavmini açık bir supıkhk h;lndl' 
görüyorum, demişti. Ruh sahibi olan beşerin gerek insan heykeli olsun ve ge
rek yıldız ve melek heykeli farz edilsin, cansız putlara karşı alçalma ve tapınınn 
ne açık bir sapıklıktır. İbrahim bunu babası veya babası yerinde amcası olan 
Azer'den başlayarak kavminin yüzüne vurmaktan ve onları İrşad etmektt!n 
çekinmemişti. 

Bu ayette Hz. İbrahim'in babasının isminin "Azer" olduğu an1a§ılıyor. Tarih 
kitaplarında ise Süryanice "Tarah" olduğu meşhurdur. O halde Yakub ve İsrail 
gibi, biri isim, biri lakab olmak üzere "Azer" ve "Tarah" diye iki ismi var de

mektir. Rağıb ''Müfredat" ında, ''Azer'in, Tarah11n Arapçahı!jmı�ı dcnilmi� 
olduğunu da nakletmiş< 1) ise de, bunu tefsirciler hiç dikkat nazarına a l 
mamışlanhr. Bu derece büyük bir değişme ile Arapçalaştırmada ucmc (Arnp'u 
olmayan kelime) kokusu kalmamış olacağından kelime "hatcm" gibi muıısaril' 
olmak gerekirdi. Bazıları da Azer'in, Harezm lugatı ve şeyh-i hcrim yaııi pek 
kocamış ihtiyar demek olduğunu ve  bir de bir put ismi olduğunu duhi 
söylemişlerdir. Baztları da demi�tir ki, İbrahim Aleyhisselam'ın bubusı Turuh'tır, 
Azer de amcasıdır. Amcaya ve dedeye de baba denilir. Nitekim Kur'fin'da Yn· 

kub'un çocuklarından hikaye edilerek �}J �fa �G! �( �!� �.ı 'ı.;.J 11St!11,.,, 

tanrın ve ataların fbrahim, ismail ve ishak'ın tanrısı olan tek ıwınya k111/11Jc 
edeceğiz" (Bakara, 2/133) buyurulmuştur. Ve Hz. İsmail, Hz. Yakuh'un nnıcnMı 

olduğu halde baba denilmiştir, Şia'nın tercih ettiği görüş budur. Bunhır, " l  iz. 
İbrahim ve babası, Hz. Peygamber'in dedelerindendir. Halbuki �.,ı-..WI ""' �� . . . 
"Secde edenler arasında dolaşmanı da (görüyor) " (Şuara, 26/2 1 9) ayetinin dchı-
letine göre Peygamber'in ecdadında kafir yoktur. Azer ise kafirdir. B ir de bu 
ayetten ve bilhassa Yakub Kıraetine göre, Hz. İbrahim Azer'e ismini söyleyerek 

(1) Ragıb el-Isfahanı, a.g.e., 17. 
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v" •npıklıj\1111 yüzüne vurarak hitap ettiği gösterHiyor ki babaya iyilik ve ihsan 
hlr dlnt �i\rcv olduğu halde İbrahim aleyhisselam gibi bir .büyük peygamberin 
hıhıt1unn hüylc eza ve cefa edici bir seslenişi caiz görmiyeceği açıktır. Şu halde 
hu ik i  engelleyici karine gösterir ki Azer, İbrahim'in gerçek manasıyla babası 
dcAildir" diyorlar. Fakat bunlar Kur'an'n zahirine karşı zorlama ve taassubdur. 
Zira l iz. Peygamber'in nesebine asla sifah (ahmak, cahil, müsrif) karışmamış, 
hepsi nikahtan gelmiş olduğunda tereddüt yoksa da ��ı:Jı � �{h7 "secde eden
ler arasında dolaşmanı da (görüyor)" ayetinde sulbi hareketler manası kesin ol
madığı gibi, Hz. İbrahim'in tutumu da � � 4-t ;J.LJ �(. tJ. �� �1 � ��� �G 
(;J;:,. Q�ı J �� 4-JJ "Eğer anne ve bab�� seni, bilr:zeJiğin bir şeyi ban� 

, , , 

ortak koşmaya zorlarlarsa, onlara itaat etme, dünya işlerinde onlara gayet iyi 
davran" (Lokman, 31/15) meflıumundan haric değildir. Sonra tarih kitaplarında 
meşhur olan Tarab isminin kaynağı nihayet yahudi ve hıristiyan haberlerine, 
bu da Tevrat'a dayanmış olabilir. Bu ise Kur'an'ın Azer şeklindeki haberine 
karşı koyabilecek bir kuvveti haiz değildir. Onlar Kur'an üzerine deği l, Kur'an 
onlar üzerine koruyucu ve gözcüdür. 

İbnü Cerir tefsirinde açıklandığı üzere Muhammed b. İshak demiştir ki : 
11Azer, Hz. İbrahim'in babasıdır. Ve Kfıfe civarında Kusa kasabası ahalisinden 
bir adam olduğu bize zikredilen haberler cümlesindendir.'�(1) Ebu Hayyan tefsi- . 
rinde de, "marangoz, müneccim (astrolog) ve mühendis olduğunu ve Nemrud'un 
da yıldızlara ve geometriye merakı olduğundan, onun yarımda ilgi ve alakaya 
mazhar olduğunu zikretmişlerdir. Ve Kfife civ-arında Kusa denilen bir kasaba
dan idi, Mücahid böyle demiştir. Ve Hz. İbrahim de bu kasabada' doğdu, denil
miş. Bundan başka Azer'in Harran halkından olduğu da söylenmiştir" diye nak
letmiştir<2). "Mu'cemü'l-Büldan"da Kusa üç yerdedir. Babil toprağında, Irak 
civarında, Mekke'de. Irak Kfısa'sı ikidir: Kfisettarlk, Küserruba, İbrahim Aley
hisseiam'ın kabri ve doğumu buradadır. Ve bunların ikisi de Babil top
rağındadır. Hz. İbrahim burada ateşe atılmıştır<3). 

Şimdi, mevcut ve hayal edilen herhangi bir şeyin hayalini temsil eden, 
yapılmış, cansız putların önünde insanlığı aşağı layan puta tapicı ların açık 
sapıklığı hatırlatıldıktan sonra, buna sebep olan ve heykele tapanlar denilen 
yıldıza tapmaların da nazari sapıklıklarını göstermek ve bir beşer olan Hz. 

(1 ) et-Taberi, a.g.e., VII, 158. 
(2) Ebu Hayyan, a.g.e., lV� 164. 
(J) Yakut b. Abdillah el-Hanicvi, Mu'cemü'l-Büldan, iV, 487. 
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lhrahim'in Allah'm lutfuyla bütün göklerin ve yerin hükümran lığına ula�mmunı 
ve bilgi sahibi olmasını, bu sayede insanlığı Allah'dan başkasına esir ve mnh· 
kum olma kaydından kurtarmakla, insanlığın yüzünü doğrudan doğruya ve 

. 
" 

yalnız Allah'a yöneltmek için Allah'ı birlemeyi ve llanifliği nasıl ispat ettiğini 
ve anlattığını açıklamak için buyuruluyor ki: 

�� V(, �r,:.:..Jı �ft �ı;ı �) �.'.ır, Ve işte böyle açık bir gc)stcri�lc biz 
ibrahim'e 

�
göklerin ve yeriiı �el�kôtunu gösteriyorduk. Yıldızları, Ay ve 

Güneş'i ile gökleri ve yeri gözüne gösterdikten başka, tümilylc bütUn filemin bir 
mülk, bir saltanata tabi olan ·bir memleket olduğunu ve hu memleketi zuht ve 
idare eden rablı� sırlarını ve hükümranlık saltanat1nı kalbine bildiriyorduk. 
Bütün bunlar yerde bir cismani beşer olan İbrahim'in ruhunda �ekillcn iyor ve tu
hakkuk ediyordu. İbrahim görüyordu ki yer ve zamanıyla bütün bu fücnılcri top
layıp İbrahim'in nefsine indiren, maddeleri ve maneviyatıyla ona bağlayıp hep
sini birden idare ve tedbir eden rabbani kudret, hepsinin sahihi ve hakimi bulu
nan, ortak ve benzeri olmayan bir tek kudretten ibarettir. Ve İbrahim, ona gök
teki yıldızlardan daha uzak değildir. Yıldızların gökte birer yerleri, mevkileri 
varsa, yerdeki İbrahim'in, hepsinin üstünde bir şerefi vardır. Böyle bir şerefi 
taşıyan bir mahlukun ve onun kavminin ve hemcinsinin, o hakiki malik geri
sinde herhangi bir mahluka kul, köle olup alçalması pek büyük bir sapıklık, pek 
tehlikeli bir küfür, bir nankörlüktür. İşte İbrahim'e bu hükümranlığı gösteriyor
duk ki öyle desin, �;.Jı � ��f.J ve tam inananlardan olsun. Şu halde 
İbrahim J:)ı � � ı:D n ne za'man ki gece, karanlığıyla başına çöküp ortalığı 
örttü, o zam�n (! � ..s1G bir yaldız, gezegenlerden bir yıldız görerek ;,:.ı (� Ju 

t 
bu benim Rabbim ha! dedi. Evvela bir yıldızın, bir insanı terbiye edebileceğini 
uzak görerek etrafındakilere bir tariz yaptı. Jll � Çok geçmeden o yıldız 
geçip bahnca, ��1 �1 � Ju ben, batanları sevmem dedi. Bununla itahllk ve 

,, , 

kullukta sevginin en mühim esas olduğunu, fakat haraket etme' ve ·batmanın tesir 
delili değil, yaratılmışlık, etkilenme, mahkum olma, sonradan yaratılmışlık ve 

yok olma delili olduğunu ve bundan dolayı, batanın tanrı olamayacağını ve bn
tana sevgi göstermenin sonu boşa çıkacak bir sapıklık olduğunu ve Rabb'm hun· 
da etkili ve bunu hareket ettirici olan ve zevalden uzak bulunan bir yaratıcı kud
ret olması gerektiğini anlattığı gibi, özellikle batma ve doğmaya dikkat nnzurmı 
çekmekle yıldızların batmalarından dolayı onların yerine putları koyan lnrın 
sapıklıklarını, ve çelişkilerini de gösterdi. Zira batmalarından dolayı nsıllnrının 
yeterli olmadığını teslim ettikleri halde, o batanların yapılmış heykellerine saygı 

'· 

göstermek ne büyük çe.lişkidir. 
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Bunun ardından li.J� :;..i)ı l, L.li ne zamanki Ay'ı doğarken gördü, aynı 
mana ile ı..lv ü,. Jli bu b�nim rabbim ha! dedi. Jj1 LJJ Bu da batınca hem rab
hine olan imanını açıklayarak ..;.; Ci.tı "bu benim rabbim" sözlerinin benimseme 
olmayıp, hasmı susturma ve reddetme olduğunu anlatmak, hem de, her an 
Rahh'ma olan ihtiyacını itiraf etmek suretiyle hidayetini nasip etfrğine teşekkür 
etmek için Jl.i dedi ki: ��ı r:,ill � ::,;ft � �� � �! Hiç şüphe yok Rabb'ım 
hana hidayet etmese, ben de muhakkak o sapıklar güruhundan olacaktım. 
Çünkü bütün mesele, ruh ve cismin, iç ve dışın birleştiği bir an içinde ortaya 
çıkan bir duygu ve idrake dayanıyor. Bu, görüş ve gösteriş olmaz veya fani 
olanı ebedi zannetmek gibi bir isabetsizlik oluverirse sapıklık muhakkaktır. Ve 
birden bire Ay'ın parlaklık ve çekiciliğine kapılıvermek de hayli zor. Şu halde 
doğru ve isabetli olan, akıl ve idraki veren Allah Teal§'nın bir anlık başarılı 
kılması ve hidayeti olmasa, karanlıktaki insanlık Ay'a da tapacak, yıldıza da ta
pacak, puta da tapacak. 

Bundan sonra UJ� �ı l, � ne zaman ki Güneş'i doğarken gördü. Ve 
, 

üzerindeki gecenin karanlığı tamamen açılıp gündüzün sabahına erdi. ,;� G. Jlj 
:,;s-ı O.. Bu benim rabbım ha! Bu hepsinden büyük, dedi. Ve daha büyük bir 
tariz. (ta§lama) yaptı. ::.U1 L..u Sonra bu da batınca, �)p L... �;. Jı Jli muhak
kak ben, sizin Rabbime ortak koştuğunuz şeylerde'

n uz�ğim.
, �J :-4�J Jı 

ı'•_ .;,, �� 'lG �c,..:..Jı )aj �.ili Ben hanif, tertemiz bir Allah' ı birleyici olarak 
, , 

bütün varlığımla, yüzümü bütün içeriğiyle şu gökleri ve yeri yaratan 
yüksek ve kudsi zata döndürdüm. �,;::Jı ;;,,.. �1 L.) Ve ben, müşriklerden 
değilim, dedi. İlerdenberi müşriklere asi�, iştirak etmediğini açıklayarak, tevhide 
kesin inancını ilan etti ve Hanifliği de ispat ve takrir eyledi. �� ��) Kavmi de 
kendisine karşı mücadele ve hafif görnıek suretiyle delil yarışına 
kalkıştılar, üstün gelme fikrine düştüler. Cevap olarak İbrahim onların sözlü 
ve fiili mücadele ve tehditlerini de hafife alarak ve sevgi açısından ve sonra kor
ku açısmdan iHih ve kul olmanın hükümlerini anlatarak t"m üstünlüğünü temin 
eden şu delil ile Jl.i dedi ki: �.J�,:-_;, �� . . . �,a J;J �ı u! J_;.�ı "Allah beni 
doğru yola çıkarmışken, siz hala beninıle O '  nun hakkında mı tartışıyorsunuz? 
Ben O'na ortak tanıdığınız şeylerden korkmam, Rabbim dilemedikçe onlar 
bana birşey yapamaz, Rabb'imin ilmi herşeyi kuşatmıştır, iyice bir düşünmez 
nıisiniz? Hem Allalı 'a eş koştuklarınızdan nasıl korkarım ben? Siz, hakkında 
Allah 'ın bir delil indirmediği şeyi O'na ortak yapmaktan korknıazken! Şu 
halde iki taraftan hangisi güvenilmeye daha layık? Eğer biliyorsanız söyleyin. 
ltnan edip, inançlarına hiçbir haksızlık karıştırmamış olanlar, işte onlar 
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Rİİvenlik içindedirler, doğru yolda olanlar da 011/tırtlır. " 
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Meil-i Şerifi 

83- İşte bunlar, kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimizdir. Di
lediğimizi derecelerle yükseltiriz. Muhakkak Rabbin hikmet sahibidir, bi
lendir. 

84- Biz ona İshak'ı ve Yak.ub'u da hediye ettik: Hepsine de doğru yolu 
gösterdik. Nitekim daha önce Nuh'a ve onun soyundan Davud'a, 
Süleyman'a, Eyyub'a, Yusura, Musa'ya ve Harun'a da yol göstermiştik. 
Biz güzel davrananlara böyle karşılık veririz. 

85- Zekeriyya, Yahya, İsa ve İlyas'a da (hidayet ettik). Hepsi de salih 
kullanmı.zdandı. 

86- İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut'u da (hidayete erdirdik). Hepsini 
alemlere üstün kıldı.k. 

87- Babaları.odan, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarını da 
(üstün kıldık). Onları seçtik ve doğru yola ilettik. 

88- İşte bu, Allah'ın doğru yoludur. Kullarından dilediğini o doğru 
yola iletir. Eğer onlar Allah' a ortak koşsalardı, yaptıkları bütün amelleri 

· boşa giderdi. 

89- İşte onlar, kendilerine kitap, hüküm (hikmet ve hükümranlık) ve 
peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Bunlar, ona inanmayacak olurlarsa, 
yerlerine, onu tanımamazlık etmiyecek bir toplum getiririz. 

90- Bunlar, Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Sen de onların hidaye
tine uy. De ki: "Ben ona karşılık sizden bir ücret istemiyorum. O, sadece 
bütün alemlere bir öğüttür. 

�� Ve işte şu, yani o görme ve kesin inanma ve bu bidayet ve delil, � 
, 

bizim büyüklük delilimizdir. M°) ı.fa. �G.ı �Qı Biz bunu kavmine karşı 
İbrahim'e verdik. Kendilerini y;ldızlarda� v� hatta yıldızların suret ve heykel
lerinden daha düşük bir mevkide görerek, insanlığı zelil eden kavmine karşı 
İbrahim'in, yıldızlardan, Ay ve Güneş'ten, gökler ve yerden daha yükseğe 
geçerek doğrudan doğruya �� �t ��ı )G "gökleri ve yeri yaratan "a 

- , � 

yönelecek ve Allah'tan başkasına boyun eğmeye tenezzül etmeyecek derece
lerde yüksekliğini ispat ve üstünlüğünü temin eden bu delil, İbrahim'in kendisi
nin değil, büyük şan sahibi Allah'ındır. : C:.; � .���-l �; Biz büyük şan sahibi 
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olun Allah kimi dilerstk derecelerini yük.tieltlrl:ı. !'?u lmldc hu, thrah im 'c mnh
Mus bir durum değildir. Allah'ın seçmesine ma7.har olun büyük Allah dostlarmın 

hüyüklerinde cereyan eden bir sünnettir. Ey Muhammed, hiç �Uphc yok �� �ı 
� � senin Rabbin böyle bir hikmet sahibi, büyle bir bilendir. 

· 

Bak İbrahim'e daha ne verdik. YJ;·.z, �I � �jj ()nat ishnk ilt• Ynkuh'u ' 

da ihsan ettik. �� � Hepsini hidayete erd,irdik, doğru yolda hııı-tıırı l ı kı ldık, 

emin kıldık. JJ ;,.. �� ")� Daha önce Nuh'a hidayet etnıl�tlk. O du puta ta

panlarla uğraştı �e onlara üstün geldi. Şu halde İbrahim, kendi h idayc t i ml�ıı 

ha!ika hem büyük dedesinin, hem de çocuklarının hidayete ermesiyle de huhı iynr 

oldu. �ı::rol:, ��(,, �,� ;,..:, Ve neslinden Davud ve Süleyman'u du hlc.luyct �t· 
tik. Bu �:;i kelii't;esiı{deki zamirin bahis konusu İbrahim olması bakımından 
ona raci,�l�ası, yani ilerde geleceği üzere ondört peygamberin İbrahim Alcy
hisselam'm neslinden olması ortaya çıkıyor. Fakat Lut Aleyhisseıam, İbrahim'in 
neslinden değil, kardeşinin oğlu ve aynı şekilde Yunus Aleyhissetam'ın da onun 
neslinden olmadığı ve ibare (metin) de zamirin yakına dönüşümü de asıl kaide 

gereği olduğu için, bir çok tefsirciler bunu zikri yakın olan Nuh Aleyhissclfıın'a 

göndermişlerdir. İbnü Abbas, "Gerçi bütün peygamberlerin için<lc Hz. İbrahim'c 
ne ana, ne baba tarafından doğum itibariyle katılmayanlar van.Jır. N itck im Lut 

kardeşinin oğludur. Bununla beraber hepsi İbrahim'in nesline daya n ı r. <;iinkU 

amca da babadan sayılır." demiştir ki, bu mana sözün gelişine daha uygundur. 
Nuh'a gönderildiği takdirde bu yoruma ihtiyaç kalmazsa da, o zumun konunun 
sevki İbrahim'den Nuh'a değ�ştirilmiş olacaktır. Bununla beraber �ı:, �.ıj 
\l,)J �,,;:., ayeti, y)·.z, �ı � �JJ cümlesine bağlamak da ca izd ir . O zumun 
bunlar, ı&.:.J':;i ;,..:, "onun nesÜnden" kapsamında dahil olmaksızın I lı. lhruhim'c 

I -'  ,. , 

yardımcı olarak bahşedilmiş olur. Ve gerçekte insanın kendi sulbUndcm lC«!len 
evladına da "nesli" denilmez ve iki kardeş olan İsmail ve İshak kurşıh�ı dn hu 
bağlamayı gerektirir. Dikkate şayandır ki bu ayetlerde onsekiz p�ygunıh&.!r ı.lkre· 
dilmiş ve bunların zikri bir güzel sınıflandırmaya tabi tutularak ltz. lhrahlm 

. etrafında toplanmıştır. Hz. Nuh puta tapanlarla uğraşan ilk peygamber. lMhuk ve 
Yakub bütün İsrailoğulları peygamberlerinin aslı, bu arada �j ·��r.. bnhn olul 
mülk ve saltanat ile seçkin, �,,;:., y�'f, imtihan ve güzel sabır ile seçkin, ��j 
�J,_;,.� iki kardeş, aciz bırakma kuvveti, heybet ve ezici güç, kitap ve Uz�l �erlnt 

ile seçkin, �QG �J �:., 0JJ zühd ve ruhaniyet ve fedekfirhktu ôl'nck 
, , , 

olmuştur. İlyas, İdris Aleyhisselam olduğu hakkında bir rivayet varsa da 

İsrailoğulları peygamberlerinden olması daha tercih edilir. Harun Alcyhissclftın 

soyundan olduğu nakledilmiş ve "İlyas b. Yasin b. Firhas b. Azzar b. Hanın" de-
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nilmiştir. Hızır olduğu da söylenmiştir. Zira İsa ve Hızır gibi İlyas'm da henüz 
hayatta olduğuna dair bazı eserler vardır. Ebu Hayyan tefsirinde der ki: "İ lyas, 
lsa'ya yakın olarak zikredilmiştir. Henüz ölmemiş olmakta ortakhrlar"(l). İlyas'a 
yahudiler ve hıristiyanlar "İlya" derler. Yuhanna İncili'nin baş taraflarında, 
"Yahudiler Oruşilim'den Yahya'ya 'sen kimsin?' diye soru sormak üzere kahin
ler ile Levililer gönderdikleri zaman onun şahitliği budur: yani .ikrar edip inkar 
etmeyerek: 'Ben Mesih değilim' diye ikrar etti ve ona: 'Öyle ise nesin, İlya 
mısın?' diye sorduklarında o da: 'değilim' dedi. 'Sen o peygamber misin?' dedik
lerinde: 'hayır' diye cevap verdi. 'Öyle ise Mesih yahut İlya, ya o peygamber ol
madığın halde, niçin vaftiz ediyorsun?' dediler" diye yazılmıştır ki İlya, İlyas; o 
peygamber de peygamberlerin sonuncusu Muhammed Aleyhisselam'dır. İlya, 
Rafiziler tarafından "Ali" ismine de tatbik edilmiştir. ll,)j �;� i·.JG �� 
Hitabın Hz. Peygamber'e yönelmiş olması itibariyle peygamberin dedesi olan ve 
İshak ve Yakub zincirinin karşılığında bulunan Hz. İsmail diğer bir sınıfın 
başlangıcı olarak buraya bırakılmış ve teker teker faziletleri bakımından Elyesa, 
Yunus, Lut Aleyhissetam da onunla beraber bir sınıfta sayılmıştır. Elyasa , Yuşa 
b. NGn'dur, diyenler olmuşsa da Elyesa' b. Ahtub b. el-Acuz'dur, diye tashih edi
liyor. (Bu kelime Hamze, Kisai ve Halefu'l-Aşir kıraetlerinde lam { J ) 'ın 
şeddesiyle �1 şeklinde okunur). 

i�G �(, ��ı ��ı ��ı �) İşte onlar, kendilerine kitap, hüküm 
(hikmet ve hükümranlık) ve peygamberlik verdiğimiz kimseler, şu halde �ı:i 

• �j,. l+� buna şunlar küfrederlerse, yani bu üçüne veya (kitap ve hükmÜ , , 
içine alması bakımından daha özet olmak üzere) Kureyş kafirleri hiç iman et-
mezlerse hiç önemleri yoktur. �_)� � ı.,:..:) L..:,i � GlS' :,  :ill Şüphesiz ki biz o , , , ,,, , 
kitap, hüküm ve peygamberliğe öyle bir kavmi vekil yapmışızdır ki, bunlar 
onu hiçbir zaman inkar etmezler. Daima iman ve şükür ile sarılır, güven ve hi
dayete mazhar olurlar. Mekke kafirlerine karşı Ensar ve Medine'lileri; arap 
kafirlerine karşı diğer kavimlerin müminleri; bütün kafrrlere karşı bütün Adem 
oğullarından peygamber, sahabe, tabiin ve her mümin ve_ hatta melekler bu ka
vimdendir. aJı ı.;� �.ili �) İşte ey Muhammed! Bu anılan ve seçilip kendile-, , 
rine kitap, hüküm ve peygamberlik verilerek alemlere üstün tutulmuş olan 
iyilik severler ve salihlerdir ki Allah kendilerini ��','-°.;· �� ��1 � �) "işte 
güven onlarındır ve doğru yolu bulanlar da onlardır. ,, ayeti delaletince hidayete 
erdirmiştir. Şu halde �_.�ı � ı.4;' sen ancak onların hidayetine uy. Geçmişten 

( l )  Ehu Hayyan, a.g.e., VI, 173. 
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Orıwk olmak üzere bunların hepsinin tuttukları iman tevhidi, doğruluk,  dine 

hıığlılık, fazilet ve cömertlik, kitap, hikmet, peygamberlik, özetle hidayet yolunu 

ıut, haşkalarma bakma! Bu ��ı kelimesinin sonundaki sakin he { • ) zamir , , 
ıkğil, ha-i sekit (sekte hası)dır. Yani vakıf halinde dal ( .) } 'ın harekesini muha-
faza eden mücerred bir harftir. Burtun için sakin (harekesiz) okunur. Ve Hamzc, ' 

Kisfıi, Yakub, Halefü'l- Aşir kıraetlerinde vasıl halinde hazfedilir, okunmaz. 

Ancak İbnü Amir kıraetinde "hüda" kelimesine raci zamirdir. Yasal halinde esre 

ile veya med ile okunur. 

Ve işte İbrahim kıssasını anmanm hikmet ve gayesi budur. Bunlara uyup 
yüzünü ancak Allah'a tut ve hiçbir şeyden korkmayarak ve başkasından h içbir 

�ey beklemiyerek Allah'ın hükümlerini tebliğ et. Onlar gibi sen de, �1 � Jj 
�GJJ ı.;'}� \ıı ; �I �1 � De ki: Ben, bu iş, bu tebliğ karşılığında sizden bir , , ,, ,, -
ücret, bir karşılık istemem, o Kur'an başka bir şey değil, bütün akli sahihi 
alemlerine Allah tarafından bir hatırlatma ve uyarıdır. Bu bir ferde, bir 
smıfa veya bir kavme mahsus değildir. Allah içiR herkese, muhtaç ve sorumlu 
oldukları şeyleri hatırlatmaktır, genel bir rahmettir. 
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Meal-i Şerifi 

91- Onlar: " Allah insanlara hiçbir şey göndermemiştir" demekl,e, 
Allah' ı  gereği gibi tanıyamadılar. De ki: Musa'nın insanlara aydınlık ve hi
dayet olmak üzere getirdiği, sizin parça parça kağıtlara çevirdiğiniz, bir 
kısmını belli ettiğiniz, birçoğunu gizlediğiniz; sizinle babalarınızın, saye
sinde bilmediğiniz birçok şeyleri öğrendiğiniz Kitab'ı kim gönderdi? 
(Onlara karşı sen) "Allah" de. Sonra onları bırak, bo.J laflara. dalarak oya
lansınlar. 

92- Bu Kitap (Kur' an), kendinden önceki kitapları tasdik eden, 
şehirler anası (Mekke) halkını ve çevresindeki bütün insanlığı uyarman 
için indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ahiret gününe iman edenler bu Kit
ab'a da iman ederler ve onlar namazlarına da devamlıdırlar. 

93- Allah'a karşı yalan uyduran, yahut kendisine hiçbir şey vahyolun
madığı halde: " bana vabyedildi" diyen ve: "Allah'ın indirdiği gibi bir kitap 
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dn hen indireceilm" diye iddiada bulunandan daha zullnı kinı olnbilir'! () 

ıaalhnlerin halini ölüm şiddeti içindeyken bir ıörPien! Melekler onluru elle

rini uzatlrlar ve: " Ruhunuzu teslim edin. Dua.ün, Allah 'u  kur�ı huksız 
tl•yler söylediğinizden ve O'nun ayetlerine kar�ı hübürlenıncniı.dcn dolayı 

allçalhcı bir azapla cezalandıralacaksınız" derler. 

94- Bugün, sizi �lk defa yarattığımız zamanki gibi yupaynhuz huzuru

muza geldiniz, size verdiğimiz herşeyi arkanızda bıraktanız. Alluh' ın size 
Küre ortağı olduklarını iddia ederek yardımlarınu, �" run t lu nnn 
acüve ndiğiniz ortakları yanınızda görmüyoruz. Aranızdaki bütün huQlur 
11rhk kesilmiş, güvendiklerinizin hepsi kaybolup gitmiştir. 

•.ıJl j;. ;J,ı ı_,�Jl (.� Allah'ı hakkıyle takdir etmediler, celal ve cem41 

sıfatlarını layıkıyla tanımadılar. Her şeye gücünün yettiğine, rahman ve rahim 
olduğuna iman etmediler, nimet ve rahmetin�n kadrini bilmediler, hukukuna ri
ayet, ilahlık şanına hürmet etmediler, hasılı takdirsizlik ve nankörlük yaptılar. ·� ı 

' ,_ 
' ; 

� ::,. � � �I J)l (. ı)u Çünkü, Allah insanlara hi.çbir şey inzal etmedi, de-. , . 
diler. Böyle .demekle yalnız insanlık hakkında bir takdirsizlik değil, Allah 
hakkında takdirsizlik ettiler, insanlara Allah'ın en büyük rahmet ve nimeti olan 
vahyi, peygamber göndermeyi mutlak bir şekilde inkar etmek küstahlığında bu
lundular, Sablliğe saptılar ve öyle bir şekilde saptılar ki hissedileni ve ınukOI 
olanı tanımayan sofestailerin ve beşeri -ilah tanımak istiyenlerin: "Alluh, biz in
sanların işine karışmaz" dedikleri gibi, Allah'ın beşere indirdiği hi�hir şey yok
muş veya beşerde her ne varsa Allah'tan başkası tarafından veya be�crin kendi
sinden imiş gibi söz ettiler. Şüphe yok ki bu gibi çirkin söz söylemeye cUr'et 
etmek bir nankörlük huyundan, bu da nankörlüğün kötülüğUnil ve A l lıh'm 
büyüklük ve kudretini takdir edememekten ileri gelen, çirkin bir cuhlllik ve 
ahtaksızhktır. Allah dediği zaman ne dediğini bilmeyen, bu büyük ismin ne kı· 
dar sonsuz bir kudret ve kemal ifade ettiğini gereği gibi düşünmeycnlerdir kl 
böyle cüretlerde bulunurlar. "Allah, beşere bir şey indirmedi" sözü, bir milırlk 
sözü olduğu ve yukardan beri anlaşılageldiği üzere Mekke müşriklerinin de bu 
fikirde bulunduğu açıktır. Fakat bunu Medine'de·yahudilerin hahambaşılanndan 
Malik b. Sayfın söylemiş olmasıdır ki bu ayetin inmesine sebep olmuştur. Şöyle 
ki: 

Malik b. Sayf, iri ve şişman bir adammış. ·Resulullah'm yanına gelmiş, 
konuşurken Resulullah kendisine: "�usa1ya T!!vrat'ı indiren Allah'a and vere-
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rek soruyorum, 'Allah şişman bilgine buğzeder' diye Tevrat'ta buluyorsun değil 
mi? Halbuki sen şişman bilginsin, Yahudilerin yedirdiği şeylerden şişmanla
mışsın" buyurmuş. Orada bulunanlar gülmüşler, Malik b. Sayf kızmış, Hz. 
. .  ' ,-

Omer'e dönüp: � ::_... � � :J.ıı J)1 '9 "Allah hiçbir beşere bir şey indirmemiştir" 
. , . 

demiş, Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğini inkarda mubalağa etmek 
için, öfkesinden müşrikler gibi hepsini inkar edivermiş. Sonra bu sözünden do
layı yahudiler tutmuşlar kendisini başkanlıktan indirip yerine Kab b. Eşrefi 
geçirmişler. Bu ayetin, nüzul sebebinde meşhur olan çoğunluk görüşü budur. 
Bundan dolayıdır k i  surenin başında açıklandığı üzere bu ayet, bu surenin Me
dine'de sonradan inmiş olan birkaç ayeti cümlesinden olduğu rivayet edilmiştir. 
Gerçekte yukardan beri sözün geliş şekli, müşriklere karşı olduğu halde, burada 
yahudi de ilave edilerek buyuruluyor ki: 

' 

Ji Öyle diyen takdirsizlere karşı de ki: J�� G) �;.. .ı..t ; � �Jlı yGsjı J)l::;. 
V"'� Musa'nın insanlar için bir nur olarak, bir hidayet �Iarak geti�diği ki
tab� (yani Tevrat'ı) kim inzal etti? O nur ve hidayet ki �!J �)'.;J siz onu 

,, 

kırtaslar yapıyorsunuz, aydınlanıp amel edecek yerde parça parça kağıtlara 
koyuyor, kuru evrak haline getiriyorsunuz, � ��� 43JJ:i bunları meydana 
çıkarıp gösteri yapıyor ve bir çoğunu gizliyorsunuz. Yani gizliyor ve bozu
yorsunuz, meydana koyduklarınızla da amel etmiyor, kalbinize koymuyorsunuz . . 
Fakat İbnü Kesir ve Ebu Amr kıraetlerinde gaib (üçüncü §ahıs) kipiyle okunur . 
ki, � ��_:, QJ� �!J �� "onu kağıtlar yapıyorlar, istediklerini meydana 

, , 

çıkarıp, bir çoğunu 'gizliyorlar" demektir. Bunda yahudilerden hitap (ikinci 
şahıs) ile değil, gıyab (üçüncü şahıs) ile tabir buyurulmuştur. Eğer öbür kıraet 
olmasaydı, bu ayetin de Mekke1de ve müşrikler sebebiyle inmiş olduğuna 
hükmedilebilirdi. Ancak bu şekilde Tevrat'ın inzalinin ve yahudilerin durum
larının müşriklere karşı nasıl bir çelişki maddesi olarak söylenilebileceği sorusu 
varid olurdu. Fakat bunun da sebebi yok değildir. Çünkü Mekke müşriklerine 
göre de Musa'ya Tevrat'ın inişi ve yahudilerin durumu, lıerkesçe bilinmekteydi. 
Onun için ;.4�: J'�l � y�I ı�_rç �)'ı �1 � "Eğer bize kitap indirilseydi, biz onlar
dan daha doğru yolda olurduk. " diyorlardı. Şu halde bu iki kıraetin toplamı 
bize, şunu ifade eder ki, ayetin inmesinde hem yahudilerin, hem müşriklerin se
bep olmaları vardır. Her ikisi de Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğini 
inkar için � � � :fa. aıı J)l C. "Allah hiçbir beşere bir şey indirmedi" ; , . 

demişlerdir. Fakat esas nüzul sebebi yahudinin söylemesi olmuş ve sözlerinin 
çelişki maddesi önce Tevrat ve takdirsizliklerinin misali de ona karşı aldıkları 
vaziyet ile gösterilmiştir Bundan başka daha genel olmak ve Kur'an1a da temas 



< 'Uz: 7 6· EN'AM SÜRESi : 9 l -'J2 

c·tmck üzere buyuruluyor ki: 
-f - -

;..sJ�ı "lj �1 ı,,:.W � (. �.�·.l�j Bir de size, ne kendinizin, ne utnlurınııın bil-
mediğiniz ilimler öğretildi. Şu halde, bunlara size indiren, öğreten hakiki 

I 

i'�ğrctici kim? Ey Muhammed, o takdirsizler buna ne derlerse desinler, sen aJı J.i 
Allah'dır, de. � r�,--� � ��� � Sonra onları hıruk, duldıklnrı lu1hl i-.hı«ıc · 

oynaya dursunlar. 

�) Bu Kur'an da, :8)1�8" bizim indirdiğimiz öyle hlr klhıphr ki, �)'9 
111übarektir. Feyzi, cihanı tutacaktır. �� � IS.ı1ı �J.:.:. Önündekini tnsdlk t!dkl, 

# # "' 

tcyid edici ve iyiyi kötüden ayırıcıdır. Ondaki nur ve hidayet hunun tHsdikiıı· 
llcn geçerek artacak, kuvvetlenecek ve gelişecektir. �;. ::,;.) IS)lı �1 �?j Biz onu 
hunun için (yani alemleri hatırlatmak, bereket ve tasdik için) v� hir ti� 
Ümmü'l-Kura'y (şehirlerin anasın)ı ve bütün çevresindeki kiınselcı-i uyıa· 
rasın diye indirdik. i� '..i� �;...� �.llG Ve ahirete iman ede�, sonlarını kurtur
mak isteyenlerdir ki, � ;;.."::t· bu�a iman ederler, �_,la;���).&. �� ve bun-

,, ,  , *' ,, , 

lar namazları üzerinde koruyucu kesilirler. Bütün şehirlerin anası, merkezi 
demek olan �)lı �1 (Ümmü'l-kura) Mekke'nin bir ismidir ki cihanın merkezi, 
bütün yaratılmışların kıblesi demek gibidir. Uyarma, Mekkc'nin kendisine 
değil, halkına olacağı bilindiğinden mana, mecaz veya mecaz isnadı suretiyle �l 
..,)lı r1 11Ümmü1l-kura halkı" demektir. �,;. ::,;.) da buna karinedir .  �üphc yok ki 
"Mekke" denilmeyip de "Ümmü'l-kura" denilmesi, Mekkc'yi fı lcmdcki bütün 
şehirlerin bir mutlak merkezi gibi düşündürmek içindir. Ve hundan dolayı ::;.:, 
41,;. de, merkez ve çevre karşılığıyla bütün yer çevresinde hulunıınlıırın hepsi 
demek olur. Bununla beraber "Ümmü'l-kura" merkezlik milnflsı dikkat nazarına 
alınmaksızın "Mekke" demek gibi düşünülürse, 4f_,;. :;.� 'c.Jan Mckkc <.;evresi, 
Mekke civarı, bundan da nihayet Arap Yarımadası düşünülür. Bu ihtiınnlc güre.! 
Kur'an'ın nüzul hikmeti yaln ızca Mekke ve Arap Yarımadası halk ının uynl'll111n
sına mahsusmuş gibi bir kuruntu akla gelebileceğinden �;. ::;.j 4t;. �� "Mt•kkr 
ve etrafını uyarman için'' buyurulmadığı gibi, 41;. ::;.� �:,ili �1 �ı��ı "limi11li1/-k11rfl 
ve etrajin.ı uyarman için " de buyurulmayıp attf vavı ile �;. -:,;.� \l).)ı �1 � ı��(, 11\'t' 
Ümmü'l-kura ve etrafını uyarman için" buyurulmuş ve bununlu Ku�·'fin'an 
nüzulünün, Muhammed Aleyhisselam1m peygamberliğinin yalnız Arap millet ini 
uyarma hikmetine mahsus olmadığı ve bir ayet yukarı.sındaki �� ıS)°J \'1 ; �I , . . 
"O Kur'an, alemler için ancak bir uyarmadır" manasıyla, bcrekctlcri11in knp
sammın genişliğinden gaflet etmemek gerektiği ve özellikle V"'l!l.ı Ulr \ıı �ı.il:...�1 C.� 

, , . 
[r..>J� G. �.: "Ey Muhammed! Biz seni ancak bütün insanlara hir miijdeci ve 

, # 
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uyartCI oforak gônderdik" (Sebe', 34/28) ayetinin kapsamı anlatılmıştır. Fakat ga
riptir ki bütün bunlara karşı yahudilerden bir grup, bu 41_,;. ::;.� IS}Jı �1 ��� "ve 
Ümmü'l-kura ve etrafını uyarman için" ayet-i kerimesinden Hz.Muha�med 
(s.a.v)in yalnız Araplara gönderilmiş bir peygamber olduğunu delil getirmeye 
kalkışmışlar, yani onun peygamberliğini itfraf etmekle beraber her millete değil, 
Araplara mahsus bir peygamber olduğu iddiasında bulunmuşlardır. Bunlar ya
hudilerden "İseviyye mezhebi" adıyla anılırlar ki, bugün aydın geçinen avru
palılardan bir kısmının Arap olmayan müslümanlar arasında bu yahudi 
fırkasının mezhebini ve politikasını yaymaya çalıştıklarını görüyoruz. Beşerde 
vuku bulmuş bir iş olan peygamberliği inkar etmenin, Allah'ı gereği gibi takdir 
etmemekten doğan bir cüret, bir nankörlük ve herhangi bir peygamberin pey
gamberliğini ve herhangi bir kitabın inmesini kabul ettikten sonra bütün pey:.. 
gamberleri ve kitapları tasdik ve teyid eden ve onlardan daha açık ve daha feyiz
li olarak indirilmiş bulunan mübarek Kur'an'ı ve Muhammed Aleyhisselam'ın 
nebiliğini inkar etmenin ise bundan başka açık bir çelişki olduğu anlatılmakla . 
peygamberlik işi tespit ve teyid ediliyor. Ve peygamberlik meselesinin Allah'ın 
sıfatları meselesinin bir dalı olduğunu, irfan ve ahlak, sorumluluk duygusu ve 
akıbet endişesi ile ilgisini tesbit ettikten sonra, Allah'a yalan isnad eden, yalan 
yere peygamberlik iddia eden veya Allah'a, Peygamber'e rekabet etmeye 
kalkışan iftiracılar, yalancılar, sahtekarlar ve haddini bilmezler hakkında korkut
ma ve uyarma olarak da şöyle buyuruluyor : 

' ;_ �1 :;.� Ve kimdir o kimseden daha zalim ki, �.lS' J.H � �?ı Allah ' a 
yala.; iftira etmiştir. Mesela yalancı Müseyleme (Müs�y lemetG'l-kezzab) ve 
Esved Ansi gibi, "Allah beni peygamber gönderdi" diye yalandan peygamberlik 
iddia etmeye veya Amr b. Luhay ve benzerleri gibi kendi kendine din uydur
maya, hükümler koymaya kalkışmış veya herha�gi bir şekilde Allah'a karşı ya
lan uydurmuş, Allah'a ilgisi caiz ve layık olmayan bir şey isnat etmiş, �) Jli �1 
t,::. �ı C:;. � :,Jı veya kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken, bana v�hyedil-

, ,,,. , .-:.. 

di, demiştir. Ozetle ya herhangi bir şekilde bir yalan iftira etmiş veya özellikle 
vahy iddiasıyla iftira etmiştir. Diğer bir mana ile: "Bana vahyolundu, ona hiçbir 
şey vahyolunmadı" demiş, kendine vahiy iddia etmiş ve Peygamber'e vahyi 
inkar etmiştir. Yalanın iki büyük çeşidini toplamış, yoğa var, vara yok diye kat 
kat büyük bir yalan söylemiş demek olur. j,ı J)1 � J1.. �)t .. J\.i �� Ve o kimse-

, , 

den ki, Allah'ın indirdiği ayetler gibi ben de indireceğim, demiştir. Allah ile 
rekabete, Kur'an'ın benzerini yazmaya, Peygamber1le boy ölçüşmeye 
kalkışmıştı. Nitekim Taifli Nadr b. Haris ve yardakları, O..: j... lllJ : l::.; � "Eğer 

, . 
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isft•sek hunun (Kur'tln 'm) uym.,·uu biz de söyleriz" (Enfiil, 8/J 1 )  dr111iptlt•r, �\.ı./)l1'1 
L.lJ uC:..,-'j,J(, � u�ll.JG � u(rl�G \..:,J "Ekin ekenlere, ekmek yupıın l ı ırn, pi�h·i� . , 
pi�irenlere, lokma edenlere kasem olsun" diye saçmalar söylcml�lrnlir. Vr iııtc 

�ll zikrolunan misaller bu ayetin nüzulüne sebep olmuşlardır ki, hunlnrın hı ızısı 
Mckke'de, bazısı Medine'de vaki olmuş bulunduğundan hu fiyct in  dt· Ml·kkl' 

olaylarına da işaret ederek Medine'de indiği rivayet edilmi�tir. 

Ey muhatap ��ı �µ J �;..ıllalı �ı :S-.; °.J.J sen bir görsen hiitlin hu ıullın le· , , , , ,, ,.  
rin gamerat-ı me!te düş__

tükleri, ölümün pençelerine geçip �lddct��·n �hhll1tl' 
ahldıklan, ��1 ı�� �(, ve melekler ellerini uzatarak, µ1 ı;.,;.1 lmyd l 
bakalım can'

l�rını�ı çll�arın, yahut kendinizi kurtarın. ��I �.l.l'ı. s·J� r:Jl 
Bugün siz hakaret ve zillet azabıyla cezalanacaksınız, -;,;;. JJı J:s. �))i ;.��� � 
�ı çünkü Allah'a karşı doğru olmayanı söylüyordunuz, -�J'>.:· 7 ��j� ;.��(� 

, , �, 

ve ayetlerine karşı kibirleniyordunuz. Gururunuza yediremiyor, onlara iman-
dan, düşünmeden kaçmıyordunuz, }';. J:,1 ;Jı:iı:.. W' J,,f) lJ..,·.��J � ve gördünüz 
ya ey zalimler bugün, bize ilk defa sizi yarattığımız gibi teker teker, yalnız 
başınıza geldiniz, rsJ� : G� ; •. h.1). (.. �)j ve size verdiğimiz şeylerin hepsini 
arkanızda bırak!ını�. ;J: (·.;:•. � ...s'J � O şefaatçilerinizi de sizinle beraber 
görmüyoruz. ';r). � �l ;.�·,',:) ��ı Onları ki siz, kendinizde ortakdırlar 
diye sanmıştınız. Varlığınız üzerinde bunların ilahlık hissesine sah ip birtakım 
ortaklar olduklarını ve Allah'a karşı size şefaat edeceklerini sanıyordunuz. � 
� c..t:; Artık aranızda ebedi kesilme vaki oldu. Nafi', Hafs, Kisai, Ebu 
Ca'fer'den başkasının kıraetinde ( iJ ) nfin'un ötresiyle � okunduğuna göre, 
artık aranız sonsuza dek açıldı, bütün ilişkiler kesildi, tarumar oldu, L. � � 
��"j; ;.��;-- ve zannettiğiniz o hayaller, o kuruntular sizden kaybolup gitti, 
diye tarafımızdan hitap tebliğ edildiği zaman görsen!.. Neler olacaktır neler!... 

Bunları gözönüne getirmeli de Allah'a karşı haksızlıkta, takdirsizlikte bu
lunmamalıdır. 

Gerçekte: 
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Meal�i Şerifi: 
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95- Şüphesiz ki taneleri ve çekirdekleri yaran Allah 'tır. O, ölüden di-
r. 
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riyi çıkarır, diriden de ülüyü çıkaran O'dur. İ�te Alluh huduı·. ( )  lualdı 
nasal yüz çevirirsiniz'! 

96- Karanlığı yarıp tanyerini ağartan O'dur. GtAt'tyl, cllnll'nınl'k l�lnı 
( ;üneş'i, Ay'ı (vakitlerinizi) hesaplamak için yaratnu�hr. t'fttt hu, lll'ı· �t'Yt' 
ı:alip gelen ve her şeyi bilen Allah 'ın takdiridir. 

97- Kara ve denizin karanlıklarında yolunuzu hulnsınıı dlyt.• yıldıılnrı 
sizin için yaratan O' dur. Şüphesiz biz, bilen bir topluın lt;ln Ayl•tl�rl lll'UI� 
hir şekilde açıkladık. 

98- Sizi bir tek candan yaratan O'dur. Sonra sizin için hh- kau-ur yttı·I, 
bir de emanet yeri vardır. Biz ayetlerimizi, anlayan bir toplum ı-.hı upu�ık 
beyan ettik. 

99- Gökten suyu indiren O'dur. Onunla her çeşit bitkiyi çıkardık, o 
bitkiden bir yeşillik çıkardık, ondan da birbiri üzerine binmiş taneler; hur
manın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar 
(bahçeleri) çıkarıyoruz. (Bunların) kimi birbirine benzer, kimi benzemez. 
Bunlar meyvelendikleri zaman meyvelerinin olgunlaşmasına bakın! Bun
larda inanan bir toplum için ibretler vardır. 

100- Onlar, Allah'a cinlerden de ortak koştular. IIalbuki onları yara
tan O'dur. Bilgileri olmadan O'na oğullar, kızlar uydurdular. O'nun şanı 
onların uydurdukları sıfatlardan münezzeh ve yücedir. 

101- Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. Eşi de olnıadığı halde, 
nasıl olur da çocuğu olur? Her şeyi yaratan O'dur. Ve O, herşeyi bilendir. 

:i:· .:i Kelimesi İbnü Kesir, Ebu Amr, Yakub'dan Ravh kıraetlerinde ism-i 
fail sigas ıyla :;:· :; şeklinde okunur. 

-

�?(, �I �G aıı �! Allah, taneleri ve çekirdekleri yarandır. � �I � 
,-�.Jı Olüden diri çıkarır, :;Jı � .-�-Jı &.>:.� ve diriden ölü çıkarandır, aıı �i 
,,, , , , . 

işte Allah budur. Böyle bütün tabiatlar üzerinde hakim olur yaratıcı ve yoktun 
var edicidir. 

FALK ( :;ull ) , yarmak, çatlatmaktır. HABB ( �1 ) "habbe"nin; NEY A du 
çekirdek demek olan ( iı)J1 ) "nevat'' ın çoğulu yerinde cins ismidir. Mnbh, tane, 
ot tohumlarına; nevat, çekirdek de ağaç tohumlarına delalet eder. Bununla bera
ber ot ve ağaç ikisi de bitkisel olduğundan, nevatı tanenin içindeki bitkisel maya 
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gibi düşünmek mana bakımından daha uygun olacaktır ki, bir tanenin içindeki 
öz, bu maya, bir hurma veya üzüm tanesinin içindeki çekirdek gibidir. Buna 
nevat kelimesinin küçültülmüşü oJ�rak "nüveyye" de denilir ki Fransızların 
"nuvoyya11 deyimi bundan alınmış görünür. Bakınız bir tane, bir çekirdek bir 
yere düşer, bir müddet geçirince Allah o tane, o çekirdek içinden bir hareket, bir 
basınç, bir filizlenme meydana getirir, onu altından, üstünden yarar, çatlatır; 
sükfın halini, hareket haline; bitişme halini, ayrılma haline çevirir, Üstteki 
çatlaktan bir çenekli veya iki çenekliler olarak havaya yükselen ağaç, altındaki 
çatlaktan toprağa geçen ve saçak denilen ağaç çıkar ve o tane, o çekirdek, önce 
böyle biri yukarı yükselen, biri aşağıya inen iki çeşit tabiatta bulunan iki ağacın 
bitişme sebebi olur. Parmakla eziliverecek kadar ince ve yumuşak olan o 
saçaklar, sert çuvaldızların, sivri bıçakların nüfuz edemeyeceği derecede sert 
olan yerleri ve bazı zaman kaskatı taşları bile çatlatır, aralarına girer ve sonra bir 
bitki, bir ağaç üzerinde o kadar şaşırtıcı ve mükemmel bir şekilde çeşitli tabiat
lar kazanır ve bu çeşitli tabiatların hepsi öyle bir ahenk ve nizam ile işler, çalışır 
ki acaiblik ve inceliklerinin açıklama ve izahı tükenmez. Bir tabiattan yarılıp 
çıkan kabuk, ağaç, ôz, damar, kök, gövde, dallar, yapraklar, çiçekler, ışıklar bu 
çeşitli tabiatların her biri bütün tabiat kuvvetleri üzerinde hüküm ve tesir icra 
·eden ve sanat ve güç açıklayan yaratıcı kudretin aciz bırakan delil lerinden olan 
birer alemdirler. Bunları daha geniş bir zevk i le seyretmek istiyenler bitkilerin 
anatomisini, dokularını, uzvi maksatlarını incelesinler ve mutalaa etsinler. Sonra 
çatlaktan çatlağa, fıtrattan fıtrata geçen, sıfatları, özellikleri, renkleri, şekilleri, 
tadları, tabiatları çeşitli olan bu farklı cisimlerin ortak mesailerinden asli gaye 
olan meyve doğar. Bir tane veya bir çekirdek yerine kat kat kutular, kaplar 
içinde yüzlercesi meydana gelir. Ve her biri .olgunlaşınca yeni bir alem olmak 
için bittiği yerden kopar, topraklara katılmak üzere yere atılır. Çıkış yeri bir ve 
tabiatın, yıldızların, mevsimlerin, unsurların tesirleri, şartları eşit olduğu halde 
bir taneden, bir çekirdekten bu kadar çeşitli cisimler ve tabiatların çatlayıp 

• 

çıkması, tabiatların ve unsurların değil, hikmet sahibi merhametli, güçlü ve dile-
diğini yapan, varlığı kendinden olan Allah'ın takdir ve tedbirinin eseri 

. . 
olduğunda şüphe yoktur. Toprakta çekirdekten bunları bitirip çıkaran yaratıcı 
kudret ne ise, yine toprakta bunlardan çekirdeği bitiren yaratıcı kudret de odur. 
Gerek taneyi, çekirdeği yararak bitki ve ağaçlar çıkarmak ve gerek bir 
yanlmadan tane, çekirdek yaratmak, her iki manasıyla IS)JG �I JJG "taneyi ve 

,,. , 

�·ekirdeği yaran" O' dur. Şu halde doğrudan doğruya topraktan tane ve çekirdeği 
yaratıp çıkaran da O'dur. O, böyle ölüden diri çıkarır. D iriden ölüyü çıkaran da 
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O'dur. Ve bu mana hayvanlarda daha derin ve daha büyük şümul ve güzellik ile 
açıktır. İşte Allah bu yarma ve fıtratı yapan, ölüden diri ve diriden ölü çıkaran 
ve tabiatlar üzerinde hakim olan mutlak güçlü, dilediğini yapand1r. �}Jj; )U 
Şu halde ondan nasıl çevrilir de başkasına taparsınız? Yahut O'ndan, O'nun 
hükmünün ve kudretinin tesirinden nerede kurtulacaksınız? Gerek hayatta olun; 
gerek ölümde; gerek hayvanlara karışın, gerek otlara; gerek yere geçin, gerek 
göğe çıkın; gerek karanlıkta bulunun gerek aydınlıkta; hasılı hiçbir halde, hiçbir 
noktada onun elinden kurtulamazsınız. Zira .C.�,'11 �li sabahı çatlatan; ka
ranlıkları yarıp ·sabah yapan, aydınlığı aksettirip tan attıran ()'dur. �� 
c� J.:'ı o geceyi dinlenme yeri yapan; dinlenecek, istirahat edecek hir 
sükunet okyanusu, �C :... :;..i)G �G Güneş ve Ay'ı da hesap yapmıştır. (Asım, 
Hamze, Kisai ve Halefü'l-Aşir'den başka imamlar � J)ı J.�� okunur). Yokluk 

, 

, 
karanlığını yarıp tan attırarak .yoğu var eden ve ufku, sabah ve güzellikle açıp 
vücuda, hayata uyanıklık, hareket ve faaliyet veren ve geceleyin bunları gizliyc
rek heyecanlarını teskin etmek ve yorgunlukları dinlendirmek için bir sükun 
perdesi çeken yine O'dur. Gündüzün alame�i olan Güneş ve gecenin alameti 
olan Ay bunların yapıcısı ve amili d.eğil, hesap vasıtalarıdır. Hepsi hesaplı 
yapılmıştır. Ve insanlar faaliyet ve sükunlarının hes3:bın� vermekle mükellef bu
lunduklarından, Allah Teala miktarlarını ve sayılarını tayin ve tahsis ederek 
hesabı da yaratmış, Güneş ve Ay'ı bu  hareket ve sükunun hesabına birer alamet 
yapmıştır. �i bütün bunlar, bu çatlamalar; bu yapıcılar, bu hesaplar .,;ıj.JI �� 

" , ,. ,, 

�ı o aziz ve alimin .takdiridir. Ne hesapsız, takdirsiz, gelişi güzel, keyfe göre 
oluvermiş bir tesadüftür, ne de yaptığını bilmeyen kör bir tabiatın birbirini takip 
etm�sidir. Böyle bir varlık ve yokluk, karanlık ve aydınlık, hareket ve sükun 
gibi ikisi de. bir yere gelmek ihtimali bulunmayan çeşitli ve çelişkili tabiatların 
her birine birer belli ölçüyü tahsis ederek birer sınır koyop, sonsuz ihtilaflarına 
rağmen hepsini bir telif ve terkib nizamı içinde kesin bir hesap ile yürütmek, el
bette hiçbir tabiata boyun eğmeyen eşsiz bir üstünlüğün ve kudretin, gizli ve 
açığı gören, bilen, sonsuz bir güçlü ilmin sahibi olan bir aziz ve bilenin açık 
eseri ve güzel yapısıdır. Şu halde o yaratıcı ve var edici olan Allah yalnız kidir 
(güçlü) değil, ortak ve benzeri .y ok bir üstün ve bilgindir de. Bunu hesaba al
mayıp da ondan yüz çevirmek ve onun izzeti altında ve ilminde bulunan tabiat 
veya hayata veya astronomiye ait güçlere bağlanıp tapmak ve sonra onun he
sabından kurtulmak nasıl mümkün olur? Halbuki: 

�

,

.l!ı j.� O hem öyle bir Allah'tır kit r� I � � sizi yıldızlar için delll, 

yıldızları sizin içint yani riG :;,lı �(Jl; ..; � ıJ
"
,:..+-ı kara ve denizin ka· , - , , , , 
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ranhklarında bunlarla doğru yolu bulasınız, bunların delaletiyle hedefinizi, 
yünlerinizi ve kıblenizi, maddi manevi yolunuzu doğrultasmız diye yapmıştır. 
�u halde bunlar size ilgileri bakımından üzer.in�zde hakim ve idareci birer ma
huJ Jeğil, menfaatlerinize hizmet veren birer hidayet fanus (cam kap)u ve rah
met alametleridirler. �� 1".)J_ �Ç�ı � � �üphe yok ki biz bilgi sahibi olan
har için bu ayetleri açıkladık. Birinci olaFaİc gökteki yıldızlar gibi nokta nokta 
ayırt edilerek veciz bir şekilde çoklukla zikirye-·beyan edilen bu ayetler herkese 
hidayet olmakla beraber öyle ilmi noktalardır ki bunlardan ilim ehli olanlar, bil
mek şanından bulunanlar istifade ederler. İkinci olarak bunlann hilkat kitabında, 
toprak ve denizde, yer ve gökte, bitkilerde ve hayvanlarda, hava boşluğu ve ast
ronomide o kadar çok tafsilatı vardır ki, bunl.ardan faydalanmak da ilim ehli 
olanlara, ilm1 kabiliyeti bulunanlara mahsustur. Bundan dolayı müslümanlar, bu 
prensipleri esas kabul ederek Botanik, Zooloji, Aritmatik, Astronomi, Meteoro
loji, Gökbi lim, Matematik ilimlerini öğrenmeye çalışmalıdırlar. Has ıh bu 
Kur'an ayetleri o kadar geniş bilimleri içerirler ki bunun açıklama ve tafsilinde 
r�:.c. � � �� � ::.,ws- � �1 P. ;Jı � ;� �L.ZJ (�(� �I �lS' � Jj "De ki: 

, • , , l ,  , ,  ,. 

Rabb'imin sözlerini yazmak için deniz mürekkeb olsa, bir aynı .da ona ilave 
edilse Rahb'imin sözleri bitmeden, denizler tükenirdi'' (Kt!hf, 18/109) ayetinin 
hükmü geçerlidir. 

•�(, � ::,.. �1 1.S�..ılı ;� Yine o öyle bir Allah'tır ki sizi ba§langıçta bir - , , , , ,.. 
nefisten yarattı. Bir candan, bir Adem'den neş'et ettirdi, üretti. (Nisa suresinin 
başına bak.) t�:,.:· .·.� :;:· ',i sonra bir müstekar (karar yeri) ve müstevda 
(emanet yeri) var. Çeşit çeşit. 

MÜSTEKARR ve MÜSTEVDA, istikrar (yerleşme) ve istida (emanet 
bırakma) manasına mimli masdar veya yerleşme yeri veya emanet yeri 
manasına yer ismi olur. Yani hepiniz bir nefisten meydana gelmiş olduğunuz 
halde her birinizin bir istikrar haliniz, bir istida haliniz var. Sırt omurgasından 
rahime, rahimden dünyaya, dünyadan kabre, kah yerleşme, kah emanet olarak 
bırakılma, iki nöbetleşen hal içindesiniz; yahut kiminiz istikrar yeri, kiminiz 
istida yeri, bazınız erkek, bazınız dişi. Yahut kiminizin yerleşme yeriniz, ki
minizin emanet bırakma yeri var; bazınız döl sahibi, bazınız rahim sahibi; bazı
nazın karargahı, evi, vatanı var, bazınız gurbette, yolculukta veya göçebe. (İbnü 
Kesir, Ebu Amr, Yakub'dan Ravh kıraetlerinde ( ı,; ) kaf'ın esresiziyle ism-i fail 
olarak :::• '.i okunur ki bu şekilde t�:;-· '. ism-i mef'uldur. İstikrar lazım 
olduğunda ism-i mef'ul olamaz. Fakat istida iki mefulüne ta'diye eder ki birisi 
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emanet bırakılan şey, diğeri <le kendine emanet t•tlikn �wydir. Vl· hunun ikisine 
de "müstevda" denilir ve burada birincisidir . �tı halde- hıı kırilrk �üre mfmA: 
l lcpiniz bir nefisten meydana getirilmiş olduğunuz hnldr k i miniz ycrlc�mİ1l bu
lunuyor, istikrar halinde; kiminiz de henüz emanet haline.il '. Yani k i miniz henüz 

çıkış yeri olan sulb (bel omurgasın)dan ayrılmamıı-j orntlu duruyor; kiminiz ra- , 
hime tevdi edilmiş doğmak üzere bulunuyor. Diğer hir mfın;'ı ile: Kimin iz, ra
himde yerleşmiş; kiminiz henüz sulbde emanet bulunuyor. Yuhut kiminiz bilfiil 
yaratılmış; kiminiz de henüz kuvve (his=duygu) halinde. Yahut kiminiz karnrı n ı  

bulmuş, erginlik ve kemaline ermiş, kiminiz de hcnüı. velayet vr. vcsıtyl·t 
altında. Yahut kiminiz yerleşmiş; medeni veya ikamet el.len; kiminiz yolcu vcyıı 
gezegen nihayet bir kısmı ölmüş, bir kısmı dünyada. Hasılı kaynak hir, olu� 

çeşitli, yapıcı ve durumlar, birbirini takib etme de ve değişim içinde hem birlik, 
hem halinde değişik de değişik! Şu halde normal bir bakış açısıyla hakıkhğı zu
rnan ilim ve fenin en büyük kanunu olan tabiatın muntazam bir şekilde birbirini 

takip etmesi kaidesi gereğince bu çeşitlenme ve değişmenin olamaması ve hu 

neş'etin bulunamaması gerekirdi. Eğer bu olaylar olmasaydı da mesele tabiat 
itibariyle teorik olarak düşünülseydi, bu meydana gelmelere mümkün olmayan 
bir çelişki gözüyle bakılması la�ını' gelirdi. Halbuki aleme güre hile, tek kaynak
tan çok ürün ve birbirine uymayan şeyin meydana gelmesi olağan bir i�tir. Ve 
olay, olaydır. Demek ki olayın sebebi, mad9e ve kaynağın tabiatı değil, ya 

ratıcıdır. Maddeye ve kaynağın tabiatına eklenen her hadisede yeni hir yaratma 
vardır. Yani maddesiz icat etme gibi zat ve yaratıcının sıfatından ha�ka hi,hir 
şarta dayanmayan bir yolun icadı, bununla beraber bu icadı, gcçmi� icada uydu
rarak ve bağlayarak onu büyüten ve artıran bir ta.kdir ve bir güzel sanat vardır. 
Maddeyi kendi tabiatında devam ettirmeyip de yarmak ve ona onda huhınmayan 
bir çeşitlenme ve değişim vererek tekden çok, uyandan uymayan ve uymayun
dan uyan çıkararak birçok dallar ve çeşitli şubeler meydana getirmekte de i lk 

maddeyi yoktan icat etme gibi madde ve maddenin tabiatı dışındıın gelen u�ık 
bir yaratma ve tesir, yaratıcının varlığına, ilim ve kudretine delalet eden hil' 
güzel sanat okunur ki, bunun delalet çeşitleri tabiatın manası olan istikrnr ve hir
birini takip etmenin zıddı olup, onu tamamen veya kısmen değiştiren yenilikle
rin, değişimlerin varlığıdır. Her istida (emanet bırakma), her yenilik, her sonra
dan oluş, her arız oluşlar, her değişim bir yaratma delili ve bunun için de her 
devaml ılık, her birbirini takip etme, her uygunluk, her nizam, bir sanat dclili'dir. 
"Bir"in çok, değişkenin uygun olması bir çelişki olduğu halde, "bir"den çok, uy
gundan değişken yapılması ancak yaratma ve meydana getirme ile mümkün 
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olur. Bazıları yoktan ebediyi yaratmayı illet (sebep) ve tezayüf-i illiyet (sebebin 
daralması) kaidesine zıt zannederler. Tabiate göre bir de yoktan yaratmak, yok
luğun sebebi manasına tefsir edilmesine göre bu zan doğrudur. Çünkü yokluğun 
sebebi, sebebin yokluğu demek olacağından, bu takdirde )le sebep kalır, ne de 
sebebin baki olması. Halbuki olaylar için sebep gerekıufu. Tabiat, sebep farze
dildiği zamanda da her başkalaşım ve değişi� nokt��ın ebediliğe ve illetin da-

, 

ralması kanununa aykırı olduğu açık bir olaydır. �akat yaratmada SFbep, yaratıcı 
olmak üzere düşünüldüğü zaman, ne sebebin ebe'diliği, ne de sebenin daralması, 
hiçbir� diğerine zıt olmamış olur. Ve hatta yaratma anlayışıdır ki, bu kanunu tes
bit ve teyit eder. Ancak sebebin daralması, sebep olunanın sebebe dayanması ve 
sebepten fazla

.
bir kudret ifade edememesi manasına anlaşılmalı, sebep olunanın 

muhakkak sebebine uygunluğu manasına teiakki edilmemelidir. Zira illetlinin 
illetine uygunluğu da mümkün değildir. Bir okka, bir okkayı çekemez. Hakiki 
illeti malfilünün dengi olamaz. Bir fark ve üstünlüğü içermek gereklidir. Sebep 
illeti isine kendinden bir şey vermez, onda eserini yaratır. Yoksa sebep tükenir, 
sebebi� ebediliği kalmaz. Ve bunun için sebep, malulün aslt değil, yaratıcı ve 
var edicisidir. Tohum ve ağaç, baba ve evlat, kökler ve dallar birbirinin sebep.ve 
malfılü değil; sebep ve müsebbebi, yani oluş yolu ve emanet edilen yeridir. Bun
ların emanet bırakılması ve devamlılıkları da beka ve sebebin daralmasının, ya
ratıcı olan Allah'ın varlığının ve tesirinin çeşitli delaletleridir. Kök ile dal 
arasında değişim ve farklıl ık ne kadar çok ve devamlılık ve birbirini takip 
etme ne kadar az olurs�, orada tabiatın hükmü o kadar az ve yaratıcının tesiri o 
ölçüde çok görünür. Gerçi en az hareket ve sµkun gibi iki zıt manaya kabiliyet
ten uzak olan sükun ve mutlak istikrar içinde bulunan hiçbir madde yoktur. Ve 
hatta yalnız hareket bile tabiatın külli (tümel) kanunu olan birbirini takip etme 
ve yeknesaklığa aykırı, yenilik ve değişim ifade eden bir zıtlık ve istida (emanet 
bırakma)dır. Fakat maddenin parçalarındaki bu başkalaşma ve değişim 
çoğunlukla gizli olduğu için, yalnız madde fikrine doğru inildikçe tabiatm 
hükmü daha açık ve madde ebedi ve devaml ı  gibi anlaşıltr. Bununla beraber 
basit maddelerde değişme hissedildiği zaman da, basitlikleri sebebiyle, yarat
mak manası daha büyük bir açıklıkla görülür. Bu şekilde cansız maddeler ve 
madenler üzerindeki yaratma manası bitkilere, hayvanlara doğru geçildikçe ar
tan bir ölçüde artar, yaratmanın delilleri daha çok ortaya çıkar. İnsanlığın 
üremesi ve insana mahsus hayata gelince, insan ferdleri arasındaki durumların 
farklılığı hepsinden çok olduğu için, burada kudret ve yaratıcının sanatı, delille
ri daha çok, daha geniş ve bununla beraber birleştirme ve açıklamanın 
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,okluğundan doğan tasavvur ve içeriği daha problemdir. laıt_, t,•:,.a:.:., )·' ',a 
"karar yeri ve emanet yeri", bütün bu delilleri ve ayetlerin dolılct ,ı.•kll ll·dni, 
hlitün açıklık ve ilmi ayıklamasıyla gösteren bir kanundur. Vo hi._htr filuıor. 
hic.;hir felsefe " ıttırat (birbirini takip etme) ve teğayür (hirbirino uymnmn)" ko· 
nınma ve değişme, ebedilik ve daralma kanl:lnunu bu kadar güı�I ve hu kıHlnr 
genişlik ve ayıklamasıyla özetleyememiştir. Şu halde burada önce inMnn ":iıudnh1 
tek manasını içine alan Hz.Adem'in yaratılış ve oluşunun durumu Uc hi�. 
meşgul olmadan her ailede, her kavim ve kabilede gördüğünüz vcchUe hir 
asıldan, bir ırktan birçok kimselerin devamlı olarak üremesi ve çoğultp aıittlklc
rini ifade eden üreme kanununun işaret etti.ği çeşitlenme ve dcği�im <ıokluQu 
kesinlikle isbat eder ki, Allah Teala yalnız menşe (kaynak)lerin yaratıcısı dcAil, 
bütün genişliğiyle her çeşit oluşumların da yaratıcısıdır. Görülüyor ki � 
t->>. :� "karar yeri ve emanet yeri"nin analiz ve açıklaması o kadar yüksek ve 

<lerin bir hikmet düsturudur ki, bununla öbür ayetlerin delalet vecihlerindeki en 
ince bir başlangıç, açıklama ve izah yapılmış bulunmuyor. Şu halde bunu anla
mak, diğer ayetleri de açıklamak ve genişletmek demek olacağı ve bu da onlar
dan daha derin, daha ince bir ilmi uzmanlığı gerektireceği cihetle buyuruluyor 
ki: 

�,4f;� f� '?4�'1 � � Biz bu ayetleri fıkıh ehli (anlayışlı) olan, nefsinde 
ince ve derin bir anlayışı bulunan hikmet sahibi kimseler için açıkladık. 
Yani açıklamadan istifade edebilmek için sadece ilim ehli olmak yeterli değil, 
kendini bilmiş olmak da şarttır. Yukarılarda da geçtiği üzere "fıkh" asıl lugatta 
bir şeyi sebep ve hikmetiyle anlamak, ince anlayış ile anlamak manasınadır ki, 
bunda "nefsi bilmek" manası da yer almıştır. Bununla şuna işaret edilmiştir ki, 
bundan önceki ayetlerin ilmi açıklamasının şartlarından biri de, insanların ken
dilerini ve nefislerinin hallerini tanımalarıdır. Normal ilim ehli olanlar kendileri
ni bilmeyi hesaba katmadan herşeyi anlayıverdiklerini sanırlar. Halbuki objektif 
deliller, subjektif delillerle bilinir ve doğru karar ikisinin uyuşmasıyle verilir. Şu 
halde insani gelişme ve subjektif hayat anlaşılıp farkedilmedikçe objektif 
gelişme hakkındaki ilim sağlam olmaz. İnsana has gelişme ise, bitkisel ve hay· 
vansal gelişmeden daha derli toplu olduğu için kendini bilmek daha zor ve ken

dini unutmamak ş_artıyla objektif mütalaa zor olduğundan ve t��:· '.j � 
"karar yeri ve emanet yeri"nin analizi bu açıklamayı da içine aldığından birinci

sinde � 1";J, "bilen bir kavim için" ile yetinildiği halde burada � 1')J_ 
"derin anlayışlı bir kavim için" buyurularak daha çok tahsis edilmiştir .Şu halde 
kendini bilmiyenler için ne kadar açıklama yapılsa boştur. Nefsini bilenler için 
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de gerçekte mevcut olan açıklamayı anlamak için bu ayet en hüyük tetkik ve 
tahlil anahtarıdır. Ve hatta böyle nefsini bilenler yine bu ayettek i düsturun işaret 
ettiği etraflıca alametlerin k.endisidirler. Bunun için ince anlayı�lılara bu derli 
toplu nokta hatırlatıldıktan sonra aynı düstur içinde ,_$).J(_, ?ı J!IJ "taneyi ve 

çekirdeği çatlatan" anlayışını açıklama ve seçim silsilesi ve geli�meyi açığa 
çıkarmak ve bu konuda unsurları bir etkin başlangıç gibi düşünenleri reddetmek 
için, en mühim hayati esaslar olan ve bir zamanlar basit ve ebedi sanılan suyun 
inmesinden başlamak suretiyla bunun üzerinde tecelli eden ve insan toplumunun 
hayatının devamı ve saadetinin esaslarıyla ilgilenen rahmet ayetleri ve kudret 
delilleri gayet ilmi ve bununla beraber gayet h issi bir an.aliz ve sentez ile her
kese gösterilerek şöyle buyurulmuştur: 

�; ;) Ve yine O, öyle bir Allah 'ttr ki, : (. .. (.' .11 ::,_. J)1 yüksekte� bir su ,, <il ; • 

indirdi. Şimdi kudret ve rahmete bakın ki, biz büyük şan sahibi bir su indirdik 
de, � J.S' �Q � �;u bununla her şeyin bitkisini çıkardık. Tane ve 

" ... , "" 

çekirdeklerin, her türlü bitkinin insanlar ve hayvanlar gibi bitki ile gıdalanan 
veya madenler ve diğerleri gibi bitkilere gıda olarak onlara dönüşecek ve 
aynlJeşecek olan her şeyin bitkiselliğini, bitkisel gücünü, yetişme ve gelişme 
özelliğini fiile çıkardık. � � �J.U Ve hundan dolayı ondan (o bitkiden 
veya o şeyden) taze bir yeŞilli� bir çim çıkardık. �ı:,;:. $. � �?J Bir yeşillik 
ki, ondan birbirine binmiş taneler çıkarırız. Buğday, arpa, çavdar gibi tahıl 
başakları havadan hücum edecek düşmanlara karşı harp nizamı almış, mızrakla- · 

rmı uzatmış süvari böl ilkleri gibi ne güzel birikmiştirler. �ı ::,_.� Ve hurma 
ağacından, 4-J,l,::,.. tomurcuğundan da, 4;(,, �Q.; yakınlar� sarkmış salkın1lar 
olur. y�l ::,.. ::,$..� Ve daha türlü üzümlerdeiı bağlar (yani üzüm bağları), 

# , '1 

��)(, ��.)IJ ve zeytin ve nar, �(·:'. �� 14,:: .. : birbirine heın benzeyen, hem 
# , , 

de benzemeyen. (Bu benzeyiş ve benzemeyiş kaydı, yukarda istikrar (yerleşme) 
ve istida (emanet bırakma) ile ifade olunan birbirini takip etme ve zıtlaşma 
düsturunun mantık nokta-i nazarından daha açık bir ifa ... desidir). �-' � J} ı�1 
".�; :;Jl Şimdi bunun bir meyve verdiği zamanki ham meyvesine bakın, bir , ,  . 
de kemale erişine. Arada ne büyük bir fark vardır ve bu farkta-ne önemli bir ter-
biye feyzi, ne açık bir terakki feyzi L. ���f��vÇ���· u! �! IIer halde bunda 
iman edecek olanlar için (Allah'ın varlığına, birliğine, kudretine ilahlık hikme
tine delalet eden) bir çok ayetler vardır. 

Suyun inmesi, bitkilerin, çimin çıkartılması, J)l "indirdi'', �).1 "çıkardık" 
diye geçmiş zaman kipiyle (mazi siğasıyle) ifade edilmiş olduğu halde, 4s'ı;:.: $. 
�'birbirine binmiş taneler" kısmı [;J "çıkarırız" diye gelecek zaman kipiyle ve 
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r,.- kelimesinin sıfatı olarak güç halinde göstcrilnıcsi ve tonuırcuAun, MUlhlm· 
lıırın bu minval üzere bunlara atfedilmesi dikkate �ayündır. Bununln Mrkk'1'tls• 
hu ayetin indiği sırada istam dininin henüz o çim, o tomun.�uk mhuıli ıulc 
old uğuna, Kur'an'ın gökden inen bir rahmet bulunduğuna mümlnl�rln )ı'''l'\.'l• klc.� 
ri o cennetler ve olgunlaşmış meyveler gibi olacağına da i�ard cdilml�tir. 

Fahreddin Razi der ki :  Burada önce hububat, sonra hurmn, Uıiıın. ı,•y tin, 
nar dört çeşit ağaç zikredilmiş ve ekin (ziraat), ağaçlardan üne alınmı�ıır. <;nnkO 

rkin gıda, ağaçların meyveleri yemiştir. Gıda ise yemi�tcn ünccdir. Sonrn hul'
ına, diğer yemişlerden öne alınmıştır. Zira hurma, Araba güre gıda yerindedir. 

Bir de filozoflar, hurma ağacıyla hayvan arasında bir çok hususta benzerlik hu l
ınuşlardır ki, bu kadar benzerlik, diğer bitki türlerinde bulunmaz.< 1 > Bu mfınfiyn 
i�aret olarak Peygamberimiz (s.a.v.) demiştir ki: "Halanız Nahle'ye (hurmayn) 
ikram ediniz. Çünkü o Adem'in tinetinin kalıtımmdan yaratıld111<2>. Hurmanm ar
kasından da üzüm zikredilmiştir. Zira üzüm, meyve türlerinin en şereflisidir. İlk 
ortaya çıkan filizlerinden son haline kadar kendisinden faydalanılır. Filizinden 
ilk zamanlarda incecik yeşil iplikler çıkar ki. ekşimtrak lezzetli bir tadı vardır. 
Ve bundan yemek yapmak da mümkün olur. (yaprağından edilen fayda da bilin
mektedir) Soqra koruk çıkar ki, bu da gerek hastalara ve gerek sağlamlara hoş 
bir yiyecektir .Bundan ince zevk, safralılara faydalı şuruplar da yapılır. Yemek
lere konacak ekşi de kaynatılır ki ekşili kaynatılmışların en lezzetlilerindendir. 
Tam üzüm olunca da yemişlerin en tatlısı, en iştahlısıdır. Yaş üzümü askıya asa
rak bir sene veya daha çok biriktirip saklamak da mümkün olabilir. Ve bu 
gerçekten biriktirilip saklanan yemişlerin en tatlısıdır. Sonra üzümden yenilecek 
dört şey yapılır: Kuru üzüm, pekmez, sirke, şarap. Bti dört şeyin faydalarını an
latmak ise ciltlerle kitaplara dayanır. Gerçi şarabı şeriat haram etmiştir. Bununla 
beraber Cenab-ı Allah bunun hakkında !',�_;;; :ı:- � ?.4:�� y-� t,tc� "İnsanlar 
için bazı faydalar vardır, ancak (içki ve kumarın) günahları faydalarmdan çok 
büyüktür" (Bakara, 2/219) buyurmuştur. Üzümün en güzel şeyi çekirdeğidir. 
Doktorlar bundan bir takım tertipler yaparlar ki zayıf ve nemli mideler için çok 
büyük faydaları olur. (Gerçekten zamanımız doktorlan da üzürr1 çekirdeklerinin 
çiğneyip ezerek yemek, şartıyle faydalarının çok büyük olduğunu beyan et· 
mekte bununla ittifak halindedirler) Hasıla üzüm "yemişlerin sultanı" denmesine 
değer bir meyvedir. Aynı şekilde zeytinden de faydalanmak pek çoktur, tanesi 
yenir, yağının da yemek ve diğer hususlarda ne kadar büyük faydası ve çok kul-

( 1)  Fahrü'r-Razl, a.g.c., XIII, 1 15. 
(2) Camiu's-Sağir, J, 212 (1432). 
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lantlır olduğu malumdur. Nara gelince, nar gerçekten acaip bir meyvctiir. Bu 
önce dört şeyden oluşmuş bir cisimdir. Kabuğu, zarlan, çekirdeği, suyu. İ lk uçü 
yani kabuğu, zarları, çekirdeği, soğuk, kuru, yoğun, tutucudur. Hem bu 
sıfatlarda çok kuvvetlidir. Suyu ise bunların zıddına olarak gayet tatlı, yumuşak 
ve yumuşaklığa çok yakın bir içecektir. Ve huyu, tabiatı mutedil olanlara çok 
uygundur. Zayıf mizaçlı olanları takviyesi vardır. Bir yönden gıda ve bir yönden 
de ilaçtır. Şu halde nar, düşüRüldüğü zaman üç kısımındaki tam yoğunluk ve 
suyundaki yumuşaklı!< ve itidal ile yaratıcı Teala bunda iki değişik zıddı top
lamış gibidir. (l) Yani bunda .... r·:'. ';,;&,� 14_:·.'. "benzeyen ve benzemeyen" 

- , , 

mefhumundaki uygunluk ve ZJtlık kanununun açık bir örneği vardır. 

Hasılı herşeyin gerek başlangıcında ve gerek gelişme süresinin her lah
zasında hem ilim ehlir.e, hem ince ve hikmetli anlayış ehline, hem bütün iman 
yeteneği olanlara Allah Teaia'nın itahlık eserleri, kudret ve tek oluşunun delille-

- 1 

ri açık ve doludur. Böyle iken �I : lr), JJ I�� Allah'a cinleri türlü türlü or· 
taklar yaptılar. 'Cin genel adı altında bulunan, gözlerden gizli karanlık ya
ratıklara veya gözle görünmez, tabiat ötesi kuvvetlere ve ruhani cevherlere 
ilahlıktan veya rablıktan veya yaratıcılıktan pay vererek Allah'a denk veya daha 
aşağı ortak yaptılar. Kimi meleklere, kimi şeytan cinsine, kimi hepsine çeşitli 
adlarla taptılar veya zati kudret ve tesir isnat ettiler. Tefsircilerin �eyanına göre 
buradaki "cin"� melekleri ve şeytanları da içine alan bir genel manada kul
lanılmıştır. İbnü Abbas .demiştir ki: "Cin kelimesi, istitar (gizlenme- örtünme) 
den türemiştir. Melekler ve bütün ruhanller de gözle görünmezler ve san.k i  
gözlerden gizli gibidirler. Bu yorum iledir k i  İblis de cinden sayılır. Meleklere 
ve n1h�nilere de cin denilmiştir". Yukarda putlar ve yıldızlar gibi hissedilen ve 
fiziki şeylerden ortak kabul edenlerin, puta tapanların, yıldızlara ve heykellere 
tapanların sapıklıkları beyan olunduktan sonra, burada da bunların felsefi kay
nağı olan ruha tapanların sapıklıkları, yani melekler, şeytan, akıl, nefis, madde, 
kuvvet, tabiat gibi gizli ve fizik ötesi sebeplere bağlan�mların ve bunları "üç 
tanrı" ve "aracı" sayanların sapıklıkları beyan olunmuştur. Bazı tefsircilerin 
açıklamasına göre bu ayet, "melekler, Allah'ın kızlarıdır" diyenler dolayısıyla 
nazil olmuş ve meleklere "cin" denilmiştir. Meleklere Allah'ın kızları demek de 
cevheri ortaklığı gerektiren doğurtma fikriyle Sabie mezhebindekilerin melek
lere tapmalarıyla ilgilidir. İbnü Abbas'dan bir rivayete göre de iş bu JJ tk� 
�I :�_;:. ''Allah'a cinleri ortaklar yaptılar", Saffat suresindeki ;_Wı � � !k� 
; , 

(1) Fahrü'r-Razi, a.g.e., XIV, 117-1 18. 
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W "Onlar, Allah ile cinl<'r arasında hir soy bağı uytlurd"l"r" (Sul'tAl, �7/ l �M) 
ftyctinin de delaleti üzere, Allah ile şeytan arasında bir soy il.ıl•I aı�rıkt ,ron 
kar�ıt iki kardeş gibi sayarak, "Hayırların yaratıcısı Alluh, ��rl'in ynrnt9''1MI 
*·ytandır" diyen zmdıklar hakkında nazil olmuştur ki, bu �ckildc hlrlnd ohuuk 
Mecusilerin inancına ve ikinci olarak buna benzeyenlerle ilgili olur. Zlrn hOWn 
Mccusller, bu alemdeki bütün tüm hayırlar nurdan ve diğer dey imle taınrtd•Ul, 
hütün şerler de zulmetten ve diğer deyimle Ehremen'dendir, diye bir ikl tiA� kılnl 
olduklarından genel manada "Seneviyye'' adını almışlardır. Ve esas itlhnriylr 
l'.crdüşt'ün "Zend" hitabına nisbetini ifade eden Farsçadaki "zendik" ve Arnrıc.;u· 

da "zındık" ve bunun çoğulu olarak "zenadıka" bütün Mecusilerin lukuhulır. 
Bütün Mecusi mezheplerinde anası ve kız kardeşi gibi mahremleri (kendileriyle 
evlenilmesi dinen haram kılınanları) ile evlenmek helal sayıldığı gibi, yine Mc
cusller içinde haram ve helal hükümlerine inanmayan "Hurremdiniler" denilen 
eski bir "İbahiyye mezhebi" ve aynı şekilde bütün kadınlarda ve mallarda, ot, 
su, mer'a gibi şeylerde ortaklığı kabul eden ve "Mezdekiyye" denilen bir 
"İştirakıyye mezhebi" de bulunduğu üzere, zındık özellikle dinsiz ve inançsız 
manasına da adet olmuş ise de, esasen zındıklar Zerdüşt'ün "Zendevasta" isimli 
eseri dolayısıyla bütün Mecusiler demektir. Mecusilerin, hissi bir görüş işaret 
eden nur ve zulmet isimleriyle ifade ettikleri bu ikilik inançları surenin başında 
�)� �_:r. ı_,)S' �.ılı ;.: �);(, �LJiıı �� "karanlıkları ve aydınlığı var eden. 

, , ,, ,, , ,, 

Böyleyken kafirler hala Rab/erine başkalarını eşit sayıyorlar" yüksek sözü ile 
detaylı bir şekilde kötülendiği gibi "Yezdan° ve Ehremen veya Hürmüz ve Eh
remen diye fizik ötesi ve manevi bir görüş ifade eden şirkleri de burada cin de
nilmesiyle kötülenmiş ve reddolunmuştur. Çünkü Ehremen İslam'da İblis deni
lendir. Ve İblis, .;_:, ;.1 � J, ii �I C,.. �LS' "Cinlerden olan iblis Rabbinin 

, 

emrinden çıkmıştı" (Kehf, 18/50) ayeti delaletince cindendir. Gerçi tefsircilerin 
ve "el-Milel ve'n-Nihal"de Şehristani'nin beyanları üzere Mecusilerin bu konuda 
bir çok ihtilafları vardır. İçlerinden biri hayır başlangıcı, biri şer başlangıcı olan 
iki esasın ikisinin de aynı derecede ezell olduğunu kabul eden ve tam manasıyla 
Seneviyye olan Manivviyye ve Mezdekiyye gibi mezhepler bulunduğu gibi, bu 
iki asla tam denk olmak üzere üçüncü bir asıl daha ekleyerek teslis (üçleme 
inanış)i kabul_lenen Disaniyye ve Merkfiniyye gibi mezhepler de vardarC I> .  Ve 
Mecusilerin pek çoğu ve özellikle Kiyumresiyye, Zervaniyye, Zerdüştiyye, 

Meshiyye gibi asıl ve eski Mecusiler bu iki zıt aslı, varlığın vücubu ve kudret 
açısından aynı derecede tutmadıkları ve çünkü Ehremen'in ezell olmayıp tesadüf 

(1) Şehristani, a.g.e., 1, 233 v<l. 
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veya doğum veya yaratma veya mesh suretiyle sonradan olma olduğunu 
söylemiş bulundukları için, Mecusilik le Hıristiyan lak arasında bir şirk dini ı 1Jtan 

Maniviyye tarzında tam manasıyla Seneviyye değildirler. Fakat bütlin bunlarla 
beraber yine hepsi ve hatta hayır başlangıcı olan nur ile şer başlangıcı olan zul
met veya Ehremen'in ikisinin de Allah Teaia'nın yaratma ve icadıyla sonr adan 
olma olduklarına kani olan Zerdüştiler de d�hil olduğu halde, hepsi hu alemi 
idare etmede Allah'a Ehremen'i ortak yapmakta, yani hayır Allah'tan ve şer 
iblistendir, davasında birliktirler ve bu mana ile genel olarak Seneviyyedirler. 
Şehristani der ki: "Bütün Mecusiler, hayır ve şerri, fayda ve zararı, kurtuluş ve 
fesadı aralarında tamamen paylaşmış yani hirisi y (.tlnız hayır başlangıcı, biri de 
yalnız şer başlangıcı olan iki esası kabullendıler, birine nur ve birine zulmet, 
Farsça olarak Yezdan ve Ehremen adı verdiler." Bu konuda bunların birçok 
mezhepleri varsa da, Mecusi meselelerinin hepsi iki kaide üzerinde toplanır. Bi
rincisi nurun zulmet ile anlaşma sebebi; ikincisi de nurun zulmetten kurtuluşu 
meselesidir. Anlaşmayı başlangıç, kurtuluşu son sayarlar.<1) Bütün Mecusller, 
bu şekilde, iki esas ispat ederler. Bununla beraber asıl Mecusiler, bu iki aslın 
ikisinin de ezell ve ebedi olması caiz olamayacağına, nurun ezell, zulmetin son
radan olma olduğuna kanidirler(2). Sonra da bunun "sonradan olma" hususunda 
ihtilaf ederler. Aslı şer olan Zulmet veya Ehremen'in sonradan oluşu, Nur ve 
Yezdan'dan mı oldu? Hayrın başlangıcı olan Nur veya Yezdan cüz'i bir §ey 
meydana getirmiyorsa, nasıl olur da aslı şer olan Ehremen'i meydana çıkarır? 
Bunu o ortaya çıkarmamışsa, kim çıkarabilir? Ortaya çıkarılmamı§ değilse ter
kip ve anlaşma nasıl mümkün olur? İşte bunlar Mecusilerin çıkmaya ait nokta
larıdır". Kiyumresllere göre, Nur, benim bir muhalifim olsa nasıl olur, diye bir 
düşünmüş ve huyu nura uygun olmayan bu kötü fikirden zulmet hasıl olmuş ve 
buna Ehremen denilmiş. Ehremen, şer, fitne, fesat, zarar veren huylu olduğun
dan Nura karşı çıkıp tabiatı ve sözü ile ona muhalefet etmiş ve bundan dolayı 
Nurun askeriyle Zulmetin askeri arasında savaş olmuş, SQnra melekler araya gir
miş, süfli alem Ehremen'in olmak üzere anlaşmışlar. Bu antlaşma, yedi bin sene 

(1) Şt;hristani, a.g.e., 1, 232. 
(2) Çünkü Mancviyye'nin dediği gihi İhlis de ezeli olacak olsa, ezeliden zıt ve ezelden zıtlaşan iki 

farklı başlangıcın anlaşmalarına imkan kalmaz. Ne hayır ve şerrin karışık bulunduğu hu 
anla�mış alem bulunur, ne de kurtuluşa ihtimali kalırdı ki, bu nokta Scncviyye'nin susmaya 
mecbur kaldığı noktadır. Bunların arasıııda aynı seviyede veya altlarında mizac sebebi olacak 
diğer bir esas ilavesiyle teslis (üçlcmey)e gitmek de hu mümkün olmazı mümkün kılamaz ve 
hu tıkanıklıktan kurtaramaz. Her halde hu esası içine alan ve hakim olan ikisinin üstünde ol
mak zorundadır ki, bu ancak ezeli olan başlangıcın tı::k olm<ısıyla mümkün olur. (Mücllit) 
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�urc�ck, sonra Ehrcmcn fılcm i bo�altıp Nura teslim cdccckmi�. Zcrvanilcrc güre 

tk Nur, önce hepsi nunlan birtakım ruhani şahısları keşfetmiş, fakat Zcrvan 
ııdın<laki en büyük şahıs bir şeyde şüpheye düşmüş ve bu şüpheden Ehrcmcn 
�l'ytan meydana gelmiş. Bazı Zervanller de demişler ki, büyük Zervan, bir oğlu 
k;in 9999 sene hüzünle inlemiş, olmamış; sonra "her halde bu alem hiçbir şey ' 
değil" diye kendinde bir fikir oluşmuş ve bunda.n dolayı o merakından Ehrcmcn 
vr bu ilminden Hürmüz ikiz olarak doğmuş. Hürmüz, çıkış kapısına daha yakın 
iken Ehremen şeytan hile edip anasının karnını yarmış ve önce çıkıp dünyayı 
ı.aptetmiş. Zerdüşt de bu iki aslın zıddı olup alemin varlıklarının iki ha�langıl:ı 
olduğunu, bunların anlaşmasından bileşikler ve bu bileşiklerden çc�i 1 1  i �1.:k il lcr 
meydana geldiğini ve bununla beraber bu iki zıddın ikisi de Allah Tcilla'nın ya� 
ratması ve meydana getirmesiyle oluştuğunu ve bu karışım ve bilc�imin yu
ratıcısının Allah Teala olduğunu ve bundan dolayı Allah'ın tek olup, zıddı, den
gi ve zatında ortağı bulunmadığını söylemişse de aslı şer olan Ehrcmcn'in 
zıddıyle beraber yaratılışını ve bunların karışımını tek olan Allah Teata'ya nisbct 
ettiği halde Ehremen'in varlığını Allah'a nisbet etmek caiz değildir diye ısrarı 
noktasında anılan susmaya mecbur olmaktan ve çelişkiden kurtulamamış ve bir 
de tek olan ilk yaratıcının gerisinde, biri hayrın yaratıcısı, biri de şerrin ya
ratıcısı iki zıt başlangıç kabul etmekle atemin idaresinde birincisi ilk yaratıcı ve 
mizacının sebebi olan tek Yezdan (tanrı); ikincisi hayrın ba§langıcı olan mahluk 
Nur veya Hürmüz veya Melek; üçüncüsü şerrin başlangıcı ve mahluk olanı Zul
met veya Ehremen veya İblis olmak üzere üç idareci tanrı farzeden üçgen bir 
şirke de düşmü�tür ki, bu şirk bir zıddı, dengi ve ortağı olmayıp tek olan ya
ratıcı, biri de onun yaratıp meydana getirdiği ve sentez yaptığı Melek ve Şeytan 
iki mahluk başlangıcın sentez özeti ve bu alemdeki hayır ve şerrin, kurtuluş ve 
fesadın, temizlik ve çirkinliğin ortak yaratıcısı bir yaratılmış tanrı olmak üzere, 
bir yönden ortaksız yaratıcı, ezeli bir tanrı; bir taraftan da ikiz bir Melek ve 
Şeytan ortaklığından ibaret bir sonradan olma tanrı arasında düşünülmü� 
çelişkili bir Senevi şirki durumundadır. Şu halde Zerdüşt yalnız hayır, Allah'tan 
ve şer İblisten demek tarzında Senevllik ile kalmamış, hayır Melekten, şer 
İblis'ten olmak üzere hayır ve şer Melek ve İblis ortaklığından, bu ortaklık du 
Allah'dan demek tarzında bir seneviliğe kani olmuşlardır. 

Bu açıklamadan anlaşılır k i  İbnü Abbas hazretlerinden nakledilen nüzul 
sebebinde Zenadıka hayır yaratıcısı ve şer yaratıcısı iki kardeş Seneviliği, I�� 
C : �I � �:·-� "Onlar , Allah ile cinler arasuıda bir soy hagı uyclurdu/ar" 

' , 

(Safföt, 37/158) ayeti delaletince neseb deyimleri bütün Mecusi mezheplerinin 
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esaslarına işareti içerir. Hem hepsinin bir Senevil ilikte toplandığını göstermiş, 
hem de Mecusilik yerine Zenadika lakabını seçerek özellikle Zerdüştlere dikkat 
nazarını çekmiştir. Şu halde ayetteki Cin diğer Mecusilere göre yalnız Şeytana 
sarfedilmiş olması gerekirse de bazı Zervanilerle Zerdüştlere göre Ehremen'e ve 
l lürmüz'e yani Şeytan ve Meleğe, Cin ve Per'i'ye şamildir. Ve bu mana ile ayet, 
nakledilen nüzul sebebinin ikisine de uygun olduktan başka sözün gelişinden 
anlaşıldığına göre, gerek Senevviyye ve gerek teslis (üçleme) ve gerekse diğer 
şekillerde olsun fizik ötesi ve ruhani şirklerin hepsini açıkça içerir. Ve bu 
içeriği açıkça anlatmak içindir ki � "bir ortak olarak" değil �I ; IS";:, 
"cinlerden ortaklar" buyurulmuştur. B�ndan başka �I : it'), "cinlerd;n ortak-

. 

Zar" fiziki mahiyette fail tasavvur olunan tabiat kuvvetleri gibi, gizli ve örtülü 
sebeplere bağlı felsefi ve felsefe dışı şirklerin de türlerini içerebilecektir. Zira 
cinnin genel anlamında yalnız görünmeyen ve ancak bir şekile girme halinde 
görülebilen kuvvetler ve soyut ruhaniyet değil, gözle görülmek şanından olmak
la beraber örtülü ve gizli bir halde bulunan büyük küçük cisimler, şahıslar ve 
gizli topluluklar bile dahil olacaktır. 

Hasıla Allah'ı gereğince takdir etmeyen kafirler ona cinleri türlü türlü ortak
lar tuttular, r�il�� halbuki onları All.ah yarattı. Yani cinler de Allah'ın ya
ratığıdır. Nitekim o müşriklerin çoğu bunu esas itibariyle itiraf ederler. İtiraf et
meyenlerin de etmesi gerekir. Şu halde yaratılanı yaratanına ortak ve rakib 
saymaya kalkışmanın. ve Allah'ın izni olmaksızın cinlerin alemde ve insanlar 
üzerinde bir tesir yapabileceklerini farzetmenin ve bu şekilde yaratanın ya
rattığına karşı bir acizliğine ihtimal vermenin büyük bir aptalJık, sapıklık ve 
açık bir haksızlık olduğu aşikardır. Bu manaya göre r4il� kelimesinin sonund_aki 
zamir cine racidir. Ve bunda cinlerin de akıl sahibi olduklarına tenbih vardır. Bu 
zamirin cinne değil ıh nun faili olan müşriklere gönderilmesi de ihtimal dahi
lindedir. Ve bu şekilde mana şu olur: Halbuki bu müşriklerin kendilerini yaratan 
cinler değil Allah TeaHi1dır. Bundan dolayı yaratana karşr cinleri ortak saymaya 
kalkışmak ve onlarda Allah'ın izni dışında bir tesir hayal etmek ne büyük 
küfürdür. Halbuki bir takımları, cinleri, perileri, gizli kuvvetleri Allah1a ortaklar 
saydılar. �� � =.J ı)).� Bir takımları da Allah'a oğullar ve kızlar uydurdu-

* ; 

lar. Allah hakkında doğma ve doğurma hayal ettiler ve bu şekilde Allah'tan 
doğmuş erkek ve dişi ilahlar uydurdular ve bunları Allah'ın oğulları veya kızları 
diye ilah cinsinden sayıp tanrı edindiler, Allah'ı bunlarla, bunları putlarla temsil 
etmeye kalkıştılar. "Melekler, Allah'ın kızlarıdır" diyen Arap müşrikleri ve 
Sabieleri bu cümleden olduğu gibi, "Hürmüz ve Ehremen Allah'ın oğullarıdır" 
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diyen bazı mccusilcr, "Üzcyr Allah'ın oğludur" diyen bazı Ynhudilcr, "Mo•lh 
Allah'ın oğludur" diyen hıristiyanlar da bu cümledendir. Ynrutml\un ortayı 

1 

�ıkma ve meydana getirmeyi kabul eden filozoflar da bunlara hcnı.er. l lor bun· 
lan � � hiçbir ilme dayalı olmayarak ve ne dediklerini hllmlyırık U)'• 
durdular. Allah'a ortak, oğul veya kız evlat uydurmaya kalkı�nnlnr " il Ah" vô 
"oğul" dedikleri zaman ne söylediklerini bilmeyen cahiller ve iftirul'l<hrlnr. • 11l4h 
ikidir veya üçtür" diye Allah'a zatında veya sıfatmda veya fiillerinde, ıı voyn 
çok, denk veya aşağı, eşit veya zıt bir ortak, bir arkadaş veya rakih �nynnlur. ne 

dediklerini bilmez cahiller, iftiracılar olduğu gibi; oğul veya kız çocuk IMnllt 
edenler de aynı şekilde ne dediğini bilmeyen ortak ve aynı cins isnnt etnıl� �tt· 
hiller ve iftiracılardır. 

�� � Jw.J �� Şanı yüce olan Allah kendini bunlardan tenzih ed�r ; 
ve O'nun yüce zatı, bunların böyle cahilce ve iftira edercesine vasıOandır· 
malarından mukaddes ve yücedir. Gerek zıtlık, gerek benzerlik ve aynı cins· 
tenlik şekliyle olsun, her çeşit ortaklık ve aynı şekilde aynilik ve aynı cinsten -
Jikle ortaklığı gerektiren doğurmak ve doğmak gibi vasıflar haddi zatında 
iHihJık vasfına uymayan, ilah anlayışıyla çelişkilidirler. Bunlar bir çeşit noksan, 
acizlik ve ihtiyaç ifade eden sonradan olma vasıflard1r. İlahlık gerçeği ise, her 
noksandan uzak ve yüce bir kemaldir. Şu halde Allah'ın zatı ve hakikati 
hakkında ortaklık ve çocuk mümkün değildir. Ve bunu anlamak için başka bir 
delile ihtiyaç da yoktur. Bizzat ilah anlayışı bu imkansızlığı ispata yeterlidir. 
Zira itah anlayışında en yüksek bir yücelik ile bir yaratıcıhk ve güzellik vasfı 
vardır. Allah'ın ortak ve çocuğu nasıl olabilir ki, 'l'�'Jı.J :=ıı;..:..ı ı �� O, bütün 
göklerin ve yerin, benzersiz yaratıcısıdır. Bütün ulvi ve sutli alemden hiçbiri 
yokken, örnek olacak, aynilik ifade edecek kanun, asıl , madde, şekil, nümune, 
örnek denecek h içbir şey mevcut değilken, ilk örıce bunları benzersiz meydana 
getiren ve yaratan, her türün ilk ferdini, ilk örneğini yaratıp yoktan vücuda gctİ· 
ren ve böyle icat etme adeti ve zatına mahsus fiili sıfatı olan ve bundan <loluyı 
misali, eşi ve benzeri bulunmak ve tasavvur edilmek ihtimali olmayan ve onun 
varlığı ve icadı olmadan bir yokun vücuda gelmesi ve herhangi bir şeyin vnr 
olarak ayakta durması mümkün olmayan yüce yaratıcıdır. 

Bilinmektedir ki ibda, örneği geçememiş olan bir şeyi meydana getirmek ve 
yapmaktır. Nisbi ibda' az çok bir örnek ile ilgili olabilirse de, hakiki ibda hiçbir 
örnek ve asıl ile geçilmiş olamaz. Böyle hiçbir örneği geçmeden icn<l olunan 
örneksiz güzel 've fevkalade şeye ibda edilmiş veya bedaet (gilzcl lik)le 
sıfatlanmış manasına bedi' ( ('jJ.ı ) denildiği gibi, bunu meydana getiren ve ibda 
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adeti olan mübdi (yapıcıy)e da bed1' ( C;f.� ) denilir ki, musrih manasında sarih, 
müsmi' manasında semi' gibi, müfil veya fail manasmda feildir. Ve buna bedi' 
denilmesinde, mübdi- isminin ifade etmediği bir devam ve sabit olinak manası 
vardır. Ve her iki mana i1e bedi denildiği zaman bir örneksizlik, benzersizlik, 
güzellik ve fevkaladelik anlamı v�rdır ki, bütün gökler ve yer ooyle bedayi 
(güzellikler) ile dolu bir güzelliktir. Bunun.la birlikte her ne olursa olsun icad 
edilmiş olan şeylere bedi denilmesi, ancak geçm.iş örneği olmamak bakımından 
izafi (göreli) ve nisbidir. Bir emsalsiz şeyi meydana getiren, benzerlerini de ge
tirebilir. Ve birçok emsalsiz şeyler bulunabilir. Şu halde hakiki mucid, bedi-i 
meful değil, bedi-i faildir. Yani daima icad eden, hakiki mübdi (gerçek 
mucid)dir. Bu nükteden dolayı ıj'� "iı"G �r,:..:...,ı �:� "göklerin ve yerin yaratıcısı" 
isim tamlamasıyla gökler ve yerin de örneksiz yaratı lmış olmasına işaret edilmiş 

. olmakla beraber, baştan sona kadar denk ve benzeri bulunmak ihtimali olmayan 
tek ve emsalsiz yaratıcının gökler ve yer değil, onların eşsiz yaratıcısı olan Al
lah Teala olduğu açıklanmış, göklerin ve ·yerin izafi güzellikleri benzersiz . 
yapıcının varlığını ve yaratma sıfatinı kendilerinde az çok temsil eden bir misal 
ve uygunluk ifade eden bir delalet olarak değil, ancak maIUlun yapıcı illetine, 
sonradan olanın yapıcısına, sanatın sanatkarına delaleti gibi n isbi ve intikali bir 
iltizami (benimsemel i) delalet ile delil ve alamet olarak ifade ettikleri ve Allah 
denildiği zaman bütün emsalsiz yaratılmışların yaratıcısı olan tek var edicinin 
anlaşılması gerektiği gösterilmiştir. 

Burada şunu iyi düşünmek gerekir ki, ibda'ın tarifinden anlaşıldığı üzere 
bedii bir eser demek gelecekteki bir örneği değilse de, geçmiş bir örneği olma
yan benzersiz bir eser demektir. O, bir kanun, bir mukayese ile vücuda gelmez. 
İlk örnek onunla başlar, aynllik, çeşitlenme, kanun ondan sonra meydana gelir. 
Bununla beraber, yokluğun kendi kendine var olması, zatı itibariyle yok olanın 
bizatihi var olması, yani bizzat olma (tekevvün bizatihi) mümkün değildir, bir 
açık çelişkidir. Yalnız maddi sebep, yani bilfiil yok olan, tir şeyin düşünce ha
linde bulunduğu bir asıl ve kaynaktan kendi kendine fiile çıkması veya yalnız 
suri (gösterişten ibaret) sebep, yani yok olan bir şeyin yalnız bir örnekten yine 
yapıcısız kendi kendine bir şekil kazanması veya her ikisi de yeterli değildir. 
Düşüncede gerek bulunsun, gerek bulunmasın, bilfiil mevcut olmayan herhangi 
bir şeyin var olması, herhaloe bir yapıci sebebe, yani onu fiilen icad edecek bir 
mucide (icat edici ye) muhtaçtır. Ve ancak o zamandır· ki, bizatihi tekevvün 
(kendi kendine olma) çeli§kisi kalkmış olur. Bir failin maddi veya sur! sebebe 
bir şey ilave etmesiyledir ki yeni bir varlık tasavvuru mümkün olabilir. Yoksa 
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yine kendi kendine olma çelişkisi ortaya çıkar. Şu halde gerçek manasıyla 
yapıcı sebebi, yoğu var eden, vücud yapan bir güç sahibi var demektir ki, gerek 
az çok bir örneği ihtiva eden bir asıl ve maddeden çıkarma ve yapma suretiyle 
olsun, gerek bununla beraber diğer bir örneği taklit etme şekliyle olsun, ikisinde 
de bizzat mevcut olmayan bir şeyi bilfiil var yapmak ve bundan dolayı varlığa · 
yepyeni bir şey eklemek vardır. O halde maddi sebep ve görünüşten ibaret olan 
sebeb (illet-i suriyye ), yapıcı sebepten ihtiyaçsız olmadığı halde, yapıcı sebep 
gerçekte bunlara muhtaç değildir ve başlı başınadır. Bunun için olayların sonra
dan olmasında maddi ve suri sebep atılabilir ve fakat yapıcı sebep attlamaz. V c 

gerçek yapıcı sebep fiilinde ne maddi sebebe, ne de görünüşten ibaret olan se
bebe, kanuna, mahkum ve muhtaç değildir. O maddesiz veya örneksiz, yahut 
hiçbiri olmaksızın da icad yapabilecek tek fail, tek icadçıdır. Yani tam mana· 
sıyla yaratıcıdır. Fiilinde madde ve şekilde muhtaç olmayan yarattcı failin ese
rine kendi zatından bir madde veya şekil ve örnek verdiğini farzetmek de çelişki 
olur. Demek ki hakiki yaratıcı, tam yaratma ile yaptığı i lk güzel eserini icad 
ederken ne kendinden bir parça ayırıp dışarı fırlatmak gibi bir değişim yapmış, 
ne de kendinden bir örnek edinip kendini taklit ve temsil etmiş olamaz. Zira 
değişim, maddi illetde; benzeyiş de suri illetde düşünülebilir. Halbuki yaratma
da bunlar yok, ancak fai l  ve fiil vardır. Şu halde yaratıcı faile göre sebebin 
değişimi, ortaya çıkma, doğma, yok olma ve değişiklik yok, ancak baki olma ve 
fiil vardır. İlk mahIGkun yaratılmasından sonradır ki, maddi sebep ve sözde se
bep düşünülebilir. Ve bunun için ilk yaratılmış eser olan ilk mahluk ile yaratıcı 
fail arasında ne bir ortaya çıkma ve ayrılma düşünülebilir" ne de zat ve sıfat 
bakımından fiilen bir ortaklık, bir hemcinslik, bir aynilik bulunabilir. Madde ve 
misal böyle yaratılan ilk mahlfik ile başlar. Güçler, benzeyişler, kanunlar, türler, 
cinsler ona döndürülür. O, benzeyen ve benzemeyen şeylerin aslı ve kaynağıdır. 
Değişim ve benzeyiş, gelişme hep ondan sonradır. Ve ona eklenmiş olan her 
değişim, farkl ılık, yenilik, tekamül de yaratıcı failin baştan bir yaratmasıdır ki, 
buna :} "ol" emri denilir, eşsiz eserlere de .hı tJs' "Allah'ın kelimesi" denilir. 

, , 

Bu şekilde gerçek fail hiçbir dengi geçmeyen yaratma fiiline göre yurntıcı; 
örneği geçen ve o örneğe benzemekle beraber bir ayrılık ve farklılık ifade ellen 

ve cüz'i yaratmayı içermiş olan fiiline göre de yapıcıdır. Maddi sebebi yurntınnNı 
itibariyle var eden ve sözde sel ehi yaratması itibariyle de tasvir eden (rcs· 
sam)dir. Halik (yaratıcı) ve bari (:·aratan) isimleri de hepsinden gencidir. Yurnı
ma (halk), var etme, icat (ibda) ve yapma (inşa)dan daha geneldir. Ve unululınH

mak gerekir ki bu yapmadaki çeşitli şekillere yakın benzerlikll!r hakiki l'ti ik  
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değil, örneği geçmiş olan ilk yaratağa benzeyiştir. Failin sanatı hepsinde yarat
madır. Hatta inşa etrpedeki benzerlik de O'nun yaratmasıdır. Hasılı külli (tümel) 
veya cüz'i (tikel) bir yaratma olmadan hiçbir şey kendi kendine yoktan vücuda 
gelemez. Bunun için yaratma ve yaratıcı delilleri daima varlıkların değişik ol
malannda, sonradan oluşlarında, yeniliğinde, hasılı yaratma noktalarındadır. 
Varlıkların benzeyişleri içindeki farklılık ve değişim ile cüz'i yaratılış noktaları, 
sırf yaratmanın ve yaratıcının varlığının delilleri, burhan ve kudretinin alamet
leridir. Varlıklara basiret gözüyle bir bakılacak olursa görülür ki, başlangıçta ya
ratmaya dayanmayan hiçbir şey bulunmayacağı gibi, sonunda da cüz'i yarat
maya dayanmayan hiçbir şey yoktur. Ve bunun içindir ki, varlıkların 
parçalarından hiçbiri tasavvuri ve temessüli ilim ile tamamen bilinemez, tam 
ayrıntılarıyla tarif olunamaz. Bilinirse görmekle bilinir veya bazı şekilleriyle 
düşünülür. Ve bunlardan toplamındaki mutlak yaratma derhal anlaşılır ki, bu 
bakış, gökler ve yer toplamına bir bakıştır. Ve bunun için burada doğrudan 
doğruya yalnız yaratmayı göstermek için 'i"� "it �c,:.:..ıı �f "göklerin ve yerin 
yaratıcısı" buyurulmuş, L+.; (.� "o ikisinde olanlar" diye içerikleri eklenmemiş, 
onlar daha sonra � JS' �- '�her şeyi yarattı " ile gösterilmiştir. 

• 

Şimdi yukarda İbrahim kıssasında zikredilen ufôl (yıldız, Ay vb. batması) 
ve hudus (sonradan olma) ve bundan önceki ayetlerde açıklanacak halk 
(yaratma), ölüden diri ve diriden ölü çıkarma, ca'l (meydana getirme, yapma) ve 
tahsis, inşa (yapma), istikrar ve istida (emanet bırakma), inzal (indirme) ve in bat 
(yerden bitirme), teşab'üh (benzeşme) ve benzememe, ismar (meyve verme) ve 
ikmal (tamamlama) kavramlarından sonra, ibda' (icad etme), icad eden, örneksiz 
olarak icad etme kavramları da iyice tasavvur edilir ve düşünül ürse, bütün 
gökler ve yerin icadının bir mucidi bulunduğu ve onun bunları sırf fiil olan ve 
hiçbir örneği geçmeyen icadıyla icad �tmiş olduğu ve bundan dolayı o mucidin 
o gökler ve yerde, yani bütün alemde hiçbir dengi ve örneği bulunmak ve tasav
vur edilmek ihtimali olmayan eşsiz güzelliklerin mucidi, hakiki bir yaratıcı 
olduğu ve doğrudan onun icadına dayanmayan hiçbir hadisenin mevcut olama
yacağı kesin şekilde sabit olur ki işte Allah o göklerin ve yerin yoktan var edi
cisidir. Ve bunu sabiiler, Zerdüşt dininde olanlar, yahudi ve hıristiyanlar da tes
lim ve itiraf ederler. Böyleyken tutarlar da bir de ona çocuk uydururlar. Ve 
düşünmezler ki, doğmak da icad etmeye dayanan ve var etmeden sonra olan bir 
değişmedir. İcadın m ficidi, benzeşmeden uzak olduğu halde, baba ve çocuk 
arasında bir ortaklık unsuru, zat, sıfat ve fiillerde bir hemcinslik ve benzerlik 
vardır. 
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Ve bunun içindir ki, Allah'a çocuk isnat edenler, o çocuğa ilahlık da isnnd 
t·dcr, ilah diye tapınırlar. Çocuk isnadı, şirk isnadını gerektirir. Halbuki yok 
olanın, kendi kendine var olması imkansız olduğu gibi, kendi kendine doğması 
da imkansız olduğundan babanın bir çocuk doğurması ve ona kendisinden cev
heri (asla ait) bir parça ve bir misal verip kısmen maddi ve şekil itibariyle bir se- · 

hep olabilmesi, o babada bir değişim ve etkilenmeyi meydana getiren muci<l 
(icad edici) failin bir fiil var etmesine dayanmaktadır ki, ilah da o mucid ffrildir. 
Özetle ilah, mucid . ve yaratıcı, benzeme ve hemcins olmaktan uzak <lcmck 
olduğu halde aynı zamanda ona çocuk, hemcinslik ve benzerlik isnat etmek bir 
çelişkiden başka bir şey değildir. Ve ne dediğini bilmemektir. Şu halde göklerin 
ve yerin var edicisi olan böyle bir icad etme gücüne sahip ve alemlerin tümüne 
benzeme ve hemcinslikten uzak bulunan ulu mucidin (yaratıcının) aynı ve 
örneği bulunabileceğini ve onun zatında bir böJünme ve ayrılma, bir deği§me, 
bir eksilme veya artma ve herhangi bir ihtiyaç hasıl olabileceğini varsaymak ve 
benzersiz bir fail olan mucidin herhangi bir yaratığı meydana getirmesi için ken
dini parçalayarak bir çocuk çıkarmaya muhtaç olacağı anlayışında bulunmak ne 
büyük çelişki ve cahillik, ne kadar açık bir iftiradır? Doğmak ve doğurmak, an
cak ibda (var etme)dan sonra, gökler ve yer dahilinde düşünülebilir. Halbuki 
göklere ve yere .bile çocuk isnat etmek akla uygun değilken, onların ulu muci
dine bir hemcinslik ve denklik ifade eden oğul ve kız isnadı nasıl düşünülür ve 
caiz görülür? Her halde doğum ve ortaya çıkma (sudur) davası batıldır. İcad et
meye, doğurtma demek gerçekten bir çelişki ve cahilliktir. :JJ j �.h J1 O icadın 
mucidinin çocuğu nasıl veya nereden olur ki? �� =.J � �� Bir hanımı, bir 
eşi yoktur. Halbuki çocuk için anne lazımdır. Gerçi baba olmadığı halde yalnız 
bir anne ile çocuk tasavvur olunabilir. Nitekim bir anadan türeyen -mo-nomer
birtakım canlılar vardır. İsa'da da bu inkara aklen hak yoktur. Fakat anasız 
çocuk düşünülemez, böyle bir düşünce çelişki olur. Zira çocuk kavramında ana 
zorunludur. Bunun için Allah'ın bir çocuğa valid, yani baba olmasmı tasavvur 

ederken o çocuktan önce ona anne ve Allah'a hanım ve eş olabilecek dişi bir e• 
tasavvur etmek gerekir. Halbuki her türlü sonradan olma ve ihtiyaç kusur

larmdan uzak, göklerin ve yerin yaratıcısı olan tek celal sahibi Allah'an bir cıl, 
bir karısı olması imkansızdır. Şu halde Allah'ın bir ana olması imkansız olduğu 

gibi, doğurma yoluyla bir çocuğa baba olması da imkansızdır. Yani ne ana ol
ması mümkündür, ne de baba. Ve bu imkansızlık onun .noksanından, 
kıstrlığmdan değil, icadın mucidi olduğundan dolayı mutlak kemalinden ve nok
sansızlığındandır. O bütün gökleri ve yeri yaratmış, � JS' �� her dilediAi şeyi 

, 
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de yaratmıştır. 

(., .. 7 .uz: 

Göklerin ve yerin bütün içeriğini, bu arada babaları, anaları, çocukları ve 
hu arada ona baba ve ortak olduğu iddia edilenlerin hepsini ve İsa'nın yaratılışı, 
onlardan ortaya çıkan yaratıkların da  hepsini O yaratmıştır. Basit maddeler de 
O'nun mahluku, bileşikler de O'nun mahlukudur. Madde de O'nun mahluku, 
suret (şekil) de O'nun mahlukudur. Cisimler de O'nun mahluku, ruhlar da O'nun 
mahlukudur. Hissedilenler de O'nun mahluku, düşünceler de O'nun mahlukudur. 
Görünen alem de O'nun mahluku, görünmeyen alem de O'nun mahlukudur. 
Hayır yapanlar da O'nun mahluku, şer işleyenler de O'nun mahlukudur. Cinler 
de O'nun mahluku, insanlar da O'nun mahlukudur. Hasılı kendisinden başka 
bugüne kadar vücfide gelen bütün masiva (Allah'dan başka her şey) O'nun icadı 
ve yaratmasıdır. O ancak kendisini yaratmamıştır. Çünkü kendisi ezeli ve ebedi 
olarak vacibü'l-vücud (varlığı zatının gereği), diri ve kayyum (herşeyi tutup ko
ruyan)dır. Bir de ortak yaratmamıştır. Çünkü O'nun ortağının bulunması im
kansızdır. Yaratılanın, ezeli yaratıcıya ortak otması da mümkün değildir; kendisi 
için bir sonuçsuzluk, bir eksiklik değil, mutlak kemaldir. Varlık ve kudret 
açısından böyle olduğu gibi, � L,::. � ;� O, herşeyi de bilendir. Ondan hiçbir 

, " , , 

şeyin gizlenmesine de imkan yoktur. � JS' jG. "Her şeyi yarattı " ifadesinden 
-

sonra zamir ile � � ;�110, onu bilendir" buyurulmayıp da � L,::. � "ller şeyi 
, , ,  , ,, .,, , 

bilendir" diye .t,::., "şey" kelimesinin nekre (belirsiz) olarak izhar edilmesi, bu 
, 

iki şeyin şümul ve faydalanmada farklı olduklarına işaret eder. Çünkü � JS' � 
• 

"Her şeyi yarattı" da «�» "şey"den Allah'm kendisi aklen müstesnadır. � � 
. , , �-!-;. "Her şeyi bilendir" de ise müstesna değildir. Yani Allah, hem kendini, hem 

kendinin dışındakileri, herşeyi tamamiyle ve aynıyle bilir. Onun ilmi, 
şekillenme, örneğe bağlanma ve bir şekle girme suretiyle değil, ayni ve ihata 
edicidir. Ve hatta her şeyin aynı ve kendisi Allah'ın ilmindedir. Onun için yarat
ma. ve icad etmeye gücü yeten ancak O'dur. Halbuki O'nun dışındakiler, O'nun 
gibi her şeyi bilmez. Şu halde var olma ve gücü yetme bakımından hiçbir şey 
Allah'a denk olamayacağı gibi, ilim itibarıyla de öyledir. Ne göklerde ve yerde, 
ne de parça ve bölümlerinde, ne cisimlerde, ne ruhlarda; ne meleklerde, ne 
şeytanda, ne insanda; ne açıkta, ne kapalıda, kısaca bütün kainatta Allah'a ne bir 
denk, ne de hemcins veya ortak yoktur. Ve olması ihtimali de yoktur. AJlah'a or
tak tasavvuru, bilgisizlik ve çelişkiden ibaret ve mümkün olmayanı tasavvurdan 
başka bir şey değildir. Çocuk tasavvuru da şirk tasavvurundan ortaya çıkmıştır. 

Ey bunları işitenler: 
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Meal-i Şerifi 

102- İşte Rabbiniz Allah bu! O'ndan başka ilah yoktur; O, her şeyin 
yaratanıdır. O'na kulluk edin, O her şeye vekildir. 

103- Gözler onu göremez, O ise bütün gözleri görür; O, lütuf sahibidir, 

her şeyden haberlidir. 

104- Muhakkak size Rabbinizden basiretler (kalb gözleri) geldl. Artık 
kim hakkı görürse faydası kendisine, kim de körlük ederse zaran .kendlıl· 

nedir. Ben sizin bekçiniz değilim! 

105- İşte böylece ayetleri türlü türlü çevirip açıklıyoruz ki, onlar Nana: 

"Sen bunları bir yerlerden okuyup öğrenmişsin "  desinler ve bilen bir top-
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lum için de onu iyice beyan edelim. 

{,.. 7 .uz: 

106· Rabbinden sana vahyedilene uy. O'ndan başka il�h yoktur. Ortak 
koşanlardan da yüz çevir. 

107- Allah dileseydi, ortak koşmazlardı. Biz, seni onlar üzerine bekçi 
yapmadık, sen onlara vekil de değilsin! 

�i İşte odur ki, yani şu anılan sıfatın mevsuf (sıfatlanan)ı, göklerin ve ye
rin icad edeni, eşden, çocuktan uzak, her şeyi yaratan, herşeyi bilen en mu
kaddes ve ulu zattır ki, O da aJı Allah'tır. Zatı ve sıfatı bakımından ibadete layık 
hak bir ilahtır. "Allah" denince ancak onu anlamalıdır. �� Rabbınızdır; sahi
biniz, terbiyeciniz, veli n imetinizdir. "Rab'' denince de ancak O'nu anlamalıdır. � 
;, �l '-11 Başka ilah yok, ancak O vardır. Başkasının mabud olmaya, ibadet ve 
kuıf uk edilmeye hakkı yoktur. Bu hak, ancak O'nundur. Çünkü O, � JS' j.ı� 

. ' 

her şeyin yaratıcısıdır. Bunu tekrar sanmamalıdır. Zira birinci "her şeyin ya-
ratılması", geçmişe ait, bu ise geleceğe bakmaktadır. Yani bundan önce her şeyi 
yaratmış olan O olduğu gibi, bundan böyle gelecekte de her§eyin yaratıcısı 
O'dur. İlahlık, mabudluk da yoktan varedicinin yaratıcının hakkıdır. Şu halde 
�.J�ll siz de ancak O'nu mabud tanıyınız, O'na ibadet ve kulluk ediniz de 
ondan başkasına tapmakla kendinizi düşürmeyiniz. ;,� O, bütün bu sıfat ile 
beraber � � JS' J.. her şey üzerine ve herşeye karşı vekildir de. Her hu-

, . 

susta ve her şeye karşı O'na dayanılır ve tevekkül olunur ve her iş O'nun tasarruf 
ve idaresine teslim edilir. Yani bütün yaratıklardan her birinin de Allah'ın yarat
masıyla asil olduğu bir hakkı vardır. Ve bu şekilde bir sebepler alemi ve insanın 
o sebepler ile ilgisi de vardır ki, Allah onların hepsini hak ve adaletle yaratmıştır 
Ve insanın, hem yaratıcısının, hem kendisinin ve hem onların hakkını teslim et
mesi gerekir. Bununla beraber insanın hakkı bu sebeplerden hiçbirine kesinlikle 
mahkum olmamasıdır. Sebeplere hakim olamayan ve onlara tapma mevkiinde 

.. 

bulunan insanlar her şeyden ve o ölçüde Hak'tan ve yaratıcıdan uzaktır. Çünkü 
sebepler bir kaç şeyden ibaret değil, sayılamayacak kadardır. Bunların hepsine 
boyun eğmekle ne onların hakkı verilir, ne insanın, ne de yaratıcının. Zira hiçbir 
şey, hatta insan ve melekten resul ( elçi)ler de yaratıcının yerini tutacak vekil o
lamaz. Fakat yaratıcı hepsinin üzerinde Rab ve malik olduğu gibi, her şeye karşı 
vekildir de. O, her şeye karşı, her şeyin hakkını müdafaa eder ve hakkı yerine 
getirir, işleri ve menfaatları düzeltir ve tanzim eder. Hem kendi adına asli vela
yet, hem yaratıkları adına vekillik velayetini toplayan, her hususta emin ve mu-
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ll'ınc<l olan bir yüncticidir. Bunun için özellikle O'na kulluklu , O'nun hnk htr11uı 

vt emirlerine uymakla her şeyin hakkı yerine getirilir. Ve O'ru• llnynnnrnk vo 
teslim olmak, O'ndan yardım istemek, ve emir almakla kcndiMind"n hu�kn her

hangi bir şeyin, herhangi bir sebebin hükmüne galebe olunup her ihti)'U4' hit it'iw 

lehilir. Şu halde eğri ve çıkmaz yolları bırakıp da tevhid ve ihlftN i le tloArutlun 
doğruya bir Allah'a kulluk etmek yalnız bir hak ve vazife dcjtil, nyru znmnndn 

/\llah1tan başkasına karşı mağlub olması ihtimali olmayan hir dnynnnrn nok· 

ıasmdan sonsuz bir kuvvet ve yaratılmışı yaratana yakla!it ırnn çok y UkNL'k hlr 

�cref ve hürriyet, ebedi bir saadet feyzi kazanmaktır. ��I � ..Lı y� �I �1 
"Sadece Allah taraftarları kurtuluşa ermişlerdir" (Mücfiddc: 58/22)', � �' "'� �-Ll 
�;ıliJı "Muhakkak ki, Allah tarafları üstün geleceklerdir11 (Mfödc. 5/56) ncllce�int' 
ermektir. �.:: : ��G 11�.:.: ��I ''Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım 

, , , 

hekleriz " (Fatiha, 1/5) anlaşması bu, doğru yol budur. Ve bundan dolayı hiçbir 
�eye değil, ancak Allah'a dayanarak yalnız Allah'a ibadet ve kulluk ediniz, 
bütün ümit ve sevginizi ve bütün korku ve haşyetinizi ona bağlayarak ve her 
işinizi ona ısmarlayarak, bütün istek ve seçimlerinizi onun emirleri ve 
irşadlarına bağlayarak hareket ediniz. Ona samimi ibadetle dünya ve ahirete ait 
ihtiyaçlarınızın yerine getirilmesine çalışınız. 01nun yaratması ve emri, yardım 
ve izni olmadan ne insanlar, ne cinler h içbiri bir iş göremez. Gerçi ��Vı ;J'J:,J � 

, , 

O'nu bütün gözler anlayamaz ve hatta kendinden başka hiçbir göz O'nu 
kavrayıp ihata edemez ���1 �J� ;:.J ve fakat O, gözlerin hepsini idrak ve 

, 

ihata eder, görür, bilir. Gözler kendini anlayamazken, onları anlayan, anlatan, 
gören, gösteren, gerçeği bilen ancak O'dur. Burada dış idrak meselesine de dik
kat çekilmiştir. Bir canlının kendi dışmdaki görülenleri görebilmesi ve anlaşı
lanları anlaması için, öyle bir şaşrrtıcı iş ve öyle bir şerefli durumdur ki, akıl bu
nun en derin noktasını anlayamaz. Bütün hakimler ve filozoflar bunu izah et
mekten acizdirler. Mesela gözümle karşımda bir minare görüyorun1, ne gözüm 
minareye kadar gitmiş ve ne minare gelip gözüme girmiştir. Bununla beraber 
benim gördüğüm, yalnız o minareden yansıyan ışığın içerdiği ve küçücük 
gözüme bastığı hurda minare resminden ibaret de değildir. Ben, gözümdeki mi
nare resmini değil, uzaktaki büyük minarenin kendisini görüyorum ve gözümü 
yumduğum zaman da onu bende değil, olduğu yerde idrak ediyorum. Hat.ta dik· 
kat edilirse görme aracı kabul edilen ışık bile bana, benim gözüme kavuşması 
anında ışık oluyor ve o zaman parlıyor ve görme dediğin olay da o zaman mey· 
dana geliyor. Ve o anda ben, yerindeki minareyi algılıyorum. Bu nasıl olabili
yor? İşte bu dış idrak işinin su ve mahiyeti akılların, idrak ve kavrayışının 
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dıfiınllıuhr. Bütün fen ilimleri, felsefeler, bunu ihata edebilmekten uzak kalmış 
ve filozoflar bu noktada ya şaşkmhk veya safsatadan başka bir şey yapa
mıunı�tır. Bununla beraber bu, vaki olan bir iştir. Ve benim minareyi gördüğüm 
hir gcr�cktir. Allah Teala bunu yapmış ve yapmaktadır. Ve akılların algılaya
mndığı bu gerçeğin en derin noktasını ve mahiyetini idraR ve ihata eden de an
cak O'dur. Gözler onu idrak ve ihata edemezken, O gözleri idrak ve ihata eder 
ve aynı gerçek bütün idrak edilen şeylerde böyledir. �ı �I ;j Ve O lutuf 

.. , 

sahibi ve her şeyden haberdardır. Ve lutuf sahibi ve her şeyden haberdar olan 

ancak odur. İdrakin nuru gibi her lutuf O 'nundur. Her şeyi bilen, her doğru ha
beri veren ancak odur. Bundan dolayı hem O'nu dürbünlerle, teleskoplarla ara
maya kalkmamah, hem de gözler görmüyor diye, gözlerden, gönüllerden uzak, 
iht.iyaçlardan, dileklerden, doğru doğru haberdar olmaz sanıp da O'ndan 
dönmemeli, eğri yollara sapmamalıdır. O lutuf sahibi ve her şeyden haberdar 
olan en görmeyen gözleri görür, en gizli, en duyulmaz sanılan şeylerden, 
gönüllerin hiç kimselere açılamayan sırlarından ve eğilimlerinden haberdardır. 
O, onlara kendilerinden yakındu. O'na ibadet etmek ve işleri ısmarlamak için 
şart, O'nu görmek d�ğil, O'nun görmesi, lutuf sahibi ve her şeyden haberdar ol
ması ve O 'na ihlas ve tevhid ile zat ve sıfatlarına, fiiferine ve lutuflarma iman 
edilmesidir. 

Şimdi ey Hak Mabud'dan dönüp Hak resulü yalanlayanlar, ::.:- �� � � :.\i 
� muhakkak size Rabbinizden basiretler -kalb gözüyle görülecek 
uyarıcılar, şahitler- geldi. Göze göre basar (görme) ne ise, kalbe göre basiret 
de ·odur. Gözlerin görmesine sebep olan ve görücü kuvvet denilen görme nuruna 

. . 

göz (görme duyusu) denildiği gibi; kalbin görmesine sebep olan ve dilimizde 
kalb gözü de denilen algılayıcı kuvvet� ve özellikle bunun zeka, anlayış ve fira
set denilen, görünür ve görünmez bir işe dikkat ve nüfuz ile, gereği gibi idrak 
eder bir derecede açık ve parlak olması haline "basiret" denilir ki, bir ilahi nur
dur. Aynı şekilde baş gözüyle hasıl olan ve görmek d�nilen tam ve kamil an
layışa "basar" denildiği gibi, kalb gözüyle hasıl olan tam ve kamil idrake, 
gerçek ve şüphesiz bilgiye de "basiret" denir. Bundan başka basiret, delil, 
hüccet ve burhana, şahide, dikkat ve iman ile ibret almacak hidayet sebeplerine 
de söylenir. Çünkü bunlar, idrak gücünü kuvvetlendirir, basiret ve idrake sebep 
olur. Ve bu manaca basiret, önceki manalara da içine alır. Çünkü basiretin ken- · 

disi de en büyük delil, en büyük şahid ve beyyine, en büyük ibret dayanağıdır ve 
onsuz hiçbir şey idrak olunamaz. Burada da basiretler, ya birinci manaya veya
hut onu da içine alan bu üçüncü manaya olarak Kur'an ve özellikle yukarda 
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vasid olan açık ayetlerdir. Görülüyor ki, bu· ayetler basar (görme) ve basirete 
dikkat nazarını çekerek, genel bir şekilde, doğrud�n doğruya hakkı bilmeye 
ulaşmanın idrak ile olacağını göstermiştir. Bu ayet ile işaret olunuyor ki, 
müşriklerde basiret fiili yoksa da, idrak gücü Allah tarafından bütün beşer ya
ratılışına verilmiştir. Ve sonra Muhammed (s.a.v)'in kalbine vahyedilen açık· 
ayetler ile de bütün o idrakleri kuvvetlendirecek ve ikinci mana ile bizzat basiret 
ve tam idraki oluşturabilecek olan ilahi deliller tebliğ edilmiştir. Ve şu halde 
herkesin bu basiret nurlarına karşı kalb gözlerini yummayıp kendindeki idrak 
gücüne bakması ve bu şekilde basiretlerden istifade ederek bilfiil basirete ve 
ger_çek bilgiye erme görevini seçmesi kalmıştır. Şu halde � �1 ::;.J her kim 

. , . 
kalb gö��yle bakar, Rabbinden gelen bu delilleri basiret ile hakkı görmek lı-
ter de iman ef!erse bu kendi lehinedir, kendi menfaatinedir. �_r:.1 � :,;.� Ve 
her kim körlÜk- �der, kalb gözünü yumar, kör olursa, bu kÖrlük ve 

nankörlük de kendi
. 
aleyhinedir, kendi zararınadır. ;,:.; �� ���ı � � �il 

.p�I � �I �)ili "Gerçek şu ki, gözler kör olmaz, fakat sfn
-�lerdeki kalhler k,j, 

olur" (Hace, 22/46) ayetinin delaleti üzere asıl körlük göz körlüğü değil, kalb 
körlüğüdür ki, bundaki zarann sınırı ve sonu yoktur. Ey kalb gözü kör olanlar! 
Bu takdirde . ı:. __ ;� � lJl (.� ben de sizin üz�rinize bir koruyucu deltilimdir. 
Yani Allah, verdiği idrake, gönderdiği delillere körlük eden sizin gibi nankör 
kafirlerin, müşriklerin ihtiyari fiillerinde koruyucusu ve himayecisi değildir, 
tersine karşısındadır. Yakında geleceği üzere gözlerini ve kulblcrini çevirir. 
Körlük ve sapıklık yaratır, kendilerini körükörüne taşkınlıklara. kurunhklura 
bırakır ve bundan koruyacak ve karanlıklardan nura çıkaracak diğer bir dost ko
ruyucu da mümkün değildir. Körü körüne rastgelene sarılırsanız, onlar da sizi 
tutar, karanlıktan karanlığa, zarardan zarara, sürüklerler. Kısaca her şeyin ko· 
ruyucusu ve yaratıctlarm en hayırlısı olan Allah, Jı �L..tlaJı � �� ı,;.i ;;,.JJı :;,; 

' . ,, " , ,, - -
�I "iman edenlerin dostu olup, onları karanlıklardan nura çıkarır''. (Bukuru. 
2/257) Müşriklerden uzak ve kafirlerin düşmanıdır. Çünkü bunlar ,Allah'ın koru
ma ve himaye için verdiği ve gösterdiği basiretlere körlük etmiş, Allah'm muha
faza ve korumasına tenezzül etmemiş ve çekinmişlerdir. Ve bu hususta sorumlu
luk kendilerine aittir. Görülüy_or ki, burada ibsar (bakmak) ve ama (kör olmak) 
fiilleri kullara isnad edilmek ve bunlardan birini tercih ve seçmekle koruma 
görevinin kula ait olduğu anlatılarak, yaratanı birleme meselesine karşı kurun
tuya düşülebilecek olan bir cebr (zorlama) sorusunun halliyle büyük bir uyarma. 
vardır. Basiret körlüğü eden kimselere kendi "ene"si, yani benliği, bizzat mu
hafız olmadığı gibi, yüce yaratıcı da onlara hafiz (koruyucu) şerefli ismiyle mu-
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1tmclt� l·lml�Z. Ve işte bizim anladığımıza göre Allah Teala'nm gönderdiği basi
rrtlcrc kürlük ve hakkına nankörlük eden kafirlere, müşriklere karşı ı+._ı:.i � ;;_,..� 

.� � �1 L'..� "Kim körlük ederse ben s ize bekçi değilim. " buyurması bu inana 
iledir. Ve ftyetle -� "Sizin Rabbiniz" (üçüncü sahıştan) Li1 mütekellimine 
(hirind �ahsa) iltifat (dönüş) vardır. Burada tefsirciler "hafiz" (koruyucu) şerefli 
ismini ceza veya mükafat vermek üzere amelleri kontrol ve muhafaza eden 
"rakib" manasıyla tefsir ettiklerinden dolayı, bu ayet Peygamber'in lisanı üzere 
varid olmuştur, diyorlar. Ve bunu: "Ey Muhammed! De ki, sizin üzerinize ko
ruyucu, yani amellerinizi, kontrol ve koruyarak azarlayacak olan rakib 
(kontrolcü) ben değilim, Allah'tır, ben ancak bir elçiyim" mealinde tefsir ediyor
lar. Fakat biz bu yorumu pek de uygun bulmuyoruz. 

' 1 

��-it :..S� clı.>.S':, Ve işte biz böyle ayetleri türlü türlü çevirip açıklarız. 
, , , 

. 
Gerçek vecihleri ve çeşitli şekilleriyle ifade eder i'cazkar, güzel bir nizam ile 
halden hale devam ettirir, şekilden şekle koyarız. Bir taraftan nurlar saçar, 
gözlerden geçirir, basiretler açarız; diğer yönden bunları layık olmayan gözlere 
göstermez, basiretleri bağlar, körlük ve karanlıklar içinde bırakırız. J Bu tasrif 
ve tasarrufu şu sonuç ve hikmet için yaparız ki :- • .�'l ı)� sen ders 

, 

görmüşsün, çok okumuşsun (yani bu, ayetler ve Kur'an tahsil etmeye ve ince-
lemeye dayanan birçok ilimler ve bilgiler ile ilgilidirler. Bir ümmi okuma yaz
ma bilmeyen bunları bilemez ve bunlar vahyile de olmaz. Demek ki sen kimse
nin haberi olmadan gizlice ders almışsm) desinler. İbnü Kesir ve Ebu Amr 
kıraetlerine göre ;-� .� rl müdarese etmişsin, yani kitap ehli, okumuş birtakım 
kimselerle müzakere etmişsin, bu bilgileri o şekilde edin iyorsun ve 
söylediklerini vahyile değil, o müzakere ile söylüyorsun desinler. İbnü Amir 
kıraetine göre okunması halinde, bunlar, yani senin okuduğun şeyler zamanı 
geçmiş, bugün için hükmü kalmamış eski şeyler desinler. Hasılı bunlardan birini 
söyleyerek, hem Kur'an'ın önemini ve senin bir ilm-i ledünni'y (Allah bilgisi ve 
sırları ilmin)e ermiş olmanı gizli kapaklı itiraf, hem de v9hy ve peygamberliği 
inkar ile küfür ile Allah'a ortak koşmada ısrar etsinler. Buna karşılık f� :��:!!J 
�� biz de bu ayetlerin manasını bilecek olanlara, ilim şanından bulunan
lara beyan edelim ve açıklıyalım: 

Ey Muhammed! �_:, � �ı �) C. �ı Sen Rabb'inden sana vahyedilene 
uy. ; �ı �ı � O 'ndan başka il�h yok, O'iıa bak, :r.sµı � �;.t, ve müşrikler-

, ,, ,, ,,,. c ; - ,,. 

den yüz çevir, ne derlerse desinler bakma. ı)';:.1 L. �ı : �:,JJ Allah dileseydi 
onlar da müşrik olmazlardı, imanı isteklerine bırakmaz, ortak koşmaktan ko-
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nar, zorla mümin yapardı. Mademki müşriktirler, demek ki Allah imanlarını di
lememiş ve onları şirkten ve şirkin gereklerinden korumamıştar. � �� (.j 
� Biz seni onların üzerine bekçi de tayin etmedik. Şu halde ne onları ortak 

, 

koşmaktan, ne başlarına gelecek felaketten koruyabilirsin, ne de bundan dolayı 
sorumlu olursun . • Jf� r.4 JC. ;:.;1 (.� Ve sen onlar üzerine vekil de değilsin. Onlar 
tarafından vekil değilsin ki, iyilik veya kötülüklerine, işleri idare etmek için on
lara bakasın. Allah'ın vekili de değilsin ki, şirklerinden dolayı üzcrlerinc 
çullanıp Allah'ın onlara yapacağı azarlama ve cezayı veya düzeltmeleri yapmak 
yetkisini taşıyasın. Kısaca sen ancak Allah'ın emirlerini ve hükümlerini tebliğ 
ve haber vermekle yükümlü bir elçisin. Bunun için Rabb'ından sana ne vahyc
dHirse ona uy ve Allah'a ortak koşanlara bakma. 

Ey inananlar! 

Meal-i Serifi 

108- Onlann Allah'tan başka yalvardıklarına sövmeyin ki, onlar da 
bilmeyerek sınırı aşıp Allah'a sövmesinler. Biz, her ümmete yaptıkları işi 
böyle süslü gösterdik. Sonunda dönüşleri Rablerinedir. O, onlara ne 
yaptıklarını haber verir. 

� Ey müminler, JJı ;;.J':, ::,... �;:'.,4 �jjı IJ�, 7 � Allah'tan başkasına yalvaran
lara, tapanlara sövüp de J.:. .?-; �� aıı ı_,�' J cahillikle atılarak Allah'a 
sövmelerine sebep olmayın. Yani onlara taptıktan, kendilerince hürmet ettikle
ri şeyleri karıştırarak mesela "kahrolsun taptığınız" veya "dini şöyle böyle" gitıi 
bir sövme ve küfretmekle hitap ederek söğerseniz, vicdanlarına, hissiyatlarına 
basmış olursunuz. Onlar da kızarak ve bilgisizliklerinden dolayı ayniyle karşılık 
verdikleri zannında bulunarak, "biz de sizinkine" diye, sizin söylediklerinizi 
iade ede·r ve bunun ona denk olmadığını bilmezler ve bu şekilde hak sanırım 
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ıaşarnk Allah'a sövmüş olurlar. Ve siz bu küfretmeye sebep olmuş olursunuz. Şu 
hnldc siz onların küfürlerine, şirklerine söveceğiz diye böyle küfretmeye s·ebep 
olmuyın. Küfretme ve sövme, genelde ahlaka uygun bir şey olmadığı gibi, asla 
ilihnriylc batılı, küfrü hakir görmek ve değersiz göstermek gibi meşru ve güzel 
sayılmış da olsa, böyle küfretmeye ve küfrün artmasına sebep olacak olan 
sövme ve küfretmeye sebeb olmak suretiyle bir küfür demektir. Bundan do
layıdır ki, Fıkıh kitaplarında, her kim olursa olsun, dinine küfretmek e1fiiz-ı 

küfür (küfür lafızların)den sayılmıştır. 

Hasılı, herhangi bir mi l letin, n e  kadar batıl o lursa olsun mukaddes 
saydıkları şeylere sövmekten sakınmalıdır. � _t.1 � lZj �k Biz, böyle her 
ümmete amelini süslemişizdir. Kimisinin iyi liğine başarı, kimisinin 

• 

kötülüğüne alçaltma olmak üzere her birine çeşitli duygular, karekterler, zevk-
ler, telakkiler vererek .yaptıklarını hoş göstermişizdir. İşin aslı hayır olsun, şer 
olsun, küfür olsun, iman olsun, taat olsun, isyan olsun, hepsi, yaptıklarını 
beğenerek, güzel kabul ederek yaparlar. Ve sevdiklerini müdafaa etmek için 
heyecanlara düşerler. Hoşlanıp hoşlanmamak gibi duygular isteğe bağlı değil 
zorlamakladır. Gerçek ve hayrın yolu, sırf zevk ve duygularda değil, yukarda 
açıklandığı üzere basiretlerdedir. Basireti bırakıp da yalnız zevk, süs ve duygu
ların arkasından gidenler, birçok kötü şeyleri iyi kabul ederek yapmaya·mecbur 
olurlar. Allah, onları yanlış telakkilerinden korumaz, tersine kendilerine iyiyi 
kötü, kötüyü iyi göst�rir. Hepsi yaptığını kendi lehine iyi yapıyorum diyerek ya
par. Fakat yalnız onların değer yargılarıyla ve özellikle Allah'ın rızasını gözet
meyip yalnız süse, zevke uyan telakkileriyle ve yalnız kendi hoşlanmalarına 
dayanan amelleriyle iş bitmez. �:;. �.:, Jı � Sonra dönüşleri, müracaatları, 

, , ,,,. , 

hepsinin Rabb'ı, işin sahibi olan Allah Teala'da biter. O süsün ilk neşesi 
geçer, nöbet sonuna, neticelerine gelir. O ilk oluşun bir son oluşu, öldükten son
ra bir dirilmesi ve o zaman alemlerin Rabbi'nin huzurunda bir dikilmesi vardır. 
O zaman �� l)lS' � ;.,!���i alemlerin Rabb' i  onların-önce yaplıkları amel
lerinin ne olduğunu kendilerine de_rhal haber verir. O günde süslü görüp 
beğenerek yapmayı adet haline getirdikleri işlerin süslü mü, süssüz mü, acı mı, 
.tatlı mı, güzel mi, çirkin mi, ne olduğunu sonunda anlarlar. 

Şimdi müşriklerin bazı işlerini haber vermek ve Allah'ın, işlerin dönüş yeri 
olduğunu açıklamak suretiyle buyuruluyor ki: 
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Meal-i Şerifi 

109- Müşrikler, kendilerine bir mucize gelirse ona mutlaka iman ede
ceklerine dair en ağır yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki: "Mucizeler 
ancak Allah katındadır" .  Onlara mucizeler geldiğinde de iman etmeyecek
lerini siz nerden bileceksiniz? 

110- Biz onların kalblerini ve gözlerini çeviririz de, onlar, ilkin iman 
etmedikleri gibi, gene de iman etmezler. Biz de onları taşkınlıkları 
içerisinde kör ve şaşkın bırakırız. 

1 • 

��1 � JJ1.t �t, Müşrikler güçlerinin yettiği eh kuvvetli yeminlerle 
Allah1a yemi.i d� ettiler ki, � �� �I �: � � herhalde kendilerine bir ayet, 
istedikleri bir mucize gelse (hu cümleden olarak Safa tepesi altın olsa) mu
hakkak ve muhakkak iman edeceklermiş. Rivayet edildiğine göre bazı 
müminler de bunların bu yeminlerine bakaral: istedikleri ayetin inmesiyle iman 
edecekleri ümidine düştüler. Ey Muhammed J,i De ki: j,, � �4�1 wı Ayetler 

' ' ' 

ancak Allah'ın katındadır. Yani onlara gücü yetecek olan ancak O'dur. Dile
diğini açıklar, dilediğini açıklamaz, hiçbiri benim kudret ve isteğimle değildir. 
rr A L.j Siz bilmezsiniz ki, �; .. :;. 'J �� r� ı �1 o istedikleri ayet geldiği zaman 
da' 

iman etmezler. ;;.��ı:, ��1 ;_�ii� v; biz onların gönüllerini ve gözlerini 
çeviririz. Gönülleri bir tarafa, gözleri başka tarafa döner, hayret ·ve tercJdUl 
içinde kalırlar. _-.-;,. �1 � ı�� rı W' İlk defa iman etmedikleri gibi, yine hakkı 
anlamaz, ayeti görmezler, iman etmezler. �.,,4-:.� �C;!. ı.t! ��:l;j Ve kendileri· 
ni basiretsizlikleri ile tuğyanları içinde bırakırız, körü körüne yuvarlanır 
giderler. Yani i lk önceki imansızlıkları, iman sebebi olacak mucizeler ol-
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madığından değil, inat ve azgınlıklarından ve hak, doğru ayetleri görmemezlik 
ettiklerinden dolayıdır. Ve bundan dolayı ·Allah onları küfür azgınlıklarına 
bırakmaya takdir etmiştir. Allah onları bu taşkınlıktan korumayacak, müminlere 
verdiği hidayeti ve iman yardımını vermeyecek, körlüklerinde bırakacak, 
bastıracak, _ ıa._i� ;J"_I:.: lj1 C.� ı·�ı:1 � ::;.� "Kim körlük ederse, ben sizin üzerinize 
hir bekçi değilim" sırrı tamamen ortaya çıkacaktır. 

Onun için bir ayet değil: 

Meal-i Şerifi 

111- Eğer biz onlara melekleri indirseydik, ölüler de kendileriyle 
konuşsaydı ve her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik, Allah 'ın diledikleri 
hariç, yine de inanacak değillerdi, fakat çokları bunu bilmezler. 

- ,.. 

�:'rJı �I 8) �1 :,J� Hatta biz onlara bütün melekleri indirmiş olsak. 
kk.Jı ı::r;. J)1 �:,J "Bize melekler indirilmeli değil miydi?" (Furkan, 25/21), �·1.7 L.:,J 

�Tr.)� "Bize melekleri getirmeliydin" (Hicr, 15/7) diye istedikleri mu�izeyi 
gÖn'deisek, �:;Jı � Ve ölüler kendilerine söylese, f:�� ı;u "Babalarımızı 
diriltip getiriniz de şahitlik etsinler" (Duhan, 44/36) diye istedikl.eri mucize de 
yapılsa, � � JS' � w�) ve Üzerlerine her şeyi kefil olarak toplasaydık 

- - I , 

da, � �G JJ4 :;-'G �1 "Allah'ı ve hütün melekleri kefil olarak getir" (İsra, 17/ 
., , ,  , , ,  l ...... - ""  

92) diye istedikleri mucizeyi de göstersek, aıı : � �1 \ıı ı;..� ı)lS' C. Allah . , "" , 

diletmedikçe hiçbir zaman iman etmeleri ihtimali yoktur. Ve bundan dolayı 
onlara ayet indirmek boşunadır. �� �)$1 �) Ve fakat pekçoğu bilmezler. 
Her türlü mucize gelse Allah dilemeyince hiçbir şey yapamayacaklarını bilmez
ler de, sadece kendilerine güvenir, azgınlık ve inatlarında kalmak için öyle yalan 
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yere yemin ederler. Bunun i�in sen onlara bakma ve imanlarınn Utnlt l1dlp, l•ll· 
dikleri mucizeyi istemeye kalkma da, J.H � ��"i1 wı "M11c·lılflr'r1 !tll11lt 

. . . 
katındadır" (En'am, 6/109) de, Allah'a bırak! 

Meal-i Şerifi 

112- Biz böylece, her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman 
yaptık Bunlar birbirini aldatmak için süslü sözlerle vesvese verirler. 
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Rabbin dileseydi onu yapamazlardı. Artık onları iftiraları ile haşhaşa 
bırak. 

113- Bir de ahirete iman etmeyenlerin kalbleri,
. 
o yaldızlı söze kansın, 

ondan hoşlansın ve işledikleri suçları işlemeye devam etsinler diye böyle ya
parlar. 

1 14- Allah, size Kitab'ı (Kur'an'ı) açıklanmış olarak indirdiği halde, 
ondan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiklerimiz, o 
Kur'an'ın, gerçekten Rabbin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bi· 
lirler. O halde sakın şüphe edenlerden olma. 

115- Rabbinin sözü hem doğrulukça, hem de adaletçe tan1amlan
mıştır. O'nun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O, işitendir, bi
lendir. 

116- Eğer yeryüzündekilerin çoğunluğuna uyarsan seni Allah yolundan 
saptırırlar. Çünkü onlar sadece "zann "a uyarlar ve saçmalarlar. 

117- Şüphesiz ki Rabbin, yolundan kimlerin saptığını çok iyi bilir. O, 
doğru yolda olanları da çok iyi bilir. 

Ey Muhammed! clJ� Böyle, yani her ümmete amellerini süslediğimiz 
gibi, yahut sana onları dÜşman kıldığımız gibi �G �"i1 �Ç!. �J:s:, � � � 

,, ,,. ; ,, #' , 

her peygambere de insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Sevgi ve ülfeti 
veren Allah olduğu gibi, düşmanlık ve nefreti veren, dostu dost, düşmanı 
düşman yapan da Allah'tır. Ve düşmanı bulunmak, peygamberler arasında 
yalnız sana özgü değil, hepsinde cereyan eden bir kuraldır. İnsan ve cin 
şeytanları her peygambere düşman olagelmiştir. �� �"'i1 �� "insan ve cin 

, , 

şeytanları " tamlamasının, "beyaniyye" veya "lamiyye" olması hakkında iki 
görüş vardır: Beyaniyye olduğuna göre, "insandan olan şeytanlar ve cinden olan 
şeytanlar" demek olur. Ve şeytanların bir kısmının insan cinsinden, bir kısmının 
da cin cinsinden olduğu anlaşılır. Lamiyye olduğuna göre de "insanlara mah
sus", yani insanlara musallat, insan aldatmaya mahsus şeytanlar; "cinne mah
sus", cinnlleri aldatmaya mahsus şeytanlar demek olur. Ve bu şekilde şeytanın, 
ne insan, ne cin değil, üçüncü bir cins olduğu ve fakat bir kısmını insana, bir 
kısmı da cinne musallat olmak üzere iki çeşidi bulunduğu anlaşılır. İkrime, 
Dahhak, Südd1, Kelbl gibi bazı tefsirciler izafetin lamiyye olması ve başkalık 
ifade etmesi asıl olduğundan dolayı, şeytanların insan ve cinden başka bir cins 
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ve hepsinin lhlis'in çocuklara olduğuna kani olmuşlar<lır. Fakat lhnO AhhttN1ll"n 

Ata, Mücahid, Hasen ve Katade beyaniyye izafeti tercih ederek doml•l�nllr ki.  

�cytan, insan ve cinden herhangi bir isyancı ve inatçıdır. Yani �cre3k lnNttl\ Vt "". 

rck cinden olsun serkeş, kibirli, fitneci, inatçı, ele avuca sığmıız, knyrnk, yohı 

gelmez olanların hepsine şeytan denilir. (Bakara suresi 1 4 .fıyctin tct'Nldnr hk1 .. ) . 
Adı geçenler demişlerdir ki, cinden de şeytanlar vardır, insan lurc.lnn dn �ryınn lnl' 

vardır. Ve cinden olan şeytan mümini aldatmaktan aciz kalınca innl�ı hlr inNnnu, 

yani bir insan şeytanına gider ve mümini aldatmaya teşvik eder. Ve hi�yl� htNım� 
lardan şeyt3:nlar bulunduğuna şunu delil göstermişlerdir: 111 iz.  Pcy)l.nmh"r 

(s.a.v.) Ebu Zer (r.a)'e: 'Cin ve insan şeytanlarından Allah'a sığındın mı'/' huyur

muştu. Ebu Zer: 'İnsanın da şeytanları var mıdır?' dedi. 'Evet onlnr, c in 

şeytanlarından daha şerlidir' buyurdu."(l) 

işte birçok tefsirciler, bu ayette bu manayı tercih etmişlerdir. Çünkü ayetin 
gelişi, kafirlerin düşmanlık ve düşüklüklerine karşı Res.ulullah'a teselli verme 
hakkındadır. Şu halde insan şeytanları, göze görünür şeytan insanlar; cin 
şeytanları da göze görünmez, bakışlardan gizli şeytanlar demek olur. Bil inmek
tedir ki ins, insan türü, beşer, ademoğlu demektir. Tekilinde "insi" denilir. Ve 
buna karşı olan cin de alışılmam!Ş, gizli, ruhani bir yaratık demek olur ki, bunun 
tekiline de "cinni" denilir Ve iki sayfa önce açıklandığı üzere cin biri daha 
genel, biri daha özel olmak üzere iki mana ile tefsir edilmiştir F'iruzabadi 
"Besair" inde bunu şöyle özetleyerek demiştir ki: Cin hakkında iki türlü görüş 
vardır: 

Birincisi: Cin mutlaka duyuların hepsinden gizlenmiş olan ruhanilere deni
lir ki, insan karşılığıdır. Bu şekilde melekler ve şeytanlar cinin içine dahil olur. 
Şu halde melekler ile cin arasında mutlak umum ve hususluk vardır. Her melek 
cindir, her cin melek değildir. 

İkincisi: Cin, ruhanilerin bir kısmına denilir. Çünkü ruhaniler üç kısımdır: 
1 - Hayırhlardır ki, meleklerdir. 
2- Şerlilerdir ki, şeytanlardır. 
3- Hayırlıları da şerlileri de içine alan ortadakilerdir ki, özel manasıyla cin 

taifesidir. 
,., ' 

Demek olur ki, burada cin, insan karşılığı zikredildiği �ı � Lr� JJ I�� 
"Kafirler, cinleri Allah'a ortaklar yaptılar" (En'am, 6/100), ;.1 � J:..ll �I ;;,... �� 

(1) Ahmed b. Hanbcl, V, 178-179, 265. 

, , # ti 
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� "Cinlerden olan iblis ise Rabb'inin emrinden çıkmıştı " (Kd1f, 18/50) 

ayetlerinde olduğu gibi genel manaya sarf edilmiştir. "Cin şeytanları" izafet-i 
beyaniyyesiyle de melekler ve diğer hayırlı cinler, çıkarılmıştır. "Kamus"ta 
anıldığı üzere "ins", bir insanın özellikle hissettiği halis dost ve ahbablarma da 
denir ki, "enis" (dost) demek gibidir.(1) Beşer türüne insan ve ins denilmesi de 
i�te bu karşılıklı anlaşma manası itibariyle bir insanın veya bir kısım insanların 
arkadaşlıklarından kayıp ve bakışlardan gizli bulunan yabancıları ve perde ar
kasında hareket edenleri de "ins" karşıtı olan "cin" kavramına sokmak gereke
cektir. Bu şekilde genel anlamıyla cin, yukarda geçtiği üzere üç çeşit rfıhanller 
ile beraber beşer türünden bir kısmını da içine almış bulunur. Ve bu beşer kısmı, 
diğerine göre cinnin özel manası ve özel manasıyla insin en yakını karşıtı de
mek olur. Gerçi seleften, cinnin bu manası açıkça nakledilmiş değilse de, 
meşhur olduğu üzere ins ve cinnin toplamına. ;_n� (sekaleyn) denilmesi bu ko
nuda açık gibidir. Çünkü bu en azından bazı cinlerin de insan gibi ağırlığa haiz 
olduğuna işaret eder. Halbuki ruhaniler, gerek soyutlar ve gerek ecsam-ı latife 
(latif cisimler) diye tarif edilsin, her iki değerlendirme de maddiler kar§ıtı ol
duklarından bilinen manasıyla ağırlık kavramından hariçtirler .Ve bundan dolayı 
;_u� (insanlar ve cinler) her halde ruh ve akıl sahibi olan ve yoğun maddeyi 
, 

içeren, biri anlaşma dairesinde anlaşılan ve açık; biri de anlaşma dairesinden 
gizli ve örtülü iki karşıt ağırlık demek olur. Ve özellikle gizli topluluklar ha
linde hareket eden beşer kısmının, esas sözlük itibariyle 11cin toplumu" kav
ramında bulunuşu hususunda şüphe yoktur. Ancak cin anlayışını buna tahsis et
mek, alışılmış ve alışılmamış bütün beşer türünden başka gizli cin yoktur, 
demek de doğru değildir. Zira i�ı �;lJ � � � �ı:iı� ��G "Cinleri de daha ônce 
(vücudun gözeneklerine) nüfuz eden güçlü bir ateşten yarattık" (Hıcr, 1 5/27) 

ayeti gereğince cinlerin yaratılışı insanlardan öncedir. Ve bu ayette de cin, 
açıklandığı üzere, genel manada kullanılmıştır. Ve Allah Teata ilahi hikmetiyle 
her peygambere, insan ve cin şeytanlarını düşman kılmış ve bu düşmanlık, pey-

, 
gamberlerin gönderilişinin bir gereği, bir hikmeti , cereyan eden bir sünneti 
olmuştur. Ve nitekim ��/')J_ :�:!!� -.:;_,�-� ı)�� "Kafirler, bunu başkalarından 
öğrendin desinler ve bilen bir kavme açıklayalım diye t2yetleri genişçe izah ede
riz" (En'am, 6/105) ayeti ile de buna işaret buyurulmuştu. 

Peygamberlere düşman olan ve bir kısmı görünen, bir kısmı görünmeyen 
bu insan ve cin şeytanları GJ) J))ı �1),.j � Jı ;.4\;.� v>; birbirlerine gurur 

, - � < 

için, aldatmak için söz yaldızı (içi bozuk, dışı süslü aldatıcı sözler) vahye-

(1)  Asım Efendi, Kamus tere. il, 871. 
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derler. Yani vahye<lcr gibi süratli bir ima ve işaretle öyle yalancı, yaldızlı sözler 
telkin ederler ki, bunların sadece dışındaki süsüne bakanlar aldanırlar, 
�cytanlıklarına hayran olurlar. (Vahyin çeşitleri ile manası ve tarifi Nisa ,..- ,..... .- -
suresinin sonlannda !� ��(,_c) �! ��1 W'�(J} ��1 W! "Şüphesiz Biz Nuh'a 

, ı·e ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik" 
(Nisa, 4/163) ayetinde açıklannıı\ idi, oraya bak.) Yani genel manada vahy, biri 
hak vahiy, biri batıl vahiy oln ak üzere iki çeşittir. Ve bunun ikisini de içine alan 
en umumi manasıyla vahiy, "süratli bir işaret ile söz" demektir. Gerçek vahiy, 
hak vahiy ve ilahi zorlama olmakla beraber, süratli bir ima ve işaretle gizli 
�ekilde verilen batıl telkinlere de mecazi olarak vahiy denilir. Şeytanltkla olan
lar da vahiy veya ilhamı hep bu mecazi manada kullanarak falan ve falandım 
�eytanlık icra ederler, ilham almış derler. Ve işte şeytanların bu şeytanlığı, pey
gamberlere düşmanlık ve gerçek vahiye rekabet için birbirlerine dayanmaktaki 
ve aynı zamanda gurur ile aldatıcı, yaldızlı sözler uydurup telkin etmekteki 
süratlerini anlatmak için bu ayetteki ima, bu mecazi anlamda söylenmiş ve fakat 
G.:) J;Jı �.(;.j "gurur için yaldızlı söz" kanne-i mani'a (engelleyici karine )sı ko--
nularak doğru fiil gafletten ve kötü anlamadan korunmuştur. 

Özet olarak her peygambere düşman olan insan ve cin şeytanları öyle ya
parlar. �_,W (. � � l::. �� Ve fakat Rabb'ın dilemiş olsaydı o şeytanlar bunu 
(bu düşmanlığı, bu süratli telkini, bu yaldızı, bu bozgunculuğu ) yapamazlardı. 
Ya onlara o kudreti vermez veya verdiği halde engel olur, yaptırmazdı. Demek 
ki onların bunu yapabilmeleri ve yapmalan da Rabb'ının dilemesiyledir. Ve de
mek ki bunda onun bir hikmeti vardır. Şu halde �.J� (.� ��:U sen onları iftira
larına bırak. B1rak ki, belalarını bulsunlar. Onlar o yaptıklarına aldanmak için 

l o  ('-
-;_; "i4 �� � �.Jı i:iil 41 µ� ve ahirete, akıbete inanmayanların gönülleri 
'o�a; (o telkin �ttikleri yaldızı� söze veya o gurura) meyletsin diye, �'_;.;:,";)� ve bu 

' 

imansızlar ondan hoşlansınlar, rızalarıyla kendilerini beğensinler, o yaldıza 
gönül verip hayran olsunlar diye, �)/Y• �(. 1)/�(!� ve işlemekte bulunduk· 
ları fenalıkları işlesinler diye yaparlar. Ki bütün bu fenalıkların başmda 
Allah'tan başka hakem aramak suçu vardır. Şu halde senin onlara diyccejin 
şudur: 

- 1 

� �Wjı �ı J)1 \S.Jı ;� (J'.;. �1 JJı �)il Allah'tan başkasını mı hakem ,. ,, , , , 
isteyeceğim? Halbuki o size bu en mükemmel Kitab (Kur'in)ı açıklanmıt 
olarak (yani hiçbir şüphe ve başka şeylere benzeyişe mahal kalmayacak şekilde 

fasılalı ayetleriyle hak, batıldan ayırd edilerek beyan edilmiş ve açıklanmış bir 
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halde) indirdi, hükmünü açıkladı. Allah'ın hükmüne karşı, hükmüne müracaat 
edilebilecek hiçbir hakem tasavvur olunamayacağı gibi, ilahi hükmü anlamak ve 
tebliğ etmek için de diğer ayetlerin, mucizelerin delaleti, icazı, kitabın mucizesi 
kadar kuvvetli, açık ve tafsilatlı değildir. Onların sadece bir icazdan ibaret olan 
delaleti, mücmel (kapalı), belirsiz, açıklamasız ve devamsızdır. Kitabın mucize
si ise onlann hepsinin icaz delaletini içerdikten başka açıklanmış, vazıh, mufas
sal ve daimdir de. Mesela "Ay'ın yarılması" (şakk-ı kamer) mucizesinden � 
Jıı J;..:, "Muhammed, A llah'ın Resulü'dür" hükmü ancak kısaca ve bir an için 

, 

anlaşılır. Ve bundan istifadenin gerek açıklığı ve gerek devamı kelama dayanır. 
�I �G !.&.ur ı:;.;.:..:;ı "Kıyamet yaklaştı, Ay yarıldı " (Kamer, 54/1) suresi ise aynı 

, , 

hükmü daha geniş icaz vecihleri ile açıkça ve sarih bir biçimde ifade eder. Ve 
her zaman için ifade eder. Ve herhangi bir hakimin hükmü, sözlü ve fiili olabi
lirse de asıl açık hüküm, sözlü hükümdür. Ve özellikle ilam ve tescil edilen 
sözlü hükümdür ki, bir değil, binlerce fiile sebep ve misal teşkil eder. Kısaca 
kitabın mucizesi, Allah'm hükmüne delalet için, diğer mucizelerin üstünde açık 
ve derin, yüksek bir delildir. işte burada bu mana hatırlatılarak buyuruluyor ki, 
Allah size diğer mucizelere. muhtaç olmayacak olan böyle mufassal bir kitap in
dirmiş ve bu şekilde hükmünü kesin olarak beyan ve tebliğ etmiş olduğu halde, 
ben şimdi şeytanların yaldızlı sözlerine meyledeceğim de, aramızda haklıyı 
haksızı ayırmak için Allah'ın hükmünü bırakıp, ona karşı Allah'tan başkasını mı 
hakem seçeceğim? Hayır, asla! Rivayet edildiğine göre Kureyş müşriklerinin bir 
problemleri olduğu 'zaman bir kahini hakem yapıp, hükmüne uymak adetleri 
olduğu gibi Resulullah'a da:"Seninle aramızda yahudi bilgin lerinden ve istersen 
hıristiyan piskoposlarından bir hakem seçelim, bakalım onların kitabında sana 
dair bir şey varsa bize haber versinler" diye bir teklifte bulunmuşlardı ki, bu 
ayetle buna cevap verilmiştir. 

�� �G:sjı �QI �.ıl(, Ve bizim kendilerine kitap verdiğimiz kin1seler 
bilirler ki, �� �:, � '.J;.. �l nıuhakkak o Kitab (yadi Kur'an) Uabb'ından 
hak ile indi�iln�işÜr. Şu halde �..,.:::Jı ::,... ::,;)S � sakın şüphelenenlerden olma, 

, , 

şüpheliler gibi birtakımlarının inkarlarından etkilenip de başka hakem 
teklif edenlere rıza gösterme. (S.;. �1 JJı ;_iJl ''Allah 'tan başka bir hakem mi  

� , 

isteyeyim?" de. Hiç şüphesiz bu kitap sana Rabb'ından indirilmiş hak bir kelime-
dir� Vi..� u� �:, �:.:..:..JJ Ve senin Rabb'ının kelimesi, doğru söz olmakta da 

, , ' 

tam, adaletçe de tam, son derece tamdır. Yani Kur'an, ihbarı (haberle ilgili), 
inşfö (dilek kipine ait) iki yönü içine alan bir Allah kelamıdır ki, birinde istenen 
doğruluk, birinde istenen de adalettir. Kur'an haberleri ve vaadleri yönüyle ta-
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mamen doğrudur, gerçeğin kendisidir; yalandan, şüpheden uzaktır. Kıurnnlnı·ı ve 

hükümleri yönüyle de tamamen adalettir, doğruluğun kendisidir, zulUnul�n. cQrl 

hüğrülükten uzaktır . .,.;� J� � Rabbinin kelimelerini dejU�tlrehlltl'tk, onu 
, ... , , ,,,. karşı hakimlik, ayırtmanlık, düzelticilik edecek hiçbir �ey, hl�hlr khnNı 

' 

yoktur. Ne kimse O'nun kelimelerini kaldırıp yerine daha doğru ve dnhn ıululct-

lisini koyabilir, ne de aynısına. Söz, O'nun sözü; kanun, O'nun knnun u; kiınp. 
O'nun kitabı; hüküm, O'nun hükmüdür. Şu halde Allah'tan ha�ka hukcm isteği 
nasıl düşünülür ve caiz görülebilir ki, -� -!'JI �I ').j O, dain1a hcnt J�Ucn, hfnı 
bilendir de. Gizli, açık her sözü işittiği, her şeyi bildiği gibi iddiacılurm duvn

larını işitir, niyetlerini ve maksatlarını bilir. Ve bütün yargılanucaklnrın 
görünüşlerini bildikten başka, görünmeyen yanlarını da bilir. Öyle yargılnr ve 

öyle hüküm verir. Artık kim O'nun hükmünü bozabilir? Ve kim O'nun 

hükmünden kurtulabilir? Allah'ın hükmü böyle. Diğerlerine gelince: 

J4� "11 ı.) ::.,;. )S'1 � �G Eğer sen yeryüzünde bulunanların çoğunluğuna 
itaat,edece� uyacak, o�lardan hakem yapacak olursan, .JJı � � ;!}� seni 
Allah'ın yolundan, şeriatından saptırırlar. Çünkü oıila� , ::,Wı �ı �;..�� �I 

, , , 

hükümlerinde ilme, hak delile değil, ancak zan ve vehme tabi olurlar. Ne 
inançlarında kesinlik, ne kanunlarında, ölçülerinde haklılık, ne de hükümlerinde 
isabet bulunur. ��fa �,ı � �� Ve onlar başka değil, ancak kendi mızrak· 
!arıyla ölçer, kişisel, nefsani ölçü ve tahminleriyle keyillerine göre hüküm 
verir, yalan söylerler. Mesela "Allah, beşere bir şey indirmedi" derler, Allah'a 
ortak ve çocuk isnat ederler, putları ve heykelleri yakınlaşma aracı sayarlar. 
Hakhyı haksız, haksızı haklı, çıkanrlar, helale haram, harama helal derler. Leşi 
helal sayarlar, deveyi ve benzerlerini haram ederler. :!-:'. � � ::.,;. �1 ; �� �-1 
Gerçekte yalnız Rabb'ındır ki, en çok bilen O'dur. Yolundan sapanı bilir. 
�-ı:4'J� �1 ;� Doğru yolda gidenleri en iyi bilen de O'dur. 

Şu halde, Allah'tan başka hakem ve hakim arayanlara uymayın ve Allah 

yolundan sa�maym da: 
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Meal-i Şerifi 

(•. .  u .uz: o 

118- Eğer Allah'ın ayetlerine iman ediyorsanız, Allah'ın adı anılarak 
kesilen hayvanlardan yiyin. 

1 19- Size ne oluyor da Allah 'ın adı anılarak kesilenlerden yemiyorsu
nuz? Halbuki O size, mecbur kalmanızın dışında haram olan şeyleri 
genişce açıklamıştır. Doğrusu birçokları bilmeden keyiflerine uyarak in
sanları doğru yoldan saptırıyorlar. Muhakkak ki, Rabbin, sınırı aşanları 
çok iyi bilir. 

120- Günahın açığını da, gizlisini de bırakın! Günah kazananlar, 
yaptıklarının cezasını çekecekler. 

121- Üzerlerine Allah'ın ismi anılmamış olanlardan yemeyin, çünkü 
onu yemek yoldan çıkmaktır. Şeytanlar, dostlarına, §İzinle nıücadele etme
leri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız, muhakkak ki, Allah'a 
ortak koşanlardan olursunuz. 

� JJı �ı :/5 � ı)S:J Üzerine yalnız Allah 'ın ismi anılnuş olan şeylerden 
yiyiıi'. Ki Allah bu�u size mubah kılmıştır. �"f �4� ;.��s- �! Eğer Allah'ın 
ayetlerine gerçekten inanıyorsanız? Böyle yaparsınız, bu ayetlerin hükmüne 
de inanır, bu yemeyi mubah bilirsiniz. Başka ad tanımaz, Allah'ın hükmünden 
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ha�kasma uymazsınız. Ji L.. ''Anılanlardan" buyuru iması güstcrir ki , yonocok 
' ' 

�eyler "besmelc"li şeylerden olacaktır. Fakat ''besmele" çekilenlerin hcpMl dt' )'I• 
nchilecek değildir. Bu konuda açıklama vardır. Bunun için buyuruluyor k i :  (..j 
� .İıı �ı :/� � ı)fü \'1 ;J:J Üzerine Allah'ın ismi zikredilml4 'eylırdın •dı• nı 
�)(uyor da yemeyeceksiniz? f:l! f':,�ı ı:. \'! ;t•_ıc, r-;. ı:. � µ �J Alhıh Nlıu. ıo� 
runlu olduğunuz şey hariç olmak üzere, haram kıldıilı ş�yl�rl •çakhanu,, 
haramı helaldan ayırt edip beyan etmişken, besmele çckilmi� �eylenl�n yeme� 
menize, yani yemeyi caiz görmemenize bir sebebiniz, deliliniz hulunmu Hltirnnll 
var mıdır ki, bunlardan yemiyeceksiniz? Bu açıklama yukarda Bakuru sörcNindo 
�ı ?! :-; �1 l:;.J 1µı �J r�G r:.:-.Jı ;J"Jc r-;_ wı "Şüphesiz ki Allah, size leşi, kt1111, 

domuz etini, bir de Allah'tan başkası adına kesilenleri haram kıltlı" ( Bııkurn, 2/ 

l 73) ve daha geniş olarak Maide suresinde �:·�·,ıı ��ı� �; "Size le� . . .  "'"'"" 
" 

kılındı " (Maide, 5/3) ayetlerinde geçmiştir. Bu surede geleceği üzere ı:.,. ı)fti 'ij 
� JJı �I .J� ;J "Üzerlerine Allah'ın ismi anılmamış olanlardan yemeyin " ; , , - ,,,,, 

(En'am, 6/1 21) ayeti ile başlayıp, biraz sonra ;·� r11 J.. C.� :J; �) � �1 'i J.i 
�� �1 �I "De ki: Bana vahyolunan/arda, yiyen bir kişinin yediği her hangi bir 
şeyin haram olduğuna dair bir hüküm bulamıyorum. Ancak . .. " (En'am, 6/145) 

ayeti ile tamamen özetlenmiştir ki, inişe göre bu sure, tertibe göre . de öbürleri 
öncedir. Ve her biri, başkasını teyit edici ve açıklayacıdır. 

* � ��� �� � �f.t Şu da şüphesizdir ki, birçokları bir ilme 
dayanmayarak sırf keyif ve istekleriyle sapıtırlar. Allah'ın hükmünü ara
mayarak ve onu bildiren bir doğru delili, fikir ve incelemesine ciddi olarak esas 
tutmayıp, kendi keyfini, eğilimlerini, gönlünün istemesini veya istememesini 
ölçü kabul ederek harama helal, helale haram der ve bu şekilde halkı şaşırtır, 
saptırırlar. �f:.:J� �1 ; �� 0; Her halde sınırı aşanları çok iyi bilen, 
(kimlerin hak sınırdan batıla, helalden harama geçmiş olduklarını en çok bilen 
ve cezalarını verecek olan) ancak Rabbindir. Ey Muhammed! Şu halde siz 
onun emrini dinleyin, Allah'ın ismi anılmış şeylerden yeyin. �ç, rl:1 �I) IJ�lj 
Ve günahın açığını da, gizlisini de terk edin. Kötü fiilin açığım da yapmayın, 
gizlisini de. Günahın açığı, kötü fiilin açığı deyimi, i lk önce iki manayı içine 

alır: Birisi açıktan açığa, aleni olarak yapılan kötü fiil; diğeri de, isterse alzl l 
yapılsın kötülüğü, kötü olduğu açık ve besbelli olan fiil demektir. Buna kar,ıhk 

günahın gizlisi de iki çeşit demek olur ki, birisi gizli yapılan kötü fiil, blrl21i de 

isterse açıktan yapılsın kötülüğü gizli, yani fenallğı baştan açıktan açıAa 

anlaşılmaz, sonradan meydana çıkar ve bundan dolayı i lk önce günah 
olduğunun anlaşılması bir delil ve habere dayanan kötü fiildir. Bundan başka bir 
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fiil yn ı.i ırn, hırsızhk vesaire gibi uzuvlar ile yapılır veya inançsızlık, hased, kibir 
tıihi Narf kalh ile yapılır. Ve "günahın açığı ve gizlisi" deyimi bu farkı da içerse, 
hu fütl'ckilcrin içinde dahildir. Kısaca günah, kötülük, kötü fiil demektir. Ve bu
nun hir zahiri (görüneni) vardır, bir de batını (görünmeyeni). Zahiri, ya kendisi, 
yıı kötülüğü veya her ikisi açık ve belli olan; batını da buna karşılık ya kendisi, 
ya kötülüğü veya her ikisi gizli olanıdır. Kendisini gizli olması da ya sırf kalbe 
ait işlerden olmasıyla olur veya tenhada yapılmasıyla olur. Ve bunların hepsin
den sakınmak gerekir. Çünkü iJ�1 �� �.ılı �ı ne olursa olsun günah kaza
nanlar, �)� ı)lt � �";;.,:;.,. kaz'

andıkları
, 
gü�ahlarıyla ilerde cezalanacak-

, , 
lardır. Şu halde açık olanın cezası var da, gizli olanın cezası yok zannetmemeli, 
hepsinden sakınmalıdır. 

Bu ayet, bütün haram olanların hükümleri hakkında bir tümel (külli) esası 
beyan etmektedir.Yani Allah'ın yasakladığı, haram kıldığı şeyler, açıktan açığa 
herkesin anlayıvereceği açık fiillerden, açık kötülüklerden ibaret değildir. Öyl� 
gizli ve batıni fenallklar da vardır ki, herkes için keşf ve değerlendirmesi, anla
ma ve idraki zor veya imkansızdır. Ve işte Allah'ın açıklayıp ve beyan ettiği ha
ramların, günahların bir kısmı ve hatta çoğunluğu böyle insanların kendi akılları 
ve takdirleriyle anlayıp idrak edemiyecekle.ri gizli kötülüklerdir ki, bunlar ancak 
şeriatin gelmesi, haber vermesi ve Allah'ın irşadı ile bil inebilir. Ve bu şekilde 
herkes için aklen açık ve malum bulunan kötülüklerden başka, aklen gizli ve 
batın olan birçok kötülükler de dinen açık ve malum bulunur. Ve hepsinin zara
rından, cezasından çekinmek, ancak şeriata yapışmakla mümkün olur. Ve böyle 
şer'i açıklama ile � rC..;.JG � �1 "Helal açıktır ve haram da açıktır. 11< 1 ) Bu
nunla beraber �\+,ı'• :,. �;..1 1:4�; bu ikisinin ortasında şüpheli görülecek gizli , 
bazı şeyler daha vardır ki, bunlar da gizli günaha dahildirler. Bunları anlayıp 
terkedebilmek de �_;. � L. Jı 4.,_;. L. t� "Seni şüpheye düşüreni, seni şüpheye 
dii.şürmeyene bırak'r(2) hadisinin ,delaletince, açık, belli ve kesin şekilde bilinen 
şer'i bir beyan ve ilmi bir asla ictihad ile irca edilerek ve k"dtılarak şüpheli tarafın 
atılması ile mümkün olur ki, nefse ait isteklere dayanmakla ilme dayanma 
farkının en çok dikkatle gözetileceği nokta da bu noktadır. 

Kötülük ne olursa olsun kötü, onu kazananlar için sonunda cezayı gerektiri
ci bir zarar verici olduğundan, Allah Teala günahın açtğını da, gizlisini de ter-

( 1 )  Buhari, İman, 39; Ehu Davud, Büyu', 3; Tirmizi, Büyu', 1 ;  Nesci, Büyu', 2, Kudııt, 1 1 ,  E�rihc, 
50; İhn Mace, FitcrT, 14; Darimi, Mukaddime 20, Büyu', 1 ;  Ahmed b. Hanbd, JV, 269, 270, 

271, 275. 

(2) Buhari, Büyu', 3; Tirmizi, Kıyamet, 60; Ahmed b. Hanbcl, lll, 153. 
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kctmeyi emreder. Ve hunun için gelecekte açıklanan ve beyan olunnn hnnun� 

!arın fenahğı ve haram oluşunun hikmeti hepinizin nazarında açık olmıoo• htle, 
Allah'ın ilmine dayanarak ve emrine uyarak günahın açığını dn, tılıllMinl d� 
açıkta ve gizlide gözünüzle ve gönlünüzle terk ediniz. �I ;.:.ı .J� � � ı)fü �j 
� Ve üzerine Allah'ın ismi zikredilmedik şeyden yemeyinlı. Runun y�nmc- ' 
si, içilmesi düşünülen her şeye umumi olması ihtimali yok dcğildlr. N itekim hir 

görüşünde Ata'nın bu umuma tutunarak: "Gerek yiyecek ve gerek ic.;t!ccklcnlcn 

her ne olursa olsun Allah'ın ismi anılmamış olan her şey haramdır" d(!ttiAi c.lc 
nakledilmiştir. Fakat diğer fakihlerin hepsi ve başka bir görü�ünde Ata c.ln hun
dan maksadın kesme ve boğazlama meselesi olduğunda ittifak ctmi�lcrc.lir. l lıt· 
kikatte gelecek olan 1 45. ayet de bunu gerektirmektedir. Şu halde • c. .  ism-1 
mevsfil ve şer'i ahd ile boğazlanması düşünülen hayvanlardan ibaret olur. Ve 
:·.re �I �ı /� � (. üzerine Allah'ın ismi anılmayan, boğazlanması ve yenmesi 
düşünülen ve fakat üzerine Allah'ın ismi anılarak boğazlanmamış olan, yani 
besmelesi olmayan şeyler demektir. Bu da zahiri üzere üç şeye muhtemel olur: 

1- Leş ki, kesilmeden ölmüştür, besmelesizdir. 
. "" 

2- Allah'tan başkasının ismi anılarak kesilmiş olandır ki J.H ;;aı J.-1 (. 
''Allah'tan başkası için kesilen "dir. 

, , , , 

3- Kesilmiş, fakat ne başkasının, ne de Allah'ın ismi anılmamış olandır ki, 
buna "metrOkü't- tesmiye" (tesmiyesi (Allah'ın isminin anılması) terkedilmiş) 
denir. Ve bunda iki hal mümkündür: Birisi Allah'ın ismi hatıra gelmekle bera
ber, anılması terkedilmiş olandır ki, buna "amden metrfıku't-tesmiye" (bilerek 
tesmiyesi terkedilen) denir. Biri de unutulduğundan dolayı terkedilmiş olandır 
ki, buna da ;:: �ıı �_,'):.. CÇ.:_; "unutarak tesmiyesi terkedilmiş" denilir. Ve ../� �(. 
+ :-hı �I "ü�erine Allalı 'ı;ı ismi anılmayan" ayetinin mutlak zahirine gö;e, unu
tarak tesmiyesi terkedilenin de diğerleri gibi yenmesinin har�m olduğu görünür. 
İbnü Ömer, İbnü Slrln ve daha bazılarından, Davud-i Zahiri'den bu görüş riva
yet edilmiştir. Gerçi leş ve Allah'tan başkası için kesilen bu yasaklamada, tes
miye bulunmamak manası ile dahil olduklarından dolayı, bunun bilerek tesmi
yenin terk edilmesine şümGlü hepsinden açık ise de, göreceğiniz vech ile unut
manın girmesine engel vardır. Hatta İmam Şafii daha geniş ve açıklanmış olan 
145. ayette tesmiyenin terkedilmiş olması açıkça gösterilmediğinden dolayı 

' 

onun zahirini, bunun zahirine tercih ederek buradaki � JJı �I ../� �(. "üzerine 
Allah'ın ismi anılmayan" kısmını, J.ıı � J.1 C. "Allah 'ta:Z başk�sı için ke.,·ilerı" 

" , , ,, . 
kısmına tahsis etmiş ve kesen müslüman ve kitap ehli olduğu takdirde gerek is-
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teyerek ve gerek unutarak besmelesi terk edilenin yenmesinin helal olduğunu 
söylemiştir ki, bu görüş İbnü Ebl Leyla ve Evzal gibi daha bazı kimselerden de 
rivayet edilmiştir. Fakat av�ama ve kesmeyle ilgil i olarak Maide ve Hace 
surelerinde varid olan �· J.Jt �ı ı.JJ'lG "Ve üzer/erine Allah'ın adını anın" 
(Mfiide, 5/4), li.·; I� �� :-�;� n_ll �� ıf"_Ic �I r:-ı t_,J'lll "Kurbanlıklar sıra sıra 
dizilip boğaz/anacakları zaman, mutlaka Allah'ın adını anın. Yan üstü düşüp 
canları çıkıncada onlardan yiyin" (Hace, 22/36) ve burada bu r:.ı .J� � � ı_,tS'l; �� 
� JJt "Üzerine Allah'ın ismi anılmayandan yemeyin" yasağıyJa, kendisinden 
Önc�ki :Jc �I �1 'fl � ı_,!Q "Üzerine Allah'ın ismi anılandan yiyin" emrinin 
tam karşılaştırılmasından kesme ve avda tesmiyenin farz oJuşu çok açık belirgin 
olarak anlaşılmakta olduğu ve kurtuluş mümkünken tercihe gitmek de caiz ola
mayacağı için, tesmiyenin farz oluşuna ve tesmiyeyi terk etmenin haramlığına 
doğrudan doğruya delalet eden bu ayetlerin manasını ihmal etmek elbette ka
bule layık görülemez. Hakikatte İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretleri de: "Eğer 
müslüman tesmiyeyi kasten terk ederse yenmez, unutur da terk ederse yenir" 
demiştir ki, İmam Malik'ten de Malik'i mezhebince en seçkin rivayet budur. 
İbnü Atıyye bunun cun1hur (çoğunluk) görüşü olduğunu söylemiştir. Hz. 
A l i'den, İbnü Abbas'dan, Mücahid'den, Ata b. Eb'i Rabah'tan, Said b. 
Müseyyeb'den, İbnü Şihab ve Tavus'tan rivayet edilmiştir ki, bu zatlar, "Üzerine 
tesmiye olunup da kesilenin yenmesinde sakınca yoktur" demişlerdir. Bir de Hz. 
Ali, tl.Jı � � wı yani besmele meselesi ancak din üzerine dayanmıştır, demiş, 

, , 

İbnü Abbas da: " Müslümanın Allah'ı anması kalbindedir ve Allah'a ortak 
koşmada ismin faydası olmadığı gibi, dinde de unutmanm zararı yoktur" 
demiştir ki, bilerek terk etmenin zararını ifade eder. Doğrusu dikkat olunursa bu 
ayetin unutmaya değil, ancak bilerek terk etmeye yönelmiş olduğu anlaşılır. 
Çünkü unutana fasık denilmiyeceği üzerinde ittifak edilmiştir . Fısk, ancak kas
tetmeye nisbet olunur. Burada ise buyuruluyor ki, j:...AJ �� ve şu muhakkak ki 

, . 

bu, herhalde bir fısktır, (emre uymaktan çıkmaktır). Ve batta şimdi görüleceği 
üzere bazı hallerde dinden çıkmak ve şirke düşmektir. Yani kurbanlık ve av 
üzerine Allah'ın ismi anılmamak veya amlmayandan yemek her biri de bir fısk 
(itaatsizlik)tır. İşte ı)S'G 'i "yemeyin" yasaklaması, böyle fısk ile sebep 
gösterilerek tekit buyurulmuştur ki, bu, hem tesmiyeyi terk etmekten yasakla
mayı, hem de yemekten yasaklamayı içine alır ve kastetmeyi gerektirir. Şu 
halde boğazlamada besmele çekmek, hem bir şart olarak farzdır, hem de oruçta 
imsak farz olduğu halde unutup yemekle bozulmadığı gibi, unutmakla tesmiyeyi 
terk etmek de boğazlamayı ifsad etmiş olmaz. Burada besmele denilmeyip de 
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tesmiye denilmesinin de schcbi vardlr. Zira tesmiye, Allah ismini lwrhnn"I hfr 
sckildc anmaktır ve hcsmclcden daha gene1dir. Mesela "Allahü ckhcr" (Allnh "" 
büyük) veya "sübhanallah" veya "Iailahe illallah" demek de hir tcHmiyt\ hlr nn .. 

' 

madır. �rapçadan başka lisan iJe de olabil ir. Besı;ıeıe ise �)ı �)ı �ı � vryn 
sadece �I � demektir ve özel bir tesmiyedir. Ayetlerde emred i len dr ıuul lnk 
Allah'ın anılması olduğundan farz, besmele değil ,  tcsıniyc ( A l l ııh ' 111 
anılması)dir. Fakat bu tesmiyenin besmele ile olması da sUnncl t i r .  Vt' 

' 1 1 

boğazlamada tesmiyenin sünneti sadece �ı i; demektir. � aJl J.ıı � 
"Bismillahi Allahü ekber" demek daha faziletlidir. Yemekte tcsmiycıı i n  sOnıırti 
de �)ı �)ı �I f: 1 dir. (Bkz. Maide suresinin 3-5 inci ayetleri) 

Özetle üzerine Allah'ın ismi zikredilmeyen şeyi yemeyiniz ve hunun uçık"n 
başka fenahğını ve açık bir zararını anlamasanız bile, herhalde bir fısk 
(itaatsizlik) olduğunu, gizli ve manevi zararı ve bir cezası bulunduğunu muhak
kak biliniz. Ey müminler rs-)_�� ���1 J} �;.;_, �C·t ı �!� şu da muhakkak ki 
şeytanlar, dostlarına sizinle mücadele etmeleri için vahyeder gibi, gizli gizli 
telkinlerde bulunurlar. Bu emirlerin aksine olarak Allah'ın ismi anılanı ye
meyin de anılmayanı yeyin, derler. "Şeyatin"den maksadın, gizli şeytanlar, İblis 
ve askerleri, yani cin şeytanları; bunların dostlarından, maksadın da insan 
şeytanları ve tabileri olduğu açıktır. Bir de İkrime'den bir rivayette denilmiştir 
ki, uşeyat'in"den maksat, inatçı mecusller, dostlarından maksat da Kureyş 
müşrikleridir. Bunlar arasında cahiliyye devrinde dostluk ve yazışmalar cereyan 
ederdi. Leşin haram olmasının nazil olması üzerine İran mecusileri, Kureyş 
müşriklerine: "Muhammed ve ashabı, Allah'ın emrine uyduklarını sanıyorlar, 
sonra da kendilerinin kestiğinin helal, Allah1ın kestiğinin haram olduğu kanaa
tinde bulunuyorlar" diye yazmışlardı. İşte şeytanlar insanlara böyle telkinler ile 
leşleri, görünür görünmez pislikleri yedirmeye ve Allah'rn emrinin tersine sevk 
etmeye çalışırlar. �J'/<1 �!  ��1 ��� Ve şayet siz onlara itaat edecek olur
sanız, muhakkak ve muhakkak müşrik olursunuz. Bunun için boğazlanıp 
veya avlanarak yenecek şeyler üzerine Allah'ın ismini anmamak veya üzerine 
Allah'ın ismi anılmayan şeylerden yemek sadece bir fısk olarak kalmaz. Şirk 

veya şirke sebep de olur. Halbuki mümin, müşrike benzer mi? 
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Meal-i Şerifi 

122- Ölü iken hidayetle dirilttiğimiz, kendisine insanlar arasında 
yürüyecek bir nur verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp, ondan 
çıkamayan kimse gibi olur mu? Fakat kafirlere, yaptıkları, böyle süslü 
gösterilir. 

1 

�� ı)� (.. �..)lS:lı �� cif.lS' "Kafirlere yaptıkları böyle süslü gösterilir. " 
Yani yukarda �.l1 �lZj �.is' "Her ümmete amelini süslemişizdir" (En'am, 6/ 

108) buyurulmamış mıydı? İşte kafirlere ame11erinin süslenmesi böyledir. 
Şeytan]arın yaldızlı telkinleri itibariyle şeytanlar tarafından ve o telkinler es
nasmda yaratma yoluyla da Allah tarafındandır. Ve bu süsleme yüzündendir ki, 
kafirler yaptıklarını beğenir ve karanlıklardan çıkamazlar. 

Hem bu, yalnız Mekke'lilere mahsus da değildir: 
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Meal-i Şerifi 

123- Böylece, her kentte ileri gelenleri, oranın suçluları yaptık ki, oraulaa 
hileler çevirsinler. llalbuki bunlar, kötülüğü başkasına değil kendiforlnf 
yapıyorlar da farkına varmıyorlar. 

124- Onlara bir ayet geldiği zaman: "Allah'ın peygamberlerine vcrıı..� .. 

nin aynısı bize de verilmedikçe iman etn1eyiz" derler. Allah peyganıhrr
liğini kime vereceğini daha iyi bilir. Suçlu olanlara, yaptıkları hilelerinden 
dolayı Allah katından bir zillet ve şiddetli bir azap erişecektir. 

1 

clı� Böyle (yani bu süsleme şekliyle amelleri kendilerine süslenen şcytun 
ve şey,tan dostu, Peygamber düşmanı büyük kafirler gibi) :r.1S1 ;;_;; J.S' ,,; � 

, ' , , 

�;;. her karye (her köy ve kent, her belde ve her memleket) de de ileri ge-
le.;leri o memleketin mücrimleri (suçluları) kıldık ki, 4-:-i ı_,� o menıle· 
kette kötülükler yapsınla

.
r, hileler, hilekarhklar yapsınlar.

' r,•, 1:�-
\r! �.J� ı;.� 

Halbuki onlar, o hileyi başkalarına değil, ancak kendilerine yapıyorlar, 
başkalarını aldatıyoruz sanıyorlar, halbuki kendilerini aldatıyorlar �_,';,;!! ı:.:, da 
haberleri olmuyor. Bulunduğu ve özellikle başında bulunduğu memlekette 
hakka ve o memleketin halkına karşı kötülük yapan, hile ve hilekarlıkla entrika 
çeviren o büyük mücrimler bilmezler ki, aldattıkları vatandaşlar başkaları değil, 
yine kendileridir. Onların zararları, aldanmaları, kendilerinin zararları, aldanma
larıdır. Bilmezler ki, halkın zararı, memleketin zararıdır ve memleketin zararı, 
herkesten önce başında bulunanların zararıdır. Bilmezler ki, o memleket 
düşünce, ilk önce düşen kendileri olacaktır. Bilmezler ki, Hak Teala aldanmaz. 
Hakka kötülük yapmaya çalışanların o kötülükleri,���! ��' ıı �I � 'i� "Kiitü 
tuzak, ancak sahibine dolanır'' (Fatır, 35/43) ayeti gereğince sonunda kendilerini 
kuşatır, başlarına patlar. Bu ayet, Resulullah'ın yaşadığı zamanda yalnız Mek
ke'nin ve Arabistan'ın değil, dünyanın her memleketinin böyle fesat ve fenalık 
içinde bulunduğunu, mücrimlerin, hilekarların yüze çıkıp, ileri gelenlerin en hi
lekar mücrimlerden ibaret olduğunu ve bütün bunların düşmeye ve azaba 
mahkum olduklarını açıklamakla beraber, Mekke müşriklerinin düşman lak. 
kötülük ve bozgunculuklarına karşı teselli etmek, diğer taraftan cihanşümUI olan 
peygamberlik görevinin önemini hatırlatmak ve her memleketin ileri gelenle
rine, bütün dünyanın işlerini yürütenlere büyük bir ders vermektedir. 

Bakınız bu büyük mücrimlerin kibirlerine, hakka karşı mücadelelerine, hi-
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lelerine, şuursuzluklarma ki, bir taraftan, kendilerine bir ayet gelirse muhakak 
iman edeceklerine güçleri yettiği kadar yemin ettiler, diğer taraftan �i �: � (�� 
kendilerine bir ayet (Resulün doğruluğuna delalet eden bir alamet) geldiği za-

' -
nıan da, JJı J,:..� :;) l:'. Jl.. J) � �:;,; ::,J ı)u Allah'ın resullerine verilenin , , , ,, 
aynısı bize verilinceye kadar biz buna asla inanmayız dediler. Kendilerine 
peygamberler gibi Cibril gelip vahiy ve peygamberlik verilmedikçe ve bu 
�ckilde nebilik ve resfillüğü, peygamberlerden sadır olan mucizeleri kendi nefis
lerinde görüp ve tecrübe etmedikçe, her ne delil gösterilirse gösterilsin Peygam
Der'e ve peygamberliğe inanmayacaklarını söylediler. Rivayet edildiğine göre 
Velid b. Muğire, "Peygamberlik hak olsaydı, ben ona senden layık olurdum, 
çünkü ben senden büyüğüm ve senden zenginim" demişti. Ebu Cehil de: 
"Abdümenaf oğulları bizimle şeref konusunda yarıştılar, nihayet tam 'feres-i 
rihan' yani koşuda denk iki at gibi olduğumuz sırada: 'bizden bir Peygamber var 
ona vahyolunuyor' dediler, vallahi biz buna asla razı olmayız ve ebedi olarak 
tabi olmayız. Meğer ki ona geldiği gibi bize de vahiy gelsin" demişti. Ve daha 
diğer birçokları da kendilerine vahiy ve peygamberlik verilmesini istemişlerdir. 
i; .. :: � J;. �1 �4�,._�;.ı J.S':V_; � "Hayır, onlardan her biri, kendisine apaçık sa
hifeler verilmesini istiyor" (Müddcssir, 74/52). 

Sonra birtakımları da i l im ve fen adına, "Eğer nebilik ve peygamberli k  
mümkün olsaydı bu kadar ilim ve fennimizle bizim o peygamber denilenlerden 
daha öncelikle peygamber olmamız ve peygamberliği nefsimizde görüp, 
tecrübe edebilmemiz gerekirdi. Mademki biz peygamber olamıyoruz ve pey
gamberliği kendimizde deneyemiyoruz, o halde bir örneğini nefsimizde ilmi 
olarak görüp, tecrübe edinceye kadar akli, nakil her ne delil gösterilirse 
gösterilsin hiçbir kitaba inanmayız, hurafe der geçeriz" diyegelmişlerdir. 

' 

�ı:-1 ·� ; .. :;. �1 aJ1 Allah risaletini yani peygamberlik görevini (İbnü Ke-
sir ve Hafs'tan başka kıraetlere göre risaletlerini) kime vereceğini daha iyi bi .. 

I 

lir. �;� ı)lS' � �i::ı yr�� J.ıı � �� 1;.;.1 �J.11 :. _ 0�,. Mücrim (suçlu) olanlara 
"' "' ,, , , ,; 

Allah yanında küçüklük ve yaptıkları hile sebebiyle gayet şiddetli bir azab 
isabet edecektir. Kibir ve büyüklenmelerine karşılık A l lah'ın huzurunda 
düşüklük ve hakaret, hilelerinden dolayı da şiddetl i  azap ile karşılaşacaklar ve 
azaba uğrayacaklardır. 

Kısaca: 
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Meal-i Şerifi 

125- Allah kimi hidayete erdirmek isterse, onun günlünü İslam' a açar. 
Kimi de saptırmak isterse, sanki göğe yükseliyormuş gibi, göğsünü dar ve 
sıkıntılı yapar. Allah, inanmayanları işte böyle pislik içinde bırakır. 

126- İşte Rabbinin doğru yolu budur. Şüphesiz biz, hatırlayıp ibret 
alan bir kavim için ayetleri geniş bir şekilde açıkladık. 

127- Onlar için Rableri katında selamet yurdu vardır. Yaptıkları iyi 
amellerden dolayı, Allah onların dostudur. 

Kıraet ı'(';. : İbnü Kesir kıraetinde 4 "ya"nın sükunu ile şeddesiz , (,., 
şeklinde, diğer kıraetlerde ise şeddel i  olarak okunur; ıi�-;., şeklindeki "meyyit" 
ve "meyt" gibi, mana birdir. �:,;. Nafi ve Asım'dan Ebu Bekir kıraetinde � 

"ra"nın kesriyle �;. şeklinde, diğer kıraetlerde fetha ile �;. şeklinde okunur. 
Biri doğrudan doğruya sıfat-ı müşebbehe, biri de mübalağa olarak masdarlu 
tavsifdir ki, son derece dar ve ciddi olarak darlık, tıkanmış kalmış ve açılmaz, 
geçilmez tıkanıklık demektir. '1'.'� İbnü Kesir kıraelinde �L:- 'ın sükfinu ile 
"suud"dan ·,·:� şeklinde; Asım'dan Ebu Bekir kıraetinde "elif" ile �c..; den 
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�� .�l·klindc; diğerlerinde \:'� (sad ve ayın teşdidi ve elifsiz olarak) okunur 
ki,  t\hUrünün ash �c.:; bunun aslı da 'ı'; 0:� 'dür. 

' 

r't-� ��� C� �� �1 �I 
,
l; � . Şimdi Allah her kime hidayet dil,r, 

doAruca kendine erdirmek isterse islim için gönlünü açar. Hakkı ve hak 
le k 1 i fi eri kabul için nefsine öyle bir yetenek verir ki, iman ve itaatle göğsü 
gcni�lcr, kalbi ferahlanır, neşeli olur. Bilinmektedir ki göğüs genişliği kuvvete, 
teneffüs ve tahammüle delalet eder. Göğsün açılması, geniş geniş nefes alması 
da kalbin ferahlanmasmı gerektirir. Ve bu şekilde göğsün ferahlanması, hem 
kuvvet ve tahammülden, hem de sevinme ve ferahlanmadan kin'aye olur. Burada 
İslam için göğsün açılması da, nefse hakkı seve seve kabul etmeye hazır, engel 
ve zıtlıktan arınmış bir yetenek bahş etmekten kinayedir. Nitekim Peygamber 
(s.a.v)'e bu göğsün açılması hakkında soru sorulduğu zaman buyurmuştur ki, 
�:i�L, � c/·��i �;:lı :. li � �I �-� :ı_,; "Bir nurdur ki, Allah onu müminin kalbine 
atar, o da onunla ferahlanır, açılır". Bunun üzerine Ashab: "Ey Allah'ın Resulü, 
onun tanınacak bir emaresi var mıdır?" demişler, Resulullah da: �/l vll �\3�1 � 
�JJ :P. �:;.ıı 'll�'it, .;_,)lt .;(l � ;;,�'J"C, l_,!.Wı "Evet, ebedilik evine, yön�lm�, al-
, ,,  , ,, , J , "'· danma evi (dünya evi)nden uzaklaşma ve ölüme, gelmeden önce, hazırlan-
maktır"(l) buyurmuştur. 

İşte Allah, hidayetini istediği kimsenin kalbine böyle bir nur verir, o kimse 
de iman ve İslam ile son derece sevinir ve genişler. Hakkı kabul ve hak teklifleri 
yerine getirmekten caı:ıı sıkılmaz, zahmet ve ıshrap duymaz, tersine neşe ve se
vinç duyar. � �ı ·l_; :;.� Allah kimi de yolundan şaşırtmak ve saptırmak di
lerse, �;. ı'(;:. ��� � göğsünü daraltır, sıkar, son derece tıkar bunaltır. 
Hem öyle nor�al ve kısaca bir yokuşa değil, • (,' ıı � ':.,,,' � w\S' sanki dik yukarı 

, , 

göğe tırmanıyormuş gibi olur. Göğe tırmanmak kendisine nasıl yapılması 
mümkün olmayan bir yük ve zahmet ise, iman ve İslam, hakkı kabul ve itaat et
mek de ona o derece güç gelir. İslam ve doğruluk deyince canı sıkılır, daralır, 
bunalır. "Of" der, dayanır, tıkanır, yan büker, yoldan çıkar, içinden çıkılmaz ba
taklara batar gider. O artık genişlemeyi, doğrulukta ve selamette değil, eğrilikte 
ve felakette arar. �;..::;ı_ 'j �.ll ı J:;. �:;ı :.Lı � clı.lS' İşte Allah, iman etmeyenle-

, , ,. , . 
rin üzerine pisliği, o son derece nefret ve tiksinmekle kar�ılanması lazım 
gelen küfür, azab ve ıstır.abını böyle göğsün daralması ve kalb tıkanmasıyla 
yükler ve tahsis eder. Böyle yardımsız bırakmaktadır ki, Allah onları küfür pis
liğinin, küfür azabının istilası altında bırakır. (�) Ve bu (yani İslam) göğsün 

( 1 )  AIUsi, a.g.c., Vlll, 22; İbnü Kesir, Tefsiru'l-Kur'ani'l-Azim, il, 174-175. 
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genişlemesi ile hakka itaat ve uymak ,-,_;:-. '. � J.c,..ı, Rabbinin dosdoAru, , . ,. ,. 
eğilmez, bükülmez yoludur, �J'.J� 1').J_ ��-11 ı:J'.i � artık tefekkür edecek, 
düşünüp anlayacak olanlar için bu yolun bütün alametlerini, nişanlarını, 
belliklerini Kur'an'da şüphesiz açıkladık ve beyan ettik. H-ü J.:. r�' �(-> � 
� ı)� � ;.;�J:, ;) Bunları düşünen, hatırda tutup hayatında tatbik ederek· 
giden kavim, zümre için hepsinin Rabb'ı olan Allah Teala katında bir 
" darüsselam" (selamet evi) vardır. Ve Allah onların o hayatta yaptıkları amel
leri sebebiyle velisi, veliyyü'l-emri, dostu, yardımcısıdır. 

es-Selam ( r'::lJ1 ) Allah'ın güzel isimlerinden bir isim veya "sclfimcl" 
manasına masdar veya r�I ;J�L . ;J:J:. �'J.:. diye selam verip almanın ismidir 
ki, r�' �r.) bu üç manadan her biriyle her korkudan salim "selamet evi, selamet 
vatanı" demek olur. O halde: 

Şimdi şunu iyi düşün: 
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(,.. u ... uz: o 

128· (Allah), onların hepsini topladığı gün, cinlere: "Ey cin topluluğu! 
İnsanların çoğunu yoldan çıkardınız" der. İnsanlardan cinlerin dostu olan
lar da şöyle derler: " Rabbimiz! Biz birbirimizden faydalandık. Nihayet 
hize tayin ettiğin vademize ulaştık". Allah da: ti Sizin durağınız cehennem
dir. Orada, Al\ah'ın dilemesi müstesna, ebedi olarak kalacaksınız" der. 
Şüphesiz Rabbin hikmet sahibidir, her şeyi bilendir. 

129- İşte biz böylece, kazandıkları günahlardan dolayı zalimlerin bir 
kısmını, diğer bir kısmına dost yaparız. 

130- (Allah) "Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anla
tan ve bugününüze kavuşacağınız hususunda sizi uyaran peygamberler gel
medi mi? ti deyince onlar: "Kendi aleyhimize şahidiz" derler. Dünya hayatı 
onları aldattı ve kendilerinin kafir olduklarına şahitlik ettiler. 

� �� r";:., Düşün ki, bir gün gelecek Allah o insan ve cinnin hepsini 
bir yer� toplayacak. �:1 � ;.5�ı � �ı �-. Ç Ey cin topluluğu, ey cin ce
nıaati, ey gizli şeytan cemiyetleri, insanlardan çoğuna göz diktiniz. Çok al
datıp ve sapıttınız, pek çoklarını azıttınız, insanlıktan çıkardmız, cin sürüsüne 
kattınız da yardımcılarınızı toplumunuzu çoğaltınız ha! diyerek haşredecek. Jl.i� 
�'::i1 � �jÇJ�l O cin toplumunun insanlardan olan dostları da o halde diye
�ek kl: -�:J 1;''3°·! e·.:: . ı  G:� Ey Rabbimiz, biz birbirimizden faydalandık. Cin
ler, insanlara şehvet yollarını ve vasıtalarını gösterdiler. Hile, tuzak, yalan 
söyleme, yalan haberler, sihir ve efsun usullerini, eğri yollardan gidip yalan do
lanla iş yapmak, fesat saçıp gizlenmek çarelerini öğrettiler. Bu şekilde insan, 
cinden faydalandı, zevkler, sefalar yaptı. İnsanların bunf'arı rızalarıyla kabul et
melerinden ve kolaylık göstererek yardımda bulunmalarından da cin faydalandı, 

» • 

murad ve maksadına erdi. Şu halde bu konuda sorumluluk yalnız cin dost-
larımızm değildir. Doğrusu biz birbirimizden istifade ettik. ı..:J �1 1.S..dı �1 ı:·.ız, 
Ve bizim için tayin ve tesbit ettiğin ecelimize yettik, bize verdiğin mühletin 
sonuna erdik. Yani surenin. başrnda �J);.;; ;21 � �� ;:.:.. �1J "Belli bir süre 
(Allah'ın) kendi katındadır. Böyle iken siz hala şüphe ediyorsunuz" (En'am, 6/2) 

diye beyan edilen ecel-i müsemma (belli süre), bu müddetin sonu, bu haşr ve 
kıyamet günü geldi çattı diye günahlarını itiraf etmekle cin dostlarına yardım ve 
sorumluluklarına ortak olacaklar. Allah da ne diyecek bilir misiniz? ��ı Jl.i 
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5 1 7  

aJı : W. L. �! � ��� � muhakkak diyecek ki ve hatta ezelde demi§tir ki, o 
ateş, cehennem ateşi, oturacak yeriniz ikametgahınız, yatağınızdır. Orada 
insan ve cin hepiniz ebedi olarak kalacaksınız, ancak Allah 'ın dilediği 

f ....._ 1. • ,._ 

müddet müstesna. �I . � ::( �! buyurulmayıp da, �I : W. (. �! buyurulmasmdan 
anlaşılır ki, cehennemde ebedi kalmaktan bu istisna bazı şahıslara değil, bazı za-, 
mantara aittir. Ve beyan tıunduğuna göre Allah'ın dilediği bazı zamanlar 
kafirler, ateşten çıkarılıp soğuğa, çok soğuğa atılacak, sonra yine ateşe 
döndürüleceklerdir. r-!" � � �! Şüphesiz ki Rabb'ın, hem hikmet sahihi, 
hem her şeyi bilendir. Yaptığını hikmetle sağlam yapar, insan ve cin bütün 
hepsinin de gizli açık bütün hallerini ve layık oldukları cezaları bilir. Hükmünü, 
isteğini bilerek verir. İşte Allah'ın hepsini öyle diyerek haşredeceği ve cin dostu 
insanın öyle, hikmet sahibi ve her şeyi bilen Rabb'ının da böyle dediği günü 

' 

düşün. �: � ı)lS' t:... L"i2··� �llaıı � J') �� Ve işte biz zalimleri kazanagel-
,,, , " J  .,,,. ,, 

dikleri (kazanmayı adet edindikleri) kazançları sebebiyle birbirlerine böyle 
dost yaparız. Kazançları, adetleri birbirine benzeyenler, birbirlerini görmeseler 
bile uzaktan uzağa birbirlerine dost olurlar, birbirlerini müdafaa ederler ve so
rumluluklarına katılırlar. İnsan ve cinden olan zalimler, haksızlar da kazançta 
ortaklık ve benzerliklerinden dolayı biri diğerini mazur göstermek isterken haşir 
günü günahı it iraf etmede, sorumluluk ve cezada birbirlerine iştirak ederek, hem 
kendi cürümlerini ikrar, hem dostları aleyhinde şahitlik ederler ki, ilahi hikmet 
ilminde bu bir kuraldır. Bunun için haşir gününde Allah � ;.r�ı .ı:i :,.Jı :;··.: � 
�"j) "Ey cin toplumu, insanlardan çoğunu yoldan çıkardınız" diy� �in toplu
luğunu insan hesabına azarladığı zaman cin hiçbir cevap vermediği halde, on
ların insanlardan olan dostları, dostlukları gereğince ortaya atılarak sorumluluğu 
üzerlerine alarak cinleri mazur göstermeye çalışırken birbirlerinden istifade ede
rek müştereken günahkar olduklarını itiraf edecekler ve bu şekilde, cinnin ayrı. 
insanın ayrı bir topluluk değil, hepsinin bir toplum, aynı vicdan, aynı kazanç, 
aynı sorumluluk taşıyan ve aynı cezayı haketmiş bulunan bir sosyal toplum ol
duklarını ikrar ve isbat edeceklerdir. Ve hikmet sahibi ve her şeyi bilen 

' - � 

alemlerin Rabbinin de JJI : W. � �} ı�-! �-�� �� �Wl "Ateş duracak yerinizdir, . 
orada ebedf olarak kalacaksınız, Allah'ın dilediği hariç" hükümünü verirken 
hepsine birden şu azarlama hitabını yapacaktır: 

�'JY., �I :;·.:.·. Ç Ey cin ve insan toplumu: Ey gizli ve açık şeytanlarla uy-
, , ,,, , 

ruklarından oluşan cin ve insan toplumu! � �� �� �1 Size sizden elçiler gel-
medi mi? �çj � �./ 0i� Onlar size beni� ayetl;rimi nakl ve beyan ediyor. 
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r� �:,; : \1 �J�� Ve bu gününüzün, bu korkunç haşir gününün hu dehşetli . . , 
buluşmasını haber vererek sizi uyarıyor ve çekindiriyorlar değil miydi? 
Bütün o cin ve insan toplumu bu azarlama hitabına cevap olarak, � u� l)u , 
,� S:l Biz kendi nefislerimiz, vicdanlarımız, şuurlarımızın hakkı aleyhine 
şahitlik ettik. Evet bizden resuller geldi, fakat biz onlara yalan, Allah öyle bir 
�ey indirmedi, göndermedi dedik; şeytanlık ve zevk için hakka batıl, batıla hak 
dedik, � � �I "!) (. Gli� �� �,;.; u: � Ji "Bize uyarıcı geldi fakat bi.z yalanladık 
ve 'All�h hiçbir şey indirmedi' dedik" (Mülk, 67/9), Q�ı i;;Jı �)� Ve içinde bu
lundukları alçak hayat, dünya denilen hayat, onları mağrur etti, aldattı. 
�..)� ı)� �1 �1 ]& IJ�� Bundan dolayı kendi aleyhlerinde, kendi nefisle· ,, ,, , 
rine ve vicdanlarına karşı hepsi dünyada kafir olduklarına şahitlik ettiler. 
Yani hepsi kendilerinin peygamberleri ve onların tebliğ ettikleri Allah'ın 
ayetlerini inkar ettiklerini ve yaptıkları fenalıkların birçoğunu da bile bile 
yaptıklarını dünyada kendi nefislerinde ve v icdanlarında bilirler ve kedilerine 
karşı böyle şahitlik ederler. Ahirete böyle gidecek olanlar o gün toplanma 
gününde Allah'ın huzurunda da o soruya karşı yine böyle kendi kendilerine bir
l ik halinde şahitlik edeceklerdir. İnsan ve cin toplamının bir toplum olabilme
sinden anlaşılır ki, insan toplumunun peygamberleri, cin toplumunun da pey
gamberleri demektir. Ve her peygambere insan ve cin şeytanlarmın düşman 
olması bununla da ilgilidir. Ve özellikle peygamberlerin sonuncusu olan Resu
lullah'ın Resulü's-Sekaleyn (insan ve cin peygamberi) olduğunda şüphe yoktur. 
Nitekim Busuri bunu şu beytiyle anlatmıştır: · 

F ::ı:-J .�� ::ı:-�}ıJ �ıJ �.;Jı \'. � 

"Muhammed (s. a. v.), iki cihanın, insan ve cinin, Arap ve Arap olmayan. iki 
topluluğun efendisidir". 

/!,. •J;/ .,,,, /. ' 
� \ "....- -"' • \ · \·, \\• �) · ,JJJ lA) . ,,,. ,; 
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Meal-i Şerifi 

131- Bu (şundan dolayıdır ki) Rabbin, halkı habersiz iken ülkeleri 
zulüm ile helak edici değildir. 

132- Her birinin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Rabbin onların 
yaptıklarından habersiz değildir. 

133- Rabb'ın, hiçbir şeye muhtaç değildir, merhamet sahibidir. Sizi, 
başka bir kavmin soyundan getirdiği gibi, dilerse, sizi de yok edip, sizden 
sonra yerinize dilediğini getirir. 

134- Size vaad edilenler muhakkak gelecektir, siz, onun önüne geçe
mez.5iniz. 

135- De ki: "Ey kavmim! Gücünüz yettiğince yapacağınızı yapın, ben 
de yapıyorum. Yakında (dünya) yurdunun sonunun kimin olduğunu bile
ceksiniz. Muhakkak zalimler kurtuluşa eremezler". 

Hele şu halde bulunan zalimler nasıl kurtuluşa erebilirler ki: 
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Meal-i Şerifi 

136- Allah'ın yarattığı ekin ve hayvanlardan Allah'a bir hisse 
ayırmakta ve kendilerince: "Bu, Allah'a ait; şu da ortaklarımıza ait" de
mektedirler. Ortakları için olan hisse Allah'a ulaşmamakta, fakat Allah'a 
ayrılan hisse ortaklarına ulaşmaktadır. Ve:ı;dikleri hüküm ne kötüdür. 
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137- Yine orhıklurı, ınü§riklerden çoğuna evlutlaaruu Oldüı·ınıy& 11Uııl 
gösterdi ki, henı kendilerini mahvetsinler, hem de dinlerini karıfhrıp buı· 
sunlar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onlurı, uydurduk· 

larıyla baş başa bırak! 

138- Zanlarınca dediler ki: " Bunlar dokunulmaz hnyvaanlur vı ıklnlfr· . 
dir. Bunları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Bunlar dn Nll"hıuı hlnll· 
mesi yasaklanmış hayvanlar." Bir kısım hayvanları da ÜZl'rh�rhtf Allnh'ın 
adını anmadan boğazlarlar. Bütün bunları Allah'a iftira edt•rek yatılnrlnr. 
Allah onları iftiralarıyla cezalandıracaktır. 

139- Dediler ki: "Bu hayvanların karınlanndakiler sudc(·c cı·kl'kll'rl· 
mize ait olup kadınlarımıza haramdır" .  Eğer ölü doğarsa o zıuıuın hcpNI 

onda ortaktır. Bu nitelemelerinden dolayı Allah onların cezasını verecektir. 
Çünkü O hikmet sahibidir, her şeyi bilendir. 

140- Bilgisizlik yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın 
kendilerine verdiği rızkı, Allah'a iftira ederek haram kılanlar muhakkak 
ki, ziyana uğradılar. Bunlar, doğru yoldan sapmışlardır; hidayete erecek 
de değillerdir. 

(, a: r�'lG �:,;Jı � t,'� ı::-� ıh� Müşrikler, diğer zulümlerinden başka 
bir de tuttular Allah' a yarattığı şeylerden, hasılat ve hayvanlardan bir 
hisse ayırdılar. Buna karşılık bir hisse de uydurdukları ortaklara ayırdılar da 
L:.ilS")J (.,i.a� �� JJ � ı)� kendilerince, şu Allah'ın, şu da ortaklarımızın, de
diler: J.Jı jl � � �Lr� �lS' w Fakat ortaklarına ait olan Allah'a ulaşmaz, 
Allah �ğru'iı� sarfedilm�z. �Lr). J} � � � �lS' w Allah'a ait olan ise or
taklarına ulaşır, onlar uğruna sarfedilir. Bundan dolayı netice itibariyle 
hiçbirinin hayrı olmaz, hepsi yok olur gider. �_,:.t..; C. :  Cı Bunların hükümleri 
ne fena hükümdür! Allah'ın yarattığına başkalarını ortak etmek, APah için <.fo
diklerinde de Allah'ın şeriatını değil, kendi kanaatlarını esas edinmek ve sonru 

uydurup, uydukları ortaklarını Allah'a tercih edip sonunda Allah için hiçbir şey 
yapmamış olmak ve Allah'ın yarattığı ve kendilerine nasip ettiği mal ve mcnAli 
(varı yoğu) bu şekilde boşu boşuna sarf ve yok etmek, hiçbir hayır kaznnmn
mak, ne cahilce, ne zalimce, ne talihsizce bir hükümdür, ne büyük zarar<lır! 

Rivayet edildiğine göre Arap müşrikleri ekip diktikleri ekinlt:rdcn ve 
yetiştirdikleri deve, sığır, koyun, keçi hayvanlarından bazı şeyleri kendi fikirle-
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rin<.'t! Allah için, hazı şeyleri de diğer ilahları adına tayin eder, ayırırlar ve bir 
�hhPun ıtdirlcrindcn höyle iki çeşit masraf çıkardı. Allah için dedikll'rini misa
fire ve fakirlere. diğer ilahları için ayırdıklarını da onların masraflarına ve hu-
1.urlnrm<la yapılacak ayine, kesilecek kurbanlara hizmetçi ücreti ve başka 
�cylcrc harcarlardı. Sonra bakarlar Allah için diye ayırdıkları iyi çıkar, yeti�ip 
hüyürsc dönerler onu ilahlarına tahsis ederler. Fakat ilahları için ayırdıkları iyi 
çıkarsa, onu onlar adına bırakırlar. "Allah zengindir, bunlar fakirdir" derler. Ve 
bu şekilde ilahlarını Allah'a tercih ederler ve Allah için ayırdıklarını onlara 
sarf ederler, fakat onlar için ayırdıklarını Allah için sarf etmezlerdi ki, işte bu 
ayetlerde Arap müşriklerinin akıl ve fikir kabul etmez cahillik ve sapıklıklarına, 
iktisadi ve sosyal hayatlarındaki perişanlıklarla i lgil i bazı kötülükleri 
açıklanırken, önce bu ayet ile bu adet ve mezhebe işaret olunarak, bunun ameli 
açıdan bütün kötülüklerin esası ve asli sebebi olduğu gösterilmiştir .Bununla be
raber ayetin ifade şekli iy ice düşünüldüğü zaman anlaşılır ki, bu yalnız Arap 
müşriklerinin bu adet ve mezhebini tasvir etmek değil, bütün müşrikliğin amell 
bakımından milletleri yok yere masraflara soktuğu ve nasıl ekonomik hastalığa 
düçar edip, dini, dünyevi perişanlıklarla akıbet zararına sürüklediğini göster
mektedir. Burada iman ile şirki, önce biri inanca, biri amele ait olmak üzere iki 
açıdan düşünmelidir. Önce inanç açısından Allah'ı birleyen bir müminin Al
lah'tan başka hakem ve Allah'ın hükmünden başka hüküm tanımadığı için, 
bütün iş ve hareketlerinde yalnız o ölçüden hareket etmesi ve bundan dolayı kar 
ve kazancında Allah'tan başkasının hükmü adına bir kazanç sevdasında bulun
mayacağı gibi, Allah'tan başkasının hükmü adına bir masraf da yapmaması ve 
ne harcarsa yalnız hak ve adaletli olan Allah'ın hükmü adına ve yalnız ilahi ka
nuna uygun bir harcama seçmesi gerekir. Ve böyle olan harcamaların da hepsi 
sonuç itibariyle hayırlı ve faydalı olur. İnanç bakımından böyle olan Allah'ı bir
leyen bir mümin bu iman ve inancını amel açısından da böyle tatbik edebilirse, 
inanç ve amel bakımından tam mümin, kamil bir müslüm(}n olur. Ve "akıbetü'd
dar" (dünya yurdunun sonu) onun, o inanç ve amelde bulunanların olur. Bu 
inancını amellerinde tatbik etmezse, o zaman da inanç bakımından mümin ol
makla beraber, amel bakımından bir müşrik durumunda bulunur ve fasık olur. 
Ve bundan dolayıdır ki, zorunlu da olsa müşrjklerin uyruğu altında kalıp 
hükümlerine ve amellerine uyup ve iştirak etmek mecburiyetinde bulunanlar 
inanç veya amelle ilgili şirke sürüklenmekten uzak kalamazlar. Kalb ve inanç 
itibariyle karşı olmakla beraber, amel bakımından muvafakatı amell şirki, kal
ben nza göstermek ise itikadi şirki gerektireceğinden yukarda �! ��1 �_G 



(;.
. u uz: o 6- EN'AM SÜRESi : 1 36- 137 �2.l 

� ;:.:J "Eğer onlara itaat ederseniz muhakkak müşrik olursum4ı" ( Hn'Rm, b/ 
' 

1 2 1 )  buyurulmuştu. Kısaca tevhidin i lk ameli neticesi her yaptıAı nuucrnfı ynltu1. 
Allah için yaptıran ameli bir ekonomidir. Şirke gelince, inunc._; nc.;uundun 1tirk. 
Allah'tan başka gizli veya açık tapacak tanrı, hükmüne uyulacak hukem ıunım11k 
demek olduğu için, bir müşrik hareketlerinde hazan Allah'ı da hcımhn kntmnk · 

his ve ihtiyacından uzak kalamamakla beraber, çoğunlukla kendiıdnc dnhn 
yakından etkili saydığı diğer tanrıları, ortakları adına yürür ve hunun l�ln kna 
zancında Hakk'ın hükmüne aykırı emeller takibettiği gibi, harcammundn dıı ın
rarlı, haksız ve beyhude olarak o ilahları adma birtakım vergilere ve mmnnl1nrn 
mahkum olur. Ve artık onun bütçesinde iki masraf vardır: Birisi l lnkk'm 
varlığının zati varlığından dolayı, sırf kendi şahsi duygusuyla ihtiyaç his�cttiAI 
cüz'i bir hak ve hayır masrafı; birisi de şirk hükmünün yüklediği beyhude, hu� 
ve hayırsız sırf tüketim olan masraftır ki, memleketleri yıkan, mil letleri ezip 
harab eden hayati ve ahlaki krizlerin, sosyal ıztırapların en önemli sebeplerinden 
biri olan kriz ve ekonomik sefaletin sebebi özellikle bu masraftır. Bu, o mas
raftır ki, hiçbiri Allah için olmaz, boşuna tüketim�en, sayılmaktan başka bir şey 
ifade etmez. Tersine Allah için ayrılan kazançları da kendine çeker, sarfına veya 
güzel sarf edilmesine engel olur. Ve artık bu durumda bulunanların hiçbir 
hayırları olmaz. Bütün işJeri ve bütün kazançları şeytanlar uğruna boşu boşuna 

- I I -

telef olur gider. Ve işte �tr). J! �� � � �lS' (..� �I J! � � �lr� �lS' W 
"Fakat ortaklarına ait olan Allah'a ulaşmaz, A llah'a ait olan ise ortaklarına 
ulaşır" kavramı, bütün şirkin bu kötü sonucuna işaret etmekte ve hatırlatmak
tadır. Bunun için buyuruluyor ki: 

• 

�� Ve böyle iki çeşit masrafa sevk edip, Allah için ayrılanı da şirk 
uğruna sarf ettirerek ekonomik felaketi artırmak ve buna sebep olan o çirkin şirk 
hü�ümlerini süsleyip hoş göstermek suretiyl�dir ki �/�'�1 � �/·'lı � .� � 
�jlr). o taptıklan ve adlarına masraflar yaptıkları ortakları, o insan ve 
şeytanları, müşriklerin çoğuna evlatlarını öldürmeyi süsledi ve hoı 
gösterdi. Kazandıklarını çektiler, zaruretlere düştüler, akıllarım, fikirlerini, his
lerini kuruntularla ifsat ettiler, haşyet-i imlak yani züğürtlük korkusu ve bir
takım batıl zorlamalar ile yetişmiş evlatlarını öldürmeyi, putlara kurban etmeyi, 
kızlarını diri diri mezarlara gömmeyi, çocuk düşürmeyi ve bu şekilde kendi ne
si11erini kendilerine kırdırmayı bir iktisad, bir akıl, bir namus, bir din işi gibi iyi 
bir şey diye telkin ettiler. Ve bu süslemeyi o ortaklar, iki maksat için ynptılur: 
�-,, ;.!Jc ı; ):;� �J�� Müşrikleri helak etmek için ve dinlerini karı�tarıp 
bozmak için, ki burada kastedilen Hz. İbrahim ve İsmail'den kendilerine miras 



524 6- EN'AM SÜRESİ : l 37- l 3<J (•.. u .. uz: o 

kalan dinleridir. �_,W (. 4 : �  'h Ve fakat Rabb'ın dilemiş olsaydı bu 
süslemeyi veya bu öldürme işini yapamazlardı. Mademki yapıyorlar, demek 
ki dilememiştir. Ve demek ki Rabb'in onların dünya ve ahirette helak edilmele
rini dilemiştir. Şu halde �/�- (.� ��:U sen onları uydurdukları iftiralarına 
bırak. Bırak ki, yok olsunlar. Bunlar bu şekilde birtakım hükümler uydurarak 
ı)l.i� bir de dediler ki: # �;-., ;�ı .� şunlar, dokunulmaz hayvanlar ve 

ekinlerdir, : � ::;. \ıı �: �-
� bunlari' bizim dilediklerim izden başka kimse 

yiyemez. �-i! Bu sırf kendi zanlanncadır. Çünkü onlardan kendilerinin dile
mediği nice kimseler yer ve diledikleri nice kimseler de yiyemez. Gerek ya
ratılışa ve gerek kanun koymaya hakim olan irade, onların değil, Allah'ındır. 
Onlar ise bu hükmü verirken Allah tarafından hiçbir delil ve hüccete dayanmış 
değil, yalnız kendi kanaatlerince böyle söylemişlerdir. �� �:;. ;�t Şunlar 

� 

da dediler, birtakam hayvanlardır ki, sırtları haram edilmiştir: Binilmesi, 
yük yükletilmesi ve her hangi bir şekilde kullanılma ve faydalanılması ha
ramdır. Yani beş nesil doğuran deve, putlara adanan deve, soyundan on döl 

' 

alınan devedir. (Bak. Maide, 5/103. ayet) � �I r.:-ı �.J'.J� 'I r�TJ Şunlar da 
diğer bir hayvanlardır, dediler ki, bunlar Üzerlerine Allab'ın ismini anmaz
lar. Putları adına keserler veya üzerinde hacca gitmez, " lebbeyk Allahümme" 
demezlerdi. � : f?t Hep bu bükümleri, bu taksimi Allah 1 a iftira ederek 
uydurdular. -�.J� (,;lS' � �F Yapageldikleri, adet edindikleri iftiralarıyla 
Allah onların cezalarını verecektir. r��1 �� �� � (. ı)LiJ Bir de dediler, şu 
hayvanların karınlarındakiler, kendilerince sırtları haram edilen beş nesil 
doğuran develerin, putlara adanan develerin, gebe develerin yavruları, Lal� 
�=')"� sadece erkekledmize heıaı, �G;ı � r-;:..'..J kadınlarımıza haran1dır. Fa
kat bu haram oluş� o hayvanların karınlarındaki yavruları diri olduğu takdirde
dir. �::_-. � �(, Ve şayet ölü ise, ölü doğarsa, : lr). � � o zaman erkek kadın - - -
hepsi bunda ortaktırlar. Böyle dediler ve bu şekilde kadınlara yalnız ölü hay-
vana iştirak edebilmekten başka bir hak tanımıyarak zulüm ve hakaret ettiler. 

.. ;.4;-.... � �F Allah onlara bu vasıflandırmalarının (bu helal ve haram 
vasıflarının) cezasını verecektir. ;..!� � :..;! Çünkü O, hiknıet sahibi ve her 
şeyi bilendir. Böyle haksızlıkları cezasız bırakmaz. 

Hassafın "Kitabfi'l-Evkaf"ında naklettiğine göre Hz. Aişe (r.anha) kız ev
latlarını mahrum ederek yalnızca erkek evlatlara yapılan vakıfları da bu cahiliye 
(isıam öncesi) adetine benzetmiş ve bu ayeti �kumuştur. 

Kısaca, kadınları ancak ölmüş hayvana layık farzedip bu derece düşük 



C 'üz: 8 

görmek ve mahrum etmek de evlat öldürmek gibi cezayı gerektirir ve ziynmhr . 
.- . 

� � ı",r. �-���1 ı.,W ��ı � � Hiç şüphe yok ,ki, ilim�izli�le b�ylnıdıllk "' 

aptallık yüzünden evlatlarını öldürenler �ı Jr. :�ı :.Ilı �;� � ı;.�-, v ı  

Allah 'ın kendilerine ikram ettiği helal rızkı, Allah 'a iftira edert!k, hıu·11nı 
edenler muhakkak zarardadırlar. Bunlar � l:+. ı)lt (.� ı,,l. :J ınuh"kknk 

, 
doğru yoldan sapmışlardır ve asla doğru yola 'gidenlerden d�AUdlrh.•r. Bu 
hat ile kurtuluşa ermelerine imkan yoktur. 

Halbuki: 
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Meal-i Şerifi 

�27 

141- Asmalı ve asmasız (üzüm) bahçeleri, hurmaları, üriinlerl çetlt 
çeşit ekinleri, zeytinleri ve narları, birbirine benzer ve benzemez blçhnde 
yaratan O'dur. Her biri meyve verince meyvesinden yiyin, hasat günü de 
hakkını (zekat ve sadakasını) verin; ama israf etmeyin, çünkü O, israf 
edenleri sevmez. 

142- Hayvanlardan da (çeşit çeşit yarattı). Kimi yük taşır, kiminin 
yününden döşek yapılır. Allah'ın size verdiği rızıktan yiyin ve şeytanın 
adımlarına uymayın (peşinden gitmeyin); çünkü o, sizin için apaçık bir 
düşmandır. 

143- Sekiz çift: Koyundan iki, keçiden iki. De ki: " (Allah), iki erkeği mi 
haram kıldı yoksa iki dişiyi mi, ya da iki dişinin rahimlerinde bulunan yav
ruları nu? Eğer doğru iseniz bana ilimle haber verin." 

144- Ve deveden iki, sığırdan iki. De ki: (Allah), " İki erkeği mi haram 
kıldı, yoksa iki dişiyi mi, ya da iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları 
mı? Yoksa, Allah'ın size böyle vasiyet ettiğine şahitler mi oldunuz? (O'nun 
yanında mıydınız?). Böyle hiçbir bilgiye dayanmadan, insanları saptırmak 
için, Allah' a karşı yalan uy durandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz Al
lah, o zalimler topluluğunu doğru yola iletmez" 

145- De ki: "Bana vahyolunanda, (bu haram dediklerinizi) yiyen kimse 
için haram edilmiş bir şey bulamıyorum. Ancak leş, veya akıtılınış kan, ya
hut domuz eti - ki bu gerçekten pistir- yahut Allah 'tan başkası adına kesil
miş bir hayvan olursa, bunlar haranıdır. Ama kinı çaresiz kalırsa, 
(başkasının hakkına) tecavüz etmemek ve zaruret sınırını aşmamak üzere 
(bunlardan yiyebilir) " Çünkü Rab bin çok bağışlayandır, merhamet eden
dir. 
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146- Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarında, 
yahut bağırsaklarında bulunan, ya da kemiğe karışan yağlar dışında, sığır 
ve koyunun da, yağlarını onlara haram ettik. Saldırganlıkları yüzünden 
onları böyle cezalandırdık. Biz elbette doğru söyleyenleriz. 

147- Eğer seni yalanladılarsa, de ki: "Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. 
Bununla beraber O'nun azab.ı da suçlu toplumdan geri çevrilmez." 

148- Allah' a ortak koşanlar diyecekler ki: "Allah dileseydi ne biz ortak 
koşardık, ne de atalarımız ortak koşardı, hiçbir şeyi de haram kalmazdık." 
Onlardan önce yalanlayanlar da böyle söylemişlerdi de sonunda azabımızı 
tatmışlardı. De ki: 11 Yanınızda bize çıkarabileceğiniz bir bilgi mi var? Siz, 
sadece zanna uyuyorsunuz ve siz sadece saçmalıyorsunuz. 11 

149- De ki: "En kesin ve üstün delil, Allah'ındır. Allah isteseydi, elbette 
hepinizi doğru yola iletirdi." 

150- De ki: 11 Haydi, Allah bunu yasak etti diye tanıklık edecek 
şahitlerinizi getirin. ". Eğer onlar şahitlik ederlerse, sen onlarla beraber 
şahitlik etme. Ayetlerimi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların keyif
lerine uyma. Çünkü onlar Rablerine başkasını denk tutuyorlar. 

�uJ;:.. ;;ı.� �uJ� �� l:!,;1 ı;.iJI ;� Halbuki Allah o yüce yaratıcıdır ki, 
' - , .,. 

ma 'riiş ve gayrı ma 'rfış cennetler, yani yapılı yapısız, çardaklı çardaksız, 
köşklü köşksüz bağlar, tjj(, �ı� hurmalıklar, ekinler � (;ı:� ki her birinin 
yemişleri farklı, '-ır .. :'. ;;ı.� l+.r .. :'. ��)G �;:)(, birbirine ben�eyen ve benzeme-

. ; ; 
yen zeytinler, narlar meydana getirdi. Yani bütün bunları yenilmesi ve fayda-
lanılması için yarattı. Bu ayetin bir benzeri yukarda geçmişti. Fakat orada, Yüce 
yaratıcının varlığına, gücüne ve öldükten sonra dirilmeye delil olması yönünde 
geldiği için, sonunda icad ve icad gayesine dikkat çekmek amacıyla .;.J ı)I ıJ:,.hl1 

. """" , �� ;Jl ()1 "Meyve verirken ve olgunlaştığı. zaman her birinin meyvesine bakın" 
, , , 

(En'am, 6/99) buyrulmuştu. Burada ise, onu hatırlatmakla beraber, mü§riklerin 
rızk konusundaki baskı ve iftiralarına, yasaklayıp haram ktlma iddialarına karşı
lık, yüce Allah'ın, yaratmasındaki ihsan ve iyiliği ortaya koyma ve ürünlerle 
hayvanlardan yararlanmada helal ve mübah oluşun asıl olduğunu belirtmek 
üzere gelmiş bulunduğu için buyruluyor ki: :_;j1 !')I .;.J ::,... ı).S' her biri meyve 
verdiği zaman meyvesinden yiyin, bunda serbe�t�iniz: Bununla beraber ı)G 
!_lc.a;. r-;_ � hasat günü hakkını da verin, muhtaç olanlara da yedirin. ı);.J 'J� 
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(;erek yerken ve gerek hakkını verirken israf da etmeyin. �;..:Jı � "J :.Jı 
Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Öyleyse � �).. 'ı:·;:i b0.)ı JS" ı�\,' �; �; 
"Büsbütün eli açık da olma; sonra kınanır, pişmanlık içinde kalırsın" (İsra, 17/ 

29) hükmünce tutumlu olmak ve müşriklerin düştüğü iktisadi sefaletten 
sakınmak gerekir. 

Görülüyor ki burada, ürünlerin hasat günü, yani kesilip toplandıklan vakit, 
yerine getirilmesi gerekli olan değişmez bir hak bulunduğuna işaret edilmekte 
ve bunun verilmesi emredilmektedir. Ancak bu hakkın ölçüsü ve kimlere veril
mesi gerektiği açıklanmayıp mutlak ve kapalı bırakılmıştır. Bunun zekat, yani 
öşür ve yarım öşür olduğu hakkında rivayetler varsa da, zekat ayetleri Mc
dine'de nazil olmuş bulunduğuna göre, Mekke'de nazil olan bu ayetteki hakkın, 
ondan başka bir vacip sadaka olduğu ve miktarının belirlenmesinde, mükellefin 

israftan kaçınması kaydıyla kendi takdirine bırakılmış olduğu; bununla beraber, 
sadece hayırseverlik gereği verilecek nafile bir sadaka değil, bunda bir 
yükümlülük de bulunduğu açıklanıyor ki, yine Mekke döneminde nazil olan 
Zari yat suresindeki 1_,�(, �(.J! � r:.:ı;..1 �� "Onların mallarında dilenci ve yok
sul için bir hak vardır" (Zariyat, 51/19) ayeti, aynı şekilde Mearic suresindeki 
r_,�r, �? '! �� J;. r:.:ı;..1 � ��G "Onların mallarında, isteyene ve isteyemediği 
için mahrum kalmışa belli bir hisse vardır" (Mearic, 70/24-25) ayeti. hunun daha 
genel bir açıklaması demektir ki, "sail" (dilenci) ve "mahrum"a (yoksula, dilene· 
mediği için mahrum kalana) verilecek bir hak olduğunu gösterir. Bununln hern

ber bu ayetteki hak, mutlak olduğu için, zekat emrinin yerine gctiri lmeKiyle, bu 

hakkın da yerine getirilmiş olacağı, yani bu emrin, öşrü de kapsudığı R(.(ıktar. 

W.")� 11_:.;. rW\'1 �� "Cennat" üzerine atfedilmiştir. Önceki Ayette ürünlerin, 

bundan sonra da hayvanların genel olarak helal olduğu açıklanıyor. 

HAMULE, ı;. 'nm fethasıyla, yük götüren, ağırlık çeken yUklU c.Jcmcktlr ki. 
çektiği yüke ı;. 'nın ötresiyle "humule" denilir. Bunu, dilimizde f'cth1th olarak 
(hamule) şeklinde söyleyenler, yanlış söylerler. 

FERŞ, döşek demektir ki, burada kastedilen, döşek gibi yere dl\.cncn, 

yatırılıp kesilen veya yünlerinden, kıllarından döşekler, yaygılar, "ergller. p<>I• 

tekiler yapılan veya yeryüzüne seri�ip yayılan demektir. Yani en'Am denllın 
yumuşak (huylu) hayvanlardan da hamule ve ferş; yükler ta,ıyan ve 

ı 

yatırılıp kesilen şeyler yarattı. aJı �j� l.... ı.$ Allah'ın size helal kılıp rızık 
yaptığı şeylerden yiyin �ıı,�·: il �� ı;.�; �� şeytanın izlerine uymayın. Uyup 

, - . 

da, Allah'm helal olarak belirlediği rızıklarınızı, müşriklerin: "Şu hahiredir 
(binilmez, sütü sağılmaz devedir), haramdır; şu saibedir (puta adanmış devedir, 
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sajlılmuz ve binilmez) haramdır" dedikleri. gibi (Bkz. Mfiidt!, 5/ 103) haram 
kalmağn. kendi kendine helal-haram hükümler koymağa veya başkasmın 
hukkına tecavüz etmeğe kalkışmayın. � �Js, � �I "Şeytan, sizin için apaçık 

, ; 

bir tlii�·11ıandır. " 

Yukarda geçtiği üzere Arap müşrikleri, Allah'a iftira ederek, ürünler gibi 
hayvanların da bazılarını; kah erkeğini, kah dişisini, kah dişinin rahmindekini 
haram kılıyorlardı. İslami hükümler nazil olmaya başlayınca Resulullah i le 
mücadeleye kalkıştılar. Rivayet edildiğine göre hatipleri Malik b. Avf b. Ebi'l
Ahvası'l-Cüşemi idi. "Ey Muhammed, demişti, duyduk ki sen birtakım şeyleri 
helal kılıyormuşsun." Resulullah da buyurmuştu ki: "Siz birtakım şeyleri aslı ol
madan haram kıldınız. Yüce Allah, şu sekiz eşi yenilmesi ve istifade edilmesi 
için yaratmış olduğu halde, sizin dediğiniz haram kılma nereden geldi, 
erkeğinden mi dişisinden mi?" Bu  sual üzerine Malik b. Avf. erkeğinden diye 
sebep gösterse, erkeğin hep haram olması gerekecek; dişisiden diye sebep 
gösterse, bütün dişilerin haram olması gerekecek; rahimi sebep gösterse, ikisi de 
öyle olacak; haramhğı beşinci veya yedinci yahut herhangi bir nesile tahsis etse, 
bu neden, ne için? Hayret içinde kalıp susmuş. "Niye konuşmuyorsun?" buyrul
muş. Malik: "Hayır, sen söyle ben dinleyeyim" demişti.( 1) İşte "Hamule ve 
Ferş" olarak yaratılan ve yenilmesi helal kılınan hayvanlar açıklanarak buyru
luyor ki: ;..G]1 �w Yani, aşağıda olduğu gibi sekiz eş yarattı ki: 

. . .  �I ı>WaJI � ZEVC: Cinsinden bir diğeri ile beraber bulunan demektir 
, , , 

ki, bunlardan her biri,. diğerine göre zevc, yani eş, kendi kendine fert diye ad
landırılır. Ve bundan dolayı zevc ikisinin değil, ikiden birinin diğerine göre is
midir. İkisine birden "zevcan, zevceyn" denilir. Şu halde zevc, tam anlamıyla bi
zim "çift" dediğimiz değil, "eş" yani bir çiftin her bir tekidir. Mesela "sekiz çift" 
dediğimiz zaman "onalh eş" anlaşılır. "Semaniyete ezvac" ise, ayette 
açıklandığı üzere ikisi koyun, ikisi keçi, ikisi deve, ikisi sığır cinsinden olmak 
üzere, erkek ve dişi dört çift, fakat sekiz eştir. Bu ayetlerde görülüyor ki "en'am" 

• 

(hayvanlar) denilen bu sekiz eşin helal oluşunu ispat ve anlatmak için burada 
pek güzel bir "tahric ve tenk'ih-i menat" usulü gösterilmiştir. Önce sekiz eş, diye 
bir sayma, ikinci olarak koyun, keçi, deve ve sığtr olmak üzere dört cins, bun
ların birbirlerine benzerliklerine göre ikişer ikişer gruplandırma; üçüncü olarak, 
her grup ve çiftten haram sayılması muhtemel olan erkeklik, dişilik veya rahim
de bulunmak üzere özelliklerini ayrıntılı bir şekilde belirleme; dördüncü ola
rak, bunların hiçbiri ile haram olmanın bir ilgisi ve temayülünün varlık veya 

(1)  Hazin, Lühabü't-Te'vil fi meani't-Tenzil, II, 498 (Mc.cmau't-Tcfasir<le) 
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yokluğunun karııılıkh lüzumu, devamlılığı ve yansıması olmadığını açık lıir 
şekilde göstererek, hiçbirinde yaratılış bakımından haram olma sebebinin bulun
madığını ve bundan dolayı ne erkeğinin, ne dişisinin haram olmadıklarını ispat. 
etmiştir ki, işte usCıl ilminde açıklandığı üzere, bir müctehidin fıkhi kıyas ile ic
tihad edip dini hükümler tesbit etmesinin esası da böyle "tahric ve tenkih-,ı 
menat"tar. Bu ilmi metod, bu ayetlerde, böyle en güzel bir şekilde gösterildikten 
sonra, helal ve haram meselelerinde yalnız bu akli metodun, yani kıyasın yeterli 
olmayacağını ve kıyasın ilmi ve fıkhi olmak .için menatın, yani illetin, sah it hir 
asıla, de.ğişmez bir kurala dayanması gerektiğini, bu sabit aslın da ba!lka hir ülçü 
ile değı1, ancak vahiy ile sabit olabileceğini anlatmak için fasl-ı hitah olmnk 

üzere şöyle buyruluyor: Ey Muhammed, �r,ll, Js. �';:.. �-ı �J1 (. � �1 � Ji 
de ki: " Bana vahyedilmiş oland� yiyecek olan kimseye haram kıhnını� bir 
yiyecek bulmuyorum �::_·. �h �1 �I ancak, leş olması, yani tezkiycsiz olanak, 

Türkçesi bısmıl olmayarak (besmelesiz) ölmüş bulunması ki, kendi kendine 
ölmüş, boğulmuş, taşla veya odunla vurularak öldürülmüş, yüksekten düşmü�, 
boynuzlanmış, canavar parçalayarak ölmüş hayvanların hepsini içine alır. (Bkz: 
Maide, 5/3) � � (..'.) �1 Yahut, dökülmüş kan olması ki, ciğer, dalak ve kesim
den sonra damarlarda kalmış olan kan kalıntlsı bunun dışındadır . •  "'� � �1 Ya
hut domuz eti olması �J �ll çünkü domuz eti pisliktir, yani mutlaka necis-, , 
tir, pistir. Bu gerekçeden anlaşılır ki, ne kadar pis şeyler varsa hepsi öncelikle 
haramdır ve haram oldukları açıktır. Nitekim �Q.Jı ;._.-_r, ��:, "Onlara çirkin 
şeyleri haram kılar" (A'raf, 7/157) ayetiyle bu genel bir nassa bağlanmıştır. Ve 
bu şekilde �J �ll "çünkü o pisliktir" ifadesi leş ve dökülmüş kanın haramlığına 
da delalet yoluyla sebep olmaktadır. Maide suresinde geçtiği üzere şarap da 
"rics" (pislik) olduğu için, buna diğer alkollü içkiler de dahildir. Yukarda geçen 
�G:, �:1 �il; b�-�� ''Günahın açığını da gizlisini de bırakın" (En'am 6/120) 

ayetinin manası da gösterir ki "rics" de, zahir ve batın, yani açık ve gizli olmak
tan daha geneldir. Şu halde yalnız dış görünüşüyle pis olanlar değil, bitmen 

• 

(manen, görünmez) pis olanlar da haramdır. "-! J.H � J.1 ı';" ;�1 Yahut bir fısk 
olması, yani onunla Allah 'tan başkasına haykırılmış olması müstesnadır kJ, 
bunlar haramdırlar. Allah'tan başkasına haykırılmış olmak dem�k, Allah'tan 
başkasının ismi anılarak kesilenler demektir. Bununla beraber (;" • kaydl, '(, 

1 , �· _;1 �-(, _.�r, ;!JI ;.:-ı /� � � ı..,I.fü ''Kesilirken üzerine Allah'ın adı anılmayan hay-
vanları yemeyin. Çünkü onu yemek, yoldan çıkmaktır. " (En'am, 6/ 12 1 )  buyruğu 

gereğince bilerek Besmele'yi terketmenin; aynı şekilde Maide sQresinin 3. 

ayetindeki ;j,� �i rVfl� ıJ:_ ·;:: � �t, �ı ):& �,� (..� "Putlar üzerine boğazlanan 



532 6- EN'AM SÜRESi: 1 45 Cüz: 8 

hayvanlar ve fal oklarıyla şans aramanız size haram kılındı. Bunlar fısktır 
(ilısanı yoldan çıkaran kötü şeylerdir) " buyruğu gereğince putlar üzerine kesi
len hayvanlar i le kumar kısmetlerinin de i.-ı Jıı ;.;.ı J.1 (. "Allah'tan başkası adına 
kesilenler" kabilinden olduğuna işarettir. '�·:..ı :;J Sonra her kim çaresiz bulu .. , 
nur, helal bir yiyecek bulamaz da aşırı açlık halinde zorunlu olarak bunlardan 
yemek mecburiyetinde kalırsa _ �� �� i � ';;&. baği ve mütecaviz olmadığı, yani 
diğer bir zor durumda kalmış kimsenjn elindekini almadığı ve yemekte za

ruret miktarını aşmadiğı takdirde �� � � �,u Şüphesiz Rabbin 
bağışlayandır, merhamet edendir; bundan sorumlu tutmaz. (Bakara, 2/173 ve 
Maide, 5/3 ayetlerine bkz.) Demek ki, çaresiz için yemek hususunda haram olan 
hiçbir şey yoktur; ancak "saldırganlık" ve "aşırılık" sınırlaması vardır. Şu halde 
zor durumda bulunmayanlar için saldırgan.lık ve aşırılık öncelikle haramdır. Şu 
halde, önceki dört şeyde özetlenen haramlar, zor durumda kalanın dışındakilere 
mahsus olduğu halde, başkasının hakkına tecavüz ederek malını yemek ve bir 
de zarurette zarurete göre, genişlikte genişliğe göre sınırı aşıp israf etmek, genel 
olarak herkese haramdır. İnsanın yiyeceğine, malına, hukukuna tecavüz, böyle 
herkese genel olarak haram olunca, kendine tecavüzün daha çok öncelikle ve 
kuvvetle haram olduğu da ister istemez anlaşılır. Aynı şekilde bütün bu açıkla
malarda insana açık ve gizli olarak zarar veren herhangi bir şeyin de haram 
olduğu ve genellikle haram olma sebebinin pislik, kötülük, saldırganlık ve 
aşırılık, bu dörtten birine, bunların da insana maddi veya manevi, açık veya gizli 
zarar anlayışına, bunun .da ilahi hükme dayandığı ve bunların ayrıntılarını bun
dan önceki ayetlerde gösterildiği üzere "tahrik-i menat" veya "tenklh-ı menat'' 
veya "tahkik-i menat" ile bu asıllara döndürerek anlamak gerektiği de anlaşılır 
ki, bunlar, gerek diğer ayetlerde, gerek peygamberimizin sünnetinde etraflıca 
açıklanmıştır. Yırtıcı canavarların, kuşların, - pis böceklerin ve zehirlilerin ha
ramlığı da hep bu sebep ve asıllarla ilgilidir. İşte bu şekilde burada Resulullah'g 
olunan vahiyde, haram kılınan yiyeceklerin bu istisnalarla sayılıp açıklanan 

• 

şeylerle sınırlı bulunduğu bildirilmiştir. Demek ki Mekke'de bu ayetin inmesine 
kadar, yiyeceklere ait olarak, bunlardan başka haram bulunmadığı muhakkaktır. 
Acaba sonradan oldn mu olmadı mı? Gerçi bu ayet, diğer hususlarda olduğu 
gibi, yiyecek hususunda da daha sonra diğer haram kılmaların vahyolunmasına 
aykırı ve engel değildir. Nitekim Maide suresindeki açıklamalar iniş bakı
mından bundan sonradır. Bununla beraber birçok müfessir, bu ayetin muhkem 
ayetlerden olduğunu nakledip açıklamaktadır. Şu halde bu konuda Kitab ve 
Sünnette bundan sonra gelen açıklamalar, bu ayetin dışında bir şeyi haram 
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kılmamış�. yani bundaki sımrlamayı neshetmemiş; aksine hunu au;ıklnyıp ıokor 

teker saymıştır. Nitekim Bakara suresi Medine'de nazil olduğu hıtlde ondn dı 
µ r� W! "Allah size sadece ... haram kıldı. ,, (Bakara, 2/1 73) d lye yine "k11&r11 . 

ile gelmiştir. Bunun için, bazılarının dediği gibi, buradan istitim' münkutı�lir, hu 
ise kasr ifade etmez, demesi de geçerli olmaz .. Çünkü wı it l i l'ık ln "ku,.r11 

edatıdır. Şu halde mat'fımat (yenecek şeyler) tabirinin meşruhatı (l(.fecekleri) du 

kapsadığı 'kabul edilirse, "rics" kavramı içinde şarap ve diğer �mrhn•luk veren 

şeylerin de haramlığına, daha Mekke'de iken iş�ret buyrulmuş demektir. Hunun .. 
la beraber bu surede bu ayetin Medeni olan birkaç ayet arasmdn bulunduAu 
hakkında da bir rivayet vardır. Bu  durumda ayetin, muhkem ayetlerden olduAu 

daha iyi anlaşılır. Yani hükmünde hiçbir nesh olmadığı muhakkaktır. Ancak 

böyle olması "pislik, kötülük, saldırganl ık ve aşırılık" sebeplerinin bazı şey lerde 
• 1 ... 

gerçekleşmesi gizli olabileceği için, leş, akıtılmış kan, domuz eti, JJı .;lJ J.-1� 
"' "' , .. 

"Allah'tan başkası adına kesilenler" ve herkesçe bilinen pisliklerden başka 
şeyleri . kapsayıp kapsamadığı bakımından yoruma gerek duyulan bazı 
yönlerinin bulunmasına da engel değildir. 

Hz. Peygambere vahyedilen böyle. Daha önce ı_,',,� �.ll ı ):&.� Yahudi olan
lara da )J; �� JS' ı:;_.� her tırnaklıyı haram kıldık. Zufu;, tırnak demektir. Fa-

* -

kat Arapçada çeşitli hayvanların tırnaklarına ayrı ayrı isimler verilmiş olduğu 
için zufur kelimesinin kullanılması, tamamen lisanımızdakinin aynı değildir. 
Mesela at ve katır gibi tek tırnaklıya "hafir"; sığır davar ve ceylan gibi çatal 
tırnaklıya "zılf'; deveninkine "huff' ; canavarların pençesine ve yırtıcı kuşların 
çengellerine "mıhleb" ve diğerlerine "zufur" denilir. Bunların hepsine de gerçek 
olarak "zufur" denilir mi, denilmez mi? Bu konu ihtilaflıdır. Kamus'ta der ki: 
"Mıhleb yırtıcı canavarların pençesine ve yırtıcı kuşun çengeline denir ki, kay
nak veya çıynak tabir olunur. "(1) Bir görüşe göre mıhleb, avcı olan kuşun; zufur 
ise avcı olmayanın çıynağına denilir. Demek ki, bu görüşe göre, mesela 
çaylağın çengeline bu sebeple, zufur denmez; ama meşhur görüşe göre zufur 

mıhleb'den daha geneldir. Şu halde serçe, tavuk ittifakla "zi-zufur" (zufurlu); 

atmaca, şahin ittifakla "zi-mihleb" (mihlebli), ihtilafla "zi-zufur" (zufurlu) da 
dahildir. Sonra hafire, zılfa zufur veya zi-zufur denilmesinin mecaz olduğu da 
tefsirlerde açıklanıyor. Ancak mecaz olmakla beraber, böyle isimlendirildiği de 
inkar edilmiş değildiL Ve işte bu manada zufur, bizim tırnak tabirimize uygun� 

dur. Daha sonra dilimizde tırnak, böyle hepsinden genel olduğu ve tek tırnaklı, 
çatal tırnaklı da denildiği halde, mutlak surette "tırnaklı hayvan" sözünden örfte 

(1) A�ım Efendi, Kamus tere. 1, 231. 
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kedi köpek vb. yırtacı hayvanlar akla gelir. Fahruddin Razi bu ayette de bu 
manasının anlaşıldığını söylemiş ve "zi-zufur"u mıhlebli yırtıcı hayvanlar ve 
kuşlar ve avcı hayvanlar ile tefsir etmiştir.O) İbnü Abbas, Mücahid, İbnü 
Cübeyr, Katade ve Süddl'den ise bunun aksine deve ve deve kuşu, ördek, kaz 
vb. gibi parmakları açık olmayan hayvanlar diye nakledilmiştir ki, Zeccac'ın ter
cihi de budur. İbnü Zeyd, bundan maksadın, bilhassa deve olduğunu; Dahhak 
ise deve kuşu ve yaban eşeği olduğunu söylemiştir. Gerçi bu tahsisler ayetin 
geneline göre zayıf ise de, bunları da kapsadığını açıklamış olması bakımından 
özel bir önemi vardır. Kelbi, "kuşlardan her mıhlebli, hayvanlardan her hafirli, 
yırtıcı lardan her azı diş1i" demiştir. Kutebl "burada zufur, hafir yerindedir. Buna 
hayvanlardan her hafiri bulunan dahil olur. Hafire istiare yoluyla zufur adı veril
miştir" demiş; Sa'leb, "avlanmayan zufurlu, avlanan mıhleblidir" demiş; Nak
kaş da: "Bu değişmez değil, çünkü aslan zufurludur" demiş. Zemahşeri de: 
''deve, kuşlar ve yırtıcı hayvanlar gibi parmaklı olanlar" diye tefsir etmiştir (2) ki, 
birçok tefsircinin tercihi de budur. Ve bunda beygir gibi tek tırnaklılar dahil 
değildir. Bütün bunlardan anlaşıldığma göre )1; ı;� JS' tabirinin deveyi kapsa-

• ' 

ması çoğunluğun görüşüdür. Fakat, isterse mecaz olsun hafir'e de zufur denil-
diği inkar edilmiş değildir. Bundan dolayı bizim anladığımıza göre )1; u� JS' 

# , 

sığır ve koyun dahil olmamak üzere gerek beygir gibi tek tırnaklı olsun, gerek 
parmak veya parmak belirtileri bulunsun, tırnağı bulunan hayvanların genelini 
kapsamış olmalıdır. Çünkü burada zufurlu, sığır ve koyun ile karışık gibi zikre
dilmiştir. Yahudiler, ge·viş getirmekle beraber çatal tırnağı bulunan hayvanların 
helal ve bu iki özellik bulunmayan hayvanların haram olduğunu söylemekte ol
duklarına göre sığtr, koyun, keçi ve benzeri gibi hem geviş getiren, hem çatal 
tırnaklı olanlardan başkası kendilerine haram olmuş oluyor. Bu şekilde deve 
geviş getirse de çata] tırnaklı olmadığmdan; domuz çatal tırnaklı ise de gevİ§ ge
tirmediğinden; beygir, eşek, katır vesairede ikisi de bulunmadığından haram 
oluyorlar. Genel olarak kuşlar ve balıklarda dahi bu iki özeUik bulunmadığından 
onların da haram olması gerekiyor. Halbuki balık haram kılınmamış olduğu 
için, yahudilerin kendi ifadeleri, kendilerine haram kılınanların tarifi konusun
da doğru değil demektir. Şu halde Kur'an'da balıkları kapsarnamak ve sığır ve 
koyun karşılığı olmak üzere )1; \.S� JS' buyurulması, hem bu yönü hatırlatma, 

. , 

hem de yahudiler hakkındaki haram kılmanın kapsamının çokluğunu ve 
baskının şiddetini açıklamış olma bakımından, domuz ve yırtıcı hayvanlarla bir
likte tek tırnaklıların, devenin ve bütün kuşların da kendilerine haram kılındığını 
( 1) Fahrü'r-Razi, a.g.c., XIII, 235. 
(2) cz-Zcmah�cri, a.g.c., II, 58. 
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göstermektedir. O halde mana şudur: Yahudilere sığır ve koyun dnhil olnuunak 
üzere diğer tırnaklı hayvanların hepsini haram kıldık. �I� �ı �; ıulır \il d•· 
vardan da 4-� � L::.:,;. her ikisinin iç yağlarını, don yuQharını onhar11 . 

haram ettik. �� � � �ı Ancak her ikisinin sırtlarının ��I ıl "�Yll 
, ' 

bağırsaklarının taşımış olduğu yağlar � ·.u::..ı � �l yuhut bir k"ınll"' 

karışmış olan yağlar -ki kuyruk yağı böyledir- bu üçü haram kJhnnuuh. �u 
haldy onlara haram kılınan sığır ve davar iç yağları, gömlek yağı dcnil�n don 
yağıyla böbreklerin taşıdığı yağlar demek olur. �� Yahudilere olun hu yıumAı 
;.�_):� ��� saldırganlıklan sebebiyle onlara ce�a olarak yaptık, yoksu m•lınun 
bunların hepsi kendilerine haram değildi. Bir zamanlar bıldırcın etleriyle hc:H
lenmişlerdi. Sonra saldırganlık ve zulümleri; peygamberleri öldürme, faiz ulmu. 
hak yolundan engelleme, haram yeme, helalı haram, haramı helal sayma gibi 
saldırganlıklarından dolayı, sonradan kendileri birçok temiz nzıklardan mahrum 
edildiler. � �1.�(� ;._,')-;: C';. ı_;l� ��I � � "Yahudileri yaptıkları zulümden, 
çok kimseyi Allah yolundan çevirmelerinden dolayı, kendilerine helal kılınmış 
temiz ve hoş şeyleri onlara yasakladık. " (Nisa, 41160. ayete bkz.) �)lt:.J �G Ve 

, 

muhakkak ki biz doğru söyleriz. Haber vctmede de, iyi ve sakındırıcı şeyleri 
vaad etmede de doğru söyleriz. Şu halde böyle saldırganlığa ceza olarak "yasak" 
haberi ve uyarısının da doğruluğunda şüphe yoktur. Allah'ın helal kıldığını ha
ram, haram kıldığını helal sayanlar, sonunda baskı ve mahrumiyetle (yoksun
lukla) cezalanırlar. Bunun için ey Muhammed. �.>ı·$ �G Seni yalanlarlarsa -

, 

özellikle yahudiler- "Hayır, bize haram kılınanlar böyle değildi veya bu yasak
lama, saldırganlığımızın cezası olarak değil, ta aslından böyleydi. Bu haram 
kılma ve ceza vahyi, bu haber ve tehdit yalandır" diyecek olursa � �LS" rlJalı JS' 
�(;..ı ·� ''f srailoğullarına bütün yiyecekler helaldi. . .  " (AL-i. i'mran, 3/93 

ay�ıü{e bkz.) Jii De ki ;.:_(, �� �,� �_:, Rabbiniz geniş bir rahnıet sahibidir. 
. , . 

Zorlamayı ve baskıyı sevmez; her günaha karşı sorgulayıp cezalandırmaz, tcv-
beyi kabul eder, rahmeti öfkesinden geniş ve öncedir. Bununla beraber �\; ·�� '(, 
��ı r�I � günahkarlar topluluğundan O'nun şiddetli baskısı ve azubı 
geri çevrilemez, uzaklaştırılamaz. Genellikle günahkarlara ne kadar zumun 
tanınırsa tanmsın, günahta devam ettikleri halde sonunda o geniş rahmetten yok
sun ve bir azaba mahkum olurlar ki, bu red ve inkar edilemez. Şu hath.le 

saldırganlığa ceza olarak yasağın genelleştirilip şiddetlendirilmesi inkiir oluna
mayacağı gibi, o geniş rahmet ile başlangıçta kazandıktan genişlik ve serbest
liğe güvenip aldanarak hakkı yalanlamak suretiyle büyük suç işleyen 
günahkarlar da, başlangıçta cezalandırılmasalar bile, sonunda ilahi baskı ve azab 
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i le, genişlikleri darlığa, seçme serbestlikleri de zorlamaya dönüşerek şiddetli 
azabl tatmaya mecbur olurlar. Ve bundan kurtulmaya imkan bulamazlar. 

Süzün kısası, Yüce Allah'ın rahmeti çok geniş olmakla beraber, 
günahkarlara er veya geç azabı da kesindir. Şu halde Allah'ın iradesini ilgilen
diren şeylerin bazılarının ceza ve  azab olduğu da muhakkaktır. İlahi takdirde in
san için serbestlik de var, zorlama da vardır. Yukardan beri anlaşılageldiği ve 
özellikle �� :,ıı. � �-il }lS. "'� i� � �f p ayetiyle özetlendiği üzere, ilahi, 
buyruklar, emir ve yasak, helal ve haram, sevap ve ceza mecburiyetle değil ser
bestlikte vardır. Taat, bu buyruklara serbestçe uymak; günah ise bu buyruklara 
yine serbestçe karşı gelmektir. Böyle serbest davranışları ve kulun dilemesini 
yaratmayı takdir, İlahi iradeyi, kulun iradesine bağlamak ve tertib demek 
olduğundan, bunlar da kaza ve kaderdir, sırf zorlama değildir. Gerçi Allah dile
meyince kimse bir şey yapamaz. Ancak, suçun takdir edilmesi ve ilahi iradeye 
yakınlığı Allah'ın rızası değil, suçlunun rızası bakımındandır. Nitekim :�".;)� 
�)/";: �L.. 1)/·(� "Ondan hoşlansınlar ve işledikleri suçları iş/emeğe devam �t
sinler . . " (En'am, 6/113) buyrulmuştur. Rahim olan Allah, günaha razı olmadığı 
için ona ceza ve azab takdir ettiği şeyleri de günah olarak takdir eylemiş. Bun
ları seçebilmek için insanlara anlama ve sezme yeteneği, peygamber, kitab, akıl 
ve hikmet de vermiştir. Buna karşı günahkarm arzu ettiği suç ve günaha izin 
vermesi de, günaha rızasından değil, kulun rızasını yerine getirme ve dilediğini 
gerçekleştirerek sorumluluğunu ortaya koymak içindir. Ve bu isteğin yerine 
getirilmesi, kulun rızas·ı olduğu için, başlangıçta bir rahmet ve fakat, o günah, 
Allah'ın hoşlanmadığı ve katında cezayı gerektiren bir iş olduğu için de sonuç 
itibariyle bir azabtır. Ve bundan dolayıdır ki, Allah'ın suçlulara zaman tanıması 
ve dileklerini yerine getirmesi, sonuç olarak onlara acil cezadan daha büyük ve 
önlenmesi imkansız bir azab ve cezaya terk ve rıza demek olduğundan �j �:lS' 
� l)lS' (. wlS:.lJ "işte kafirlere yaptıkları, öyle süslü gösterilmiştir" (En'fim,' 6/ 
122), �.JA (.�,;;�� :µ L.. � :  � :/., "Rabbin dileseydi onu•yapamazlardı. Artık 

l -

onları, uydurdukları şeylerle başbaşa bırak. " (En'am, 6/112), ı_t"_;:,1 L.. JJI : (!. :/., 
''Allah isteseydi ortak koşmaz/ardı. " (En'am, 6/107) buyurulmuştur. Madem ki 
Allah'ın dilediği şeyler arasında rahmete karşılık ceza ve azab da muhakkaktır, o 
halde Yüce Allah'ın her irade ve yaratmasınm, her yönden rızasını gerektirdiği 
ve sakıncasının bulunmadığı söylenemez. Allah'ın rızasının delilini iradesi 
hakkmda değil, emir ve yasağında aramalıdır. Şu halde �fo L.. �� : l::ı :/, "Eğer 
Rabbin dileseydi onu yapamazlardı. " buyurulduğundan dolayı "Allah istemesey
di filan günah yapılamazdı; mesela yalan söylenemezdi; o halde günahta, yalan 
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söylemekte sakınca yoktur, Allah buna razıdır" şeklinde bir yakln�ımlıı Allılhan 
açıklamalarını yalanlamaya kalkışmak, bile bile ateşe atılmaktır. 

Böyle iken bu inkar, mümkün olmayan ilahi tebliğlere karşı ı)'.,J.1 �.l1ı �� 
o şirk{ alışkanhk edinmiş olan müşrikler, � lZ.? 't� lfj�i �j llr,,J-1 l:. iıı � � ',r, . 
� "Allah dilemiş olsaydı ne biz ne de atalarımız müşrik olmaeı v• hl\'hlr 
• 
şeyi haram kılmazdık" diyecekler. J)�-. "Diyecekler" huyrulmmundnn 
anlaşılıyor ki bunlar, bunu, bu ayetlerin inmesi sırasında daha si�ylcm�mlrılcr, 
fakat bundan sonra muhakkak söyleyecekler ve bu onların gelcccktc hir 
küfürleri olacaktır. Şu halde bu ayet, öncekiler gibi onların gcçmi1ltcki olnylnnnı 
değil, gelecekteki sözlerini, suçlarını, olmadan önce haber verme ve ccvnhmı 
göstermedir. Gerçekten müşrikler daha sonra bunu söylemişler ve hu haherin 

1 -

doğruluğu da gerçekleşmiştir. Nitekim Nahl suresinde � aJı : D. � 1)",,;:.1 �.ılı JUj 
e , e I e A • ,,, "'f"' -' ";. 1 <:"t' ' • , • , • I e A ,, il il I l I ıı' l ' ;;- � �.Jl � \.:...� J.J liJLtl J.J � ;.;. .:,,.: �.Jl .:,,.: li� J\ ah a ortak koşan ar, 1\ arı ıs-

teseydi ne biz, ne de atalarımız, O'ndan başka hiçbir şeye tapmazdık ve O'nsuz 
hiçbir şeyi haram kılmazdık' dediler. " (Nahl, 16/35) ayeti mazi siğasıyla bu 
gerçekleşmeyi açıklamıştır ki, bunlar, Kur'an'ın, Allah katından gerçek bir vahy 
olduğunu apaçık göstermektedir. Yani müşrikler bu doğru delillere kar§ı şirk ve 
haram kılmadan vaz geçmemek ve seni yalanlamak için tutunacak hiçbir şey bu
lamayacak ve ancak şirk ve haram kılmama kötülüğünü inkar ve Allah ta
rafından tasvibini iddia ederek diyeceklerdir ki: "Allah, bizim müşrik olmamızı 
ve bahsedilen ürün ve hayvanlardan hiçbir şeyi haram kılmamamızı dilemiş ol
saydı biz bunları yapamazdık; ya bize seçme hürriyeti vermez, hepimizi imana 
mecbur kılar veya bize yardım eder, imanı tercih ettirir ve daha ne yapar yapar 
şirk ve haram kılmaya engel olurdu da ne biz, ne de atalarımız müşrikliği ve o 
haram kılmayı istesek de istemesek de yapamazdık. Fakat biz bunları ata
larımızdan beri yaptık. Demek ki şimdiye kadar bizim hakkımızda Allah, 
geçmişimiz için bunun zıddını dilememiş, bizim dilediğimiz bu müşrikliği ve 
haram kılmayı dilemiştir." İşte bu şartlı önermenin anlamı ve mantıki sonucu 
budur. Ve bu kadarla bu söz doğrudur. Ve �.,W (. � � 6. :,J "Rabbin dileseydi 
onu yapamazlardı. " ilahi sözünün manasıdır. Bundan doğru bir sonuç almak 
gerekince, "artık ne yapalım cezamıza razıyız" demek gerekir. Fakat sözün geli
şinden anlaşıldığına göre, onlar buiıu itiraza bahane ederek "Madem ki gcçmi•i
miz için Allah başka dilememiş, böyle dilemiş ve biz böyle yapmışızdır; demek 
ki bunlar bizim rızamız gibi Allah'ın da rızasına uygundur. Ve yalnız bir uydur

mamız değil, Allah'tandır. Çünkü Allah razı olup dilemesiydi biz nasıl iftira 
eder, yalan söyleyebilirdik; o halde geleceğimiz için de bunda bir sakınca yok-
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tur. Şu halde şirk ve haram kılmanın yasak ve suç olduğuna inanmayız, önce 
yaptık yine yaparız; eğer bunda bir kötülük var da AJlah razı değilse, bundan 
böyle bizi zorla ve fiilen önlesi11, yoksa biz kendi isteğimizle vaz geçmeyiz" 
gibi batıl bir sonuç çıkarmak isteyecekler ve böyle derken, her yaratmayı dile
menin, mutlak rızayı ve sakıncasız olduğunu ve kaderin zorlamayı gerektirme
yeceğini; olayların hepsinin ve mümkün olan her insan fiilinin onun lehine ve 
çıkarına olmadığını ve mesela Allah'ın iradesiyle ate§İn insanı yakabildiğini ve 
zehirlerin öldürübileceğini; aynı şekilde Allah, bir yalancının yalan söylemesine 
ve bir iftiracının iftira etmesine müsaade etmiş olmakla, yalanın gerçek olmaya
cağını ve bunun gibi, yaratma ve ilahi irade ile, müşrikin şirke ve haram kılma
ya imkan bulmasından şirk ve haramın da aslen sabit olması gerekmeyeceğini 
ve dün sakıncası görülmeyen bir şeyin veya fiilin, yarın sakıncalı görülebilece
ğini; geçmişte fiilen gerçekleşen olaylara bakarak, İlahi irade ve kaderin hükmü 
bir dereceye kadar bilinmiş olsa bile, geleceği ilgilendiren ilahi takdirin ve ka
derin hükmünün, insanlar için gizli ve bilinmeyen olduğunu; bununla beraber bu 
şirk ve haram kılma yüzünden evlatlarını öldürmek ziyanına düşünlerin geçmiş
leri hakkında da bunların kötülüğünü inkar etmelerinin yalan olacağını; aynı 
şekilde yine geçmişte peygamberleri ve Hakk'ın delillerini inkar edenlerin nice 
cezalar gördüklerini ve sonra ilahi iradeyi tek delil kabul ederek, şirki red ile 
imanı ve helalin tasdikini yalnız ona bağlamak, tevhidin hakikatini ve Yüce 
Allah'ın tek yaratıcı ve hakim olduğunu, şirk ve haram kılmaya hiçbir delil ve 
kanıt bulunmayacağıhı dolaylı yoldan itiraf demek olduğu halde, tevhidden 
şirki, helal kılmadan haram kılmayı, iradeden zorlamayı anlama ve isbata 
kalkışmanın nasıl bir çelişki olduğunu düşünmeyecekler ve anlamak istemeye
ceklerdir. 

1 • ciU.S' işte ey Muhammed, böyle -bu yalanlama gibi- yani öyle diyecek olan 
, 

ve öyle söyleyerek ortak koşmanın ve ürün ve hayvanları haram kılmanın Allah 
tarafından yasaklanmış ve azab ve cezayı gerektiren suç ölduğunu inkar edecek 
olan Kureyş müşriklerinin fiilerinden zorunlu yaptırım ile engellenmemiş ve ha
ber verilen ceza ve azabı henüz tatmamış olduklarından dolayı, batıl zanlarına 
göre, varsayımlar ile doğrudan yanlış ve batıl sonuçlar çıkararak seni yalanla
maları gibi- dir ki ı.::..� ı)r� � �) � �_..ilı 'y'j$ bunlardan öncekiler -yani 
geçmiş peygamberlerin ümmetleri- ceza ve azabımızı tadıncaya kadar yalan
lama işini yaptılar da, sonunda o inkar ettikleri azabımızı tattılar. Şu halde, 
o müşriklerin geleceği geçmişe kıyas ederken geçmişte ceza olmadı zannetmele-
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ri de yalandır. Ey Muhammed, Jj sen öyle diyecek olan müşriklere şüyle de 
l:.J :;.� � � rr � � yanınızdan bir ilim; delil göstermeğe değer bildiğiniz 

bir şey var mı ki, bize onu çıkarasınız? Yoksa bu dolayh yoldan çıkardığınız 
sonuç ilim değil, cehalettir. Bu  söylediğiniz kazıyye-i şartıyye (şartlı önerme) 
den çıkarmak istediğiniz sonuç çıkmaz. Bunu·nla, şirk ve haram kılmada isabeti
nizi ispat değil, nihayet gerçekte müşrik olduğunuzu, ürün ve hayvanları haram 
kılmış bulunduğunuzu ikrar ve yalancılığınızı ispat etmiş oluyorsunuz. Bu sözde 
;)i.Jı �I �;.�; �ı ilme değil zan ve kuruntuya uyuyorsunuz. Atalarınızdan beri 

, , , 

bu yalan ve iftiraya imkan buJabildiğinizden, yalancıhğınızın emri vaki ol
masından, yalanın da gerçekte doğru olması gerektiğini ve İlahi iradeye uygun 
bulunduğunu varsayıyorsunuz. �;:.).; �} �1 �� Ve siz başka bir şey yapnuyor, 
ancak kendi gönlünüze göre varsayımlarda bulunuyor, yalan söylüyorsu
nuz. Hakkı ve doğruyu nefsin gerçeğe uygunluğunda değil, gerçeğin nefse uy
gunluğunda arıyor ve apaçık olan ilmi ve gerçek deliliyle ve ölçüsüyle ölçmü
yor, sadece kişisel eğilimlerinizle ölçüyor, nasıl arzu ve tahmin ederseniz hak 
öyle olur varsayıyorsunuz da, istememeniz, görmemeniz, anlamamanız, inkar 
veya değiştirmenizle gerçek değişir sanıp kendinizi aldatıyorsunuz. Hatta kendi 
eyleminizi ve öznelliğinizi bile tam anlamıyla değerlendirmiyor, serbestçe 
yaptığınız işlerle İlahi iradenin, sizin iradenizi takip ettiğini ve bu yüzden birçok 
hatalar ile üzüntüler, zararlar çektiğinizi düşünmeyip kuru inkar ile sorumluluk
tan kurtulacağınızı sanıyorsunuz. 

1 

Ey Muhammed, �Qı �I JJj Jj şu . halde, en kesin ve üstün delil 
Allah'ındır, de. Yani madem ki siz ilme ve gerçek delillere önem vermeyip 
hayatınızın istediği varsayımlarda bulunuyor ve delil olmaya değer bir bilginiz 
olmadan, eyleminizin yalarımızın cezasını inkar ediyorsunuz, o halde aleyhiniz
de ��I r�' ,;. :_:.;� '�; 'i�"O'nun azabı, suçlu toplumdan geri çevrilmez" 
(En'am, 6/147) hükmünü uygulamak için suçluluğunuz, iftiracılığınız, ya
lancılığmız davasını en güzel şekilde ispat edecek, son derece açık, sağlam ve 
değişmez, bozulması ve geçersiz kılınması mümkün olmayan delil, Allah'ındır. 
Çünkü Allah, dışta ve içte bu kadar deliller, geçmiş ve şimdiki toplumlarda 
birçok ibret örnekleri ortaya koymuş ve geniş rahmetiyle size göz, kulak, akıl, 
anlayış ve dilediğini seçme yeteneği vermiş, Kitap ve Peygamber göndermiş Jl 

� - -
• t:..}� � 1,;1 L.� ı.+_ı:.1 � ::,:.J �- •;:!; �1 ::;.; �� � �� � � "Doğrusu size Rahl>i-
nizden basiretler (gönül gözleri, gerçekleri anlama yetenekleri) geleli. Arllk kim 
gerçeği görürse yaran kendisine, kim de gerçeğe kör olursa zararı kendisinedir. 
Ben sizin üzerinize bekçi değilim" (En'am, 6/104) buyurmuş, davranı�larınızan 
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kötülüğünü ve onları rıza veya razı etmeyle hoşlanarak zevkinizle, kazan· 
manızla ve bu  durumda sorumluluğu, lezzeti ve üzüntüyü size ait olmak üzere 
yarattığını ve bunun sonunda bir haşr ve ceza gününün geleceğini ve zalimlerin 
kurtulaşa eremeyeceğini anlatıp, bu helal ve haram hükümlerini açıklamak ve 
sonunda ��ı r:,i)ı � :.:.,� ');. �� ;+�·G,'C.� _,� � Jil "'ı!JJJ�;r �,u * �)_)� �� sözünü 
bildirmek ve  sizin bunlara karşı tutunmak isteyeceğiniz bu istidtalinizin 
(herhangi bir delile dayanarak sonuç çıkarmasının) boş ve geçersiz olduğunu 
bi'klirmiştir. Bir de İlahi delilin etkisini ve güzelliğini anlamalı ki, siz bunun 
karşısında tutunacak, söyleyecek bir şey bulamıyorsunuz da, Allah'a karşı yalnız 
Onun iradesiyle lehinize delil gösterip sonuca varmak istiyorsunuz; bu ise tama
men sizin aleyhinize bir delildir. Bu bakımdan en kesin ve üstün delil (hucceti 
balığa) Allah'ındır. c;ünkü "Allah dileseydi biz bu şirk ve haram kılmayı yapa
mazdık" demek, Allah'm iradesine karşı gelebilecek hiçbir irade olmadığını iti
raf etmektir. Bu  ise Allah'ın ortağı olmadığını ve Allahtan başka ibadet edilecek 
bir varlık, bir yaratıcı ve mutlak hakim bulunamayacağını ve bütün şirk dava
larının geçersiz olduğunu itiraf etmektir. O halde siz bu istidlal ile şirk ye haram 
kılmanın doğruluğunu ispata kalkışmakta çelişki içindesiniz. Kendi davanızı 
bozup geçersiz kılıyor ve tevhidi ispat etmiş bulunuyorsunuz; sonra da dönüp 
bununla şirki ispat ve tevhidi bozduğunuzu zannedip, peygamberi yalanlamaya 
kalkışıyorsunuz. Şu halde bu ilahi irade delili sizin lehinizde değil, tamamen 
aleyhinizde en kesin ve üstün olan İlahi bir kanıttır. Aynı şekilde şunu unutma
mak gerekir ki siz, Allah'ın iradesinin ayrıntısını, geçmiş ve gelecekteki tecelli
lerini ve alakalarını tamamen bilemezsiniz, 'onu ancak O bilir. :. 0).lı �lL ��� 
"Gaybın (görünmez bilginin) anahtarları O'nun yanındadır. " (En1am, 6/59) ve 
siz, O'nun iradesinden değil, kendi iradenizden ·sorumlusunuzdur. Ve Allah'ın 
geniş rahmetiyle bazı fiillerinizde size irade verdiği ve sizin hakkınızda kendi 
iradesinin bir kısmını sizin iradenize, istek ve kazancınıza bağlı ve ilgili kıldığı 
ve : ·.!& rs� 'jj-l� �) j:, � -;,;;. �I � ''Ama kim mecbur kalır;·a, başkasına saldırma
dan ve sınırı aşmadan (bunlardan) yemesinde bir günah yoktur" (Bakara, 2/173) 
buyruğunca, mükellefiyet ve sorumluluğunuzun bu kısma ait olduğu da muhak
kaktır. Allah dilemeden sizin hiçbir şey yapamayacağınız nasıl apaçık ise, 
Allah'm bazı şeyleri de sizin dilemeniz üzerine ve sizin rızanız ve isteğinizle 
yaptığı ve bu şekilde de birçok şeyler yarattığı daha açıktır ki, işte sizin sÔrum
luluğunuz bu noktada, geniş rahmeti ve suçluların cezalandırılması bu nokta
dadır. İman ve ibadet de bu türdendir. O halde sizin sorumluluğu inkar etmek 
için kendi, iradenizi bırakıp da Allah'ın, ayrıntısını bilmediğiniz iradesiyle istid· 
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lal etmeniz veya Allah'rn sizin iradenize bağladığı iradesini aksine <lcği�lirmcy� 
kalkışıp iradenizi Allah'ın iradesine bağlamanız ve şu halde O dilemeseydi biz 
müşrik olmazdık; o halde O dilemeyince iman etmeyiz demeniz, Allah'ın tama
men aleyhinizde açık ve kesin bir delilidir. Çünkü Allah'ın iradesini tutanak edi
niyorsunuz, hem de Allah'ın dilemediğini diliyorsunuz. Niçin müşrikliği, ya
lancılığı beğenip tercih ediyorsunuz da, imanda, doğrulukta zorlama 
istiyorsunuz. Sonra da şirkinizin, iftiranızın cezasını işittiğiniz zaman, Al lalı 
imanımızı dilemedi ki, iman edelim, diyerek itiraza kalkışıyorsunuz. Ne hil iyor· 
sunuz ki, siz iman etmek dilerseniz Allah dilemeyecekti? Niye bilmiyorsunuz 
ki, Allah size dileyin dedi de siz dilemediniz? Madem ki irade Allah'mdır, el· 
bette Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz, bu muhakkaktır. O halde siz di
leseniz de dilemeseniz de şirk, batıl ve müşriklerin kurtuluşa ermeyeceği, 
günahkarların ve yalancıların ceza göreceği de muhakkaktır. Evet �� : C:- :,U 
�1 Allah herkese genel olarak doğru yolu dilemi� olsaydı müşrik olsun, 
olmasın hepinizi doğru yola iletir, imanda ba§anya ulaştırırdı. Fakat siz de 
biliyorsunuz ki, hepinizi doğruya iletmemiştir; kiminiz doğru yolda, kiminiz 
sapıklıktadır. Ayrıntıların belirlenmesinde ihtilaf etseniz bile, şunda ittifak eder
siniz ki, karşı çıkan çıkmayan (muhalif-muvafık), inanan ve inkar eden hepiniz 
doğru yolda değilsinizdir. Demek ki Allah hepinizin genel hidayetini, topluca 
doğru yola ulaşmasını dilememiş, hidayet isteyene hidayet, sapıklık isteyene de 
sapıklık dilemiştir. Şu halde ilahi irade de bir kısmınızın, yani doğru yolda ol
mayanların kurtuluşa ermeyeceği ceza ve azab göreceği belli ve muhakkaktır. O 
halde ceza ve azabı inkar edenler doğru yolda değildirler. Ve bunların ceza ve 
azab göreceklerini red ve inkar etmek de mümkün değildir. İşte bu hususta ilahi 
irade ile istidlalden alınacak doğru sonuç budur. Yoksa müşriklerin, suçluların 
ve yalancıların gerçekte var olmalarından, yani Allah'ın bunları yaratması ve 
kendi dilekleri olan suçluluklarını irade etmiş olmasından o suçun, o yalanın, o 
şirk ve haram kılmanın da Allah'a ve Allah'ın emrine, rızasına isnad edilmesi 
gerekmez. Allah katında suçlunun suçluluğu muhakkak, suçu ve suçunun cezas·ı 
da muhakkak; yalancının yalancılığı muhakkak ve ilahi iradeye uygundur, rıza
sına uygun değildir. Fakat söylediği yalanın an]amı pratikte gerçekleşmez. Al
lah'ın ne iradesine, ne de rızasına uygun değildir. Çünkü yalanla ilahi irade ilgili 
olsaydı yalan olmaz gerçek olurdu. İşte şirk ve haram kılma, ürün ve hayvanlar 
da böyledir. Müşrik var, suçu da var, cezası da vardır. Bunlarla ilahi iradenin il
gisi vardır, fakat müşriğin iddia ettiği, Allahın ortakları olması ve haram ya
landır. Bunlarla ilahi iradenin ve ilahi rızanın ilgisi yoktur. Ceza da bundandır. 
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l�y Muhammed! Allah'ın açık ve kesin deliline karşı hiç delilleri olmayan 
v e  tutunmak isteyecekleri ilahi irade dahi aleyhlerinde bulunan o müşriklere Jj 
r� r:;_ j,,ı �1 �J'14. • � �.ılı � (� ... � Haydi bu iddia ettiğiniz haram kılmayı 
Allnh'ın yaptığına tanıklık eden şahitlerinizi getirin de. Yani bu ürün ve hay
vnnlar atalanmızdan beri Allah'ın iradesiyle haramdır diye müşrik halkı aldatan 
�cytanlarmı ve kodamanlarını da hazır etmelerini söyle ki delilin tebliği tamam 
olsun. ıJ� �ll Bunun üzerine eğer gelip "Evet bu ürün ve hayvanları Allah 
haram to'ldı,' biz buna Allah için şahidiz" diye tanıklık ederlerse � 'ı';\1 � 
sen onlarla beraber tanıklık etme. G;�� ı�-"'.ır �.ılı : 'Q.1 � 'i� Bizim ayetlerimizi 
yalanlayanlann •'_;. '-.ı\ �....:..� 'i �.ıJ � ve ahirete iman etmeyenlerin �)� �� �J 

,. ,  il , , , , ,. , 

ve kendilerinin Rabbi olan yüce Allah'a başkasını denk tutanların hiçbirisi-
nin keyiOerine uyma. Yani öyle tanıklık edecek olanlar bütün bu haldedir, hak 
delilleri yalanlarlar. Yalanda sakınca görmezler, Allah'a bile ortak koşar, haktan 
saparlar ve böylelerinin yapacağı tanıklık, sırf gönüllerinin keyfinden, yalancı 
şahitlikten başka bir şey olmaz. Görülüyor ki bu, �)� �� �� fasılasıyla bu 

, , , , , 
ayet, surenin birinci ayetine bir terci (döndürme) olmuştur. Şu halde � ;J �1 �� 
�ll 4f.1J A ı;)ll �',4-'· � "Bu böyledir; çünkü Rabbin, halkı habersiz iken 
ülkeleri zulüm ile helak edici değildir. " (En'am, 6/13 1 )  gerçeği ve 1_µ.1 r') � J,i 
�; .. Hli.ıf � 'i �I )JJI �� � S�:;.. �.,:.W 'J-;_:; J..� Jı �� ):.. "De ki: Ey kavmim! 
GÜcünü� yettlgince yapacağınızı yapın, be,; de yap�cağımı yapıyorum. Yakında 
(dünya) yurdu (nu)n sonunun kime ait olacağını bileceksiniz. Muhakkak ki 
zulmedenler, asla kurtuluşa eremezler. " (En'am, 6/135) iyi ve sakındırıcı şeylerin 
vaad edilmesi tamamen pekiştirme ve sağlamlaştırma ve inkarcıların geçmişte, 
gelecekte her çeşit haksızlıkları ispat ve her türlü tutamakları iptal olunduğu bu 
noktada, baştan buraya kadar özet bir bakışı geriye döndürme daha ihtar edile
rek tevhid ve peygamberliğin doğruluğu ve açıklığı en güzel bir şekilde vurgu
landıktan sonra, dosdoğru yol olan Allah'ın dininin esasını oluşturan emirler ve 
yasaklar, bilhassa kapsadıkları haramlık açısından özetlenerek buyruluyor ki: 

> 



(... u .. uz: n 6- EN'AM SÜ IH�SI: 1 � 1  �4J 

Meal-i Şerifi 

151- De ki: Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım: O'na 
hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana babaya iyilik edin, fakirlik korkusuyla 
çocuklarınızı öldürmeyin, sizin de onların da rızkını biz veriyoruz. 
Kötülüklerin açığına da, gizlisine de yaklaşmayın. Haksız yere Allah 'ın 
haram kıldığı cana kıymayın. Düşünesiniz diye Allah size bunları emretti. 

152- Yetimin malına yaklaşmayın; yalnız erginlik çağına erişinceye ka· 
dar (mahna) en güzel biçimde (yaklaşabilir ve uygun şekilde harcayabilirsl· 
niz). Ölçü ve tartıyı tam adaletle yapın. Biz kinıseye gücünün yettiğinden 
fazlasını teklif etmeyiz. Söylediğiniz zaman da, yakınınız da olsa adil olun 
ve Allah'a verdiğiniz sözü tutun. Öğüt alıp düşünesiniz diye AIJah bunları 
size emretmiştir • 

. 153- İşte benim doğru yolum budur; ona uyun. Sizi O'nun yolundan 
ayıracak başka yollara uymayın. (Azabından) korunmanız için Allah size 
böyle tavsiye etmiştir. 
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� � r� (.. Jjl �� Jj Geliniz de size Rabbinizin asal haram 
kıldıklarını okuyayım. İbnü Abbas Hazretleri demiştir ki: Bu ayetler diğer mu
kaddes kitapların hiçbirinden neshedilip yürürlükten kaldırılmamış muhkem a
yetlerdir. Bunlar, ademoğullarının hepsine haramdır. Ve ��I �1 � ::.,� 
"Kitabın anası olan muhkem (açık anlamlı) ayetlerdir" (Al-i Imr�n. 3/7) Bunlarla 
amel eden cennete girer, etmeyen cehennem. Ka'bü'l-Ahbar da demiştir ki :  Bu 
ayetler Tevrat'ın başlangıcıdır. (,Jw Jj �)ı F)ı �' � Bu şekilde bütün 
şeriatler bunlar üzerinde toplanmış, bunların Musa Aleyhisselam'a indirilen 
"kelimat-1 aşere" (on emir) olduğu da söylenmiştir. Bunu Bükal �ı �L:.;. 
;.ıı �tr. ıfa. �G:.� isimli eserinde şöyle açıklar: Yani bu ayetler yüc'e All�h'ın 
Musa aleyhisselama yazdığı "elvahı cevher" de ilk yazdığı on ayeti kapsamak
tadır ki şunlardır: Şirkten, yalan yere yemin etmekten, ana babaya karşı gelmek
ten, öldürmekten, zinadan, hırsızlıktan, yalan ve iftiradan, başkasının elindekine 
göz dikmekten nehiy (yasaklama); cumartesiye saygı ile ernir'dir. Görülüyor ki, 
bu (sayılanlar) dokuzdur. Bütün bunların birincisi de surenin başından beri 
açıklanagelen tek Allah inancıdır ki, bu şirk'in yasaklanması içinde olmakla be
raber, üçüncü ayetle bilhassa açıklanıp özetlenmiştir. Şu halde bunlar önce ve 
sonra bir esasta yer almış olan ve hak dinin esaslarını meydana getiren ve 
yüzyıllar boyu gelen toplumların değişmesiyle değişmeyen on hükümdür. �1 
Şöyle ki: ı�·_-•. .ı.ı ı)'p ':l O'na hiçbir şeyi ortak koşmayınız. İman açısından , , , 
AIJah'a herhangi bir şeyi, hiçbir şekilde ortak iddia etmeyiniz, amel açısından 
Allah'a isyan ve itaatsızlık olan hususta başkasına itaat etmeyiniz. �c.;.ı ;:.JQLı:, 
Ve anne babanıza ihsan, yani cı.:..;.ı ;:JQLı 1;_;..1 baba ve ananaza iyil ik �e ,, , "" "' ,,, 
güzellik ediniz. Burada haramların yani yasakların açıklanacağı söylenmiş iken 
böyle bir emrin, yasaklamalar arasında ne münasebetle getirilmiş olduğu sorusu 
akla gelebilir. Fakat, önce haramları aşağıda olduğu gibi okuyayım denilip de 
birtakım yasaklar ve emirler anlatıldığı zaman, işte o haramlar bu açıklamalar 
içindeki yasaklardır demek olur. Ve maksadın yalnız �aranılan değil, onlarla 
sıkı ilgisi bulunan emirleri de açıklamak olduğu anlaşılır. İkinci olarak, bununla 
şu da gösterilmiş olur ki, haram yalnız açıkça yasaklamadan değil, bazen emir
den de anlaşılır. Bundan dolayı usul ilminde şu kaide tesbit edilmiştir ki :  Bir 
şeye emir, zıddının haram kılınmasını gerektirir, eğer haram kılmamak emirden 
kastedileni ortadan kaldıracaksa; değilse kerahetini gerekli kılar. İşte gerek bu 
ve gerek gelecek olan ı)) �ı , �; �1 )�ll �li r�_ı • �ı ı)�l emirleri de hep 
böyledir. Şu halde "ana babanıza ihsan ediniz" emri, "onları asla incitmeyiniz" 
nehyini de gerekli kılar. Yani ana babayı incitmek o kadar haramdır ki, akıl ve 
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hayale getirilecek �ey değildir. Onlar hakkında ancak ihsan vazifesi 
düşünülmelidir ve ancak o yapılmalıdır. Üçüncü olarak, bu ifade şekli şuna da 
işaret eder ki, ana babaya ihsan bu kadar yüksek bir görev olmakla beraber. 
Allah'a ortak koşmayı gerekli kılmamalıdır. Yani ana baba, evlatlarının Allah'a 
isyan etmesiyle memnun olacaklar ise, onları bu şekilde memnun etmeğe . 
çalışmak, Allah'a şirk anlamına geleceğinden, yasaklanmıştır ve haramdır. Nite
kim Lokman suresindeki ı.) �� � � � � � � (. <.il  �_;.:s �1 ,fa �Wı� �(, 
'\;.J� Q�ı "Eğer onlar seni, hakkında hir bilgi-;; olmayan hi; şeyi hana orı,;k 
koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi ge��i11. " 
(Lokman, 31/15) ayeti ve benzerleri ile bu açıklanmıştır. ... 

*,:,'i..! � ;J'"'i�1 ı)�i; 'i� Yoksulluktan dolayı çocuklarınızı da öldürnıeylnlı. 
Bu da haramdır. Ana babaya ihsan evladın görevi olduğu gibi, evladın hayat 
hakkına tecavüz_etmemek, korumak da ana babanın görevidir. İsra suresinde 
_,:,':A..! �:··� ;J'"'i�l 1)�';7 y, "Çocuklarınızı yoksulluk korkusuyla öldü:,.meyiniz" (İsrll. 

17/31) buyrulmuştur ki, buradaki bir delaleti izahtır. Çünkü "fiilen yoksulum, be
sleyemeyeceğim" diye çocuğu öldürmek haram olunca, fakir değilken, fakir ol
mak korkusu ile öldürmenin haram olacağı öncelikle anlaşılır. 'Ye işte bunlarm 
her biri bir ayette hükme bağlanm·ıştır. * � ı-,r. �,���1 ı):j �

,
.Jı � � 

"Bilgisizlik yüzunden beyinsizce, çocuklarını öldürenler muhakkak ki, ziyana 
uğradılar . . .  " (En'am, 6/1 40) buyruğundan da anlaşıldığı üzere Arap müşrikleri, 
ktz çocuklarınt diri diri kabirlere gömüyorlardı ki, buna (kızını diri diri 
gömmek) tabir olunur. Ve bunu bazısı cahiljye gayretiyle, bazısı da yoksulluk 
nedeniyle veya korkusuyla yapıyorlardı ve gerçekte asıl sebep bu korkuydu. Bu 
düşünceyle idi ki, şeytan onlara çocuk öldürmeyi hoş gösteriyordu. Gerçekte ev
lada karşı meydana gelen bu cinayete çoğunlukla etken olan en önemli sebep, 
beslemek endişesidir. Bunun karşısında diğer sebepler sözünü etmeyecek kadar 
hükümsüzdür, azdır. Şu halde bilhassa bu sebebin reddiyle diğer zayıf sebepler 
ve vehimlerin reddedilmiş olacağında şüphe yoktur. Sonra bu yasak, Arap 

. müşriklerinin kız evladı hakkmda adetlerini, bilhassa amaç edinmekle birlikte, 
hükmünün onlarla sınırlanmış olmadığı ve çocuk düşürmek cinayetlerini de 
kapsadığı açıktır. 

Kısacası, gerek yoksul olunuz ve gerek zengin, gerek zayıf olunuz gerek 
kuvvetli, evlada bakmakla yoksul kalmaktan korkup, onları herhangi bir şekilde 
öldürmeyiniz. ��� �j) � Sizi ve onları rızıklandıran, besleyen ve besleye
cek olan biziz. Yani siz değilsiniz. O halde rızık elde etmeğe gücünüz yetme-
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nu.•si m·tlt·niylc açhğa veya ölüme mahkum olduğunuza hükmedip de öldürme 
cinnyl· t in i  İljlcmeye kalkışmayınız. �l)Jı ı� ı.ı� Ve kötülüklere yak-, 
ha�nuıy11uı. � (..� � AJ;. (.. Gerek açığı olsun, gerek gizlisi. Yani zina ve , 
liviita (homoseksüellik) gibi her çeşit fuhuş, gerek rezH müşriklerin yaptıklar& 
�ihi açık genelevlerde olsun ve gerek seçkin denilenlerin yaptıkları gibi dost tu
tarak gizli bir şekilde olsun, hepsi haram olduktan başka bunların başlangıcı, 
schcblcri ve yolları da haramdır. Açık veya gizli fuhşu yapmak şöyle dursun, 
onlara yaklaşmayınız bile. �.::..,.u �lS" :.;ı ,_/,;JI ı;_p ı.ı� "Zinaya yaklaşmayın, çünkü , , ,,. 
o, açık bir kötülüktür ... " (İsra, 17/32) buyruğunca, "Fahişe"den anlaşılan zinadır; 
fakat "fevahiş" diye çoğul getirilmesi, zina türünden olan her çeşit kötü işi, yani 
dilimizdeki ifadesiyle her nevi fuhşiyyatı (her tür kötülüğü) kapsadığını ifade 
eder. Bundan dolayı bazı müfessirler bunu, genel olarak 

.
•�' » (günah, suç) ·ile 

tefsir edip �C.:, r:1 �� IJ�,�� "Günahın açığını da gizlisini de bırakın" (En'am, 6/ 
120) buyruğuna döndürmüş ise de, gerek ayetin ifade şekli ve gerek rivayet 
açısından bu mana burada pek açık değildİL Özellikle bunun ÇOCUk öldürme ile 
mutlaka birisini öldürme yasakları arasında $öylenmesi gösteriyor ki, bunda da 
bir öldürme manası, vardır. Yani fuhşiyyat özünde bir büyük suç ve cinayet ol
makla birlikte, bir de evlat öldürme hükmündedir. Çünkü zina sonucu doğan 
çocuk, tehlikelerle ve ölümle karşı karşıyadır, ölü hükmündedir. Nitekim Resu
lul lah azl hakkında bile �ı �T,Jı �i "Bti gizli bir öldürme (diri diri 
gömmek)dir"(l) buyurmuştur: şu halde f�hşiyyatın gizli açık ne kadar katillikle
ri kapsadığını anlamalı. 

. . . aJı r'.:> �t � ·;�H ı)�·;; �� Allah 'ın haram kıldığı, yani Islam ile olsun and-
laşma ile olsun, kanını korunmuş ve muhterem, katlini haram kıldığı her
hangi bir kimseyi de öldürmeyiniz. J.;JLı � I  Ancak sabit bir hak ile olursa 
başka. Müslüman bir kimse aleyhine b� ha

'
k peygamberimizin: �;ı.S;.ı r'.) � ı.ı 

� � � �� .:ı�t � Wj� .:ı�t � )S' : � ı.S'..b.Lt �ı "Müslüman bir kimsenin kanı 
<'(. 

,, ,,,, , 
, # ... , # ,.. , 

helal olmaz. Ancak şu üç sebepten birisi ile olur: İmanqan sonra küfür, evlen-
dikten sonra zina ve haksız yere bir kimseyi öldürmek"(2) hadisiyle açıklandığı 
üzere üç sebeple sabit oltir. Maide suresinde ise gayri müslimi de kapsamak 
üzere: ,)fi� Vı � �w �1 � � ı' ";:. J.:J ::;. "Kim, bir cana kıymamış yahut , ,, - " , , 

yeryüzünde bozgunculuk yapmamış birisini öldürürse" (Maide, 5/32) diye de 
-------.------------·--

(1) Müslim, Nikah, 141;  İbn Mace, Nikah, 6 1 ;'Ahmed b. Ha.nbcl, 361,434. 
(2) Buhari, Diyat, 6; Müslim Kasamet, 25,26; Ebu Davud, Hudfid, 1;  Tirmizi, Hudfıd, 15; Nesei, 

Tahrim, 5,1 1 , 15 ;  Darimi, Siyer, 1 1 ; Ahmed h. Hanhcl, 1, 6 1 ,  63, 65, 70, 163, 382, 428, 444, 
465, VI, 181, 214. 
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özetlenmiş ve I� �1 1)�:� �1 (�W Jo�"i1 � ��:., �;_,�� ;J.Jt �;J� �.ili jlj,. WI "Allah ,, ; "" ,; ... 
ve Elçisiyle savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk yapmağa çalışwılarm <'('-

za.w ya öldürülmeleri, ya asılmaları ... " (Maide, 5/33) buyrulmuştur. Bu bozgun
culuğun müslümandan ortaya çıkması durumunda hak sebebi dörde ulaşnıı� 
olur. Kısaca diğer şeylerde helal asıl, haram ayrı bir delil ile sabit olursa da · 
nüfus bunun aksinedir. İnsan öldürmede asıl olan haram olmaktır. Helal olması 
ayrı bir delil ile sabit olur. �� İşte bu emri ve yasağı, bu beş buyruğu �� 
4'.! Rabbiniz size tavsiye etti, lütuf ve rahmetiyle kesin bir şekilde emredip ahid 
�erdi. (Nisa suresindeki 1 1 . aıı �; ayetine bkz.) Ki �)-�7 � akıl edesi
niz. Yani bu yasaklanan haramların kötülüğüne bu tavsiyelerin faydası, aklı 
olanlar için apaçık ortada olduğundan siz akıllarınızı kullanmakla nefislerinizi 
bağlayıp bu haramlardan menedesiniz. 

r-:�lı JC. ı;).7 "J� Ve yetim mahna yaklaşmayınız. H içbir şekilde 
saldırmayınız; bu da haramdır. ��1 � J;.. �1 � �� �� Ancak kuvvetlerine 
erinceye, rüşdüne ulaşıncaya kadar -koruma, artırma ve zamanında teslim 
gibi- en güzel şekilde yaklaşma -mümkün olan en güzel velayet ve vesayct
müstesna. O zaman ;..4JC,:.1 �I ı;J·�u (�� � ;.�· il �G "EKer onlarda hir ol1:ımluk 
görürseniz, hemen malların� kendilerine v�rin. " (Ni.w1, 4/6. liyete hkz.) 1)�1� 
.Ja:...A.l� ��G �ı Ölçüyü ve teraziyi denk ve tam tutunuz. l lcm eksik vcyn 
fazla ölçü kullanmayınız, hem de ölçer ve tartarken eksik veya fnzla ynp
mayınız, ağdırmayınız ki, eksiği fazlası haramdır. Şu halde yetim malı olmasa 
bile ba§kasının hakkına tecavüz de haramdır. Şu kadar ki �� �I ı' ';; � � biz 
bir kimseye gücünden başkasını teklif etmeyiz. O halde adalet ve eşitlik 
aslında zor bir şey ise de, buna da gücünüz kadar uymakla yükümlüsünüz, 
gücünüzün yetişmediği affedilmi§tir. ı)f'G ��li �� Ve söz söylediğiniz zaman 
adil olunuz. Yani gerek hüküm vermede, gerek şahitlikte ve gerekse herhangi 
bir hususta bir söz söylediğiniz zaman hakkını, doğrusunu söyleyiniz. Adalet ve 
hakka aykırı söylemeyiniz ki, bu da haramdır. '-':,in �lS' ')� Lehinde veya aley· 

hinde söyleyeceğiniz kimse isterse akrabanızdan olsun. Yine doğru 
söyleyiniz, taraf tutmayınız. 1)�1 J.ıı �.J Ve Allah 'ın ahidlerini yerine getiri· 

niz; gerek Allah'ın size teklif etmiş olduğu ahidleri, emirleri, yasakları ve gerek 

sizin Allah'a veya Allah adına başkalarına verdiğiniz ahidleri, nezirleri. yemin

leri, akidleri, geçerli olan her çeşit taahhütleri tamamen yerine getiriniz- Ahdi 
bozmak da haramdır. Görülüyor ki, bu emirden anlaşılan vücfib ve zıddının ha
ramlığı, iman ve amel hududunun kapsadığı her çeşit emirleri ve yasaklara ile 
bütün ahidleri içine almaktadır. Şu halde �L.J r_'J'I �� l.J��� "günahın açığını da 
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gizlisini de bırakan" emri ve buraya kadar geçen ibadetler, helal ve haram vs. 
hükümleri hep burada dahildir. �i İşte bunlan, bu teklifleri � � Rabbi
niz size tavsiye -ve te'kiden emir: etti ki �J')'JS ;J:.tJ öğüt alip düşünesiniz. 
Bunları iyice hatırınızda tutasınız ve içindeki derin kapsamı düşünesiniz ve 
gereğini yerine getiresiniz. ı-. _;�· '. c.>� ı:a �t, Ve işte bu, yani yukarıdan beri , , , 
açıklanagelen tek Allah inancı ile şu iki ayette Allah'm tavsiye ettiği bu emirler 
ve yasaklar, bu on hüküm benim dosdoğru yolumdur. Doğrudan doğruya tut
tuğum yolum; caddem, dinimin esası ve açık ve geniş yolumdur. Bunun için 
;�u siz de buna, bu benim yoluma uyunuz µı ı;.!; 'J� ve türlü türlü yol-, , 
lara gitmeyiniz. Çeşitli dinler, mezhepler, bid'at ve sapıklık olan çeşit çeşit yol-
lar arkasında dolaşmayınız ki � � � ';,'):::; Sizi parça parça edip Allah yo-,,,, "' ,. 
lundan dağıtmasın. Darimi'nin Müsned'inde de kaydedildiği üzere İbnü 
Mes'ud Hazretleri demiştir ki: "Resulullah bize bir düz çizgi çizdi, 'bu rüşd yo
ludur' dedi. Sonra bunun sağından ve solundan birçok çizgiler daha çizdi 'bunlar 
da birtakım yollardır ki, her birinde bir şeytan vardır, ona çağırır.' dedi. Sonra 
da bu ayetleri okudu".(1) Kısaca Allah'a gidilir sanılan birçok yollar vardır. Nite
kim J.ı�l 1.1"'�1 l� J.11 JI J.,)z.ıl "Allah'a yol, yaratıkların nefisleri kadardır, yani , 
o kadar çoktur" denilmiş. Fakat bütün bunların içinde gerçekten Allah yolu, Al
lah'a ulaştıran ve Allah'ın koyduğu, Allah ve elçileri tarafından davet olunan hak 
yol, doğru yol bir tanesidir ki, taraftarlarını toplayan, birleştiren, dağıtmayan, al
datmayan tevhid yoludur. Herhangi bir hususta hak birdir, batı) çoktur. Gerçi 
her bir olanın hak olması gerekmezse de, hak mutlaka birdir. Çeşitli yer ve za
manlarda hakkın hükmü farklılık gösterebilir. Dün hak olanın her zaman için 
hak olması gerekmez. Batıdaki bir kimse için hak olanın, doğudaki için de hak 
olması gerekmez. Ve bu şekilde hak çok olur gibi zannedilebil irse de her birinde 
hakkın hükmü birdir, çok olmaz. Şirk, kökünden batıldır. Sonra hiçbir zaman 
farklılık ve değişiklik göstermeyen ve ilahi dinlerin,. semavi kitapların 
hiçbirinde nesh edilmiş olmayıp hepsinde emir ve tavsiye edilmiş olan birtakım . . 
asıl hükümler vardır ki, bütün dinler bu noktada ittifak eder. işte yukarda 
açıklanan on hüküm de bu çeşittendir. Bu ayetle açıklanıyor ki, bu emirler ve 
yasakların ilgisi yalnız muhataplara mahsus değil, Hz. Peygamberi de kapsar. 
Ve Resulullah bunları sürekli olarak yerine getirmiştir. Yüce Allah'ın öteden 
beri emri ve tavsiye ettiği bu pr.ensipler, Peygamberin doğrudan doğruya tuttuğu 
yoldur. Ve Peygamberin tuttuğu yol Allah yoludur. Ve Allah yolunu bulmak is-

( 1 )  Buhar!, Rikak, 4; Tirmizi, Kıyamet 22; İbn Macc, Mukaddime, 1, Zühd, 27; Darimi, Mukad
dime, 23, Rikak, 20; Ahmed b. Hanbcl, J, 293, 3 1 6, 322, 385, 435, 465, IH, 397. 
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bulmak isteyenler, Peygambere uyup, bunları tutmalıdır. Ve bunun esası ıj � � 
. -

ı��'•. JJ lt "Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayınız" buyruğunca tek Allah inancrnda 
, , 1 

birleşmektir. Bu birleşme de Peygambere uymakla gerçekleşir. Çünkü J.ıı �·, 
ı)�l "A ilah' a verdiğiniz sözü tutun" emri, ancak bu şekilde uygula� ı r. - B ı.ı 
hükümleri yerine getirmeyen ve bunlardaki haramlardan kaçınmayan; yani. 
Allah'a ortak koşan veya ana babaya kötülük eden veya evladını öldüren veya 
fuhuş ve kötülük yapan veya haksız yere insan öldüren veya yetim malına el 
uzatan veya ölçüyü, teraziyi denk ve tam tutmayan, başkasının hakkına tecavüz 
eden veya söz söylediği zaman adalet ve haktan ayrılan veya Allah'm ahidlerini 
yerine getirmeyen veya Peygamber yoluna uymayıp, türlü türlü yollara saparak 
tevhidden ayrılan kimseler ayrılığa düşer , perişan olurlar. �i İşte bunu, Pey-

, 1 

gamber yoluna uymak ve diğer farklı yol1ara uymamak hususunu .'-!�� Allah 
size tavsiye etti ki � � korunasınız. Kötülükler-den saıo'�ıp ayrılık ve 
aykırılıktan kurtularak tevhid dairesinde ilahi korumada bulunasınız. 

Çünkü ittifak (birlik), ilahi bir kuvvettir. Birlik olanlar, ayrı olanlara daima 
üstün gelirler. Fakat batılda ve kötülükte birliğin hükmü de çabuk kaybolmaktır. 
Gerçek kuvvet, hakta birleşmektir. Bu da Peygambere uymak ve bu esaslara tu
tunup, daima birlik yönünü tutmakla olur. 

Evet bunları böy1e öteden beri tavsiye ettik: 

Meal-i Şerifi 

154- Sonra iyilik edenlere (nimetimizi) tamamlamak, her ıeyl 
açıklamak ve doğru yola iletici ve rahmet olmak üzere Musa'ya Kltob'ı vı·r
dik ki, Rablerinin huzuruna varacaklarına inansınlar. 

Evet onları önde ve sonda tavsiye ettik. �W y�I ;,.,.;. Qi � Sonru du 
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Musa'ya kitabı -Tevrata- tamamen �1 IS.ılı ,):;.. yaptığı ihsan üzerine -yani o 
. 

tavsiye olunan hükümleri güzel bir şekilde tebliğ ve tatbik etmesi üzerine- yahut 
gerek Musa ve gerek ona uyarak güze) ahlak edinen, yaptığını güzel yapan ve 
bu şekilde o tavsiyeleri de güzelce uygulayan herhangi bir kimseye nimeti ta
mamlamak � � ��  ve her şeyi açıklamak, yani AJlah'ın ahidlerini yerine 

- ,,,. ,. , 

getirmek için dinde muhtaç oldukları her şeyi, ayrı ayrı açıklamak t;.�� J./i.ı ve 
bir hidayet ve rehber ve bir rahmet olmak için verdik ki �; .. :� � • fu.ı ;.4tJ 

, , , , .,., 

onlar -Musa'nın toplumu olan o İsrailoğulları- Rablerinin, yani yüce Allah'ın 
huzuruna varacaklarına iman ederler. Öldükten sonra dirilmeye inanıp 
mükafat ve cezayı tasdik ederler. Bu böyle iken, yahudiler saldırganlıklarının 
cezasını nasıl yalanlarlar? 

Tevrat böyle olduğu gibi şimdi: 

Meal-i Şerifi 

155- İşte bu (Kur'an) da mübarek bir Kitap'tır. Onu biz· indirdik. Ona 
uyun ve Allah'tan korkun ki, size rahmet edilsin. 

156- (Onu size indirdik ki:) "Kitap, sadece bizden önceki iki topluluğa 
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(yahudi ve hıristiyanlara) indirildi; biz ise, onların okumasından huherslı.
dik (o kitapları okuyamıyor ve dillerini anlayamıyorduk)" demeyesiniz. 

157-· Yahut: "Eğer bize kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru 
yolda olurduk", demeyesiniz. İşte size de Rabbinizden açık delil, hidayet ve 
rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalanlayıp, onlardan yüz çevirenden daha 
zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri sebe
biyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. 

�� İşte bu da, bu Kur'an da yGs' büyük bir Kitaptır. ��)1 Bir Kitap ki, 
onu biz indirdik. ��Ç Bir Kitap ki, inübarek, feyz ve bereketine sınır yok
tur. �;.Ju Şu halde buna uyun ı)jc, ve karşı gelmekten sakının ki �;.:,:;� 
rahmetimize erebilesiniz. Biz bunu indirdik ki � ,;ı·_ :.�;Ü, Js. �G.Sjı J)1 wı ı);; �1 
ı:ı) Kitab ancak bizde� önceki iki topluma -yat�di �e hıristiyanl�ra- indiril
di. �l1J �G,, � l!S' �G Ve şüphesiz biz onların öğretiminden kesinlikle ha-

,,,.,,, "" ,  , , 

bersizdik; o kitabın anlattığı bilgi ve hükümlerden habersiz bulunuyorduk, 
demeyesiniz, kıyamette böyle özür ·beyan etmeyesiniz. Yani yukarda tavsiye 
edilen genel hükümleri bildiren Kitabın şu topluma veya bu topluma indirilmiş 
olması, o Kitabın sadece onlara ait olmasıni ve hükümlerle yalnız onların 
yükümlü olmasını gerektirmez. Gerçi Kitabın inmesinden hiç haberi olmamak 
bir özür oh.�şturursa da, yahudilerin Tevrat'ında ve hıristiyanlarm İncil'inde 
olduğu gibi, bir defa iniş gerçeği duyulup yaygınlaştıktan sonra "Biz O kitabın 
dilini bilmiyoruz, okuyup anla

.
yamayız ve konuları da her zaman bilmiyoruz" 

diye özür ileri sürmek de caiz olmaz. Bir Kitab·ın inişi duyulduktan sonra, her 
toplumun onu öğrenmesi ve genel hükümlerini bellemesi mümkündür. En 
azından o toplum içinde bazıları, onun dilini ve anlaşılması için gereken şart
larını, imkan ölçüsünde öğrenip, diğerlerine . de sözlü veya yazılı olarak tebliğ 
edebilirler. Arap müşrikleri arasında da söz konusu hükümleri kapsayan semavi 
Kitaplardan bir veya iki Kitabın, daha önce iki topluma inmiş bulunduğu ve bu 
şekilde yahudi ve hıristiyanların Ehl-i Kitab oldukları biliniyordu; bununla be
raber onlar, bunların genel hükümlerinden habersiz bulunuyordu. Bu habersiz
lik, onlar için aslında müşriklikte ısrar açısından bir özür olmamakla birlikte, 
okuyup yazmaları, mektep- medreseleri olmayan ümmi (okuma yazma bilme
yen) bir toplum olduklarından dolayı, Arab müşriklerinin çoğunluğuna nisbetlc, 
bu habersizlikte bir özür şüphesi bulunabilirdi. İşte herkese feyz ve bereket ve 
rahmetin genelleştirilmesi için indirilen Kur'an'ın Arapça olarak indirilmesi, 
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Kıyamet gününde, o haşr ve neşr, o ceza ve azab gününde, bu gibi özür ve ba
hanelere imkan bırakmamak ve kitabın hükümlerinin sadece indirildiği topluma 
has olmadığını, onun inmesi işitildikten sonra onu okuma ve okutmasıyla, 
öğretimiyle uğraşmayıp, hükümlerinden .habersizliğin bir özür sayılmayacağını 
kesin bir şekilde anlatmak gibi bir hikmeti de taşımaktadır. 

Bu mübarek Kitap indirildi ki, yarın ahirette öyle özür beyan etmeyesiniz 
veyahut ��=: c.S:ü-1 � y�I ı,;.:_ı:, J)1 �1 � ı);; �1 Bize .Kitap indirilmiş olsaydı 
muhakkak biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk. Daha iyi anlar, 
daha iyi uygular, daha doğru giderdik demeyesiniz. Gerçi Kitabın hükümleri 
geneldir ama, ne yapalı� ki, kendi dilimizde olmadığından biz onlar kadar ola
madık, yoksa bu halimizde bile birçok hususlarda zekamızı, üstünlüklerimizi 
göstermiş olan bizlere, bir de kendi dilimizde bir k!tap verilmiş olsaydı, neler 
yapmaz, ne başarılar göstermezdik! Ne çare ki Allah vermedi, diye özür ve 
övünmeye kalkışmayasınız. 1:.;.» ı;'.a� �_:, ::,.. � � � Jj Artık muhakkak ki 
size Rabbinizden, benzersiz bir beyyine (�çık delil) ve büyük bir hidayet 
rehberi ve rahmet geldi. �� J�� �ı ��� y� � �1 :;J Bunun üzerine 
Allah' ın ayetlerini yalanlayan ve insanları onlardan çeviren; hem doğru 
yoldan sapmış, hem de başkalarını saptıran kimselerden daha zalim, daha 

- 1 

haksız kim olabilir? �� ı)lS' � yf.Qı � � !ZÇI � �)� �:Jı. ı.S;.;::.,. Halkı, 
,,; ,, , ,,, ,. 

ayetlerimizden çevirenleri, bu çevirmeyi, sapıtmayı adet edindiklerinden 
dolayı azabın kötüsüyle cezalandıracağız. 

Bunlar, böyle sapıtmayı alışkanlık edinenler: 

Meai-i Şerifi . . 

158- (İnanmak için) ille meleklerin gelmesini, yahut Rabbinin gelmesi-



Cüz: 8 6- EN'AM SÜRESi: 1 58 
------- �� - · -- ··· .... .. . 

-
.... .. · · - · ·  ·---·· - ...... - ···-- - ---

ni, ya da Rubbhıin bazı ayetlerinin gelnıesini mi bekliyorlar? Ama Rubhl· 
nin (azab) işaretlerinin geldiği gün, daha önce iman etmemiş, yuhut 
imanında bir hayır kazanmamış kimseye, artık inanması bir rayda . 
sağlamaz. De ki: "Bekleyin; biz de beklemekteyiz." 

,_ -

�.,>�! � Onlar başka bir şeye d!ğil, �ı � ;\,1 �1 )ıı ancak kendilerine o 
meleklerin; ;J:' i:ı l;.f l ��1 1�� �:ı:lG "Melekle� de ellerini uzatmış: 'lluydi 
canlarınızı çıkarın!' (der) " (En'am, 6/93) buyruğunca, ellerini uzatıp canlarınızı 
çıkarın bakalım diyecek olan ölüm veya azab meleklerinin gelmesine � j\; �1 
yahut Rabbinin gelmesine, kıyamet kopup r��-�:,t �� * U:.- U:.- �G � :·�� 
�:r�ı � Jt, �c...;'il :,t� ;;:,,.-;_ "Melekler sıra sıra, dizili olduğu halde Rabbill geldiRi 

, . -

zaman, ki cehennem de o gün getirilmiştir. İşte o gün insan anlar, ama artlk an-
lamanın kendisine ne faydası var?" (Fecr, 89/22-23) buyruğunca, haklarında en 
son ilahi hükmün ortaya çıkmasına, �_:, uÇi � :_;4 �1 veya Rabbinin bazı 
ayetlerinin gelmesine :wı � i�� ,�:ı:.' :,ıa:.u ''Ü;e

.
rimize gökten taş yağdır" 

(Enfal, 8/32), lt..s' (le ;-·�-,j W' :r' ıı '\;• 7 �ı' "Yahut zannettiğin gibi üzerimize 
gökten parçala� düşürmelisin" (İsra', 17/92) dedikleri şekilde başlarına taş 
yağması veya göğün parçalanıp üzerlerine düşmesi veya kıyamet alametlerinin 
ortaya çıkması gibi fiilen yok olmaya delalet eden ve kendilerini inanmaya mec
bur edecek olan birtakım alametlerin gelmesine bakarlar, bunlardan birisi oı .. 
mayınca iman etmezler. Fakat � uÇi � :_;-ç 'r";. O gün ki, Rabbinin bazı 
" tı · ı kt· r · · ı'.� · ·-ı -- : :: i·ı .. ı·: · •· ·- ·, ·.�: ·1 ,-.�.:, .- ·!� .. -·· c... o d aye erı ge ece ır. _,,_;.. ....:�. � · .  _, � V-: � ,;y-; I"" ....:�. "'-'i � J n an 
önce iman etmiş veya imanında bir hayır kazanmış olmayan hiçbir kimseye 
o günkü imanı fayda vermeyecektir. Can çekişme halinde olduğu gibi o gün 
artık teklifin zamanı geçmiş, sorumluluk zamanı başlamış, iman ile kazanılması 
mümkün hiçbir hayır kalmamış olur. �4 �t, L.J ��! �� � ;.u "Hışmımızı 
gördükleri zaman inanmaları, kendilerine bir fayda sağlamadı" (Mümin, 40/85) 

buyruğu üzere cezanın açıkça görüldüğü böyle ye.is (ümitsizlik) zamanında 
iman kabul edilmez ve hiçbir fayda vermez. İmanın kabul olunması hazır ve 
gözle görülende değil, gayb ve gelecekle ilgili olmasında, aşikare değil delilli 
olmasında ve gelecek için bir hayır kazanmağa imkan bulunacak kadar önce bu
.lunmasm�adır. Olacak olmaya başladıktan sonra inanmakta fayda yoktur. Ola
cağa, olmadan önce inanmalı ki, zararından kurtulmak için işe yarayacak 
hazırlıkta bulunulabilsin. Mesela "Bir gün gelecek ki, inkarcıların, yalancıların, 
kötülerin, suçlu günahkarların cezası verilecek; bir gün gelecek ki, alım satım 
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olmayacak, dostluk, şefaat yapılmayacak, kimse kimseden bir iyi l ik 
görmeyecek" denildiği zaman, "Öyle şey mi olur, hele bakalım, o gün gelsin de 
çaresine bakarız" deyip de inanmayan, inanıp da öyle bir güne yarar bir iyilik 
kazanmayan kimseler, o günün geldiğini görüp, içine düştükleri zaman, ister 
istemez inanırlarsa da, o gün bu imandan kendileri için hiçbir fayda olmaz, iş 
i�tcn geçmiş bulunur. Kısaca, Yüce ·A llah'ın iki türlü "ayetleri" vardır. Bir kısmı 
gelecekteki olayları yokluklarında, yani gerçekleşmeden önce haber verip bildi
ren ayetler ve delillerdir ki, sonunda faydası olacak iman, bu ayetleri onaylayıp 
inanmaktır. Ahiret bununla kazanılır. Peygamber, Kitap, ilim bu ayetlerdendir; 
mümin ve kafir farkı bu ayetlere göredir. Yüce Allah'ın diğer bazı ayetleri de 
vardır ki, bunlar olayların fiilen gerçekleşmeye başladıklarını ve ilahi kudretin 
halen tecellisini gösterirler ve önceki ayetlerin tercümesi ve tasdikçisi doğ
rulayıcısı olurlar. Bunlar gelince hükmünü zorunlu olarak yerine getirir, inan
mama ihtimali kalmaz, fakat inanmanın faydası olmaz. Bundan kurtulursa önce 
haberi olup da inanan ve on� göre korunabilen]er kurtulurlar. Şimdi, önceki 
ayetler türünden olan Kur'an'ın bu ayeti ve bu bölümü bu şekilde gösteriyor ki, 
bu ikinci kısım ayetler de bir gün olup gelecektir. Ve bu gün bu ayetleri yalan
layan ve halkı doğru yoldan saptıranlar o gün o inanmadıkları olayları görüp i
nanacaklar, fakat onlara olmadan önce iman etmeyen veya imanında bir hayır 
kazanmayanlara o gün imanları hiçbir fayda sağlamayacaktır. Şu halde iman
larından kesin olarak yararlanabilecek olanlar o günden önce iman etmiş ve 
imanında hayır kazanmış olan, yani iman ile amel-i salihi toplamış bulunan
lardır. Bununla beraber, önce iman etmiş, fakat bir hayır kazanmamış olanlar, 
aynı şekilde sonraki imanın da olsun bir hayır kazanmaya imkan bulmuş olan
ların imanlarının faydasız kalmayacağı da anlaşılıyor, Çünkü � 4;41 � :-:-'? �1 
cümlesi � �:  ���:. i cümlesine atfedilmiştir. Bu şekilde � � nefyi� im�nın öne 
geçmesi veya imanda hayır kazanmak, bu ikisine tekrar ile mütealhk olarak nef
se sıfat olduğundan o gün, ne imanın öne geçmesi, ne qe imanda hayır kazan
mak, h içbirisi bulunmayan kimseye imanın faydası olmayacağım ifade eder. Şu 
halde hem imanın öne geçmesi (önceden iman edilmesi), hem imanda hayır ka
zanmak, ikisi veyahut en az birisi bulunan o gün, Mu'tezile'nin dediği gibi imanı 
fayda etmez denemeyecektir. Aksine, mefhum-ı muhalifinden (zıt anlamından), 
bunların birisinin bile faydadan uzak olamayacağı anlaşılır. Zıt mana ile istidlal 
(delil göstererek sonuç çıkarma) caiz olmadığına göre, bunlardan birinin faydası 
bu ayet ile ispat olunamazsa da bu ayet ile inkar da edilemez. Bununla beraber 
diğer ayetlerde ve hadislerde bunlardan birinde de faydadan uzak olmayacağını 
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gösteren delaletler yok dcğiklir. 

Burada şu noktayı da hatırlatmağa değer buluyoruz: Görülüyor ki ayette 
:-,,;:;.! cümlesinde :.U. ::,... kaydı var, buna atfedilen :-:" <' �l cümlesinde bu kayıt 

.. 

yoktur. Usfıl ilminde ve Arapça kitaplarında da açıklandığı üzere, matufun aley-
hin kaydını ma'tufta da gözönüne almak 

.
zorunlu değildir. J;;.J �l.Jı �j �� · 

''Alim olan Zeyd ve Amr bana geldi." denildiği zaman Amr'ın da "alim olr{.ası 
gerekmez. Böyle olduğu halde Keşşaf ve diğer birtakım tefsirciler bunu; � � 
Ç � : . ..  � � �� �1 ��! (.� rı ı' •;;, i:� .; ��;1 "Yani, önce iman etmemiş veya 
etmişse de o imanda bir hayır kazanmamış bulunan kimseye o günkü imanı 
yarar sağlamaz"(l) diye tefsir etmişlerdir ki, bunun özeti, ayeti �1 � � �;:.i � � 
(;.;. �::,... ı.+;�ı � � : .. $" "daha önce iman etmemiş veya imanında daha önce hiçbir 

"' , ; ; 

hayır kazanmamış . . . " manasında düşünmektir. Bunda ise hayır kazanmak 
kısmında bile imanın o günden önce olması şart koşulmuş, fakat hayrın ka
zanı iması da o günden önce olmakla şart koşulmamış demek olur. Şu halde 
imansız hayır, faydalı olamazsa da, eskiden imanı olan, o gün bile imkan bulur 
bir hayır kazanabilirse faydasını görmesi düşünülebilir. Gerçekte Akaid 
alimleri, yeis halinde iman kabul edilmezse de, yeis halindeki tevbe kabul olur 
demeleri de buna uygundur. Ancak buna karşı o gün hayır kazanmak 
mümkünse, imana niçin faydah olmasın; değilse, iman gibi hayır kazanmanın 
da o günden önce olması gerekmez mi, sorusu sorulur. Ve bu düşünce iledir ki, 
hem imanın, hem hayır kazanmanın o günden önce olması gereği akla gelir. 
Bu şekilde ise ayet 

. 

Ç � � ��! � :-: ... $" �1 � � :-.:.;.i � � "daha önce iman 
etmemiş, veya daha önceki imanında önceden hiçbir hayır işlememiş . . . . " an
lamında demek olur. Mana bu olduğu takdirde gelecekte birinci kısmın hiç 
hükmü yok demektir. Çünkü o zaman yalnız geçmiş imanında hiçbir fayda ol
mayacak demek olur. Nitekim Mutezile böyle anlamışlardır. Halbuki mana bu 
olsaydı Ç �4! � :-: .. ? � � �4! ( •;; � � "imanında hiçbir hayır kazanmamış 
olan bir kimseye imanı fayda vermez" denilmesi yeterli olurdu. Şu halde biz 
"kazanmak" kısmında :P. ::,... ''önceden" kaydını, gözönüne almayı, karine ola-

. 

rak görmüyoruz ve zahire göre kayıtsız olarak mülahaza etmek gerektiğini 
söylüyoruz. Ve öyle anlıyoruz ki, bu bazı ayetlerin gelmesi hayır kazanmayı ge· 
nelde imkansız kılmayacaktır. Mesela ölüm hastalığında olduğu gibi olay ta· 
mamlanmadan iman edip, hayır kazanmanın mümkün olduğu kısa bir zaman da 
bulunabilecektir. Ve o halde bir kafir, o gün alametlerin ortaya çıkması üzerine 

(1) ez-Zemahşeri, a.g.e., 11, 63. 
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imun etler ve o ıman ile bir hayır kazanmağa imkan da bulabilirse, yeis 
(ilmitsi:t.lik) ve ceza tamamen gerçekleşmemiş olduğundan, bu imanın da fayda 
vcrchilmcsi düşünülür. Yani imanın kabul edilebilmesi ve faydalı olabilmesi 
ic.;in. mutlaka o imandan sonra bir hayır kazanmağa imkan bulunmalıdır. 
Kıyamet alametleri gibi yeis belirtilerinin ortaya çıkmasından önce, uygun du
rumda imanın kabulü için, sadece imanı kazanmak yeterli olabilecektir; fakat o 
alametlerin çıkmasından itibaren iman için fiilen hayır kazanmış olmak da 
şarttır. Çünkü vakit daralmıştır. Çünkü olay tamam olunca ceza ve yeis tamam 
olacak, hayra imkan kalmayacak ve artık imanın da bir faydası olmayacaktır. 
Sözün kısası, ayetteki birinci � C,.. :-.:;.i kısmında iman o günden önce olmakla 

, 

kayıtlanmıştır. Ancak hayır. kazanmış olsun olmasıri imanı sabık (önceden var) 
demektir. İkinci r;.;. lf.;�I :,; :-:, (' �1 kısımda ise imanı, hayır kazanmakla 
kayıtlıdır. Fakat gerek ima'n 've.

gerek kazanmak � C,.. "önceden" olmakla kayıtlı , değildir. imanı sabıkla hayır kazanmaya ihtimal olduğu gibi, o günkü iman ile 
mümkün olduğu taktirde, hayır kazanmaya da ihtimali vardır. Ve tekrar, bu iki 
karşılıkla husus arasındadır. Ve işte o gün bunların hiçbirisine sahip olmamış 
kimsenin imanı asla yarar sağlamayacakllr. Hayır kazanmaya yakın sabık 
(önceden var olan) iman, kesin olarak makbul ve faydalı; sabık olan mücerred 
iman veya hayır kazanmaya yakı_n lahık (sonradan olan) imandan her biri de 
faydadan uzak olmayacaktır. 

;� Ç ;�'� Jıi".. J:.:.! ::;J "Kim zerre ağırlığınca hayır yapmışsa onu görür". 
- , 

(ZilzaI, 99/7) Şu halde iman ve hayır kazanmak önceden olmalı; bununla beraber 
herhangi bir acı verici olayın alametleri başlamış da olsa, tamam olmadan tam 
ümitsizliğe düşmemeli, o zaman olsun hemen iman edip hayır kazanmaya acele 
etmelidir. Mesela kıyamet alametleri ortaya çıkmaya başlamış da olsa, henüz 
kopup bitmemişse, iman ile salih amelden vazgeçmemelidir. Fakat, önceden 
imanı olmayanların ve hayır kazanmaya alışmamış bulunanları, o gün bu im
kandan da yararlanabilecekleri çok şüphelidir. Hele inkar ve yalanlamayı, 
sapıklığı ve hak yoldan saptırmayı alışkanlık etmiş olanlar, olay tamam olup 
hiçbir şey yapmak imkanı kalmayıncaya kadar iman. ve hayra yanaşmaz, bunu 
da atlatacağız sanırlar. Ondan sonra iman edecek olsalar da, imanlarının bir fay
dası olma ihtimali kalmaz. Şimdi onlar bugün gelmeyecek zanneder ve ge
leceğini haber verip bildiren Allah'ın ayetlerini yalanlarlar da olayın alametle
rinden başka hiçbir şeye değer vermezler ama, mutlaka o gün gelecek ve o ayet
ler (aiametler)de ortaya çıkacaktır. Ey Peygamber! �� U! ı;�:ı � "Gözleyi
niz, biz hiç şüphesiz gözlüyoruz" de. Yani siz müşrikler o üç şeyden dile-
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diğinizi gözleyiniz ki, ne beklediğinizi göresiniz. Biz müminler, sizin o kötü 
sonunuzu görmek için onları tam bir inançla gözlüyoruz, diye onları korkut ve 
müminleri müjdele. Gerçekte "Bedr" den itibaren bu korkutma ve müjdenin · 
gerçekleşmesi görülmeğe başlamıştır. 

Şüphesiz: 

Meal-i Şerifi 

159- Dinlerini parça parça edip, grup grup olanlar var ya, senin onlar
la hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah 'a kalmıştır, sonra (Allah) onlara 
yaptıklarını haber verecektir. 

160- Kim iyilik getirirse, ona o (getirdiği)nin on katı vardır. Kim 
kötülük getirirse, sadece onun dengiyle cezalandırılır; onlar haksızlığa 
uğratılmazlar. 

;.4\l ı)� �,..dı �! Muhakkak ki dinlerini parçalayıp ayıranlar, dinin bazı 
hükümlerini tanıyıp, bazısım tanımayarak parçalayan veya dinlerini gerçek tev
hidde toplamayıp, çeşitli emeller, mabudlar, metbular (kendisine uyulan) ve 
türlü türlü yo11arla çatallandıran veya din, insanın iç dünyasına ve ruhuna aittir, 
dışına ve cismin� karışmaz din insanın filan işine hakim ise de [lan işine 
karışmaz; din başka, millet başkadır, demek gibi bir tavırla dinlerini birçok 
işlerinden ayıranlar. Hamze ve Kisai kıraetlerinde ı)�li okunduğuna göre, bu 
şekillerden biriyle hak dinlerinden ayrılmaya kalkışanlar; gücünü birlik için 
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değil, ayrılık için harcayanlar ı"·: � ı)� ve grup grup olanlar, yani her biri ayrı 
, 

bir başkana ve başka bir duygu ve isteğe taraftarlık ederek grup grup olup 
ayrılığa düşenler ki, müşrikler baştan başa böyle oldukları gibi yahudi ve 
hıristiyanlar da böyle olmuşlar ve ne yazık ki, müslümanlar da her düşüş 
dönemlerinde bu durumlara düşmüşlerdir. Nitekim Peygamberimiz (s.a.v) 
buyurmuştu ki: "Yahudiler yetmiş bir gruba ayrıldı, birinden başka hepsi cehen
nemdedir. Hıristiyanlar yetmiş iki gruba ayrıldı, birinden başka hepsi cehen
nemdedir. Ümmetim de yetmiş üç gruba ayrılacaktır, birinden başka hepsi ce
hennemdedir." "O bir tane kurtulan grup kimlerdir ya Resulallah" sorusuna karşı 
da: "Onlar benim ve ashabımm üzerinde gittiğimiz yolda gidenlerdir" buyur
muştu.  (l) Bundan da anlaşılır ki yahudilerden bir, hıristiyanlardan bir, 
müslümanlardan bir olmak üzere üç kurtulmuş grup (ftrka-ı naciye) yoktur. Her 
zaman için bir kurtulmuş grup vardır ki, o da peygamberin ve ashabının 
yürüdükleri hak yol ve sıratı müstakim (dosdoğru yol) olan tevhid yolunda 
yürüyenlerdir. Diğerlerine gelince: .� u! r4�; w Sen onlardan hiçbir şeyde il
gili değilsin. Dinlerini ayıranlar ve grup grup olanların ayrılıklarından, durum
larından ve felaketlerinden ne sorumlusun, ne de haklarında Allah'tan bir şey 
sorup istemeğe yetkilisin; ne onların sana tutunmağa ve gittikleri yolu sana is-

' -

nad etmeğe hakları vardır, ne de senin onlara şefaat etmeye yetkin. �ı J} �;1 W! 
Onlara yapılacak iş, uygulanacak emir, yalnız Allah'a aittir. Ne yapacağını 
ancak O bilir. �)-;;! ı)lS' � ;.4��� � Sonra zamanı gelince O, onlara ne 
yaptıklarını haber verecektir. O zaman 4.Jl!:-1 ;:.& � �4 : � ::;.  AJlah'a bir 

, , 

basene (iyilik) ile gelmiş olana onun on nıisli iyilik vardır. Bazı tefsirciler bu 
on misli takdirinin belli bir sayı i le sınırlama anlamında olmayıp "Sen bana bir 
iyilik yaparsan, ben on katını yaparım" denildiği gibi, genel olarak katlanmadan 

' k�naye olduğu
1
nu söylemiş ve bu konuda: ,-C. p �I F: u! �C,:.1 �_,i}�� ��I J!:. 

: � � �� :.I.ıG .�·i'l:-_41:�' · :f u! �ı.;:., t.:-:-:::1 "Mallarını Allah yolunda harcay
anların durumu her başağında yüz dane olmak üzere yedi başak veren bir dane-

, 

nin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. " (Bakara, 2/261) ayetini delil 
göstermişlerdir. Diğer tefsircilere göre ise, aşere (on), açıklamanın en azıdır ki, 
en az bire on muhakkaktır, demek olur ve açık olan da budur. Hangisi olursa ol
sun, demekki sevap, bir hak kazanmaktan ibaret değil, bir üstünlüktür. İlahi lu
tuf bir iyiliğe fazlasıyla kat kat ecir ve sevap verecektir. Şu halde, iyilik ne güzel 
şeydir ve İlahi rahmet ne kadar geniştir. Demek ki herkes yaptığı iyiliğin mutla-

, 

(1) Alfısi, a.g.e., YIII, 68; Ebu Davud, Sünnet, 1 ;  Tirmizi, İman, 18; İbn Mace, Fiten, 17; Ahmed 
b. Hanbel, II, 332, lll, 120. 
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ka birka� mislini ve en az on katım alacaktır. Yeter ki yaptığı iyilik olsun. O 

halde bir diğerinin daha fazla olmasından dolayı lutuf ve ilahi ihsanı 
kıskanmaya ve niçin falana bin verdi de, bana on verdi diye itiraza kalkışmaya 

,., ,,.,, 

hak yoktur. +��- 11.ı : � ::;.� Kötülük ile gelmiş olan da 41!.. \tı ..;-;;_ ')U. ancak o 
, ,.. , 

kötülüğün misliyle (dengiyle) cezalanır. Yani affolunmayıp cezalandığı za
man, fazla değil, yaptığı kötülüğün tam dengi bir kötülükle ceza görür, aynı ada
letle muamele edilir. �� ':l �j Ve hiçbirine zulmedilmez. Ne iyilik sahiple
rine, yaptıkları iyi1ikten eksik ecir ve sevap verilir, ne de kötülük sahiplerine, 
kötülüklerinden fazla ceza verilir. Buna karşı küfür (inkar) dünya gibi geçici bir 
kötülük değil mi? O halde sürekli azab cezası bunun nasıl bir dengi olur? Bu 
ceza, suçtan fazla olmayacak mı? denemez. Çünkü küfür, ·A llah'ın emrini red ve 
inkardır. Hakkı bir an bile inkar etmek ebedi yalandır. Kafirin her küfrü ve 
küfrünün her anı ebedi bir kötülüktür. Başka bir deyimle, Hakk'ın herhangi bir 
emrine karşı inkar, Yüce Allah'ın rahmetinden ebedi bir kesilmedir. Elbette bu 
ebedi kötülüğün, ebedi kesilmenin cezası . da ebedi azaptır. İlahi rahmete 
ulaşmak için, sınırlı bir zaman zarfında verilen bir fırsatı, bir sebebi toptan red
detmek, 0, rahmetten ebedi olarak yoksunluk demek olduğu ne kadar· açıktır. 

O dinlerini parça parça edenlere: 
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Meal-i Şerifi 

161- De ki: Rabbim, beni doğru yola iletti. Dosdoğru dine, Allah'ı bir
leyen İbrahim' in dinine. O, ortak koşanlardan değildi. 

162- De ki: Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm hep 
alemlerin Rabbi Allah içindir. 

163- Onun ortağı yoktur. Bana böyle emrolundu ve ben müslüman
lann ilkiyim. 

164- De ki: Allah berşeyin Rabbi iken� ben O'ndan başka Rab mi ara
yayım? Herkesin kazandığı yalnız kendisine aittir. Kendi (günah) yükünü 
taşıyan hiç kimse, bir başkasının (günah) yükünü taşımaz. Sonra 
dönüşünüz Rabbinizedir. O, ayrılığa düştüğünüz gerçeği size haber vere
cektir. 

165- Sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeylerde, sizi dene
mek için, kiminizi kirpinizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rab
bin, cezası çabuk olandır ve O, bağışlayan, esirgeyendir. 

Jj Şöyle de: , _;:· • . ..ı,� JI ;;� �';. �I Muhakkak ki beni Rabbim bir J ,,,. , , , , , , ,,,. 

sırat-ı müstakime; doğru ve düz bir caddeye (.) �� istikametin kendisi 
olan, dosdoğru bir dine (;_.:. �G.ı l!.. yani hanif hali; bir Allah'a yönelmiş 
olan İbrahim milletine hidiy�t ; etti. ��ı � � (.J Ve İbrahim, 

; ;  , 

müşriklerden değildi. Onun milletine mensup olduğunu iddia eden Mekkeliler 
ve yahudiler ile hıristiyanlar gibi dini ayıranlardan değildi. 

KIYEMEN: Kıyam manasına ve mübalağa şekliyle masdarla nitelemedir. 
, Fethası, şedde ve kesresiyie kıraetleri de vardır ki, pek doğru ve sabit demektir. 
Bu sağlam dinin ameli özelliğini özetle açıklamak için Jj şöyle de: '-'� � ı  Mu-

, , 

hakkak benim namazım �� ve ibadetlerim, yahut kurbanlarım ��J 
, ' 

c.il.::.� ve hayatım ve ölümüm �LJı y� JJ alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. 
,,, , � ,,, "' 
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Hepsi Allah içindir. :.J � "'  O'nun hiç ortağı yoktur. Yani her ibadet, her i� 
bu inanç, bu niyet ve ihl�s ile yapılmalıdır. �:,..1 �,iu Ve bana ancak bu, b� 
tevhid ve ihlas emredildi. �ı :(,1 li"(, Ben ise mÜ�lümanların ilkiyim, yani , ,  
Allah'm emrine teslim olanların birincisiyim, en önündeyim. Bu cümle Hz. Pey
gamberin, kendisine emredilen İlahi emirlere süratle uyup yerine getirmesini ve . 

' 

o emirlerin kendine mahsus olmayıp, herkese bunların emredildiğini ve bütün 
müslüman olanların ona uyması gerektiğini açıklamaktadır. İnkarcıların Hz. 
Peygambere: "Ey Muhammed! Gel bizim dinimize dön, dünya ve ahiret ne is
tersen biz kefil oluruz" ve müminlere: "Geliniz, bizim yolumuza gidiniz, günah
larınız bizim boynumuza olsun" demelerine karşı J.i de ki: �� ;) � �1 JJı :;,l1 
� JS' Allah her şeyin Rabbi iken ben O'ndan başka bir Rab inf iste-- ,. 
yeceğim? ı+_ı� �I � JS- � V., Halbuki herkes hiçbir şey kazanmaz ki, so-,,, . ,,,. . 
rumluluğu kendi üzerine olmasın uJ.1 �J i�G ';) �� hem vebal (günah) , , , 
yüklenen hiçbir kimse diğerinin vebalini (günahını) çekmez. Yani ne günah 
yapmakta, ne de cezasını çekmekte vekalet (vekillik) cereyan etmez. Herkes 
yaptığı günahı kendi yapar ve cezasını kendi çeker. Şu halde birinin diğerine 
"Sen şunu şöyle yap da günahı, cezası yalnız benim boynuma olsun" demesi ya
landır. Günah yapan yaptığının cezasını çeker; öyle deyip yalan söyleyen, 
günaha teşvik eden de, bu yalanının, bu teşvik ve aldatmasının, bu kötü 
taahhüdünün cezasını çeker. Başkasının günahını yüklenmeyi üzerine alan bu 
yalancı müteahhid, kendi taahhüdünün cezasını çekmekle diğerini kurtaramaz. 
Şurası açıktır ki, böyle demek, günahın failinden başka kimseye zararı olmaz 
demek değildir. Ancak her fiil, failine (yapıcısına).nisbet olunur ve her günahın, 
ilgili olanlara ilgisi oranında alakası bulunur, demektir. �:;. � J! � Sonra, 
siz ne kadar ihtilaf ederseniz ediniz, sonunda hepinizin dönüş makamı Rabbi
nizdir. Hepinizin Rabbinize bir dönüşü, bir dönümü olacaktır. O zaman � ;s\:�ı 
�!:ı..; � r��t o size ihtilaf etmekte olduğunuz şeyleri haber verecektir. 'o 
vakit, sonucu görecek, akı karayı seçecek, acıyı tatlıyı tadacaksınız. Şu halde 
bugün dünyada herhangi bir işi yapacağınız zaman, başka düşünceleri, farkl ı  
dinleri, mezhepleri, arzuları bırakınız da, yaptığınız, yapacağınız işin, bağlana· 
cağınız din ve mezhebin, Allah katında ne olduğunu düşünerek ve bu son so

rumluluğu hesab ederek, samimi bir niyet ve ihlas ile h(lreket ediniz. Ve O, -;,j 
,_ ı.İ"� "11 �� � u.l1ı O Allah tar ki, sizi yeryüzünün halifeleri kıldı. Bu yeryU-, , , 

zünde nice ümmetler gelmiş geçmiş, Peygamberlerin sonuncusunun gönderildi· 
ği siz insanlar, siz Muhammed ümmeti, hepsinin halefi olmuş, yerlerine konul
muş bulunuyorsunuz. Allah'm bundan böyle yeryüzünde, sahiplik edecek, yöne-
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tccck ve hükümleri uygulayacak olan görevlileri, sorumluları sizsiniz. Yüce Al-
. 

. 

lah !1_1;. ,_.;,��1 ..,; J.� Jı "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım" (Bakara, 2/30), 
İ l ahi b�yruğun�n 'ft .. de�'e takdir ettiği ve meleklere bile nasib etmediği bu yük
sek makam ve şerefe, bundan böyle topyekün sizi tayin edip bu ağır sorumluluk 
ve emaneti size verdi. 

• 
.::.,,��,� -� ;;; ;.,t'::;.; ��� Ve bazınızı diğerinin üzerinde 

dereceler ile yükseltti. Bir kısmınızı akıl, ilim, şeref, makam, mal ve rızık gibi 
hirtakım özelliklerde birçok derecelerle diğerlerinin üzerine çıka_rdı ki i':_; ;J' � 
�i size verdiği şeylerde hepinizi imtihan etsin, imtihan muamelesi yapsın: 

verileni yerinde güzelce kullanmak.la şükredip etmeyeni ayırsın. En güzel 
amel yapanları seçsin de, gelecekte vereceğini ona göre kazancınızla versin. Bu 
alem, böyle bir imtihan alemi ve yarışmadır ve bugünkü durum, dünkü imti
hanın bir sonucudur. Yarınki durum da bu imtihanın bir sonucu olacaktır. Ve 
bu şekilde Muhammed ümmeti, yalnız kendi. fertleri ve sınıfları arasında değil, 
topyekün halef olduğu geçmiş ümmetler ile de bir imtihana tabidir ve onlardan 
ibret alıp yarışmayı kazanmak ihtiyacındadır. Ve derecelerinin farklı olması da 
bu imtihan ve müsabakanın gereklerindendir. Bunun sonucunda nice 
yükseklerdekiler düşebilir .Ve nice aşağıdakiler çıkabilir. Bunun için üst dere
cede bulunanların tehlikeleri daha çok, sorumlulukları daha ağırdır. O halde 
dünyada mevki ve mertebe yüksekliğine mağrur olmamalı, hakkıyla çalışmalı
dır. Çünkü yüksekten düşmenin acısı daha büyük, küçükten büyümenin zevki 
daha yüksek-tir. Ey Muhammed ��I �;. � �� şüphe yok ki Rabbinin cezası 
çabuktur. Verdiği nimet sermayesinin hakkını yerine getirmeyen ve şükrünü 
yapmayan inkarcılara ve başkald1ranlara, ne kadar yüksek mevkide olurlarsa ol
sunlar, Rabbin dilediği zaman bir anda belalarım verir. Zaten her gelecek olan 
yakındır. �� �);1 ;jG Bununla beraber şüphe yok ki, O muhakkak gafur (ha-. - -

ğışlayan), rahim (merhamet eden) dir. Görevine çabalayan, imtihanda başarı-
lı olmaya çalışan şükür ve taat sahiplerinin kusurlarını bağışlar, ayıplarını örter 
ve sonunda kendilerini çeşitli rahmet ve saadetle umduklqrına kavuşturur. Şim
di bir bu surenin Mekke'de nazil olduğu zaman, bir de ondan sonra İslam Tarihi
nin safhaları düşünülürse, bu ayetin geleceğe yönelik ne kadar mucizeleri ihtiva 
ettiği ve daha etmekte bulunduğu hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde ortaya 
çıkar. Demek ki Hz. Muhammed (s.a.v)in peygamber olarak gönderilmesiyle in
san hayatına bütün geçmiş ümmetleri de geçecek yeni bir tarih açılmıştır. 

"En'am" suresi burada bitti. Şimdi bu ayetin içine aldığı halife kılma ve im
tihanın, geçmişten beri oluş şeklini canlandırıp açıklayacak olan "A'raf" suresini 
dinleyelim: 
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Ehli kitabın yiyeceğinden maksat nedir? ..... . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . ..................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 165 

Ehli kitab kadınlarla evlenmek ..... ............... ... . . . . . . . .. . . .... .... . .. . . . . ...... . ........ . . . .. . . . ... . . ... . ........ . . . ... 167 

Abdest ayeti ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ l 70 . 
Abdestin farzları .............. . . . . ... ......... . ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ............. ........ .. . . . . . ... .................... 172 

Yıkamanın mah.iyeti ve nıesh .. . . ... . . . .... . . . . . . .. . . . . . . . ... . . .......................... . . . . . .. ....... . . . . . .. . ...... ........ 1 7 3  

Abdest, gusül ve  teyemmümün hikmeti ................ . . . . . . ... . . . .. . . . ... . . . . . . . . . .... ... ... ...................... 1 75 

Allah'ın nimetleri ve misakı ....... .... . ... . . . . . . .... . . . . . . . ... . . . . . ............ .......... ......... .. . . . ... . . . . . . . . . ... . ..... . .  17 6 

Tevhid dininin ahlaki gayesi, siyasi ve ictimai hikmeti .. .... . . . .. . . . . . ... . .. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . ..... . .  177 

Hıristiyanların Hz. İsa hakkındaki itikadı . . . .. .. . . . . . . . ... . . . . . ........ . . . . ... . . . . ... . . . . . . . . . .. .. . . . . .... . . . . . . . . .  190 

Hıristiyan mezhepleri ... . . . . . . . . . . . ... . ... . . . ... . . . . . . . ..... : ....................................................................... 190 



Ruhu'l-KudUs hakkındaki telakki .................................. : ................. .................................... l 9 l 
Teslis inancınm bütün hıristiyanlarda var oluşu .............................................................. 199 

Allah'ın kudreti sınırlanamaz ................................................ .. .................................. .......... ... 204 

Eserler, müessirin delilleridir . ................................................ ............................ . ................ ... 204 

Yahudi ve hıristiyanların iddiaları . . . . . . . . . .. . . . . . ............. . . . . . . .... . ................................................ 20S 

İsrailoğulları arasında çıkan peygamberler ve hükümdarlar ... ..................................... 21 1
, 

Arz-ı mukaddes ... ................................................. ...... � .. ........................ . ................................ ... 2 1 3  

Efsanelere karşı Kur'' n'ın sağlamlığı .................... .............................................................. 2 1 6  

Adem'in oğulları Habil ve Kabil ...................... . . ..................................................... .. .. .......... 221 

Allah'a ulaşmak için vesile ......... ...... ......
.

. , ............................................................................. 223 

Vesilenin man�sı ....... : .............................................................................................................. 223 

Fesatçıların cezaları . . . . .  : ............................................................................................... .......... .... 229 

Hırsızlık ve hükmü .. . . . ... . .. . ...... ............... . . .  : ................................................ : .............................. 23� 

Küfre koşanların vasıfları .............................................................................................. . . ... . .. 24� 

Kısas hükümleri ....... .......................................... ... . . . ... . . . ........ . ... .... . . . . . ................... . .................. 249 

Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler .. .. ...................................................... ... ....... ............. 2S 1 

Şir'a ve şeriatın manaları .............. .... .......................... .. ......... . . . . . ... . . ... . . . .................................. . 254 

Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin . . . . . . .. ....... . . .................................. . . . . . . . .................. 265 

Allah kelamını yükseltmek için çalışacaklar . ... . . . . . . ........... ........ .. .......... ............................ 270 

Ezanın meşru oluşu ..... .................................... .... .. . . . . .. . .  -........................................................ 2 7 3 

Maymun ve domuz suretine çevrilenler .. . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . .... .. ...... . . . . . . . .......... . ........ . . . ........ 275 

Yed (el) kelimesinin manaları ............ ....... . . . . . . ................................................... : ................. 277 

İman edenler, yahudiler, sabiiler, hıristiyanlar ............................ ..................................... 285 

Sabii ne demektir? .............................................................................................................. .. .. . 293 

Sabiilik nasıl ortaya çıkmıştır? ...................... . ........... . . . . . . . . . . . . . . . ................ ............................ 297 

Sabii grupları ...................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................. 302 

Mesih ve diğerlerinin ilah olamayacağı hakkında deliller .............. ............ .............. ..... 3 1 6  

Allah'ın helal kıldıkları haram kılmamaz ............................. .. ......... .. ................................. 330 

Yemin çeşitleri ......................................................... ...... ... ................................................. ....... 332 

Yemin keffareti ..................................... .. . . ............................................ ................................. ... 3 3 2 

İçki ve kumarın haram oluşu ........................................................ ......... ................................ 334 

Takvanın mertebeleri .... ...................... . . . . .......................... . . . . . . .................. ... ........................... 336 

İhramda iken avlanmak yasaktır .... ...... , .............................................................................. 342 

Çok soru sormanın doğru olmadığı .......... . . . . . . . .. . . . ....................... ........................................ 34 7 

Gayri müslimin şahitliği .................................................. ........................................................ 3�4 

Hıristiyanların Ruhu'l-Kudüs hakkındaki iki inancı .. ... ...................................... .-.-........... 362 

Gökten inmesi istenen sofra ................ .. ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . .... . . .................. . . . . . . ....... ........... 365 

Hz. Meryem'i ilah edinenler ................................................................................................... 369 

Büyük kurtuluş ................... ...................................................... .............. . ................................... .  3 72 

EN'AM SÜRESİ. ..................................... ................ ..... .. ................... : ................................. ........ 374 

Halk (yaratma) ile cal (kılma, yapma) arasındaki fark . . . . . . . . . ............... ........................... 379 

Nur ve karanl!!< .... . . . ..................................................... ..................... .. ........ ......... ........ .......... ..... . 3 79·. 

İn�anın ya.i·adılışı ................................ .......................... � ........................ . . ............................ . ...... 38 l 
Ecel nedir? Eceli müsemma ve eceli kaza . . . ......... .. ........... ... ...... . . . . . . . . . . . . . . . .. .... .................. 3 84 



Vahiy olayları ve vahiy meleği ... . . .... . . . ....... . . . . .... . . . .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .  389 

Esatir ne demektir? .................. ................... . . .... . , ........... : ........................................................ 407 

Kur'an'a esatir diyenlerin maksadı .... . .. ... . . . . . .. ........ . .. . ...... .. .... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . ..... ... . ... . . . .. 409 

Husran nedir? . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ......................... . . . . . . . . . .. . . . 4 1 1  

Bütün mahlukat Levh-i mahfuzda yazılıdır ..... . . . . . . . . . . . . . . . ................... ................ ... . ... .. ....... 4 1 8  

Beşer ilmi ......................... . . . . . . ........................ ........... ................................................................... 432 

Kuru ve yaş hepsi apaçık kitaptadır . . . . . . . . . . . . ...... . ....................................................... .... .... . . .  43 8 

Şia'nın manası . . . . ............. . .......... .. . . . . . . . . .. . .. . . . ... . .. . . . . . . . ........... ..... ........... .. .. ..... . . . . . . . . ...................... 442 

Hz. İbrahim'in fazileti . .. . . . . . . . . .... . . . . ... . . . ... . . . . . .. .......... .... ........ ... . ..... . . . ... . . .... ... . . .. . . . . . . ... . . . ........ ...... 449 

Hz. İbrahim'in babası ........... ............................ ....... . .................................. ................ .... .. . .. ..... 45 1 

Yer ve göklerin saltanatı .............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................ . ......... 45 3 

Hz. İbrahim kıssasının hatırlatılmasındaki hikmet . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .................. . ... ... ........ .. . . . . 45 8 

Ümmü'l- Kuradan maksat nedir? ......... .......... : ...................................................................... 463 

Hz. Muhammed'in bütün milletlere gönderildiği . . . . .. . . . ........................... . ........ . . . . . . . . ... . . . .  .463 

İnsanlığın bir nefisten yaratılışı . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . ........ . ...... . .... . . . . . . .... . . . . . . . . . . . ........... . ... .. . .. .. . ... . . .  4 70 
• 

Hurma ve üzüm gibi meyveler ........ .. . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . ..... . . . . . . . . .. . .. . .... .... ..... . ........... .. . . . . . . ... . . . . . .474 

Müşriklerin cinleri ortak koşması . .......... ......... . . . ...... ..... . . . ................. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .  4 7 6 

Mecusiler, haytr ve şer akideleri .... .. ...... ............... .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ..................... . . . . . . . . . . .  477 

Zerdüştün itikadı .......... . . . . . . ....................... ....... .. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... . . . . . . . . . .. ........ 4 79 

Allah'a çocuk uyduranlar ....... . . . . . . . . . . .... ..... . .. ........................... . . . .... . . ... . . . . . . .. . . . . ... . . . .. ...... .. ... . . . .  485 

Allah'tan başka ilah yoktur ..... . . .... . . . .. . . . . .. . . . . . . . . ........ .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. ....... .. ........... 488 

Göz, basiret, marifet ...... ................. . . .... . . . . . . . . . . . . . ... ........ ... .......... . . . .. . . . ....... . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 490 

Dine sövmek elfaz-ı küfürdendir . . . ...... . . . . . .. . . ....... . ....... . .. .... ..... .. ..... . . ... . . . . . . ... . ..... . . .. . . ... . ...... .. 493 

Cin hakkında iki görüş . . . . . . . .... . .. .. . . . ... ...... ......... . . . . ....... . ... . . . . . . . . . . . . . . . ...... .. . . . .. . . . . ....... .... ... . ....... ... 499 

Allah'ın ismi anılarak kesilen hayvanlar ... . . . . . . .... ........ . . . . ..... .. ... . ... ..... .......... . . .... . . . . . . . . . . . . . . . .. 504 

Göğsün açılmasından maksat nedir? . ......... . . . ....... ......... ....... .. .... . . ...... . . ... . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. .  5 1 4 

·D arüsselam nedir? ... . ......... . ... . . . . . . . . . ... . . . .. . . . . . ... ... . . . .. .. . ...... . . . . . . . . . . .... . . . .. . . . . . . . . .. . . ...... .... ... .. .. .. . ........ 5 1 5  

Hz. Peygamberin "Resulüssekaleyn" olduğu .. . . . . ..... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ............................... . . . . . . . .  5 1 8  

Cahiliye Araplarının bazı adetleri ................ .. .................................. .. . . . . . . . . . ........... . ...... ...... :52 1 

iman ile şirkin, ikitadt ve ameli yönü . . . . . ... . . .. . ...... . . . . . . . . . . ... . ......................... . . . . .. ..... . . . . . . . . ... . .  522 

Cahiliye adetine benzetilmiş Vaktflar ................ . . .......... .. ...... . ........... ......... . . . . . . . . . . . . . . .... ....... 5 24 

Mahsülden verilecek sadaka . ... . . . .. .. ......... . .. . . . . . . . ............................. . . . . . . . . . . . . . ... . ..... . . . .... ......... . 528 

Fıkhi kıyas . .... .': ............................................................................................................................ 530 

Başkasının hakkına tecavüz haramdır ........ ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. ....... . . . . . .. ......... 532 

Yahudilere haram kılınan tırnaklı hayvanlar ......... . . . . . . . . . . . ... . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . .  533 

Emir ve yasaklar ihtiyari işlerle ilgilidir .......... .................... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ..... . ... . . .. . . . . ... ...... .. 536 

Ana babaya iyilik vaciptir .... .. ........ ..... .. . . . . . . . . . . . ..... ... . . .... ........... . ................ . . . .. . . . . . . ... .. .. . . . . . . . . . .  544 

Evladı öldürmek yasaklanmıştır ........... . . . . . . . . . . . . . . . . ........ .......... . . ... . .. ...... . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  545 

Kötülüğe yaklaşmak ve insan öldürmek haramdır ...... ... ... .... . .. . . . ......... ....... . . . . .. . . . . . . . . . .... 546 

Hak yol birdir ... .. . . . . . . .. .... . . . . . . .. .. . . .. . . . . ... . . . ... . . . . . . .... .. ......... . . . . . . . . . .... . . ... . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . ........ ........ . 548 

Ehli kitabın ve müslümanların gruplara ayrılışı .................... . . ... . . . . ....... . .. .... ... ................. 557 
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