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8 1-TEKVIR SÜRESl 
------------- · - . .  

Tekvir Süresi 
Mekke Döneminde İndi 

... ;\yet Sayısı: 29 

7 

Bu sureye Tekvir Suresi, Küvvirat Suresi, ��') �I r�ı Suresi denilir. 
Mekke'de inmiştir. 

Ayetleri : Yirmidokuz. 
Kelimeleri : Yüz otuz dokuz. 
Harfleri : Beşyüz �tuzüç._ . 
Fasıla�ı : iJ • r • ,_,.. , ı.'.:J harfleridir. 
İmam Ahmed, Tirmizi ve Hakim'in İbnü Ömer (r.a)'den rivayet ettiklerine 

göre R
_
�ulullah (s.a.v) �öyle buyurmuştur: l)�li-� �t, �lr 3:'._'11 r� J} � �1 �:,:. � 

:-i··:ı: UI rl(, , �Jai1ı: WI rif, • "v';,} :;..:.::.ıı ril "Her kim Kıyamet gününe gözüyle 
görüyorınuş' gibi bakmayı' arzu �derse ,:.:.,��ı it. , ,:.:,:;.;;ı :(:'.ıı filı ve 
,:-';' .. ;, :ı-· ıı r�ı. surelerini okusun.11(1) 

/ 

(1) Tirmizi, Tefsiru sureti, 81; Ahmed b.- Hanbel, il, 27, �6, 100, V, 279; Hakim, cl-MüHtc,ırck, 
iV, 576. 
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Meal-i Şerifi 

1- Güneş katlanıp dürüldüğünde, 
2- Yıldızlar bulandığında, 
3- Dağlar yürütüldüğünde, 
4- Kıyılmaz mallar bırakıldığında, 
5- Vahşi hayvanlar bir araya toplandığında, 
6- Denizler ateşlendiğinde (suları çekilip, volkanlar halinde ateş 

püskürdüğünde), 
7- Nefisler eşleştirildiğinde (iyiler iyilerle, kötüler kötülerle bir araya 

toplandığında), 
8- Diri diri toprağa gömülen kıza sorulduğunda, 
9- "Hangi günahtan dolayı öldürüldü?" diye. 
10-Amel defterleri açıldığında, 
11- Gök sıyrılıp açıldığında, 
12- Cehennem kızıştırıldığında, 
13- Ve cennet yakJaştanldığında, 
14- Herkes ne getirmiş olduğunu anlar. 
15- Şimdi yemin ederim o sinenlere (gündüzleri gözden kaybolan 

yıldızlara), 
16- O akıp akıp yuvasına gidenlere, 
17- Yöneldiği an geceye, 
18- Nefeslendiği (ağardığı) an sabaha ki, 
19- Kuşkusuz o Kur'an, değerli bir elçinin sözüdür. 
20- O elçi güçlüdür, Arş'ın sahibinin yanında-çok itibarhdır. 
21- Orada ona itaat edilir, güvenilir. 
22-Arkadaşınızı cin çarpmış değildir. 
23-Andolsun o, Cebrail'i açık ufukta gördü. 
24- O, gayb hakkında cimri de değildir. 
25- O, kovulmuş bir şeytanın sözü değildir. 
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26- Hal büyle iken, siz nereye gidiyorsunuz? 
27- O, alemler için öğütten başka bir şey değildir, 
28- İçinizden doğru gitmek isteyenler için. 
29- Alemlerin Rabbi olan Allah dilemeyince, siz dileyemezsiniz. 

Cüz: JO 

"u�:t �I r�ı O güneş düruldüğü vakit. Burada zaman edatı olan« r� ı» ile 
oniki ol�y zikredfımiş, cevabında "u�l (.��"Her nefis ne getirdiğin( bile-, 
cektir. " denilmiştir. 

Bu oniki olay şunlardır: 1. Güneşin dürülmesi, 2. Yıldıziarın bulanması, 3. 

Dağların yürütülmesi, 4. Kıyılmaz malların bırakılması, 5. Vahşi hayvanların 
toplanması, 6. Denizlerin ateşlenmesi, 7. Nefislerin eşleştirilmesi, 8. Diri diri 
gömülen kıza sorulması, 9. Amel defterlerinin açılmasi, 10. Göğün sıyritıp 
açılması, 11. Cehennemin kızıştırılması, 12. Cennetin yaklaştırılması. 

Bunlar bir kısmı ilk üfürme ile dünyada, bir kısmı ikinci üfürme ile ahirette 
olmak üzere kıyamet gününün eri korkunç manzaraları ve anlarıdır . 

. 1. GÜNEŞİN DÜRÜLMESİ: Tekvir aslında yuvarlak şekle sokmak ve· 
toplamak manalarıyla ilgili olarak sarık sarar gibi yuvarlanmasına dürüp sarmak 
ve bohçalamak manasınadır. Bir de bizim devirmek ve kürüm.ek dediğimiz gibi 
yıkıp atmak manasına gelir. Razi tefsirinde yazıldığı üzere bazıları Hz. 
Ömer'den gelen bir rivayete dayanarak kör etmek körletmek manasına olduğunu 
da söylemişlerdir.(1) Bunların mechfil (edilgen) şekli olarak tekvir olunmak da 
dürülüp sarılmak veya devşirilip atılmak veya körletilmek demek olur. 

Güneşin dürülmesi iki manada anlaşılabilir. 

Birisi, uzaktan düz görünen güneş yuvarlağının etrafı kabuk bağlayıp bir 
bohça gibi sarılarak ışığının sönmesi ve körlenmesi demek olur ki bu hakikattir. 
Veya güneş tutulduğu zaman olduğu gibi gözden kaybolmasıdır. Bu da me
cazdır. 

İkincisi, güneş kütlesinin bizzat kendisinin ortadan kaldırılıp atılması de
mek olur ki, bu mecazi bir manadır. Zira bir elbise kaldırılacağı zaman dürülüp 
de kaldırılmak adet olduğundan, dürülmek, gerekli olma ilgisiyle, yok etme 
manasından mecaz olur� Tekvirin ikinci manası olan yıkıp atmak, bu manada 

(1) Fuhrü'r·Razl, a�g.e., XXXI, 67. 
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hakikat demektir. Üçüncü mana olan köreltmek ise, öncekinin aynı demektir. 

11 

Ş� halde "tekvir-i şems" şu iki manadan birini taşımaktadır. Ya ışığının 
sönmesi veya kütlesinin kaldırılıp görünmez olması. Onun için ·tefsirler de 
başlıca bu iki mana üzerinde yürümüşlerdir. 

Konuyla ilgili rivayetler: 
İbnü Abbas'tan gelen bir rivayette tekvir-i şems, güneşin Ar§'a katılması, 

bir rivayyette de karanlık olmasıdır. 
Mücahid, Katade ve Hasen'den: Işığının gitmesidir. Yine Mücahid'den ge-

len bir rivayette, çöküp yok olmasıdır. 

Rebi' b. Heysem'den: Güneşin atılmasıdır. 
Ebu Salih'ten: Ters döndürülmesidir. 
Kurtubi de şöyle der: Başa sarık dolanır gibi dürülür, sonra ışığı giderilir, 

sonra da atılır. (l) 

Güneşin, ışığının sönmesi suretiyle tekviri, onda yerkürenin döşenmesi gibi 
bir kabuk tabakasının oluşması ve dolayısıyla yeni ve büyük bir yerkürenin 
oluşturulması demek olacağına göre, daha büyük �ir güneş yaratıldığı tak
dirde(2) orada da yerküremizdekine benzer fakat çok geniş bir yaşama yeri . 
başlamış olabilirse de o güneşi hiç nazar-ı itibara almadan bildiğimiz güneşin 
gerek sönmesi ve gerekse kütlesinin yok edilip giderilmesi anında yerküre
mizdeki hayatın ve güneşten ışık alan gezegenlerin derhal söneceği açıktır. İşte 
"u-;_t �I r�ı evvela bu dehşeti ifade ediyor. Bununla beraber bu tekvir, biz in-,. 
sanların dışında olan bir olay olduğu gibi, sırf içimizdeymiş gibi bir nitelikte de 
olabilir. Hele hayat ve eşyanın bizim üzerimizde bıraktığı iz ve görüntü 
özellikle ruhumuzun yetenek ve faaliyetleriyle ilgili olmasına göre, ruhlarm be
denlerinden ayrılması halinde de "tekvir-i şems" meydana gelmiş olur. 

2. YILDIZLARIN BULANMASI: "u�:&.;ı r�I r�_G Yıldızlar bulandıitı 

(1 ) Kurtubi, a.g.e, XIX, 227 
(2) Şu anda sabit yıldızlar içinde güneşten çok büyük olduğu tahmin edilen dsimlcr var 

sayıhyorsa da onların güneşe nazaran nisbcti, güneşin dünyamıza nazarun nishcti gihi ol· 
madığı görülüyor. Zira öyle olsaydı, biz güneşin etrafında bulupduğumuzdan dolayı onların 
bize uzaklıkları bu güneşe olan uzaklıklarından daha yakın olması nedeniyle bizim üzerimizde 
güneşten daha büyük ölçüde ışık ve sıcaklıkları görülmek ve duyulmak gerekirdi. O halde hizc 
güneş olamayan cisimlerin Güneşe güneş olamamaları hususunda diyecek hir şe·y kalmaz. Bu
nunla beraber daha büyük güneşin yaratılması da mümkündür.(Mücllil) 
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ıaman. lnkidar, bulanmaktır. Bunda da iki mana rivayet edilmiştir. 

Birisi, nurlarının parlaklı�ı bozulup sönmesi, silinmesi, ::.J ��ı f�ll 
. , .. 

"Yıldızlar silindiği vakit." (Mürsclal, 77/8) ayeti de bunu açıkça göstermektedir. 

Birisi de, ��ı �T.J:.ll r�(, �'Yıldızlar döküldüğü vakit. "(İnfitar, 82/2) buyrul
duğu üzere saçılıp dökülmel�ridir.<1) Buhari yalnız bunu rivayet etmiş, tefsirciler 
de çoğunlukla bunu tercih etmişlerdir. Razi şöyle der: Çünkü inkidarda asıl olan 
dökülmektir.<2) imam Halil demiştir ki: "Ard arda gelip döküldüler" manasına 
��I �/1� ;.&.;! denilir. Kelbi de şöyle demiştir: O gün gök yıldız yağdıracak, 
gökte yıidız kalmayıp düşecektir. Mülk Sfiresi'nde geçtiği üzere Ata demiştir ki: 
Çünkü yıldızlar, gök ile yer arasında kandillerde nurdan zincirlerle asılıdır. Bu 
zincirler meleklerin ellerindedir. Gök ve yerde bulunanlar ölünce o zincirler me
leklerin ellerinden düşecektir. 

Bunları bizim anlayabileceğimiz şekilde ifade edecek olursak şöyle demek 
olur: Güneşin ışığı söndüğü zaman kuşku yok ki Ay ve gezegenler gibi ondan 
ışık alan yıldızlar tamamen bulanıp sönecektir. Sonra güneş küresi yani güneşin 
kütlesi patlayıp atılarak yok olduğu zaman da cisimlerin dengesini tutan ve nur
dan zincirler diye tabir edilmiş bulunan genel cazibe ve çekim yok olarak 
alemin dengesi bozulmuş olacağından gökte yıldızlar alev yağmurları halinde 
dökülüp düşüşmeye başlayacaktır. 

Türkçe'de "bulanma" tabiri, inkidar kelimesi gibi, yukarda anlatılan iki 
manayı da ifade edebileceği kanaatiyle mealde "yıldızlar bulandığı zaman" de
nilmekle de bu mana.tar anlaşılabilir zannederim. 

3. DAGLARIN YÜRÜTÜLMESİ: "ı:;.,;:.., 3�1 r�G Dağlar yürütüldüğü 
" .. , 

zaman yerkürenin zelzele ve depremle sarsılıp patlayarak dağların yün gibi 
atıldığı, yerleri serap gibi olmak üzere başlar üzerinden geçen bulutlar gibi göğe 
fırlatılıp toz halinde serpildiği andır. (Hakka Sfiresi'nde geçen J.�f, �� �l ı.:.ı..;.:, 

, 

"yer ve dağlar kaldırıldı"(Hakka, 69/14) ayetinin tefsirine bkz.) 

Ecel gelip de ilahi hikmet dünyada yaşayanların yaşadığı alemin yıkılma
sını, yer ve gök düzeninin başka bir düzene değişmesini gerektirdiği zaman bun
lar olacak ve o değişim ile varılacak olan diğer alemde bu kütle ve cisimler 
kalmıyacak, başka bir düzen kurulacaktır. 

Düşünmeli ki Güneşin dürüldüğü, yıldızların bulanıp döküldüğü ve 
{l) Buhari, Tefsiru sureti, 81. � 

(2) Fahrü'r-Razi, a.g.e., XXXI, 68. 
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yerkürenin parçalanıp daği-aranın yürütüldüğü bu zamanlarda hayatta olanları ne 
büyük bir korku ve dehşet saracaktır. Hiç kuşku yok ki o zaman en kıymetli 
mallar boş bırakılacaktır. Onun için: 

4. KIYILMAZ MALLARIN BIRAKILMASI: � �l:::.Jı (,;f, Kıyılmaz 
,. , , . 

nıallar bırakıldığı zaman. İşar, uşera kelimesinin çoğuludur. Nifas ve nüfesa 
gibidir. Uşera, "onlarlı" demek gibi olup Araplar on aylık gebe deveye 
doğuruncaya kadar bu adı verirler. Onlara göre bunlar, kendilerinin en kıymetli 
mallarıdır. Bu şekilde bunun çoğulu olan ışar sürüsü bazı yeni doğurmuş, bazısı 
doğurmak üzere bulunan ve en çok bakılması, gözetilmesi gereken en kıyılmaz 
mallar demek olur. 

Bunların bırakılmasından maksat ise çobansız, bakımsız, başıboş bırakılı
vermesidir. Zira yüz gösteren korkunç kıyamet olayları içinde sahipleri böyle en 
kıymetli mallarını bile başıboş bırakırlar. Çünkü o gün, ;;. �ı � \j� J� e;�� \j 'r';. 

1 -� ;. li; �I �1 "O günde ne mal fayda verir ne oğullar. Ancak Allah 'a selim bir 
kalp ile varan başka. " (Şuara, 26/89) diye nitelenen bir gündür. 

Raz1'nin yazdığına göre bazıları, ayette sözü edilen "ta'til-i ışar"ın, bulutla
rın kurumasından, yağmurların kesilmesinden kinaye olduğunu söylemişler
dir.(l) Çünkü Araplar bulutu, yağmur yüklü olduğu için hamilelere benzetirler. 
Bu mana mecaz olmakla beraber dağların yürütülmesiyle münasebeti de vardır. 

Alôsi'nin nakline göre, bazıları da, "ziraat olunur, öşrü, vergisi alınır arazi", 
bazıları ise, "diyar" yani yurtlar demiştir.<2) 

Bunlar kıymetli, kıyılmaz malların bırakılması manası içinde vardır. 

Kurtubi demiştir ki: Kelam, durumun dehşetini tasvir için temsil üzere 
söylenmiştir. Çünkü o zaman ne kıymetli mal vardır, ne de bunların bırakılması 
söz konusudur. Mana şudur: Böyle deve sürüleri olsa, sahipleri onları bırakır, 

kendileriyle meşgul olurlardı.(3) 

Bununla beraber ayetler sıralamayı gösteren "fa" ile değil de "vav" ile bir
birlerine bağlanmış olduğundan bunlar, dağlar yürütülmeden önce ve yerkürede 

sarsıntıların başladığı sırada olabilir. O zaman deve sürüleri de, yurtlar da, dljer 

kıymetli mallar da mevcut iken dehşetler içinde hepsi başıboş bırakıhr. Şu dı 

öyle olmalıdır: 

(1) Fahrü'r-Razi. a.g.c., XXXJ, 68. 
(2) Aliisi, a.g.c., XXX. 65. 
(3) Kurtubi, a.g.c., XIX, 228-229. 
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S. VAIUjİ llA YVANLARIN TOPLANMASlı ::.,:,.:;. �;.:,lı n(,_ Vahşi hay-
vanlar toplandığı zaman. . 

, , 

VUHÜŞ, vahşi hayvanlar manasına olup "vah§" kelimesinin çoğuludur. 
Vahş, tekil olan vahşi keljmesinin cins ismidir. İnsana yakın olmayat\ kara hay
vanlarına bu ad verilir. Ehli ve evcilin zıddıdır. Dilimizde yabani diye de 
söylenir. Bunun, önceki ayetfe geçen . "develer" le münasebeti evcile karşıhk ya
baninin söylenmiş olmasıdır. Bu münasebetle "vav" ile birbirlerine bağlanma
lannda bu zıtların bir araya getirilmesi var demektir. Bundan dolayı maks_at, ev
cil ve yabani mutlak olarak hayvanların toplanması denilmiştir. Bu da üç şekilde 
tefsir edilmiştir: 

Birincisi, her taraftan canlıları saran o korku ve dehşet içinde hayvanların, 
öteden beri korka geldiği şeyleri unutarak deliklerinden ve yuvalarından 
çılgıncasına fırlayıp ne bjrb�rlerinden ne Cle insanın saldırısından çekinmeksizin 
bir araya toplanması demektir ki, kıyamet atamet.lerinden olmak üzere ilk 
üfürmeden önce insanları ve hayvanları sürüp sevkedecek olan ateş çıktığı vakit 
olacaktır. 

İkincisi, hayvanların toplanması, ölüm ve helakte toplanmalarıdır denil
miştir. Çünkü kıtlık �ıktığı yıl !�#,il�:.;:..;. denilir ki, "kıtlık helak etti" demektir. 

Üçüncüsü, Katade ve daha başkalarından rivayet olunduğu üzere vahşi hay
vanların toplanması, hayvanların da kısas için diriltilip mahşer yerine toplanma
larıdır. Müslim ve Tirmizi'de Ebu Hureyre'den rivayet olunduğu üzere Resulul
lah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Muhakkak ha.klan sahiplerine vereceksiniz. 
Hatta boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan kısas yoluyla hakkı almacak."(1). 
Ahmed b� Hanbel'in rivayetinde: "Ve hatta karınca karıncadan-hakkını alacak." 
Katade de bu ayette demiştir ki, "Her şey, hatta sivrisinek kısas için haşr oluna
cak." Razi de tefsirinde şöyle der: Mutezile demiştir ki: Yüce Allah o gün hay
vanların hepsini toplayacak ki, dünyada ölÜm, öldürme ve d.iğer ·yollarla onlara 
gelmiş olan elemlerin karşılığını versin. Ondan sonra b.ir kısmını cennette 
bırakmak isterse, cennette kalmaları iyi olduğu takdirde yapar. Dilerse, haberde 
geldiği gibi yok eder. Biz ehl-i sünnetin alimlerine göre ise yüce Allah üzerine 
"buna hak kazanmıştır" diye hüküm vermek suretiyle bir şey vacip olmaz. Fakat 
o vahşi hayvanların hepsini toplayacak da boynuzsuzun boynuzludan hakkı 
alınacak. Sonra onlara "ölün! "  denecek, ölecekler. Bazıları, "İnsan ve cinden 

(t) Müslim, Birr, 60; Tirmizi, Kıyamet, 2; Ahmed b. Hanbcl, il, 235, 301, 323, 372, 411. 
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başkası yükümlü olmadığı için haşr olunmaz." demişlerdir.(!) Fakat Tirmizi 
hadise "hasen sahih" demiştir. Şu kadar varki o hadis, bu ayetin tefsiri mahiye
tinde söylenmiş değildir. Burada vahşi hayvanların haşri, kıyılmaz malların 
hırakılması ile denizlerin ateşlenmesi arasında zikredilmiş olmasına göre de bu 
haŞ .r.in sorusu gibi tekrar dirildikten sonra değil, dünyada olacak olaylar 
sırasında olması açık görünür. Onun için birinci mana tercihe layıktır. Hadis, 
il�hi adaleti ayrıca bir beyan olarak sahihtir. Fakat bu, ayetin onunla tefsir edil
nfosini gerektirmez. Ancak bu ayet onu da hatıra getirebilmek itibariyİe o mana 
ua düşünülebilir. Çünkü "vav" ile iki cümleyi birbirine bağlamak, arada bir 
sıralama bulunmuş olmasını gerektirmez. 

6. DENİZLERİN ATEŞLENMESİ: �;..:_, ��ı r�G Denizler ateşlendiği 
zaman. 

, , , 

Tescir, alevli ateşle fırın kızdırmak ve doldurmak manalarına gelir. Burada 
da bu iki manadan hareketle üç şekilde tefsir edilmiştir: 

Birincisi, denizlerden volkan halinde ateşler çıkarak sularının çekilmesi ki, 
Buhari'de Hasen'den, "Bir damla su kalmayacak. ''(2) diye rivayet edilmiştir. 

İkincisi, Mücahid'den rivayet edildiği üzere "doldurmak" manasıdır ki bu 
da iki şekilde düşünülmüştür. Birisi, önceki mana gibi ateşle doldurulmuş ol
ması; birisi de :.:.,:;,J ��ı r�G "Denizler yarılıp birbirine karıştığı vakit. " (İnfitar, 

,. , , 82/3) ayetinden açıkça anlaşıldığı üzere, denizlerin yarılıp akıtılarak yerkürenin 
her tarafını bir deniz halinde istila etmesidir ki, zelzeleler ve volkanlarla 

' 

yerkürenin çalkandığı ve dağlarm yürütüldüğü an ile birliktedir. Bu üç mana 
Btihari'de de özetle nakledilmiştir. 

Bir de İbnü Atiyye Tefsiri'nde yazıldığı gibi denilmiştir ki; tescirin, 
I 

sacurdan türetilmiş olma ihtimali vardır .. S�cur, köpeğin boynuna bağlanmak 
için geçirilen toka ve tasma demek olduğundan,tescir, toka takmak veya tasma 
geçirmek manasıyla zaptedip malik olmaktan mecaz olarak denizlerin o 
çalkanma halinde abluka edilmiş gibi zaptedilip bağlanmasını ifade eder.P> 

Abd b. Humeyd ve İbnü Münzir Ebu Aliye'den şöyle rivayet etmişlerdir: 
Bu sureden altı ayet dünyada ve insanlar bakarlarken, altısı da ahirettedir. 
�� ��I (�G . . : . ��) �I (�I Güneşin dürülmesi... denizlerin ateşlenmeıd 

/ "' "' / � 

(1) Fahrü'r-Razi, a.g.c., XXXI, 68. 

(2) Buharı, Tefsiru sureti 81. 

(3) Allısi, a.g.e., XXX, 66 (İbnü Atiyye'den naklen). 
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dünyada; ;-;01 �ı r�G . . . ".::..:-:�'; ��ı f�G Nefislerin cşleştirilmc-.i ... n·nnctin yak-
, "" , "" ... 

laşttnlması, bunlar da ahirettedir. 

İbnü Ebi'd-dünya, İbnü Cerir ve İbnü Ebi Hatim de Übeyy b. Ka'b'tan Şöyle 
rivayet etmişlerdir: Altı ayet kıyamet gününden evvel insanlar çarşı ve pazar
larında ikendir: Güneşin ışığı gider, o haldelerken yıldızlar bulanır, dağlar 
düşmeye, yerküre hareket ve sarsıntı ile çalkanmaya başlar. Bunun üzerine kor
kudan cinler insanlara, insanlar cinlere bağırıp çağırır. Hayvanlar, bütün vahşi 
kuşlar karışıp birbirine girerler, kıyılmaz mallar bırakıhr. Cinler insanlara, "size 
bir haber getirelim" deyip denize fırlarlar. Bakarlar ki deniz ateş olmuş, alevler 
içinde. O haldelerken yer bir çatlayış çatlar, bir rüzgar gelir hepsini öldürür. 

Bazıları, "ilk altı, iki üfürme arasındadır. Dünyada diyenlerin maksadı da 
budur" demişler; bazıları "bunlar ilk üfürmeden önce, sonrakiler ikinci üfürme
ye kadardır" demişler. Bununla beraber bu sonuncuların muradı da gaye mu
gayyaya dahil olarak(t) ikinci üfürmeyi de kapsamış olmalıdır. Çünkü sual son
radır. 

' 

7. NEFİSLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ: ��':, :,.,)fıı r�G Nefisler eşleştiril-
diği zaman. 

Nüfus, bilindiği gibi nefs'in çoğuludur. Nefis de kişi ve can manalarına ge
lir. Nitekim, "şurada şu kadar nüfus var" dediğimiz zaman, şu kadar kişi veya şu 
kadar can var demek olur. 

Tezvk de; eşi eşe, dengi denge, benzer ve yaşıtları birbirine katıp bir yere 
getirmek, çatmak, çiftleştirmek, kısacası sınıflandırmak ve birleştirmek 
manalarını ifade eder. 

Bunun tefsirinde başlıca iki rivayet vardır. 
Birincisi: Saffat Sfiresi'nde �GjlJ ı;..u.. �jjı ıJ:,::.;.1 "Zalimleri ve eşlerini 

toplayın." (Saffat, 37/22) ve Vakıa Sfiresi'nde y�1 C. .�::-.Jı y�U �')ıJ �(,jl ���r, 
��L..Jı ��L..Jr, ;:=··:Jı y�1 � ;:�·,:11 y�t, +�'.:. '.)l"Siz üÇ sınıf olduğunuz zaman, 

,,. , , , , 

amel defterleri sağlarından verilenler; ne mutlu insanlardır, amel defterleri 
sağlarından verilenler! Amel defterleri sollarından verilenler; ne mutsuz insan
lardır, a,-ne[ defterleri sollarından verilenle1r! İmanda en ileri geçenler 

( J) Gayenin mügayyaya dahil olması sözünü �öyle bir misalle açıklayahiliriı:: "Ellerinizi dirsek
lere kadar yıkayın" sözünde dirseklerin de yıkanacak olması, gayenin mugayyaya dahil 
olduğu kabul edildiği içindir. 



<'(iz: 3() X 1-TEKVJR SÜRESİ: 7 17 -
. . 

· ·
-

-
·---

--

·

· 

.. 

. .  - . -· .. ·---

---
----

-

-
-- · -···· ·-- -

-· . 

·

- .. 

İ.,·e ... ''(Vakıa, 56/7-10) fiyctlcrinin ifade ettiği mana i.izı.�re §U rjvayclkrle izah 
�dilmİ§lİr: 

Buh5.ri'de: Hz Ömer ... ��j �.,llil "cennetJik ve cehennemlik nefisler bcıi
zı;rlcriyle bir araya getirilir." dedi. Sonra ;�Gjl� ı� �.ılı ı_,�1 ayetini okuuu.<1) 

, ' 
İbnü Cerir ve daha başka tefsirlerde şöyle yazılıdır: Numan b. Beşir (r.a) 

ucmiştir ki: Ömer b. el-Hallab hutbe okuyordu, dinledim. ��U �'jj �C,:.;1 ��-:r, - -�-' ı -. • Tı 'ı- -!. w' 
ı- -!. w' " - - �· •• , , . 1 ' • ·1 7- - -�·· · ' ı ' , . · .,. ,--,·-.11 • , - • 1-;:. f:·:11" ,.. t' · • ı.!.ı.!J ' . ....s..... ' ..L I · .ı....:...!-.ı U� \.ot� u ..-..,, • Ul.1J- \.ot ' a\!e lllı ı.J>! J ı.J..r-; ı.J..r-o 'J . • 'J • • • J 

okudu. 'sonr� ��j�_Aı l�c, ayetini ok�Ju ve <laha s�nra .;�I vi &C!�-G ;,Wı � &ı�jl 
''bazı eşler ce1111elle, bazıla�·ı cchc11nemdedir" dedi.(2) 

, - , , 

Yine Numan b. Beşir merfu olarak Hz. Peygamber (s.a.v)'den rivayet edc
rl:k şöyle demiştir: ��j :r,,t;ı ne, "<lureba" (sınıflar ve bcnzerlcri)dır, yani, JS 
� �):.:..; ı)lS' 1') J.S' t-.... �� "Herk-es, kendisi gibi am� eden her toplulukla bera
berdir." dedi. Zira yüce Allah: y�t, ;;.�:::11 y�1 L. ;::::Jı yG...'..,..U �)JJ �-l�j1 r��r, 
��L...ıı 0�l-ı(, 1:;·. 'Jı yG..'...:,l � ;,:�·. :.lı buyu�·uyor ki, bunl�r "c.lurebi" dır dedl'). 

DUREBA, sınıf ve benzer m5n5sına gelen "darib"iıı çoğulu olarak sını flar 
ve benzerleri demektir. Yani "czvaccn sciase" ayetinde geçen '\�zvac", fertleri 
birbirine benzeyen srnıf manasına "zevc" in çoğu.lu olduğu gibi burada da tcz
vic, ay111 manadan sınınan<lırmak demek olup ;.-;�_. � /� ::· .. ; :;, "Kim bir top/u
luğa benzerse o da onlard1.111dır. ''(4) ınanasl üzere herkes amelde bcnzerlrriyk, 
iyiler iyilerle, kötüler kötülerle dizilip ha�rolunac;:ığı vakit demek olur. 

Diğer rivaycller de §öyledir. İbnü Abbas'tan: ��j �_tıı nı� "insanlar ü� 
sıntfa ayrıldığı vakit", 

Ivfücahid'den: İnsanlar içinde benzerler birbirleriyle toplan<lığı vakit" 
Katfide'den: "Her insan kendi tarafına; yahudilcr yahudilere, hıristiyanlnr 

hırisliyanlara katıldığı vakit" 

Rebi b. Hayscm'c,�n: ''Herkes sahip olduğu ameliyle haşrolunur: Ki�i. sa
hip olduğu ameliyle b�rJber gelir." <liye rivayet cllilmi::tir ki, büti.in hunl:ırdu 
nüfGs kclirııcsi ki�ikr; tczvic kelimesi de iyi ve kötü amelde bcr.zcr olanlıın hir 
araya toplayıp sınıtlandırrn:-ık manasına olarak �8' �_,i :;J �l:.� IJ'"L:1 Jt ı�J.; r:' 

.,, " l, ... ,, , 

(1) Buhfiri, T�rsiru sureti, 81. 

(2) ct-T:ıbcri, a.g.e., XXX, 44. 
(J) Hakim, d-Miislec.lrck, II, 5J 6. 

(4) Ebu Davud, Libas, 4; Ahmcc.11".. Ha.'.:),:), l'., 5!1. 



IH 81- TFK vil� s(ı RESi: 7-H < 'liz: .\O 

� ''O RÜll bütün insanları. <)11derlcriyle �"ıRıracaRız. O Riin kime kitaln 
saRındwı verilirse, onlar kitaplarını okuyacaklardır. "(İsra, ı 7 /7 ı) manası üzere 
insanların, iyi ve kötü amelde peşlerinden gelenleri ve birbirlerine benzerleri ile 
sınıf sınıf, bölük bölük mahşere çağrıl ıp büyük mahkemede amel defteri, 
sağından verilenler, amel defteri solundan verilenler diye, bir grup cennete, bir  
grup cehenneme gitmek üzere yeniden diriltilip sınıflara ayrıldıkları vakit de
mek olur k i  bunda "Kaf Sfıresi'nde geçen ',_4-.,� j(c.., � � Js' �:�� "Her nefis, 

, , , 

beraberinde bir sevk memuru ve şahit ile gelmiştir. "(Kaf, 50/21) manası; dostun 
dost ile, hasmın hasım ile yanyana ve karşılıklı olarak durma yerindeki duruş ve 
seçilişleri manası da dahil olur. !wı � [GjlJ �ı � [Gj1 Sözünden bazıları, 
müminlerin cennette zevceleri ve huriler ile bir araya getiri1işleri ve kafirlerin 
cehennemde şeytanlarla çatılmaları manasını da anlamak istemişlerse de �I (�I� 
:-1ıj1 "cennet yaklaştırıldığında " ayetinden anlaşıldığına göre bu henüz cennet ;e 
ce

.
henneme girilmeden önceki sınıflandırma ve ayırmayı anlattığı için � C.Gj1 

�I "cennete girecek sınıflar", /:ıı � (Gj1 11cehenneme girecek sınıflar" d�mek 
olması daha doğrudur. 

İkincisi: İkrime, Dahhak ve Şa'bi'den rivayet olunduğu üzere nüfus, ruhlar 
manasına olarak, ruhların bedenlere iade olunup birleştirildiği vakit diye tefsir 
edilmiştir k i  bu da ikinci üfürme ile ruhun vücuda tekrar girişindeki dirilme vak
ti, demek olur.(1) 

Demek ki bu iki tefsirin ikisine göre de ��j �_,lliı r�G kıyametin ikinci saf-
. , 

hası demek olan öldükten sonra dirilme hallerini anlatmaktadır. Rivayet itiba-
riyle önceki daha kuvvetli ve mana itibariyle de daha kapsamhdır. Bunun 
özellikle iki tarafı "büyük mahkeme"ye getirmek manasında soru ve hesap ile il
gi] i olduğu da şununla anlatılıyor.: 

8. DİRİ DİRİ GÖMÜLEN KIZA SORULMASI: ::..ıLı �/;:,.Jı nı� Diri diri 
, , 

toprağa gömülen kız çocuğuna sorulduğunda, :-ı-j �-� �4 hangi günahla 
. ' 

()(dürüldü'? diye. 

MEV'ÜDE, küçükken diri olarak gömülüp öldürülen kızcağız demektir k i  
.>1� kökünden türetilmiştir. Ve'd aslında evd gibi ağır basmak manasıyla ilgili 
olup cahiliyye Araplarının kız çocuklarım diri diri toprağa gömme şeklindeki 
a<li adetlerine denilir. Tefsircilerin yazdıklarına göre cahiliyye Araplarında bu 
çirkin adet yaygın idi ve bunu türlü türlü yaparlardı. Kimisi kızlar yüzünden bir 

( 1) Kurtuhi, Ahkaınü'l-Kur'an, XIX, 232; SüyGtl, c<l-Dürrü'l-ıncnsur, VIII, 430. 
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ar gelmek korkusuyla yapar, kimisi parasızl ı k  ve besleyemcmek korkusuyla ya
par, ki·misi de melekler Allah'ın kızlarıdır, dediklerinden dolayı kızlarını da me
leklere katmak üzere, Allah'a daha layıktırlar diye yaparlardı. 

Allıs1'nin yazdığına göre, bir değil birçok kişi şöyle demiştir: 
Bir adamın bir kızı doğduğu vakit öldürmeyip, hayatta bırakmak istediği 

zaman ona yünden veya kıldan bir cübbe giydirir, çölde koyun veya deve 
güttürürdü. Öldürmek istediği takdirde de bırakır, altı yaşlarına doğru gelince 
anasına, "bunu temizle, süsle, hısımlarına gezmeğe götüreceğim" der, oysa. 
çölde bir kuyu kazmıştır, onu oraya götürür, "bak şunun içine" der, sonra ar
kasından iter ve üzerine toprağı y ığar, kuyuyu yerle dümdüz edene kadar 
ürlcrdi .  Bir de gebe kadın, vakti yaklaştığı zaman bir kuyu kazar, ağrısı tutunca 
başına gider, kız doğurursa kuyunun içine atar, oğlan doğurursa alıkordu, denil
mİ)f İr.( 1 )  Kamus Şarihi der ki: Cahiliyyc devrin<le Araplar kız çocuklarını açhk 
veya ar gelme korkusundan kabre gömerlerdi. Bazıları açlık korkusundan erkek 
çocuğunu dahi gömerlerdi. :.:J:.:. i'.)j:;Jı (�(, "Diri diri toprağa gömülen kıza sorul-

, , 

duğwıda il ayeti bu konuyla ilgili olarak inmiştir. . 

Mısır Müftüsü Abduh burada şöyle demiştir: Bak şu insafsızlığa, şu .katı 
yürekliliğe, şu fakirlik ve ar korkusundan başka günahı olmayan suçsuz 
kızcağızları öldürme vahşetine ki, Arab'ın kalbine müslümanlık karıştıktan son
ra nasıl bunun yerini merhamet ve §efkat almış! İslam bu çirkin adeti tamamen 
ortadan kaldırmakla bütün insanlığa ne büyük bir nimet olmuştur. (2) 

Alusi, Bezzar, Hakim "Kuna"da ve Beyhaki "Sünen"de Hz. Ömer (r.a)'in 
şöyle dediğini rivayet etmişlerdir: Temim kabilesinden Kays b .  Asım Resulullah 
(s.a.v)'a geldi ve: "Ben, dedi, cahiliye döneminde sekiz kızımı diri diri toprağa 
gömdüm." Hz. Peygamber (s.a.v): " Herbirine karşılık bir köle azat et." buyurdu. 
Kays: "Benim develerim var." dedi. Hz. Peygamber (s.a.v): "O halde her birine 
karşılık bir deve kes.11<3) buyurdu. J.:; L. � ��11 "İslam, kendisinden önce 
olanları keser atar. "(4) olmasına göre bu emir, te�benin sahih olması için bunu 
yapmanın vacip olduğunu ifade etmez, bunun müstehap ve men<lup olduğunu 
gösterir. Bunda kız çocuğunu diri diri toprağa gömmenin pek büyük bir suç 

olduğuna ayrıca bir uyarı vardır.(S) 

(1) Süyfiti, ed-Dürrü'l-mensur, VIII, 428; Alfisi, Rfihu'l-meani, XXX, 67. 
(2) MuhammedAbduh, Tefsiru'l-Kur'ani'l-Kerim, (Amme Cüzü), 27. 
(3) Beyhaki, es-Sünenü'l-Kübra, Vill, 116. 
(4) Ahmed b. Hanbel, IV, 199, 204, 205. 
(5) Alfisi, a.g.e., XXX, 67-68. 
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Bununla beraber Araplar içinde kız �ocuğunu bu §ckildc toprağa gümmcyi 
<;irkin görenler de vardı. Ferczdak'm dedesi Sa'sa'a b. Naciye cl-Mücaşi kendi 
kavmi olan Beni Temim'den toprağa gömülecek kız çocuklarını fidye i le kur
tarırdı. Ferezdak şu beytinde: 

• ; • ·;..u . [,)ı , •• 1-: J,j • • J..j '-> l.İ '-"' . -. 
uçocuklarmı diri diri gömen kadınları yasaklayan dedem hakkı için! De

dem bu şekilde gömülecek olanın yaşamasını sağladı da gömülmez oldular. rı(l) 
diye dedesiyle iftihar etmiştir. 

Taberan'i adı geçen bu Sa'sa'a'dan şöyle rivayet etmiştir: "Ey Allah'ın Re
sulü! dedim. Ben cahiliyye devrinde bazı işler işledim. Onlarda bir ecir ve sevap 
var mıdır? Diri diri gömülecek olan üçyüzaltmış kız çocuğunun hayatını kur
tardım. Her birini iki tane on aylık gebe deve ile satın alırdım. Bunlarda bana bir 
ecir var mıdır? Hz. Peygamber (s.a.v) buyurdu ki :  "Sana onun ecri var. Çünkü 
yüce Allah sana nimet olarak İslam'ı verdi.'' 

Ve'd denilen bu büyük suçun özeti, çocuğunu öldürmekten ibaret olduğu ve 
bunun en önemli sebebi fakirlik ve çocuğu besleyememek korkusu bulunduğu 
için En'am Suresi'nde �4� ;Jjj) � ,J'i-! � fl��l ı)�·;; �� "Yoksulluktan dolayı 
çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin ve onların rızkını veren biziz. " (En'am, 6/1 5 1) ,.., 
ayeti ve İsra Sfıresi'ndeki f.r.I ı�Ja:- �U' ��f-i �! ;J�� �j) � ,J'i-! ��· .. t �,,��1 t)�·;; �� 
"Bir de fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onlara da sizlere de rızkı 
biz veririz. Onları ôldürmek elbette büyük günahtır. "(İsra, 17/31) ayetiyle de de
falarca yasaklandığı gibi Hz. Peygamber (s.a.v) kadınlardan biat alırken J�i� �J 
:;;,,��1 "Çocuklarını öldürmemek"(2) kaydının da açıkça konduğu Mümtehine 
Suresi'nde geçmişti. 

Bu  ayetlere göre yalnız gömmek suretiyle değil, her hangi bir şekilde olursa 
olsun çocuklarını kasten öldürmek de büyük bir cinayettir. Onun için W. ili 

. � 

"hii.yük bir günah" buyrulmuştur. Şu halde çocuk aldırmak, kasten çocuk 
düşürmek dahi çocuğunu öldürmek old.uğu için aynı mahiyette bir öldürme suçu 
olduğu unutulmamalıdır. Cahil bedevilerin çocuklarını diri diri toprağa gömme 
vahşetlerini dinl�rken tüyleri ürperen medenilerin, çocuk düşürme cinayetlerin
den yüzleri kızarnrnmasına da ne kadar esef edilse azdır. Hatta azlin yani cinsel 

( 1) Bu beyitle "vaidfıt = diri diri gömen kadınlar" denilmekle, bu i�i yapanların daha ziyade 

ka<lınlar olı.luğu da anhıtılmı§ oluyor .(Müellif) 

(2) Müslim, Hudud, 43; Muv�Hta, Birr, 2; Ahmed h. Hanhd, V, 321, 223. 
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ili�ki sırasında erlik suyunu dışarı akıtmanın dahi gizli bir tür çocuk öldürme 
olduğu hakkında bir hadis-i şerif rivayet edilmiştir. Müslim, Ebu Davud, Tir
m izi, Nesai, İbnü Mace, İmam Ahmed, Taberani ve İbnü Merduye Huzame bin-. 
ti Vehb'ten şu rivayeti yapmışlardır: Resulullah (s.a.v)'a azil hakkmda soru so
ruldu. Resulullah (s.a.v): �f '�Q ı  �i "O gizli çocuk öldürmedir."(!) buyurdular. , , 
Bundan dolayı azlin haram olduğu kanaatine varanlar olmuşsa da Fıkhi 
araştırmalar neticesinde bunun mekruh olduğu hükmüne varılmıştır. Çünkü azil, 
nesli kesmeye bir yol, bir kötüye kullanmadır. 

Azil, gizli öldürme olunca şekli ve yaratılışı ortaya çıkıp bel l i  olmuş bir 
çocuğu düşürmenin ve yeni doğmuş yavru]arı yok etmenin gerek sebep olma 
gerekse doğrudan yapma itibariyle çocukları açıkça doğrudan veya sebep olarak -
öldürme manasında rr���l ı)�iı �� "Çocuklarınızı öldürmeyin,, açık yasağınrn 
hükmü dahilinde haram bir cinayet olduğunu anlamak kolay olur. 

Şurası çok dikkate değer bir husustur ki burada nefislerin eşleştirileceği bil
dirildikten sonra sorumluluk vakti hatırlatılırken çocukları diri diri toprağa 
gömmenin ve haksız yere kişileri öldürmenin sorumlu] uğundaki ağırı ık  an
latılmak üzere her şeyden evvel koruyucusu yok varsayılan o diri diri toprağa 
gömülen kızcağıza sorulan soru açıkça belirtilmiş ve bu sorunun evvela 
öldürene değil öldürülen suçsuz kıza sorulacağı anlatılarak �',; �4 � i'lj:;Jı r.;G 

� - , ,, ,,, 
:-I-j"Diri diri toprağa g6mülen kızcağıza, hangi suçtan dolayı öldürüldüğü so-, 
rulduğu zaman" buyrulmuştur. Cinayetin sebebi doğrudan doğruya onu işleyene 
sorulmayıp da davacısı olan suçsuz kıza sorulması, o diri diri gömme işini ya
pan katilin vicdanını sızlatacak ve koruyucusuz gördüğü mazlumun karşısında 
mağlubiyetini duyuracak ve haksızlığını tam manasıyla tanıtarak Hakk'ın huzu
runda hiç bir savunma yapamayacak şekilde. öfke ve cezayı hak edeceğini anla· 
tacak şiddetli bir uyarı ve taşlama vardır ki, buna tebkit= "susturma11 denilir. 
Nitekim hıristiyanlar karşısmda Hz. İsa'ya, Jıı i.>./� ::,.. �I ;.'(, �.Jj;Jı v-� � :;.Jr. ,, ,, , ,  , , "' , , 
"Ey /..,·af Sen mi dedin o insanlara: Beni ve annemi Allah'ı bırakıp da iMlı edi11J11 
diye. "(Maide, 5/1 1 6) şeklinde sorulması da hıristiyanlara bu kabilden bir 
taşlama ile susturma manası taşır. 

Bundan başka her türlü amelin hesabının görüleceği de şununla anlallhyor: 

9. AMEL DEFTERLERİNİN AÇILMASI: �� �ı r�� Ve ıayfalır . , . 
açıldığı vakit. Burada iki türlü sahife zikredilmiştir: 

(1) Müslim, Nikah, 141; İbn Mace, 6 1 ;  Ahmed b. Hanbd, VI, 361, 434. 
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Birisi, amel defterleridir k i, bunların a<:Sılınası hesap i�in açılmaları demek

tir. İbnü Münzir'in İbnü Cüreyc'den rivayet ettiği gibi, "İnsan ölünce defteri 
dürülür, sonra kıyamet günü açılır. Ona göre hesabı görülür."(1) 

İkincisi de Hakka SGresi'nin � �8' �) ::,;. �U "Kitabı sağından verilmiş 
, ,,,,, , , , 

olan kimseye gelince . .  " (Hakka, 69/19) ayetinde de geçtiği gibi, hesabın 
görülmesinden sonra mahkeme neticesini bildirme gibi açılıp dağıtılacak sayfa
lardır ki, bunların açılması da dağıtılıp sahiplerine verilmesi demektir. Buna 
bazı hadislerde "tetayürü suhuf'' yani "sahifelerin UÇU§.�ası" tabir edilmiştir. 

. 

Alfisi'nin kaydettiği üzere Mersed b. Vedaa'dan şöyle rivayet edilmiştir: 
Kıyamet günü olunca Arş'ın altından sahifeler uçuşur. Müminin sahifesi 
"yüksek cennette" diye eline düşer. Kafirlerin sahifeleri de, "cehennemde, kay
nar ateşte" diye ellerine düşer. Yani o sahifelerde bunlar yazılıdır.<2) 

Burada birinci mana daha uygundur. Bundan sonraki surede �� � �I� 
0):."&,7 (. �� �\5' t:.ı:,S- "Oysa üzerinizde muhakkak gözcüler var. Dü;Üst yazıcıl�r 
var. Her ne yaparsa:Zız bilirler. " (İnfitar, 82/ 10-12) ayetleri de bunu açıklar ma
hiyettedir. O, ·defterlerin açıldığı hesap günüdür. O gün insanın bütün amelleri 
ortaya dökülür. 

10. GÖGÜN SIYRILIP AÇILMASI: � :uı r�ı� Ve gök sıyrıldığı 
vakit. 

, , 

KEŞT, kesilmi.ş bir hayvanın derisini yüzmek ve ağacın kabuğunu soymak 
ve yüzden örtüyü sıyırmak gibi, örtülü bir şeyi bürüyen örtüyü yüzünden atıp 
açmaktır. Göğün böyle sıyrılması da hayvanın derisi soyulur gibi sökülüp, yok 

-

edilmesiyle tefsir olunmuştur. Bundan ilk bakışta � �I JJ': uı �� r'; "O 
gün göğü, kitapların sahifelerini dürer gibi düreceğiz. "(Enbiya, 21/104) gibi 
yüce alemin harap edilmesi ile tam yokoluş manası akla gelirse de, bu mana, 
güneşin dürülmesi ve yıldızların bulanması sözlerinden de anlaşılmış olduğu 
için bundan muradın, göğün dürülmesinden sonra yüce Allah'ın � �1 �� W-

• �� "ilk yaratışa başladığımız gibi yine onu iade edeceğiz. "(Enbiya, 21/ 104) 
, . 

buyurduğu üzere yeni kurulacak olan alemde örtünün kaldırılarak tam arz ile her 
hakikatın tecelli etmes� manasının olması ifadenin akışma daha uygundur. Nite
kim Nisaburi bunu tefsirinde, "gök açılıp giderilerek üstünde cennet ve Arş or
taya çıkacak" mealinde ifade etmiştir.(3) 

( l) Süyuti, cd-Dürrü'l·mcnsur, VIII, 431. 

(2) Alfısi, a.g.c., XXX, 71. 

(1) cn-Nisahuri, a.g.c., XXX, 34. 
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Demek ki o gün o alemde, bu dünyanın kütle ve cisimlerinden bir şey kal
mayacağı gibi, hakikati örten h iç bir şey de kalmayacak, Hakk'm Arş'ı ortaya 
çıkıp her hakikat, kendisinde hiçbir şüphe olmayacak şekilde açılacaktır ki bu 
mana, �� (.�1 �J:;.a:ı �:� ;.ı�� ı�°;''t.l (J.A ::,_. ;lYc � ;-�_s- :ili ''Andolsun sen bundan 

"' , , - #' 

gaflette idin, şimdi senden perdeni açtık, artık bugün gözün keskindir. "(Kaf, 50/ 
22), �� � � 'ı ��;J ;�";. "0 gü� arz olunursunuz. Öyle ki gizli bir şeyiniz 
kalmaz. 11 (Hakka, 69/18), 141J -�(,)I � ı.Jj'_;� �r,..:.J� -11� 'J1 -;_;;. �� 'J0I J'4 r"; "Ogün 
yeryüzü başka yeryüzüne çevrilir. Gökler de değişir. Hepsi, o tek ve her şeye üs
tün olan A/lah 'ın huzurunda toplfi-11acaklar. "(İbrahim, 14/48) ve 'J �./;!� ;.;. (.";. 
;'�I -�(,]! f! r�I �I i--! :� ;.��: �I c.fa. � ''O gün onlar ortaya çıkarlar. Al
lah'a hiçbir şeyleri gizli kalmaz. Bugün mülk kimindir? Tek ve her şeye üstiin 
olanALlah'Ln. "(Mümin, 40/16) ayetleriyle beyan olunan manadır. Bundan sonra
k i  surede de göğün yarılması ile başlanıp �-�";. ';,.'lı� ı��-\v •;-:� :,,..:.; ;.ı_w 'ı r"; ''O 
gün kimse, kimse için bir şeye malik olamaz. Emir o gün yalnız Allah 'uıdır. 11 

(İnfitar, 82/ 1 9) sözü ile bitirilmek suretiyle bunun din günü olduğu beyan oluna
rak bu mana izah edilecektir. 

Gök bu surette sıynhp örtü kaldırıldığı vakit Hakk'm Arş'ı ortaya çıkacak, 
insan nefisleri Hakk'ın şu iki tecellisi arasında bulunacaktır. Bir taraftan bütün 
dehşet ve azametiyle ilah! öfkenin tecellileri, bir taraftan da bütün güzellik ve 
enginliğiyle ilahi rahmetin tecellileri: 

11.  CEIIENNEMİN KIZIŞTIRILMASI: �fa � ı ı�G Ve cehennen1 
kızıştınldığı vakit, bütün şiddetiyle alevlendirilip kızıştı;ıldığı, zaman ki ,  Adem 
oğuJlarınm kötü ameJleri ve yüce Allah'm gazabı ile azgınlar için kızıştırıla
caktır. �-;'� �I �j�� "Azgınlar için de cehennem apaçık ortaya çıkarıbmşttr. " 
(Şuara, 26/9 1 ) . 

12. CENNETİN YAKLAŞTIRILMASI: :.:.lr) !,Wı r�G Ve cennet yak-, , 
laştırıldığı vakit ki, cennet Allah'ın lütuf ve rahmeti ile güzel amellerin scvn-
bından donanmış olarak takva sahiplerine yaklaştırılacaktır. ';.). �_;�'Jı �I �Jt 
� "Cennet de takva sahiplerine uzak olmayarak, yaklaştırılmış o/anık. "(Kflf. 

. , 50/31) 
Demek ki bu vakit henüz cehennemlikler cehenneme, cennetlikler cennete 

girmek üzere ayrıldığı son hüküm faslında olacak ve bunlar bir şeyin vuku bulı
cağı zamanı gösteren 1( (j l» edatl ile ifade edildiği için kesinlikle olacaktır. 

İşte bir kısmı dünyada bir kısmı ahirette demek olan bu onikf fiyet ve del i l  
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vuku bul<luğu zaman ��1 (. � � her nefis ne hazırlamış olduğunu bile
cektir. Hayır mı, şer mi? İyi mi, kötü mü? Dünyada ne yapmış, o gün için ne 
hazırlamı� olduğunu kesin bir bilgiyle bilip anlayacaktır. Çünkü bir zerre mik
tarı da olsa, hayır veya şer olarak yapmış olduğu her amelin, defterinde getirilip 
terazisine konduğunu ve karşısında kendisine şekillendiğini görecektir. 

Bu cümle, zaman bildiren « (.>} » şart edatlarının "ve" atfı (bağlacı) ile birbir
lerine bağlanmasından sonra hepsinin birden cevabıdır. Şu halde, bu vakitlerin 
herbirinde bilecek demek olmayıp, bunları kapsayan uzun vakit içinde bilecek 
demek olur. İşte bir çok ayette �):=.; ;.��� � �:::) "O size yapmakta olduğunuz 
şeyleri lıaber verecek. " (Maide, 5/105; Tevbe, 9/94, 105; Zümer, 39/7, Cuma, 
62/8) diye hatırlatılan bu biliş ve anlayıştır ki öldükten sonra dirilmenin ifade 
ettiği acı veya tatlı en  büyük uyanıklıktır. ıJ'f::.:ı ı)t:. (.>LI �Ç.i :,..�ı "İnsanlar uyku
dadır. Öldükleri vakit uyanırlar. il denilmesi de bunda�dır.'::,.. � (. � jS' � r-;_ 
.;.. ::,.. � (.� � ;J. "O gün her nefis ne hayır işlemiş v; ne kötüİük yap;nışsa 

* , , - ,.. . 
onları önüne konmuş vaziyette bulur. "(Al-i Imran, 3/30) buyrulan gün de 
bugündür. 

Bu şekilde bu ayette geçen � "bir nefis" de � jS' "her nefis" mealinde ola-
• 

rak her bir nefis demektir. Hazırlanıp getirilen şey de, iyi veya kötü amellerdir. 
Amellerin hazırlanması, ya "sahifelerin açılması"ndan anlaşıldığına göre 

defterleriyle huzura getirilmesi veya dünyadaki amellerin, iyi veya kötü olma
larına göre ahirette birer özel şekil ile temsil ve tecelli ederek huzurda bulundu
rulmasıdır. Nitekim dünyada bile her nefes bir ateş halinde, bir hareket, bir ziya 
halinde veya bir bina veya bahçe şeklinde görünür. Öyle olduğu içindir ki 
yapılan çalışmalardan iyi veya kötü şeyler imal edilir. Bu suretle insanların ahi
retteki canlan ışları da dünyadaki amellerinin ürünlerinden ibaret olarak 
görünecek olan gerçek nefisleri olmuş olur. Bundan dolayı. J[;.1 �).St �.ı1ı :,ı 
GtJ �� u! �)S'Ç W! LJ1; ,;.l4ı "Yetimlerin mallarını haksız yere yiye�ıle;, 
karınları dolusu bir ateşten başka bir şey yemiş olmazlar. "(Nisa, 4/10) ayetini 
benzetme manasına yorumlamaksızın zulüm ile yetim malı yemenin gerçekten 
ateş yemek demek olduğu görüşünü benimseyenler olmuştur. 

Amellerin bu şekilde görünüp şekillenmesi onların yazıldığı sahifeler ola
rak . da düşünülebilir. Her iki takdirde de amellerin böyle hazırlanması yüce Al
lah'ın emriyle olduğunda şüphe yoktur. Fakat kazanıp elde etmek itibariyle 
amelleri kul yapıyor denildiği ve buna bağlı olarak "her nefis ne hazırladığını 
bilecek" denildiği için sebebiyet ilgisi ile bunları kulun kendisi hazırlayıp getirdi 
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<lcmek de mecaz olarak sahih olur. 
Bu iki izah şeklinden dolayı � r� diye başlayan Al-i İmran Suresi'ndeki 

ayette ameli yapanın kulun kendisi olduğu söylendiği halde hazırfamanın kul ta- ' 
rafından yapıldığı söylenmemiş, her nefsin o ameli hazır bulacağı anlatılmış, 
burada ise ��1 (. :,_:.; � "her nefis hazırladığını bilecektir. " buyrularak 
hazırlama işinin kul tarafından yapıldığı belirtilmiştir. Şu halde kulun kendisine 
göre "hazırladığı şey" gerçekte "yaptlğı şey" manasında olup herkes dünyada iyi 
mi kötümü ne yapmış olduğunu ve böylece Hakk'm huzurunda kendisi için ne 
hazırlamış bulunduğunu o gün bilecektir demek olur. 

Burada "bilecektir" sözünün manası da iyi kötü bütün amellerini defterinde 
hiç eksiksiz ayrınttlarıyla yaztlı bulup hepsini görecek "Jj i� �,,� "J �Gsjı ü.,JC. 
U.�1 \tı i� "Ne acayip bir defter bu! Ne küçük bırakmış, n� büyük lı�psfni k�y
da geÇin�iş. ''(Kehf, 18/49) diyecek; yahut (�1 �� ;�� "Jj �� I� (.. ı;�JJ 
"Bütün yaptıklarını hazır bulurlar. Rubbin hiç kimseye zulmetmez. "(Kehf, 18/49) 
manasınca hepsini iyiliğine ve kötülüğüne göre bir şekle bürünmüş olan gerçek 
durumu üzere hazu bulup gerçek bir görüşle görecek demektir. Zira dünyada 
heva ve hevesine uygun gelerek hoş gördüğü bir takım amellerin o gün çirkin ve 
acı bir şekilde ve dünyada bir takım sıkmtı ve meşakkatlerle birlikte olduğundan 
dolayı güç gelerek yapılan ibadetlerin de o gün güzel ve sevimli bir biçimde 
karşısına dikilmiş olduğunu görecektir. Şairin: 

"Yakında toz duman açıldığı zaman göreceksin, 
Altındaki at m ı  imiş yoksa eşek mi?" 

dediği gibi, o gün gök sıyrılıp bütün gerçek ortaya çıktığı vakit insan da dünyada 
yaptığı amellerin kendisini cehenneme mi  yoksa cennete m i  götürdüğünü anla
yacaktır. Bu biliş ve anlayış ise haber verilen oniki vaktin herbirinde değil, amel 
defterlerinin açılması ve göğün sıyrılıp açılmasından sonra olmalıdır. Onun için 
� "bilecektir" sözü r�ı ·ıarın herbirine değil, toplamına bir cevap olmak üzere , , 
tefsir edilmiştir. Gerçi bu durumda açık olan, başta bir (�I ile yetinilmiş olmaktı. , 
Fakat bunların bir kısmı başlangıç, bir kısmı netice olmak ve her biri esasen 
özellikle düşünülmesi ve ayrıca bir uyanış ifade etmesi gereken en büyük olay

lardan bulunması nedeniyle bu durum ve değişikliklerin her birinin ayrı ayra 

dehşet ve önemine dikkat çekmek için r�! 'lar tekrar edilmiş ve hüküm, hepsine 
birden bağlanmıştır. 

İbnü Attyye tefsirinde demiştir ki :  Bir topluluk, bu zikrolunan şeylerin 
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Adcmoğul ları'ndan her biri ve ölüm sırasındaki durum lan hakkmda istiare 
olduğu ve dolayısıyla güneşin, onun nefsi ve yıldızların da gözleri ve duyuları 
okluğu görüşüne varmıştır. Bu ise Allah'ın kitabında bir takım rumuzların bu
lunduğunu savunan bir görüştür." (l) 

Ebu Hayyan da bunu naklettikten sonra şöyle der: Bu, Batınıyye mezhebi 
ve müfrit sofiyyeden İsHim'a intisap etmiş görünenlerin mezhepleridir. Bunlar 
yayılıp İslam dinine mensup olmuş görünerek gizlenen zındıklardır. Allah'ın 
"kitabı apaçık Arap lisanı ile"(Şuara, 26/195) gelmiştir. Onda ne remiz, ne bil
mece bulmaca türü şeyler, ne gizli manalar vardır. Felsefecilerin ve tabiatçıların 
savundukları şeylere ima· da yoktur. İbnü Hatib-i Re'y adıyla bilinen Ebu Abdil
lah Razi de tefsirine felsefecilerin, yıldızlarla uğraşanların ve astronomi bilgin
lerinin görüşlerinden bazı şeyler almış ise de bunlar Allah kitabının tefsirinden 
uzaktır. Aynı şekilde "Tahrir ve Tahblr" adlı kitabın yazarının tefsir etmiş 
olduğu ayetlerin sonunda zikrettiği tasavvuf ehli kişilerin sözleri ve "hakikatler'.' 
manasını verdiği şeyler de böyledir. Bunların içinde inanılması şöyle dursun 
yazılması  bile caiz olmayanlar vardır. Yüce Allah'tan dinimizde ve 
inançlarımızda selamet dileriz.(2) 

Bununla beraber Ebu Hayyan'ın bu sözlerinde ifrat ve tefrit yok değildir. 
Kuşkusuz Kur'an-ı Kerim apaçık Arap dili ile inmiştir. Kur'an'ın dili bilmece ve 
muamma gibi remizden ibaret sembolik bir ifade değildir. Yine kuşku yok ki bir 
metinde aslolan., hakiki manayı vermeye engel bir karine bulunmadıkça görünen 
manaya yorumlanmasıdır. Bununla beraber şu da kesindir ki Kur'an'ın, "Kitabın 
anası11 olan ve manası açık açık bilinen ayetleri yanında hafi, müşkil, mücmel ve 
müteşabih ayetleri; hakikatı, mecazı, sarihi, kinayesi, istiaresi, temsil i ,  tensisi, 
iması, belagat nükteleri, tarizleri, telmihleri, remizleri de vardır. Bütün bunlarda 
en açık olan mana kastedilmiş olmakla beraber müstetbeat-i terakib (ifade ve 
cümlelerin yan manaiarı) denilen ve ikinci derecede aranıp istenen nice ifadeler 
de vardır. 

"Usfıl ilmi "nde bilindiği üzere görünen mananın açıkça belli olmasının te
vil, tahsis ve mecaz ihtimallerini kesmeyi gerekmeyeceği için o zahiri manaya 
zıt olmadan ve onunla çelişki teşkil etmeden zahiri mana ile beraber bazı ihti
mallerle ikinci derecede birçok işaretin anlaşılabilmesi, manaları açık olan 
ayetlerin açıklık ve beyanına zıt olamıyacağı gibi, aksine bu, Kur'an dilinin açık 

( 1) Ehu Hayyan, a.g.c, VIII, 432. 
(2) Ehu Hayyan, a.g.c, VIII, 432-4'.B. 
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hir Arapça olmasının gereklerindendir. Bundan dolayı " Kur'an'da hiç batını 
mana, remiz ve ima yoktur. i l  demek de doğru olmaz, � 1 J 1 �' gibi sure 
ha�larında bulunan huruf-i mu�attaa (kesik harfler) ne şekilde tefsir edilirse 
edi isin, kesinlikle her tefsir remizle yapılmış bir tefsir olur. Bunun aksi 
söylenemez. Doğrusu bazı eserlerde de geldiği üzere Kur'an'ın hem zahir'i 
vardır, hem batını, hem haddi vardır, hem matlaı. Fakat Kur'an ;;ı. .i:.s. ::,... �l.S' :.l� 
� Li�ı � IJ�:,J .!Jı "Eğer Kur'anAllah'tan başkası tarafından �ls�ydı, , elbette 

, ,,, ,, ,, , 

içinde birçok çelişkiler bulurlardı. ''(Nisa, 4/82) buyrulduğu üzere gerçekte 
farklılık ve çelişkiden uzak son derece beliğ bir açık kitap olduğu için zahiri ile 
hatını arasında zıtlık ve çelişki yoktur. 

Bu esas Kur'an'ın hadlerinden biridir. �ı�f·�� � cJ:;. ı-.,4:·-� �1�_':1� �_;Jı [;.. "iki 
denizi salıvermiştir, birbirleriyle neredeyse kavuşacaklar. Aralarında engel 
vardır, bir an birbirlerine tecavüz etmezler. "(Rahman, 55/19-20) manası üzere 
zahir ve batın denizlerinin karşılaşmalanyla beraber birbirlerinin sınırını 
geçmeye engel olan haddi aşılmamak şartıyla ondan zaman zaman Allah vergisi 
ve zevki olarak alınan ani kalbe doğuş ve ilhamlara bir nihay_et de düşünülemez. 
r�J:. � � ·.l.J J� �LJS' � 01 J;j :;Jı � J� �ws:J r�� ;,Jı �l.S' � Jj "De ki, eKer 

41' ,l ,i  , , , , , , , , 

Rabb'imin kelimeleri için deniz mürekkep olsa idi, kesinlikle Rabb'imin kelime-
leri tükenmeden denizler tükenirdi. Bir o kadar daha yardımcı getirsek 
bile. ''(Kehf, 18/1 09) 

Buna karşı gerek filozoflar ve hakimler ve gerek yıldızlarla ilgilenenler ve 
astronomi bilginleri ve diğer alimler, akıllılar, belağatçılar, edebiyatçılar, entel
lektüel zümre ve halk tabakasıyla bütün insanlığın zihnine, ruhuna temas eden 
ve edebilecek olan durumlar, fikirler ve konular hakkında Kur'an'da ret veya is
bat yollu bir ima yoktur demek ve Razi gibi o yolda fikirleri aydınlatmaya h iz
met edenleri tenkit etmek doğru olmadığı gibi, metinlerin ve muhkem ayetlerin 
zahirini gidermiyecek şekilde Kur'an'ın ruhi ve vicdani zevklere doğabilcn 
işaret ve yorumlarından bahseden sofiyye tefsirlerinin hepsini de Karamita ve 
Hurufiyye batıniyyesi gibi zındıklardan saymak da doğru değildir. Mesela 
Kaşani ve Arais tefsirlerini, sırf zahiri olan mana ve hükümleri yok saymak için 
yazılmış Hasan Sabbah ve aşırıya kaçan İmamiyye kitapları gibi düşünmek is
teyenler hiç şüphe yok k i  yanlış yola gitmiş olurlar. Evet, manası açık olan 

- � 
ayetler; bırakıp da �\J : �(, ��--;) 1 : �I � �l:::.J C. �;:�) � � � ��I 'T, 
"Kalplerinde eğrilik bulunanlar sırf fitne aramak ve kendi arzularmu gôre mum 

teviline yeltenmek için onun müteşahilı olanına tabi olurlar. "(Al-i İmran, 3/7) 
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beyanına rağmen mütcşabih ayetlerin arkasına düşmek, alay ve eğlenceye sap
mak, fitne ve fesat yolunda tevil aramak kalp çarpıklığmdan, ruh bozuk
luğundan kaynaklanan bir sapıklık ve inkardır. Fakat ayetlerin zahiri mana ve 
hükümlerini beyan ve tesbit ettikten sonra onlara zıt olmayacak şekilde bir 
takım işaret ve tevillerden de bahseden kişilerin kalplerine doğan fikirlerden ya
rarlanmamak da nasibi tepmek olur. Çünkü Kur'an �J.:� 1� .vlt.� �) .� �I 
"Kuşkusuz bunda inanan bir toplum için ayetler vardır. "(Nahl, 1 6/79), ;:.u) ı.} ı:,I 
�)_;··�/)J_.vÇ'J "Kuşkusuz bunda aklı eren bir toplum için ibretler vardır. ';(N�hi, 
16/12), ��/� "bilen bir toplum için "(A'raf, 7/31), �J�/� "düşünen bir 
toplum için "(Ra'd, 13/3), �J'J'�i)J_ "zikreden bir kavim için"(Nahl, 16/13), 1";J_ 
�_,4ii� "bilen bir kavim için"(En'am, 6/98), �; 1";AJ_ "iyice bilen bir toplum için" 
(Casiye, 45/20), �� 1";AJ_ "sakınan bir k�vim_ için. "(Yunus, 10/6) ve �}i .v4'J 
yÇl�1 "akıl sahipleri için deliller vardır. "(Al-i Imran, 3/195) gibi nice ayetlerinde 
muhatapların niteliklerine ve özel kabiliyetlerine göre türlü manalarla hitap edip 
dururken tefsirlerin böyle zihin, fikir, ahlak ve irfanın mertebelerine göre ince
l iklerle ilgilenmemesi Kur'an'ın hadd ve matlaına ve herkesi aydınlatmaya 
yönelik olan maksatlarına uygun da olmaz. Herhalde ayetlerin zahirine göre 
mana vermekte ifrat etmek de batını mana verme konusunda ifrat etmek kadar 
zararlıdır. En �oğ�su �� �� AJI ı).Jt ''Adalet ve orta yolu ayakta tutan ilim 
sahipleri. " (Al-i Imran, 3/18) ayetinin ifade ettiği gibi orta yolu bulmaktır. 
Kur'an'da tefsir de vardır, tevil de vardır. Kuşku yok ki kendi fikir ve hevesine 
saplanıp da Güneşi inkara kadar gidenler herşeyi . inkar edebilirler. ��') �I nı 
���I r;Jlı n_G "Güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar bulandığı zaman" ayetlerind� 
geçen güneş ve yıldızları her şeyden önce kendi hakiki manalarıyla anlamaya 
engel olacak akli ve nakli hiçbir ipucu olmadığı için, bunlara bu bil inen 
manaları ve hakikatleri ile inanmak gerekir. Bunu belirttikten sonra dürülme ve 
bulanmanın oluş şekline göre manalarındaki hakiki ve mecazi ihtimalleri 
düşünmek bu imana aykırı olmıyacağı gibi, aym zamanda Güneş ve yıldızlardan 
mecaz ihtimali üzere daha genel bir mana ve işaret düşünmek de o imana aykırı 
olmaz. Nitekim � �L!.Jı (jG "kıyılmaz mallar bırakıldığında" ayetini tefsir 
ederken Kurtub1 bu sözün istiare ve temsil üzere gelmiş olduğunu söylemekle, 
bunun beyana aykırı bir rümuzdan ibaret olduğunu iddia etmiştir, denilemiye
ceği gibi henüz ayrıntıları tam anlaşılmayan bu ayetlerin daha bazı lafızlarında 
mecaz ve istiare ihtimallerini düşünerek o olayları bir dereceye kadar zihinde 
canlandırmaya çalışmak da Kur'an'ın apaçık bir Arap dili ile inmiş olmasına 
aykırı sırf bir sembollük ve harflerden mana çıkarma, bir sembolizm ve �..Jı L.L, 
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.ı.1.tJ\; : �G ,�·-;)ı : �ı � �� (.. �;.�:; t:.J �)i ,,; "Kalplerinde eğrilik bulunanlar , .. , ,,. , "' "' ,,. , "' "' " suf fitne aramak ve kendi arzularına göre onun teviline yeltenmek için onun 
müteşabih olanına tabi olurlar. " (Al-i İmran, 3/7) kriter ve ölçüsüne göre, 
eğrilik ve fitneden ibaret olan batmilik kisvesine bürünmek değildir. Aksine 
büyük kıyamet koparken olacak olayları küçük kıyamet olaylarıyla zihinlere 
yaklaştırarak imanı kuvvetlendirmeye çalışmaktır. 

Nitekim Nizamuddin en-Nisaburi 11Garaibu'l-Kur1an ve Regaibu'l-Fürkan" 
adlı tefsirinde bu ayetleri zahiri manalarıyla usulüne uygun olarak tefsir ettikten 
sonra yorumcuların zikri geçen görüşlerini de şöyle nakletmiştir: 

Yorumcular dediler ki: Bu  hallerin küçük kıyamet hakkında olduğunu ka
bul etmek de mümkündür. Küçük kıyamet ise ölüm halidir. O halde güneş in
sanın ruhu, yani insanın diğer canlılar arasında yerini belli eden ·cevheridir. Bu
nun dürülmesi ise, onunla ilginin kesilmesidir. ·Yıldızların dökülmesi ise, 
insanm kuvvetlerinin birer birer dü§mesidir. Dağların yürütülmesi büyük uzuv
ların fiillerinden ayrılıp uzaklaşmasıdır. "lşar", bedendir. O zaman beden iş yap
maz olur. Vahşi hayvanların toplanması, şahıs üzerinde hayvani ve canavarca 
fiillerin neticelerinin ortaya çıkmasıdır. Denizlerin ateşlenmesi, batıl kuruntu ve 
boş emellerin tükenmesidir. Çünkü o vehim ve kuruntular öyle bir deryadır ki 
onun isteğe bağlı ve zorunlu ölümden başka sahili yoktur. Nefislerin eşleştiril
mesi her melekenin kendi cinsine; karanlığın karanlığa, aydınlığın aydınlığa 
katılıp birleşmesidir. Mev'Cıde, yükümlü kişinin, kendisi için yaratıldığı şeyin 
dışında kaybettiği kuvvetidir. Bazı araştırmacı hocalarımdan, akla ansızın gelip 
de yazılmayarak yok olmuş olan her meseleye mev'ude denilmiş olduğunu da 
işittim. Gök de, ruhlarm göğüdür. Geri kalanların manası açıktır. u(l) 

Demek oluyor k i  bu yorumları yapan yorumcuların maksatları, bu ayetlerin 
esas itibariyle büyük kıyamet hakkında olmadığını söyleyip inkar etmek değil, 

bununla beraber J��1 �_,1 � ı.J:.:..:cli "ibret alın ey basiretli kişiler!"(Haşr, 59/2) , , - . 
çağrısına göre bunlardan, küçük kıyamet olan ve herkesin kesin olarak göreceği 
ölüm halleri hakkında da ibret alacak manalar anlamanın mümkün olduğunu da 

göstermektir. Bunun ise iman ve inanca zararı değil, faydası vardır. Bu itibar ile 
yalnız �Y �u :ili �(. :;. "Kim ölürse kıyameti kopmuş demektir. " <2> hadlı-i , 
şerifinin manası gereğince küçük kıyamet olan ferdin ölümü deği l, orta kıyamet 

olan bir milletin ölümü hakkında da bu mana ve olayları düşünmek çok ibretli-

(1) �n-Nisahuri, a.g.c., XXX, 35. 
(2) Ke§fü'l-harn, II, 368 (2618); el-Hindi, Kcnzü'l-ummal, XV, 42748. 
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dir. Bunların hepsinde ::ı�ı L. :_,..l; � "her nejis ne hazırlayıp getirmiş 
-

o/du�ımu bilecektir" ayetinden bir uyarı ve ders alma hissesi vardır. Çünkü on-
lar da küçük kıyametin bir geçidi ve bir numunesidir. Fakat hiç unutmamak 
gerekir ki, hepsinin tamamı büyük kıyamette olacaktır. Bu ayetler de asıl büyük 
kıyamet hakkındadır. Bütün hak ve hakikatın ortaya çıkışı, o ebedi cennet ve ce
hennemin öne konduğu, o hüküm verme zamanında olacaktır. İşte herkes ne 
haz1rlayıp getirmiş olduğunu tam anlamıyla o vakit bilecektir. 

Şimdi bu sonun o dehşetli hakikatleri böyle haber verildikten sonra bu ha
berlerin gerçek olduğunu vurgulamak suretiyle hikmet ve faydalarını da beyan 
etmek için bunları haber veren Peygamberin şanını, Peygamberliğin güçlü 
olduğunu ve Kur'an'm mahiyetini bildirip anlatmak gayesiyle yemin ile buyru
luyor k i :  ;._ i1 � (Bunun tefsiri hakkında geniş bilgi için ;._ ·.1 ; ve �G 
sürelerine bkz.) Yani, "bunun, üzerine artık başka söz yok, ancak yemin ederim 
ki" �� sinenlere veya dönenlere 

- -

HUNNES, 11hanis" kelimesinin çoğuludur. Hans ve hunus, büzülüp sinmek 
veya gerilemek ve geri kalmak manalarına lazım (geçişsiz) ve müteaddi 
(geçişli) olduğuna göre hanis; sinen, gaip olan veya sindirip gaip eden yahut 
geri kalan veya gerileten demek olur. "Ha"nın ve "nun"un fethiyle "hanes" de, 
sığır ve ceylanların burunlarında olduğu gibi, burunun ucu dudaktan geride bi
raz kalkık ve gerisi basık olmaya denir ki, bu, 11fatas11 denilen "yass"dan 
yakışıklıca olur. Onun içindir ki ceylanlara ve yanaklarına ve sığırlara "hunüs" 
denil ir. Burada hans, çoğunlukla lazım (geçişsiz) manada kullanılarak geri 
dönmek ve sinmek demek olur. Dolayısıyla "hunnes", sinenler veya geri 
dönenler manalarıyla tefsir edilmiştir. 

ı.>)�I Cereyan kökünden türetilmiş olan "cariye11nin çoğulu, akanlar de
mek olup 11el-Hunnes11in sıfatı veya ondan bedeldir. �I "Yuvasına girenler" 

-

Bu kelime, "kanis" kelimesinin çoğuludur. Kanis, süpürmek manasına kens'ten 
türemiş olması durumunda süpüren; künfıs mastarından türemiş olmasına göre 
de kinas (kümes)a giren demektir. Kinas, ceylanlarm ağaçlık ve ormanlık 
aralığında gizlendiği yatağma, yuvasına denir ki, kumu toprağa kadar süpürüp 
açtığı için böyle denmiştir. Çokları bu "cevari"nin gezegenler, özellikle "beş 
yıldız" adı verilen Zühal, Müşteri, Merih, Zühre ve Utarid gezegenleri olduğunu 
söylemişlerdir. Çünkü bunlar güneş ile beraber akıp gider, sonra geri dönmüş 

gürünür, sonra da güneşin ışığında gizlenirler. Görme itibariyle geri dönüşleri 
hunus; güneşin ışığında gizlenişleri künlıs'tur, demişlerdir k i  eski yıldız falcıları 
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hu he� yıldıza 11hatf1se-i mütehayyire" yani "beş gezegen" adını vermişlerdi. 
Birçokları da genel · olarak bunların yıldızlar olduğunu nakletmişlerdir. Bunun 
�u �ckilde izahı yapılmıştır: Çünkü yıldızlar gündüzleyin siner, gözlerden kay
bolurlar. Geceleyin de künfis eder, yani yataklarındaki ceylanlar gibi ortaya 
<.(ıkar, doğarlar. Fakat künfıs'un böyle yalnız ortaya çıkmak, görünmek şeklinde 
tefsir edilmesinde bir kapalıl ık vardır. Onun için daha doğru olmak üzere şöyle 
denilmiştir: Çünkü yıldızlar, gündüzleyin ufuk üstünde olduklara halde bile 
µ,üzlerden gizlenirler. Bu sinmelerine hunus denilir. Doğduktan sonra da batarak 
n:ylanların yuvalarına girdikleri gibi, ufkun altına girerler. Buna da künfıs de
ni 1 ir. 

�I 1,$);,JI �lı ayetinin bu şekilde genel manada yıldızlar diye tefsiri 
, , , , 

l lasen ve Kata'de'den rivayet edildiği gibi Hz. Ali'den de rivayet edilmiştir. Bu
nunla beraber "beş gezegen" şeklinde tefsir edilmesinin de Hz. Ali'den rivayet 
edildiği söylenmiştir. İkisinde de "kens11 ile nitelenmesi, sığır ve geyik gibi cey
lanlara benzetme yoluyla istiare demektir. Çünkü "hans" gibi, künus ve kinas 
da vahşi sığır ve ceylanlar hakkında kullanılan sıfatlardandır. Bundan dolayı 
İbnü Abbas, Said b. Cübeyr ve Dahhak'ten, zıba yani geyik; İbnü Mesud'dan ise 
vahşi sığır demek olduğu da rivayet edilmiştir. İbnü Cerir'in bir rivayetine göre 
İbrahim ile Mücahid bu �ı 1,$!1;,JI �� �1 � ayetini müzakere etmişler. 
İbrahim Mücahid'e: "bunun hakkında işittiğini söyle" demiş. Mücahid: "Biz bir 
şey işitiyorduk. Bazı insanlar da bunlar yıldızlardır diyorlar." demiş; İbrahim de 
(Nehal olacak): "Onlar bunu Hz. Ali diye ona yalan isnat ediyorlar." demiş.( 1) 

Fakat geyik ve vahşi sığır gibi ceylan kısmından burada bir mecaz ve istiare 
düşünülmediği takdirde, bu ayetlerden önce ve sonra zikredilenlere göre bunlara 
yemin edilmesinde açıkça bir münasebet görülmez. Bu olsa olsa onların yırtıcı 
hayvanlardan kaçmaları halinde develerin ve vahşi hayvanların toplunması 
manzarasına bir işaret olabilir. 

Gezegenlerin güne§le irtibatlarına göre gidiş ve hareketlerindeki farklılığı 
düşünmede bir mana varsa da, bu gezegenlerin sadece beş tane okluğunu 
söylemede açık bir mana yoktur. Genel olarak yt ldızlara yemin ctmcllc ise, 
alemde yer işgal eden bütün kütlelerin ;.:..:,. � 'J 1,$� Js' "Herhiri hdli hir vakti! 

. . . 

kadar yürür gider. '' (Ra'd, 13/2) ayetinin ifade ettiği manaya göre bcJl i  bir zn· 
mana doğru akıp gittiğini haber vererek surenin başında söz edilen sona doğru 

( 1 )  et-Taberi, a.g.c, XXX, 49 
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gitmekle bulunduklarını hatırlatmak için ünce mekanla ilgili �cyll.!rc, ikinci ola
rak da gece ve sabah ile zamanının akışına yemin edilmiş olmakta açık bir 
münasebet vardır. 

Bununla beraber İbnü Cerir rivayetleri naklettikten sonra hiçbirinin doğrusu 
şudur diye belirlenmeyip gene1liği üzere bırakılmasının daha iy i  olacağı 
görüşüne varmış ve şöyle demiştir: Yüce Allah, bazan hunfıs eden yani kaybo
lan ve bazan akıp giden sonra da yerlerine dönen birtakım şeylere yemin 
etmiştir. Kinas, meknis ve mekanis, Arap dilinde vahşi sığır ve geyiklerin gir
dikleri yerlere denir. Bununla beraber yıldızların bulundukları. yerlere istiare 
olunması da reddedilebilecek bir şey deği ldir. Ayette sadece bunlardan biri 
olduğunu gösteren bir delil bulunmadığından bu sıfatları taşıyanların hepsine 
genelleştirilmesi daha doğru olur. Fakat bu durumda genelleme yapmak, genel 
mecaz olmuş olur. Oysa hakiki manayı vermek mümkün olur, mecaz olduğunu 
gösteren bir karine de (ipucu da) bulunmazsa genelleme yapmak nasıl doğru 
olur? Genelleme yapmanın doğru olduğunu söyleyebilmek için de mecazı 
gösteren bir karine bulunduğunu itiraf etmek gerekir ki o da söylediğimiz gibi 
yıldızların kaybolmak ve yerlerine girmek ile akıp gidişlerinin ayetlerin akışına 
uygun olmasıdır. Bu karine ile rivayetleri toplayıcı olmak üzere genel mecazın 
daha iyi olduğuna hükmedilebilir. Genel mecaz olarak mananın özeti, "kaybol
mak, akıp gitmek ve yerlerine geri dönmek şeklinde ifade edilebilen vasıflarla 
hakikat veya mecaz olarak nitelenebilen şeyler" demek olur. Bu ise gaybta sinen 
ve sonra şu gördüğünüz alemde hareket edip de yine gayb aleminde karar 
kılacağı yere varıp gözlerden gizlenen her şeyi kapsar ki bu da alemin somadan 

t 

yaratılması ve yok olması ile ��1 �:; JJı JG "Bütün işler Allah'a döndürülür. " 
(Bakara, 2/2�0; Al-i İmran, 3/109; Enfal, 8/44; Hace, 22/76; Fatır, 35/4; Hadid, 
57/5) manası üzere başlangıç ve sona bir delil olur. Bunu düşündürmek için 
özellikle ahularm vasıflarının düşünme aleti olarak alınmış olmasında da hay
vani ve insani hayat bakımından düşünülecek incelikler vardır. 

Bu rivayetlerde görülüyor k i  "el-Künnes" vasfı hep kinasa girmek yani 
ceylanların ağaçlık  ve ormanlık aralığında gizlendiği yataklarına girmesi demek 
olan 11künüs"tan olmak üzere düşünülmüş ve kelimenin ash olan kens, yani 
süpürmek manasına hiç işaret olunmamıştır. Oysa bu kelimenin, asıl maddesine 
göre daha kapsamlı olmak üzere bu manaya da ihtimali vardır. Bu  durumda 
"kcns"in müteaddi (geçişli) olan bu manasıyla hunfıs'un geçişsiz olan ik i  
manasından her birine göre şu mealleri ifade eder. 
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Birincisi: "Yemin ederim o gayb aleminde gizlenenlere, o akıp akıp 
süpürenlere." demek olur ki, �ı ISJ�l in "hunnes" kelimesinin sıfatı olarak , , 
hunda fesat alemi olan dünyada temizlik yapma işini yerine getirmekle 
görevlendirilmiş olan meleklere yemin edilmiş olur. 

İkincisi, "Yemin ederim o sinip sinip dönenlere, o akıp akıp süpürenlere." 
<lcmek olur ki, bunda da "hunnes", dünyaya gelip gidenlere; "el-cevari'l-künnes" 
de ondan bedel olarak onları alıp alıp ahirete götüren meleklere işaret olmuş 
olur. Başvurduğum tefsirlerde meleklere işaret olmasına dair bir  nakil 
görmedim. Ancak "Kamus"da: "Etrafında melekler dahi" denildiği yazılmıştır. 
Nazmın da buna ihtimali. vardır. Şu halde İbnü Cerir'in dediği gibi, mecazın 
genelliği daha iyi olunca, 0� �1 �;_;;. �l IS;ı;..11 �ı � Jllı� (. "hakiki veya , ; , 
mecazı mana ile kendisine "kaybolan, akıp giden ve yerine dönen" denilebilen 
şeyler" sözünün ifade ettiği gibi bütün bu manaların düşünülmesi daha iyi olur. 

Bu geniş açıklamalardan şunu anlamış oluyoruz ki, iş bu �1 1.SJ�I �Lı 
, , , ti' 

yemininde alemdeki değişiklik ve halden hale geçişleri anlatmak üzere ''Ve'l
Mürselati" ve "Ve'n-Naziati" surelerinin başındaki yeminleri de kısaca ifade 
eden bir kapsam vardır. Nitekim şu yeminlerde de zamanın uğradığı 
değişiklikler hatırlatılmak suretiyle açık bir korkutma ve müjde görülmektedir. 

� nı �G Yöneldiği an geceye yemin ederim. 

AS'ASE, zıt anlamlı kelimelerden olmak üzere hem gelmek, hem de gitmek 
manalarına gelmesi nedeniyle, burada bazıları bunu gelmek, çokları da gitmek 

manasıyla tefsir etmişlerdir. Gecenin gelme vakti, kararmaya başladığı ilk saat
·l erdir. Bunda bir korkutma manası vardır. Gecenin gitme vakti de, yok olmaya 
yüz tuttuğu, sabaha yöneldiği son saatleridir ki sabahın müjdecisidir. Çoğunluk 
bu manayı tercih etmiştir. Buharl de bu manayı, rivayet ederek, :,;,,1 � 
"As'ase, gitti manasınadır. ıı(l) demiştir ki bu, Müddessir Silresi'ndeki :,;,,1 (il �� ; . 
"Gittiği an geceye andolsun. " (Müddessir, 74/33) gibi olur. Mealde "yöneldiği 

an" demekle de bu iki manaya işaret ettiğimizi zannediyoruz. � 1�1 ri} �� Tı· 
neffüs ettiği an sabaha yemin ederim. Sabahın teneffüsü de, �l f�I "açtılı ıa· . 
mçın. " (Müddessir, 74/34) ayetinde belirtildiği gibi açılmağa başladığı sıradır ki 
tatlı tatlı esen sabah rüzgarınm hoşluğuna da işaret eder. Bunun gece sıkıntııını 

yok eden bir müjde ifade ettiğirde ise kuşku yoktur. Bu  şekilde bu yeminlerde 

Hz. Peygamber (s.a.v)'e ve müsh.imanlara /)}i) � � � i�� ''Kuşku.�uz uhir�ı 

· (1) Buhari, Tcfsiru sureti, 81. 
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sı·11i11 için dünyadt1tı dalıa hayırlıdır. " (Duha, 93/4) ayetinin manası üzere iyi bir 
son vaad ve müjde edilmektedir. Bu, dünya onlar için sabaha yönelmiş bir 
gece ve herkesin ne hazırlamış olduğunu bileceği o kıyamet vakti böyle gel
mekte olan bir sabah demek olduğunu müjdelemektedir. 

Bütün bunlara yemin olsun ki ;Jı O, (yani olacak dehşetli olayları haber 
vere� bu  Kur'an :->-! ,J;.,� J"� kuşkuiuz bir değerli elçinin, yani yüce Allah 
katında ikrama layık, saygın bir elçinin getirdiği kelamdır. Hakka Suresi'n
de de anlatıldığı üzere burada bu  değerli elçiden maksat, Kur'an'ı Hz. Peygam
ber (s.a.v)'e getiren Ruh-i Emin Cebrail (a.s)'dir. �I �·j,� ;.ı}i J.ı:. �) ;J,ı; �'Kuşkusuz 
onu Allah 'ın izniyle senin kalbine o indirdi. "(Bakara, 2/97) 

-.-_; �j Pek kuvvetli, yüklendiği elçilik görevini, aldığı emri yerine getir-. . 
mede güçsüz değil; karşı konulmaz, kuşku götürmez büyük bir kuvveti var, 
güçlü bir elçi. Öyle ki, (,,. .J'j �))ı �� "Çok çetin kuvvetlere sahip, güçlü. "(Necın, . , , 
53/5-6) (Necm Suresine bkz.) 

��ı �,; � Arş'ın sahibi olan ve onu gönderen yüce Alla�'ın katında 
.� -çok itlba�lı, yani büyük bir şeref ve itibarı var. Öyle ki � ,t � orada sözÜ 
dinlenen, yüce Allah'ın huzurunda Allah'a yakın melekler ona ita�t eder, emrini 
dinlerler. Ondan emir alır ve ona baş vururlar. ır.--1 Güvenilir, her yönüyle ken-. , 
disine güvenilebilir, vahyi iletmekte ve elçilikte son derece emin, :;.)� J1 �(.1 

1 , 

.;,;ı:. Jı �J:W � "Benim güvenilirliğim şu: Bana bir şey emredilsin de ben o em-
;in dıŞına ç;kayım, böyle bir şey olmaz. ıı(l) diye kendisinden rivayet olunduğu 
üzere, aldığı emirde asla sınırı aşmaz, görevini gereği gibi yerine getirir. Getir
miş olduğu vahiyle kusuru, hatası, hainliği düşünülemez. 

;4� L.� Sizin arkadaşınız sohbetinde bulunduğunuz arkadaşınız, yani 
Hz. Peygamber (s.a.v) iJ� deli değil. Necm Sfiresi'nin başındaki �G, � (. . , , �'.). C.j ''Arkadaşınız şaşırmadı, azıtmadı da. "(Necm, 53/2) ayetinde olduğu gibi, 
burada da Resulullah (s.a.v)'ın kötü sıfatlardan uzak tertemiz olduğu açıkla
nırken �� "sizin sohbetinde bulunduğunuz kişi'' diye, onun, muhatapların ar
kadaşı olduğu belirtilerek "sohbet" ünvanıyla nitelenmesinde, Yunus Suresi'nde 
geçen �)_;·.; �l �) � � � :. \l � "Bilirsiniz ki ben sizin aranızda bundan 
evvel yıllarca kaldım. Siz hala aklınızı kullanmaz mısznız?"(Yunus, 10/16) 
manası üzerine ince bir taşlama vardır. Yani, ey o Kur'an'a ve peygamberlik ha
berlerine inanmamak için Peygamber'e cin çarpmış diye iftira etmek isteyenleri 

( ı) SuyCıti, cd-Dürrü'l-mensur, VIII, 434; Alusi, Ruhu'l-meani, XV, 2/76. 
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J.5 

O Peygamber (s.a.v) sizin arkadaşınızdar. Siz yıllarca onun sohbetinde bulundu
nuz. Aklının, ahlakının yüksekliğini denediniz. Görüş ve fikrine baş vurdunuz, 
konuştunuz. Bilirsiniz ki o deli ve mecnun değildir. Akıl ve anlayışı tam, fazilet 
ve erdemlil iği herkesce kabul e�ilmiş, sizin iyiliğinizi isteyen bir zattır. Do
layısıyla o size bu  sözleri bir mecnun gibi söylemiyor, �/ �I ',;,�� �Lı :� J; 

, , 

"llayır, ·o Hak ile geldi ve bütün Peygamberleri tasdik etti. ''(Saffat, 37/37) krite-
rince Allah'ın gönderdiği o değerli elçiyi tasdik ederek hakkı söylüyor. :G � 
Vallahi o arkadaşınız, Muhammed onu, (yani o Arş'ın sahibinin yanında bulu
nan, son derece güvenilir, emrine uyulur, onurlu, kuvvetli ve değerli elçi Cebrail 
(a.s)'i) gördü, ' hem nasıl �ı .)"l\ apaçık ufukta. 

, , , ,,. 

Açığa çıkaran veya açık ufuk demek olan "ufuk-ı mübin", Necm Sfıresi'nde 
:fa�1 .)\11 "yüksek ufuk" (Necm, 53/7) denilen ufuktur ki, gündüzün geldiği, 

, 

güneşin doğduğu, eşyayı ortaya çıkarıp gösteren Doğu tarafı diye tefsir edil-
miştir. Mücahid'den bir rivayette "Ecyad tarafından apaçık yüksek ufukta" 
şeklinde gelmiştir. Bir adı da Ciyad olan Ecyad, Mekke'nin doğusunda bir dağın 
veya yerin ismidir. Bir de Mekkeliler için burçların doğduğu yerlerin en 
yükseği, yengeç burcunun göründüğü en yüksek yer olduğundan, "en yüksek ve 
apaçık ufuk"tan maksat odur denilmiştir. 

Rasulullah (s.a.v)'ın Cebrail ' i  apaçık ufukta bu görüşü gerçek şekliyle 
görüşüdür ki Hira'dan sonra olmuştu. Yer ve gök arasında Kürsi üzerinde, yüce 
Allah'ın yarattığı şekliyle gördü. Altıyüz kanadı vardı diye rivayet edilmiştir. 

İb�ü Cerir de İbnü Humeyd'in Cerir kanalıyla Ata'dan, Amir'den rivaye
tinde şöyle der: "Peygamber (s.a.v) Cebrail'i kendi suretinde bir kere görmü�tü. 
Diğerlerinde Dihye denilen bir zatın suretinde gelirdi. Kendi suretinde günlüğu 
gün ise, gelmiş bütün ufku kaplamıştı. Üzerinde inci takılı yeşil bir si.mdus 

, 

vardı. �I .)\'\ :G Jllj "Andolsun O, Cebrail'i açık ufukta gördü. 11 ih1hi �l)/u 
budur. ,;(f) F�kat Necm Sfiresi'nde �ı i�J..- � J).1 lrj �G Jllj "Andolsun kı tm1t 

, , , 

bir kere de inişte gördü. Sidre-i Münteha'nın yanında. " (Necm, 53/ 1 3 - 1 4) <.lıyc 
açıkça belirtildiği üzere Resulullah (s.a.v)'ın Cebrail'i hakiki şekliyk Si<lrc-ı 
Münteha'nın yanında bir kere daha görmüş olduğu da kesindir.(2) Nitekim Ta
berani ve  İbnü Merduye'nin tahric ettikleri gibi İbnü Abbas'tan buradaki 
görmenin Sidre-i Münteha'nın yanındaki görme olduğu da rivayet edilmiştir.(:\) 

(1) Taberi, a.g.e., XXX, 52. 

(2) et-Taberi, a.g.e., XXX, 52. 

(3) Süyı1ti, ed-Dürrü'l-mensur, Vlll, 434; Allısi, Ruhu'l-meani, XXX, 77. 
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Bu durumda "ufuk-ı mübin" yani "apaçık ufuk," Sidre-i Münteha demek olur. 
Oysa Sidre-i Münteha'daki görme "en yüksek ufukta görünme"(Necm, 53/6-7) 
nin dışında, iniş sırasmda vuku bulan bir görme olduğu Necm Sfiresi'nde belir
tildiği için bu surede geçen "ufuk-ı mübin"in, Necm Sfiresi'nde geçen "ufuk-ı 
a'la"dan başka olması gerekir. 

Şu halde burada anlatılan görme, iki görmenin ikisini de kapsamak ve iki 
rivayeti de birleştirici olmak üzere "ufuk-ı mübin"i "ufuk-ı a'la" ve "Sidre-i 
Münteha" dan daha genel düşünmek daha uygun olacaktır. Allah bilir ya, İbnü 
Abbas'ın maksadı da bu olsa gerektir. Bu hususta Necm Suresi daha ayrıntılı 
bilgi verdiğinden, inişi gerek önce olsun, gerek sonra olsun, buradaki görmenin 
ona göre tefsir edilmesi gerekir. Yani Resulullah (s.a.v)'ın Cebrail (a.s)'i hakiki 
yaratılışı şekliyle iki kere görmüş olduğu kesindir. ; L.:, Ve O, yani arkadaşınız 
�ı ):&. gayp üzerine, yani kendisine öyle vahy geldiğine ve gayp ile ilgili 

-

diğer işlere dair vermiş olduğu haberler gibi sizin duygu ve deneme sahanıza 
girmeyen gaybe ait hususlarda � cimri de değildir. 

. - � 

DANİN, Cimrilik demek olan "darın" kelimesinden türetilmiş "fail" 
kalıbında bir kelimedir. Cimrilik ve kıskançlık yapan manasına gelebileceği 
gibi, kıskanılan kişi manasına da gelebilir. Yani o sizin görebildiğiniz şeyler hu
susunda cimri olmadığı gibi gayb ile ilgili hususlarda da kıskanç değildir. Almış 
olduğu vahyi duyurmada ve sizin gözlem ve ilminizin dışında kalan bilme
diğiniz şeyleri haber verip bildirmede cimrilik etmez. Gayb bilgiçliği taslayan, 
gayb satıcılığı yapan kahinler veya bildiğini ücretsiz belletmeyen kimseler gibi 
ücret alma sevdasıyla kıskançlık yapmaz. Dolayısıyla onun hakkında menfaat 
elde etmek gibi bir maksat ve suçlama da söz konusu olamaz. 

"Danin" kelimesi "madun" yani kıskanılan kişi manasına olduğuna göre de 
ayet şöyle demek olur: "Sizin gözlem sahanıza giren durumlarda akıllı ve er
demli olduğunu bildiğiniz O Muhammed (s.a.v) gaybe karşı kıskanılacak bir 
kimse değildir. Onun gaybten haber vermesi, vahy alması, sizin bilmediğiniz 
şeyleri bilmesi çok görülmez. Onu o yüksek tabiat ve ahlakta yaratan yüce Al
lah'ın, gayb ilminden onu vahy ve Peygamberlikle şereflendirmesi de kendisine 
kıskanılacak, çok görülecek bir şey değildir, :f1 �1 ;.+-: .�� UJ} ��1 �1 � �� �l51 
��I "insanlar için, içlerinden bir adama "insanları uyar" diye vahyedişimiz 
şaşılacak bir şey mi oldu ki?"(Yunus, 1 0/2). 

Bazı kıraetlerde •u#» yeri .�. ile "zan1n" okunur. Bu da iki mana ile tefsir 
olunmuştur: 
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Birincisi, töhmet manasına zınne'den olup, "O, gayb üzerine zanlı, töhmetli 
değildir, emin ve güvenilir birisidir." demek olur. Ki bu, birinci mana ile aynı 
gibidir. 

İkincisi, suyu az olan kuyuya �)17 � denilmesinde olduğu gibi zayıflık ve . . 
azlık manasından olarak, "O, nefsinde kuvveti zayıf, hafızası çürük, kuruntu ve 
zan ile söyleyen, heva ve hevesine kapılan bir kimse de değildir." demek olur. 
Yani vahyi alma ve yerine ulaştırma hususunda hiçbir zayıflığı yoktur. Onun 
aldığı vahyi normal insanların kuruntu ve zan karaşan ve ilim sebeplerinden ol
mayan ilham ve kalbe doğuşları gibi zayıf zannetmemek gerekir. O kuvvetli, 
güvenilir ve saygın elçiden tam bir gözlem üzere aldığt bildirileri tam bir kuv
vetle alıp koruyarak hiçbir harfini kaybetmeksizin kesin ve kuşkusuz bir şekilde 
alır ve yerine ulaştırır. İşte O Kur'an bu arkadaşınızın apaçık ufukta gördüğü 
öyle güvenilir, emrine uyulur ve Arş'ın sahibi yanında şerefli, son derece kuv
vetli, saygın bir elçiden böyle kuvvet ve emniyetle alıp yerine ulaştırdığı bir 
kelamdır ki bunu o Arş'ın sahibi yüce Allah'ın göndermiş olduğunda hiç kuşku 
yoktur. 

��-�ıı:_--ı Ş); ; L.� O Kur'an, kovulan bir Şeytan'ın,. (yani ilahi rahmetten 
uzaklaştırılmış, taşlanacak bir Şeytan'ın) sözü değildir. O arkadaşınıza görünen 
elçi, kahinlere görünenler gibi, büyük ve ileri gelen meleklerin toplandığı yer
den kulak hırsızlığı edip de �;.�,, �� jS'::,_. �)�� "Her taraftan kovulup atılırlar, - . . 
uzaklaştırılırlar. "(Saffat, 37 /8-9) ölçüsüne göre her taraftan taşlanan aldatıcı 
şeytanlardan değil, saygıdeğer ve itaat olunması gereken güvenilir bir melek, bir 
Allah elçisi olduğu sözü geçen niteliklerden bilindiği gibi, onu gören ve size ha
ber veren arkadaşınız da Şeytan'dan ve şeytanlıktan uzaktır. Bunu arkadaşınızın 
aklı ve ahlakı üzerindeki tecrübelerinizle bilmeniz, inanmanız gerekir. Ahiretin 
dehşet ve sorumluluğunu ve o vakit ��1 'C. � � "her nefis ne lıaztrlayrp 
getirmişse onu bilecek" olduğunu ve bu kadar kuvvetli yeminlerle o hakikatlerin 
gerçekleşeceğini size O Arş'ın sahibi tarafından haber verip duran arka<laşınızu 
inanmamakta ne büyük tehlikeler bulunduğunu düşünmelisiniz. 

�;;ı.;; ;;u O halde siz nereye gidiynrsubuz"? Bu hakikatlere kar�ı doğru 

yolu b�rakıp da hangi görüş ve düşüncelere kapılıyorsunuz? Ne bilyilk 

sapıkltklara düşüyorsunuz. Haberiniz olsun ki ; �I O (Kur' an), batka delil 
�� �ı katıksız, bir zikirdir. Unutulmaması gereke� bir öğüttür. �ı;JJ Bütün 

, , ,, , 

akıllı alemler için. Fakat gerçek manada akılla olanların kimler olduğu an-
latılmak üzere �� 'den bedel olarak r-!-:: � �1 � :� � Özellikle içinizden 



H 1 - TEK VİI{ SfıRESI: 2K-29 Cüz: 30 

do�ru yolda olma� (hakkı ve doğruyu arayarak doğru gitmek) dileyenler için. 

Çünkü hatırlatmadan, vaaz ve öğütten yararlanacak olanlar onlardır. Gerçekte 
akıllı olanlar da onlar demektir. 

İşte Kur'an'ın indirilmesinden ve bu haberleri bildirmekten asıl hikmet ve 
gaye böyle doğru ·yolda olmak isteyenlere doğruya giden yolu anlatmaktır. 
Doğru gitmek istemeyen kimseler ise bu hatırlatmadan hoşlanmaz, ondan isti-

' 

fade etmezler. O zikir onlara etki etmez, gafletlerinden uyandırmaz. Uyandırsa 
da onfar eğrilikten hoşlandıkları için onu eğip bükerek aksine gitmek ister, daha 
çok zarar görürler. G� �I �ll&lı � �J "Bu, zalimlerin ancak görecekleri zararı 
artırmış olur"(İsra, 1 7  /82). 

- . 

Görülüyor k i  zikir ve fikir yükümlülüğü, önce :r..ıQJ buyrularak bütün akıl - -
sahiplerine yöneltildikten sonra özel olarak da doğru yolda gitmek isteyenlerin 
dilemesine bağlanmıştır. Demek ki yükümlülük ve sorumluluk ihtiyari işlerle il
gilidir. Bunda hidayet de yükümlülerin dilemesine bağlıdır. Hakk'ı arayıp bul
mak için her şeyden önce kişinin fikrini hakka ve hayrı kazanmak için azim ve 
iradesini hayra yöneltmesi farzdır. Fakat bunu9la beraber şunu da bilmek gere
kir ki yükümlünün dilemesinin şart olmasından, bunun ba§art için ne yeterli bir 
şart ne de müst.akil bir illet olması gerekmez. Zikir ve öğµtten faydalanabilmek 
kulun doğru yolda gitmeyi dilemesi şartına bağlı olduğundan dolayı insan irade 
ve dilemesinde tamamen hür ise ve dolayısıyla doğru yolda olmayı dilemek is
terse hemen dileyiverir, dilerse hemen doğru yolda oluverirmiş zannetmemeli
dir. ,;!� � :;l1 :t::.J)l ı:,WI J.t "Her insanın ettiğini kendi boy�una taktık. " (İsra, 

,, , , - , 

17/13) ayetinin ifade ettiği manaya göre her insanın sorumluluğu itibariyle mu-
kadderatı kendi dilemesine bağlanarak .kendi boynuna geçirilmiş olmakla, o mu
kadderatmda bütün illet ve sebepler insanın dilemesinden ibaret imiş gibi bütün 
başarı da insanın kendine verilmiş değildir. 

Gerçekte insanın doğruya ermeğe muvaffak olabilmesi için dilemesi bir 
şarttır. Fakat bütün şart ve sebepler ondan ibaret değil, onun da bir ·şartı vardır. 
Onun için burada zikirden faydalan.ma hükmü insanın doğruya ermeği dileme
sine bağlanmış olmakla insanlar kendi işlerinde tamamen hakim imişler gibi bir 
vehim ve zanna kapılmamak ve dileme hususunda da istikamet noktası an
latılmak üzere hal bildiren veya yeni bir cümle başladığını gösteren "vav11 ile 
şöyle buyruluyor: �Qı �� :iıı : � �1 �I �jli; L.� "Alemlerin Rabbi olan Allah 

-

dilemedikçe siz dileyemezsiniz ". 

Burada hitap, "akıllı alemler için bir zikirdir" genellemesi_ne göre genel 
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görünmekle beraber j. __ ;:· ! �1 � : U. � "sizden doğru yolda olmak isteyenler" 
ifadesindeki karine sayesinde bu hitabın özellikle doğru yold� olmak isteyenlere 
yapılmış olduğunu düşünmek daha kuvvetlidir. Şu halde birisi ayetlerin yakın 
akışına göre nass olarak ayetin ibaresinden anlaşılan, birisi de ayetlerin uzak 

' 

akışına göre veya ayetlerin akışını göz önüne almayıp görünen ve işaret yoluyla 
anlaşılan mana olmak üzere derece derece iki mana düşünülebildiği gibi, ayetin 
başında bulunan L. nın, şimdiki zaman veya gelecek zamanın olumsuzluğunu 
ifade eden bir edat olabilmesine ve dilemelerin bir kayda bağlı olup olmama-

' ,_. ,...-

larına, bir de aJı :� �1 \ıı "ancak Allah'ın dilediği" §eklindeki "istisna-i 
l ,,,_ ,,_ , 

müferra"ın, aJı : �  �� �I "ancakAllah'ın dilemesiyle ... '', bir ihtimale göre de �ı 
. .,... , , , 

aıı : � �1 �� "ancak Allah dilediği vakit . . " takdirinde olabileceğine göre metnin 
kendisinde dahi birkaç izah şekli ihtimali bulunmakla beraber ayetlerin asıl 
akışı, doğru yolda olmayı dilemek üzerine bir hatırlatma ve öğüt olup diğerleri 
ikinci derecede kalır. 

Dilemek, mutlak manada dilemek gibi görünmekle beraber, bu dilemenin, 
doğru yolda olmayı dilemek olması sözün akışı gereğidir. Yani sözün gelişi 
.bunu göstermektedir. Bu bakıştan evvela � bir karine bulunduğu zaman gele
cek zamanı olumsuz yapmakta da kullanılırsa da asıl olarak şimdik.i zamanı 
olumsuz yapmakta kullanıldığına göre şu mana akla gelebilir: Bununla beraber 
siz dilemiyorsunuz, doğru yolda olmak istemiyorsunuz. Ancak· ilerde Allah'ın 
dilemesi yani doğru yolda olmanızı dileyip de sizi bunu dilemeye mecbur etme-

- 1 ..... 

si hali hariç. Bunda ;.;C:.J � "şimdi dilemiyorsunuz", ;J.Jı:  � �1 da "Allah 'ın ilerde 
dilemesi" demek olur. Fakat bu durumda hitap, sadece doğru yolda olmak iste
meyenlere yapılmış, yüce Allah'ın dilemesine de :-Ihl �i J' ıı ::,... � :J) t!..i �ı 
�li. l4J ��1 "Dilersek gökten üzerlerine bir ayet' indiri�eririz�d� ona boyu,;
ları eğilekalır. " (Şuara, 26/4) gibi zorlayıcı ve mecbur bırakıcı bir dileme 
manası verilmiş olur. insanı dilemesinde tamamen hür ve fiilinin yaratıcısı say
mak isteyen Mutezile bu manaya sarılmak istemiş ise de bunda doğru yolda ol
mak isteyenlere bir öğüt verilmemiş, ancak istemeyenlere hitap ile bir korkutma 
yapılmış oluyor. Bu ise r-!:· � �1 � :1 � "sizden doğru yolda olmak isteyenler 
için" şeklinde ayetin akışına uygun düşmez. Buna uygun olan hitap, ya genel 
veya doğru yolda olmak isteyenlere yöneltilmiş olarak doğru olma hususunda 
da kulun .dilemesinin Allah'ın dilemesiyle beraber olduğunu hatırlatmaktır. Bu
nunla beraber, ey insanlar, veya ey doğru yolda olmayi dileyenler! Siz o doğru 
yolda olmayı başka bir sebep ve suretle dilemiyorsunuz, ancak Allah'ın onu di
lemesiyle, yani sizin dilemenizi dilemesi, irade etmenizi irade etmesiyle dili-
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yorsunuz. O halde doğru yolda olmayı başaranlar başarıyı kendilerinden bil
memeli, bunu Allah'ın lütuf ve ikramından bilmelidirler. 

Yahut, siz hiçbir takdirde o dilemeyi kendi kendinize yapamazsınız, o 
doğru yolda olmayı dileyemezsiniz. Ancak Allah dilediği, yani sizin dilemenizi 
istediği takdirde dilersiniz, yaparsınız. 

Bu iki mananın ikisinden de elde edilen netice şu olur: Allah'ın iradesi ol
mayınca sizin ne iradeniz olur, ne muradınız, ne doğru yolda olmanız, ne de 
öğüt almanız. Bunların hiçbiri meydana gelmez. Çünkü Allah alemlerin Rabbi
dir. Onun mülkünde, o istemedikçe hiçbir şey olamaz. Onun için doğru yolda 
olmayı isteyenler de buna muvaffak olmayı kendi iradelerinden bilmemeli, Al
lah'ın lütuf ve ikramından bilmelidirler. işte sözün akışına göre bu ayetin zikir 
olmasının faydası. budur. 

-

Görülüyor ki bu manalarda r ):· ! �1 � :  C:. � "sizden doğru yolda olmayı 
isteyenler için" karinesiyle, �r(.:.J, 

(.� "siz dileme;siniz" ayeti, "siz doğru yolda 
' _, -

olmayı dilemezsiniz" şeklinde; �I : � �1 �I "Allah dilemedikçe" ayeti de "Allah 
sizin dilemenizi dilemedikçe" diye tefsir' edilmiştir. Ebu's-Suud, �1 ��l:!J � 
4J �::·-:· �. !;_ •'• r.ıi-" .';11 demekle daha ince bir mana ifade etmiştir.<1r Yani, "Siz , - , 
doğru yolda olmayı gerektirecek bir dileme ile hiçbir vakit dileyemezsi-
niz." .Ancak Allah o dilemeyi istediği vakit dilersiniz. Çünkü Allah'ın dilemesi 
olmayınca sizin dilemeniz doğru yolda olma neticesinin gerçekleşmesini gerek
tirmez. " demiştir. Gerçekte Allah irade etmeyince kul irade edemez. Fakat Allah 
kulun irade etmesini irade etmekle onun muradını da irade etmiş olması gerek
mez. İnsan bir şey elde etmek ister de muradını elde edemeyebilir. Niceleri 
doğru gitmek ister de başı döner, düşer. O vakit Allah onun irade etmesini irade 
etmiş, fakat irade ettiği şeyin meydana gelmesini istememiş olur. Zira Allah ku
lun irade etmesini irade etmese idi, o irade edemezdi. Eğer muradını yani iste
diği şeyin meydana gelmesini isteseydi o şey meydana gelirdi. Demek ki Al
lah'ın dilemesi, istenilen şeyin olmasını gerektirici, fakat kulun dilemesi, Allah 
dilemedikçe istenilen şeyin olmasını gerektirici değildir. Burada doğru yolda ol
mayı dilemekten murat, bunun meydana gelmesi olduğu için, onun olmasını ge
rekli kılmayan dileme, bahis konusunun dışında ve h1lkümsüz olacağından (.� 
SC!J "siz dilemezsiniz" den murat da istenilen şeyin olmasinı gerektiren dileme 
olmalıdır. Şu halde böyle bir kaydın özeti, kulun hem iradesinin hem de irade 

( l )  Ehu's-Suud, a.g.e., IX, 1 19. 
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etliği şeyin meydana gelmesi için ikisinin de AJlah'ın iradesine bağlı olmasının 
�art olduğunu anlatmaktır. Çünkü doğru yolda olmak isteyenlere onları buna 
ulaştırmayan neticesiz bir dileme ile lütufta bulunmanın manası olmaz. o lütuf, 
ancak doğru yola varmaya muvaffak olmaları durumunda faydalı olmuş olur. 

\ ,_ -

Şu halde :J.Jı � ı:::.; �1 �l ''Allah dilemedikçe" ayeti mutlak görünmekle beraber 
, 

metinde anılmayan bir meffil (tümlec)ü vardır. Böyle bir meffılün olup da zik
redilmediğini gösteren karine fiilin müteaddi (geçişli) olması bu zikredilmeyen 
met"t11ün ne olduğunu gösteren karine de ;jw.; L.� "siz dilemezsiniz" ayetidir. Do-

' - ,_ 

!ayısıyla mananın, �:: ._ .. -. a,, � � �1 �� ''Allah, sizin dilemenizi dilemedikçe1' de-
mek olduğu kuşkusuzdur. Bu da hem dilemeyi hem de onun meffillünü kap
samış olmak için anılan dilemenin, dilenen şeyin olmasını gerektirici olması, 
sözün akışının gereğidir, daha düşün �jC:.r c.:-, "Siz dilemezsiniz" fiili de aynı 
şekilde müteaddi olduğu için bir meffilü (tümleci)nin bulunması gerekir. Bu 
tümleç de dalı� önce geçenlerden anlaşıldığına göre "doğru yolda olmak"tır. 
Ancak hitap herkese olduğuna göre, bunda daha genel olt;!rak "herhangi bir şey" 
yani ı�·.'� �J� (.� 11herhangi bir şeyi dileyemezsiniz" maJ?.aSt ihtimal dahilinde 
olduğu gibi, fiili lazım (geçişsiz) fiil yerine koymak suretiyle �� � .. 

-. �_,ı:.-;; C.) yani, 
-

"siz hiçbir dileme yapamazsınız" demek olma ihtimali de vardır. Bu durumda 
. . 

ise doğru yolda olmak manası üzerinde minneti ifade için yaklaştırma, tamam 
olmak üzere bunun bir büyük önerme mevkiinde bulunması ve dolayısıyla 
"doğru yolda olmayı dilemeniz de ancak Allah'ın dilemesiyledir" diye örtülü bir 
dallandırma daha gözetilmesi gerekir. Birinci izah şeklinde ise buna ihtiyaç. kal
mamış olacağından doğrudan doğruya 4;'.ıi: .')11 �J� (.J "siz doğru yolda olmayı 

- -dileyemezsiniz,, diye anlamak daha kestirme ve daha iyi olmuş olur. Onun için 
araştırmacı alimler bizim söylediğimiz gibi hep bunu tercih etmişlerdir. 

Bununla beraber hitap genel olmak için �;w.; G.) fiili lazım (geçişsiz) fiil 
,...., 

yerinde veya ı��,� �jw.; t::.:-, "siz hiç hir şey dileyemezsiniz" şeklinde bir büyük 
önerme olmasını tercih edenler de olmuştur. Çünkü bu durumda Allah'm dileme
si olmadıkça kulun hiçbir dilemesinin olamıyacağı açık seçik ve ibare ile ifade 
edilmiş olur ki, bu da Ehl-i Sünnet'in tam görüşüdür. Doğru yolda olmayı dile
mesiyle kayıt altına alındığı takdirde ise, bu büyük önerme ibare yoluyla değil, 
delaJet yoluyla anlaşılmış olacaktır. Bu zahiri manaya daha uygun gibi 
görünürse de beyan ettiğimiz şekilde doğru yolda olma siyakma takribinde bir 
mukaddimeye daha muhtaç olacağından dolayı asıl söylenecek şeyden uzak
laşmaktır. 
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Bundan başka bazıları bu "siz dileyemezsiniz" şeklindeki mutlak manayı. 

bir zorlama düsturu gibi saymışlar ve mutlak olarak kulun dilemesinin ol
madığını söyleyerek yalnız Allah'ın dilemesinin bulunduğunu göstermek iste
mişlerdir. Fakat bu hiç doğru değildir. Zira istisna-i müferrağlarda hüküm is
tisnadan sonra olduğu için burada kulun dilemesi tamamen yok sayılmış değil, 
Allah'ın dilemesi olmadıkça hiçbir dilemenin olmayacağı belirtilmiştir. Allah'ın 
dilemesi ile kulun da dileyebileceği ve hatta istediğinin olmasını gerektirecek 
bir dilemeye sahip olduğu gösterilmiştir. Nitekim r-!:· ! �1 � ;� � "sizden . 
doğru yolda olmayı isteyen iÇin " sözünde de kulun dilemesinin olduğu açıkça 
görülmektedir. Burada, olsa olsa, bir şeyi yapmaya zorlama değil de "cebr-i mu
tavassıt" (orta derecede zorlama) denilen "dilemeye zorlama" düşünülebilir. Bu 
ise doğrudur. Bununla berab�r kulun dilemesi Allah'ın dilemesine göre olunca, 
ilahi irade n e  ile ilgili olursa, kulun iradesinin de o şekilde olması gerekir. Şu 
halde Allah'ın dileme·si, kulun, iradesinde serbest olması şeklinde tecelli ederse· 
kul dilemesinde serbest bırakılmış olacağından cebr-i mutavassıtın da kalkmış · 

olması mümkün olur. Nitekim Maturi<;iiyye mezhebi bu esas üzerinedir. Kulun 
irade-i külliyesi yani irade kuvveti yaratılmış ise de irade-i cüz'iyyesi başkaca 
bir yaratılışa muhtaç olmıyacak şekilde itibari bir emirdir, demekle bunu 
söylemiştir. Fakat kulun dilemesi Allah'ın dilemesinden büsbütün ayrı ve ona 
aykırı olabilecek şekilde serbest ve hür olduğunu zannetmek de Allah'ın, 
alemlerin Rabb'i olduğunu düşünmemektir. Allah'ın dilemesi dışında hiçbir olay 
düşünülemez. Onun için kulların kendi tercihlerini kullanarak yaptıkları fiillerde 
ne sırf cebir, ne de sırf serbest bırakma vardır. Aksine kullar için sırf cebir yani 
zorlama cereyan eden birçok zorunlu fiiller bulunduğu halde sırf serbestlik yok
tur. i�ı � �lS' C'. )�:, :� C'. � �� "Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onlar 
için is� seçme hakkı yoktur. "(Kasas, 28/68), ��I �� j_,, ��l.;.7 ';.'it :;uJı � '11 "iyi 

, 
. 

bilin ki, yaratmak ve emretmek ona mahsustur. O, alemlerin Rabb'i olan Allah 
ne yücedir. "(A'raf, 7/54). Dolayısıyla insanlar doğru yolda olma'yı dileyerek 
hakkı ve doğruyu aramalı ve böylece bu zikirden yararlanmalıdır. Fakat doğru 
yolda bulunmaya muvaffak olanlar da bu başarıyı Allah'tan bilmeli ve yüce Al-

. ,..., 

lah'ın, vermiş olduğu dilemeyi kaldırıp yok edebileceğini de unutmamalı, : C!. :;_J 
�-::•. ! �1 � "sizden doğru yolda olmayı dileyenler için" buyrulmakla, "madem ki 
iş bizim dilememize bırakılmıştır, o halde biz her ne dilersek hak ve doğru olur" 
zannına düşmemeli, dilemeleriyle sorumluluğun kendilerine ait olduğunu daima 
hatırda tutmalıdır. 

AI Usi'de Süleyman b. Musa ve Kasım b. Muhaymire'den şöyle rivayet olun-
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,... 

mu�lur: ·• ;:: � �1 � � u  � ayeti inince Ebu Cehil: Demek ki iş bize \ ·,,. . , " , ' 

bırakılmıştır. Dilersek doğru yolda oluruz, dilersek olmayız." demişti. Bunun 
üzerine �fw..7 4, ayeti indi.(l) Buna göre de bu ayet, cebrin olduğunu göstermek 
için değil, tamamen serbest bırakmanın olmadığını göstermek suretiyle doğru 
yolda olmayı Allah'tan dilemeye teşvik akışı içinde inmiştir. Korkutmaya ve di·
lcme mecburiye_tine delaleti işaret yoluyladır. Bu iki özellikte yine aşağıda 
olduğu gibi açıklanacaktır. 

(1) Alfisi, a.g.e., XXX, 79. 
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İnfitftr Süresi 
Mekke Döneminde İndi 

Ayet Sayısı: 19 

,-

Cüz: 30 

İnfitar Suresi veya �JS;t : uı rlı Suresi denilen bu sure de Mekke'de 
inmiştir. 

Ayetleri : Ondokuz; 
Kelimeleri : Seksen, 
Harfleri : Üçyüz yirmiyedidir. 
Fasılası : J. • � , � , i • u harfleridir. 
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eli. 

-------------------------..• -·--··· 

Meal-i Şerifi 

1- Gök çatladığı vakit, 

2- Yıldızlar döküldüğü vakit, 

3- Denizler yarılıp akıtıldığı vakit, 

4- Kabirlerin içi dışına getirildiği vakit, 

5- Herkes neyi önünden gönderdiğini ve neyi geri bıraktığını bilir. 

6- Ey insan! İhsanı bol Rabb'ine karşı seni aldatan nedir? 

7- O Allah ki seni yarattı, seni düzgün yapılı kılıp ölçülü bir hiçim ver· 

8- Seni dilediği her hangi bir şekilde parçalardan oluşturdu. 

9- Hayır hayır, siz cezayı yalanlıyorsunuz. 
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10- Oysa üzerinizde koruyucular var. 

11- Değ.erli yazıcılar 

12- Onlar, siz her ne yaparsanız bilirler 

13- K�şkusuz iyiler nimet içindedirler. 

14- Kötüler de cehennemdedirler. 

15- Ceza günü ona girecekler • 

. 16- Onlar o cehennemin gözünden kaçamazlar. 

17- Ceza gününün ne olduğunu sen bilir misin? 

18- Evet, bilir misin nedir acaba o ceza günü? 

Cüz: 30 

19- O gün, hiç kimsenin başkası için hiçbir şeye sahip olamadığı 
gündür. O gün buyruk yalnız Allah'ındır.. 

-. . - u�ı' 1 ' '  11 ..... , "G .. k at·•�.:ı .... kit. " v� & "'-"' 1.) o ç ıuuıgı va . 
-

İNFİTAR, yarılmak demek ise de, yarılmanın başlangıcı olması daha çok 
- ,... 

yaraşır. <:Jw} �I J)j r�� : c.:..n ji'•r r-_;:., "O gün gök, bulutlar il:_ yarılacak ve 
melekler ard arda indirilecek"(Furkan, 25/25); ıJ�jJl$" i-��j �l.S'.:.l : WI .-;-. iı (.;lj 

- ; -
"Gök yarılıp da kızaran, yanan ve yağ gibi eriyen bir gül gibi olduğu zam_an '' 

,.., 
(Rahman, 55/37); �(, J::.";., � : WI ,-i:· 1(, "O gün gök yarılmış, sarkmıştır. '' 

.#1 � , • _, , 

(Hakka, 69/16); � :;ı;:-: : Wl "O günün şiddetinden gök çatlamıştır. " 
(MüzzemmiJ, 73/l8)� 4(;.1 �� :(,' .ıı �j "Gök açılmıştır da kapı kapı ; ; 
olmuştur. " (Nebe', 78/19) ayetlerinin ifade ettiği gibi meleklerin inmesi için 
yarılmaya başlamasıdır ki göğün terkibi, gökte bulunan cisimlerin düzeni bozu
larak alemin harap olmaya yüz tuttuğu zamandır. 

Önceki surenin başındaki kıyamet kopacağı sırada olacak oniki alamet gibi 
burada da dört alamet zikrediliyor. Bunlardan_ ikisi yukarıda, ikisi de aşağıda 
olan şeylere ait bulunuyor. 

kit. 
Birincisi göğün çatlaması, ikincisi ::,�ı �l)Jı f5& yıldızlar saçıldığı va-- , 

İNTİSER, dizili bir Şeyin bağı koparak dökülüp dağılmasıdır. Yıldızların 
dökülmesi: de genel çekim dengesinin bozulmasıyla meydana gelecek düşüş ve 
yok oluşlarıdır ki ipliği kopmuş inci dizilerinin dökülüp saçılmalarına benzetile
rek yok oluşlarını ifade eden bir istiare-i musarraha veya mekniyye olduğunu 
süy lem işlerdir. 
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Uçüncüsü, �;.J �G,Jı f�C, denizler tefcir olunduğu vakit. , , 

47 

Denizlerin tefciri; yarılıp akıtı.lması, aralarındaki ince uzun kara parçala
nnm yırtılıp hepsin in bir deniz haline gelmesi veya sularının çekilip kalmaması 
durumlarını ifade edebilir ki önceki surede geçen "denizlerin ateşlenmesi" ile i l 
gilidir. 

Dördüncüsü, �� �,,;llı (�[, kabirler deşildiği vakit. , , 
BA'SERE, bahsere gibi toprağı deşip dağıtarak altını üstüne, içini dışına 

\CVİrmektir. K i  bu işin zorunlu neticesi olan "çıkarmak" manasında da kul
lanılır. Bu durumda Adiyat. SGresi'nde geleceği gibi Öldükten sonra "iriltme ve 
�ıkarıİıadan mecaz da olur. 

Zemahşeri ve diğer bazıları şöyle demiştir: "Bu kelime aslında iki ayrı ke
lime.den meydana gelmiş olup "ba's" ve " isare"den kısaltılmıştır. "Bu'siret ve 
usire"nin hafifletilmiş yani kısaltılmış şeklidir. Bu, yontma yahut traşfama tabir 

• • f 

olun\ır; Bunun Arapça'da Besmel�, �I r; demek; salvele �ı J-- demek; �am-
dele, .JJ �1 demek; havkal�, .JJ4 �I i� "i� J� "i demek ve dem'aze :j.t. aJı rf.)l , ,  , - ,,. ; 
''Allah onun izzet ve şerefini devam ettirsin. " demek olduğu gibi birçok benzeri 
vardır. ı ı(l) Nitekim son zamanlarda Türkçe'de de örnekleri çoğalmaya başla
mıştır. 

Buna göre "bu'siret", öldükten sonra dirilme vuku bulup kabirlerin 
içindekiler dışarı çıkarıldığı vakit demek olur ki �� "i1 �;.t, l4'Gb �� "i1 �)) r� ı , , , , 
4JU}1 "Yer dehşetli sarsıntı ile sarsıldığı ve yer ağırlıklarını çıkardığı vakit .. " 

(Zilzal, 99/1-2) Suresi'nin manası demektir. 
Bu dört alamet meydana geldiği vakit �).t, :;.:.� (. :.,..:&; � her nefis , 

dünyada neyi öne almış ve neyi geri bırakmış olduğunu bilecektir. Çünkü 
önceki surede anıldığı üzere o vakit toplanıp dağılma Ôlacaktı_r. Takdim ve tehir 
etmek sözlerinin birkaç manası vardır: 

1. Takdim ettiği, dünyada hayır olsun, şer olsun, önce kendi işlemiş olduğu 
amel, tehir ettiği de geriye bıraktığı, yani örnek olup da kendisinden sonra ge
lenlerin işlemelerine sebep olduğu iyi veya kötü amel. Çünkü ;.1 � ��- :. � � :;.  
l+. � :;.  �j.J � �:�-. � ;;_ :;.� l+. � :;.  hadisi şerifi(2) gereğince "her kim güzel bir , , , , , 
geleneğe yol,p.ç�r.§a ona onu işleyenlerin mükafatı vardır, Her kim de kötü bir 

(1) ez-Zcmahşed, a.g.e., iV, 227. 

(2) Müslim, Zekat, 69, İlim, 15;  Nesei, Zekat, 64; İbn Mace, Mukaddime, 14. 
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geleneğe yol açarsa ona da onu işleyenlerin günah ve vebali vardır.'' üolayısıyla 
önce kendi yaptığı, takdim ettiği ameli; ondan öğrenip de sonra yapanlarınki de . 

tehir ettiği geriye miras olarak bıraktığı ameli demektir. Bu mana İbnü Abbas ve 
İbnü Mesud Hazretlerinden rivayet edilmİ§tİr. 

2. Takdim ettiği, işlemiş olduğu günah; tehir ettiği de yapmamış olduğu 
itaattir. Bu  manada yine İbnü Abbas'tan bir rivayet olup aynı zamanda 
Katade'nin de görüşüdür. 

3. Takdim ettiği, yükümlü olduğu şeylerden işlemiş olduğu;· tehir ettiği de 
işlememiş olduğu ameller. 

4. Takdim ettiği, mallarından kendisi için harcadığı; tehir ettiği de varisle
rine bıraktığıdır. 

5 .  Takdim ettiği, amelinin evveli; tehir ettiği de sonudur denilmiştir. 
Bütün bunlar tekrar dirilişten sonra deşilip sahifeleri ile ortaya konacaktır. 

Her nefis de, önceki surede geçtiği gibi, hakkında iyi mi, kötü mü yapmış 
olduğunu bütün çıplaklığıyla ayrıntılı olarak o vakit bilecektir. 

Dünyanın geçiciliğini duyuracak olan herhangi bir acı değişiklik ve felaket 
anında, ölüm geldiği ve ölüm belirtilerinin ortaya çıktığı saatlerde insan, 
ömründe ileri geri ne yaptığına kısa ve toplu bir ilim edinirse de bunun ayrmh
ları asıl tekrar dirildikten sonra sahifelerin açılması ile olacaktır. 

Böylece toplanıp dağılmanın vuku bulacağı haber verildikten sonra aklen 
de onu düşündürmesi gereken bir hatırlatma ve ihtar olmak üzere buyruluyor ki: 
Sw';l1 �l'Ç Ey insan!. Ey o vakitler ba§ına gelecek olan insan! ; 

Ata'dan bu ayetin Velid b. Muğire sebebiyle; İkrime'den Übeyy b. Halef 
sebebiyle indiği; Kelbi ve Mukatil'den de Esed b. Kelede sebebiyle indiği riva
yet edilmiştir. Söz konusu kişi Hz. Peygamber (s.a.v)'e vurmuştu. Yüce Allah 
hemen onu cezalandırmayıp bu ayeti indirdi, diye rivayet edilmiştir. Sonra da � 
IJ!:V� �;� J; "Hayır hayır, doğrusu siz cezayı yalanlıyorsıuıuz. " buyrulmuş 
olduğundan dolayı birçokları burada insandan muradın kafir insan" demek 
olduğu kanaatına varmışlardır. Fakat "iniş sebebinin özel olması hükmün genel
l iğine engel olamıyacağı" için diğer birçokları da gurur ile isyan eden insanların 
hepsini kapsamış olması lafzın genelliğine daha uygun olduğunu beyan etmiş
lerdir. Ey insan! d). (.. Seni ne mağrur etti?. Seni hangi şey aldattı, gaflete 
düşürdü de isyana sürükledi, seni yakışmayacak işler yapacak şekilde gurur-
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landsrdı? r.fJI � O ikramı bol Rabbine karşı?. 

Bu hitap ve soru korkutma hitabı olması nedeniyle gururlanmaya engel ola
cak kahr ve celal yani üstün gelerek yıkıp ezme ve ululuk sıfatlarından biri zik
redilmesi daha açık görünürken "kerim" vasfı ile özel olarak ilahi ikramın 

' 

hatırlahlmasında ince bir nükte ile büyük bir ahlaki manaya işaret vardır. Bu, 
her şeyden önce şunu anlatıyor ki, ikram ve ihsanın gereği ona karşı gurur
lanarak saygısızlık etmek, ahHiksızlık yapmak, günaha girmek değil, aksine o 
ikramın yüksekliği oranında iman ve şükür ile itaatı, saygıyı, hürmet ve tazimi 
artırmak, nankörlük ve isyandan sakınarak yüce ahlaka yükselmektir. 
Şeytanların dediği gibi, "Adam sen de Allah kerimdir. İstediğini yap. Dünyada 
sana ettiği iyilik ve ikramını ahirette de eder." diyerek umursamamak yalnız bir 
kıyas yaparak aldanmaktır. O lütuf ve ikrama layık olmadığını, onu hak etme
diğini göstermektir. Çünkü gerçek ikram bir hikmet gözetilerek yapılan ik
ramdır. Gerçi ikram eden, yaptığı lütuf ve ikrama, gösterdiği büyüklük ve iyi
liğe karşı kendisi için bir bedel ve kar§ılık gözetmeye tenezzül etmez. Fakat 
hikmetli davranmayan, ikramını layık olduğu yerde kullanmayan da kerim 
değil, bir müsrif demek olur. Onun için ikram sahibine karşı iman ve şükür ile 
itaat ve saygıyı artıracak yerde onun keremine mağrur olup da saygısızlık etmek 

1 

büyük bir aldanış olduğu hatırlatılmıştır ki, bu mana tamamen �_,�, JJ� ;..s:,r;; "'� 
" , 

"Sakın o aldatıcı şeytan sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. "(Lokman, 
31/33; Fatır, 35/5) ayetinin manasıdır. 

Bu soruyu bazıları, "beni senin keremin mağrur etti ey Rabbim!" dedirtmek 
için kulun göstereceği delili onu telkin etmek türünden bir kerem olarak anla
mak istemişler ve bu bir hayli yayılmış ise de, bu anlayış surenin ifade ettiği 
korkutma akış ve üslubuna uygun düşmez. Ahlak yüksekliği açısından 
düşünüldüğü zaman Allah'ın kerem sahibi olduğuna imanı olduğu halde isyan 
etmiş bir müminin bu hitaptan duyacağı utanç ve üzüntü kafirlerin du-

, 

yamayacağı bir üzüntü hissi olmak gerekir. Nitekim, � �I � ;J � �. ·:/, �,�·.11 � 
� "Suheyb ne güzel kuldur. Allah'tan korkmasa bile, isy�n etmezdi. "((1) hadi: 
,, 

sinde bu yüce ahlaka işaret buyrulmuştur. 
Bazı ariflerin "Allah'tan korkmasaydım yine isyan etmezdim." demesi de 

- ' 

bu saygıdır. Fatır SGresi'ndeki � (.!Jı u� � �I � wı "Allalı 'tan, kulları içinde 
,,, ., "' , 

ancak alimler hakkıyla korkar. "(Fatır, 35/28) ayetinin de bunu ifade ettiği daha 
önce geçmişti. 

(1) Kcşfü'l-hafa, il, 428 (2831). 
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Tefsirciler bu gurura sebep olmak üzere üç �ey nakletmişlerdir: 

Cüz: 30 

Birisi, Katade'den rivayet olunduğu üzere şeytanın kötü bir şeyi güzel 
' 

göstererek aldatmasıdır. �J)Jı �� rs').� "O aldatıcı şeytan sizi Allah'a karşı al-
dattı. "(Hadid, 57/14). 

Diğeri, Hasen'den rivayet edildiği üzere cehalettir. 
Diğeri de, Mukatil'den rivayet edildiği üzere, işin başlangıcında hemen 

ceza verilmediğinden dolayı affa aldanmaktır. 
Bir de Fuzayl b. lyaz Hazretlerine kıyamet günü, r�I � 'ıl). L. "ihsanı bol 

Rabb'ine karşı seni aldatan nedir?" buyurduğu zaman ne dersin denildiğinde, 
il.i.:;Jı �;:..,. "indirilmiş perdelerin", yani "günahlara örttüğün örtüler" derim 
demiş olduğu da söylenmiştir. 

Gayet açıktır ki, bu son ikisi, yani hemen cezalandırılmadığından dolayı 
afva ve günahların örtülmesine güvenmek bir cahilliktir. Şeytanın kötü şeyleri 
güzel göstermesine aldanmak da öyle demektir. Gerçekten Ebu Hayyan ve 
Alusi'nin kaydettikleri gibi Hz. Peygamber (s.a.v)'den rivayet olunduğuna göre, 
O bu ayeti okumuş ve � "onun cahilliği" demiştir.( 1) Keza Hz. Ömer (r.a) de 
bunu söyleyip �*.- L.� �l.S' �I "İnsan cidden çok zalim, çok cahildir. " (Ahzab, 

• 1 

33/72) ayetini okumuştur. Bunun = �I �-:ı� � aJı � W} "Allah'tan, kulları 
arasında ancak alim olanlar hakkıyla korkar. "(Fatır, 35/28) ayetinin ifade ettiği 
"ancak" manasına uygun olduğu ortadadır. Demek ki korkmak, Allah'a dair bil
ginin derecesi ile doğru orantılıdır. 

Yüce Allah'ın Rabliği ve kerem sahibi olduğu da en açık misali olmak 
üzere insanın yaratılışında herkesin kendisine görünüp duran kudret eserleri ve 
kerem ile şöyle hatırlatılıyor: 

;.ı;t;. �.ı.11 O Rabbin ki seni yarattı. Burada yaratma; bünye ve uzuvları 
. 

düzgünleştirme, ölçülü yapma, şekil verme ve parçalan birleştirip oluşturmadan 
daha önce olmak karinesiyle önce var kılmak demek olduğu açıktır. Yine bilin
mektedir ki her nimetin esası olan var olma, ilahi lütuf ve keremin bil'incisidir. 

�.:,:...I Sonra da senin bünye ve uzuvlarını düzgünleştirdi . � .�r; � �lfil. 
�� � �.+il..: � "Seni bir topraktan, sonra bir nutfeden yarattı. Sonra da seni 
hir insan şekline getirdi. "(Kehf, 18/37) buyrulduğu ve daha bir çok ayette 
geçtiği gibi yaratılışını aşamadan aşamaya geçirerek ruh üflenecek şekilde in-

( 1 )  Ehu Hcıyyan, a.g.e, VUI, 436 
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sanlık seviyesine getirdi; bünyeni, uzuvlarını, kuvvetlerini düzenine koydu, 
düzgünle§tirdi �� de sana bir uyum ve itidal verdi. Burada biri "adi" 
kökünden �k birisi de "ta'dil" kökünden �k şeklinde olmak üzere iki kıract 
vardır. ikisi de bir manaya olarak denkleştirmek, normal hale getirmek demek 
olduğuna göre az önce geçen ''tesviye"nin mükemmel hale gelmiş olduğunu 
ifade etmek üzere birkaç şekilde tefsir edilmiştir. 

BİRİNCİSİ, Mukatil'den rivayet edildiğine göre göz, kulak, el, ayak gibi 
çift uzuvların denkliği ve ayrıntıları anatomide bilindiği üzere vücudun her ta
raftan orantılı ve düzgünlüğü demek olup �� �';.J �1 � �-;',�u � "Evet, onun 
parmak uçlarını bile düzeltmeye kadir olduğumuz halde"(K ıyamet, 75/4) 
ayetinin ifade ettiği gibi olur. Fakat bunda insanlık özelliğini ifade eden itibar ve 
değer açık değildir. 

İKİNCİSİ, Ata'nın İbnü Abbas'tan rivayet ettiği izah şeklinde ise: "Belini 
doğrultu, dik ve dengeli ktldı, eğri belli hayvanlar gibi yapmadı . "  diye tefsir 
edilmiştir ki, bunun hem insanın olgunlaştığını gösteren özelliği, hem de bünye 
ve uzuvları düzene koyduktan ve insanı, insan denilecek şekle getirdikten sonra 
olması daha açıktır. Zira çocuklarda görüldüğü gibi insanın belini doğrultup da 
ayakta dik ve doğru olarak yürüyebilmesi de uzuvları düzene koymanın te
kamülünde bir aşamadır. 

ÜÇÜNCÜSÜ, Ebu Ali Farisi'nin yazdığına göre, ''sana itidal verdi" demek, 
bu manaların hepsini ifade edici olarak "Seni e.n güzel şekle koyup en güzel 
biçimde çıkardı ve bu denge ile seni akıl, fikir ve kudreti kabul etmeye yetenek
l i  kılıp bu şekilde diğer canlı ve bitkilere hakim kıldı. Seni, bu alemdeki diğer . . 
varlıkların ulaşamadığı bir olgunluk derecesine çıkardı." diye tefsir edilmiştir ki 
ı,?.J� ::,.. � �� �:,:_ (,;\J "Onun yaratılışını tamamladığım ve içine ruhumdan 
üfledig[,;, vakit. " (l lıc�. 15/29) ve y \'.";1� � *� ıfa. �ı:r.;� "On/un, ya
rattıklarımız111 1ı;,. ı.:u.�1111dan gerçekten üstün kıldık. " (İsra, 1 7/70) manalarına 
uygundur. Bunların hepsi Allah'ın bir lütuf ve keremidir. 

Bundan başka şeddesiz olarak �� döndürmek, eğip çevirmek manasına da 
tefsir edilmiştir ki, bunun da iki ayrı manaya gelme ihtimali vardır. 

BİRİNCİSİ, eksiklikten olgunluğa, uygun olmayan şekilden uygun olan 
şekle çevire çevire en güzel suret ve biçime getirdi demek olarak, yine armma 

mertebelerini ifade etmiş olur ki bu da kerem sayılan şeylerdendir. 

İKİNCİSİ, düzgünleştirilerek en güzel biçime getirildikten sonra �l �ui)J � 
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�t.:.. "Sonra da onu aşağıların aşağısına çevirdik. " (Tin, 95/5) buyrulduğu üzere 
olgunlaştıktan sonra eksiltmek ve aşağılara doğru çevirmek manasmı ifade 
etmiş olur ki, bu mana keremi değil de o kereme aldananlara karşı kerem sahibi
nin tasarruf kudretini göstererek korkutma ve ahiretin var olduğunu gösterme 
mahiyetinde olmuş olur. �Lt, :  � (. -.�_:..- :Sl J "Seni dilediği her hangi bir şekilde . , 
parçalardan oluşturdu ". Bu ayetin de bir kaç izah şekli vardır: 

BİRİNCİSİ, ,_; edatı � fiili ile ilgili yani onun meffilil; :Sl kelimesi ,.; 
-.�_:..- :Sl -.�_:..- mealinde sorudan çevrilmiş sıfat, (. onu desteklemek için ziyad� . , . 
edilmiş; : C:. cümlesi -.�;.., kelimesinin sıfatı ve bunlarla �tı cümlesi �� 'nin 

• 

bir beyanı olmaktadır ki meali şöyle olur: "Allah seni çeşitli suretlerden dilediği 
her hangi bir surette oluşturup şekil verdi". Bu manaya göre "terkib", "ahsen-i 
takvim"i, yani en güzel biçimde yaratmayı beyan ile Allah'ın keremlerinden 
biri olur. 

İKİNCİSİ, ;;ı 1nin şart edatı olmasıdır. Dolayısıyla ;{S:, gelecek zaman 
manasında olarak, "Seni hangi surette dilerse öyle oluşturup şekil verir. Dilerse 
o güzel insan kılığından çıkarır da en çirkin suretlere kor, aşağıların aşağısına 
yuvarlar. 11 demek olur. Bu manaya göre, gururun cezasma işaretle bir korkutma 
olur. 

� 

ÜÇÜNCÜSÜ; ·�� ;;ı :; , J'""'- fiilinin meffilü; .;;1» e sıfat; �(f:, : L!. L. . , , , 
cümlesi de (. 'nın mevsfıl veya sıfat veya şart olmasına göre ayrı bir cümle ol-
maktır. Bu takdirde mana, "Seni her hangi bir surette denkleştirdi, yahut evirdi 
çevirdi, dilediği gibi seni oluşturdu, yahut dilerse başka bir surette oluşturur." 
demek olup önceki iki mananın ikisini de kapsar. Ayetin, bu manaların hepsine 
gelme ihtimali vardır ve bu manaları vermek sahihtir. Bazısında suret, farklı 
güzellik mertebelerinden herhangi birisi; bazısında da güzellik ve çirkinlikte 
farklı ve değişik şekillerden herhangi birisi demektir. Dolayısıyla ana, baba ve 
diğer akrabaya benzeyip benzememek, renk, uzunluk, kısalık, erkeklik dişilik, 
sağlamhk, çürüklük, iyi veya kötü kişi olmak, zekilik ve ahmaklık gibi maddi 
ve manevi bütün suret ve vasıfları kapsar. 

İbnü Cerir, Ebu Rebah Lahmi'den şöyle rivayet etmiştir: Hz. Peygamber 
(s.a.v) Ebu Rebah'a, � J.J�L. "neyin oldu?'' diye sormuş. Sonra aralarında şu 
konu�ma geçmiş: 

- Ey Allah'ın Resulü! Ne çocuğum olabilir. Ya oğlan, ya kız. 

- Kime benziyor? 
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- Ey Allah'ın Resulü! Kime benzeyebilir? Ya babasına, ya anasına. 
- Öyle deme. Meni rahimde yerleşince yüce Allah onunla Adem arasındaki 

her nesebi hazır eder. Allah'ın kitabında şu ayeti okumadın mı? :l.!, (. ·�� :Sl :;_; , , 
;.� "Seni dilediği herhangi bir şekilde terkib etti. " Buradaki �� • � demek-
tir. Yani, seni dilediği şekle sokar, o surete koyar.<1) 

G�rüldüğü gibi hadis üç şeye işaret ediyor: 
BİRİNCİSİ, :S1 yahut G 'da şart manasının bulunması, 
İKİNCİSİ, atalara çekme (atavizm) denilen soya çekme özelliğidir ki, bir 

meni 
.
Adem'den beri atalarından intikal ede gelen soyların, özelliklerin her birini 

kapsayabilir. 
ÜÇÜNCÜSÜ de tabii (doğal) ve irsi (kalıtsal) demek olan bu soya çekim 

hususunda da etkili olanın, doğa değil, yüce Allah'ın dilemesi olduğunun is
batıdır. Çünkü ana-baba gibi yakın akrabaların özelliklerine ta Adem'e kadar va
ran uzak atalardan birinin özelliğinin galip getirilmesi, o farklı ve değişik tabiat 
ve suretler üzerinde yüce Allah'ın irade ve dilemesinin hakim olduğunu gösterir. 
Demek ki  iyi veya kötü olarak tabii (doğal) ve irsi(kalıtsal) değerler yok 
değildir. Onlar da düşünülmelidir. Fakat hükmün onlarda değil, sadece yüce Al
lah'ın dilemesinde olduğu bilinmeli ve ona yükselmeye çalışmalıdır. Bu ise yüce 
Allah'ın keremine aldanmakla değil, onun keremiyle beraber kudret ve hikmeti
ni de düşünerek ilerde ona layık olmak hakkını kazanmak ve azabından korun
mak için iman ve şükür ile itaate ve iyi amellere sarılmakla olur. 

� Hayır hayır. Bu, Allah'ın keremine güvenip aldanmaktan sakındırmak
tır. Yani "öyle mağrur olmayın". � Fakat siz, O keremin kıymetini bilmiyorsu
nuz Vt:U� ��� dini yalanhyorsunuz, o kerim olan Rabb'ınızın keremine kar�ı 
onun emir ve yasaklarına teslim olarak, yani tam bir ihlas (içtenlik) ve boyun 
eğişle itaat ederek o kereme layık yüksek ahlak ile güzel ameller yapmak gürcv 
ve sorumluluğuna ve ona göre hesap ve ceza olacağına inanmıyorsunuz. Bir giin 
olup da Allah'ın iyilere iyiliklerine karşılık sevap ve mükafat vereceğini, 
kötülere de kötülükleri sebebiyle ceza verceğini yalanlar bir şekilde gurur
lanıyor, aldanıyorsunuz. Çünkü Allah'ın lütuf ve kereminden ümidi kesmek, se
vap ve mükafatına inanmamak küfür olduğu gibi, azap ve cezasından emin ol
mak, güç ve kudretini tanımamak da küfürdür. Bunu açıkça yapmak açık kUfUr, 
dolaylı yapmak da dolaylı küfür olmuş olur. 

( 1)  d-Tabcri, a.g.c., XXX, 56 
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Bundan hitabın kafirlere okluğu anla�ıl trsa da J; kelimesi ile iki cümleyi 
birbirine bağlamak, kelamda bir kesinti ve geçiş ifade ettiği için daha önce 
i fade edilen şeylerin kafir ve asiyi kapsamasına engel olmaz. O gururun küfre 
kadar varabileceğini beyan ile sakındırmayı takviye edip desteklemiş olur. 

Fatiha Suresinde �:Uı r� :1!(. "din gününün sahibi"(Fatiha, 1/4) ayetinin tef
sirinde geçtiği üzere burada da "din"' külli ve cüz'i olarak iki mana ile de düşü
nülmüştür: İslam ve ceza. Çünkü din, lügatte ceza, yani yapılan bir işe iyi veya 
kötü bir karşılık vermektir. Bunun hakkı da iyiye iyi ile, kötüye kötü ile cezadır. 
Bunun için Yusuf Suresi'nde �I �,� � "melik'in kanununa göre. " (Yusuf, 1 2/ 
76) ayetinde geçtiği üzere görev ve sorumluluk hükümlerini belirleyen kural ve 
adetlere dahi din ve şeriat denir. �) � �� (. fı"!J.ıı � � � "Sizin için dinden 
Nuh'a tavsiye ettiğini şeriat yaptı. "(Şura, 42/13) ayetinin tefsirine bkz.) 

Bu nedenle örf ve şeriatte din, insanları hamde, yani medih ve övgü ile 
mükafata layık, güzel tercihleriyle iyi olan şeylere kendiliklerinden sevk eden 

1 

ilahi kanundur. Bunun hakikati de �')(...�·ı JJı � �J.ıı �I "Doğrusu A llah katında ,... , , , , 
din ancak fsliım'dır. "(Al-i İmran, 3/19) buyrulduğu üzere İslam'dır. Bunun esas-
larından biri de ahirette tekrar dirilmek v.e cezadır. İşte burada Allah'ın keremine 
mağrur olup aldanmakta dini yalanlamak, doğrudan doruya Allah'ın dini olan 
İsHim'ı yalanlamak demek olursa da, bu yalanlama, özellikle onun hükümlerin
den biri olan öldükten sonra dirilme ve cezayı ve bunun gereği olarak görev ve 
yükümlülüğü yalanlamak manasına geldiği için, "siz mağrurlanıp saygısızlık et
mekle cezayı ve dolayısıyla dini kökünden yalanlamış oluyorsunuz" mealinde 
olur. Bundan dolayı böyle yerlerde "din"i sadece "ceza" ile tefsir etmek daha 
kestirme olacağından çoğunlukla bu mana tercih olunmuştur. Yani, siz demek ki 
cezayı yalanl lyorsunuz ve onun için Allah'tan korkmuyor mağrurlanıyorsunuz. 

�� µ �� Oysa üzerinizde muhakkak koruyucular var, yani iyi ve 
kötü her yaptığınızı gözetip korumak ve zabıt (tutanak) tutmakla görevli hafıza 
güçleri, "hafaza" ve "hafizi'n" denilen gözcü melekler var. Öyle ki �l.S' L.[,s' 

" , 
değerli ve yazıcı ünvanını almışlardır. Her biri Allah katında saygın, görevlerin-
uc kusur etmez katipler, dürüst hak yazıcılarıdır. � C. �� Her ne yapıyor
sanız bilirler, iyi ve kötü hiç birini kaybetmeden hepsini hak yazısıyla amel 
<lcfterinize bile bile yazarlar ve öyle şahitlik ederler. 

Önceki surede anılan sahifeler öyle dağıtılırlar. 

Bu katiplerin bu niteliklerle nitelenmesinde hesap ve ceza işinin önemini 
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hatırlatma vardır. Öyle ki yüce Allah bu iş için öyle değerli katipler memur 
etmiştir. Onun için o yazının, o ilim ve korumanın neticesini beyan manasında 
buyruluyor ki: 

�r;.�ı �ı Kuşkusuz iyiler, sözünde ve fiilinde doğru, hayır ehli iyi kişiler 
. 

(Geniş bilgi için Dehr Suresinin tefsirine bkz.) � � Muhakkak bir Naim 
cennetinde ��ı �G ve kuşkusuz ki suçlular, Rabb'ine karşı terbiyesizlik edip 

. 

aşırı isyan ve muhalefet yoluna sapanlar � � muhakkak bir Cahim, (yani 
�iddetli bir cehennem ateşi) içindedirler. tJoiJJI r".;_ l.t)' "� 0 din günü, yani ya· 
lanladıkları o ceza günü ona yaslanacakl�rdır. �� ı,+�" � C:.� Ve onlar o ce
hennemden gaip olmayacaklardır. Daima ve sonsuza kadar onun içinde kala
caldardır. 

İşte o yaratılışın, o ilmin, o yazının, o korumanın neticesi iyiler ile kötüleri 
böyle ayırt ederek iyileri cennete, kötüleri cehenneme gönderecek olan sonsuz 
cezadır. 

İbnü Kuteybe'nin "Kitabu'l-İmame"sinde ayrıntıları anlatıldığı üzere şöyle 
nakledilir: 

Süleyman b. Abdülmelik Mekke'ye giderken Medine'ye uğradığında ileri 
gelen zatlardan biri olan Ebu Hazim'i getirtmiş ve onunla karşılıklı bir sohbette 
bulunmuş idi. Ebu Hazim ona çok acı öğütler vermiş, neticede aralarında şu so
rulu cevaph konuşma olmuştu. 

Süleyman: Ey Ebu Hazim! Yarın Allah'a varmak nasıl olacak? 
Ebu Hazim: İhsan sahibine gelince o, yolculuğundan evine ve çoluk 

çocuğuna dönen bir yolcu gibi; isyankar ise efendisine geri dönen kaçak köle 
gibi Allah'a varacak. 

Bunun üzerine Süleyman ağladı da: 
Keşke Allah yanında bize ne var bilseydim dedi. 
Ebu Hazim: Amelini Allah'ın kitabına arzet. 
Süleyman: Allah'm kitabının neresinde? 

Ebu Hazim: � � ��I �� r-:; � �ı;.�1 �! "iyiler cennette, kiiıüler c:elıen
nemde. " 

Bu hatırlatmadan sonra o ceza gününün zeka ile ve akıl yürütmeyle tahmin 
edilemeyen azamet ve dehşeti haber verilmek üzere buyruluyor ki: 

�:Uı �:;. L. �:ı·�1 (.� Sana o din gününün ne olduğunu ne bildirdi? Yani, 
. ; 
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onun ne büyük ceza günü olduğunu bildin mi? Ey muhatap! Hayır sen onu akıl . 
yoluyla bilemezsin. Çünkü o, dünyada bir benzeri olmuş, akıl yürütmeyle bili
nebilecek ceza günleriyle ölçülemez. 

Bazıları buradaki hitabın, engel olma ve korkutma yoluyla kafire olduğu 
kanaatine varmış ise de çoğunluğun açıklamasına göre Resulullah (s.a.v)'a hi
taptır. Çünkü vahiy gelmezden evvel bunu bilmiyordu. Bununla beraber önceki 
surede geçmiş olan :.:,�1 � � � "Her nefis ne hazırlayıp getirdiğini bi-, 
lecek. " (Tekvir, 81/14) ayeti ile bu surenin başında geçmiş bulunan 

:.:,;r, �jj (. � � ayeti gereği her nefis için o günün dehşet ve azametini 
hakkıyla bilmek ancak bizzat bu olayın meydana gelme ve görülme zamanında 
olabileceğinden dolayı hitabın her nefse yapılmış genel bir hitap olması bizce 
daha uygundur. 

��I r� C. cl,�·�1 (;. � ''Evet, bildin nıi nedir o ceza günü? " Bu tekrarda iki 
nükte vardır: 

Birisi, korkutmayı desteklemek için te'kit (vurgu)tir. Biri de, cennetliklere 
ait olan ile cehennemliklere ait olana ayrı ayı·ı işaret olmasıdır. 

Bu sorudan sonra şöyle haber veriliyor: 
Ü din günü, Q ceza I��\ ;..J ·;�! :.,.:.; :,ı� � r� O gündür ki, hiçbir nefis bir ne

fis için bir şeye malik olamaz. Hiç kimse ne mümin ne kafir, ne iyi ne kötü hiç 
' 

kimsenin hesabına zerre kadar bir şey yapamaz. JJ �� ';.�t O gün emir yalnız 
� - ·  ,, 

Allah' ındır. O ne emrederse ancak o olacaktır. Onun için, . . .  �;11/lı j:� "Ölçü , , 
ve tartıda hile yapanların vay haline . .. "(Mutaffifın, 83/1) 
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Mutaffifin Sfiresi 
Mekke Döneminde İndi 

Ayet Sayısı: 36 

57 

Tatfif Suresi de denilen bu ::,__;it.'lı J:� Suresi, Mekke'de son inen suredir. 
, , 

Hz. Peygamber (s.a.v) Medine'ye geldiği zaman Medine'lilerin ölçekleri kötü 
olduğundan dolayı düzeltilmesi için Medine'de ilk inen sure olduğu da rivayet 
edilmiştir.(1 ) Medine'ye varmadan önce Mekke ile Medine arasında indiği de 
söylenmiştir ki, o da Mekke'de inmiş demektir. 

Ayetleri : İttifakla otuzaltı, 
Kelimeleri : Yüzdoksan dokuz, 
Harfleri : Yediyüzotuzdur. 
Fasılası : � ve r harfleridir. 

( 1) Suyüti, u.g.c., VllI, 44 ı .  
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Meal-i Şerifi 

1- Eksik ölçüp tartanlann vay haline! 

59 

2- Onlar insanlardan kendilerine bir şey aldıkları zaman tam ölçerler. 
3- Kendileri başkalarına bir şey ölçtükleri veya tarttıkları zaman eksik 

ölçer ve tartarlar. 
4- Onlar tekrar diriltileceklerini zannetmiyorlar mı? 
5- Büyük bir gün için. 
6- Öyle bir gün ki, insanlar o gün Rabblerinin huzurunda divan dura-

caklar. 
7- Hayır hayır, kötülerin yazısı muhakkak Siccin'dedir. 
8- Bildin mi sen, Siccin nedir? 
9- Yazılmış bir kitaptır o. 
10- Vay haline yalanlayanların o gün! 
11- Onlar ceza gününü yalanlayanlardır. 
12- Onu ancak sının aşan ve günaha düşkün olanlar yalanlar. 
13- Ona ayetlerinıiz okunduğu zaman, "eskilerin masalları" der. 
14- Hayır hayır, öyle değil. Aksine onların kazandığı günahlar kalple-
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rinin üzerine pas olmuştur. 
15- llayır hayır, doğrusu onlar o gün Rablerini görmekten mahrum

durlar. 
16- Sonra onlar muhakkak cehenneme girecekler . 
. 17- Sonra da onlara: "İşte bu, yalanlayıp durduğunuz şeydir" denile

cek 
18- Hayır hayır, iyilerin yazısı muhakkak Illiyyin'dedir. 
19- Bildin mi sen, llliyyin nedir? 
20- Yazalmış bir kitaptır o. 
21- Allah'a yaklaştırılmış melekler ona tanık olurlar. 
22- llaberiniz olsun ki, iyiler nimet içindedir. 
23- Tahtlar üzerinde etrafa bakarlar. 
24- Yüzlerinde nimet ve mutluluğun sevincini görürsün. 
25- Onlara damgalı saf bir içki sunulur. 
26- Onun sonu misktir. İşte ona imrensin artık imrenenler. 
27- Karışımı Tesnim'dendir (En üstün cennet şarabındandır). 
28- Allah' a yakın olanların içecekleri bir kaynaktır o. 
29- Doğrusu o suç işleyenler inananlara gülüyorlardı. 
30- Onlara uğradıkları vakit birbirlerine göz kırpıyorlardı. 
31- Evlerine döndükleri zaman zevklenerek dönüyorlardı. 
32- Müminleri gördükleri vakit; " işte bunlar sapıklar" diyorlardı. 
33- Oysa onlar müminler üzerine bekçi olarak gönderilmemişlerdi. 
34- İşte bugün de inananlar kafirlere gülecek 
35- Koltuklar üzerinde etrafa bakacaklar. 
36- Nasıl, kafirler yaptıklarının cezasını buldular mı? 

�-,;"�t/,l! j::, Ölçü ve tartıda hile yapanların vay haline. 

Çoğunlukla "vay haline" demekle yetindiğimiz "veyl" kelimesi hakkında 
daha önceki surelerde ve bu arada "Mürselat" Suresi'nde de söz geçmişti. Bu
nunla beraber bizdeki "vay" tabiri Araplar'ın "veyh" kelimesi karşılığı 
olduğundan "veyl"in şiddetini pek duyurmadığı gibi, özel bir isim olması 
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hakkındaki rivayete bir delaleti de olmuyor. Bu itibarla "veyi ona" ve "vaveyla" 
tabirleri dilimizde yaygın şekilde kullanılmış bulunduğu için burada olduğu gibi 
mealde hazan aynen almak faydalı olacağından başka, �_;;ı.:11 j::,'in de surenin 

; ; 

bir ismi olması nedeniyle bu iki kelimenin aynen söylenmesi zorunlu demektir . 
. 

VEYL, başlıca şu manalarda tefsir olunmuştur: Şiddetli kötülük, hüzün ve 
helak, elem verici azap, cehennemde bir vadi adı. 

İmam Ahmed ve Tirmizi Ebu Said'den şöyle rivayet etmişlerdir: Hz. Pey
gamber (s.a.v) buyurdu ki: "Veyi, cehennemde bir vadidir ki kafir onun dibine 
varmadan önce onda kırk yıl yukardan aşağı düşer. u(l) 

İbnü Hibban ve Hakim'in Sahih'lerinde: "Veyi, iki dağ arasında bir vadidir 
ki,  kafir ... 0<2) 

İbnü Ehi Hatim de Abdullah'tan; "Cehennem'de irinden bir vadidir." diye 
rivayet etmiştir. 

Ragıb'ın "Müfredat"ında, Asmei demiştir ki : Veyl, bir kubuh, yani bir 
çirkinliktir. Bazan hasret çekme için de kullanılır. Veyi Cehennem'de bir vadidir 
diyenler, lügat itibariyle bu kelimenin manası budur demek istememiş, ancak 
hakkında yüce Allah'm "veyi" buyurduğu kimseler o ateşten bir yere yerleşmeyi 
hak etmiş, orası da onlar için sabit olmuştur demek istemişlerdir.<3) 

Alfisi der ki: "Ona "veyi" denilmesi, cehennemin bilinen manada kul
lanılması gibi olduğu açıktır. Bunun nasıl bir isimlendirme olduğuna bakıl· 
sın. n(4) 

Bizce açık olan budur ki, cehennemin bildiğimiz manada kullanılması te
vatür yoluyla şer'i bir kullanım olmakla beraber bu örf lügatine de girmiştir. Fa
kat "veyi "in izah edilen mana ile Cehennem'de bir vadi ismi olması şer'i bir 
isimlendirme olmakla beraber mütevatir olmadığı gibi l ügat yönünden de örf 
haline gelmeyen bir mecaz olur. Bu izahtan anlaşılır ki "vay haline" demekle 
"veyi ona" demeyi tam olarak Türkçe'ye çevirmiş olamıyoruz. Ancak lügat kay
nağına bir dereceye kadar işaret etmiş oluyoruz. 

MUTAFFİFİN, "Mutaffif11 kelimesinin çoğuludur. Bunun, "alırken dolgun, 

( 1 )  Tirmizi, Tcfsiru Sureti, 21/1; Ahmed b. Hanbcl, 111, 75. 
(2) İbn Hibban, IX, 277; Hakim, cl-Müstedrck, i l, 507, 534. 
(3) Ragıb t:l-isfchani, a.g.e., 535. 
( 4) Alfısi, a.g.e., XXX, 86. 
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verirken eksik ölçenler" demek olduğu, önünde açıklayıcı sıfat olarak gelen iki 
flyct ile anlatılmıştır. Mutaffirin tam karşılığı olarak Türkçe'de özel bir kelime 
bulamadım. Bu nedenle bunun türeyişinden biraz söz etmek uygun olacaktır: 

Mutaffif, belli ki "tatfif" kökünden ism-i faildir. Tatfif de ölçeği eksik 
ölçmektir. Razi şöyle der: 

Bunun türetilişi hususunda iki görüş vardır. 
BİRİNCİSİ, bir şeyin · "taffı, kıyısı ve kenarıdır. Bir kap veya derede bulu

nan bir şey derenin kıyısına kadar varıp da tam dolmazsa : lN1 _,1 ��(,)ı � denir. 
,,,,,.. � ·., 

Buna onun tafafı, tufafı ve tafefi denir. Onun için ölçeği fena ölçüp de tam yap-
mayana mutaffif denilir ki, ancak kabın tafafına kadar doldurur demek olur.<1) 
Fakat "Kamus"tan anlaşıldığına göre; taff, tafef, tafaf ve tufaf bir ölçeği veya 
kabı tam dolduran şeye veya dolusu silindikten sonra içinde kalana veya ölçeğin 
başına denir.(2) Bundan tatfif, tafafı eksiltmek, yani eksik ölçü ile vermek veya 
eksik ölçmektir ki fiilin yapısı olumsuzluk için olur. 

İKİNCİSİ, pek az bir şeye "tafif" denilir. Ölçeği eksik ölçene mutaffif de
nilmesi, ölçekte veya tartıda biraz bir şey çaldığı içindir. (3) 

Demek ki tatfif, ölçüde veya tartıda biraz bir şey çalmaktır. Bu kelime 
müteaddi (geçişli) bir mana veya bu işi yapan bunu adet haline getirmiş olması 
itibariyle çokluk ifade etmek için kullanılmıştır. Bu izah şekli ayetteki tefsire 
daha uygundur. Zira ayette mutaffifler şöyle nitelenip tanıtılıyor: 

�;.tı o kimseler ki ��' J:;.. 1)8'1 r�ı kendilerine ölçtükleri vakit insan-
, , , 

)arın aleyhine olarak �;;�:· ! tam ölçerler, dolgun ölçerler. 
Burada ifadeden açıkça görünen ��' � "insanlardan ölçtüklerinde" denil

mesiydi. �WI J. Buyrulması, kendi Çıkarla�ına olarak insanların zararına haddi 
aşmak suretiyle ölçtüklerine işaret içindir. Yani başkalarından satın alma yo
luyla veya başka bir sebeple bir şey alıp da alacaklarını kendileri ölçtükleri za
man insanların aleyhine olarak bol ölçerler. Dolgun bir şekilde, yani tamam al
mak isterler ve hatta basa basa almak için baskı altına alıcı bir şekilde hareket 
ederler. 

�)j� �l�)l? r�G İnsanlara ölçtükeri veya tarttık.lan vakit ise ��� eksil-
, , 

(1)  Fahrü'r-Razi, a.g.c, XXXI, 87. 
(2) Asım Efendi, a.g.c., III, 661. 
(3) Fahrü'r-Razi, a.g.c, XXXI, 87. 
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tirler, eksik ölçek veya tartı ile ölçerler veya ölçüşte tartışta eksik yapar, onlara 
ziyan ettirirler. 

İşte Veyl'i hak edişlerinin sebebi, bu şekilde tartma ve ölçmeyi alışkanlık 
haline getirmiş olmalarıdır. 

Böylece az bir şeyi çalanlar veyli hak ederse, çok çalanların kaç katlı veyli 
hak edecekeri düşünülmeli. Razi şöyle der: Bedevinin biri Abdülmelik b. Mer
van'a şöyle demişti: �)iJı/.lı J,:, "Yüce Allah'm dediğini işittin". Bedevi bununla 

, , , 

�unu kastetmişti: Mutaffif, azıcık bir şey almakla ona büyük bir tehdit 
yöneltildi. Sen ise çoğu alıyorsun, müslümanların mallarını ölçüsüz tartısız 
alıyorsun. O halde, sen kendine ne yapılacağmı zannediyorsun?"(l) 

Burada vezn'in yani tartmanın da söylenmesi, öncekinde yalnız "keyl"in 
yani ölçmenin zikredilmesinin tahsis için değil, onun zikriyle yetinilmek kabi
linden olduğunu ve bu hilenin keyl ve vezin dahil her türlü ölçme işinde olabi
leceğini anlatmak içindir. Rahman ve Hadid surelerinde de geçtiği üzere 
göklerin ve yerin ayakta duruşu bir ölçü ve denge iledir. Bütün hakların ölçeği 
de terazidir. Onun için bir yerde hak ve adaletin yerleşmesi için ilk gerekli olan 
şey ölçünün herkes için eşit bir şekilde doğru ve dürüst olmasıdır. Bunun doğru 
olması için iki temel direk gereklidir. Birisi, ölçünün bizzat kendisinin tam ol
ması, eksik veya fazla, yanlış alet kullanılmaması, birisi de ölçmenin tam ve 
doğru olmasıdır. Ölçmenin doğru olması ise her şeyden evvel hak ve adalet fik
riyle ruh doğruluğunun neticesidir. Ölçüyü, ölçeği ve tartıyı doğrultacak olan 
da odur. Kalp ve vicdanlarında insaf ve doğrulukla hak fikir ve imanı besle
meyenler doğru aletle dahi ölçerken hile yapmaktan kaçınmazlar. insanlar 
başkalarının haklarını da kendi hakları gibi tutarak düzgün bir ölçüyle ölçme 
duygusunu taşımadıkça hile yapmaktan kurtulmazlar. Düşünme ölçüsü bozuk 
olan kimseler aynı bir olayı kendileri için düşünürken başka, diğerleri için 
düşünürken de başka türlü değerlendirirler. Mesela, kendinin azıcık birşeyi kay
bolmasını bir elem saydıkları halde başkasının az bir şeyi kaybolmasına önem 
vermez veya bundan bir lezzet duyarlar ki bu hal ruh ölçeğinde, fikir ölçüsünde 
bir hiledir. Asıl bu ruh halidir ki insanı ölçü ve tartıda hileye sevkeder. Bu ruh 
halini taşıyanlara ne kadar doğru ölçü ve terazi verilse onlar yine fırsat bulup 
güçleri yettikçe onu kötüye kullanmaktan çekinmezler. Bunların hepsi 
"mutaffifin" ünvanı altına girer ve "veyl"i hak ederler. Bundan dolayı burada 

(1) Fahru'r-Razi, a.g.c, XXXI, 89 
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hukukun düzenıenmesi ve iyilik ve hayrm yerleştirilmesi için önce ölçü ve . 
tartının düzeltilmesi gerektiği gösterilmek üzere herşeyden önce ölçü ve tartıda 
bu tür hile yapma alışkanlığının veyl'i hak ettirdiği haber verilmiş ve bunun asıl 
sebebinin hak ve ahiret düşüncesini ihmal ettiren inanç bozukluğu olduğu, 
düzeltilmesi için de öncelikle ahirete iman i le sorumluluk duygu ve uyanıklığı 
duyurulmak üzere buyrulmuştur ki: 

�) � 'il Zannetmezler mi onlar?. O hileyi yapanlar? İman etmiyorlarsa 
bir zaı{ da mı beslemezler? � 1� �;.:-. �l Ki hepsi büyük bir gün için ye
niden diriltilecekler. Yani ölçü ve tartıda yapllan böyle bir hilenin sorumluluk 
ve cezası öyle ağır ve o veyl'in uygulanacağı gün öyle büyük bir gündür ki in
sanın, onun kesin olan vukuuna inanıp kesin inanç taşıması şöyle dursun bir zan 
beslese bile o hileye cüret etmemesi gerekir. 

�(Jı _Y� �l1Jı r); r";. Yani insanların, alemlerin Rabb'inin huzurunda 
duracakları gün. Ki o gün herkes kabirlerinden uyanıp kalkarak Allah'ın huzu
runa çıkacak, onun huzurunda yargılanmak için durup haklı haksızdan hakkını 
alacaktır. � Hayır hayır. Bu, ölçü ve tartıda hileden ve öldükten sonra dirilip 
huzura çıkmaya inanmama gafletinden vaz geçirmek, tevbe ettirmek için bir en
gellemedir. "Hayır hayır, yapmayın, sakının." demektir. 

Bunun sebep ve hikmeti anlatılmak için de illet gösterme makamında şöyle 
buyruluyor: 

� �L;J.lı yG.s' �ı Çünkü kötülerin yazısı muhakkak ki Siccin'dedir. 
1 I ,. , , 

Yani öyle yaparsanız kötü kişi olursunuz. Kötüler ise Siccin denilen sicilde 
kayıtlıdır. Onların yazısı, nüfus kayıtları, amel defterleri, o huzura çıkma günü 
kendilerine verilecek hüküm ve ceza belgesi "Siccin" denilen yerde yazılıdır. 
Yahut "Siccin'de" diye buyrultuludur. 

" Kamfıs"ta Siccin'in hapis manasından "devaml ı "  "şiddetli" "kötülerin ' ' ' 

kitabının konulduğu yer", "cehennemde bir dere" manalarına ve ayrıca "açık ve 
ortada" ve "dibinin çevresine çukur kazılmış hurma ağacı" manalarına geldiği 
ve "devamlı şey" manasına � :� "şiddetli vuruş" manasına � y� ve "açık 
açık geldi" manasına �: �/ denildiği yazılıdır.(1) 

I 

I 

Bu "Siccin" kelimesinin lügat yönüyle asıl manası ve isim veya sıfat olarak 
türemiş olması hakkında değişik sözler söylenmiştir. Görünen şekliyle "secn" 

( ı )  Asım Efendi, a.g.c., JV, 646. 
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veya "secc" kökünden olma ihtimali vardır. Zindan demek olan "sicn" madde
sinden zindana koymak demek olan "secn" mastarından olduğuna göre sikkin 
ve siccil gibi fi'il kalıbında zindanın mübalağa ismi veya seccan yahut mescfın 
gibi bir sıfat olabilir. 

Sıvamak ve balçık gibi cıvık ve bulaşık olmak manasına secc maddesinden 
"gıslin" gibi "fi'lln" kalıbında olabilir. Fakat lügatte secc maddesinden böyle bir 
isim veya sıfat adı geçmez. 

Ebu Hayyan "Bahr"da şöyle özetlemiştir: Çoğunluğun dediğine göre siccin, 
secn maddesinden 11fi'il11 kalıbında bir kelimedir. Sikkin gibi. Yahut hapsedici 
bir mevkide demektir. Mübalağa manası ifade eden kalıpta gelmiştir. Bu durum
da siccin, korunmuş yerin sıfatıdır. Mekan olduğu takdirde siccin kelimesinde 
büyük görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır. -Biz onları anlatmıyoruz. Burada açık 
olan siccin'in bir kitap olmasıdır. Onun için �)";. yW' "mühürlenmiş kitap" on
dan bedel yapılmıştır. İkrime demiştir ki: Siccln, hüs�an ve horlanmadan ibaret
tir. Bu Araplar'ın gözden düşen bir kimseye,"filan kimse düşüklüğe erdi" deme
sine benzer. Bazı lügatçiler de: "Siccin"in sonundaki nun "Iam"dan bedeldir. 
Aslı siccil'dendir demişlerdir. Bu görüşlerin özeti: Siccin'in nunu ya kelimenin 
aslındandır, yahut Iam'dan bedeldir. Nun kelimenin aslından olduğu takdirde 
türeyişi "si cin" dendir. (l) 

Demek ki nunu zaid olarak "secc" kökünden türetildiği söylenmemiştir. Ze
mahşeri, Hatim gibi sıfattan çevrilmiş bir özel isim olduğunu ve marifelik 
(belirlilik)ten başka sebeb olmadığı için tenvin aldığını söylemiş ve demiş ki: 
Yüce Allah, kötülerin kitabının siccin'de olduğunu haber verdi, Siccin'i de �Gs' 
;;;-;. "mühürlü kitap" diye tefsir etti. Şu halde onların yazısı mühürlü kitaptadıi, 
denilmiş gibi olur. Bunun manası nedir? dersen, derim ki: Siccin, toplayıcı bir 
kitaptır. O, kötü şeylerin yazılıp toplandığı divandır. Yüce Allah onda insan ve 

cin şeytanlarının, kafirlerin ve fasıkların amellerini toplayıp yazdırmıştır. O 
mühürlü, örtülü, yazısı açık yahut alametti bir kitaptır ki, her kim görse onda 
hayır olmadığını bilir. Dolayısıyla mana: "Kötülerin amellerinden yazılanlar, o 
divanda tesbit edilmiştir" demek olur. Buna hapsetmek ve sıkıştırmak demek 
olan "Secin" den "fi'il" kalıbında "siccin" ismi verilmiştir. Çünkü o, cehennem
de hapsedilip sıkıştırılmaya sebeptir. Yahut çünkü o, "yedinci yerin altındadır" 
diye rivayet olunduğu gibi İblis ve onun neslinin meskeni olan karanlık ıssız bir 

(1) Ebu Hayyan, a,g.e, Vlll, 440. 
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mekana atılmışttr. Horlanmak ve hakir görülmek için ve kovulmu§ şeytanlar 
�ahit olsun diye atılmıştır. Nitekim hayırların yazıldığı divan olan İlliyyun'a da 
Allah'a yaklaştırılmış melekler şahit olurlar.(1) 

Demek ki siccin, sacin yani sıkıştıran, hapseden manasına olduğu gibi, 
mescun yani sıkıştırılmış ve atılmış manasına da olabilir. Zemahşerl'nin 
"atılmış" diye ifade ettiği mananın, secc maddesinden olması da mümkündür. 

Burada Şeyh Abduh şöyle bir tetkikte bulu�muş ve demiştir ki : Siccin 
lafzının lugatte kullanılışından ve burada iyilerinin yazısının bulunduğu 
İlliyyun'a karşılık olarak söylenmesinden anlaşılır ki, illiyyunda yükselme 
manası bulunduğu gibi bunda da alçalma manası vardır. Lügatlerden bahseden 
bazı kitaplarda gördüm ki vahi, yani balçık, İnyubiyye (eski Habeş) lügatinde, 
Arapça'da bulunmayan "çe" harfi ve vavın harekesinin uzatmasıyla "Sençun= 
Sençöne" diye isimlendirilir. Balçıkta alçalma manası bulunduğu ise gizli 
değildir. Olabilir ki bu lafız, Yemen Arapları'nın kullandığı kelimelerdendir. 
Çünkü bunlar Habeş halkı ile çok karıştığı için, bunlarda eski Habeş lafızları 
çoktur. Bunu da balçığa yakın bir manada kullanmış olabilirler. O halde, 
"kötülerin yazısı ondadır, yani balçığa yakın adi şeyde yazılıdır" denilmek uzak 
bir mana olmaz. (2) 

Yahut onların amelleri, pisliklerinden dolayı onunla yazılmış gibi tasvir ve 
temsil olunmuştur. Bu suretle balçığın ve ona yakın şeyin "kitab-ı merkum" 
(mühürlü kitap) olmasının manası da, o ameller onunla yazıldıktan sonra o 
çirkin mürekkep mühürlü bir kitap olmuştur demek olur. 

Abduh, "kötülerin amellerinin pisliğini tasvir için "siccin" kelimesinde 
balçığa yakın adi bir mana bulmak üzere Habeş'in İnyubiyye lügatindeki 
"sençüne"ye kadar dolaşmak uzak olmaz" demiş ise de bunun uzak bir zoraki 
mana olduğu aç.ıktır. Gerçi tefsirciler Kur'an'da hazan Habeş lügatine uygun 
düşen lafızlar bulunduğundan bahsederler. Fakat Abduh, Yemen'de böyle bir 
kullanımın bulunduğunu nakil ve tesbit etmemiş, "olabilir" diye bir ihtimal or
taya koyarak pek dolambaçlı bir fikir yürütmüştür. Siccin lafzının "sençune" ile 
ilgisi de yakın değildir. Hem yabancı bir kelime olsaydı özel isim yapılınca ten
vin almaması gerekirdi. Soyut bir ihtimal üzere yürünecek olunca bu zorlan
maya ne gerek vardı. Çünkü Abduh'un düşündüğü mana Arapça olan "secc" 
maddesinden çıkardı. Sicctn'in, secc kökünden türetilmiş "fi'lin" kalıbında bir 
( 1)  cz-Zcmahıjcri, a.g.c., iV, 231. 
(2) Ahduh, a.g.c., 4 1-42. 
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kelime olmasını düşünmek daha yakın bir ihtimal olurdu. Maksat günah ve 
kötülüklerin iğrençliğini anlatarak ondan tiksindirmek olduğuna göre bu ihtimal 
gerçi etkili bir mana olurdu. Fakat nakiller bunu nazar-ı itibara almamış ve 
"Sicin" maddesinden "fi'il" kalıbında bir kelime olmasını doğru bulmakla daha 
ince düşünmüştür. 

Netice olarak Siccin, maddesi itibarıyla bir zindan, veya zindancı veya zin
danda hapsedilmiş manalarmı ifade eden bir kelime olmakla, kötülerin yazısına 
zarf yapılmasına en yakışan manada bir "zindan sicili" veya "sicil zindanı" ol
masıdır. "Onların defterleri zindancıdadır" yani, "çok şiddetli bir zindancıya tes-
1 im olunur" manasına da gelebilir. 

Bunun sade akıl yoluyla bilinir şeylerden olmadığmı anlatan şu tefsir, bir 
zindancı sicilinde olması manasında açıktır: 

�..;·,,ı (.j Sana ne bi ldirdi? Yani bildin mi? Akıl yoluyla bilemedin değil 
mi? � ı;. Nedir siccin?. Yahut � hayret manası ifade ettiğine göre: "Ne sic-

• 1 � 

cin!", "ne yaman siccin!" ;;-;. y� Rakamlı ve mühürlü bir kitap. 

Bazıları bunun, siccin'den bedel olduğunu söylemişlerdir. Bu durumda, bu
nunla sorunun cevabı verilmemiş; "Siccin nedir? Kitab-ı merkum nedir?" gibi 
soru tekrar edilmiş, Siccin'in neden ibaret olduğu açıkça tefsir edilmemiş olur. 
Çünkü bu şekilde "kitab-ı merkum" siccin'in tamamından bedel olmaktan zi
yade, siccinde olduğu söylenen yazı manasına yorumlanarak "bedel-i iştima" 
olur. Oysa yukarılarda anlatıldığı üzere Kur'an'm üslubunda geçmiş zaman si-

,..., 

gası (kipi)yla �..;·.)1 �j yani "bildin mi sen?" denildiği zaman bu sorunun cevabı 
hep bildirilmiştir. Onun için bunun bedel değil, "O bir mühürlü kitaptır." 
şeklinde soruya cevap olarak Siccin'in tefsiri olması daha doğrudur. 

MERKUM, yazılmış veya rakamlanmış demektir. Rakın ve terkim; yazı 
yazmak ve yazıya nokta ve hareke koyarak açıklık getirmek ve işaret koymak 
manalarına gelir. Bu üçüncü mana hepsine esas gibidir. Matematik işareti olan 
rakam da bundan alınmıştır. 

Burada beş mana verilmiştir: 

Birincisi; "beyyinü'l-kitabe", yani açık, tam ve sağlam yazılı, yanlış ihtimali 
yok. İkincisi; işaretli, yani "gereğince cehenneme" diye buyrultu işareti 
yazılmış. Üçüncüsü, tüccarın kumaşına koyduğu gibi işaretli, kayıtlı. 
Dördüncüsü; mahkeme ve benzeri şeylerin belge ve defterlerinde olduğu gibi 
mühürlü, damgalı, ünvanlı ve resmileşt irilmiş. Beşincisi; kumaşın rakmesi, yani 
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desen ve nakışları gibi çizilmiş ve sabitleştirilmiş silinmez bir kitap. �.:•�'. � 
. . , � � t.:,:.:. "istif edilmiş balçıktan yapılmış ve Rabbinin katında damga-

� , 

lanmış. "(Hud, 11/82, 83) ayetinin ifade ettiği gibi "sırasıyla tertip edilmiş, ra
kamına göre icra mevkiine konur, rakamlı bir kitap" manasına gelme ihtimali de 
vardır. 

Bunların hepsi şu manada birleşmiş olur: Şüphe ve kuşkudan uzak, bozma 
ve yakıştırmadan kurtulmuş, her görenin anlayacağı şekilde kendilerine verile
cek olan kitapları, yazıları böyle sağlam bir sicilde yazılıdır. Hiç şaŞmadan icra 
edilecektir. 

İbnü Cerir Tefsiri'nde "Siccin"hakkında iki hadis rivayet edilmiştir. Birisi 
Ebu Hureyre hadisidir. Resulullah (s.a.v) buyurdu ki: � l.t � r�.; � � Jil}1 
(;"i'.i "Felak, cehennemde örtülü bir kuyudur. Amma Siccin açıktır. rı(l) 

İkinci hadis Bera'dan rivayet edilmiştir. Bu hadis, Siccin'in "en aşağıda bu
lunan yer" olması hakkındadır. "Cehennem Arz'm en aşağısındadır. 0(2) denil
diğine göre, bunlar arasında bir çelişki yok ise de İbnü Cerir Bera hadisini tercih 
ederek siccin'in en aşağıda bulunan yer şeklindeki tefsirini kabul etmiştir.<3) Bu 
hadisin meali şudur: Bera (r.a)'dan Tivayet edilmiştir. Resulullah (s.a.v) 
günahkarın nefsinin göğe çıkarılmasını anlatarak buyurdu ki: Onu çıkarırlar. 
Onunla hangi melek topluluğuna uğrasalar, melekler: "Bu pis ruh nedir?" derler. 
Onun dünyada anıldığı isimlerden en çirkini ile "fülan" derler. Nihayet dünya 
semasına varırlar, açılmasını isterler ona açılmaz. Sonra Resulullah·(s.a.v): 
..kç.JI r;., J J:;:Jı � � 4Jı �� �� • (' 11 yC,:.1 � � � "Onlara göklerin kapıları 
�lbett� aç�lmaz. Ve deve iğnenin diliğinden geçinceye kadar onlar cennete gire
mezler. "(A'raf, 7/40) ayetini okudu. Yüce Allah buyurur ki: ..;-��1 JLl J �8' ı_;s1 
�I �J �1 J �I J "Onun kitabını arzın en altında yaz{n. E� alt yerd�, sic-

, "" .,.. 1 , 

cinde." 
İbnü Cerir bundan dolayı Siccin'in en alt yer olduğunu söylemiş ise de bu 

hadiste "siccin, en alt yerdir" denilmemiş, "en alt yerdedir" denilmiş. Şu halde 
en alt yer, "kitab-ı merkum" diye tanıtılan siccinin kendisi değil, yeridir. Siccin 
en aşağı yerin en aşağısındadır. Dolayısıyla hadis ile ayet arasında bir çelişki 
yoktur. Zemahşeri de "yedinci kat yerden atılmış" demekle buna işaret 
etmiştir.<4) Bazı rivayetlerde en alt yerin altının, İblis'in bulunduğu sınır olduğu 

(1) Süyfıli, e<l-Dürrü'l-mensur, Vlll, 444. 
(2) Kurtubi, Ahkamü'l-Kur'an, XIV, 257; Süylıli, ed-Dürrü'l-mensur, VIll, 444-445. 
(3) el-Taberi, a.g.e., XXX, 61.  
(4) cz-Zemahşeri, a.g.e., iV, 231. 
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haber verilmiştir. Demek ki  kötülerin ruhu ve yazısı oradadır. 

�.Ü X:..";,_ J:_:, ''O gün yalanlayan/arın vay haline ". Bu, arada söylenen ,, " '  " 

başlangıç cümlesi, o mühürlü kitabın etkili hükmünü açıklama babında Siccin'in · 
�iddetini, günah ve kötülüğün esasını, kabirden kalkıp Allah'ın huzuruna gelme 
gününün dehşetini hatırlatmaktadır. Bunu bazıları doğrudan doğruya . . .  �); r� 
"O gün insanlar alemlerin Rabbi için kalkacaklar. " ayetine bağlayıp bu aradaki
leri ara cümlesi saymış ise de nmerkum" kelimesine bağlanması daha. üsluplu 
olur. Yani, "kitap mühürlü ve işaretli olur da ne olur?" denilirse, �:Ü X:..";,_ � , ,, ' , 
"vay haline, o gün yalanlayan/arın!" 

O gün o dirilme ve kalkma günüdür. Burada "füccar" yerine "mükezzihin" 
denilmesi de fücurun aslında yalanlama ve inkar demek olduğuna işarettir. O 
kitabın hükmü de o gün o yalanlayıcılar hakkında veyl'dir. Vay haline o gün 
yalan diyenlerin, bu haberlere inanmayanların, yani fn�' r� �;� ��1 o ceza 
gününe inanmayıp da açıktan açığa veya dolayısıyla yalanlayanların, t.:.� 
� y� oysa o günü başkası yalanlamaz ,r-!1. ,:·.: JS' 'i� ancak her bir haddi 
aşan, (günahkar, yani hep haddini aşkın, günaha düşkün) kimseler yalanlar". 
Şehvetlerine düşkün, keyiflerince hareket ederek sonunu düşünmeyip Allah'm 
ve kullarının haklarına tecavüz etmeye alışmış olduklarından dolayı cezaya ve 
ceza gününe inanmak hoşlarına gitmediği, öna inanmak keyiflerini kaçıracağı 
için ancak onlar 110 ceza gününün aslı yoktur" derler. �çi � fi  (�I Kendisine 
karşı ayetlerimiz okunurken, �� '11 �C.1 JIJ evvelkilerin uydurmaları dedi. 

' , 
Bu şahsın, bazıları Velid b. Muğire, bazıları da Nadr b. Haris olduğunu 
söylemişlerdir. (En'am, 6/25. ayetin tefsirine bkz.) 

� Hayır hayır. Bu okunan ayetler evvelkilerin uydurmaları değildir. J; 
Fakat, öyle diyenlerin �� ı)lS' (. �) JS �G kazançlan, elde edip durduk
ları ve kar sandıklan günahlar kalplerinin üzerine pas bağlamıştır. O 
kalpler, o günahları alışkanlık haline getire getire, pas tutmuş aynalar gihi 
körlenmiş, kararmıştır da artık duymaz ve göstermez olmuşlardır. İşte onların 
öyle demelerinin ve yalanlamalarının sebebi budur. 

İmam Ahmed, Tirmizi ve Hakim ikisi de sahih diyerek ve Nesai, İhnü 
Mace, İbnü Hibban ve daha başkaları Ebu Hureyre'den Hz. Peygamber (s.a.v)'in 
şöyle buyurduğunu rivayet etmişlerdir: "Kul bir günah işlediği vakit kalbinde 
siyah bir nokta, bir leke yapar. Eğer tevbe edip vazgeçer, mağfiret dilerse kalbi 
yine parlar. Döner tekrar yaparsa, o leke artar, nihayet kalbini ele geçirir. İşte 
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Kur'an'da yüce Allah'ın zikrettiği "ran" budur.< l) �� ·ı)� (. � J&. �G J; � 
"Hayır hayır, fakat onların kazandıkları kalpleri üzerinde pas tutmuştur". 

t 

(Bakara Suresindeki �,_fa �I � ''Allah onların kalplerini mühür basmıştır. " 
(Bakara, 2/7) ayetinin tefsirine bkz.) 

RANE, reyn kökündendir. Reyn ve rüyün, bir şeyin üzerini pas basıp her 
tarafının paslanmasıdır. Bundan kalbe günah ve sıkıntı basmak manasına da 
kullanılır olmuştur ki Kur'an'da kalp mühürlenmek manasına hatm ve tab' tabir
leri de kullanılmıştır. Burada �G J; okunurken lam ra'ya idgam olunmamak için 
Hafs rivayetinde Iam'da hafif bir sekte yapılarak okunur ki reyn'in manasındaki 
tutukluğa açık bir işaret olmuş olur. � Hayır hayır. Bu, öyle pas yapan, kalp 
körleten kazançlardan sakındırma ifade eder. Sebebi de -�";_ � � �} çünkü 
onların, o yalanlayanların, o kalkış günü hak Rab'leriyle muhakkak �;� 
aralarında bir perde olur, yani örtü ve perde arkasında kalır, onu görmekten 
men edilir ve yoksun bırakılırlar. Artık kurtuluş bulmalarına imkan ve ihtimal 
kalmaz. �I �L:J �; � Sonra onlar muhakkak cehennem ateşine yaslana
caklardır. J� � Sonra denilecektir: �,ıJ!S � r��s-u�I � Bu, işte o sizin yalan, 
masal diye yalanlayıp durduğunuz. 

� "Hayır hayır". 

Bu KELLA, ta yukarıdaki )�I y8' �I � ayetinde geçen kella'ya benzer , , , 
olarak ölçü ve tartıda hile yapmaktan ve yalanlamaktan bir daha sakındırmak 
suretiyle iyilik ve hayra sevketmek üzere kabirlerden kalkıp Allah'ın huzuruna 
çıkma gününün diğer bir yüzünü hatırlatmaktadır. Yani öyle hile yapmayın, o 
öldükten sonra dirilme ve kalkma gününü yalanlayan kötülerden olmayın, tevbe 
edip hayır ve iyilik yapmaya çalışın. Sebebi JG.�1 y8' �ı çünkü iyilerin, hayır 
ehli doğruların kitabı � � muhakkak ki İlliyyin'dedir. 

1 , , 
İLLİYYİN, bu kelime hakkında lügatçilerin ve tefsircilerin sözleri vardır. 

Lügatçilerden Ebu'-feth b. Cinnl şöyle der: Bu kelime, ulüvv kökünden fi'll 
kalıbında "illiyy"in çoğuludur. Aslı illiyylındur. Zeccac da şöyle der: Bu ismin 
irabı çoğul irabı gibidir. Çünkü lafzı çoğul kalıbı üzeredir. Kınnesr'den 
kınnesrln gibidir. 

Tefsircilere gelince, tefsirlerde buna yedinci gök denilmiş, göğün üstünde 
Arş'ın sağ ay�ğı denilmiş, Sidre-i münteha denilmiş. Ferra, "yüksekten yükseğe 

( 1 )  Tirmizi, Tcfsiru sureti, 4-6; İbn Macc, Zühd, 29; Ahmed b. Hanbel, il, 2197; 111, 495. 
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nihayetsiz" demiş; Zeccac da, "yerlerin en yükseği" demiştir. Bazılan, "yi.ice 
Allah'ın u luluk ve yücelikle donattığı yüce mertebeler", diğer bazıları da, 
"meleklerin amel defterlerinin bulunduğu yer" demişlerdir ki, çokları Kur'an'ın 
biraz sonra gelecek olan bu kelime i le ilgili yaptığı tanıtımı görünüşte buna uy
gun bularak, kötülüklerin yazıldığı divan olan Siccin'in tam zıddı, Allah'a yak� 
la�tırılmış, meleklerin şahit oldukları yer olan, hayırlı işlerin yazıldığı divanın 
ismi olduğunu söylemişlerdir. Zira bunu tefsir için buy�u)uyor ki: 

�),;s, (. �...J·�ı 'C.:J Bildin nıi sen, İlliyyun nedir? Yahut, "ne İlliyyun !" ,  "Ne 
yaman liliyyun ! "  r)";. y� yazaJmış, mühürlcnnıiş bir kitap. Burada da yu
karıdaki gibi düşünülsün. Yani tam ve güzel yazılmış, yahut Allah tarafrndan 
özel işaretle imzalanmış. Öyleki �_,.,):lı :\;··� Ona Allah'a yaklaştırılmış me· 
lekler şahit olurlar. Allah ile aralarında perde olanlar değil, Allah'a yak
laştırılmış olanlar ona şahit olur, onlar görür, oil'lar okurlar. Yahut yazılışına, 
korunuşuna, okunuşuna Allah'a yaklaştırılmış melekler hazır olur ve manasına 
onlar şahitlik ederler. Ederler de ne olur? � � �ı;�·ı �I I{u§kusuz iyiler biı· 
nimet içindedir-ler. Kötületjn Cehennem'� y�slanacakları gün iyiler n imet 
içinde bulunacaklar. �J� .:.CG�1 Js. Divanlar üzerinde etrafa bakacaklar. - - . 
Cennet'in diledikleri manzaralanna diledikleri gibi bakacaklar. Düşmanları olan 
cehennem ehlinin hallerine de bakacaklardır ki, bu mana surenin sonunda ayrıca 
anlatılacaktır. �ı i� �;.� � �_;.; bakarlarken o ııiıııetin parıltısını, o ni
nıet ve mutluluk neşesinin parlaklığını yüzlerinde ta�.ırsın, yani her gören 
tanır. Neşeli ve mutlu oldukları, iyi kullar oldukları yüzlerinden be'lli olur. �-;.· � 
��� Onlara saf bir içecekten içirilir. 

� - -
RAHİYK, hiç karışığı olmayan saf şarap, en eskisi, en hoşu da dcnilmis, ve 

hepsinin yakın n1anfilar olduğu söylenmiştir. "Kamus" müterciminin i fadesinc 
göre, horoz gözü gibi berrak olana denir ki bun:ı ''bad�-i nfib" y:ıni, "hfilis, duru 
şarap" denilir, "Ruhak" da denilir. Curad3 "ne�csi ve l �zzeti ço�'' scrscmli� ve 
baş ağrıtma özelHği yok, Safföt Suresi'ndc. geçti3i üzere, J'.,l � � �..ıL:.u •ll � ı-.:a·.� 

"' .,..,, , ' 

"Bembeyaz, içenlere lezzet verir. Onda zararlı bir so:u:ç da yok. "(S:ıffat, 37/46-

47) diye nitelenen "beyaz şarap" şeklinde tefsir cdilr..i�tir. Nitekim l\1ukfüil, :;.;. 
: (4"_; "beyaz şarap" demekle buna işaret etmiştir. l'vfu�.:> ,nnıed Surcı.: i'ndc �ı � 

1 .-- ,,...., , 

�Ql� �..,6J.ı i:ıJ ,;.;.. � �Qlj � :;:.:� � � � �Ql� .:,-1 _;;:. • � � �Ql � ;,)�1 �� �I 
� , _  - , .. , fi *'  "' - ., , , "' 

;:..:,. � � "Takva sahiplerine vaad edilen cennetin l.1urumu şudur: Orada lıo-
* -

zulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sürten lrl11':.'dm� içenlere lezzet veren 
şaraptan 1rmaklar, sôfi s:·izme baldan ırmaklar V(trdır. "(l\1uh�mme<l, 47/ 1 5) 
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ayetinde nitelenen dört tür cennet ırmağmdan biri de içenlere sarf lezzet olan 
şarap ırmakları olduğu anlatılırken bunlardan muradın, neşe ve lezzetin 
mükemmelliğini anlatmak için temsili bir ifade olduğu da baştaki � tabiri ile 
anlatılmış idi. Onun için bu gibi yerlerde o manadan gafil olmamak gerekir. 
(Buna dair İnsan Sfiresi'nde V"U" ::,... �� �[;"il �I "Kuşkusuz iyiler, dolgun bir 

- , , 

kadehten içerler. "(İnsan, 76/5) ayetinin tefsirinde söz geçmişti. Oraya bkz.) 
Hatib, tefsirinde şöyle der: Burada "rahik", �� i:U ;.;. ::,... ��1 "içenlere 

- , - - "' 

lezzet veren şaraptan nehirler. " (Muhammed, 47 /15) buyrulan şarap 
ırmaklarından başka özel bir şarap olduğu için şöyle niteleniyor: j� ki 
mühürlü, ancak içecek olanların yanında açılır. Kaplan miskten mühürle ka
panmış, gayet temiz ve nefis. Diğer bir mana ile, içiminde bir sona erişi güzel 
bir nihayet olan bir şarap ki cl:- �8. sonu misk; bitimi, kesimi misk; içildiği 
�aman sonu bir misk kokar. İçilirken' tat alma lezzetinin mükemmelliğini gider
memek için misk kokusu içimin sonunda duyulmaya başlar. Bu hal hem o koku
nun, hem de o içkinin hoş niteliklerinden birini teşkil eder. İçildiği zaman son
suz sefasından dolayı gerek içenlerde ve gerek bulunduğu kapta bir. keder, bir 
tortu bırakmaz, yalnız bir misk kokusu bırakır. (l) 

Bir de "hıtam," "hatem" gibi mühür manasına geldiğinden "onun hıtamı 
misktir" demek, mührü misktir demek olabilir. Kıraetlerin bazısında � �li. ve 
� �li. okunması da bu manayı destekler. Bununla beraber bir şeyin mührü 

. , 

onun sonu, nihayeti demek olduğundan kabına ve içimine göre yine zikredilen 
iki mana geçerlidir. Bu durumda da misk kokusu ondan ayrılmayan şeylerden 
olup, daha çok sonunda ortaya çıkar demek olur. Kesimi ve sonunun böyle misk 
olması nihayetinde bir vuslat neşesinin bulunacağını da koklatmış olur ki 
yüzlerde parıldayan o nimet parlakltğı bu neşenin bir görüntüsüdür. İşte iyilere 
böyle sonu misk olan özel bir şarap sunulur. 

�� �� İşte ancak onda. Bu cümle, o saf şarabın nitelikleri arasında 
geçen bir ara cümlesidir. Bundan sonraki niteliklerini açıklamaya geçmeden 
önce, tam bu misk kokusunun duyulduğu anda ona imrendirecek süratle bu ko
nuda yarışa teşvik için araya sokulmuştur. cll� "o", işaret ismi nimeti veya saf 

, 

şarabı gösterebilirse de şarabın nitelikleri arasında söylendiği için şarabı 
göstermesi nazma daha uygun; şarabın sonuna işaret olması ise hem nazım hem 
manaca daha uygundur. Zira saf şarabın kemalini gösteren sonu, metinde en 

(1) Hatib eş-Şirbin1, Siracü'l·Mtinir, iV, 504. 
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son zikredilmiş olmakla beraber gerçekleşme hususu uzak olduğu için �i 'nin 
, 

manasına daha uygun düşmektedir. Bu zarfın fiilden önce getirilmesi ise "ancak 
onda .. " manasını ifade etmek içindir. Yani dünya şaraplarında, lezzetlerinde 
değil, o gün iyilere sunulacak olan bu sonu misk kokulu saf şarapta, özellikle 
bu misk olan sonu elde etme hususunda �ı-;::n yarışsın, imrenme yarısına 
girsin. Şimdi �ı�:',lı birbirleriyle yar;şanlar. Bu dünyada nefis şeyler elde 

, 

etme yarışı yapıp imrenecek olanlar. Çünkü bu misk olan sonuç, bu sonsuz neşe 
öyle enfes, öyle yüksektir ki asıl yarışı yapılacak şey odur. 

MÜNAFESE, başkasında görülen bir olgunluğa imrenip ona yetişmek veya 
daha ileri gitmek için nefislerin güzel şeylerde yarışması duygusudur ki nefsin 
şerefinden ve gayesinin yüceliğinden kaynaklanır. Haset ile arasındaki fark 
açıktır. Haset eden olgunluk ve kemale düşmandır. Haset ettiği kimsenin zarar 
görmesinden, nimetinin yok olmasından memnun kalır. Burada sözü edilen 
yarışcı ise olgunluğa aşıktır. O, karşısındakinin aşağı düşmesini değil, kendisi
nin daha ileri gitmesini ister. Bunda yarışma ve müsabaka ise, � � JlJ 
�J,.Qı "çalışanlar bunun için çalışsınlar. "(Saffat, 37/61) emri ger�ğince iyi,işt� 
ya�ış ile olur. Bunun /!�· 7 � ��� karışımı da Tesnim'dendir. O saf şarap 
içileceği zaman, içine Tesnim'den de katılır. Bununla karıştırılan o şarap sade
sinden daha nefis olur. Çünkü Tesnim daha yüksektir. 

TESNİM, esasen hörgüçleyerek yukan çı.kartmak, yükseltmek manasına 
mastar olup yükseklik manasıyla cennet çeşmelerinden bir çeşmenin ismidir. 
İbnü Abbas'tan rivayet edildiğine göre cennet içkilerinin en yükseğidir. Kel
bi'den rivayet edildiğine göre cennettekilere üst taraflarından gelir. Denilmiştir 
ki: Havada yükseltilmiş olarak akıp kaplarına yeteri kadar dökülür. Onu yüksek 
olanlar içer, içenleri yükseltir. Nitekim şöyle tefsir ediliyor: ı�> Bir pınar, bir 
çeşme ki o Tesnim �;.,.,Wı � �� Allah' a yaklaştırılmış olanlar onunla içer 

' 

yani aynen içerler, sade o Tesmini içer, içme işlerini onunla yaparlar. Allah'a 
yaklaştırılmış kulların derecesinde olmayan diğer iyi kullara, amel defterleri 
sağlarından verilen diğer kullara ise karıştırılarak sunulur. 

Buradaki � 'ya birkaç şekilde mana verilmiş ise de İbnü Abbas Hazretleri 
, 

demiştir ki: Cennettekilerin içtiği içkilerin en şereflisi ve en güzeli Tesnim'dir. 
Çünkü Allah'a yaklaştırılmış kullar onu katıksız olarak içerler. Kitapları 
sağlanndan verilen iyi kullara ise içecekleri karıştırılarak sunulur. 

Demek ki J'·�· 7 � ��� "karışımı Tesnim'dendir" ayeti kitapları _sağ ta� 
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ruflarmdan verilen ebrar (iyi, itaatli kullar) hakkındadır. Bu �.:.,.Wı l4.t y;.:.t (r 
. 

ayeti de onlardan daha yüksek olan mukarrebun (Allah'a yakla�tırılmış kullar) 
hakkındadır. Ayef i n  bir yükselme ifade eden akışından da Tesnim'in o mühürlü 
saf şaraptan daha üst ün ve güzel olduğu anlaşılır. Zira Vakıa Suresi'nde 
mükellefler (yükümlü kullar) üç sınıfa ayrılmış, �ı �) ��t:...lı �t:...l(, 

. . , 

"imanda en ileri xeçeırler de ileridedirler. J�·te onlar Allah'a yaklaştırılmış olan-
lardır. " (Vakıa. 56/ 1 0-11) buyrulmuş· olduğundan mukarrebun, Hakk'ın huzu
runda bütün mertebelerin ilersinde bulunan birincilerdir. Yukarıdaki �):lı �\;•a! 
"Ona Allah 'a yaklaştırılmış olanlar şahit olur. " ayetinden ve �ı:;:· . .;ı:,;'11 �ı�·.:. 
�:.tJı "iyi kulların yaptığı iyilikler, Allah'a yaklaştırılmış kulla;uı yaptığı 
kiltülüklerdir. " (l) meşhur sözünden de anlaşıldığı üzere ebrar (iyi kullar), mu
karrebunun daha altında olarak Vakıa Suresi'nde anlatılan "kitapları sağından 
verilenler" demek olur. Onun için l*�· 7 � �� "Karışımı Tesnim'dendir. " bun
ların içtiği karışık şarabı; �I � y� (r da sırf Tesnim'in, mukarreb kulların 

. 

şarabı olduğunu ifade etmiş olur. O nedenle buna şu manaları vermişlerdir: Sırf 
Tesnim'i Allah'a yaklaştırılmış kullar içer. Bu, onlarm şarabıdır. Yahut onlar 
Tesnim ile kanar, onunla ·lezzet alırlar. Yahut "ba" "min" manasına olarak 
"ondan içerler, onunla karıştırarak o saf şarabı içerler" manasına olmak daha 
açık gibi görünürse de bu durumda mukarrebun ile ebrarın dereceleri ayırt edil
memiş ve Tesnim'in niçin mukarreb kulların şarabı olduğu açıklığa 
kavuşmamış .olur. Yahut onun karışık olarak içilmesi daha mukarreblere özel 
olduğu, bu surette de en önde olan mukarrebler derecesine varmıyan ebrar on
dan içemeyecekleri gibi, mukarreblerin de saf olarak değil, karışık olarak 
içebilecekleri söylenmiş olur. Arada geçen ve yarışmayı emreden "yarışanlar 
ancak onda yarışsın'' cümlesiyle bunun bir münasebeti varsa da, "Bahr"de 
yazıldığı üzere İbnü Abbas gibi .İbnü .Mesud'dan, Hasen'den, Ebu Salih'den dahi 
"Mukarrebler onu sade olarak içer ve ebrara karıştırılarak sunulur." diye rivayet 
edilen mana daha uygundur.(2) Çoğunluğun görüşüne göre ebrar, kitapları 
sağlarından verilenler; mukarrebun ise, sabikun yani en önde olanlardır. Bunun
la beraber bazıları, "Bu ayette ebrar ile mukarrebun bir manayadır. Cennette 
nimet içinde yüzecek olanlara böyle denilmiştir." demişler ise de, burada da 
ebrar ile mukarrabun arasında fark göremeyenler ayetin zevkine erememişler 
demektir. 

(1) Kc�fü'l-hafa, 1, 428 (1137). 
(2) Ebu Hayyan, a.g.e., VIII, 443. 
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Razi, burada İbnü Abbas'ın görüşünü naklettikten sonra şöyle demiştir: 
Bana göre bu, nehirlerin fazilette farklı olduğunu gösterir. Demek ki Tes-

' 

nim, cennet nehirlerinin en üstünü; mukarrebun da cennettekilerin en üstünü-
dür. Ruhani cennette Tesnim, Allah'ı tanıma ve onun yüce zatına bakma lezzeti
dir. Rahiyk de varhklar alemini tetkik edip düşünmekle sevinip neşelenmektir. 
Mukarrebun Tesnim'den başkasını içmezler, yani ancak Allah'ın zatına bakıp 
dil§ünmekle meşgul olurlar. Kitapları sağlarından verilenlerin içkileri ıse 
kanşık olur. Bakışları hazan Allah'a, hazan onun yaratıklarına olur.(l) 

Alış-verişte hile yapmaktan yasaklama ve öİdükten sonra dirilme ve ceza 
gününe iman etmeye davet akışı içinde suçlu olan kötüler ve Allah'la aralarında 
perde olanlar ile itaat ve ihsan ehli olan ebrar ve mukarrebinin, ahirette birinin 
Siccin'de, birinin İ l liyin'de olan yazgılarını amellerine göre tartıp anlattıktan 
sonra bunların dünya ve ahirette birbirlerine karşı olan bazı hallerini de anlat
mak üzere buyruluyor ki: 

ı;.;.ı �.ılı �ı Gerçekte o suç işleyenler, yani o haddi aşmış olan günahkar 
yalancılar ��·� ı..,.t.i �.l1ı � ı)lS' İman edenlere gülüyorlardı ... 

Mekke'de Ebu Cehil, Velid b. Muğire, As b. Vail ve benzeri Kureyş 
müşrikleri, Ammar, Süheyb, Habbab ve Bilal gibi fakir müminlerle alay ediyor
lardı. Ayetin iniş sebebinin bu olduğu rivayet edilmiştir. Abduh bunu şöyle 
ifade eder: Yüce Allah bu aleme Hz. Muhammed (s.a.v)1i Peygamber olarak 
göndermek suretiyle rahmet buyurduğu zaman kavmin ileri gelenleri ve 
tanınmış şahsiyetleri sapıklık içinde ve kaba kuvvet görüşünde idi. Hak daveti 
gizli idi. Ona ancak Hz. Peygamber (s.a.v)'in sesi yükseliyordu. Sonra da nef
sani arzuları kalplerinde olan, hak yolunu silmemiş bulunan ve ona "Lebbeyk" 
deyip davetini kabul eden zayıflardan·bazıları da onu fısıldıyor, ümit ettiklerine 
gizlice söylüyor ve korktuklarına bağıramıyordu. Bilindiği gibi kendisini güçlü 
ve kalabalık olmakla kuvvetli ve yüce sayanlar, kendi huy ve mizaçlarına uy
mayan ve kuvvet ve sayıca kendisinden zayıf olduğu halde onu tanımadığı bir 
şeye davet eden kimselere gülerler. İşte Ebu Cehil, Velid b. Muğire, As b. Vail 
ve benzeri Kureyşlilerin hali de böyle idi. Bid'atin yaygınlaştığı, fırkalarin 
çoğaldığı ve batıl yollar· içinde hakkın gizli kaldığı ve dinin manası bilinmez 
olduğu ve ibarelerinden, üsluplarından ruhu atllıp içe uygun düşmeyen dışlar ve 
gönülden izlenip takip edilmeyen hareketler, usül ve adetler bırakıldığı ve 

(1) Fahrü'r-Razi, a.g.e., XXXI, 101. 
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�chvetler hakimiyeti ele geçirip insanlarda yiyip içmek, zinet ve lüks, mevki ve . 
lakaplarla ilgili şeylerin dışında amele sevk ve teşvik edecek rağbet kalmadığı, 
gayret ve çabalar yalancı şereflere takıldığı ve herkesin yapmadığı şeylerle 
övülmekten hoşlandığı ve kendilerinde eksiklik olan kimseler bu eksikliklerini 
olgun kişilerin değerini düşürmek suretiyle tamamlamak istedikleri zamanlarda 
da hep böyle olur. Hak sesi dinlemez, Hakk'a çağıranlarla alay eder ve 
küçümserler. Bu. ayet-i kerimenin nassı da kendilerine uygun olur.(l) 

� ı.J';. (i[, Ve onlara uğradıklarında müminler o günahkarların veya o 
günahkarlar ı{,_üminlerin yanlarından geçtiklerinde �j;.ı� günahkarlar birbir-

,,_ -

lerine gamzeleriyle, göz uçlarıyla işaret ederlerdi. ��!:..ı J! ı;ır;ı fi� Ve  
günahkarlar, bulundukları yerlerden evlerine ailelerine döndükleri zaman 
da � ı;;fü zevklenerek, müminlere yaptıklarını birbirlerine söyleyip 

.. , 

eğlenerek gülüşe gülüşe giderlerdi. 

FEKİHİN, mizahlı söz, latife manasına gelen "fükahe"den türemiş olup 
"fekih" kelimesinin çoğuludur. 

��t r�G Ve müminleri (uzaktan, yakından herhangi bir yerde) gördükle
rinde de o 'günahkar suçlular ı)u derlerdi: .�� �ı cidden bunlar ki bunlarla 
maksatları yalnız gördükleri değil genellikte' bütü� müminlerdir. �6.J Kuş
kusuz sapıklık içindeler, yolunu kaybetmiş şaşkm sapıklar, yani göz önünde 
hazır dünya nimetine, dünya zevkine bakmıyorlar da aslı var mı, yok mu belli 
olmayan ahiret sevabına inanarak akılsızlık ediyor, yanlış yola gidiyorlar diye 
bütün müminlerin şaşkın ve sapık olduğuna hükmediyorlardı ve bunu vurgulu 

-

ifadelerle kuvvetli kuvvetli söylüyorlardı. �� � ı)....�1 C.j Oysa böyle diyen 
, , , ., 

günahkar suçlular o müminlerin Üzerlerine Allah tarafından muhafız 
gönderilmemişlerdir. Kendileri sonunu düşünmeyerek günah içinde yuvar
lanırken onlara acıyorlarmış gibi doğru veya sapık yolda olduklarına hakemlik 
ve tanıklık etmeye hakları yoktu. 

(.:JU Bugün de, yani o kafirlerin inanmadıkları bu öldükten sonra dirilme, 
kalkış ve ceza günü de ı_,.t.i �;Jı iman edenler � ,ı1ltJı � kafirlere 

, ,.., , "' 

gülecekler. O müminler �.J� �G\11 j:&. divanlar üzerinde bakacaklar, (o 
kafirlerin, o kibir ve gururdan , � · zevk ve eğlenceden sonra cezalarını çekmek 
üzere cehenneme girdiklerini İlliyyun sandalyelerinden, cennet koltuklarından 
seyrederek) gülecekler, � ı)ı.s- C. ��ı y.) J'. Nasıl? Kafirlere ettiklerinin 

·- · ·----·----

(1) Ab<luh, a.g.e., 47. 
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karşıhğı verildi mi? Evet, hep ettiklerini buldular, cezalarını çektiler. Mümin
lerin o gün kafirlere gülmesi, .kafirlerin önce onlara gülmelerinin karşılığıdır. 

TESVİB ve İSABE, sevap vermek demektir. Sevap da aslında "ceza" gibi, 
hayar veya şer herhangi bir şeyin karşılığıdır. Daha sonra sevap, daha çok, 
hayırda kullanılır olmuştur. Nitekim dilimizde "ceza" da, yaygın olarak şerde 
kullanılmaktadır. Burada tesvib, cezalapdırmak manasınadır. Soru da, sorulan 
�eyin gerçekleştiğini ifade için sorulan bir sorudur. Bunun sevab kelimesinin 
kullanılarak sorulması, kafirlerin alay ederek gülmelerine karşı bir alay ifade et
mek üzere �1 .. �� �:"•:i "Onları elem verici bir azapla müjdele. "(AI-i İmran, 
J/21) kabilinden de olur. 
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İnşikak Sfiresi 
Mekke Döneminde İndi 

Ayet Sayısı: 25 

İnşikak, yahut :-i'•';ı Suresi, ittifakla Mekke'de inmiştir . 
Ayetleri 

Kelimeleri 

Fasılası 

. 

: Basri ve Şami'de yirmiüç, diğerlerinde yirmibeştir. 
: Yüzyedi, harfleri dörtyüzkırktır. 

: İ.J • r 1 J 1 J • ı , .it 1 � harfleridir. 

Cüz: 30 
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Meal-i Şerifi 

1- Gök yarıldığı, 
2- Rabbini dinleyip kendisine yaraşır şekilde boyun eğdiği vakit, 
3- Yer uzatılıp düzlendiği, 
4- İçinde ne varsa attığı ve tamamen boşaldığı 
5- Ve Rabbini dinleyip kendisine yaraşır şekilde boyun eğdiği vakit, 
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6- Ey insan! Kuşkusuz sen Rabbine doğru çaba üstüne çaba sarfetmek-
tesin, nihayet O'na varacaksın. 

7 .. O vakit kitabı sağ eline verilen, 
8- Kolay bir hesapla hesaba çekilecek, 
9- Ve sevinçli olarak ailesine dönecektir. 
10- Ama kitabı arkasından verilen, 
11- " Yetiş ey ölüm!" diye bağıracak 
12- Ve alevli ateşe girecektir. 
13- Çünkü o ailesi içinde sevinçli idi. 
14- Hiç Rabbine dönmeyeceğini sanmıştı. 
ıs .. Hayır Rabbi onu görmekte idi. 
16- Şimdi, yemin ederim o şafağa, 
17- Geceye ve içinde barındırdığı şeylere, 
18- Derlendiği zaman o aya, 
19- Ki, siz elbette halden hale geçeceksiniz. 
20- Böyleyken onlar neden acaba iman etmezler? 
21- Karşılarında Kur'an okunduğu vakit secde etmezler? 
22- Aksine o nankörler yalanlıyor1ar. 
23- Oysa Allah içlerinde sakladıklarını biliyor. 
24- Onun için onlara elem verici bir azabı müjdele. 
25- Ancak iman edip iyi ameller işleyenler başkadır. Onlara tüken

mez bir ecir vardır. 

;-i'•:ı :  i:' il (51 Gök yarıldığı (veya parçalandığı) vakit. 
, 

Göğün İNŞİKAK'ı, bu alemin değişmesi için yukarı tarafından gelen ilahi 
emrin inmek ve gerçekleşmek üzere gökte ortaya çıkışıdır. Bunun başlangıcı r-' 
çatlama, sonu da � �I :JJ' : �I ")a; r'.:t "O gün biz göğü, kitapların say-
/asını dürer gib( dü;e�eğiz> (Enbiy�, 21/104) ayetinde belirtildiği gibi 
dürülmedir. Sonra da :\.; JU. �1 'Gr� � "İlk yaratılışa başladığımız gibi yine onu 

, . 

iade edeceğiz. " (Enbiya, 21/104) buyrulduğu gibi iadedir. Bu şekilde yarılma 
bir taraftan dünya göğünün yıkımı, öte yandan ahiret semasının kuruluşudur. 
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Yarılmanın başlangıcı, Fürkan Suresindeki �} �:r.)1 J)� rWJ� � �I J;·.; r°.:t 
"() gün gök bulutlarla yarılacak ve melekler ard arda indirilecekler. " (Furkan, 
2S/25) ayeti manasınca göğün bulut ile yanlışı, meleklerin ard arda indirilişi ve 
hüylece i lahi emrin gelmeye başlayışı diye tefsir olunmuştur ki Bakara 
Suresi'ndeki ;<.ı1 �-;J� tt!ı:.ı� rWll �.Jli; u! a,, ;.4:;� �1�! �J� � "Onlar buluttan 
�,Jlgeler içindeAllah 'ın azabının ve meleklerin gelmesini ve işin bitirilmesini mi 
bekliyorlar. 11 (Bakara, 2/210) ayeti gereğince "işin bitirilmesi" bunun tamamı 
demektir. 

Öamam, bulut veya ak bulut demek olan ğamame'nin çoğuludur ki "Kadi 
1 Ia.şiyesi Şihab"ta yazıldığına göre, göğün yarılması sırasında ortaya çıkacak ve 
içinde amel defterleri ile meleklerin ineceği bir sis olduğu söylenmiştir. Gök 
başlangıçta bir duman olarak yaratıldığı gibi göğün herhangi bir tarafmda 
kütlelerin birinde Allah'ın emriyle vaki olacak bir patlamadan meydana gelecek 
bir bulut ile de gökte bir çatlama ve yarılma vuku bulmuş olur. Nite!dm göğün 
çatlaması ile yıldızların yayılması beraber zikredilmişti. "Şihab"ta şöyle 
yazılıdır: Bu ayetin r�� :(.' ıı �;�.7 r°.:t "O gün gök bulutlarla yarılacak. " 
(Furkan, 25/25) ayeti ile tefsir olunması İbnü Abbas'tan rivayet edilmiştir. Bu 
rivayet olmasaydı burada bu tefsiri terketmek daha iyi olurdu. Çünkü "infial" 
kalıbından "inşikak" fiilinin tercih edilmesinde sonsuz kudrete ve sanki yarmaya 
ihtiyaç yokmuş gibi bi_!. boyun eğişin bulunduğunu gösteren bir mana vardır. 
"Zeccac �& U."; � :  üı .-i··:r, "O gün gök yarılmış, sarkmıştır. " (Hakka, 69/ ,,. - ,,. , ,,. 
16) ayetinin manasınca, "kıyametin dehşetiyle yarılacak" demiş, bunun bulutla 
yarılma ile çelişki teşkil etmeyeceği de söylenmiştir. Hz. Ali'den gelen bir ri
vayette bu yarılmanın "mecerre"den olacağı söylenmiştir. Bazı eserlerde, 
"mecerre, göğün kapısıdır" diye rivayet edilmiştir. Gökbilimciler der ki: 
"Mecerre, duyu organlarıyla görülemeyen birçok yıldızlardır. ıı(l) 

Mecerrelerin seçilemeyen birçok yıdız topluluğu olduğunda eski ve yeni as
tronomi alimlerinin ittifakı var demektir. Yeni gökbilimcilerin de kanaatleri 
budur. Bazı aşırıya kaçanlar, "mecerrelerin bir takım yıldızlar olduğunu yeni 
gökbilimciler yeni teleskoplarla keşfetmişlerdir" zannına kapılarak ileri geri 
birçok söz söylüyorlarsa da bu yeni değildir. Kuşkusuz bunların oluşumunda 
dikkat çekici bir özellik vardır. Mecerreler bizim görebildiğim iz göğün en 
yüksek boyutunda özel bir mevkide olduğundan oradan başlayacak yarılmanın 
yukardan gelen bir yarılma demek olacağı da anlaşılır. Böyle bir çatlama ile 
başlayacak olan gök yarılmasının nihayet dürülme ve işin bitirilivermesine ka-
(1) Şihabüddin el-Hafaci, lnayetü'l·Kadi ve Kifayetü'r·Riidi, VIII, 339. 
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dar gittikçe yayılan bir takım aşamalan vardır ki bunlar r(.J� : �I ji'•7 r� "O 
�iin �ijk bulutlarla yarılacak. " (Furkan, 25/25), .:,�:UlS' r��� :.:...;� : Wı .-;·.:ı Cl\.I , ,,,.. " " 

11Gôk yarılıp da kızaran, yanan ve yağ gibi eriyen bir gül olduğu zaman. " 
(Rahman, 55/37), �G �;. � : (.' H .-i'•';f, ''O gün gök yarılmış, sarkmıştır. " , - ; ,, ; 
(1 Iakka, 69/16) ve �Ç,1 �lS'.:.l : (.' H �� "Gök açılmıştır da kapı kapı olmuştur. " , . . 
(Nebe', 78/19) ayetleriyle ifade edilmiştir. 

Burada bu yarılma aşamalarının başlangıcından sonuna yani işin bitirilme
sine kadar toptan hepsinin birden vaktine işaret olmak üzere �I her cümlede tek
rar olunmayıp göğe ait olan :-i··:ı ,  :.:.J�l ve :-.i:. fiillerinin hepsi bir (�I ,  yere ait , . . 
olanlar da bir (�I altında toplanarak iki f.>I ile zikredilmiştir. Yani, gök yarıldığı 
�)��t, ve Rabbini dinlediği vakit. 

, 

Burada ı:ı�İ "üzün" �'�"il yani kulak kelimesinden "kulak vermek, dinlemek" . 
manasına olarak boyun eğme ve itaatle mecazdır. Nitekim dilimizde de kulak 
vermek; dinlemek, söz dinlemek, emir dinlemek, boyun eğmek ve itaat etmek 
manasrnda kullamldığı gibi, şairin: 

1)_
�1����:(��� � �:(� Ç I� (�!� 

"Benim anıldığım bir hay1r işittiklerinde sağırdırlar, duymazlar. 
Yanlarında bir kötülükle anıldığımda kulak verir, dinlerler." 

demek olan beytinde de l)ll bu manayadır. 
Yani, yaratılışın başlangıcında gök duman iken Allah ona ve yere �1 �:,ı, ç,.Jı 

�"} ''ikiniz de ister istemez gelin. " (Fussilet, 41/1 1 )  buyurduğu zaman �ll, Ql , , 
"isteyerek geldik"(Fussilet, 4 1/11) diye kendi arzularıyla ona boyun eğip bütün 
tabiatlarıyla var oldukları gibi, yarılma emri verildiği zaman da gök, bu emre 
hiç direnmeden hemen yanlıp Rabb'inin irade ve kudretinin etkisine boyun 
eğdiği ve dolayısıyla yarılmanın gerektirdiği hükümler meydana geldiği vakit, 

:-i:.j Gök ona layık kılınmıştır, yani göğün hakikatine, tabiatına yaraşan 
da odur. Çünkü ilk yaratılışında �U, Q1 "isteyerek geldik ''(Fuss ilet/1 1 )  
demiş; Allah'ın emrine itaat tabiatı olmak üzere vücuda getirilmiştir. Diğer bir 
mana ile o, semaya hak vacip kılınmışt•r. lı.".J �1 �:,ı, Ç.:;ı "ister istemez ge-- , 
lin "(Fussilet, 41/ 1 1 )  buyrulduğu için isteyerek boyun eğmese zorla boyun 
eğmeye mecbur olurdu. Onun için dinleyip isteyerek ve tabii olarak yanlmasa, 
zorla ve istemeden yarılırdı. Biri layık diğeri vacip olmaktan olan bu iki manaya 
gi)rc ;; �� 'deki "vav" (atıfa) olmayıp, bu cümle bir ara cümlesi olarak « ()hının , 
etki sahasına giren şeylerden ayrı olmuş olur. Çünkü bu layık ve hak olma, 
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güktc yalnız yanlma zamanında değil, asıl olarak vardır. "Hakk" fiili, "şu şuna 
daha layıktır, müstehakttr" gibi layık olma manasına kullanıldığı zaman, � �  ve 
4( j;. gibi mechul (edilgen) kipiyle kullanılır. Lakin mechul şekliyle okunan her . ' 

fiilin o manadan olması gerekmez. Gerekli olma ve gerekli kılma manasında r"'i 
vt;ya cfa. ile meful(tümleç) alır, 4J:,;;. ve �:,.;;. gibi. Burada lam v� ala bu ik.i 
manadan şöyle tefsir olunmuştur: -)�:r., tı:_: ·:� i�f- �;._;: �1 lj� ;  üı �-ı_.� �1 
e::·,: �� Yani "Gök boyun eğmeye, karşı çıkmamaya layık kılınmıştır." demek 
olup mana, her mümkünün ilahi kudrete boyun eğmesinin gerekli ve hak 

' 

olduğunu ilandır. Yahut � -)�!1 ��� � � � ��1 �1 -)�!� � aJı J;. 
yani, "Allah, kendisine boyun eğmeyi gök üzerine vacip kılmıştır. Dolayısıyla 
göğün ona boyun eğmesi haktır, vaciptir." Yine bu manalarda olarak �1 4J � 
J_,+)ı ;� � "Olayın dehşetinden dolayı ona yarılma vacip olmuştur." diye de 
.tefsi� �dilmiştir. Bu durumda :-.i�� cümlesinin başındaki "vav" atıfa (bağlaç) 
olup cümle ()1 'nın etki sahasına girmiş olur. Bunun üçü de yarılmanın gerçekle
şeceğini vurgulamış ve bunun neticesinde olacak olan olaylara geçmemiş olu
yor. Biz ise bundan daha başka bir mana anlıyoruz. Şöyle ki: 

�J ::..J;t, "Rabb'ini dinlediği zaman " sözü, yalnız yarılma emrini değil, , , 
onunla beraber meleklerin inmesi ve diğer ilahi hükümlerin yerine getirilmesi 
gibi, yarılmaya bağlı olarak meydana gelecek ilahi emirlere boyun eğme ve itaat 

- 1 -

yani, �:rJG rı:.:;Jı � _Jl!. � aJı ;.4: ;4 �1 �} �J� � "Onlar buluttan gölgeler .içinde 
Allah'ın azabının ve meleklerin gelmesini mi bekliyorlar?" (Bakara, 2/210) ve 
�w -�·:;. �� � '..;';. �� ���1 cfa �G "Melekler göğün kenarındadır. On
ların üzerinde o gün Rabb'inin Arş'ını sekiz melek taşır. "(Hakka, 69/17) 
manalarına işaret; :-.i� "hak oldu" da, "el-Hakka"dan olup büyük olaylar ve fela
ketlerin olacağı kıyamet gü.nünün gerçekleşmesi veya hakkın galip gelmesi ve 
hakkı yerine getirme manalarından biriyle, �1 lj� ;r.-ıı � �l !li:Jı � �j 
� l;)·;-. yani "göğe hakka (kıyamet) vaki olduğu veya gök hakJandığı: H�kk;ın , 
emrine mağlup olup hak yerne getirildiği vakit" demek olarak ';.�1 �) "iş hiti· 
rildi. " (Bakara, 2/210) ve � � cll:JG � :  �) "Rabb'inin emri g�ldiğirıde ve 
melekler saf saf dizildiğinde. " (Fecr, 89/22) manalarına işaret olması daha fay
dalı ve beliğ olacağı kanaatindeyiz. �� �� '11 rlG Ve yerküre uzatılıp 
genişletildiği zaman, dağları ve dereleri yerle bir edilip düzlendiği, � (i' dr,,, �u 
L::.1 � �� � ,J) "Yerlerini dümdüz bomboş bırakcaktır. Onlarda ne bir iniş, , , 
ne de bir yokuş göremiyeceksin. " (Taha, 20/22) ayetinin ifade ettiği gibi 
düzletildiği veya çekilip uzatılarak sahası çoğaltılıp genişletildiği vakit, C. :.:..:ilt, 
� ve içinde ne varsa attığı ölüleri kabirlerinden fırlattığı, l4J�1 �� �1 �).1) , , 
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"Yer a{;ırlıklarmı çıkardığında. " (Zilzal, 99/2) ayeti gereğince içindeki 
ağırlıklarını, define ve madenlerini döktüğü vakit. Said b. Cübeyr gibi bazı 
alimler, definelerin çıkarılması Deccal'in çıkması sırasında olmasına dayanarak 
burada yalnız "ölüleri dışarı attığı zaman" manası vermişler ise de Katade'den 
rivayet edilen öncekidir. 

�W� Ve tamamen boşaldığı vakit. 

Allısi'nin naklettiği üzere Ebu'l-Kasım Cili "Dibac"ta İbnü Ömer'in Hz. 
Peygamber (s.a.v)'den şöyle rivayet ettiğini yazmıştır: ��Vı � � :;. �1 ın 
�t ı.)'.; ı.) c. �1 �ı �:;.1 ;� �ı : �� t clJ ı:. : 41 �-lii ı.r. :J;J ���1 �G ı;;l � w� �u 
• f� ,; ı'. � ' ı , • - �\r 1 · , '.; · -.� ı' • ' , • ·, <-• • • ' -�� 1 • � : :1: ... , ! :ı "B • , k, d.. . d �., """e:" "" �'J :  "'w 4J.,J ��., u! .. "' ;ıı �; � ı..1 �.., ._,.;.; en, yer, en ısın en 
yarılacak olanların ilkiyim. Hemen kabrimde doğrulup otururum ve yer benimle 
hareket etmeye .başlar. "Ne oluyorsun?" derim. "Rabb'ım bana içimdekini atıp 
bo§almamı, bo§alıp da vaktiyle bende hiçbir şey yok iken olduğum gibi olmamı 
emretti" der. işte bu, yüce Allah'ın :-l:...;� � C. ::.ilr_, ayetinin manasıdır.<1) 

Öyle boşaldığı ve :-.i:.� C.:J :.:..;�t, Rabbini dinleyip haklandığı vakit. Bunda , , , 
da söz önceki gibidir. (�l 'nm tekrarı, göğe ait olanlarla yerküreye ait olanların bir 
tür özellikle ayrıldığına, yani yarılma ve hak olma olayının iki aşamasına işaret 
içindir. Bu • nı.Iar, bir taraftan yukarıki surenin sonuna, bir taraftan da bundan 

, sonrasına bağlı gibi düşünülebilmek üzere, cevabı bir bakıma söylenmemiş, bir 
bakıma da söylenmiş denilebilecek bir üsluptadır. Onun için bazıları bu (� 1 'larm 
şart manasından soyutlanarak zaman zarfı olduğunu ve cevaba muhtaç ol
madığını söylemişlerdir ki bu durumda ''yukarıda söz edilen cezalandırma ne 
vakit?" şeklinde mukadder bir soruya karşı ;. ;·. :ı : (' ıı (�I "gök yarıldığı za-

, man .. " diye cevap olabilir. Bazıları da bu nı 'farın şart manasında olduğunu, kor-, kutma manası ifade etmek için cevabının zikredilmediğini söylemişlerdir ki, "o 
zaman neler neler olacak, şimdi açıklanacak gibi değil" demek olur. Bazdan 
Tekv'ir ve İnfitar surelerindeki karinelerinden (Tekv1r, 8 1/14; İnfitar, 82/5) fay
dalanarak 110 vakit herkes ne yaptığını anlar" demektir demişlerdir. Bazıları da 
:.:.;

_
�i ve :� ;;,, fiillerinin manası içinde cevap vardır demişlerdir. Fakat en doğru ce

vap, şu iki ayetten birinin manasında mevcuttur. 
�ı �W'j1 �l � Ey insan! Haberin olsun ki sen, ı;.� �� Jı (llS' Rabbine 

doğru · çab�lar da çabalarsın. 
' · · 

KEDH, tırmalamak ve kendisine etki edecek şekilde hayır veya şer bir işe 

( 1 )  Alüsi, Rfıhu'l-meani, XXX, 101; Ahmed b .  Hanbcl, 3-2. 
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emek verecek ciddiyet ve gayretle çalışıp çabalamak manalarına gelir ki burada 
bununla tefsir edilmiştir: Yani, bütün hayatında ölüm ve ondan sonra Rabb'inin 
acı veya tatlı ereceğin emrine doğru didinir çabalarsın. "-!:'""i.J Nihayet ona 
kavuşursun. 

İşte Ahfeş ve Müberred gibi bazıları, • r�ı.ların cevabı, "-!:'"'i.. �U "sen oha 
kavuşacaksın"  manasına bu "-!:'� '<lir demişl�rdir. Bazıları da1bu ayetin cevap 

# # 

makamında olduğunu söylemişlerdir. Diğer bazıları da bunu şart ve cevap 
arasında bir cümle-i mu'tarıza (ara cümlesi) sayıp « r�ı.Iarın asıl cevabının şu 
olduğunu söylemişlerdir ki en yakışanı da budur. :�-:�! �� �_,1 :;. �U O vakit 
kitabı sağ tarafından verilen, amel defteri veya mahkeme sonucunu bildirir 
belge sağ eliyle veya sağ eline verilen (Geniş bilgi için Hakka Suresi'nin tefsi
rine bkz.) � �� �� �:;_J hemen bir kolay hesap ile hesaba çekilir, 
geçer. 

HİSAB-1 YESİR, hiç tartışılmayan kolay bir hesap ki Resulullah (s.a.v) 
bunu, "arz" ve "sade kitaba bakılıp geçiştirilmek"le tefsir etmi�tir. 

Buhari, Müslim, Tirmizi ve Ebu Davud, Hz. Aişe'den rivayet etmi�lcnlir: 
Hz. Peygamber (s.a.v) � \ıı �� :ı.;.ı � "Hesaba çekilip de helak olmayan 
kimse yoktur. ıı( l) buyurdu. Ey# Allah'ın Resulü dedim, yüce Allah beni sana feda 
)sılsm, � 4� �� �:;_:; � �GS �_,1 :;. �U "Kitabı sağından verilen kolay 

, , ,, , , .; , ' 

bir hesap ile hesaba çekilecek. " buyurmuyor mu? Buyurdu ki: ��� �/.)1 �l 
� yWI J.;; :;.� "Bu, arzdır. Arz olunurlar. Her kimin hesabı tartışmalı 
geçerse 1helak olur. n(2) 

Bir de İmam Ahmed, Abd b. Humeyd, İbnü Merduye ve Hakim sahih diye 
yine Hz. Aişe'den rivayet etmişlerdir ki: Resulullah (s.a.v)'ı dinledim. Nu-. 

1 

mazının bazısında � �� �G. �1 "Allah'ım! Beni kolay bir hesapla hcsaha 
çek. ıı (J) diyordu. Na�azd;n Çıkınca, "Ey Allah'ın Re�ulü! dedim, kolay hesap 
nedir? Buyurdu ki: � j�L� "-!GS � � �1 "Kitabına baktlıp da gcçi'itirilivcr
mesi, yani günahlarının af olun�v�r�esidir. 11<4) G.,;.:.. �1 )ı :. ırz, llcsahı koluy 
geçer ve sevinçli olarak ehline döner. Sevinerek �� (;)i �j� "alt11 okuyun ki
tabımı. " (Hakka, 69/ 1 9) der. Ehli, mümin lerden olan dostları ve yakınları ile 

(1)  Buhari, Rikak, 49, Tcfsiru �urcti, 84-1; Ahmed b. Hanhcl, VI, 103, 206. 
(2) Buhari, İlim, 35, Tcfsiru sureti, 84- 1 ,  Rikak, 49; Müslim, Cennet, 79, HO; Ehu Davud, Cenab�. 

1 ; Tirmizi, Kıyamet, 5, Tdsiru sureti, 84-1; Ahmt.:d b. Hanhcl, VI, 48, 185. 
(3) Ahmed b. Hanbd, Vl, 48. 
( 4) Ahmed h. Hanhcl, VI, 48. 
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yüce Allah'ın cennette özel olarak onun için hazırladığı huriler ve hizmetçiler
dir. 

• .,;..ı; : G� �Gs' �) ::;. �t Ama kitabı sırtının ötesinden verilen. Hakka .,,., , , 
Suresi'nde � "sağından"(Hakka, 69/19) karşılığında .J� "solundan "(Hakka, - ,, , , 
69/25), burada ise • .,;..ı; : (U "sırtının ötesinden" denilmesi ikisinden de maksadın 
aynı olduğunu göst�rir. İkisinde de terslik, uğursuzluk, zorluk, hakaret ve teh
like manası vardır. Onun için .J� , . • Al; :t� diye tefsir edilmiş, arkalarından 
sollarına verilir denilmiştir. Bazıları da sağ eli boynuna, sol eli arkasına bağ
lanıp kitabı arkasmın ötesinden verilir demişlerdir. Soldan verilmesi uğursuzluk 
ve tersliğine, arkasından verilmesi de �l21 te �l2t �litl �� "Kuşkusuz kendi 
yüklerini ve o yüklerle beraber daha birçok yükleri de yükleneceklerdir. " 
(Ankebut, 29/13) ayetinin manası üzere, o kitabın hükmüne göre günahları 
sırtlarına yükletilmek manasıyla cezalarının ağırlığına, yahut "sol", amellerinin 
solaklığıyla kazançlarının tersliğine, "verae zahrih i "  yani "sırtının gerisinden" 
ifadesi de �!� ; G� �J\:i "Onu sırtlarının arkasına attılar. " (Al-i İmran, 3/187) 
ayetinin gösterdiği gibi dünyada Allah'm kitabını arkalarına atıp zıddına gittik
leri veya kendi işlerini kendileri görmeyip arkalarından bekledikleri için ahirette 
hükümleri duyurulurken yüzlerine bakılmayarak ümit ve beklentilerinin aksine 
ve hatır ve hayallerine gelmez bir biçimde aleyhlerine olarak arkalarından duyu
ralacağına da işaret olur ki, bu son mana biraz sonra gelecek olan ::> �ı "çünkü 
o zannetti" gerekçesinden de anlaşılır. Böyle kitabı arkasından verilen ';.'it. 'ı.J";J 
G.J yetiş ey helak! diye bağırır. 

SÜBÜR, helak demektir. Yani, "Va Sübura ! �  Ey helak! Ncrdcsin, gel yetiş 
imdadıma. Helak olayım da bu dertten kurtulayım." diye feryat eder. � �� 
Ve cehenneme girer. GJ� �1 :J �l? �ı Çünkü o, ehli içinde sevi�çli idi. , , 
Dünyada, evinde, ailesi, kavmi içinde rahat ve refah içinde, keyfi yerinde, zevk 
ve sefasında idi. Ahireti ve işin sonunu düşünmez, gam ve keder içinde sıkıntı 
çekenlere acımaz, dünyanın uğrayacağı değişiklikleri hesaba katmaz idi. � �I 
Çünkü o zannetmişti ki �� � �1 asla dönmeyecek, değişikliğe uğramıyacak; 
neşesi kedere çevrilmeyecek, ölmeyecek, hiç azap çekmeyecek ve sorumlu ol
mayacak sanmıştır. 

HA VR, bir olgunluktan sonra eksilmeye ve yok olmaya dönme ve değişme 
manalarına gelir. Nitekim bir hadis-i şerifte, _.f)ı � J:,;Jı � j;4 '�;J "Çokluktan 
sonra yokluktan Allah'a sığınırız. n(l) buyrulm�ştur ki 'sarık ��rıldıktan sonra ter-

. -·--·--···----

( 1 )  lım Mfıcc, Dua, 20; Müslim, Hace, 426; Tirmiıi, Daavat, 4 1 ;  Ncsai, İstiazc, 41,  42; Darimi, 

lsli�an, 42; Ahmed h. Hanbcl, V, 82, 83. 
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sine çözülüp bozulması gibi arttıktan sonra eksilmeye, olgunluktan sonra yok 
olmaya, durumun iyi olmasmdan sonra bozulmasına, ilerledikten sonra gerile
meye dönmek ve değişmek demektir. Burada y-':t;; �:lS' �:., Jı C.�lS' �I buyurul-

, , ,,- ,, , , 

tluğu üzere ölmek ve daha sonra dirilmek suretiyle Allah'a dönmektir. 
J:ı. Hayır. Onun zannettiği gibi değil, iş onun keyfine kalayacak, değişime 

uğrayacak, Rabbine dönecektir. � ..., �l.S' � �ı Çünkü Rabbi onu gör-
, 

ınektedir. Bütün yaptıklarım görüp gözetip duruyor. Dolayısıyla onu kaçarmaz. 
1 ler ne olursa olsun onu çevirecek, hesabını görüp cezasmı verecektir. 

�1 � · "Şimdi yemin olsun . . .  " Ayetin başındaki "fa" geçen açıklamalara 
göre a'eticeyi kollara ayırmak ve anlatmak içindir. Jt.· ı � "Şafağa ". 

, , 

ŞAFAK, akşam güneş battıktan sonra ufukta görünen kırmızılığm adıdır. 
Aslı tül gibi incelik manasındandar, jl::. =� denilir ki, inceliğinden dolayı tutu
namıyan şey demektir. Kalbin inceliği manasına "şefekat" ve korku manasına 
"işfak" da hep bu incelik manasındandır. Türkçe'de şafak; fecr, yani sabahın tanı 
manasına da yaygın olmuş ise de bu amiyane bir tabirdir. Arapça'da ve bir din 
ve gökbilimi terimi olarak şafak, fecrin karşılığı olarak güneş battıktan sonra 
görünen kırmızılıktır ki akşam namazı vaktidir. İmam-ı Azam Ebu Hanife Haz
retleri'ne göre kırmızılıktan sonraki beyazlıktır ki Ebu Hureyre ve Ömer b. 
Abdülaziz'in görüşleri de budur. İmam-ı Azam'ın çoğunluğun görüşüne döndü
ğü de rivayet edilmiştir. Ayrıntıları "Hidaye" etrafında yazılıdır. O beyazlığın 
yok olmasıyla ittifakla yatsı namazı vakti girmiş olur. 

Burada maksat, dünya hayatı ile sevinenlere karşı, her günün sonunda bir 
akşamın gelmesi şeklinde halden hale geçmekte olan alemin değişimindeki 
manzaraların farkl ılığını duyurmak olduğu için önce akşamın kırmızı şafağınu,. 
ikinci olarak J:!JG geceye ::;:.,� � ve onun kapsadığı şeylere yemin edilmiıj. 

VESAK, eklemek, derleyip toplamak, biriktirip yüklenmek manasınadır. 
Nitekim altmış sa' (altmışbin dirhem) ağırlık, bir deve yükü topladığı i'.-(İn bu ka
dar yüke "vesak" denilir. Burada ::;:.,� L.� da, gecenin derleyip topladığı. kap
sadığı şeyler demek olur. Bu kelimenin iftial babına nakledilmİ§ �ekli olan ilti
sak da, ki aslı "ivtisak"tır, derli toplu, düzgün ve intizamlı olmak manasına 
gelir. Üçüncü olarak da �ı r�ı ;..ilG derlenip toplanarak düzgün bir dolunay 

, , 

olduğu zaman Ay'a yemin edilmiş ve şöyle buyrulmuştur: � � � :;s'? El-
• 

bette ve elbette siz kattan kata bineceksiniz. Şafağın, gecenin ve kapsadığı 
şeylerin ve ayın halden halde geçmesi gibi siz de halden hale, tabakadan taba-
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kaya, veya nesilden nesle uyum sağlayan birbirinden üstün değişmelere binecek, 
açıklandığı üzere sonunda Rabb'inize gideceksiniz. 

TABAK kelimesi aslmda uygun gelme ve uygun kavramlarıyla birçok 
manaya gelir. Kamus yazarının "Besair"de beyanına göre bu madde iki veya 
daha çok katı olan şeyleri ifade eden isimlerden olup aslında bir şeyi diğer bir 
şeyin miktarınca üstünde kılmak manasmadır. Sonraları o üste konulan şey i ·  
ifade etmede ve bu münasebetle bir şeye uygun olan şey manasında, daha sonra
ları derece ve mevkide, hal ve durumlarda kullanılır olmuştur. Bu şekilde bir 
şeyin kapağına veya örtüsüne, bir çiftin teki gibi diğerine uygun olan şeye, ta
bak ve sini dediğimiz kaplara, "tabaka"nın çoğulu ve cins ismi olarak tabakalar 
ve mertebeler manasına ve özellikle bir ilerleme düşüncesiyle bir duruma uygun 
olan diğer bir duruma, millet ve asır manasına, yirmi seneye, bel kemiklerinin 
arasındaki yufka gibi uyum kemiklerine ve Cebel-i Zühre'ye tabak denilir. Bura
da daha ziyade "bir diğerine uygun halden hale geçeceksiniz" diye tefsir edil
miştir ki en kapsamlı manası budur. Bazıları uygunluğu, olayın dehşetinde uy
gunluk ile kayıtlamışlar ise de bu açık değildir. Birçokları tabakanın çoğulu 
olarak tabakalardan tabakalara, bazıları milletten millete, asırdan asıra demişler, 
bazıları da yimi seneden yirmi seneye olacak değişikliklere işaret olduğunu 
söylemişlerdir. 

Naim b. Hammad'ın ve Ebu Nuaym'in rivayet ettiklerine göre Mekhul 
demiştir ki: "Her yirmi senede, daha önce bulunmadığınız bir durumda bulunur
sunuz." İbnü Münzir' in ve İbnü Ehi Hatim'in rivayetinde de, "her yirmi senede, 
daha önce yapmamış olduğunuz bir iş ortaya çıkarırsınız" denilmiştir. Bazıları 
da bir zamandaki insan topluluğu manasına �) � G) "ümmetten ümmete" 

• 

demişlerdir. Nitekim amcası Abbas b. Abdulmuttalib Hz. Peygamber (s.a.v.)'i 
medhederken şöyle demişti: 

� G; �� ._;;;,. rj_I r� J}.�� � jlli 
"Sen doğduğun vakit yeryüzü aydınlandı ve nurunla ufuk parladı. 
Bir babanın sulbünden ana rahmine geçiyordun. Bir alem geçince bir tabak 

ortaya çıktı". · 
Yani yeni bir nesil, geçenlerin hepsinden üstün, birbirine uygun gelişen bir 

toplum ortaya çıktı demektir. Bunların hepsi insanların gerek birey, gerek top
lum itibarıyla hayatta sabit bir durumu olmayıp ölüm ve ahirete doğru Allah'a 



( 'üz: 3() 84- lNŞlKAK SÜRESi: 19 
·

-
-

--.
. -

·

··
· ····

·-
------·-

-
- .

. 

---·· ··-·--·-··-
-

dününceyc kadar halden hale geçmeye mahkum olduklarmı ifade ediyor. Bu 
�ckildc dünyada insan hayatı durumdan duruma ilerleme ve gerilemeye �itlen 
dcvamh bir değişim demek olduğu ve bunun için beyan olunduğu üzere neti ·. 
cc<le Allah'a varıp hesap vermek kaçınılmaz bulunduğu anlatılmış oluyor. 

RÜKÜB y./)1, halden hale geçme ve birbirine ulaşmaktan mecaz vcy'n 
hakikati üzere olup hal mecaz olarak binilendir. Bir halin diğer hale uygunluğu 
demek, ikinci halin öncekine belli bir hadde ulaşması veya üstün gelmesidir. 
Yoksa bütün zat ve niteliklerde bir veya benzer olması değildir. Zira mutabakat 
zat ve mahiyette değil, yan özelliklerde olur. Dolayısıyla biri elem biri lezzet, 
biri hayat biri ölüm gibi farklı durumların birbirlerine bir mertebe de mutabakatı 
olabilir. Bununla beraber ikisi de elem, ikisi de lezzet olmak gibi aynı cinsten 

• 

iki halin zaman ve mekan veya derece farkıyla üst üste gelip uyuşması da olabi-
lir. Bu şekilde "rükfib" ve "tabak" kelimelerinin ifade ettiği manada bir yolcu
luk, ya yukarı veya aşağı giden bir değişimin tasviri ve coşkunluğu vardır. Halin 
birisi dünya, birisi ahirettir. Dünya bir değişim alemi, bir geçit; ahiret bir de
vamlı kalma yeridir. Bu kahş ve duruş da ya cennette veya cehennemde olur. 

"Elbette bineceksiniz" şeklindeki hitap herkese olduğuna göre verilen bu 
haberde, değişimin ileri veya geri olabilmesi itibariyle bir yandan vaad, bir yan
dan tehdit manası vardır. H itap Hz. Peygamber (s.a.v.)'e ve müminlere olduğuna 
göre bunda hem kesin bir vaad hem de İslam'ın ilahi emirle uyum sağlamak 
suretiyle Allah'a dönmek için daima ahirete doğru yükselme ruhunu telkin eden 
ve zaferden zafere götürecek olan yüksek bir ilerleme prensibi vardır ki 
Allah'tan başka hiçbir gayede durulmasını caiz görmez. Bu, din ruhunun don
muş ve körü körüne bir görenekle geçmişe ve içinde bulunulan ana saplanıp kal
maktan ibaret bir tembellik hissi değil; düzensiz, uyumsuz, gayesiz giden ve 
hiçbir ilerleme elde etmeyerek her adımında ilkel kalan perişan bir yenilenme ve 
değişim hevesi de değil, başlangıçtan sona kadar aşama aşama bir intibak 
düzeni içinde Allah için daima ileri gitmek ve Allah'a kavuşma gayesine ermek 
isteyen bir ilerleme aşk ve imanı ile hareket olduğunu anlatır. Onun için bir ha
dis-i şerifte: �_:.·,-. ;.J �C.� J_,::_ı � "İki günü eşit olan aldanmıştır.11< 1 > buyurul
muştur. Bunda insanı bütün değişimlerin üstüne çıkaracak bir ilerleme ilkesi, 
bir yükselme vaad ve müjdesi bulunduğuna özellikle ayın derlenip toplanarak 
düzgün olduğu zamana yemin edilmesiyle de işaret edilmiş demektir. Bundan 
dolayı "ba"nm fethasıyla tekil olarak �;:J "elbette bineceksin" kıraetine göre 

( 1) Dcylcml, Firdevs, 111, 61 1  (591 0). 
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hitap öncelikle Peygamber (s.a.v)'e ait olarak Resulullah (s.a.v.)'m Mirac gece
sinde olduğu gibi gökten göğe, dereceden dereceye, rütbeden rütbeye ilahi 
yakınlığa doğru yükselmesi vuku bulacağmı vaad ve müjdeleme olduğu dahi 
İbnü Abbas ve İbnü Mesud'dan rivayet edilmiştir. J,:..j (.j �G "geceye ve kap
sadıklarına yemin olsun" şeklindeki yeminin de bununla özel bir ilgisi vardır. 

Buhari'de Mücahid'in yaptığı rivayete göre İbnü Abbas � � ı"(1 �;J 
"halden hale demektir" demiştir. (rt.-j :�r, ;lJı �) � (� "Bu sizin peygamberi
nizdir. " dedi şeklindeki rivayet de bunu gösterir. 

Şu halde "ba"nın zammesiyle çoğul olarak �? "elbette bineceksiniz" 
kıraeti de peygamberle beraber onun ardından giden müslümanlara hitap olarak, 
onların da peygambere uymaları oranında halden hale, tabakadan tabakaya 
·hakkın yakınına yükselecekleri haber verilmiş ve aksine gidenlerin o değişimler 
içinde yenilip kahredilecekleri anlatılmış olur. 

Kısacası, bu ayette, halden hale veya tabakadan tapakaya ilerleme, her yüz 
senede veya her yirmi senede bir değişme ve yenilenme ile mutabakat kavram
larıyla ilgili "tabak" ve "rükub"un manalarında, hayatın ileriye veya geriye git
mesi hususlarında kanun olan önemli hakikatlar vardır. "Hayat, çevre ile uyum 
sağlamaktır." diye düşünüldüğüne göre de en yüksek hayat, en yüksek çevreye 
uyum sağlamak demek olur. En yüksek çevre ise, � � � "her şeyi ,. ' ,, , 
kuşatıcı"(Fussilet, 41/54), � � � ;J �QG �llaJG ��t, �"11 ; "Evvvel ve Ahir, ,. , .... ,, ,. ,. , 
Zahir ve Batın, her şeyi bilici"(Hadid, 57/3) ve ;.��� �1 � ;) "nerede olur-
sanız sizinle beraber. " (Hadid, 57/3) olan yüce Allah'tır. Dolayısıyla en yüksek 
hayat, her ne olursa olsun yüce Allah'ın emriyle uyum sağlayarak ona kavuşma 
ve yükselmekle olur. 

O yükseliştir ki, �� 1)1.S' :,J ��I � i? �1 �l.4Jı SG ''Ahiret yurdu ise kuşku , , , 
yok ki gerçek hayattır, eğer bilselerdi. " (Ankebut, 29/64) buyurulan ahiret hayatı 
mutluluğunun son noktasıdır. Nitekim bir önceki surede "mukarreb" yani 
Allah'a yaklaştınlan kulların o Tesnim kaynağından içecekleri açıklanmıştı. Ona 
yükselmek için de ondan öte hiçbir gaye ve maksatta durup kalmamak, her 
değişim ve başkalaşım adımında ancak onun emrini nazar-ı itibara alarak 
yürümek ve lüzumunda onun yoluna can vermekten çekinmemek gerekir. 
Çünkü her ne yapılırsa yapılsın, bir değişme alemi olan dünyanın hiç bir şeyinde 
devamlı kalma ihtimali yoktur. Onun göğü de yeri de Allah'm emrine boyun 
eğecek; baki, ancak azamet ve ikram sahibi olan Rabbin zatı kalacaktır. AlJah'a 
gönül rızasıyla gitmek istemeyen nasıl olsa zorla gidecek ve o kıyametin şiddet 
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ve <.lehşeti içinde onun ikramından yoksun, azametine mahkum olacaktır. � w 
�;.:� "J O halde bu insanlara ne oluyor da iman etmiyorlar?. Hakikat böyle 

, 

iken, yani beyan olunduğu Üzere bu dünyada değişim kesin, halden hale geçerek . 
ahirete gitmek ve Hakk'ın huzurunda hesap vermek zaruri olduğu ve iman eden
lere o güzel sonuç vaad edilmiş bulunduğu halde nelerine güvenirler de Allah'a·, 
peygamberine ve ahirete iman etmezler!? İman edip de o güzel sonuca ulaşmak 
için güzel ameller işlemezler? İman etmemekle ne kazanırlar? A11ah'a gitmekten 
kaçınmakla bulundukları halde kalacaklarını ve değişime uğramayacaklarını m ı  
zan ederler? 

• : J;..:..; "J � r �'ı � :r� � � (�(. Kar�ılarında Kur'an okundug""'u vakit secde et-ı.)J • - ı.) JAJ � "c.S� J 'S , , , 

mezler, boyun eğmezler, gerçeği kabul etmezler, Allah'ın emir ve yasaklarına 
itaat edip uymazlar, secde etmeleri gerekirken secde etmezler. 

Hz. Peygamber (s.a.v) bir gün yj:JG �G "secde et ve yaklaş"(AJak, 96/19) 
, 

ayetini okumuş ve secde etmiş, beraberinde bulunan müminler de secde 
etmişlerdi. Kureyş de başları ucunde el çırpmış ve ıslak çalmışlardı. Bunun 
üzerine bu ayet indi diye rivayet edilmiştir. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri 
bununla, burada tilavet secdesinin vacip olduğu neticesini çıkarmıştır. Şafii de 
sünnet demiştir. İbnü Abbas (r.a.)'tan, "Mufassal surelerde (yani Kur'an-ı Kc
rim'in son taraflarında kısa ve besmeleli fasılaları çok olan surelerde) secde yok
tur." diye rivayet edilmiş ise de Ebu Hureyre (r.a.) burada secde etmiş ve 
"Vallahi, Hz. Peygamber (a.s)'in bunda secde ettiğini gördükten sonra secde et
t im. "(l)  demiştir. Enes (r.a) de demiştir ki :  Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Al i  
(r.anhum)'nin arkalarında namaz kıldım, hepsi de secde ettiler." Yani namazda 
bu sureyi okudular, burada özellikle tilavet secdesi yaptılar. Bununla beraber 
surenin sonuna kadar okunup da rükua gidilecek olursa namazın rüku ve secde· 
sini yapmakla tilavet secdesi düşer. Vacip değildir." diye Hasen'den gelen riva
yetin dayanağı da bu olsa gerektir. 

�;� ı/.Z �.ıl ı J. Hatta inkar edenler yalanlıyor da, Kur'an'a ve ahirete yn-
,,, , ; I 

lan diyorlar. �;.; � �1 aJG Oysa Allah, içlerinde ne saklıyorlar biliyor. 

YU'ÜN, kap manasına gelen vi'a kökünden türetilmiş ifal babından muzari 
(geniş zamanlı) bir fiildir. 

Mazi (geçmiş zaman)si ��U � "kaha doldurup sakladı" cUml c"indc 

olduğu gibi "ev'a" dır. Yani, yalanlarlar iken gönüllerinde ne gibi gizli fikirler, 

(1) Tirmizl, Cuma, 50; İhn Macc, İkamet, 71;  Darimi, Salat, 162. 
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bozuk inançlar, fena maksatlar besliyorlar, doğrulamaları gerekirken neden do- . 
layı yalanlama yoluna gidiyorlar, yalanlama ile neler kazanmak, kaplarma neler 
doldurmak, müminlere neler yapmak, defterlerine neler yazdırmak istiyorlar, 
hepsini AJlah tamamıyla biliyor. �1-y� �:";:i Onun için kafi�leri elem veri
ci bir azap ile, müjdele de onunla sevinsinler! 1.Jı,;._,n:.,,ı ıµ� ı_,t.ı �.ılı �ı Ancak 

, , ,,. , ,, 

iman edip iyi ameller yapanlar hariç. Genellikle müminlerin kafirlerden istis
na edilmesi "munkatı istisna" olursa da, kafirler içinden iman edenlere göre 
muttasıl istisnadır. � Onlar için, yani iman edip de iyi ameller yapanlar için ;.ı 
iJ;:.:.. ';.;;:, kendi kazançlan olması itibarıyla minnetsiz; yahut kesilmez, sonsuz 

• 

bir mükafat vardır.· 
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Bu sure özellikle yukarıda �;_ � �1 aJG "Oysa Allah onların içlerinde ne 

sakladıklarını biliyor. " (İnşikak, 84/23) ayetiyle işaret buyurulduğu üzere 
kafirlerin müminlere karşı besledikleri öfke ve kin müminlerin onlardan 
gördükleri sıkıntıya katlanarak Allah yolunda şehitlik ile büyük kurtuluşa erdik
lerine dair dünya değişimlerinden bir değişimin misalini kapsayarak önceki sure 
gibi müminlere vaadi, kafirlere tehdidi ve Kur'an'ın şanına dikkat çekmeyi 
içerir. Kureyş'in müminlere işkence etmeleri sebebiyle inmiş olduğu anlaşılıyor. 
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1- Burçlar sahibi gökyüzüne, 
2- Vaad olunan o güne, 

Meal-i Şerifi 

3- Şahitlik edene ve edilene andolsun ki, 

4- Kahroldu o hendeğin sahipleri, 
5- O çıralı ateşin, 
6- llani o ateşin başına oturmuşlar, 
7- Müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. 

95 

8- Müminlere kızmalarının sebebi de, onların yalnız çok güçlü ve 
c•vgüye layık olan Allah'a iman etmeleri idi. 

9- O Allah ki, göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur ve Allah her 
�eye şahittir. 

1 O- İnanan erkek ve kadınlara işkence yapıp sonra da tevbe etmeyen
lere cehennem azabı ve yangın azabı vardır. 

11- İnanan ve iyi amel yapanlar için de altından ırmaklar akan cennet-
ler vardır. İşte büyük kurtuluş odur. 

12- Kuşkusuz Rabbinin yakalaması serttir. 
13- Yoktan o yaratır ve tekrar o diriltir. 
14- Bununla beraber çok bağışlayandır, çok sevendir. 
15- Arş'ın sahibidir, yücedir. 
16- Dilediğini yapandır. 
17- O orduların kıssası sana geldi mi? 
18- Yani Firavun ve Semud'un? 
19- Fakat o inkarcılar hala bir yalanlama içinde. 
20- Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. 
21- Hayır o şerefli bir Kur'an'dır. 
22- Levh-i Mahfuz'dadır. 

,.._ �/�ı �(� �Ü(, Burçlu semaya yemin olsun. Vav, yemin içindir. Sema-i 
Zati'l-büruc; burçlu, yani burçlarla süslenmiş sema demektir. 

BÜRÜC, bilindiği gibi "bürc11ün çoğuludur. Bürc, aslında "görünen şey'' 
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demek olup daha sonralan her bakanm güzüne çarpacak şekilde görünen yüksek 
kü�k = kasr-ı ali manasında hakikat olmuştur. Schir surlarının, kalelerin yüksek 
yerlerine de aynı şekilde burc denilmiştir. 

Bunlara benzetme yoluyla veya "görünme" manasıyla gökteki yıld ızlara 
veya büy�klerine veya bazı yıldızların bir araya gelmesinden ortaya çıkan 
görüntülere de burc denilmiş ve özellikle, bildiğimiz oniki burçta yani Koç, 
Öküz, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık 
burçlarında hakikat olmuştur. Onun için astronomi ve yıldız ıstılahında burç de
y imi  altısı kuzeyde ve altısı güneyde olan bu onikisi için kullanılmış, 
diğerlerinde ise "suret" tabiri kullanılmıştır. (Furkan Sfiresi'nde geçen ı.S.llı �).;J 
� (;jj �� 14_! �j �J'; � (: lJ � � "Gökte burçlar yaratan ve orada bir kan
dil ve nurlu bir ay yapan Allah'ın şanı ne yücedir. "(Furkan, 25/61 )  ayetinin tef
sirine bkz.) 

Gökte bu oniki burcun bulunduğu sahaya "mıntıkatu'l-büruc" yani burçlar 
kuşağı (zodyak) ismi verilir. Burada İbnü Cerir gibi birçok alim, burçları "oniki 
burç" i le tefsir etmişler, bazıları da "köşkler", bazıları "ayın menzilleri olan 
yıldızlar", .bazıları "büyük yıldızlar, bazıları da "göğün kapıları" demişlerdir. Ze
mahşeri de şöyle der: 

Bu, oniki burçtur. Bunlar teşbih (benzetme) üzere göğün köşkleridir. Ayın 
menzilleri olan yıldızlar da denilmiş. Yıldızların büyükleridir. Ortaya çıkıp 
göründükleri için bunlara bürilc ismi verildi de denilmiştir. Göğün kapılarıdır da 
denilmiştir_(!) 

Bunun özeti: Burçların birer köşk manasıyla tasvirini tercih etmektir. Bu 
mana benzetme yoluyla yıldızların hepsinde düşünülebilirse de yüksek yüksek 
apaçık oluşumlar görüntüsü veren yıldız toplumlarının kastedi lmiş olması daha 
açıktır. Bu arada oniki burç bir itibari (varsay ım) olmakla beraber en çok bu 
mananın meşhur olması nedeniyle burçlar deyince hemen onlar akla gelmekte
dir. Bununla beraber bu zikredilen yorumlardan herbirinde özel bir fayda bulun
duğu da açıktır. Hangisine göre düşünülürse düşünülsün, "burçlar sahibi gök" 
sözü, dünya göğünü en yüksek tabakasıyla ifade etmiş olur. 

,��:,.:lı i�G O vaad edilen güne yemin olsun ki bu, müminlere vaad olu
nan kafirlerin de tehdid edildiği kıyamet günü, ceza günüdür. �.;+!:..� .a�j Ve . . , 

şehadet edene ve edilene yemin· olsun ki. 

( 1 )  cz-Zcmahşcri, a.g.c., iV, 237. 
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Buradaki "şahid" ve "meşhud" kelimeleri, "hazır olma" manasına gelen 
"�ühfid"dan da "şehadet"den de türemi� olabilir. Bundan dolayı burada birçok 
yorumlar yapılmış ise de en açık olan mana, o gün hazar olup da o kıyameti 
�üren veya ondan şahitlik edecek olanlarla görülecek ve şahitlik edilecek olan 
korkunç olay ve vakalann hepsini kapsamış olmak üzere her hangi bir şahid ve 

1 

ıncşhud olmasıdır. Dolayısıyla yüce Allah bu dünyanın en yüksek kısmı ile 
k ıyamet gününe ve onun bütün kapsadığı şeylere yemin etmiştir. 

Bu ayetlerle edilen yeminin cevabı ı;::J �jJı �I yahut �:, � �I ayetleri 
,. ,,. - ; 

olup, oradaki ayetler ara cümleleridir. Çünkü hemen bu yeminlerden sonra ge
len . . .  J.:,i ayetinde cevap alameti yoktur. Zira olumlu geçmiş zaman fiili yemine 
cevap olunca, başına J.J � gibi r "J ve � gelmesi gerekir. Ancak, "söz uzadığı 
zaman, 14'_Sj ::_;. Cill � ,;Elbette nefsini temizlikle parlatan kurtulmuştur. " (Şems, 
<) 119) ayetinde olduğu gibi bu iki takıdan birini söylememek caiz olabilirse de 
J.J 'de bunların hiçbiri yoktur" denilmiş ise de, bazıları burada da yemin uzamış 
o'lduğu için j.:iJ takdirinde olarak r� 'ın söylenmemiş olmasının caiz olacağını 

; . 

söylemişler ve mana itibarıyla de bunu yakın bulmuşlardır. Lakin r'i ve � 'den 
ikisinin de zikredilmemiş olması düşünülmesi gereke·n bir durum olduğundan 
asıl cevabın söylenmemiş olup JJ cümlesinin cevap yerine getirilmiş olmasının 

, 

daha doğru olacağı da ifade edilmiştir. Surenin akışı kafirlerin eziyetlerine karşı 
müminlerin imanda sabit tutulması ve müminlere eziyet edenlerin neticede 
"Ashab-ı uhdQd" gibi lanetlenip kahredileceklerini anlattığından asıl cevabın 
manası şöyle olur: Müminler kafirlerden görecekleri sıkıntı ve eziyetlere karşı 
imanlarında sabır ve sebat etmelidirler. Çünkü müminlere eziyet edenler neti
cede ezilip kahredileceklerdir. Nitekim .)_,';;,.'.../ı y�l J.J kahroldu o hendeğin 

, , 

sahipleri burada "kutile'"nin hakiki manada, yani "öldürüldü" manasında olması 
caiz görülmüş ise de manevi ölümü de kapsamış olmak üzere lanetlenmek, yani 
ilahi rahmetten kovulmak ·suretiyle ezilmek ve başkasına ibret olacak şekilde ce
zalandırılmak manasına tefsiri daha uygundur. 

UHDÜD ve HADD, yerde olan uzun hendek veya yarığa, bir de kamçı ile 
dövülen kimselerin bedenlerinde yol yol kan oturarak moraran kamçı yerlerine 
denir. Burada "bedel-i iştimal" yoluyla şöyle açıklanıyor: 

;�1 O ateş ki .)))1 ı.::.ır� çıralı, tutuşturacak odunu çırası çok, yani o alevli 
; , , 

ateşi kapsayan "uhdud"un, o ateş hendeğinin sahipleri k i  müminleri imanların
dan vazgeçirmek üzere içine atmak için böyle ateş hendekleri yaptıklarından do
layı. "Ashab-ı uhdfıd" adını almışlar. Fakat kalplerdeki imanı bu şekilde yak-
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mağa çalışanlar başarılı olamamış, aksine lanetlenerek mağlup edilip ezilmişler 
ve adları kötüye çıkmıştır. Bunların kimler ve nerelerde olduğuna ve Yemen'de, 
Necran'da, lrak'ta, Şam'da veya Habeş'te mecusiler veya yahudiler veya bazı 
krallar tarafından yapıldığına dair birçok rivayet nakledilmiş ise de Kur'an bun
ları belirleme maksadı taşımadığından, sadece nitelikleri ve fiilleriyle zikr olun
mu�lardır. 

Ebu l layyan der ki: Müfessirler Ashab-ı Uhdud hakkmda on'dan fazla 
gürü� belirtmişlerdir. Her görüşün de bir uzun kıssası vardır. Biz onları bu ki
tahımıza yazmak istemedik. Hepsinin kapsadığı mana şudur: Kafirlerden bir 
takım kişiler yerde hendekler açtılar ve bunlarda ateş yaktılar. Müminleri bu 
ateşlerin karşısına diktiler. Dininden döneni bıraktılar, imanda ısrar edeni 
yaklllar. Ashab-ı Uhdud müminleri yakanlardır.<1 ) 

Kaffal de tefsirinde şöyle der: Ashab-ı Uhdud kıssasında değişik rivayetler 
zikretmişlerdir. Bununla beraber içlerinde sahih denecek derecede bir şey yok
tur. Ancak bu rivayetler şu noktada birleşmişlerdir ki müminlerden bir topluluk, 
kavimlerine karşı yahut kendilerine hakim olan kafir bir krala muhalefet 
etmişler, o da bunları içi ateş dolu hendeğe attırmı§tır. Ve zannederim ki, demiş, 
bu olay Kureyşliler arasında meşhur idi. Yüce Allah bunu Resulünün ashabına 
anlatarak dinleri hakkında karşı karşıya kaldıkları eziyetlere sabır ve tahammül 
etmeleri gerektiğine dikkat çekmiştir. Çünkü haberlerde meşhur olduğu üzere 
Kureyş müşrikleri müminlere eziyet ediyorlardı. ıı(Z) 

Bu konuda hadisçilerin en ziyade tercih ettikleri rivayet Müslim, Tirmizi 
Nesai ve daha bazılarının Süheyb yoluyla Hz. Peygamber (s.a.v.)'den merfu ola
rak rivayet ettikleridir ki, Tirmizi buna sade "garib bir hasen hadistir" demiş, sa
hih dememiştir. Onun iç in biz de yalnız Kur'an'ın açıklamaları ile yetinelim: 
Hangi kavimden olursa olsun, Ashab-ı Uhdud lanetlendiler. �� � �·�! O 
vakit ki onlar ateşin üzerine oturmuşlardı. Yani etrafına toplanmışlar, 
karşısından seyrediyorlardı. Bu durum kendi haklarında daha sonra felaketi ge
rektirmiş olduğuna işaret için bizzat ateşin üzerine oturmuşlar gibi tasvir olun
muştur. 

�*�· �j:)� �)':� L. � �� Onlar, müminlere yaptıklarına karşı şahit de 
oluyorlardı, öyle katı yürekli kafirler idi ki, hem müminleri ateşe atıyorlar, hem 

( 1) Ehu Hayyan, a.g.c., VIII, 450; Ahisi, Rı1hu'l-mcani, XXX, 1 1 1 - 1 12; Müslim, Zühd, 7�; Tir
mizi, Tcfsiru sureti, 85/2; Ahmed b. Hanbel, VI, 17. 

(2) Fahrür-Razi, a.g.c., XXIX, 1 17-1 18. 
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de o feci durum karşısında oturup seyretmekten zevk alıyorlardı. Yahut diğer bir 
mana ile: Müminlere yaptıkları kendi başlarına geçmiş, o azabı kendileri de 
görmüşlerdi. 

"Acaba o müminler ne yapmışlar, onları bu derece intikama sevk edecek 
neler yapmışlar da kızmışlardı?" denirse �.4�: ı,,:;: L.� onlarda�, (o beğe�medikle .. 

ri müminlerden bu derece) kızdıkları şey de başka değil, .JJ4 ı;..� �1 \ı ı  ancak 
' , "" , , 

Allah'a iman etmeleri idi. Mazi siğasıyla ı_,tı �1 buyrulmayıp da muzari (geniş 
zaman) kipi ile ı;..� �1 buyrulması, ile.riye doğru imanda ısrarlarına işarettir. 
Yani o müminler kızılacak, kendilerinden intikam alınmaya kalkışılacak başka 
bir şey yapmıyorl.ar, ancak Allah'a inanıyorlar ve o iman ile gitmek istiyorlardı. 
O Allah ki .;.ı_;JI Aziz, bütün yücelik ve kuvvet onun, kimse onun yücelik ve kuv-

, , 

vetine karşı gelemez, �I Hamid, bütün hamd onun, kimse onun karşısında 
hamd ve saygıya layık , olamaz. ı;..111 O ki ı.:i:'��t, v�I clr. � bütün göklerin ve 
yerin mülk ve saltanatı hep on

'
un, hep�inde dilediği gibi işini yürütür. İşte o 

müminler ancak o Allah'm mülküne, izzetine ve gücüne, onun hamde layık ol
duğuna inandıkları ve bu imanlarında devam etmek istedikleri için o Ashab-ı 

, 

Uhdud (hendek sahipleri) onlara kızıyor ve yaptıklarını yapıyorlardı. � ı.fa ;JJG 
�� Oysa Allah herşeye şahittir. Herşeyin yanında hazır ve görücüdür. 

, . 

Bu cümle, yalnız son ayete değil, �� �;:J� �,,t'/( L. ı.fa �� "Müminlere 
yaptıklarını seyrediyorlardı. " ayetine kadar hepsinin eki ve devamı olarak 
müminlere bir vaad ve onlara işkence edenlere bir tehdittir. Çünkü her şeye 
şahit olan yüce Allah her iki tarafın da yaptıklarına şahittir. Ve ona göre 
yaptıklarının karşılığını verir demek olur. Onun için bu cümlenin müstakil bir 
cümle olduğuna dikkat çekmek üzere ;,.� "oysa o" diye zamir ile yetinilmeyip 
Allah'ın adı açıkça söylenmiştir. Bundan bu şekilde kısa ve toplu olarak 
anlaşılan tehdit ve vaad şu ayetlerle açıklanıp detaylı olarak sunuluyor. ::n.ı1ı �ı 

, , "O kimseler ki". Bu, hem ilahi şahitliğin hükmünü açıklama, hem Ashab-ı Uh-
dud'un lanetlenmesinin daha genel bir büyük önerme ile illetini gösterme, hem 
de yeminin cevabını açıklama makamındadır. Yani, haberiniz olsun, o kimseler 
ki: 

�t:...J:JG �;:Jı ı� Mümin erkek ve kadınlara fitne yapmışlar, iman
larındar{ çevir��k için onlara bela olmuş, sıkıntı ve eziyet vermişler, ı;;; � � 
"Sonra da tevbe etmemişlerdir". ��n Bundan dolayı "onlara muhakkak" /+� �r.ı;. 
"cehennem azabı vardır". Bu, küfürlerinin, inkar etmelerin in karşıhğı olun 
azaptır. �_;Jı �� rfl� Ve onlara yangın azabı vardır. Bu da gittikçe yayılması 
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i t ibarıyla bir yangına benzeyen fitnrkrind<'n dolayı kendilerini saracak olan 
diğer bir ateş azabıdır. Buna karşılık � ::,.. .;;..J �� � eıwGa.Jı ı�� ı..�i �.ı1ı �ı 
�ı j�ı �i �Q)ı1 "İmatı edip iyi iş ya/1anl�r lçin altınd�n ;rmakiar akan �en� 
n�tler vardır. İşte büyük kurtuluş budur". 

FEVZ-İ KEBİR, büyük kurtuluş, büyük murattır. Razi der ki: Ashab-ı Uh
dud kıssası ve özellikle bu ayet şunu gösterir: Öldürülme tehdidi ile küfre zorla
nan kişinin yapması gereken en uygun iş korkutulduğu şeye karşı sabretmektir. 
Ve o halde ��'J\ � 4.i� �)1 :;. �I ''Ancak kalhi iman ile yatışmış olduğu halde .,,, "" , , , .,, 
zorlanan hariç. " (Nahl, 16/1 06) ayetini delil göstererek açıktan küfür sözünü 
söylemek ruhsat gibidir. Yalancı Müseylimt! Hz. Peygamber (s.a.v.)'in ashabın
dan ik i  zatı yakaladı. Birine, "Benim, Allah'ın resulü olduğuma şehadet eder 
misin?" dedi. o zat, "evet" dedi. 

Bunun üzerine Müseylime onu bıraktı. Diğerine de aynı soruyu sordu, o 
ise, "hayır, sen yalancısın" dedi. Böyle diyeni de öldürdü. Resulullah (s.a.v.) da 
buyurdu ki :  Bırakılan ruhsat yolunu tercih etti. Onun için � �:.�7 )' "Ona bir 
beis yok". Öldürülen ise fazileti a)dı. ;..) ı�. ·4i "İşte ona müba,rek olsun.11 (Kehf 

� , 

Silresi'ndeki r�1 r�! I� ::Jj ;�·l: � fJ,'._-� �1 ;J�:;. µ ıJ:f);� 0! r:.;! "Onlar sizi ele 
geçirirlerse sizi taşlarlar yahut zorla dinlerine döndürürler. Bu takdirde ebediy
yen kurtulamazsınız. "(Kehf, 18/20) ayetinin tefsirine bkz.)(1) 

Bu vaad ve tehdidi daha çok vurgulamak ve desteklemek için buyruluyor 
ki: �� �_:, A �ı Kuşkusuz Rabbinin yakalanıası çok çetindir. Ey Mu-

, � , 

hammed! 

BATŞ, şiddet ve kabaJık)a sert bir şekilde tutmak demektir. Böyle iken 
aynca bir de "şiddetli, çetin" sıfatıyla nitelenmesi, o şiddetin olağanüstü dere
cede olan dayanılmazlığmı anlatmak içindir. Maksat yüce Allah'ın zorba ve za
limleri sorguya çekip cezalandırmadaki kudretinin şiddetini ifade etmektir. Ki 
bu, tehdidi vurgulamaktadır. J._�:., �� ; �ı Zira ilk yaratan ve sonra da tek-, , ; 
rar yaratacak olan ancak odur. İlk yaratmayı da, yeniden hayat vermeyi de o 
yapar. Onun için onun yakalaması, yaratıklardan hiçbirinin yakalamasına benze
mez, son derece şiddetlidir. Çünkü yaratıkların yakalaması ne ilk, ne de sonra
dan yaratma hususunda etkili ve hakim olamaz. Dolayısıyla Allah'ın azabı kul
ların azabı ile karşılaştırma kabul etmez. 

İbnü Zeyd ve Dahhak şöyle demişlerdir: Allah yaratışı ta başlangıçtan ya-

( 1) Fahrü'r-Razi, a.g.c., XXXI, 122-123. 
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p;ır. Sonra da kıyamet günü haşr ile iade eder. İbnü Abbas'tan rivayet edilen 
diğer bir mana ile her ilk yaratılanı o yaratır, her yeniden yaratılanı o yeniden 
yaratır. Başka birinin etki ve müdahalesi olamaz. Bu nedenle onun yakalamas, 
son derece şiddetlidir. Yine İbnü Abbas'tan şöyle bir mana rivayet edilmi�tir: 
Ktıfirlere azap etmeye başlar, sonra da iade eder. Cehennem ateşi onları yer, ni
hayet kömür olurlar. Sonra da onları yeni bir yaratılışla yeniden yaratır. Bu 
m<ina, �llJı ı)_,� �� (.>� G.l� �'.>).:. � ı.:.1S' "Derileri piştikçe azahı duysunlar 
diye kendilerine yeni yeni deriler verece�iı. " (Nisa, 4/56) ayetinin ifade ettiği 
mfma olmalıdır. 

Diğer bir mana ile, Allah o sorguya çekip cezalandırmayı dünyada yaptığı 
gibi ahirette de yapar. Ashab-ı Uhdud (hendek ashabı) gibi zorba ve zalimlerin 
yaptığı yakalama ve işkence, Ç�I i�I ._a u ;ai7 WI "Senin hu diinyada hükmii11 
geçer. " (Taha, 20/72) ayetinin ifade ettfği �anac� yalnız dünyada kalır. Ölüm 
ile ondan kurtulunur. Fakat ölmekle Allah'tan kurtulunmaz. Onun yakalaması 
dünyadan ahirete, şiddetten şiddete sonsuza kadar devam edip gidebilir. �,illi -;.� 
Bununla beraber son derece bağışlayıcıdır o. Bu da vaadi vurgulamakta ve tch
ditteki ı;� � ;J kaydının faydasına işaret etmektedir. �_,'�)ı Çok sevendir, <.;ok 
sevgili veya çok sevimlidir. Muhabbet ve sevgi manasına "vüdd" kökünden 
türetilmiş olan vedud, bu sıga (kip)nın ism-i fail manası ifade etmesine güre 
"çok seven" manalanna gelebilir. İkisiyle de tefsir edilmiştir. Fakat "gafur" ke
limesine uygun düşen ilk manadır. Yani ihsanı çok �:,Jı _,·°l Arş'ın sahibi, maliki, 
yahut bütün evrenin mülk ve saltanatın sahibid,ir, �I uludur, zat ve 
sıfatlarında büyük, şanı yücedir. Çünkü varlığı vacip, bütün olgunluk isim ve 
sıfatlarını kendinde toplamıştır. J.,_;. W JW "İstediğini yapandır". Ne isterse dile
diği gibi yapar da yapar. İradesi h,iç ş�şmaz. Bu nedenle vaadini ve tehdidini ye
rine getireceğinde de asla kuşku yoktur. Yok etmek isted iklerini muhakkak yok 
eder. Kurtuluşa erdirmek istediklerini de kesinlikle kurtuluşa erdirir. 

��ı �� �ı>1 � "Orduların lıaheri sana geldi mi?". Bu soru, sorulan şeyin 
, , 

vuku bulduğunu anlatmak için sorulmuş bir sorudur. Yüce Allah'ın her iscdiğini 
yapıcı olduğunu ve yakalamasının şiddetini misal ile anlatmak ve dü�manlarına 
karşı Resulullah (s.a.v.)'a yardım vaad etmek suretiyle tescili vermektir. 
CÜNÜD'dan maksat, peygamberlere karşı toplanmış olan ordular, gruplardır. 
Yani '.>;,.J� 0";.."; Firavun ve Semud kavmi gibiler ki bunların kıssaları, Allah'a 
ve ResulJerine karşı inkar ve taşkınlıkları ve Allah'ın onları ordularına ve kuv
vetlerine rağmen nasıl tutuverip de yok ve azap ettiği Kur'an'ın h i  rçok yerinde 
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anlatılmıştır. İmam olanlar bundan ibret alırlar. 
�� ..; ıJ).r �,;Jı � Fakat inkar edenler bir yalanlama içinde bocalayıp 

- , , fi' ,, ,  

durmaktadırlar. Bu, çağdaş kafirlerin halini beyana geçmek içindir. Yani, bun-
lar anlatıldığı halde kafirler hala yüce Allah'ın kuvvet ve kudretine ve Kur'an'ın 
vaad ve tehdit yollu açıklamalarının gerçekliğine inanmıyorlar, o büyük kurtu
luşa ermek istemiyorlar da "bunlar yalandır, asılsızdır" diye bir yalanlama sev
dası 'içine dalmışlar, sonlarının kötülüğünü düşünmüyorlar. 

,._, I � �G� � aJ(, Oysa Allah arkalarından kuşatmış, kitaplarını arka-
larından verecek, onun ilim ve kudretinden çıkıp kurtulmalarına imkan yok. 

J,; Hayır öyle değil. Bu, evvelkine benzer olarak onların inkar ve yalanla
malarını reddetmek için Kur'an'ın şanın ı  açıklamaya geçişi ifade eder. Yani, 

, 

kafirler yalanlıyorlar ama, · ;  o, yani bunları anlatan kitap � �() yüksek şanlı 
bir Kur'an'dır. Kitaplar içinde şerefi, şanı en yüksek; üslubu hepsinden yüce, 
kapsadığı manaıar yalan ve töhmetten arınmış, dolayısıyla inanılarak okunup 
amel edilmesi gerekli olan bir kitaptır. -.!;� ;..°) � Bir Levh-i Mahfuz'dadır, 
Allah'm koruması sayesinde bozulmaktan, yalnışlıktan korunmuş bir Levh'te 
sabit olup koruma altındadır. 

Bu "Levh," şeriat lisanında meşhur olan "Levh-i Mahfuz"dur ki Yasin 
. Sfıresi'nde .Vı-:,• 1ı:.! � ;ı��; �1.� � "Biz her şeyi apaçık bir kütükte saymışızdır. " 
(Yasin, 36/12) buyrulduğu üzere her şeyin yazıldığı varlık sahifesidir. Bunun 
da aslı, Ümmü'l-kitap (kitabın anası) olan Allah'ın ilmidir. 
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Tarık Süresi 
Mekke Döneminde İndi 

Ayet Sayısı : 17 

Tarık Suresi Mekke'de inmiştir. 

Ayetleri : Onyedidir. 
Fasılası .: ı . J • t. . .; . .1 . y • � harfleridir. 

1 OJ 

Bu surelerin kapsadığı manaların birbirlerine münasebeti çeşitli şekillerle 

ortadadır. Özellikle burada, Levh-i Mahfuz'dan her nefsin üzerinde bulunan ko
ruyucu meleğe geçiş itibarıyla da düşünülmesi gereken güzel bir münasebet 

vardır. Bürfıc Suresi Kur'an'ın son kısmında bulunan ve tıval, evsat ve kısar diye 
üçe ayrılan mufassal surelerden tıval-ı Mufassalın sonu, Tank Suresi de evsat-ı 
mufassalın ilkidir. 



Meal-i Şerifi 

1- Andolsun o göğe ve Tarık' a, 

2- Tarık nedir, bildin mi? 

3- O, karanlığı delen yıldızdır. 

4- lliçbir nefis yoktur ki başında bir denetleyici bulunmasın. 

5- Onun için insan neden yaratıldığına bir baksın. 

6- Atılan bir sudan yaratıldı. 

C 'üz: JO 

7- O su, erkeğin sulbü ile kadının göğüs kemikleri arasından çıkar. 

8- Elbette Allah'ın onu döndürmeye gücü yeter. 

9- O gün bütün sırlar yoklanıp, meydana çıkarılır. 
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1 O- İnsanın o gün ne bir gücü vard1r, ne de bir yardımcısı. 

1 1 - Andolsun o dönüşlü göğe, 

12- O yarıhp çatlayan yere, 

13. Kuşkusuz Kur' an, ayırıcı bir sözdür. 

14. O asla bir şaka değildir. 

15. Haberin olsun ki, kafirler hep hile kuruyorlar. 

16. Ben de hilelerine karşılık veririm. 

17. Onun için sen kafirlere mühlet ver, onlara az bir zaman tanı. 

,.., 

t os 

. WG "Andolsun gökyüzüne. " Buradaki "vav'' yemin içindir. Sema ise, 
hiltliğimiz göğe ve mutlak yüksek manasma maddi ve ruhani her yüksekliğe ve 
dolayısıyla hava boşluğuna, buluta ve yağmura veya yağmurdan meydana gelen 
b i tk i lere ve yi yeceklere dahi denir. Burada bazıları "yağmur" manasına 
demişlerse de çoğunluğun dediği gibi bildiğimiz gök manasına olması açıktır ki 
yukarıda çatlayacağı, yarılacağı hatırlatılan ve burçları olduğu bildirilen gük de
mek olur. Bununla beraber Arş'a kadar maddi ve ruhani mutlak yükseklik 
manasına olması da yeminin cevabına pek uygundur. 

Yeminin faydası, yemin edilen şeyin önemine dikkati çekerek verilen hahc
ri desteklemektir. Burada iki şeye yemin olunuyor. Birisi gök, birisi de J;llaJ� 
Tank'tır. 

TARIK, aslında "tark" kökünden ism-i faildir. Tark, bir ses işitilecek 
�ekilde şiddetle vurmak, çarpmaktır. Bu asıl manasından genişletilerek bunun 
gerektirdiği birçok manada kullanılmıştır. "Çekiç" ve "çomak" manas111a 
"mıtraka" bu köktendir. Yol manasına gelen "tarik" da bundan türetilmi�tir. Zira 
yolcular ona ayak vururlar. Buna göre "tarik", esasen "tokmak vurur gibi �iddct
lc vuran" demek olduğu halde sonra ayak vurmak, yol tepmek manasıyla lügat 
örfünde yola giden yolcuya isim olmuş ve bu manada yaygın �ckildc kul
lanılarak hakikat olmuştur. Sonra "gece gelen" manasında özcllc�mi�tir ki gece
leyin gelip kapı çalan veya gönül hoplatan ziyaretçi manasını ifade eder. Mas
tan "tark" ve "turuk"tur. Sonra bu manadan genişletilerek her ne olursa olsun 
geceleyin ortaya çıkıp göze, günüle çarpan her şeye, hatta hayall görüntülere 
dahi tank denilmiştir. Nitekim Şair: 
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"O hayal >:<)rdü ve hiçbir tarafa meyletmedi. Oysa kervan/arımızı 
hızlandırma açısından gece kadar etkili bir şey yoktur. " demiştir. Bizim zihne 
çarpmak tabirimiz de bu türdendir. Bir de Tarık, özellikle sabaha karşı doğan 
sabah y ı ldızına da denir. Burada Tarık, yemin ile cevabı arasında bir ara cümlesi 
olarak şöyle tefsir olunuyor: 

jJll&Jı L. ��·lı �� Bildin mi sen Tarık nedir?. �wı �( "Karanlığı yaran 
yıldızdır. " Üzerine yemin edilen o Tarık, delen yıldızdır. 

NECM-İ SAKIB, delik manasına "sakb" kökünden "delen yıldız" demek 
olup ışığının kuvvetinden dolayı karanlığı deliyor gibi görünen her parlak 
yıldıza denir. Nitekim aynı mana ile şihaplara yani kıvılcımlara veya akan 
yıldızlara da "sakıb" denilir. Bir de kuş yukarı yükseldi demek olan }llııı � . .lt ta-

� 

birinde olduğu gibi sakb, yükselme manasına gelir ki bazıları bu manayı göz 
ününde bulundurarak necm-i sakıb, yüksek yı ldız demek olduğunu söylemiş
lerdir. Şu halde �wı �1 'nün başındaki "lam" cins ifade eden lam olmak üzere, 
gece doğan herhangi bir parlak veya yuksek yıldız cinsi veya tam ahd için ola
rak, sabah yıldızı ve İbnü Abbas'tan bir rivayete göre Cediy(l) yıldızı veya �(, 
Sfiresi'nin başmda geçtiği gibi Süreyya veya Kur'an yıldızı olmak ihtimali de 
vardır. 

İlk akla gelen Sabah yıldızı olmakla beraber Tarık manevi şeyler için de 
kullanılabildiğine ve �./ı:+_ � ��:, "yıldızla da yol hulurlar"(Nah l , 1 6/16) 

manasınca yıldızda bir hidayet ve yol gösterme manası olduğuna göre ''Necm-i 
Sakıb"tan maksadın geceleyin gökte doğan herhangi bir parlak yıldızm göze 
çarpması halinde ışığın şuurumuzda parlayışı gibi manevi semadan nefisleri
mize gelip vicdanımıza işleyen ve zihnimize nakşedilerek bizi içimizdeki ve 
dışımızdaki karanlıklardan çıkaran iman ve kesin inanç nurlanyla manevi kalbe 
doluşları ve ilahi irşatları kapsaması daha uygundur. Yani, göğe ve sizi ka-

( 1) Ccdiy yani oğlak hurcu değil, Cediy yıldızı ki Kuzey kuthund:.ı bcn:il-ı n:.ı'§ (yedi kardc�lcr) ile 
birli�tc hareket eden bir yıldızdır. Kamus Şarihi'nin beyanına göre yıldızlarla uğraşanlar ona 
küçültme kipi ile "Cudcy" derler. Bu ad ile onu Ccdiy hurcun<lan ayırırlar. Ccdiy, Kova'ya 
bitişik olan burca da denir. "Kamus Tcrccmcsi Sıhah-ı Ccvhcri"dc, "Ccdiy kuthun yanında hir 
yıldızdır ki onunla kıble bilinir." dcmİ§tir. 

Benat-ı na'ş, Türkçe'de yedi kardc§lcr denilen "Büyük ayı ve Küçük ayı ismi verilen yıldız 
kümeleridir. Na'ş, bunların gövdeleri olan §Ckli resimleyen dörder yıldız, bcnat da bunların 
kuyrukları denen üçer yıldızdır. Abdurrahman Safi'nin 'Suvcr-i kcvfıkihin<lcn ve "Tacu'l
arus"tan anla§tldığı üzere bura<la maksat Küçük ayı'nın kuyruğundaki parlak yıldızdır ki Ku
tup yıldızı, Demir kazık denilir. Araplar buna Ccdiy, yıldızlarla ilgilenen iilimlcr küçültme 
�ekli ile Cüdcy derler. (Mücllit) 
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ranlıklardan aydmlatmak için yıldız gibi şuurunuza çarpan ve maddenizi delip 
gi)nüllerinize işleyen hak nuruna yemin olsun. 

� JS' �ı Hiçbir nefis yoktur ki li.i� � � ille üzerinde bir hafız, bir · . , , 
koruyucu olmasın.<1) Her nefis üzerinde, her halde mutlak bir koruyucu vardır. 
Onu, her halinde bütün varlığıyla bütün fiil ve davranışlarını ve onunla ilgili 
olan her şeyi görür gözetir, hepsi onun koruması, gözetimi ve kontrolü altında 
olur. Ki O, Levh-i Mahfuz'u da koruyan yüce Allah'tır. Bir nefis ne kadar 
yüksek olursa olsun, her halinde üzerinde bir koruyucu bulunmaktan kurtula
maz. Hiç bir zaman kendi kendine başıboş bırakılmaz. Her an kontrol altındadır. 
�)� (.. �� �l.S' �(f ::,__�� � �� "Oysa üzerinizde muhakkak gözcü melek
ler var. Dürüs't yazıcılar var. Her ne yaparsanız bilirler. "(İnfitar, 82/10- 1 2) 
huyurulduğu üzere insanlar üzerine her yaptıklarını bilerek yazan değerli melek-

• . 

lcr ve JJı ;.ı ::,.. �);i� � ::,_.� �� � ::,_. ::,o·,'. �  "Onun ônünden ve arkasından tak-, , ,, , ,  ,, , ,, , ,. ip eden melekler vardır. Onu Allah 'ın emrinden dolayı gözetirler. "(Ra'd, 13/1 1 )  

buyrulduğu üzere Allah'ın emriyle her insanı önünden ve arkasından muhafaza 
ederek takip eden muhafız melekler bulunmakla beraber, Kaf SCırcsi'ndc �j 
:.\.'-::')ı r. � fJ! y)1 �� : .. ·;; � �_;:;; (.. �r.:� �L..,;�fı ı:"iı;. "Andolsun insanı biz yarauık 
ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz ona şalulamar11ula11 
daha yakınız. " (Kaf, 50/16) ayetinde geçtiği gibi onlar insanın nefsindeki her 
gizli vesveseye ulaşamaz; fiillerini, sözlerini, kararlarını kayıt edip zabıt tutar
larsa da bütün içindekileri bilemezler. Fakat şahdamarmdan daha yakın, J.S' � ,, � L,::. "Jler şeyi koruyucu" (Hud, 1 1 /57), �� L,::. J.S' � "Her şeyi hakkıyla , , , , ,,. 
gözeti-ci"(Ahzab, 33/52), "'./\:;.:, � � "Her şeye şahit" (Maide, 5/1 1 1 7) r-!' 
!J�I �(� "Göğüs/erdekileri bilici"(A.1-i İmran, 3/1 19, 154) olan yüce Allah hep
sinin üzerinde koruyucudur. Bütün muhafızlar onundur. İnsanın hafızası da 
onun koruyucu olduğunu gösteren delillerden biridir. 

Ebu Umame (r.a.)'den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (s.a. v .) bu
yurmuştur ki: Mümine yüzaltmış melek vekil kılınmıştır. Onlar bal çanağından 
sinek kovalar gibi müminden şeytanları kovarlar. İnsan kısa bir süre kendine 
bırakılsa şeytanlar onu kapışıverirlerdi.<2) 

Bazıları bu ayette geçen "hafız''ı, koruyucu hafaza melekleriyle, bazıları da 

(1)  Burada Q t.ı_ı manasınadır. �! olumsuzluk cdatıdır. Mim şeddesiz olarak okunduğu kıriiclc 
göre "in" şeddesiz, "lam" başlangıç lamı, 0ma'' zaittir. İkinci tefsir huna i�arcttir. (Müdlit) 

(2) Kurtubi, Ahkamü1l-Kur1an, XX, 3 ;  el-Hindi, Kcnzü'l-Ummaı, J, 1279; AICısi, Ruhu1l-Mcani, 
xxx, 122. 
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aı ı ıdlcri kayda geçiren yazıcı kontrol melekleriyle tefsir etmek isknıi�lcrsc de 
asıl maksat her ik i  mana ile hepsinin üzerinde gerçek koruyucu olan yüce 
1\ 1 lah'tır. 

Bazıları da burada "hafız" ı akıl diye anlamak istemişlerdir. Fakat 
söylediğimiz gibi insanın akıl ve hafızası da yüce Allah'ın ayet ve delillerinden 
biridir. Nefis, göğü ve Tarık'ı onunla anlayıp kendisiyle mukayese ederek 
üzerindeki "hafız"ı anlamaya giden yolu bulabilir. Bundan dolayı akıl yoluyla 
hu davayı isbatın veya nakil yoluyla bu haber vermenin bir dalı ve şubesi ola
rak buyruluyor ki: 

�w�ı >��li Onun için insan baksın, üstünde bulunan göğe ve geceleyin 
karanlığı delen parlak veya yüksek yıldız gibi göze gönüle çarparak nefsine ge
len Tarık'a bakıp içinden ve dışından nasıl yüksek bir koruma ve kontrol altında 
hulunduğunu anlamak ve ona göre fenalıktan sakınıp sonunda sevinebileceği 
görevleri gayret sarfederek yapmak üzere kendini düşünsün. � � Neden, han
gi şeyden ya.rataldı? 

Bazıları burada insan nefsinin, "heykel-i mahsüs" yani görünen heyke] de
nilen bedenden ibaret olduğunu ve bu şekilde bu sorunun insana, değersiz bir 
varlıktan ibaret olduğunu dü§ündürme akışı içinde sorulduğunu söylemişlerse 
de bu tamamen doğru değildir. Zira �w�1 >�Ji "insan haksm" emrinden, i lk ev
vel insanın bedenden ibaret değil, bakan, yani düşünen şey demek olduğu 
anlaşılır ki bu da Kıyame Suresinde geçtiği gibi i� � � �w�·ı � "Doğrusu 
insa'n kendine karşı bir basirettir, kendi nef,·ini gôrii.r. "(Kıyamet, 75/ 1 4) 
ayetinin ifade ettiği mana ile tamamen aynıdır. Gerçi cevapta insanın bedeni iti
barıyla yaratılışı, yaratılmaya başlanması anlatılmış ise de bundan insanın be
denden ibaret olması gerekmcyip yaratılış aşamalarından bir aşamaya ait olarak 
beden ile ilgili bulunduğu anlaşılmış olur. 

İkinci olarak, bu sorunun bu şekilde sorulmasında, sözün akışına göre in
sanın üzerinde bulunan koruyucu ve gözetici karşısında aciz ve değersiz oldu
ğuna bir uyarı bulunduğunda şüphe yok ise de asıl sorunun gelişi, o değersizliği 
dü�ündürmek değil, onu değersiz bir başlangıçtan yaratıp yükselterek "düşünen 
insan" derecesine getiren yüce yaratıcının yaratma ve korumadaki gücünün 
büyüklüğünü düşündürerek o yaratıcının tekrar yaratabileceğini göstermek ve 

..... 

dolayısıyla �ı;_ıı fl. r"Y. "Bütün sırların yoklanacağı giin "de sırların temiz ol-
ması için gurura saplanmayıp Allah'a doğru yükselmek üzere kcn<li nefsinden 
<.;aha harcaması gerektiğini anlatmaktır ki nazar, yani bu ayette emredilen bakma 
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vt· dli�ünmc, bu ça�anın ba§langıcı demektir. Onun için yaratı) ışının başlangı
rmda bir erlik suyu halinde iken bile rahime geçmek için bir tür gayret ve çaba 
dt·mck olan dıfk, yani "atma" özelliği açıkça belirtilerek cevabında buyruluyor 
k i :  ı,;;r� . (. ::_.... � Atan bir sudan yaratıldı. . . . 

DIFK fiili, dökmek, atmak gibi geçişli olduğu için suyun niteliği "atılan"· 
vt�ya "dökülen" olması gerekirken "atan" denilmesi kuşkusuz çok dikkat 
\l'k icidir. Bunun izahını üç şekilde yapmışlardır. 

BİRİNCİSİ, Zeccac'ın Sibeveyh'ten naklettiği üzere :,..0 hurmalı ve �� , , 

siil lü gibi nisbet manasıyla "dıfıklı" demek olarak yine atılan manasından ol
ıııasıdır. 

İKİNCİSİ, �G ,-.. _r "Razı olunmuş hayat"(Karia, 101/7) ayetinde olduğu - ... - , 
gibi isnad-ı mecazi yoluyla ism-i meful yerine ism-i fail kullanılmış olmasıdır. 
l •'crra: "Sıfat yerinde bunu Hicazlılar diğerlerinden daha çok yapar. �lS' � 
"(;izlenmiş sır" ,  �0 � "Yorgun düşmüş dikkat" ve �u J::J "Uyunan gec;" ta'
hirlerinde olduğu gibi" demiştir. 

ÜÇÜNCÜSÜ, İmam Halil ve Kutrub'tan dıfk ve dufuk kelimelerinin 
dl>külme manasına da geldiği nakledilmiştir. Fakat hangisi de olsa bunun bu 
�ekilde anlatılmasında bir nükte olmalıdır. Bu ise, su�a bir çaba tasavvur ettir
mek üzere atma işinin onun tarafından yapıldığının söylenmesidir. 

"Ma" kelimesinin başındaki "min" başlangıç ifade eder. "Bir kısım" 
manasına gelmesi de JJ)I �� • (Jı JS' ::_.... � "Suyun hepsinden çocuk olmaz. "(l) 

, / , 

sahih hadisinin manasına uygun olur ki, "atan bir suyun bir kısmından yaratıldı" 
demek olur. "Ma" kelimesinin sonundaki tenvin de küçümseme, değersizlik, 
adilik ifade eder. Değersiz, basit bir sudan manasındadır. Ama rastgele atılan 
her sudan değil şu nitelikteki atan sudan k i  ��� �ı � ::_.... [� erkelin 

,, � , .. ,, 
sulbü ile kadının göğüs kemikleri arasından çıkar. 

SULB, sulüb, saleb salib; başın arka dibinden kuyruk sokumuna kadar arka 
kemiğine denir ki omurga kemiği, amudi fikari ve bel kelimeleri ile ifade edilir. 
Dimağdan inen ve "nuha-ı şevki= omurilik" denilen ve sinir sisteminin ana hattı 
olan "korkar ilik"(2) onun içinden iner. Beden şekillenme ve oluşumunun sertlik 
ve sağlaml ık  ekseni demek olan bir temel direğidir. 

TERAiB de "teribe"nin çoğuludur. Göğüs kemiklerine denir ki "göğüs tah-

( 1 )  Ahmed b. Hanbel, Müsncd, III, 49, 59, 93. 
(2) Buna "kokar ilik" dahi derlerse de bütün sinirlerin ekseni olmak itibarıyla hassaslığını ifade et

mek üzere korkar olması kokar olmasından daha uygun görünür.(Mücllil) 
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tası'' tabir edilir. İki meme ile boyun halkası kemiklerinin aralığına veya göğsün 
sağ tarafmdan dört ve sol tarafından da dört kaburgaya veya iki el, iki ayak ve 
iki göze de denilir. Özellikle göğüste gerdanlık takılan yere denir. Demek ki 
sırttaki omurların karşılığı olarak göğüs kemiğinin sağ ve sol kaburgalara doğru 
dallanan her boğumu bir teribe olup hepsine birden terib ve teraib denilmiştir. 
Bu durumuda asıl teraib, göğüs tahtasının eksenini teşkil eden ve boyundan 
memeler arasına doğru inen kemikler olup etrafı itibarıyla sinenin gerdanlık 
takılan bölümüne ve hepsine denir. Nitekim İmriu'l-Kays'ın: 

, • . ' ı•,. t1 •• , �- · (' , · � · • • , ' ı' . • • t · · · - ·  � � 4-J � • ' .; 4.41.A.. .....1:. � \..4..ı � . . .,,,.,.-- . .,.. ..,;;--- - . ----.--.--
, , -

"Beli ince, bembeyaz, göbekli değil, 
Sinesi ayna gibi parlaktır. " 

beytinde ayna gibi cilalanmış diye nitelediği teraib, kemikler değil, sinenin ken
disidir. 

Sulb ile teraib bedenin arkadan ve önden iki duvarını bel ve bağır gibi 
esaslı iki temel direğiyle ifade etmiş oluyor ki bunların arası üreme aygıtmı kap
sar. Şu halde "sulh ile teraib arası", bedenin bütün şekliyle ilgili olup ortasında 
bulunan üreme aygıtlarından kinaye olur. Aynı zamanda sulh erkeğe, teraib de 
kadına işaret olarak aralarının birleşmesinden kinaye olmak da sulbün erkek, 
sinenin kadın hakkında daha meşhur ve açık olması itibarıyla herkes tarafından 
bilinmiş olmaya daha yakındır. Gerçi (:� "çıkan" kelimesi 11ma-i dafik" (atan 
su)in sıfatı olmak daha yakın bulunduğu için, altında gizli olan "o" zamirinin 
bunun yerini tutmuş olacağına nazaran dafık kelimesinden açıkça erkeğin suyu 
anlaşılabileceği gibi; "sulh ve terfüb arasından" ifadesinden de ilk akla gelen 
erkeğin sulbü ile erkeğin göğüs kemikleri arası olur ise de birleşme halinde er
kek ve kadından her birinin sulb ve teraibi arasına, yahut sulb erkeğe teraib 
kadına ait olarak ikisinin de sebep oluşuna işaret olmak daha uygundur. Çünkü 
bu şekilde bu vasfın faydası daha kapsamlı olur. 

Tefsircilerin burada başlıca iki görüşü vardır: 
BİRİSİ, i lk söylediğimiz gibi "atan su" erkeğin suyu, "sulh ve terfıib arası" 

da erkeğin sulbü ve göğüs kemikleri arası olmaktır. Bununla bu işte kadın yönü 
yok sayılmış değil, ancak açıkça ifade edilmeyip �.fil. ;i}.; � �iJ.i. � :S1 � "Allah 

, , , , , 
onu hangi şeyden yarattı? Bir erlik suyundan, onu yarattı. "(Abese, 80/18-19) 

ayetinde olduğu gibi en önemli olanına işaretle yetinilmiş olur. 

İKİNCİSİ, erkeğin sulbünden ve kadının göğüs kemiklerinden, yahut ikisi-
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niıı de sulb ve göğüs kemikleri arasından çıkan iki suyun toplamına işaret ol
ınakıır. Çünkü ta Al-i İmran Sfiresi'nin başında geçtiği üzere Hz. Peygamber 
(s.a.v.) 'den "Erkek ve kadından hangisinin suyu -kuvvetçe- üstün gelirse çocuk 
daha çok ona benzer.1 1<1) diye rivayet olunduğuna göre çocuk, erkekle kadın 
suyunun birleşmesinden meydana gelir. 

Bunun iki su olduğu halde sulb ve göğüs kemikleri arasından çıkan "atan 
hir su" diye ifade olunmasının sebebi de şöyle açıklanmıştır. 

BİRİNCİSİ: Erkekle kadın ikisi birleşme halinde bir tek şey gibi olduk
larından dolayı burada bu ifade güzel olmuştur. 

İKİNCİSİ: Bir şeyin iki sebebi olduğu zaman, "bu, şununla şunun arasında 
oldu" demek uygun olur. O halde "dafik" (atan) denilmesi de, bir şeyin bir 
kısmının vasfıyla o şeyin tamamını nitelemek kabilinden olur. Bir kısmı "atan" 
vasfını taşıması sebebiyle tamamına da bu vasıf verilmiştir. Yahut kadının suyu 
da rahime dökülmesi nedeniyle onda da bu sıfat düşünülebilir. 

Bu iki görüş üzerine burada kadının da menisi var mıdır, yok mudur? Var
sa, çocuğun doğmasında asıl olan hangisidir? tarzında bazı tartışmalar olmuştur. 
Kadının da bir suyu bulunduğunu ve buna şer'an onun menisi denildiğini ve 
embriyonun meydana gelmesi için döllenmede iki tarafın da ilgili olduğunu 
tartışmaya gerek yoktur. Fakat kadının suyu erkeğin menisi gibi hayati maddeyi 
içeriyor mu, yoksa mezi gibi bir yardımcı hizmeti yapmakla kalıyor mu? 
Çocuğun yaratılmasında ikisi birlikte etken birer unsur mudur? Yoksa biri işi 
yapan, öbürü bunu kabullenen durumunda mıdır? Bu yönler aranmıştır. 

Kur'an ayetlerinin toprak, çamur, kupkuru çamur, şekillenmiş balçık, çamur 
hüJasasından sonra başlangıç olarak gösterdiği değersiz su, meni, atan su hep 
erkeğin menisinde olduğu bilinmesini ve kadın menisi hakkında bir açıklık bu� 

lunmamasını göz önüne alan bir kısım alimler, çocuğun oluşumunda asıl un�U· 

run erkeğin suyu olduğu görfü�üne varmışlar ve kadının suyunu bir hayat unsuru 
değil, bir yardımcı mahiyetinde düşünerek ilk görüşü tercih etmişlerdir. 

Öte yandan ullıkun yani döllenmenin meydana gelmesinde ka<.l ındun da bir 

maddenin iştirak edip katıldığı daha sonra çocuğun anaya da benzemesi durum· 

!arının ortaya çıkmasından da anlaşılmasına ve hadiste de bunun kadın meniıi· 

nin katılıp üstün gelmesinden olduğunun söylenmesine dayanılarak kntılnn etkili 

-- --·--·--------

( 1 )  Müslim, Hayz, 33;  İbn Macc, Tahfırcl, 1 07; Ahmed h. I lanhcl, VI, 92. 
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veya etkiyi kabul eden bir unsurun dahi nazar-ı itibara alınması g\·r�k m  i�tir ki 
bu unsur kadmm bezr (tohum) veya büyeyza (yumurtacık) tabir ol unan ve 
döllenen yum urtacığıdır. Kadmm suyunun bir  meni gibi sayılması rahmin 
üstünde "mebiz" denilen yumurtalıktan çıkan bu yumurtacıklar dolayısıyladır. 
:U)ı �� • (Jı J.S' � � "Suyun tamamından çocuk olmaz. "(I) hadisi gereğince , � , 

çocuk erkek suyunun tamamından değil bir kısmından olduğu gibi, kadın suyu-
nun da hepsinden değil, bu yumurtacığındandır. Gizli olan döllenme işinde bu
nun görevinin ne olduğu hususunda üç ihtimal vardır: 

BİRİNCİSİ, erkek tohumunun faaliyet ve gelişmesine yalnız zemin teşkil 
eden bir edilgen olmasıdır. 

İKİNCİSİ, onun ile karışıp birleşerek hepsinin birden faaliyet gösterip 
gelişmesidir. 

ÜÇÜNCÜSÜ, erkek menisi bunun faaliyetine yalnız bir uyarıcı sebep gibi 
olup yavrunun aslının o yumurtacıktan gelişmesidir. İşte tefsirciler � � [� 
��G �ı ayetinin tefsirinde birinci ve ikinci ihtimaller üzerinde yÜrümÜşler, 

, 

üçüncü ihtimali hiç nazar-ı itibara almamışlardır. Bu münasebetle burada erkek 
ve kadın sulan ile anlatılan bu üç ihtimal hakkındaki teorilere dair biraz 
açıklamada bulunmak faydasız olmayacaktır. 

Yüce Allah'ın yaratma ve kudretine, koruma ve yardımına delil göstermek 
suretiyle başlangıç ve son hatırlatılmak üzere insanın yaratılış aşamaları 
Mümim1n Sfıresi'nde ı:·;ı� � . � )) � �� �ı:r.; � . � � mı.:. � �w'iı (;� :ili� 

1 - , � ; � ,  ,,. -

, , 
"f•ı '. ( ,, , , , 'ı ,._,� • -·· ·1 ' '  ı" 

• t ,  . 1. ' I  � ,  C" ':.  ı ' ıt. _ c;·.•. "'ı . :·-1 � � ıı..- • " c;-:.1•\ı ı :•-t� -;  ıı..-:. r  .:.-;\ �ıl 4J.J ı.!.J Jl.:iİ . .;. w.,;. aLiL.:..i � • � r � li ,_.; \,,jl� � � ......... ıÜ..t.AI � � � 
� ,, ., __ , _, , ,. , ·.t� ı - ·  , -:.� -1 -.ı ı !  - · , ·.t�ı _ ,  : : ı ı -: 'ı ' , · 1 1'.A d l b '  . 
iJ� � r.1'!. ı-,,; � . iJ� �� -.\At ı-,,; � . �� � n o sun ız ınsanı çamur , , , ,,,, ,.. 

, ,, hülasasından yarattık. Sonra onu sağlam bir yerde bir tohum yaptık. Sonra o to-
humu bir enıbriyon haline getirdik. Arkasından bu embriyonu bir et parçası 
yaptık. Sonra et parçasını da kemikler haline çevirdik. Sonra bu kemiklere et 
giydirdik. Sonra onu bambaşka bir yaratılışla inşa ettik. Yaratanların en güzeli 
olan Allah 'm şanı ne yücedir. Sonra siz bundan sonra muhakkak öleceksiniz. 
Sonra da kıyamet günü muhakkak diriltilileceksiniz. "(Mü'minfın, 23/12-16) 

ayetiyle dokuz mertebe halinde sınırlandırılarak zikredilmişti. Ki bunlardan bi
rincisi çamur hülasası, ik incisi tohum, üçüncüsü embriyon, dördüncüsü et 
parçası, beşincisi kemikler, altıncısı et, yedincisi bir başka yaratılış, sekizincisi 
ölüm, dokuzuncusu yeniden dirilmedir. Birincisi olan çamurdan hülasa 
hakkında orada söz geçmişti. Burada da insan nefsi uzerindeki ilahi koruma ile 

( 1 )  Ahmed b. Hanbcl, Müsned, 111, 49, 59, 93. 
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Allah'm onu tekrar yaratmaya gücü olduğu düşündürülmek üzere bütün bu 
� , • ,, l , , ' _,, , , t , • , ,. , � • ,, ' ,, , ' tnl·rtchcler .;-'W �.; Js. .;I �l?G �ı � � �fa . ı,;;r,, . Le � �  . � r"" "Neden ya-

, ,. , ,. , " , , , , ,, ' , , ,, , 

raıildı ? Atan bir sudan. O, sulh ile göğüs kemikleri arasından çıkar. Elbette 
1\ ilah 'ın onu döndürmeye gücü yeter. " manalarıyla özetlenerek ��'i·I � 
"insan baksın" diye insana, bakması emredilmiş ve bu bakış için her şeyde,n 
lince en açık ve ortada olan "atan su" başlangıcından hareket tarzı gösterilmiştir. 
< •crçi bu hakikatte W:.. .;IJ � �;lı1 �ı�J'.;J "Sonra onu sağlam bir yerde bir tohum 

. , - , 

vaptık. "(Mü'minfın, 23/13) ayetiyle beyan edilen ikinci mertebedir. Fakat he-
men bakış atabilmek için en açık ve en yakın olan başlangıç bu olduğu için 
hi�5ok ayette önce bu başlangıca dikkatler çekilmiştir. Burada �I � � [_fa.  
y.i!)G "Sulb ve göğüs kemikleri arasından çıkan" vasfında bu suyun ·hem 
oluşumu i1kelerine hem de yedinci mertebe olan "bir başka yarafllış"la doğum 
anına kadar gelişim özelliklerine anatomik, fizyoloj ik ve embriyonolojik açıdan 
i�aretler vardır. Bunlar fiziksel, kimyasal ve biyoloj ik cihetlere kadar dallanırsa 
da burada en çok aranan biyolojik özelliktir. Bu arada cenin ilmi ve embriyon 
ilmi adıyla zamanımızda ayrıca bir tasnif ve incelemeye tabi tutulan bilim dalı 
da bu zikredilen "bakış"ı görev edinerek takip eden deneysel ilimlerdendir. Bu 
konuda eser yazılması genellikle t ıp açısından olduğu için yazılan eserler hep o 
gayeyi hedef edindiklerinden dolayı ilahiyat bakımından bunu delil olarak kul
lanıp da bir neticeye varmakla meşgul olmazlar ise de anatomi, doku bilimi ve 
organların görevleri gibi onda da insanm yaratılışına bakmak suretiyle ya
ratıcının kudretli olduğu neticesi çıkarılabildiğinden ve ahtakl, dini, insanlık 
görevini takdir açısından konumuzla ilgisi olan nice nice oluşum delilleri tetkik 
edilip düşünüldüğünden � � SLl,"i1 )1.:�n "insan neden yaratıldığına baksm" 
emrine uyarak aşağıdaki bazı tartışmalı konuları incelemeliyiz. 

Müslüman doktor Muhammed b. Ahmed el-İskenderanl "Keşfü'l-Esrari'n
Nuraniyyeti'l-Kur'aniyye" adlı eserinde diyor ki: 

Yüce Allah şahsı koruma görevlerini var ettiği gibi türü koruma görevlerini 
de gerektiği gibi var etmiştir. Onun için onu bazı görevler gibi yalnız iradenin 
hükmü altına koymamış, üreme ihtiyacı hikmetine uygun kılmıştır. Zira ıırf 

iradeye bağlı kılsaydı türün üreme ve çoğalmasında bir çok hozukluk ve 
düzensizlik meydana gelirdi. Fakat yüce Allah bizde tabii bir meyil ve ilrernc 
organları içinde bulunan hatmi ve vicdani bir his yaratmıştır. Ru organlardaki o 

his, midede bulunan batıni açlık hissi durumundadır. Meyi, gerçekte Urcmc or· 
ganlarına bağlıdır. O nedenle bu organ, işini yapamadığı zaman, o his bulunmaz 
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ve �ocukluk çağında iğdiş edildiği takdirde asla hissedilmez. Ama açlık ve 
diğerlerini hissetmek gibi bu hatmi hissin sebeplerine gelince onu antamak 
mümkün değildir. Döl suyunun varlığını ve bu döl suyunun kendine ait 
bölümlerde durmasını onun sebeplerinden olmak üzere zikretmişlerdir. Gerçi 
hunun ona yardımcı olduğunda şüphe yoktur. Çünkü uzun süre bu iş yapılma
yınca istek kuvvetlenir. Zira bu zaman içinde atım maddesi cidden çoğalır. Fa
kat bu müstakil bir sebep değildir. Zira aşırı derecede düşkün olanlarda 
alışkanlık nedeniyle cinsel i l işkiye büyük bir meyil bulunur. Oysa iffet sahibi 
olan kuvvetli erkekler böyle değildir. Çünkü onlarda bu meyil az bulunur. Bu 
duygu kadınlarda da bulunur. Fakat bunlarda meni salgısı olmaz. 

Beyin ve beyincikten her birinin de gerçekte bu görevin başlangıcında etki
si vardır. Bu hususta hayal gücünün etkisi de ona açık bir delildir. Bu anılanların 
dışında bu son iki uzvun her birinde de bir meyil bulunur ki bu durumun ortaya 
çıkmasında onun da etkisi vardır. Cinsel ilişki halinde erkeğin yaptığı iş, kadının 
üreme organına erkeğin akıcı döl suyunu atmak için hazırlanmış olan uzvunu 
sokmak ve içerde olduğu müddet içinde o sıvıyı atmaktır. Fakat bu ortak gaye
nin meydana gelebilmesi için cinsel uzvun kuvvetlenme, kalkma denilen 
gelişme sebebi ile sokmaya yeterli bir kıvama, tava gelmesi gerekir. Bu belirti 
ve gelişme ise erkeğin o hatmi duygu sebebiyle arzu duyduğu zaman ortaya 
çıkar. O vakit sidik yoluna iki ortası boş cisminde atardamarlar vasıtasıyla 
büyük miıktarda kan akımı olur. Sonra bu kan damarlarda toplanır. O sırada bu 
iki ortası boş cismin gelişip kalkabilen dokusunda, sidik borularında ve penisin 
başında hakiki bir kan birikimi meydana gelir. Bu kan hücumunu da bu dokular
da şehvet artışı ile meydana gelen heyecanlanmaya nisbet olunması gerekir. 
Bununla penis zorunlu bi sertlik kazanır ve onunla döl yatağı kanatma girmesi 
tamam olur. Onda meydana gelen uyanma, erkeğin diğer üreme aygıtına yayılır. 
O vakit iki erkeklik bezinin salgısı çoğalır. Nitekim çiğnerken tükrük bezlerin
den tükrük salgısı çoğalır. Sonra o vakit meni, çoğalmak suretiyle meni tor
bacıklarına gelir. Ondan da bu torbacıklar uyarılır. Sonra büzülüp atıcı boru 
vasıtasıyla sidik borusuna atar. Sonra bu boru periyodik bir şekilde kasılıp 
çekilir. Bu spazmatik yani istek dışı kasılıp büzülme ona komşu olan kaslarm 
hepsinde olur. İşte bu birbirini harekete geçiren kuvvetler sebebiyle meni döl 
yatağında uzağa atılır. Bu giriş vaktinde kadının görevi tamamen kısmadır. Zira 
onun cinsel uzvunun dışı hazır olur. Bu hazır oluş ile ona penisin iğne gibi gir
mesi gerçekleşir. Ancak girmeyi geciktiren bir engel bulunursa başka. Mesela 
hckarct zarı gibi ve fercin, hazırlanması mümkün olan dokusunda meydana ge-
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len biyolojik kan toplanması ve sıkıcı kasının fiili gibi k i  bu son ikisinin faydası 
ın�nisi sıkıp çarpmasını mümkün olduğu kadar tam kılmaktır. Kadın da lezzet 
veren şehvetin artmasında erkeğe ortak olur. Onun da fere ve dilciğinde erkekte 
bulunan durum gibi, hatta daha çok bir kan hücumu olur. Bu iş erkeklik uzvu
nun sokulması neticesinde ortaya çıkar. O sıra lezzet veren etlerin gevşeyjp 
hlizülme işi cinsel birleşme süresince devam eder ve gittikçe artar. Hatta öyle 
hir dereceye gelir ki kadın, erkekte meydana gelen duruma benzer müthiş bir 
kasılma hareketiyle boşalır. İşte o zaman yumurtalıklar ile borularda bir etki 
hasıl olur ki ondan döllenme vuku bulur. 

Fizyolojik mahiyeti böyle açıklanan cinsel birleşmeler, doğumların ortaya 
�ıktığı biricik üreme fiilleridir. Fakat irade bunu gerek idaresi altına alsın, gerek 
almasın herhalde bu fiil, hazırlık yapma anlamında bir iş yapmaktan başka bir 
�ey değildir. Yeni bir bireyin oluşturulması için yaklaştırmaya ve erkekle 
dişiden çıkacak olan maddeleri dökmeye hizmet etme hususunda, yemeğin sin
dirilmesinden önce yapılan işlere benzer. Bu hususta makul olan tecrübelere 
göre açık olan şudur ki, döllenmenin olmasına yardımcı, erkeklerden çıkan 
menidir. Mezi ve vedi denilen sıvılar, sadece meni denilen sıvıyı geçirmek için 
yol verici ve kolaylaşttrıcı şeyler durumundadır. Fakat bu "atan sıvı", kadının 
üreme aygıtından hangi yere kadar ulaşır. Bu bi1inmemektedir. Bu konuda 
alimlerin görüşleri, üremenin hasıl olması hakkında tercih ettikleri metotlara 
göre değişiktir. 

Bazıları, "bu meni denilen sıvı dölyatağmda kalır" demişlerdir. Çünkü bun
ların iddia ve kanaatlanna göre oradan emilir. Sonra devretme yollarından yu
murtalığa yönelir. Bazıları da, "rahme ulaşır, sonra buhar olarak yükselir ve yu
murtalığa kadar varır da dölienme olur" demişlerdir. Son olarak bazıları da 
zanna dayanarak demişlerdir ki, "rahme ulaşır, sonra oradan iki boru ile alınır ki 
bu borular rahme ve iki yumurtalığa bitişik iki kanaldır ve iki boru görünü!lün
dedirler. O vakit onlarda bir dikilme hasıl olur. Dolayısıyla onu yumurtaltklara, 
onlardan da yine rahme yöneltirler." 

Açık olan şudur ki, bu son görüş doğruya daha yakındır. Zira artık 
anlaşllmıştır ki döllenme ancak yumurtalıklarda tamamlanır. Nitekim bu, rahim 
dışında hamile kalma durumundan anlaşılır. Şu da bilinmekte ve kesindir ki, 
meni rahme püskürülür. Cinsel i l işki halinde mutlaka penisin ucu rah im 
girişinin ortasına ulaşır. Bunun ise erkekten çıkan meni sıvısının rahme girme
sinden başka faydası yoktur. Kaldı k i  meni sıvısı rahimde çok bulunmuştur. 
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Sun'i düllcnmc için yapllan akıllıca tccrühcler<len de anlaşılmıştır ki var sayılan 
meni esinti ve buharı döllenmenin oluşumunda tek başma yeterli değildir. 
Aksine meninin yumurtalıklara bizzat çarpması gerekir. Bu takdirde meninin 
onlara varması için ise borulardan başka yol yoktur. 

Bu görüşün gerçeğe daha yakın olmasının bir delili de: Erkek hayvan 
<.fü�isiylc çiftle§tirildikten hemen sonra kesilip yanlan hayvanlarda borunun say
vanı (şemsiyesi) iki yumurtalığa temas halinde görülmüş ve kadın yumur
tacığınm bu iki kanalda yani borularda durduğu da görülmüştür. 

Şimdi de döllenmede meniden ve kadın maddesinden meydana gelen 
şeyden bahsedelim. Çünkü bu gizli sırra vakıf olmak onu tanımakla olabilir: 

Şu bilinmelidir ki kadında iki yumurtalık, erkekteki iki husye (yumurta, 
taşak) yerindedir. Çünkü husyelerin çıkarılmasıyla olduğu gibi, yumurtalıkların 
çıkarılmasıyla da kısırllk durumu meydana gelir. Bir de bunlar ergenlik çağında 
açık bir şekilde gelişme gösterirler. On buğdaya denk olan ağırlıkları bu yaşta 
iki dirheme denk olur. Yine bu yaşta yüzeylerinde daha önce bulunmayan küçük 
torbacıklar görünür. Bu ilmin alimlerinden büyük bir kısmı bunları yumur
tacığın kaynağı saymışlardır. Sonra solar ve ay halinden kesilme çağında yok 
olur. Tecrübecilerin büyük bir kısmı döllenmeden az bir zaman sonra kesilen 
hayvanlarda, yumartalıklarda oluşan küçük taneler içinde bir dane bulmuşlardır 
ki onda küçük bir benek ortaya çıkmış, ondan damarlar ve sinirler çıkıyor. 
Kütleleri de bu yumurtacığm kütlesi arttıkça artıyor, sonra ayrılıyor. Bazı hay
vanlarda kendisine mahsus kanala, kadınlarda da borulardan birine giriyor. 
Sonra da ondan rahme veya rahim yerine geçecek bir yere gidiyor. O halde de
nebilecektir ki: Bu vazifede bütün canlılar arasında fark ancak şundan ibarettir: 
Bazllarında bu yumurtacık dışta yumurtlandıktan sonra yavru oluyor. 
Bazılarında da içte onun için hazırlanmış olan depoya bırakıldıktan sonra yavru 
oluyor. Bu vazifedeki bu farklılıktan dolayı canlılar iki büyük kısma ayrılır: Yu
murta ile üreyenler ve canlı varlık doğuranlar.< 1) Bu anlatılan mukaddimelerin 
gereğine göre yumurtalıktan ayrılan ve rahme düştükten sonra yerinde kalan, 
eseri görülen bu yumurtacığın kadından kaynaklanıp çıktığı muhakkak olur. 

O halde meninin yumurtalığa veya rahme düşüşü süresince doğum vazife
sindeki etkisine gelelim: 

Bu vazifede organik iş pek azdır. Bu nedenle duyu organlarımız onu 

( l )  Nitekim, 0kulaksızlar yumurtlar, kulaklılar doğurur" <.!iye mı;�hur olugclmi�tir. (Mücllil) 
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gi)rmcktcn acizdir. Biz bundan sadece şunu biliyoruz ki, meninin yumurta) ığa 
dokunması bu enteresan görevin yapılması için adet bakımından zorunlu<lur. 
Diğer vazifeler gibi bütün organların tam anlamıyla düzgün olmasına ve 
i>zclliklc ait olduğu organın biyolojik özelliklerinin tam olmasına bağlı olan hu 
vazifen in neticesi de onu gerçekleştiren işlerdendir. Bu vazife kimyevi ve fiziki 
fiillere benzemediği için bunu biyolojik organsal vazifelerden saymamız gerek
mektedir. Bazı deneyciler bunun hakikatini anlayabilmek için son derece gayret 
sarfetmişler, bununla beraber sadece zanna dayanan bir sözden başka bir şey 
elde edememişlerdir. Fakat bu zanna dayanan sözü de tamamen görmezlikten 
gelemeyiz. Aksine i l im ehli kişilerin uğraştıkları zanna dayalı görüşleri de 
kısaca söylememiz gerekir. Şöyle ki: 

Bunların farklı düşünceleri şu üç görüşe dayanmaktadır: 

BİRİNCİ görüşün sahipleri şöyle demiştir: Cenin önce kadmların yumur
talığında bulunur ve ceninin asıllarının ayrıldığı bu uzva özgü bir fiil ile onda 
oluşur. Bundan dolayı yumurtalıktaki yumurtacık bu "yeni varlık"ın tamamını 
kapsar. Ancak bu yeni varlık, tek başına hayat taşıma özelliği bulunmadığı için 
bakir tavuk yumurtası gibidir. Yavrunun bütün asıllarını kapsasa da bizzat ken
disi yavrulayamaz. Onun için bu cenin de erkeğin menisi temas etmeden hayat 
bulamaz. Bu noktadan hareketle çocukların babalarına benzemesini, "o sırada 
tutkalımsı bir kıvamda bulunan o yumurtacığa karışan erkek menisi ile büyük 
bir çeşitl i l ik meydana gelmesi" sebebiyle açıklamak mümkün olur. Bu akıcı 
meninin o yumuşak yumurtacıkta etkisi, mührün yumuşak mum üzerideki etki
sine benzer ki, mum o etki ve eseri korur, kalır. O halde erkek cinsel il işki<.Je 
gücünü ne kadar çok harcarsa çocuğun ona benzemesi de o kadar yakın olur. 
İrsi (kalıtımsal) hastalıkların çocuklara geçmesini de bu durum ile açıklamuk 
mümkün olur. Sonra görünüş itibarıyla alaka'nın içi dişiden kaynaklanır. Aksine 
dışı da erkekten çıkar demek olur. O halde dişi at ve erkek eşek gihi türleri 
farklı iki hayvanın birleştirilmesinden netice olarak doğan katır, dı�tan erkeğe 
içten dişiye benzer. 

İKİNCİ görüş de, iki meninin yani erkek menisi ile dişi menisinin rahimde 
birbirine karışması hakkında söyledikleri eski metottur ki Hipokrat, Calinos ve 
daha başkalarının eserlerinde açıklanan budur. Son devir alimlerinden bazıları 
da bu görüştedir. Bu görüşü savunanlar şöyle der: Erkeğin bedeninden her uzuv, 
uzvi (organik) denilen bir takım cüz'I şeyler atar. Erkeğin de kadıntn ua 
gözlerinden, kulaklarından ve diğer uzuvlarından çıkan bu cüz'i şeyler erkekten 
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ve dişiden gelen ve bünyenin temelini teşkil eden bir iç kahbı etrafında sıralanıp 
dizilirler. Bu yol, anne ve babaya benzeme yolu olmalıdır. 

ÜÇÜNCÜ görüş, "bezriyyun" yani "tohumcular"ın görüşüdür ki en güzel 
yol budur. Bunlar arasında da farklı görüşler vardır: 

Birincisi: Mütekaddimin (önceki alimler) şunu tercih etmişlerdir: İki nut
f eye hayat verilmesi rahimde olur ve bu son derece latif bir sinirsel unsur 
vasıtasıyla olur. Fisagurs bu görüşe varmıştı. Yahut bir manyetik karışım ile 
veya erkeğin sıvı menisi ile olur. 

İkincisi: Döllenme yerinin yumurtalık olduğu görüşünü savunanlar der ki :  
birleşim ancak yumurtalıkta olur. Şu  anda son devir alimlerinden büyük bir 
bölümünün görüşü de budur. Ancak bunlar da şu hususta ayrılmaktadırlar: Bu 
birleşme, meni maddesinin döl yatağma girdikten sonra emilmesi ve kan akımı 
yoluyla yumurtalığa gitmesi ile midir? Bazılarmın görüşü budur. Yoksa meninin 
buharlaşması vasıtasıyla m ı? Veya manyetik karışım ile mi? Veya elektiksel bir 
coşturma ile mi? Yahut sadece cinsel ilişkiden meydana gelen hareket ve tit
reşim ile midir? Çeşitli görüşler vardır. 

Üçüncüsü: "Gözle görülmeyecek kadar canlılar" olduğunu savunanların 
görüşleridir. Bunlardan kimine göre, döllenme rahimde yumurtacığm katılımı 
olmadan olur. Kiminin görüşüne göre de anılan hayvancıklar yumurtalıktaki 
küçük torbacıkları rahimde beraber · bir birikinti sağlamak için kendilerine 
çekerler de döllenme rahimde olur. Kimi de şöyle olur varsaymıştır: Bu hay
vancıklardan biri rahimde yumurtacığ'ını kendine çeker de ondan küçük bir yol 
açarak içine girer. Ve döllenme

.
o anda meydana gelir.<1 ) Prikus ve Domas, Buk

rat ve Arastatalis'in görüşlerine dönerek rahim boşluğunun döllenme yeri 
olduğunu tercih etmişler ve bunu bir takım maddelerle vurgulamışlardır. Bu 
cümleden olarak tecrübelerinde ne boruda ne yumurtalıkta o hayvancıklardan 
bir şey bulmamışlar. Oysa rahimde ve iki tarafında çok bulmuşlardır. Bir de yu
murtacık karışımdan evvel sümüğümsü bir tabaka ile kılıflanmaya muhtaçtır. 
Bunu ise yumurtalıktan rahme giderken borudan alır. Bir de bunlar doğrudan 
doğruya yumurtalıktan aldıkları yumurtacığa sun'! döllenmenin yapıldığını 
görememişlerdir. Oysa onlara göre borunun geçirdiği yumurtacığa sun! 
döllenme ile hayat ·vermeden daha kolay bir şey yoktu. Fakat buna karşı şu 

( l )  Ru hal tavuk ve hcnzeri hayvanların yumurtalarını.la görüldüğü üzere embriyon hali
dir.(Mücllil) 
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mü1kil durum ortaya çıkmıştır. Ruviş çocuk yapıcı maddeyi yani meniyi zina 
yapan bir kadının -ki o sırada kocası tarafından öldürülmüştü- borusunda bul
ınu�tur. Bunun gibi bazıları da o halde öldürdükleri hayvanların dişilerinde bul
ınu�lur. Bazıları da köpek ve sığırlarda bu gibi gözlemlerde bulunmuşlardır'. 
Kurbağaların yumurtasını dölleme ancak önce koyu bir sümüğümsü yağa 
hatırılmakla mümkün olduğu bizce bilindiği için kadınlarda bu durumun hasıl 
olmasını da buna kıyas edebiliriz. 

Prikus ve Domas'ın döllenemez buldukları yumurtacığa gelince, anlaşılıyor 
ki onlar onu yumurtalıktan kuvvetle ayınrlarken aletler onda mutlak bir bozul
ma meydana getirmiştir. 

Ne rahme bitişen bir boru ile hamileliğin varlığı, ne yarısını boruda yarısını 
yumurtalıkta gözledikleri cenin gözlemi, ne de çok gözlenmiş olan "rahim dışı 
hamilelik" sabit olmadığı var sayımına göre de söz aşağıdaki gibi esere dayana
caktır: 

Nutfelerin birbirine karışımı: Doğrusu döllenme hareketi bize gizlidir. Bu 
konuda nihayet söyleyeceğimiz: Yumurtalıkta bulunan küçük torbacıklardan 
birisi ergenlikten sonra hızla büyür ve uzvun düzeyinden yükselir. Dış zarı 
yavaş yavaş incelir. Sonra cinsel ilişki vaktinde çatlar. Ondan bir küçük tohum 
çıkar k i  o hakiki yumurtacıktır. Çıkınca yumurtalıktan bulunduğu yer üzerinde 
kan alma şişesi şeklinde bahis konusu bulunan boruya girer. Çatlamadan önce o 
yumurtacığı kapsayan koruyucu cisme bazıları cism-i asgar (küçük cisim) 
demişlerdir. Sonra bu koruycu cisim çatladığı zaman onda küçük bir yara mey
dana gelir. Bu yara yavaş yavas iyileşip kapanır ve yerinde bir pürüz veya derin
l iğ i  farklı bir çukur, bir eser bırakır. "Küçük cisim 11 denilen asıl bu pürüz veya 
eserdir. 

Bu ilmin alimleri demişlerdir ki: 

Bu iki görüşün<1) hakikatını ortaya çıkarmak için yeni bir inceleme ve tet
kike ihtiyaç vardır. Bazıları demiştir ki: Ben kadınların yumurtal ığında hatta 
döllenmeden önce sararmış bir kütle, hatta soğan büyüklüğünde, hazan da fındık 
gibi kütleler müşahede ettim. Yardı�tan sonra da onda bazan hir durum 
gözledim ki yumuşamamış bir ciğer uru gibi, hazan da tane tane yapışmış bir 
donmuş madde görüntüsü gibi, hazan da merkezinden dairesine doğru 
yumuşamaya başlamış bir kese manzarası gibi ve yumurtalığın yüzeyi üzerinde 

-·-------

( 1)  Döllenmenin yumurtalıkta veya rahimde olması görüşleri. (Müdlit) 
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hundan meydana gelen yumurtacıklar bazı kere cidden büyük oluyor ve olgun
luk halinde parçalandığı vakit de ondan bir boşluk hasıl oluyor ki ancak çok 
yavaş bir şekilde iyileşip kapanır. Sonra derin bir çukur bırakır. Bu çukur daha 
önce orada onun var olduğunu gösterir. Bir yumurtacık için olan şeylerin üç 
veya daha çoğu için de olması mümkündür. Bu yumurtacığın gelişmesi gibi, ge
rek cinsel il işki halinde çarpıntı vasıtasıyla, gerek elektriksel akım ile, gerek 
meninin buharlaşması ile, gerek küçük canlılar ile, gerek meni maddesinden 
herhangi bir unsur ile olsun, her döllenmeden sonra yumurtalığından bir yu
murtacığın ayrılması gerekiyor ki, ondan derhal ne türlü olursa olsun, bu neti
ceyi doğuran varlığa benzer bir varlık hasıl oluyor. Gerek meni unsuru kadının 
nutfesine doğrudan doğruya ulaşsın, gerekse genel dolaşım içine girdikten sonra 
ulaşsın. Gözlemlerden elde edilen ancak budur. Bundan fazlası bilinmiyor.(1) 

Erkeğin nutfesi: Meni çıkarken iki sıvıyı kapsar. Birisi sütü andırır, azdtr. 
bunun aslı prostat (kestanecik) denilen guddeye nisbet olunur. İkincisi beyaz, 
koyu, ak tutkal görünümündedir. Bunun da husyelerden çıktığı söylenir. Bunda 
hayat maddesi bulunur. Araştırmalardan elde edildiğine göre insan menisinden 
her yüzyirmibeş cüz; yüzonikibuçuk cüz suyu, yedibuçuk cüz sümüğümsü 
canlılık maddesini, 1, 1/4 cüz sodayı ve 3,1/4 cüz fosfat kireci, yani yanmış ke
mik gibi bir toprağı içerir. Onda bunlardan başka bir sümüğümsü madde, bir 
uçan madde ve kükürt de bulunur. Meni bir kapta örtülü veya örtüsüz bırakıldığı 
vakit 20-25 dakika sonra su gibi incelir. Bunun nedeni bilinmemektedir. .Isı az 
da olsa bu sulanma olur. İyice ısıtıldığında terkibi çözülür. Bundan birçok 
nışadır çıkar. Mesela, meni bir sahanda havaya karşı bırakılsa, eğer hava sıcak 
ve kuru ise koyulaştr ve katılaşır ve onda fosfat kireci bil lurları görünür. Az 
şeffaf, kolay kırılır kabuklar olur. Eğer hava sıcak ve rutubetli ise terkibi kuru
madan bozulur, sararır, asitleşir ve ondan kokmuş balak gibi bir koku yayılar. 
Sonra küflenir. Meninin özelliklerindendir ki ne sıcak ne de soğuk suda 
cıvıtmadan önce erimez. İnsandan ayrılması halinde meni bir suya düşerse 
kabın dibine iner ve biraz toplanır, sonra bir miktan erir. Kalanı da suyun içine 
atılmış pamuk tozuntuları gibi dağılır, o vaki süzülür de süzüntü "hammam-ı 
mariyye" (kaynamakta olan su) üzerinde kuruyuncaya kadar ısıtılırsa ondan bir 
koku yayılar ki bu, meninin kendine özgü kokusudur. Bu durumda meni biraz 
sarıya çalan inci gibi bir görünüm kazanır. Kabın kenarlarında ondan çok ince 
bir tabaka kalır. Kabın dibinde kalan artıktan alınıp da o tabaka üzerine eriyin-

( 1 )  Muhammed h. Ahmed, Kc�fü'l-Esrar'in-Nfıraniyycti'l-Kur'aniyyc, 1, 34-38. 
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n�yc kadar dökülür, sonra sıvı kurutulur da ondan geriye kalan artık, damıtılmış 
su ile çalkalanır sonra da bu su yüksel irse ondan bir hülasa olur ki ayçiceğinin 
>!ük rengini kızartır ve bu madde et hülasasına benzer. Çünkü ısıtıldığında 
kızarmış et gibi kokar. Kömür olup yanıncaya kadar ısıtma devam ederse biraz 
kül kalır ki bu kül soda ihtiva eder. 

Erkek menisinin konulmuş bulunduğu uzuvlar: 

İki husye, iki meni borusu, iki meni torbacığı ve iki meni atıcı kanaldır. 

Meni husyelerde çıkarılıp "ev'iye-i atiye" denilen özel damarlarda peşpeşe 
geçer. Meni borusu denilen nakledici kanaldan meni torbasına gider. Husyenin 
(izci dokusu olan bu damarlar gayet ince, çözülünce 900 metreye kadar uzana
hil <liği söylenen katlı l iflerden mürekkep olup birbirine eklenerek ve dal ve 
�övdelere ayrılarak örülmüş ve hepsi üst tarafta "ceyb" denilen küçük bir 
hoşluğa yönelmiş damarlardır ki bu gövdelerin sayısı ondan onikiye ve bazan 
yirmiye kadar olur. Bunların toplammdan husyenin başında "berbah" denilen bir 
kısım oluşur ve ondan meni nakledici kanal çıkar. 

Meni borusu; atardamar, toplardamar, lenf damarları ve meni nakledici ka
naldan oluşur. Bunların hepsi hi lal şeklinde bir doku vasıtasıyla birbirine katıhr. 
Bu meni borusu husyenin üst kenarından kasık mafsalına doğru yükselip orada 
kalça halkasından geçerek karına dahil olup meni torbacığı ile birleşir ve oradan 
meni atıcı kanal çıkar. 

Biri sağ ve biri solda iki meni torbacığı, sidik torbasının alt tarafında 
boğum arkasında iki sidik borusunun girdiği yerin önünde ve kalın barsağm üst 
tarafında kalan yani bel kemiği önüne konulmuş, her birinin uzunluğu iki, eni 
yarım santim kadar iki küçük örtülü torbadır ki faydaları meniye depo olmaktır. 
Meni onlarda korunur ve ayrılacağı zaman onlardan çıkıp atıcı kanal vasatasıylu 
atılır. 

İki meni atıcı kanal ise, iki meni torbacığının itici kanalıyla naklcdici ka
nalın birleşmesinden oluşmuş ve bir santim kadar uzunlukta olup iki meni tor

bacığından geçerek akıntı yoluna açılır. 

Dişinin Suyu: İ lk olarak, biraz yapışkanlığı bulunan akıcı bir sıvıdır ki dl�I 

yolu duvarlarından ve fercin iki dudağının yakınlarından çıkar. Çünkü onun ta
rafında hafifce beze dokusuna benzer bir doku vardır. Bu sıvı, erkeklerin me
nisine benzemez. Çünkü hafif, şeffaf, saf ve berraktır. Bunda erkeklerin nıcni

sinde bulunan hayattan bir şey yoktur. Fakat ilahi kudret fere boşluğunda o 
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suyun dökülmesini sağlayan damarlar yaratmış V \!  bu sıvının inişini lam bir kz
z�l ile beraber kılrnı§tır ki  yumurtalıkta döllenme · için kadınm üreme urganları 
uyansın. 

İkinci olarak, erkekteki husyeler yerinde, hacimleri fındık kadar ve şekil leri 
yumak gibi, basık oval biçimde olan ik i  yumurtalık da, yapışkanlı bir sıvıyı kap
sayan, n:ngi sarıya çalan küçük küçük torbacıklardan oluşmuştur ki ,  Allah bil ir, 
cenin tohumlarını içermektedir.O) 

Rahmin iki tarafından üstte, her biri bir tarafta i k i  delik vardır. Bunlara ra
him boruları denilen iki ·boru (Fallup borusu) bitişmiştir. Uzanaşlan deliklerden 
rahmin iki tarafı üzeriden boğum yakınma doğru karşı karşıya bir hizadadır. 
Çapları çok küçüktür. Ünsiyet ve yakınlık yönleri rahimde sabit ve yerleşmiş; 
vahşilik tarafları ise serbest, yayılmış ve serilmiştir ki buna borunun sayvanı de
nir. Yumurtalığı kucaklar, yumurtalıklar borunun bu sayvanları içine yerleştiril
m iştir. Yüzeylerinde büklümler pürtükler ve mesafeler ve iki  yumurta l ık arasın
da onbeşten yirmiye kadar şeffaf küçük torbacıklar vardır ki hacimleri is tane
cikleri gibidir. Bunlar da sarıya çalar yapışkanlı bir sıvıyı kapsarlar. İ§te yumur
talıkların faydası böyle birtakım torbacıkları kapsaınaktır ki bu torbacıklar daha 
sonra erkek menisinden gelişmesi mün1kün olmak üzere önce oluşturulmuş bi
rer tohum diye zannedilmekte ve öyle kabul edilmektedir. Bunları rahime nak
leden de borulardır.(2) Fıkıhta "erkek menisi; beyaz, kalın ve atma özelliği taşır, 
kadın menisi ise, ince ve sarı olur, atma özelliği taşımaz" diye tarif olunması da 
bu açıklamalara uygun düşmektedir. Bu şekilde çocuk, sulb ve göğüs kemikleri 
arasından çıkan iki suyun toplanmasından meydana gelir. 

Erkeğin atıcı olan menisi birçok m iktarda meni l<.ıneciklcri içerir ki her biri 
gelişmesinden sonra nc�'ct ettiği varlığa benzer varlıklar olmak mümkün ve iy i  
bir aslı içermekte olup ondan bütün asabi özell ikleri doğar ve <li§i ancak onu 
içinde taşıyan bir kap gibi bir unsur olma manası ifade eder. 

İnsan bu şekilde nutfe m\?rtebcsin<len üçüncü mertebe olan embriyon 
aşamasına geçer ki o, tutmuş oları nutfe olup cidden farkl ı  zamanlarda rahmin 
içinde gözlenebil i r. Tohumun içerdiği �effaf bir sıvının ortasında karanlık, 
küçük bir asi i noktadır. Bu nokta, a l imlerin görüşüne göre rahmin l i flerine 
yapı§ıktır. Bazılarının görüşüne göre o sıvının ort:.!sında yüzmektedir. Şu ana 

( 1 )  Muhammed b. Ahmı.:d, a.g.L�., 1 ,  31�32. 

(2) Muhammed b. Ahmet!, :ı.g.c., I, 30. 
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kııdar tohumun rahimde ne zaman ortaya çıktığı tam olarak tesbit edilememiştir. 
Bukrat, "altı günde o sıvının ortasında küçük şeffaf bir küre olur" demiş, 
h111.ıları da ancak on-onbeş günden sonra gözlenebileceğini söylemiştir. Birçok 
krcübelerden anlaştldığına göre tohumun yumurtahktan rahme nakli için biraz 
giin gerekli olduğu. anlaşılmış ise de canlılardan her türün ferdi için bu zaman 
hir mi değil mi  ortaya konamamıştır. Açık olan tavşanda üç gün, köpeklerde 
nltı<lan yediye veya sekize kadardır denilmiş; bazıları da ceninde insan şeklinin 
ancak otuzbeş günde başladığı ve o zaman balansı büyüklüğünde olduğu ka
naatine varmıştır. Daha başka sözler de söylenmiştir.(!) 

İşte insan o atan sudan böyle bir embriyon, sonra et parçası, sonra kemik 
yapılarak, daha sonra bu kemiğe et giydirilerek yedinci mertebede bir başka ya
ratılış olarak, nihayet kadının sulbü ve göğüs kemikleri arasından doğar. 

Bu birleşme ve böyle hayatj birtakım görevlerin yerine getirilmesi hikme
tiyle Allah tarafından sağlam bir şekilde yaratılıp örtülü ve saklı yerlerde bir 
düzene göre gereği gibi yerleştirilmiş olan üreme aygıtına "Sulb ve göğüs ke-

' 

mikleri arası" tabiriyle işaret olunması ve bunları çevreleyen sınırların özellikle 
"sulb ve göğüs kemikleri" ile ifade buyrulması ve bu arada �fa "çıkar" buyrula
rak çıkma işinin atan suya nisbet edilmesi kuşkusuz bu görevin bütün sırlarını 
içeren nükteleri kapsamaktadır. 

Bu önce iki sert kemik arasında mahsur olarak ıztıraplı bir görevin yerine 
getirilişine ve bunu yerine getirme sırasında saklılık ve gizliliğin gerekli 
olduğuna işaret olduğu gibi, bu kemikler dimağdan gelen sinir sisteminin bütün 
kollarıyla ilgili olmak itibarıyla, bu görevin yerine getirilmesinin kapsamlı bir 
hassasiyetle ilgili olarak idrak edici nefsin isteğe bağlı ve istek dışı hükmü 
arasında cereyan ettiği ve dolayısıyla bundan insanın yaratılışı düşünülmek 
suretiyle � ı)u �.:x 2...31 �1 � �-�.t, rf:�'� �.)_,41; � ,.-�ı � ::,.. � �ı ·,;r, "/lem 
de Rabbin Ademogı�llarınd�n, bellerinden zÜrriyetleri;ıi alıp d;ı onları kendi ne
fislerine şahit tutarak: Ben sizin Rabbiniz değil miyim? dedi. "(A'rfif, 7/ 172) 
manası üzere yüce Allah'ın kudreti ve onun insan nefsi üzerindeki koruma ve 
gözetimi olduğu neticesine varmanın gayet açık olacağına da dikkat çckmi� ol
maktadır. 

Razi'nin naklettiği gibi burada bazı inkarcılar Kur'an'da böyle "atan su"dan 
bahsedilerek ��G �I � � �fa  "Sulh ve göğüs kemikleri arasuulan çıkar. " 

( 1 )  Muhammed b.  Ahmed, a.g.e., 1, 31-32. 
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diye nitelenmesini tenkit ctmi�lcr ve demişlerdir ki : "Sulb ve göğüs kemikleri 
arasından çıkar." denilmekten maksat, meni bu yerlerden aynlır, yani dediğiniz 
gibi husyelerden sulbe doğru oluşur demek ise öyle değildir. Çünkü o, kanın 
fazlasmdan doğup oluşur ve bedenin bütün cüzlerinden ayrılır. Hatta her uzuv
dan o uzvun huyunu ve özelliğini alır da ondan onların, yani o uzuvların benzeri 
doğmaya elverişli olur. O'nun için görülür ki, cinsel ilişkide aşın gidenin bütün 
uzuvlarını zayıflık kaplar. Eğer maksat, meninin en önemli cüzleri burada 
oluşur demek ise, bu da zayıftır. Çünkü meninin en önemli cüzleri dimağda 
gelişir. Bunun delili de meninin görünüşte dimağa benzemesidir. Bir de onu çok 
harcayanın önce gözlerinde zayıflık ortaya çıkar. Eğer maksat, meninin karar 
kılıp kaldığı yer burasıdır demek ise bu da zayıftır. Çünkü onun kaldığı yer 
meni damarlarıdır. Bunlar ise hayalardan itibaren birbirine girmiş girift damar
lardır. Eğer maksat, meninin çıkış yeri buradadır demek ise bu da zayıftır. Zira 
his gösteriyor ki durum öyle değildir. (l) 

Yukarıdaki açıklamalardan sonra bu itirazların haksız yere söylenmiş saf
satalardan ibaret olduğunu anlamak kolay olur. Bunda sade dimağ işinden ve bir 
de aşırı gitmenin zararından bahis itibarıyla iki fayda varsa da bunları vesile 
edinerek yapılan itirazlar boştur ve "suJb i le göğüs kemikleri arasından çıkış" 
sözünün ifade ettiği mananın kapsamından gafil olmaktır. 

Bir kere meninin doğup oluşması, ayrılması ve uzuvların ondan doğması 
keyfiyetleri hakkındaki sözler kuruntu ve zayıf zandan ibarettir. Kuşkusuz Allah 
sözü uyulmaya daha layıktır. 

"Sulh ile göğüs kemikleri arası" tabiri, hakikat ve kinayesiyle bütün iç or
ganları ve üreme aygıtını kapsayan ve sinirleri hatta bütün vücudu ve hatta 
birleşmeyi ifade eden son derece kapsamlı ve bu konuda bütün suları içine alan 
en güzel bir tabirdir. 

Bilindiği gibi meninin halis meni olarak oluşması ayrılması ve karar 
kılması sulbe bağlı olan meni torbacığında neticelenmektedir. Üreme yapması 
için atması şart olduğu gibi, çıkışının da birleşme halinde döl yolundan rahme 
doğru, kadının sulbü ve göğüs kemikleri arasında olması şarttır. İnsan bu şekilde 
yaratılmıştır. Onun için burada "atan su" tabiri mutlak bırakılmayıp bu şarta 
işaret için bu sıfatla nitelenmiştir. 

( 1 )  Fahrü'r-Razi, a.g.c., XXXI, 1 30- 1 3 1 .  
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ikinci olarak, kuşku yok ki en önemli uzuvlar ve hatta bütün uzuvlar, sade 
hu vazifeyle değil her işle ilgilidir. Bu arada en büyük parçası da dimağdır. 
Aı kada sulh, dimağdan gelen omuriliğin kalesi olduğu gibi, önden gerdan, sine 
vt· hiitün dallarıyla göğüs kemikleri de böyledir. -Bu şekilde sinir sisteminin da
yııııağı olan "sulh i le göğüs kemikleri arası" bir de her canlıda daima uyanık 
olan ve ihtiyaçlarının tamamlanmasına ve giderilmesine memur edilmiş tabii ve 
tlogu�tan var olan bir meyli ifade eder. Bu bakımdan da şunu söyleyelim ki: 

Bizim ihtiyaçlarımızı gidermek için hazırlanmış olan eşyadan beyin 
tıtl'rkezinde meydana gelen tesir, daima bu tesirin meydana geldiği sırada iç or
�ıınların bulunduğu hale göre olur. Mesela, görme ve koklama duyusuna bir yi
Yl't:ck sunulduğu zaman, mide ona son derece muhtaç durumda kalmış ise onun 
nlgılanması lezzetli ve elde etme arzusu kuvvetli olur. Oysa mide dolgun bulun
duğu zaman aynı yiyeceği nefis ihmal eder veya tiksinir de algılama merkezi o 
l'anlıda onu uzaklaştırmaya mahsus hareketler meydana getirir. İşte bu hal, 
üreme vazifesine mahsus fiillerde ve daha diğerlerinde de olur. Bundan anlaşılır 

' k i  algılama merkezinin yabancı cisimler etkisine ait hükmü, onların iç uzuvlar 
için önemli olması veya olmamasıyla bir paralellik arzetmektedir. Bu hükmün 
meydana gelmesi için, dış duyularla algılanan ve sinirlerden algı merkezine 
geçen tesirin derhal bu merkezden iç uzuvlara yansıması da zorunlu olmak gere· 
kir. Bu hal zorunlu olmakla beraber bu etkilenme yalnız kendisine ihtiyaç duyu
lan uzva yansımakla kalmaz bütün sinir sistemine yayılır, şimşek gibi büyük bir 
hızla uzuvların hepsini etkiler. Bir yırtıcı hayvan, mesela bir kurt farz edelim, 
bir yerde bulunuyor ki, bulunduğu yerden hem dişisini hem de bir koyunu aynı 
anda görmesi mümkün oluyor. Duyular, beyne ancak bu iki hayvanın dış 
�cklinin etkisini nakleder. Bunun üzerine beyinden çıkacak hüküm de iki türlü 
olur. Çünkü dişisini görmekle üreme uzuvları uyanır, koyunu görmekle de y,p
mek arzusu uyanır. Eğer kurtta yemek ihtiyacı hakim ise, önce koyunu avlayıp 
yemek için saldırır. Eğer cinsel ilişki ihtiyacı ağır basarsa dişisine saldırır. Buna 
"Bu şekilde farklı iki tesirin olması, farkla iki hayvandan olduğu içindir." diye 
itiraz etmenin manası da yoktur. Çünkü bu farklılık, sırf o iki etkinin aynı anda 
ulaştığı iki organın farklılıığndan meydana geliyor. Kurt iğdiş olsaydı, ku�kusuz 
di�isini bırakıp avına koşacaktı. Bir koyunu bir taraftan bir kurt, bir taraftan da 
bir koç görseydi kurt yemeğe, koç aşmaya koşacaktı. 

Bunlar gibi daha birçok misalden anlaşılır ki, bir şeyden iki ayrı uzuvdaki 
etkisine göre farklı iki hüküm çıkar. Biri erkek biri dişi iki kaplam bir araya ge-
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tirsck, bunlar birbirleriyle cinsel ilişkide bulunma arzusu duydukları zamanın . 
dı�ında birbirinden kaçınır, böyle bir zamanda ise yanaşırlar. Aralarında ortak 
olan bu etki öncekinin aksine olur. 

Demek ki, . aynı etkilerden iç · uzuvların durumuna göre farklı fiil ler 
oluştuğu, bunların her zaman bütün uzuvlara aynı anda yansıdığı ve ihtiyacı 
daha fazla olan uzvun beyne, bu tesiri diğerlerinden daha şiddetle geri çevirdiği 
kesindir. İç uzuvların isteklerine dair algı merkezine vuku bulan duyurudan ve 
bu isteklerin yerine getirilmesi için hazırlanan fiillerden zihinsel belirtiler mey
dana gelir. Her ne zaman canlı, bu isteklerin algılanması ile bunların yerine geti
rilmesine mahsus hareket arasında bir zaman geçirmezse, onun fiilleri başka 
değil, sadece ilham kuvveti (estinque)nden meydana çıkar. Zira yalnız bu ilham 
kuvvetidir ki, terkipçe en aşağı derecede bulunan canlıların fiilleri bununla ta
mam olduğu gibi, terkipçe en mükemmel olan canlılar, hatta doğumundan he
men sonra insan da böyledir. Fakat beyin gelişip zihin sağlamlaşmaya başladık
ça insan kendisini tanımaya başlar, Bu vazifeler gelişmede en yüksek dereceye 
ulaştığı zaman, iç organların etkisinin beyin üzerinde önceki gibi otoritesi kal
maz. O vakit evvvelki ihtiyaçlardan hemen yapılan fiiller zihin kuvveti ile türlü 
şekillerde nevilenmiş olur. Bu kuvvetten öyle yeni ihtiyaçlar ortaya çıkar ki, 
bunların, o gayesi hayatı korumak olan ihtiyaçlarla ilgili olmadığı açık olur. Bu  
şekilde hayattan fedakarlığt gerektiren bu  zihinsel ihtiyaçları ya kendinden 
başka gaye gözetmeyen boş, oyun ve eğlence zevkinden ibaret bir düşüş ve 
akll ve bedeni bir kötüye kullanış olur; bunlar 4:-J� � ;.4\.> IJ�ı �_..i.11 ''Dinlerini 
oyun ve eğlence edinenler. " (A'raf, 7/5 1 )  dir. Yahut kendinden fedakarlık ederek 
Allah'ın kullarına yararlı olmak için Hak yolunda can feda etmek derecesine ka
dar varacak ilahi bir olgunluk gayesini hedef edinen yüksek bir ruhani zevk olur 
ki, bunlar da � �G.> �� .. (. ::,.. �-;· � "Onlara mühürlü. halis sudan içirilir. 

� ,; ' , , , 
Onun sonu misk kokar. "(Mutaffifin, 83/26) diye anlatılanlardır. 

Bu ihtiyaçların da sinir sistemine intikal etme durumları öncekilerin intikal 
ediş şeklinden farklı olmaz. Bu şekilde bu kuvvetin iç uzuvlarda da bağ ve dal
ları vardır ki bunlar sulb ve göğüs kemikleri arasıdır. Bu hikmet ile de yüce 
Allah "sulb ve göğüs kemikleri"ni öze11ikle zikretmiştir. Bundan da anlaşılır ki, 
dimağa işaret edilmemiş diye sulb ve göğüs kemikleri arasından bahsedilmiş ol
masına itiraz eden inkarcılar, bunların sinir sistemi ile ilgisini ve sinir sisteminin 
dimağa ait olduğunu bilmediklerinden dolayı o lafları söylemişler ve imanları 
olmadığı için ilahi ketamın irşatlarından yoksun kalmışlardır. 
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Bu şekilde insanın nutfeden yaratılışına dikkatleri çekmenin yararı da pek 
htlyliktür. Çünkü yukarda da hatırlattığımız gibi bu, insana kendini tanıtacak ve 
llırrindc koruyup gözetici tek üstün varlık olan yüce Allah'm yaratıcılığını ve 
kudretini anlatacak en açık delillerdendir. 

t LK OLARAK, İnsan Suresi'nin başında da geçtiği gibi, insan vücudunda 
t•ıılcrcsan terkipler çoktur. Dolayısıyla onun sümük gibi değersiz ve basit 
)Li)dincn bir maddeden yaratı lışı, dilediği gibi hareket eden güçlü yaratıcının 
vıırl ığını ve gücünü gösteren en büyük delildir. Bir nutfenin düşünen, bakan, 
ııkıl eden, koruyan ve yüce değerlere sahip olan bir insan haline getirilmesi ne 
hiiyük yaratıcılık ve güçlülüktür?! . . .  

İKİNCİ OLARAK, insan kendi hallerini başkalarının hallerinden daha iyi 
unlar ve görür. Onun için bu delil olmada daha tamamlayıcı bir yol oynar. 

ÜÇÜNCÜ OLARAK, insan bu halleri hem kendi evladında hem de diğer 
ranldarın doğumlarında devamlı olarak gözleyebilmektedir. Onun için bunun, 
dilediğini yapan hir yaratıcının varlığına delil olması daha kuvvetlidir. 

DÖRDÜNCÜ OLARAK, bunun delil olarak kullanılması, hikmet sahibi bir 
koruyucu ve dilediğini yapan bir yaratıcının varJığını kesin olarak gösterdiği 
gibi, aynı şekilde bu, öldükten sonra dirilmenin ve haşir ve neşrin doğru 
olduğuna da kesin delildir. Çünkü insanın sonradan yaratılışı anne ve babasının 
vücudunda ve hatta bütün alemde dağılmış olan cüzlerin bir araya getirilmesi ve 
ona ruh üfürülmesi sebebiyle olduğu için, onu öyle toplayıp düzeltmek suretiyle 
de düzgün bir insan yapan yaratıcının kudreti düşünülünce, ölüm ile o cüzlerin 
Jağılmasından sonra onları bir araya getirmeye ve önceki gibi düzgün ya
ratıklar yapmaya gücü yettiğini itiraf elbette gerekli olur. Onun için buyruluyor 
ki: �,,w �� � �I Kuşkusuz o yaratıcının onu geri döndürmeye elbette gücü 

, ,, ; , 

yeter. Yani bu yaratılış şekline gerek bir bütün olarak ve gerek ayrıntılarıyla 
bakılınca insanı başlangıçta yaratanın tekrar geri döndürmeye gücü yettiği, onu 
ölümle çevirip yeniden dirilterek huzuruna dikmeye ve o suretle kendini 
tanıtmaya kadir olduğu anlaşılır ve bu şekilde size onu haber verir. 

Burada �P.") 4G "Ancak ona döndürüleceksiniz. " (Bakara, 2/245) manasını 
ifade eden bu geri döndürüş, insanın Müminun Sfiresi'nde anlatılan yaratıJışının 
dokuz aşamasından sekizinci ve dokuzuncu mertebe olarak � �;::ı �l J:.; �I � 
�;::7 �-.:_vı r';_ ;..s:,;! "Sonra siz bundan sonra muhakkak ôleceksiniz. 

"
so,;ra · da ,;,u

hakkak siz kıyamet günü diriltileceksiniz. " (Mü'minun, 23/JS- 16) ayetleriyle ha-
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her verilen ölüm ve kıyamet günü yt.•nidcn dirilme aşamalarını anlatmaktadır. r".:t 
;Ç.Jı � Bütün sırların yoklanacağı, imtihan meydanına çıkarılıp bildiri
leceği gün ki bu, arz ve hesap günüdür. 

SERAiR, "Serire"nin çoğuludur ki kalplerde gizlenen inançlar, niyetler, 
sevgiler, kinler ve maksatlar gibi sırf batmi işlerden olan sırları ve gizli şekilde 
yapllan iyi veya kötü gizli işleri kapsar. Bu sırların imtihan meydanına 
çıkarılması, yoklanması da iyisini kötüsünü, pisini temizini ayırmak için ortaya 
çıkarılıp teftiş ve tetkik edilerek seçilmesi ve tanınmasıdır. 

Bazı hadislerde tevhid, oruç, namaz, zekat, cünüplükten temizlenme yüce 
Allah'ın �f,:Jı ı}J r°.:t buyurduğu sırlardır diye buyrulmuştur_(l) Bunların "sırlar" 
olmasının iki türlü izahı vardır: 

Birisi, bunların doğru olmasının, sırf kalp ile ilgili işlerden olan tasdik ve 
niyete bağlı olmasıdır. İkincisi de, tevhidin dışındakilerin sırf ibadetle ilgili 
işlerden olmasıdır. Bununla beraber hadisten maksadın, sadece bunların 
sırlardan olduğunu başkalannın olmadığını ifade etmek değil, güzel sırların 
esaslarının beyan olduğu açıktır. Çünkü ayetteki sırlar, iyi ve kötü bütün sırları 
içerip kapsaması ve ortaya çıkması da korkulacak kötü sırları içine alması nede
niyle büyük bir korkutma akışı içersinde söylenmiş bulunduğu açık olduğundan 
belli bazı sırlara mahsus kılınamaz. Onun için Hasan-ı Basri Hazretleri Şair 
Ahvas'ın: 

�c,:..ıı fi. r-;. �� i�.r �G �ı � u! 4J �c-. 
"Sırların yok/anacığı gün, kalbin ve iç uzuvların derinliklerinde, 
Onun için bir sevgi sırrı kalacaktır. " 

beytini işittiği zaman "Ve's-semai ve't-tarık"tan ne kadar gaflet etmiş! diyerek 
şairin cahil olduğunu söylemiştir. Çünkü şair kendi-sinin kalp ve iç uzuvlarının 
derinliklerinde sevgilisine ait bir sevgi sırrının, sırların ortaya çıkarılacağı gün 
dahi sır olarak kalacağını iddia etmiş bulunuyor. 

Ayetteki "yevm" kelimesi ilk bakışta zannedilebileceği gibi "kadir" keli
mesinin mef'ul (tümlec)ü değil, rec' yani geri çevirme kelimesinin mefulü 
(tümleci)dür. Çünkü Allah'ın buna kudreti o gün ile kayıtlı değil, her zaman için 
mutlaktır. Onun için bunun, arada mukadde� bir soruya cevap olan başlangıç 
cümlesi olması daha uygundur. Yani, "o geri çevirme ne vakit olacak?" deni
lirse, "o, sırların ortaya çıkarılacağı gün olacaktır" demek olur . .1'413 'JJ i') ::,.. � w 

. , , - "' 

( 1 )  Allısi, a.g.c., XXX, 1 26; ŞüyCıti, cd-Dürrü'l-Mansur, VIII, 476. 
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() vakit insan için ne bir kuvvet vardır, ne de bir yardımcı, yani Allah'a karşı 
kendisini korumak, sırlarını meydana döktürmemek için o gün insanm ne ken
dinde bir kuvvet bulunur, ne de dıştan bir yardımcı. Çünkü Jı �";. dl:Jl ''O gün , ; ' ,,. ' 
miilk yalnız Allah'ındır. "(Hace, 22/56) O halde o gün o insanın ortaya dökülen 
sırlan yüz karartmıyacak, güzel, temiz, pak sırlar ise; o kimse öyle bir temiz 
kalp ile yüce Allah'ın huzuruna varmış ise ona ne mutlu !  Yok eğer o sırlar 
i�inde yüz karası olacak, ortaya dökülmesi elem verici azap teşkil edecek iğrenç 
�eyler ise vay haline! .  . .  O gün � :. li; �I Ji :;. �! �� �� JL. � � (.";. ''Allah'a 
selim bir kalp ile varanın dışında hiç kimseye ne malın ne de oğulların fayda 
ı1ermeyeceği gün. " (Şuara, 26/89)dür. Onun için insan neden yaratıldığma bak
malı da, sulb ile göğüs kemikleri arası gibi bir kafes, bir geçit olan dünyada ya
ratıcının kendisine verdiği kuvveti kötüye kullanmamalı, nefsini uzuvlarının adi 
ve iğrenç etkilerine kaptırmamalı, üzerinde daima bir koruyucu ve gözetici bu
lunduğunu bilerek sırlarin ortaya döküleceği günde temiz sırlar ile Hakk'm hu
zuruna varmak için lekesiz bir selim kalp ile hareket etmeli, bu dünya 
geçidinde sıkın!ılara göğüs gererek bu ten kafesinden kamil bir iman ve güzel 
bir amel i le Allah'a gitmeye gayret sarfetmelidir. �)1 �(� : l:' 1(, O dönüşlü 
göğe, tJ.:..ıı �fl ':İ"� 'it, o yarılıp çatlayan yeryüzüne yemin olsun ki. 

REC', geri çevirmek veya geri dönmek manalarına müteaddi (geçişli) de 
lazım (geçişsiz) da olduğuna göre; "semai zati'r-rec", dönümlü gök veya 
döndürümlü gök demek olabilir. Bundan ilk zihne çarpan mana göğün kendi
sinde veya içine aldığı kütle, cisim ve olaylarda tekrar eden (yinelenen) devirli 
hareket ve değişimlerin hepsini kapsayan "geri dönme" veya "döndürme"dir. 

Kadi Beydavi gibi bazıları bundan, göğün her turunda hareket ettiği yere 
dönmesi manasına olabileceğini söylemişse de bizzat göğün kendisi, felekleri, . 
hareket ettiğine dair bir delil bilinmediği ve feleklerin hareketleri hakkındaki 
eski astronomi nazariyeleri sabit görülmediği için nakledilen tefsirlerde hu 
dönüşü göğün kendisine nazaran değil, içindekilerin devir ve değişimlerine na· 
zaran tefsir etmişlerdir ki "dönüp duran" veya "döndürülüp duran gök" demek 

olur.<1) 
İbnü Zeyd'den nakledildiğine göre gök, bildiğimiz göktür. "Dönmek" de, 

güneş, ay ve yıldızların halden hale, bir konaklama yerinden diğerin" geri 

dönüşleridir. 
İbnü Abbas'tan da bunun ):)ı � y� "yağmurlu bulut" şeklinde tcfMlr 

- - � 

(1) el-Beydavi, a.g.e., il, 597. 
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edildiği rivayet edilmiştir. Hansa'nın: 
L WI �:.Wı .J • 'ılS' , !.! ; .: ı.s:. �J' 

"Ayrılık günü öyle akan gözyaşları görürsün ki, 
Geceleyin gelip kaplayan ve devamlı yağdıran kara buluttaki yağan de

vamlı yağmura benzer." 
demek olan beytinde, aynı şekilde bir kılıcı anlatan Hüzeli'nin: 

ı:�� � · - � c:. ... riı � " • ')ıJ' ' · -·ı � � c.  · '-""'.) � � t - , , l--. 
"Bembeyaz yağmur suyu gibi berrak bir keskin kılıç ki, 
Her ne zaman bir toplanma yerinde öterse biçer." 

beytinde geldiği gibi Arapça'da "rec"ın yağmur ve su manasına kullanıldığı 
çoktur. 

Zeccac ve diğer dilcilerin açıklamasına göre, rec'in yağmur manasında ku
lanılması, baştan bu mana için konulmuş bir isim olarak değil, mecazdır. Bu 
mecazın birkaç yönden güzel olduğunu söylemişlerdir: 

1 .  Sesin tekrarlanması manasından alınmıştır ki, sesi tekrar tekrar söylemek 
ve harfleri birbirine eklemektir. Yağmur da tekrar tekrar dönüp yağdığı için rec' 
denilmiştir. 

2. Geri dönüşü hayra yorulduğu için söylenmiştir. 
3. Her sene dönüp nzık getirdiği içindir. 
4. Bir de denilmiştir ki, bulutların yerdeki deniz ve diğer sulardan çıkan su 

buharından hasıl olması dolayısıyla güya göğün yerden aldığı suyu yine geriye 
çevirmesi ve iade etmiş olması düşünülmüştür. Bu  şekilde rec' kelimesi 
"mercu"' yani geri döndürülmüş manasına olarak iade edilmiş, döndürülmüş de
mek olur. 

"Kamus"ta yazıldığına göre, göle ve suyun anafor yaptığı su durağı yere, 
menfeat ve faydaya ve baharda biten bitkiye de rec' denilir.(l) Bundan dolayı 
birçok tefsirci burada rec' kelimesini "yağmur" diye tefsir etmişlerdir. Bu 
şekilde "sema", bildiğimiz gök manasına olabileceği gibi Mücahid'den rivayet 
edildiği üzere "bulut" manasına olma ihtimali d� vardır. Buna göre meali : 
Döndürüp döndürüp yağmur yağdıran gök, yahut dönüp dönüp yağan bulut de
mek olur. "Rec"in böyle yağmur ve su i le tefsiri, insanın yaratılışında anılan 
"atan su" meselesine göre bir nevi muraatı nazir (benzerini gözetme) sanatı 
ifade etmiş olur. 
( 1 )  Asım Efendi, a.g.e., Ill, 254-255. 
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1 lasen'den gelen rivayette de, "Yağmur ve nzıktır. Çünkü yağmur her sene 
düncr rızık getirir. il denilmiştir ki bunda su, bitki ve fayda manalarını içerme 
vardır. 

Bir de "rec"i, kulların amelleriyle geri döndükleri için, melekler diye tefsir 
. 

etmişlerdir ki, gökten yere inip çıkan ve bütün olup gide_n olaylarla eserleri 
J.ti)rülen melek kuvvetleri diye düşünmek de uygun olur. Bununla beraber hangi
si olursa olsun, sözün asıl akışı yukarki hükmünce, sırların ortaya çıkarılacağı 
).tünde geri çevirme ve  iadeyi vurgulamak ve ispat ile ilgili olduğundan dolayı 
hepsinde de geri çevirme ve iade manasını düşünmek gerekir. En meşhur olan. 
"yağmur" manasına olduğunda dahi bu geri çevirme manası ile yaratıhştaki iade 
kanununa işaret kastedildiğinde şüphe etmemek lazımdtr. Onun için gerek ci
simlerin devirleri, doğma ve batmaları; rüzgarın, bulutların akımları gibi kütlesi 
olsun ve gerek ışık ve karanlık, sıcaklık ve soğukluk, nemlilik ve kuruluğun bir
birinin peşinden gitmesi gibi kütlesel olmasın bütün hareket ve değişimleri, ol
mak ve bozulmaktan sonra iadeyi ifade eden mutlak geri çevirme manasıyla 
nütün bu  tefsirleri kapsayan bir fiil ve etki manası kastedilmekle hepsinin arası 
bulunmuş ve bu ihtilaflar kesilmiş olur. 

ARZ-l ZAT-1 SAD' ın manasına gelince: 
SAD': Şakk ve infitar kelimeleri gibi yarılmak, çatlamak ve çatlak demek 

olduğu için bunun da iki üç şekilde izahı yapılmıştır: 
BİRİNCİSi: �: � ı'. : ı:•.·;u li::. ��·"Jı ı�•r•. -� "Sonra yeri yardık ve (bu su-. ,  J • � • 1.r.J ,.., 

retle) orada daneler ve üzüm . . .  bitirdik. " (Abese, 80/26-28) manası üzere yerkü-
renin bitki için çatlayışına işarettir ki, bu münasebetle mecazi olarak bitkilere de 
saddenilir. 

İKİNCİSİ: Genellikle yerkürede bulunan ve gerek ekin, gerek diğer sebeple 

meydana gelen çatlakla, yarıklar, arklar, hendekler, vadiler ve yolcuların 

çiğneyip iz yaptığı yollar gibi herhangi bir çatlaklığa işaret olmasıdır. 
ÜÇÜNCÜSÜ de özel olarak kabirlere işaret olmasıdır ki, insanın ynrutıla• 

mertebelerinde ölüm ile öldükten sonra diriltilip toplanma arasında bir bcrıah, 
bir geçiş yeri olmak itibarıyla ana rahmi yerindedir. Hem gömülmek, hem de 
dirilip çıkmak için yarılır. 

Bu üç mananın üçünde de yerkürenin çatlay.ışı, üzerinde yapılan etkilere 
karşılık verme ve boyun eğme manası ifade etmekte birleşir. O halde göjiln 

dönüşü, yukardan gelen fiil ve tesiri; yerkürenin çatlayışı da aşağıda bulunan 
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kabullenmeyi ve boyun eğmeyi ifade etmek itibarıyla gök ve yerküren in dönme 
ve çatlamalarında biri diğerini kucaklayıp sararak döllenmeyi sağlayan karı
koca durumunda olup bunlar arasından doğmuş olan insanın yine bunlar 
arasından, sulh ve göğüs kemikleri arasından çıkar gibi çıkarak Allah'a dönmek 
üzere ahiret alemine gideceğine ve bütün bunlar yüce Allah'ın yaratma ve koru
masıyla gözetimi ve gücü altında cereyan etmekte bulunduğuna dikkat çekilmiş 
ve buna irşat yapılmış olur. Bundan dolayı sofilerden bazıları göklere "babalar", 
yerlere de "analar" tabir etmişlerdi. Özellikle "rec"i yağmur, "sed"i de nebat 
diye düşündüğümüz takdirde "atan su"yun tohumu �öllemesi; yağmurun gök 
muhiti içinde bir tohum demek olan yerküreyi nebat çıkarması için döllemesi 
kabilinden olup asıl hayatın yaratıhşmın sırf ilahi bir fiil olduğuna bir ima dahi 
yapılmış olur. QS' �G':/-ı1 � �,.ılı �� "Bütün çiftleri yaratan Allah noksan 
sıfatlardan uzaktır. "(Yasin, 36/36) 

Kısacası, ne taraftan bakılırsa bakılsın yukardan etkisini sürdüren bir 
döndürme, bir döndürüş ve çeviriş tecellileri; aşağıda bir çatlayış, bir etkilenme 
ve boyun eğme ile "olma"yı ve "bozulma"yı kabullenme tezahür1eri bulunduğu 
muhakkaktır. 

İşte sizin arasında bulunduğunuz o döndürüşlü göğe ve o çatlayışh 
yerküreye yemin olsun :Jı ki o, size başlangıç ve sonJa ilgili olan bu ayetleri bil
direrek o geri çevirme v� geri dönmeyi haber veren Kur'an � :f;J kuşkusuz 
bir ayırıcı sözdür, hak ve batıh ayıran kesin bir söz, keskin bir hükümdür. 

J�t.ı; L:.� O asla bir şaka değildir. 
, , 

Tarık'tan, delen yıldızdan, nefisten, nefis üzerindeki koruyucudan, ya
ratıcının kudretinden, sırların ortaya döküleceği günden bahsederken ölüm ve 
geri dönüşü, başlangıç ve sonu göstermek üzere atan sudan, sulh ve göğüs ke
miklerinden bahsetmesi şiir ve m izah türünden bir şaka değildir. Hepsi ciddi ve 
gerçektir. Bunun için onu hak kulağıyla dinlemeli, hükümlerinden ve 
irşatlarından faydalanıp sırların açıklana�ağı günde gerçek murada ermelidir. �! 
Haberin olsun onlar, o kafirler, bu ayetlerin inmesine sebep olan Mekke 
kafirleri r� �-'� bir tuzak kuruyorlar, yani Ku'an'ı geçersiz saymak ve onun 

, 

nurunu söndürmek suretiyle hakkın emrine karşı gelmek için bir takım hileler 
kuruyorlar, entrikalarla önlemler almak istiyorlar. r� J./t, Ben de hilelerine 
karşı hile kuruyorum ki �� 'i :·:� � �;·,:· :'. "Biz , onları bilemedikleri 
yönden derece derece azaba yaklaştıracağ;z. "(Kalem, 68/44), ;,_ -' • ..;l.;5�1 "Benim 
tuzuğım sağlamdır. "(Kalem, 68/45) �.JlS'.:.ll J+J onun için o k�fi�lere' mühlet 
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vrr nıühlet ver,., onlara bira�. <;ünkü V�'n-Naziat Suresi'nde geçtiği üzere �ts' 
�� �1 �::·" �� ı)�� � ı:;J;_ r-.;_ "Onlar onu giireceklt.'ri gün sanki dünyada !Jir 
akşam veya kuşluk vaktinden başka durmamışa dönecekler. "(Naziat, 79/46)dir. . 

EMHİL, ayetin başında geçen "mehhil"den bedeldir. "Ruveyden" aslında 
mühlet manasına "rfid" mastarının küçültme ismidir. � �1 "Bir mühletçik 
ver. " demek gibidir. Ebu H::ıyyan'm ifade ettiğine göre, mühlet vermek 
manasına gelen "irvad" mastarın ın. kısaltıldıktan sonra yapılmış küçültme ismi
t l ir . ( I )  Burada küçültme ismi yapı l nı,tst  hakir görmek ve az olduğunu ifade et
mek içindir. Bundan başka bu kelimenin ik i  kullanış şekli daha vardır. Birisi, 
l'ın ir manasına fiil ismi olur. "Zeyd'e mühlet ver." manasına (�_j (��� denir. Biri
si de, hal olarak kullanılır. "Ağır ağır, acele etmedl'n yürüdüler." manasına IJ�l::.. 
(_iLJ� denilir. Burada mefulu mutlaktır. � � yahut, � \ı�ı yani, az bir 

mühlet demektir. 
, , , 

Böylece Tarık Suresi de bitti. Bunun ardından A'Ia Suresi gelecektir. 

(1) Ebu Hayyan, a.g.c., VIII, 453. 
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A'lft Süresi 
Mekke Döneminde İndi. 

Ayet Sayısı: 1 9  

Cüz: 30 

"Sebbih Suresi" de denilen A'Ia Suresi çoğunluğa göre Mekke'de inmiştir. 
A.Jusi'nin nakline göre İbnü Gars, bunda fıtır sadakası ve bayram namazına 
işaret bulunduğundan dolayı Medine'de inmiş olduğunu da bazılarından rivayet 
etmiş, Celaleddin es-Süyt1t1 de bunu Buharı, İbnü Sa'd ve İbnü Ebi Şeybe'nin 
Bera b. Azib'ten rivayet ettikleri şu hadis ile reddetmiştir. Bera b. Azib (r.a.) 
demiştir ki: Peygamber (s.a.v.)'in ashabından bize ilk gelen Mus'ab b. Umeyr ve 
İbnü Ümmi Mektum idi. Geldiler, bize Kur'an okutmaya başladılar. Sonra 
Ammar, Bilal ve Sa'd geldi. Sonra yirmi kişi içinde Ömer b. Hattab (r.a.) geldi. 
Sonra Hz. Peygamber (s.a.v) geldi. Medinelilerin, Peygamber (s.a.v.)'in ferah
latttğı kadar bir şeyle ferahlandık1arını görmedim. Hatta küçük çocukları ve 
bebeleri görüyordum. "İşte bu, Allah'm Rasulü, geldi." diyorlardı. Ben f-1 ci-



< 'üz: 30 87- A'LA SÜRESi 1 35 
· · - . . . • . .  -.. ... · - --·--

�'il � Sfıresi'ni, bu sure gibi birkaç surenin içinde okuyuncaya kadar Resulul
lnh (s.�.v.) Medine'ye gelmemişti.<1) 

Alfisi'nin yazdığına göre Bera, Ata b. Abbas'tan, Yezid-i Nahvi İkrime'den 
ve l lascn b. Ebi'l-Hasen'den şöyle rivayet etmişlerdir: Kur'an'dan Mekke'de ilk 
inen �_:, �� İ)} sonra «ıJ» sonra Müzzemmil, sonra Müddessir, sonra Tebbet, 
sonra :.:,�!'�' ()! .sonra �.:,�ı� 'dir.<2) 

İmam Ahmed, Bezzar ve İbnü Merduye Hz. Ali'nin şöyle rivayet ettiğini 
ksbit etmişlerdir: "Resulullah (s.a.v.) bu :.Js."11 �� r-ı � Sfiresi'ni çok sever
d i .  11<3> Ebu Ubeyd'in, Ebu Temim tarafından rivayet edildiğini tesbit ettiği bir 
hadiste de, Resulullah (s.a.v.) buna \oJ�I j'o.0il "Allah'ı tesbihi anlatan 

,; 

sürelerin en faziletlisi. " adını vermişti. 
Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbnü Mace, Hakim ve Beyhaki Hz. · Aişe'nin 

�öyle rivayet ettiğini tesbit etmişlerdir: "Hz. Peygamber (s.a.v.) vitir namazının 
hirinci rekatında «�» , ikincide «�J:,;�ı �1 � Jl» , üçüncüde İhlas ve Muavize
tcyn surelerini oku;du. 11<4) Tirmizi'ni� dışında yine bunların Übeyy b. Ka'b'tan 
rivayetlerinde Muavvizeteyn yoktur. 

İbnü Ebi Şeybe, İmam Ahmed, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesal ve İbnü 
Mace Nu'man b. Beşir'in_ şöyle rivayet ettiğini tesbit etmişlerdir: "Resululah 
(s.a.v.) bayram namazlarında ve cuma günü ((�Vı �:, r:-ı 6-» ve �_..ı;. �l�;l JJ.» 
:( :ü)ı surelerini okurdu. Eğer cumaya rastgelirse ikisini de okurdu. ıı(S) 

Taberanl, Abdullah b. Haris'in şöyle rivayet ettiğini yazar: "Resulullah 
.. 

(s.a.v.)'ın ktldığ: son namaz akşamdır. Birinci rekatta ((�"11 � �I �,yı , ikin-
cide «�J:,;�ı �1 ÇJj,u okudu."(6) demiştir. 

Tarık Sfıresi'nin sonu, kafirlerin tuzaklarına karşı ilahi emir ile Rcsulullnh 
(s.a.v.)'ın ilerde galip geleceği vaadini kapsıyordu. Bu surede J� �:· �!-.j "Seni 

' " 

en kolaya muvaffak kılacağız. " ile onu açıklığa kavuşturmak ve gerçeklc�cccğini 
vurgulamak üzere öncelikle Rabbinin 11A1ta" (en yüce) ismiyle garanti vererek 

(1)  Buharı, Tdsiru'l-Kur'an, 87; AlGsl, a.g.e., XXX, 129 (Suyı1ll'<lcn naklen). 
(2) AlUsi, a.g.c., XXX, 140. 
(3) Suyfili, cd-Dürrü'l-Mansur, VIII, 480; Ah1sl, a.g.c., XXX, 130. 
(4) Ebu Davud, Vitr, 4; Tirmiz'i, Vitr, 9; İbn Macc, İkame, 1 15; Ncsai, Kıyfımü'l-Lcyl, 37, 47. 48, 

49; Ahmed h. Hanhcl, 1 1 1, 406; V, 123. 
(5) Müslim, Cuma, 62; Darimi, Salat, 203, 221; Tirmizi, Cuma, 33; lhn Mikc, tkam1.:t, 157: 

Ahmed b. Hanbcl, iV, 273, 276; V, 7, 14, 19. 

(6) Ahisi, a.g.e., XXX, 130. 
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� l"ı k iir vazifesinin yerine getirilmesinin akı�ı içcrsindt! onu tcsbih etmeye davet 
i�in :J.."11 �� _rı � ''Rahhinin yüce adını teshih et. " diye başlayacak ve bunun 
hayranı yapılmaya değer bir müjde olduğuna işaretle beraber, ahiretin daha 
hayır! ı ve daha kahcı olduğunu ve dolayısıyla gerçek bayramın asıl o vakit ola
cağını anlatacaktır. 

A 

Ayetleri : İhtilafsız ondokuzdur. 

Fası lası : Yalnız • ı » harfidir. 
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Meal-i Şerifi 

1 - Rabbinin yüce adını tesbih et. 
2- Yaratıp düzene koyan O'dur. 

3- Takdir edip hidayeti gösteren O'dur. 

4- Otlağı çıkaran, 

5- Sonra da onu karamsı bir sel köpüğü haline getiren O' dur. 

6- Bundan böyle sana Kur'an'ı okutacağız da unutmayacaksın. 

7- Yalnız Allah 'ın dilediği başkadır. Çünkü o açığı da bilir, gizliyi de. 

8- Seni en kolay yola muvaffak kılacağız. 

9- Onun için öğüt ver, eğer öğüt fayda verirse. 

10- Saygısı olan öğüt alacaktır. 

11- Pek bedbaht olan da ondan kaçınacaktır._ 

12- O ki, en büyük ateşe girecektir. 

13- Sonra ne ölecek onda, ne de hayat bulacaktır. 

14- Doğrusu felaha ermiştir, temizlenen, 

15- Rabbinin adını anıp namaz kılan. 

16- Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. 

17- Oysa ahiret daha hayırlı ve daha kalıcıdır. 

18- Kuşkusuz bu ilk sahifelerde vardır, 

19- İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde. 

;}s."l1 �� �ı 6- Rabbinin yüce ismini tesbih ederek onu noksan 
sıfatlardan uzak tut. Yani seni yetiştiren ve kafirlerin tuzaklarını başlarına 
geçirecek olan Rabb'ın zatında her şeyden üstün, hepsinden yüksek ve yüce 
olduğu gibi, onun sıfat ve isimleri de bütün sıfatların, kendilerine isim oldukları 
varlıkları tanıtan isimlerin en yükseği, en ulusudur. 

Allah'ın güzel isimlerinden birisi de el-A'Ja ismidir. Onun için sen O'nun 
bütün isimlerini O'na layık olmayacak eksikliklerden tezih edip uzak tutarak 
O'nu tesbih et. Dolayısıyla O'nun zat ve sıfat olarak kendisine özgü olan Allah, 
Rahman, Hallak, Rezzak, Alimu'l-gayb, Ekber ve A•ıa gibi isimleri başkasına 
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vermek caiz olmayacağı gibi, onun fiil ve sıfatlarını anlatmak için s<)ylenen 
isimleri de sade lugatte konuldukları ve diğer eşya için de verilmesi uygun olan 
manalarla değil, onun yüce şanına layık olmayacak noksan izlerden soyutlayıp 
uzak tutarak, =� :!·�_.r � "Hiçbir şeye benzemeyen. " (Şura, 42/ 1 1 )  yüce zatına 
yaraşan şer'i bir mana ile düşünmek ve değersizliği ve küçümsemeyi hissettire
cek hal ve durumlardan koruyup saygı ve hürmetle anmak gerekir. Bundan do
layı hile, tuzak, intikam gibi ilahi fiiller için söylenen isimler dahi Allah 
hakkında eksiklik lekelerinden uzak tutularak yüksek bir manada düşünül
melidir. 

Kuşku yok ki önceki surenin sonunda �1 �..)�I J4:l (� � (� �.,� �ı 
(;,,:_,� "Onlar hile kuruyorlar. Ben de hilelerin� karŞ�Lık �e�eceğim: Onun içi� seti 

kafirlere mühlet ver. Onlara az bir zaman tanı. "(Tarık, 86/15-17) buyrulması, 
bunun hemen peşinden burada "Rabb" isminin yüce olduğunun hatırlatılması, 
onun tuzaklarına karşıl ık kafirlere mühlet vermesinde yücelik ve üstünlüğüyle 
peygambere olan vaadin gerçekleşip neticeleneceğine dair bir garanti vermedir. 

Böyle Rabbinin en yüce ismini tesbih etmekle emir O'na karşı şükran vazi
fesine davettir. Şunu da unutmamak gerekir ki bir ismi noksan lıklardan uzak 
tutmak, o ismin sahibini noksanlıklardan daha çok uzak tutmak demektir. 
Çünkü bir ismin sahibinin yücelik ve kutsiliği, ismin yüceliği ve nezihliği ile 
ifade olunur. Bundan dolayı burada bazıları besmelede geçtiği üzere � J_,.;Jı JI 
� r�ı �ı "Seneye . . .  Sonra Selam ismi sizin üzerinize olsun. " mıs;asınd� 
olduğu gibi ''isim" lafzt mukham (kaynaştırma için fazladan zikredilmiş. Yani 
beyitte geçen "selam ismi"nden maksat "selam"dır demiş, bazıları da isimden 
maksat ismin sahibidir demiştir. Bir kısım alimler de, "isim ile ismin sahibi 
aynıdır" demiş iseler de hepsinin maksadı, ismin tenzih edilmesinden ismin sa
hibinin tenzih edilmesi lazım geleceğini ve asıl maksat, sade lafzı değil, sıfat ve 
isimleriyle asıl onların sahibinin zatını tenzihe yönelik olduğunu anlatmaktır 
diye anlaşılması gerekir. Nitekim Zemahşeri de Keşşafta l..ı:. �.F )w ....:..ı C..: 7 
� )".iJG Jl�'i1 ı;. �� �r., � ... :·�ıG �lS' �� ..;Cl ._,j �ı;Jı � �ı jL.:Jı ;;,...-� '  ·: � , , , , , , , , ,; ,, , , , , , , , , � 
r-�·-�ıf, t�I �� � "Yüce Allah'ın ismini tesbih etmek demek, Allah hakkında 
sahih olmayan cebr ve Allah'ı bir şeye benzetme gibi, onun isimlerini inkar et
meye götüren manalardan onu uzak tutmak; o ismi hafife almaktan ve huşu ve 
saygı dışında bir mak. .. ;atla anmaktan korunmaktır. "(l) demekle bunu demek iste
miştir. 

( 1 )  cz-Zcmah�eri, a.g.e., IV, 242-243. 
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Ahmed, Ebu Davud, İbn Mace ve daha başkaları Ukbe b. Amiri Cüheni'nin 
�üylc dediğini rivay�t etmişlerdir: �I �:, r-� e� i "O halde Rabb'ını yüce ismi 
ile tesbih et. " (Vakıa, 56/74, 96) ayeti indiğinde Resulullah (s. a.v.)_ bize buyurdu. 
ki: �..l, u! ��! "bunu rükularınızda yapın". Sonra :Js."lı � r:-ı � ayeti 
inince de ;.s-,,� � ��ı "onu secdelerinizde yapın" buyurdu.(2) Bilindiği gibi 
rükuda �ı :;� �� s�cdede . Js."11 � �� denir. 

Yine İmam Ahmed, Ebu Davud, Taberani ve Sünen'de Beyhaki İbnü Ab
has'tan şöyle rivayet etmişlerdir: 

Resulullah (s.a.v.) �"11 �� r-ı � yı okuduğu zaman, �"11 � �� "Yüce 
l<ahbimi noksanlıklardan tenzih ederim. " derdi.(2) Görülüyor k i  bunlar sadece 
ismi noksanhklardan tenzih değil, ismin sahibini tenzihtir. Bununla beraber is
min sahibini Js."11 ;� • �I � diyerek büyük, yüksek gibi noksanllktan uzak 
isimlerle tenzihtir. Buna göre, �I �:, r-� e� i "Rabbini yüce ismiyle tenzilı 
et. "(Vakıa, 56/74-96) denildiği gibi burada da �"J·ı �:, r-� � ''Rahhini yüce 
ismiyle teshih et. " denilmek daha açık olurdu. Buradaki "isim" kelimesi kay-

. •'• 

naştırma maksadıyla fazladan zikredilmiştir ·diyenlerin maksadı budur. Lakin 
söylediğimiz gibi, Rabbin kendisini tenzih etmenin kastedilmiş olduğu gihi is
minin de tenzihi kastedilmiş olduğuna dikkat çekmek için ıfa'j1 �:, r' 6- buy
rulmuştur. Burada �� "en yüce" tabiri Rabbin de ismin de sıfatı olabilir. "En 
yüce" sıfatı, sanki başka Rab ve isimler varmış da onları konu dışı bırakmak için 
zikredilmiş bir sıfat değil; açıklayıcı mahiyette söylenmiş bir sıfattır. Zira başka 
Rab yoktur. Gerçi Allah'ın isimleri çoktur ve aralarında mertebeler vardır. Me
sela yüce yaratıcının zatının ismi olan Allah ismi hepsinden · üstün ve hepsinin 
niteliklerini kendinde toplayıcıdır. "İsm-i A'zam" tabiri de vardır. Bu itibarin 
Azim (ulu), A'zam (en ulu), Aliyy (yüce), A'la (en yüce) gibi isimler hiç 
kuşkusuz vardır. Fakat ilahi isimlerin hepsi esma-i hilsna (güzel isimler) olduğu 
i� in diğer isimlere göre hepsi en yücedir, noksanlıklardan uzak tutulması gere
kir. Özellikle "A'la" ismi veya sıfatı da bu manayı ifade etmesi i t ibarıyht 
açıklayıcı mahiyette bir sıfattır. Bu nedenle "el-A'ta", Rabb'a nazaran sıfat, jsmc 
nazaran onun atf-ı beyanı demek olur. Her iki durumda da yükseklikten makıuıt 
mekanda yükseklik değil, kudret ve eserlerde, kuvvet ve hükümlerde en 
mükemmel olma manasında üstünlüktür. 

TESBİH, söz ve fiille olur. Daha önce de geçtiği üzere namaz ve fü�clliklc 

(1) Ebu Davud, Salal, 147; İbn Macc, İkamet, 20; Darimi, Salat, 69; Ahmed h. Hunhcl. iV. t'� · 
(2) Ebu Davud, Salat, 147; Hakim , cl-Müstcdrck, il, 521. 
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nafile namaz manalann<la da mc1hur olmuştur. Sözlü tesbih, dil ile yapılan ten-
' 

zih ve takdistir ki .JJ ı �� demek, bunu ifade ederi özel bir isim olmuştur. Kul-, 
lar tarafından fiill tesbih, kalp ile Allah'ın bir vl.! noksan sıfatlardan uzak 
okluğuna inanmak; fiilen de tesbihi ifade eden fiilleri yapmak suretiyle ibadettir 
ki namaz, mal ve bedenle cihad, fiil ile iyiliği emretmek ve kötülükten yasakla
mak bu cümledendir. �� �J �_,:.:.; � '11 �ı;..:' i "O halde akşama girerken, , .,. ., , 
sahaha ererken Allalz'ı teshih edin. "(Rum, 30/17) ayetinde "namaz kıl ın" 
manasına olduğu geçmiştir. isme izafetle namaz manasına olduğu zaman �� 
�I �:ı "Rahbinin yüce ismiyle"(Vakıa, 56/74, 96) gibi "ba" edatı ile fiile 
bağlanması gerekir. Çünkü "Rabb'ının ismine namaz kıl." olmaz; "Rabbinin is
miyle namaz kıl." denilir. Burada da "el-Bahru'l-Muhit"te İbn Abbas'tan �� � 
:fa.'i1 � ''Rabbinin yüce ismiyle namaz kıl!" manasına tefsir edilmiş olduğu ve 
"ba" h�rf-i cerinin zikredilmemiş olduğu da nakledilmiştir. < 1 ) Lakin böyle ol
madığı açıktır. , 

Alfısi'nin nakline göre İsamuddin demiştir ki: İsimden maksadın "eser'1 ol
ması da uzak değildir. "Yüce Rabbinin eserlerini noksandan tenzih et." demek 
olur. Çünkü yüce Allah'ın eseri de ona delalet etmesi itibanyla ismi gibidir. Bu 
durumda, yaratıkları yüce Allah'm yaratığı olmaları nedeniyle ve � ..; Jj L. 
u�\.l; ::,.. ;;.:,ıı "O Ralıman'uı yarattığında lıiçhir düzensizlik göremez�\'İn. "(Mülk, - ' , 
67 /3) ayetine zıt olacak şekilde, ayıplamaktan men olmuş olur.<2) 

Alfisi'nin dediği gibi daha sonra gelen sıfatlarda bunu andıracak bir yön 
bulunmakla beraber, ismin bilinen manasını vermeye engel bir ipucu olmadığı 
halde hiçbir ger.ek yok iken yapılmış bir tevil gibi görünür. Bundan her şeyi asıl 
itibarıyla tenzih etmek gibi bir şirk manası olduğu kuruntusuna düşmemelidir. 
Çünkü maksat yaratıkların kendilerine nazaran bizzat kendilerini nok
sanlıklardan uzak tutmak değil, açıklandığı üzere yüce Allah'm yaratığı olmaları 
ve ona delalet etmeleri nedeniyle ayıptan, eksiklikten uzak tutmak olduğu ifade 
edilmiştir ki, bu da neticede yüce Allah'ın sıfatı olan yaratma fiilini ve delalet 
ettiği sıfatı noksanlıktan uzak tutmaya ve !,� �; � �

-
'
·
�� �})"Hiçbir şey yoktur 

ki onu hamdi ile tesbih eımesin . "(İsra, 17 /44) manasına döner. 
Alemden onu yapıp yaratana, fiili sıfatlarından zati ve manevi sıfatlarına 

Yarııken zihnimizde meydana gelen "yaratıcı", 11rab, "kudretli", "her şeyi bilen" 
ve benzeri manalarla zihnimizde oluşan şekiller de onun eseri olması itibarıyla 

( 1) Ehu Hayyan, a.g.e., VIIJ, 458. 
(2) Allısi, a.g.c., XXX, n2. 
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huııa dahil  olur ki "ilahi isimler" dediğimiz de akıl ve nakilden edindiğimiz bu 
ı ı ı ıiııfılar ve kelimelerdir. Bunlar hem eşyanın yaratıcısını gösterme yönü yani 
�l..ıı � �··� C. "Kendisine bakılarak yaratıcısınuı varlığı anlaşılan. " alemin delalet 
yünü olan ilmi suretler, hem de yüce yaratıcının bize azamet ve ikram ifade 
l'tkn eseri ve ayetleri demek olan yönüdür ki, biz Allah'ı bunlarla hepsinin ' 

( - ' ' i•ksinde tanırız. �� : G� ;JJG �� Jai. C. Jj' "Aklına ne gelirse A /lalı ondan , , , 

haşkadır. " Buna göre isim, sadece ilk konulmuş olduğu manaya delalet eden bir 
lafızdan ibaret değil, ismin sahibine de aklen bir delalet yönü bulunan mana ve 
ııishetlere uygun olarak 2L.afı :-; �r.� C. "Yaratıcının varlığının bilindiği şey " 
manasını da içine alacak şekilde kullanılmış oluyor. Bundan dolayı Şeyh Mu
hammed Abduh isam'ın bu fikrini şu şekilde ifade ederek biricik bir mana gibi 
güstermiş ve demiştir ki: 

"Bu gibi ayetlerde Allah'ın ismi 4o1 : •• (� C. "onu tanımaya sebep olan "dır. 
, ,  

Allah ise bize sıfatlarıyla tanınır. Bizim zihinlerimiz onu ancak "herşeyi bilen", 
"hcrşeye gücü yeten", "hikmet sahibi" diye yaratmasında bakışımızın bizi kendi
sine delalet ve vicdanımızın hidayet ettiği şekilde tanır. Rahman Suresi'nde �O 
r'J:°G �I ..s,� �_:, �I "Rahb'ının celal ve ikram sahihi olan adı çok 
yiicedir. "(Rahman, 55/78) diye nitelenen isim de budur. Bu �I � J� C. 
''lwnin sahibinin tanınmasına sebep olan şey " manasına isim �I J'l �� �� �� , ,, rC...S','it, "Celal ve ikram sahihi olan Rabb'ının. yüzü bakidir. "(Rahman, 55/27) 
ayetindeki "yüz"dür. Çünkü yüz, "sahibinin kendisiyle tanındığı şey"dir. Hatta 

,_J \ A yüz sahibi, ancak yüzüyle tanınır. L41S" :  C'fı r·.)ı �� "Adem'e bütün isimleri 
dğretti. " (Bakara, 2/3 1 )  ayetinde anılan isimler de bu manadaki isimdendir ki 
c�yanın kendisiyle tanındığı resimleri demektir.(1) 

Bu yoruma göre Allah'ın ismi de, zihinlerimizin AJJah'a yönelmesi ne ile 
mümkün oluyorsa odur. Allah bize bu ismi tesbih etmemizi emrediyor. Yani 
O'nu yaratılanlara benzemek, yahut onlardan birinde aynen ortaya çıkmak, ya
hut ortak veya çocuk edinmek veya bunlara benzer bir kusuru bulunmaktan 
uzak tutmam�zı emrediyor. Biz ona akıllarımızı ancak şöyle yöneltebiliriz: O 
hcrşeyin yaratıcısıdır. İlmi, varlıkların bütun inceliklerini kuşatmıştır . . . N itckim 
��- i � l.S,;J1 "O, yaratan ·ve düzene koyandır. " (A'Ia, 87/2) buyrulur. Bizim onu 
böyle bütün varlıkları yaratmış, mevcut kılmış ve düzene koymuş, takdir ve hi-
dayet etmiş olmak gibi niteliklerle tanımamız gerekir. 

(1) Abduh, a.g.e., 66. 
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Görülüyor ki ismi bu tarif ve izahı isam'm "eser" manasıyla açıklayarak, �u 
rj l.S' �� �·_r, �� )w �)1 "Çünkü Allah'ın eseri, isim gibi onun varlığına delal�t 
etmektedir. il dediği mana üzerinde bir intikal adımı manasını taşıyan bir tariftir 
ki, bunun özeti, isimde muteber olan asıl manayı akli ve tabii delalet ile ge
nelleştirmektir. Dolayısıyla bu bir mecazi mana olur. Bizzat alemi nok
sanlıklardan uzak tutmak gibi bir mananın bulunduğu vehmine kapılmamak ve 
tenzihte gözetilen itibari kayıt iyi düşünülmek şartıyla bu aslında doğru bir 
manadır. Bunu caiz kılan bir karine (ipucu) vardır. Ancak ilahi isimlerin vahye 
dayalı olması esası ve zahiri manayı göz önüne almamak için hakiki mananın 
verilmesine engel bir karinenin varlığı açık olmaması dikkate alınırsa mecazi 
manayı vermek uzak olur. Şu kadar var ki bunda, ismin sahibine delaleti bir 
mana vasıtasıyla olan fiil ve sıfat isimlerinin, bu delalet yönlerini izah etme fay
dası vardır. Sofiyye anlayışında da sıfatlar zatın, isimler sıfatların, eserler isim
lerin netice ve gereği olan hükümleri olduğuna göre, eserler isimlerin kendisi 
değil, hükümleridir. İsam'ın buna "isim gibi delalet eder" demesi de, gerçekte 
isim olmadığını göstermektedir. Mesela, yaratılmış olan, eser; yaratan, isim; ya
ratmak, sıfat; bu isim ve sıfatla nitelenmiş olan Hakk'ın zatı da, nitelenen ve 
isimlendirilen yüce zattır. Bu isim ve sıfatların tenzih edilmesi ile asıl tenzihi is
tenen Odl!-r, eserlerin kendisi değildir. Tenzih'in manası da, dediğimiz gibi, bu 
isimleri ve sıfatları eserlerin ve yaratılmışların imkari dahilinde olan durum
larından soyutlayarak hepsinden üstün tutmak ve şirke sapan veya Allah'ı ya
rattıklarına benzeterek tarif eden inkarcıların yaptığı gibi onlara Allah'a layık ol
mayan bir mana karıştırmamaktır. Şu halde asıl maksat zatın kendisini 
noksanlıklardan uzak tutmak olduğu halde doğrudan doğruya bu emredilmeyip 
de ismin noksanlıklardan uzak tutulmasının emredilmesi, sözlü tesbih 
bakımından, zatın noksanl ıklardan uzak tutulması ancak ismin uzak tutul
masıyla ifade olunabileceğinden; fiffi tesbih bakımından da gerçek zatın bizim 
dünyada akıl ve zihinlerimizin doğrudan doğruya yönelip idrak etmesinden çok 
yüksek ve bizim ona yönelip kendisini tanımamızın ancak sıfatlarmı gösteren 
isimler veya eserler ile olabileceğinden dolayı demek olur. Gerçi Allah'ın 
görülebileceği görüşünde olan Ehl-i Sünnet'e göre zatın tecelli etmesi dahi caiz 
demek ise de, o ahirette olacaktır. Surenin sonunda ):rJ � �ı 'f�j J) :;.  C:G1 :li 
"Doğrusu temizlenen ve Rabhinin ismini anıp da namaz kılan felah bul<lu. " buy
rulması tesbihin sözlü ve fiillden daha genel olduğunu anlatır. Sonra ;.;. i:,>�t, 
�r, "Oysa ahiret daha hayırlı ve daha devamlıdır. " buyrulması da ahirette �la
cak tecellilerin en mükemmel tecelliler olduğunu gösterir. 
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Biz bu konuyu şöyle özetlemek istiyoruz: 
isim �I � �� (. "Sahibinin kendisiyle tanındığı şey" manasıyla, lafzi, 

nkli, tabii delaletlerin hepsinden daha kapsamlı olarak zihinlerimizin müessir 
(l'lkin) zata yönelmesine sebep olan ve bizde ona dair bir tanıma yönü ifade et
llll�k üzere birtakım zihinsel şekiller ve manalar meydana getiren bütün sıfat ve 
eserleri dahi kapsayabilirse de mantık ve psikolojide bilindiği üzere bizim idrak 
ve tasavvurlanmızı ifade eden kavramların en açık ve en sağlam olanları lafzi 
ve kelami suretlerle ifade edilip ulaştırılabilen kavramlar olması nedeniyle isim . 
lknildiği zaman bundan tam anlamıyla akla i lk gelen hakikat, bize bu isimlerin 
sahiplerini lisani suretler giydirerek gerek özel isim, gerekse sıfatlar halinde 
i fade eden isimler ve sıfatlardır. Gerçekte �I �"J1 �I � �ll ı.:.ıl,;;�I �Jı:- :t.13 
J;L:..� "Kainat satırlarını inceleyip bir düşün. 

'
çiinkii onla

'
r yiic; alemden sana 

>:ijnderilmiş kitapçıklardır. " meşhur sözü gereğince kainat satırlarının hangisi 
incelenip üzerinde düşünülse, bize yüce alemden gönderilmiş birer mektup ol
dukları anlaşılır. Fakat bunların birer kitapçık ve mektup olabilmeleri sade bi1in
dmize ilişmeleriyle değil, bilincimizde giyinmiş oldukları keJami suretler iledir 
ki bu kavramlar onların söylenilmiş ve delil olarak gösterilmiş şekilleridir. 
Onun için burada � �ı "Rabbinin ismi"nden maksat, gerek zat ismi gerekse 
sıfat ismi olarak yü�e Allah'ın zat ve sıfatlarmı göstermek için söylenilecek, 
düşünülecek olan lisan! isimler olmak gayet açıktır ve ilk akla gelen de budur. 
Bunların en güzelleri de kitap ve sünnette gelen "esma-i hüsna"dır. Bu nedenle 
bunlar nakle bağlı olan lisan! ve şer'i özellikler taşıdığı gibi mana ve kavramlara 
itibarıyla akli özellikler taşımaktadır. 

Bu  sebeple burada tesbih etme ve noksanlıklardan uzak tutma emrinin 
yönüne işaret olmak üzere ��1 � "senin en yüce Rahbin" ismi hatırlatılmış; 
sonra da bu rablık ve yüceliğin açıklanması ve isbatı için şu sıfatlarla nitelen
miştir: 

JU. �.ıfl Yaratan rabbin. O, her şeyin yaratıcısıdır. O her şeyden önce ya-,. 
ratma fiili, yaratıcı olma sıfatı, yaratıcı isim ve sıfatıyla bilinir. Kuşku yok ki ya-
ratan Halık, yaratılan mahluktan yüksek ve üstündür. Allah, yaratılanlarda bulu
nan imkan, sonradan olma ve bir illete ihtiyaç duyma gibi noksan sıfatlardan 
uzaktır. Dolayısıyla yaratıcı ile yaratılmt§t isim ve sıfatlarda kanşttrmamalı, ya
ratıcının ismini her şeyden üstün tanıyarak onu tesbih etmeli, eksikliklerden 
uzak tutmalıdır. 

��1 "En yüce" kelimesi Rabb'in sıfatı olduğuna göre, bu ".ill ile başlayan , 
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mcvsul (bağ cümle)leri <le Rabbin sıfatıdır. Fakat "el-a'la", ismin sıfatı veya 
açıklaması olduğuna göre ki, daha açık olan budur, bunun da isme sıfat olmast 
gerekir. Yoksa Rabb ile sıfatı arası ayrılmış olur. Bu ise nahiv bakımından caiz 
değildir. Oysa "yaratma", ismin fiili değil, ismi taşıyanm fiili olduğu için isme 
sıfat olması akla uygun olmaz. Bu durumda ı.S.lJı 'nin sıfat olmayıp ı.SJJı ; takdi-

, , 

rinde, mukadder bir soruya cevap olan bir başlangıç cümlesi olması daha uygun 
olur. Bununla beraber yaratma doğrudan doğruya zatın gereği olmayıp "Tekvin" 
sıfatının gereği olması nedeniyle yaratıcı isminin hükmü olmasına dayanarak 
yaratmanın isim üzerine icra edilmiş olması da güzel bir nüktedir. Nitekim Ehl-i 
Sünnet "alimün bii lmihi" (ilmiyle bilen), "kadirun bi kudretihi" (kudretiyle 
güçlü,) ''müridun b iiradetihi" (iradesiyle irade eden), "mütekellimün bikelamihi" 
(kelamıyla konuşan), "halikun bir sıfatihi ve fi' l ihi" (sıfatı ve fiili ile yarallcı) 
demekle; Sofiyye de "eserler ve hükümler, isimlerin gereğidir" demekle bu 
nükteye işaret etmişlerdir. 

Evet, o yaratıcı yarattı da ı.S-;_;; düzeltti, yarattığını çeşitli şekiller içinde 
düzene koyup düzgünleştirdi. Sadece basit bir yaratma ile bırakmadı, birçok ya
ratışlar yaptı. Onları bir düzen ile doğrultup düzeltti. Bu  da Rabb isminin gereği 
olan Rabliğin hükmüdür. Bundan dolayı onun bir ismi de "Rabb-i adil "  (Adil 
Rabb )dir. Kuşku yok ki Rab, kuldan üstün ve yücedir. Şu da Rablık durumunun 
bir ayrıntısıdır: ı.SJ:i; �� ı.>JJG Takdir edip hidayet buyuran odur, yarattığı her 

I , 

şeye G:ıi � � aJı � � ''Alfalı her şeye bir kader verdi. " sözüne uygun olarak 
- ;' , 

i l im ve iradesiyle bir kader tayin etti. Cinslerinde, türlerinde, bireylerinde, 
sıfatlarında, fiillerinde, ecellerinde birtakım özelliklerle birer sınır ve miktar tah
sis etti. Mümkün olma tabiatında hep bir ve eşit olan eşyadan herbirini var olma 
hususunda diğerinden bir miktar ile ayırarak farklı mahiyetler, değişik kimlikler 
ile türlere ayıran, kayıt ve sınır altına alan birer biçim takdir etti de ona göre 
herbirini, kendilerinden tabii olarak veya kendi seçimleriyle ortaya çıkacak 
özelliklerle kendileri dışında ortaya çıkacak öze11ikler arasında ulaşacakları ya
ratılış gayesine doğru yöneltti. Ona göre tesirler, meyiller ve ilhamlar yaratarak, 
deliller ortaya koyarak, ayetler indirerek, niçin yaratılmışlarsa o miktara 
müyesser kılmak üzere yoluna koydu. Rablık hükmüyle terbiye sayesinde 
başlangıçtan sona, dünyadan ahirete doğru her birini yetiştireceği netice ve aki
bete ulaştırmak veya buna giden yolu göstermektedir. Bu arada insana da akıl ve 
din hidayetleriyle kendini ve yolunu göstermekte ve özel muhatap olan Hz. Mu
hammed (s.a.v.)'in zatına nebilik ve resullüğü takdir edip hidayet ve başarı ihsan 
etmiştir. 
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< iök cisimlerinin birbirleri etrafmda yörüngelerindeki seyir ve hareketleri 
Vl'. yalın şeylerden bileşik şeylere doğru cisimlerin, madenlerin, bitkilerin ve 
lıayvanlann durumlara tetkik edilip incelenirse her birinde akıllara hayret veren 
vr nakil ve ifade edilemiyecek kadar derin, ne kadar ince ne kadar büyük ilim 
ve kudret ile irade ve hidayet tecellileri görünür. Bilhassa insana özgü olan içte. 
ve <lışta bulunan hidayet türleri, özellikle akıl ve din hidayeti ise onların kat kat 
lkrccelerle üstündedir. Bununla beraber hiçbiri takdirsiz olmadığı gibi, hiçbiri 
de miktarsız, sınırsız değildir. Hepsi nicelik kanunlarının hükmü altında özel 
ı ı ı  iktarlarla sınırlıdır. Hiçbirinde sonsuz külli bir kudret yoktur. O ancak onları 
takdir edip yollarına koyan takdir edici, yol gösterici, her şeyi bilen güçlü 
varlığın sanatı ve onun Rab'lık şanıdır. Hiç kuşku yok ki bu takdir ve hidayeti 
yapan ita.hl kudret ve ilim, hidayete muhtaç olan ve özel miktarlarla k';\yıth bulu
nan takdir edilmiş varlıkların hepsinden yüce ve üstündür. Bazıları burada 
"hidayet''i, akıl ve din hidayeti gibi insana mahsus olan hidayet ve irşat ile, 
bazıları da bütün canlılara ait olmak üzere yaşadıkları süre içinde kendilerine 
göre ihtiyaç duyacakJan yiyecekler ve yaşamanm gereği olan diğer şeylerin tak
diriyle onlardan faydalanma yollarını tanıtmak ve kaçılacaklardan kaçılıp 
koşulacaklara koşulmak ve ona göre organsal vazifelerini yerine getirtmek 
manasıyla canlılarla ilgili ilhamlar ve içgüdü ile tefsir etmişlerse de doğrusu in
sanlara ait olan ve özeli ikle Resulullah (s.a. v .)'a ait bulunan hidayet ve yol 
gösterme, bunun en yüksek misali ve asıl söylenme gayesi olmakla beraber ı..s� 
hidayet etti sözünün herhangi bir kayıtla kayıtlanmadan mutlak bırakılmasından 
açıkça anlaşılan, ı..s� � ;;1;. ,t;:.. JS' �1 "Her şeye hilkatini verdi ve sonra da 
doğruya giden yolu gösterdi. "(Taha, 20/50) ayetinde olduğu gibi her şeyi gerek 
tabii ve gerek isteğe bağlı surette yaratılış gayesine yöneltmek manasıyla her 
şeyi kapsamı içine almaktır. Öyle ki, bir kürenin diğerine doğru eksen veya 
yörüngesinde dönmesi, bir parçanın diğer bir parçaya doğru çekilmesi, bir 
gazın genleşmesi ve büzülmesi, bir taşın yere düşmesi, bir madenin billur
laşması, bir tuzun suda erimesi, bir kömürün oksijen ile yanması, bir zerrenin 
organ olmaya sevki, bir hücrenin bir hücreyi döllemesi gibi olayların meydana 
gelmesi de hep bu "hidayet" sözünün ifade ettiği manaya dahildir. �jj "Takdir 
etti" sözü, bütün yaratılmışları zatlarında ve sıfatlarında her birinin özelliklerine 
göre takdir etti manasını kapsar. Gökler ve yer, yıldızlar ve unsurJart madenler, 
bitkiler, hayvanlar ve insanlardan her birine cüsse ve irilikte hircr özel miktar, 
yine her birine kalma hususunda özel bir müddet ve sıfat ve renklerden, tat ve 
kokulardan, vaziyet ve durumlardan, güzellik ve çirkinlikten, mutluluk ve bed-
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lıahtlıktan, hidayet ve sapıklıktan belli bir miktar takdir edip Ll� \ıı � � �G 

1):;.. i� \'! ;_rf C.j �� "Hazineleri bizim yanımızda olmayan hiçbir ş�y yoktu�. 
Fakat biz onu sadece bilinen bir miktar ile indiririz. "(Hıcr, 15/2 1 )  buyurduğu 
gibi belli ve özel bir kader ile sınırlayıp özelleştirmiştir ki, bu manada yücelerin 
yücesinden aşağıların aşağısına kadar bütün eşya ve alemler dahildir. Onun için 
hunu tefsir etmek ve ayrıntılarına girmek için ciltlerce yazı yazılsa yetmez, her 
hirini gözlem sahasmda incelem.ek gerekir. Bununla beraber Allah katında belli 
olan o kaderin sırrı bizim için ortaya çıkmadan önce tamamen belli de olmaz. 
Sonra ..;'.a "hidayet etti 11 şunu gösterir k i :  Mümkün olma tabiatına nazaran 
herşey, var olma veya olmama hususunda her özelliğe elverişli olmakla beraber, 
yaratıcının takdir etmesi ve özellik vermesiyle, var olma hususunda her tabiat 
özel bir kuvvete sahip olmaya hazır ve müsait kılınmıştır. Her kuvvet ancak bel
l i  fiillere elverişli olmuştur. Tabiatta "ritim ve hareketsizlik" kanunu diye ifade 
olunan mümkün olma tabiatına göre bir cisim sonsuz sayıda hareket yapmaya . 
elverişli varsayılırken cisimlerin sonlu ve smırlı hareketler içinde varlıklarının 
tükenip tabiatlerinin sona erdiğini görürüz ki bu, işte yaratıcının o tabiate 
ayırdığı belli bir kader, belli bir kabiliyettir. Her biri belli bir fiile kaynak olan 
bu özel kavvetlerin o cüzler, uzuvlar ve cisimlerde yaratılmasıyla göreceği işin 
tamamlanması için özel gayelerine yönetilmesi de o takdir dairesinde özel bir 
hidayettir. Bütün bunların üzerinde takdir edici ve hidayet edici olarak hükmünü 
sürdüren itahl kudretin hepsinden yüksek olduğu açık bulunmakla onun yüce 
ismi bunlardaki sınırlılık ve eksiklik lekelerinden uzak tutulmalı ve dolayısıyla 
onun emri ve tedbirinin kafirlerin tuzaklarına üstün geleceğinde şüphe edilme
melidir. 

O yaratma ve düzene koyma, takdir ve hidayet etme şahitleri ile beraber şu 
nitelik de buna özellikle şahittir: �:;Jı �).1 ı$'.llG Otlağı çıkaran odur. Naziat 
Suresi'nde, �w�� � �G;. ��1 J�(, �:;.j � C. � �).1 "Ondan (yerden) yerin 
suyunu ve ot/ağını çıkardı. Dağlarını oturttu. Sizin ve hayvanlannızm geçimi 
için "(Naziat, 79/31-33) buyurulduğu üzere insanların ve hayvanlarının fayda
lanıp yararlanması için güdek ve yaylım yeri olan o merayı; o otlakla, o yayla
lar, çiftlikler, bahçeler, ormanlardaki türlü bitkiler, ağaçlar ve meyveleri ilahi 
kudreti ile taptaze yetiştirip çıkardı. 

"' 

�;.1 : Lil :ı:� Sonra da onu kapkara bir sel köpüğüne çevirdi, gübre ve 
kömür haline getirdi k i  bunların en belirgin kabiliyetleri yanıp tutuşarak ateşe 
hizmet etmektir. İşte hakka karşı tuzak kurma peşinde koşan kafirlerin ve in-
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sanlğın bedensel zevklerinden öte kıymet ve değerini tanımay�n bedbahtların 
sonu da bundan daha kötü olarak, aşağıda geleceği gibi sonsuz büyük ateşe 
odun ve çıra olmaktan ibarettir. 

Kusma ve kay etme manalarıyla ilgili olan GUSA, lügat ve tefsirlerde 
:ı<,:ıklandığına göre, sel suyunun otlaklardaki otları, çöpleri birbirine katarak' 
sürükleyip getirdiği ve derelerin etrafına fırlattığı ot, çöp, yaprak ve köpük gibi 
karışımlara denir ki, bunu "sel kusuğu" ifadesiyle terceme etmeyi uygun bul
dum. Alfisi'nin "Mecma "dan nakline göre aslı, perakende cinslerden karışık 
�cylerdir. Araplar, perakende kabilelerden toplanmış olan kavme "ahlat" ve 
"ğusa" derler.<1) 

EHV A; karamsı, esmer, koyu yeşil, isli, duru renklere denir. Burada siyah 
veya esmer veya yeşil manalarıyla tefsir edilmiştir. Birinci ve ikincide "ğusa" 
nın sıfatı, üçüncü de ise mer'anın yerini tutan ;ı:� "onu yaptı" cümlesindeki 
11011 zamirinden hal olması düşünülmüştür ki, kapkara veya esmer bir sel 
kusuğuna çevirdi, yahut yemyeşil iken bir sel kusuğuna çevirdi· demek olur. 

Burada biri kısa ve toplu, diğeri ayrıntılı iki göz atma ve düşünce vardır: 
BİRİNCİSİ, otlaklardaki yeşil bitkilerin kuruyup dökülerek veya hayvanlar 

tarafından yenilip çıkarılarak sel sularının süpürüp sürükleyeceği gübre ve tortu
lar haline getirilmesidir ki, o zaman kömür gibi siyah veya esmer, yanabilir nite
likte bir madde olur kalır. 

İKİNCİSİ, yerküre katmanları ve maden ilimlerinde bahsedildiği üzere kar
bon (kömür) teşekküllerine ait "turp" denilen yanabilir madde ile taşkömürle
rinin oluşum şekillerine işaret olmasıdır ki, her iki şekilde insanlığı sırf maddi 
ve hayvani, bedenden ibaret kabul eden ve bütün zevklerini �;.�·.:� ı.J)r �J.1� 
�Gı;�1 jrG W" �)St_:, "Kafirler ise zevklerine bakarlar ve hayvanlar 1-:ihi yiyip 
içerler. "(Muhammed, .4 7 /12) buyrulduğu üzere hayvan gibi yiyip içip bedeni ar
zularını elde etmede arayanların sonlarına dikkat nazarlarını çekmek vardır. 

11Keşfu1l-Esrari'n-Nuraniyyeti'l-Kur1aniyye"de bu ayetin tefsiri ile i lgi l i  ol
mak üzere yerküre katmanlarıyla uğraşan alimlerin taşkömürü hakkındaki ince
leme ve keşiflerinden bahsederek der ki: 

Günlük gazlı arazi yüzeyi üzerindeki boşluklarda ve az mey ili i vadilerde ve 
bataklık olan engin yerlerde bitkilerden birtakım tortular ol U§Uf ki bunlar 

( 1 )  Alfısi, a.g.c., XXX, 133. 
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çözüldükçe onlardan yanabilir bir '-' i�im meydana gelir. Bu çöküntü ve tortular 
ancak özel durumlarda oluşur. Akarsularda ve derin havzalarda ve suyu bazı za
manlar kuruyan yerlerde oluşmaz. Bu cisme turp ismi verilir. Bunun oluşumu 
özellikle suda devamlı gömülü duran nebatat-ı haleviyyenin (tohumsuz ve yap
raksız küçük bitkilerin) üst üste birikmesinden kaynaklanır. Bunlar diğer çeşitli 
su bitkileri gibi hızla çoğalırlar. Bu tortuların asıl hamuru, yani su bitkilerinin 
hepsini kuşatan madde onlardan oluşur. Bazan da nehir sularının çektiği bir çok 
bitki de onlara kahlıp çözülmelerine yardım eder ve çok kere bunların farklı de
rinliklerinde, özellikle aşağı kısımlarına doğru gömülmüş büyük ağaçlar bulu
nur. Tortunun oluştuğu kum ve kuru balçık üzerinde yığılmış olurlar. Bazan da 
bu ağaçlar dikey vaziyette olurlar. Çoğu zaman da yerlerinde turpun oluştuğu o 
yerin engininde sabitleştirilmiş köklerinin yakınında kırılmış bulunurlar. Bazan 
bu ağaçlar turpun oluşumundan önce sabit oldukları yerde gömülmüş tam or
manlardan çıkıyor gibi bir düzeye bırakılmış bir durumda çok sayıda olur. Bun
lar asrımızın bitkilerine nisbet olunur zamklı sakızlı (reçine) ve meşe ağacı 
türleridir. Bazan da kuşdili türünden olurlar. Reçine türü ağaçlar aşağı yukarı 
tabii hallerinde kalırlar. Çünkü bunlar sertliklerini korurlar. Fakat kurumuş ve  
tuz haline gelmiş olmakla kararmışlardır. Turpun ol uştuğu sahalarda sığır boy-. 
nuzları, deve kemikleri gibi memeli hayvanlann kalıntıları da· bulunur. Turpun 
oluştuğu sahalar farkla arazi türleri üzerinde birikip yığılırlar. Bazan da billur
laşm"ış arazi üzerinde toplanırlar ve her halde kum veya balçık . tortuları i le 
başlamamış olması nadirdir. Turpu oluşturan maddelerden bazılarında öyle bitki 
kalıntıları bulunur ki, birbiri üzerine yığılmış muhtelif kalınlıkta bir tek kütle 
olmuş, altta kalan parçasına doğru daha çok kararmış ve giriftleşmişti. 
Bazısında da bibirinden ayrılmış tabakalar şeklindedir. Bunlar kendilerini örten 
sıra sıra tortulardan oluşmuş, farklı kalınlıklarda tortularla ayrılmışlardır. Bu 
tortular da kumdan ve alçı yahut kuru balçık, yumuşak taştan oluşmuştur. 
Birçok tatlı su kavkılarını ve ırmak sularının çektiği kara kavkılarmı içerir. 

Çok kere turpun yüzeyi sularla örtülüdür. Bazan da rutubet ve neme uygun 
farklı bitkiler biten bir arz ile örtülü olur. Yukarıda turpun, ancak derinliği az 
suların altında oluştuğunu söylemiştik. Fakat çok kalın turp tortularıda vardır. 
Bunlar özel durumlarda oluşmuşlardır. Bu tortuların bulunduğu yerlerde, büyük 
hir ihtimalle, oluşumları sırasında ardarda düşme ve inmeler olmuştur. Buna de
lil turp içindeki toprak bitkilerinin tabakaları ve turpu oluşturan maddelerin sa
husmda yerlerine yıkılmış ormanlar gibi atılmış ağaçlardır. Bunlar öyle hallerdir 
ki o toprağa bir zaman kuruluk arız olmu§, sonra diğer bir zaman sularla 
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ortiilmü� ve bu minval üzere devam etmiş demektir. Turp maddelerinin toprak 
y üzeyi üzerinde yayılmaları çoktur. Onun için bütün yüksekliklerde arzın 
tkği�ik boşluklarını işgal ederek farklı genişlikte havzalara ayrılmış olur. Bir 
kısmı Alp Dağları'nda olduğu gibi dağ başlarında ve Fransa'nın merkezinde ve 
henzcri yerlerde olduğu gibi yüksek dağ yüzeylerinde bulunur. Engin ovalard(\ 
da çok miktarda bulunur. Hatta Prusya'da ve Hollanda'da olduğu gibi büyük 
genişlikleri kaplar. 

Turpun çoğu nehir bitkilerinden oluştuğu gibi bazısı da denizlere bitişik ba
taklıklarda oluşur. Bural�rda Turp tortuları su yosunu türlerinden ve deniz bit
kilerinden oluşur. Nitekim okyanusun kumluk sahillerinde böyledir. Bazan da 
dağlar üzerinde bitki yapraklarından ve nemii vadilerin diplerinde birikip 
yığılan değişik kalıntılardan geçici tortular hasıl olur. Bundan iyi olmayan bir 
turp çıkar. Yakmak için kullanılması mümkün olmaz. 

TAŞKÖMÜRÜ: Yerkürenin içinde bulunan kömür tortularının, turp gibi 
birbiri üzerine yığılmış bitkilerden teşekkül ettiğinde şüphe edilmiyor. Bunun 
delili o kömürde ve turpta büyük büyüteçlerle görülebilen kalıntılar ve aynı 
!:iekilde bitişiğindeki çamur maddelerde bulunan saplar ve çok sayıda yaprak
lardır. Jeologların bu meselede görüşleri birdir. Ancak bu yığılma ve birikimin 
nasıl olduğu hakkında fikir birliğine varamamışlardır. Bazıları şöyle der: 

Kömür tortuları nehir sularmın yahut daha önce bazı yerlerde mevcut olan 
denizlerin dalgalarının getirdiği büyük kütlede bitkilerin gömülmesinden 
oluşmuştur. 

Bazıları da şöyle der: 
Bu  tortuların çoğu, açık olan arzın havuzu andırır çukurlarında oluyor. Su 

ağızları da ona komşu bitki kalmtılarmı sevk etmiş. olur. 
Birinci görüş reddedilmiştir. Çünkü bu durumda bazı ülkelerde bu lunan ta

bakalar gibi cidden kalın kömür tabakalarının oluşması için suların getirdiği 
büyük kütleli bitkilerin büyük bir yüksekliği bulunması gerekir. Yani kalmlAı 

bir buçuk yahut üç yahut kırk zira' olan kömür tabakaları kırk veya yctmişhc� 

veya yüzyirmi zira' kalınlığında ağaç tabakası gerektirir. Bunu ise akıl  kahu� 
edemez. Çünkü bu tabakalar ne nehirlerin yüzeyi üzerinde ne de denizlerin 

birçoğunun yüzeyi üzerinde yüzmez. 
İkinci görüşte ise bir zorluk yoktur. Bu ancak taşkömürünün oluştuju orgu

nik maddelerin birikip yığılması için lazım gelen bir zamanın geçmesini gerekti· 
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rir. Görünüşte bu zaman cidden u.Lun olmuştur. Çağımıza kac.Jar kalmı§ eski or
manlarda bir ytlda oluşan karbon miktarı hakkında bazılan şöyle demiştir: Bun
dan her asırda kalınhğı yüzde bir buçuk bir kömür tabakası oluşur. Fakat hay
vanlarm oluşmasmdan evvel eski zamanda hava boşluğu birtakım buharlarla 
dolu idi. Bundan cidden kuvvetli bir bitki olmuştu. Arzın içinden de yukarı 
birçok karbonik asit çık ıyordu. Bu nedenle bitkilerin içinde karbon hızla 
yerleşebiliyordu. Hem oluşması uzun zaman gerektiren sadece taşkömürü tortu
lan değildir. Tortuların hepsi böyledir. Cidden büyük kalınhk kazanmış olan 
kavktlı ve alçalt taş tortularının oluşması birçok asrın geçmesini gerektirir. 
Kömür tortularını turpa benzetenlerin görüşü şununla da desteklenmiştir: Gerek 
taşkömüründe ve gerek turpta büyük büyüteçlerle birçok çiçeği saklı nebatat-ı 
haleviyye kalıntısı keşfediliyor. Aynı şekilde yerkürede kökleriyle, dikil i 
ağaçlarla ve onların şist-i fahmlde(1 )  sakit yapraklanyla desteklenmiş, aynı 
şekilde değişik genişlikteki havzalarda birbirlerinden ayrı olarak bulunmalanyla 
da desteklenmiştir. Bütün bu durumlar açık, yerkürenin çukurlarında oluşmuş 
birtakım bataklıkların olduğunu gösterir. 

Sırası gelmişken bu konudaki fikir ve düşünceleri biraz <laha açalım: 
Kur'an'dan da anlaşıldığı üzere Arz, başlangıçta düz bir şekilde idi, dağlar 

yoktu, sularla gömülü olup sabit değil, çalkantılı idi. Sonra burada bitkilerden 
bazı türler bulundu. O zamana ait bitkilerin şekilleri zamanımızdaki bitkilerin 
şekillerine benzemiyordu. Yosun familyasından ve kükürtlü bitki familyasandan 
idi k i  bunlar çiçekleri gizli, terkipleri basit bitkilerdir. Fakat ilk yaratılışlarında 
kütleleri büyük ve saydan çoktu. Bu bitkilerden kömür Arz'ı oluşmuştur. Yana
bilen bu cevher hayvanların oluşmasından evvel eski zamanlarda bulunan bitki
lerden hasıl olmuştur. Sonra dağların oluşması nedeniyle Arz'ın büyük derinlik
lerinde gömülü kalınca tabii durumu ve şekli türlere ayrıldıktan sonra 
zamanımıza kadar kalmış ve bazı unsurlarmı kaybedince zift ve katranlı mad
deler içirilmiş bir kömür haline gelmiştir ki bu maddeler bitkisel maddelerde 
meydana gelen ağ1r çözülmelerden hasıl olmuştur. Bu şekilde anlaşılıyor ki 
mutfaklarda, fırınlarda, sobalarda, buhar makineleri ve diğer yerlerde kullanılan 

( 1 )  Şist; Arzın tabakaları ile ilgili ıstılahta kullamlan kclimdcrdcndir ki aslı Yunanca olup 

"yaprak" manasınadır. Arzın kayalarının tc:_jckkülündc kullanılan "mik;ı yaprak" manasına 

"talk-ı �isli, mika �isti" tabirleri mc�hurdur. Şu halde �ist-i fahmi, vcrak-ı fahmi (yani kömür 

yaprağı) demek olursa da ıstılahı. kullanılmı�tır. (Mücllil) 
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vl� havagazı üretilen taşkömürü ormanların oluştuğu bitki maddesinden ibarettir. 
Bu madde eski zamanlarda bataklıklarda bitmiştir. Kömür devri bitkilerinin 
h;ı�lıca niteliği, vaktiyle yerküreyi tamamıyla örtmekte bulunan bitkiler gibi 
htiyük olmasıdır. Zira hava boşluğu o vakit çok hararetli ve çok nemli idi. Onun 
İ\İn kömür devri bitkilerinin nisbet olunduğu cinsler şimdi ancak sıcak 
ülkelerde yaşıyabiliyor. Bu kazı bitkilerinin büyük gelişmesi gösteriyor ki hava 
hrniluğu o vakit nem ile dolu idi ve bu sıcaklık derecesi arzların hepsinde bir idi. 
Yok olmuş olan bitki türlerinin gelişme derecesi bir ve bunların Ekvator daire
sinde de Kutup dairesinde de bulunduğu gözlemle bilinmiş olduğu için bundan 
�u netice çıkarılır ki, Arz'ın üçüncü devri olan o zamanda her tarafta ısı derecesi 
c�it idi. Bütün kürede ancak bir çap vardı. O zaman ki bitkilerin enteresan vasfı, 
harikula�e olan gelişmeleridir. Eğrelti otu türleri ki zamanımızda ondan ancak 
soğuk ülkelerde otsu türde kalmış bitkiler biter. O vakit ondan şimdiki katran 
ağaçlarından daha yüksek büyük ağaçlar oluşuyordu. Bitkisel kükürt de 
höyledir. Zamanımızda yüksekliği bir zira iken, eskiden yüksekliği otuzüç, kırk 
zira'a kadar varıyor, çapı da birbuçuk zira oluyordu. İşte kömür devrindeki geniş 
ormanlar bu yüksek ağaçlardan oluşuyor ve bunlar yeryüzünü kutuptan kutba 
tamamen örtüyordu. 

Kömür zamanını açıklamak için bu zamanı ikiye ayırmak gerekir: 
Birincisi, alçılı kömür taşı müddetidir ki bunda önemli deniz tortuları or

taya çıkmıştır. İkincisi de kömür müddetidir. İşte alçılı kömürün oluşması bu iki 
müddette ve özellikle ikinci müddette meydana gelmiştir. 

Önce, alçılı kömür taşı müddeti: Adaları örtmekte bulunan ğrelti otu 
türünde bitkiler, yahut at kuyruğu, yahut bitkisel kükürt yahut konik türü bitkiler 
familyasma benzer iki çenekli bitkiler türünden imiş. Halka yapraklı türleri ve 
geride kırıntı bırakan bitki türleri iki çenekli bitki türleri olarak bitmiş ve nesli 
kesi lmiş familyalara nisbet olunuyorlar. İran kamışı türünden büyük 
yükseklikte bitkiler bu müddette çokmuş ve bu ağaçlardan her birinin uzunluğu 
onüç ziradan onbeş zira'a kadar olurmuş. 

İkinci olarak kömür müddeti: Bu müddetin özelliği arzı örten cntcrc!tun 
bitkilerin çok oluşudur. O zaman bitkiler gelişmede birbirlerine benziyordu. 
Kömür devri bitkileri zamanımızdaki bitkilerden tamamen farklıdır. KOntUr 
devrine ait hayati ve geçici durumlardan o asli bitkilerin diğerlerinden nyrı ldığı 
nitelikler bilini r. Devamlı yağmurlar, şiddetli ısı, devamlı sisle kapalı hufif ı�ık, 
işte bunlardan özel bitki ortaya çıkıyormuş ki zamanımızda ona benzer bitkinin 
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olu�ması mümkün olmuyor. Bununla beraber o zamanın bitkisini hayalde can
land ırmak isteyince senenin üçyüz günü yağmur düşen ve güneşi devamlı bir sis 
ile kaplı bulunan< 1) bazı adaları ve sahilleri düşünmek gerektir ki, öyle adanın 
bitkisinden, kömür çağında yerküreyi örten bitkiler aşağı yukarı göz önünde 
canlandınlabilir. O adada sivri uçlu ağaç türünden ormanlar oluşuyor ki 
gülgesinde sivri uçlu ot türleri, batakhkh arz üstünde bir zira'a kadar gelişip 
yükseliyorlar. Onların altında da birçok gizli küçük bitkiler bitiyor. İşte bu bit
kilerin şekli, o kömür çağındaki bitkiler gibidir. Bu bitkilerin, dediğimiz gibi, 
cinsleri azdır. Fakat o az familyalar birçok türleri içeriyordu. Avrupa'da 
kömürlü araziden kazdan sivri uçlu ağaç türleri ikiyüzellidir. Oysa şu anda 
Avrupa'da biten bu tür ağaçların adedi ancak elli neviye ulaşıyor. Çıplak tohum
l u  ikiçenekli bitkilerin sayısı da tür olarak yüzyirmiden fazladır. Oysa şu anda 
yaşayan yirmibeş türdür. 

TAŞKÖMÜRÜ NASIL OLUŞUR? 

Taş kömürünün, uzun süre arzda kalan bitkilerdeki cüz'i çözülmenin netice
sinden ibaret olduğunu ve jeoloji alimlerinin bu görüşte birleştiklerini söylemiş
t ik. Gerçekte taşkömürü madenlerinde bu bitkilerin kalıntısı çok kere gözleniyor 
ve kömürlü arazi onların kökleri ve yaprakları ile kendini gösteriyor. Çok kez 
taşkömürü tabakalarında büyük ağaçların köklerini de bulmuşlardır. 

İhtimal ki taşkömürünün Arz'ın içinde varlığı, uzaktan gelmiş bitkilerin 
püskürmesinden çıkmış; bunları nehirler yahut denizler sürüklemiş, büyük 
kasırgalar gibi yüzeyleri üzerinde yüzdürmüş getirmiş, sonra çeşitli yerlerde 
durmuş, sonra da birtakım arazi ile neftlenmiştir. Yine ihtimal ki, onun oluştuğu 
bitki ler, yerlerinde yaratılmış ve gelişmiş de sular vasıtasıyla başka bir yere nak
ledilmemiştir. Bu durumda kaynak yaratılmış sonra bulduğumuz yerlerinde 
ölmüş bitkiler kütlesinin çözülmesidir. 

Yukarıda geçtiği gibi, önceki ihtimal uzak, ikinci ihtimal akla yakındır. Zira 
bunda taşkömürünün oluştuğu organik maddelerin birikip yığılması için gerekl i 
olan zamandan başka bir şey lazım gelmez. Kömürlü arazi tabakalarının paralel
liği ve onda ince parça kalıplarının korunması gösteriyor ki tabakalar tam bir 
sükunetle oluşmuştur. Bundan şu netice çıkar ki: Taşkömürü, bitkilerin yerle
rinde, yani geliştikleri bataklık yerlerde ölüp çözümlenmesinden çıkmıştır. 

Şu da düşünülsün ki, Taşkömürü devrinde yer kabuğundan ancak aşağı 

( 1 )  Müellif "Şibloyc adası gibi" demiş ise de bilemedim, araştırmalı. (Mücllil) 
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k ısmında akıcı bir kütle üzerine yı·rleşcn esnek ince bir kılıf oluşmuştu. Şimdiki 
dl'nizlcrimiz gibi ay ve güneşin çekimlerine uyarak içindeki akıcı kütle de ard 
111 da meydana gelen yükselip alçalma hareketleriyle sallanıyordu. Bu iki harek
t'I len değişik boyutta müddetler içinde büyük bir aşağı iniş oluyordu. Arzın dışı 
u�ağı indikçe sular o ormanları, kömür devri bitkilerinden olan büyük kütleleri ' 
hiırüyor. Sonra bunların üstünde diğer ormanlar bitiyor. Sonra yine arz aşağı 
\ükünce onları da sular bürüyordu. Bu ikili görünüm, yani bitkilerin su altında 
kalınası ve yine aynı yerde yeni ormanların gelişmesi halleri ard arda gelince taş 
kiinıürünün oluştuğu büyük bitki kütleleri yığılmış ve bunun olabilmesi için 
hi r<.(ok asır geçmiştir. 

O halde o eski zaman bitkilerinde meydana gelen değİ§İmler nedir ki, onlar 
zift ile dolu bir kömür kütlesine dönüşmüş? O suların bürüdüğü bitkilerin 
kütleleri hafif, süngerimsi idi . Şimdi bataklıklarda oluşan turpa benziyordu. 
Suda kalınca onlarda az bir kokma ve ekşime hasıl olmuştur ki bunu şundan 
fazla izah mümkün olmuyor: O eski zaman bitkilerinde meydana gelen ayrışım, 
akıcı birtakım madenr gazların oluşumu ile birlikte idi ki taşı onları içiyordu. 
Onun içtiği katranlı yağların kaynağı da yanıcı zift türleridir. Turp tabakaları 
Üzerlerini örten arazinin altına gömüldükten sonra o gazların yayılması devam 
etmiş ve taşkömürü o büyük katılım halinde o arazinin ağırlık ve baskısıyla o 
büyük belirgin yoğunluğunu kazanm ıştır. O arazinin ortasından çıkan ısmın da 
onda büyük etkisi olmuştur. Kömür tabakalarındaki farklılıklar bu iki sebebe 
nisbet olunmalıdır: Baskı ve merkezi ısının etkisiyle meydana gelen kızma. Bu 
nedenle alt tabakalar üst tabakalardan daha kuru ve daha sıkıdır. Çünkü aşağıda 
ısının etkisi daha yüksek ve yukarıdan üzerine gelen baskı ve sıkıştırma daha 
kuvvetlidir. Defalarca tekrarlanan tecrübelerden taşkömürünün nasıl oluştuğu 
anlaşılmış, ağaç ve diğer b itkisel maddeler üzerine baskı ve ısı etkisiyle cidden 
sıkı bir taşkömürünün oluşmasına muvaffak olunmuştur. Bu tecrübede kul
lanılan aygıt i le bitkisel maddeleri su ile, ıslak çamur ile kuşatılmış olarak baskı 
altına almak ve uzun süre etkisi devam etmek üzere yüksek derecede ısıya ma
ruz bırakmak mümkün oluyordu. Bu aygıt kapalı değildi, lakin gazların ve bu
harların çıkmasına engel oluyor, o suretle bitkisel maddderin ayrışması, oluş
tukları unsurların ayrılmasına engel olacak bir baskı etkisiyle rutubetle dolu bir 

ortamda (milyoda) meydana geliyordu. Bu  aygıta farklı nitelikte tahta biçmeleri 

konulunca ondan hazan parlak, hazan donuk taşkömürüne benzer Urilnlcr 

oluşmuştur. Bu farklılıklar da tecrübeye sunulan tahta sınıflarının farklıhğın
dan kaynaklanmıştır ki kömür türlerinin farklıltğına da sebep olarak hu 



H7- /\' t .A sı"ııu·:sı :  5-h ( 'üz: JO 

gi}sterilir. En iyisini Allah bilir. 

İşte detayına girmeden şöyle kısa bir bakışla bakıldığı zaman otlaklarda 
taptaze çıkan bitkilerin bir müddet sonra kuruyup çürüyerek gübre ve kömür 
gibi kara bir çerçöpe çevrildiği görüldükten başka, derinlemesine bir bakışla 
hakıldığı zaman da bütün maden kömürlerinin dahi mahiyetinin, bitkilerin sular 
i�indc ölüp çözümlenerek çevrildiği kara bir bitki artığından ibaret olduğu ve 

,.. -

dolayısıyla ��i : l!l  "Karamsı bir sel kütüğü" tabirinin buna da işaret etmekte 
hulunduğu anlaşılır. Yüce Allah bu yerküre üzerinde ne otlaklar, ne bitkiler, ne 
ormanlar çıkarmış, sonra da onları ziftli, katranlı kapkara bitki artığı, bir çöp 
yığınına çevirmiştir. Bütün bunlar onun yaratması, düzene koyması, takdir edip 
bir halden başka bir hale çevirmesi ile Rab'lığmın eseridir. 

İşte insanlığı sırf bitkisel ve hayvansal biçimde sade bedeni gayelerle anla
mak isteyen bedbahtların sonları da böyle kara bir yığıntıdan ibaret olan maden 
kömürleri gibi yanabilir olmaktan başka bir şey değildir. Bunları bu şekilde ha
ber verip hatırlatarak anlatmasının da o yüce Rabb'in kendisini insanlığa 
tanıtmak için ayrıca bir hidayet ve yol göstermesi olduğunda şüphe yoktur. 

Bundan dolayı bütün yaratılmışlara yapılan genel hidayeti topluca beyan et
tikten sonra insanlara olan hidayetin en büyük misal ve şahidi olmak üzere bil
hassa Hz. Peygamber (s.a.v.)'e olan özel hidayetini beyan edip anlatmak için 
buyuruyor ki: �)�-. Bundan böyle seni okutacağız. Yani � �_,� �ı Ç�ı �� 

; , , ,,. 

yG.sjı L. ��"i; ;-.�$' L. . 0;.1 "Sana böyle işte emrimizden hir ruh vahyettik. Oysa sen 
- - . 

Kitap nedir bilmezdin. ''(Şura, 42/52) değerli hitabıyla hatırlatıldığı üzere sen ki-
tap nedir, okumak nedir, bilmezken bundan böyle Ruhu'l-emin, Ruhu'l-kudüs 
olan Cebrail vasıtasıyla sana okuyacağın bir kitap olan Kur'an'ı vahyederek in
dirip belleteceğiz. İneni ve indirileceği okumaya muvaffak edeceğiz. Yahut, 
vahy ile seni Kur'an ve kıraet sahibi yapacağız. Bu şekilde bu, olağanüstü ilahi 
risalet ve hidayeti gösteren bir ayet, bir mucize olarak � 'j.j artık unutmaya
cak�ın. Bu unutmamak, bu derece kuvvetli bir hafızaya sahip olmak da diğer bir 
ayet ve mucize olacak. Nitekim bunun gelecek için vaad edilip haber verilmesi 
ve öylece vuku bulması da ayrıca bir mucize olacaktır. Bu gösteriyor ki, okut
maktan maksat ezbere okutmaktır. Yoksa yüzüne yazı okutmak değildir. 
Bazıları da, "unutmamaktan asli maksat, gereği ne ise ona göre amel etmektiru 

' � 

demişlerdir. :ııı :  � C. \ıı Ancak Allah dilerse başka. 

Çünkü o unutturmak isterse unutturur. Yani böyle unutmamayı kesin olarak 
vaad edip haber vermek, Allah'ın artık onu unutturmaya gücü yetmeyecek 
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ıııı'ınfısma gelmez. Onu hiçbir şey aciz bırakamaz. Böyle kuvvetli bir hafıza gücü 
vndiktcn sonra o dilerse bu gücü çeker alır. Unutturacağını tamamen unuttura
bilir ki bu bir nesh olur. O zaman da �'.: �1 ��-· .� �\; 14_· �: �ı .�i � � �; (. "Biz 
lwrlumgi bir ayeti nesheder veya unutturursak, ondan daha hayırlısını veya mis
lini getiririz. "(Bakara, 2/106) hükmü cereyan eder. Fakat Allah'ın yardımıyla · 
sen bundan böyle unutmayacaksın. Senin böyle bir mucizen de olacak. 

Bazıları şöyle der: Bu ayetteki istisna, azlık ifade etmek içindir. Nitekim 
lhıhari'de şöyle bir rivayet vardır: Hz. Peygamber (s.a.v.) namazda okurken bir 
;·ıyet atlamıştı. Sabah namazı idi. Übeyy bu okunmayan ayetin ncsh edildiğini 
sanmış, sormuştu. Rasulullah (s.a.v.) "unuttum" buyurmuştu. Rasulullah 
(s.a.v.)'da böyle nadir de olsa unutma vaki olursa yüce Allah onu bırakmaz 
hatırlatır, veya hatırlatacak bir sebep nasip ederdi. Nitekim "Bahru'J-Muhit"de 
yazıldığı gibi, Abbad b. Beşir'in okumasını işittiğinde, "Bu bana filan ve filan 
sürede şu ve şu ayeti hatırlattı. ıı(1 ) buyurmuştu. İşte :l.Jı :G (. � ı böyle az bir 
unutmayı istisna olmalıdır denilmiş ise de cüz'i, bir an için meydana gelen böyle 
bir kaç unutma, tilaveti' neshetmek manasında olan devamlı unutturma mahiye
tinde olmayıp okurken ve namaz kılarken ümmetin kurtulamayacağı bu gibi 
unutmalar hakkında "hükümleri öğretme" kabilinden demektir. Yahut bu unut
ma olayı ;,:z � "Artık unutmayacaksın. " vaadinden önce olmuştur. Bunun için 
bazıları da demişlerdir ki: Bu istisna, azlık manasına olarak hiç olmamaktan me
cazdır. Nitekim bazan, "onu söyleyen pek az bulunur" derler de "bu söylenmez" 
demek manasını kastederler. 

ı..,.;l3:.Jı ( < J f� '. '. l . , .. ,, � , - • -. • . � '{ 
,· , t� � 'jAI 1.1+' �>::'"" ıJ � � • • J 

"Onlarda hiç kusur yoktur. Şundan başka ki ordularla çarpışmaktan 
kılıçlarında bazı gedikler vardır." beytinde olduğu gibi, istisnanın olumsuzluğu 
vurgulamak için kullanıldığı da meşhurdur. Zira ordularla çarpışmanın neticesi 
yalnız kı l ıçlarında bazı gediklerden ibaret olması kahramanlar için hir ayıp 
değil, yüksek bir övgüdür. Kusursuzluğu yüksek bir övgü ile vurgulamak için 
bu istisna ile �:Uı �--'·� L.; c_:ı;. "Yermeyi hissettiren şeyle övmek" denilen bir betli' 
sanat yapılmıştır ki, burada da bu kabildendir. 

Alfisi'nin yazdığı üzere "Kazi Haşiyesi"nde İsam şöyle demiştir: Bu . 
açıklamaya göre istisna, olumsuzluğun genelliğini vurgulamak içindir, genelliği 
bozmak için değildir. Buna, "umumu vakitlerden istisna ctmck11 de dcnilir.(2) 

( 1 ) Ahmed h. Hanhcl, lll, 407, V, 123; Ebu Hayyan, a.g.c., VIII, 459. 

(2) Ah'.lsl, a.g.c., XXX, 135. 
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Yaııi hi�hir vakit unutmayacak�ın, ancak Allah unutmanı dilediği vakit hariç. 
ı ··akat Allah da onu dilemeyecek. Dolayısıyla hiç unutmayacaksın demek olur. 
Bu mana cennet ehli hakkında �: � L. �I ���t, uc,'..:.JI �(l L. � �.U� "Rahb'in 

, , ,,. ,,. , ,, lwşka hir müddet dilemezse, gökler ve yer durdukça ebedi olarak orada kala-
caklartbr. "(Hud, 1 1/ 108) ayetindeki istisnanın manası gibidir. Ferra bu kanaate 
vurmı� ve demiştir ki: Bu istisna ile yüce Allah peygamberine hiçbir şeyi unut
turmayı dilememiş, yalnız şunu anlatmıştır ki, �(Jı Ç�ı �.lllı �J.il ı� "· � 

, , , 

"Andolsun ki, eğer dilersek sana vahyettiğimizi tamamen gideriveririz. "(İsra, 
1 7/86) buyurduğu gibi, dilese unutturur, buna gücü yeter. Fakat dilememiştir. 
Nitekim peygamber (s.a.v.)'e, � �� �;:.1 � "Andolsun, eğer şirk koşarsan 

, 

bütün amelin boşa gider. "(Zümer, 39/65) buyrulmakla ondan elbette bir şirk 
vuku bulacağını değil, vuku bulması var sayı]dığı takdirde bile fasit ve mahzur
lu olacağına işaretle vuku bulmayacağı vurgulanmış olduğu gibi, burada da bun
dan sonra unutmanın, az da olsa, vukuuna değil, asla vaki olmayacağına ve şu 
da var ki onun unutmaması kendi kuvvetinden değil, sırf Allah'ın lütuf ve ih
sanından olduğuna dikkat çekmek içindir. 

İşte bu istisnanın faydası, unutmama vaadinin böyle sırf Allah'ın dilemesin
den ileri gelen bir ilahi lütuf olduğunu beyan suretiyle vurgudur. Ebu Hayyan, 
Ferra'nın bu yorum ve izahına ilişmek istemiş ise de onun edebi zevkini kavra
yamamış olduğu anlaşılıyor. Alfıs1 gibi Abduh da Ferra'nın bu yorumunu tak
dirde isabet eylemiştir. Ancak bu durumda "unutma"dan maksat, devam edip 
giden unutmadır. Dolayısıyla yerleşmiş olmamak üzere haberde geldiği gibi 
bir-iki an için bir hikmetten dolayı vaki olan cüz'i unutma buna zıt olmaz. Şu 
halde gerek "azlık" manasına gidilsin, gerek "vurgu" manasına gidilsin iki tak
dirde de maksat bir olmuş olur. Yani unutmasının sürekli olmaması, bu vaad 
gereğince Hz. Peygamber (s.a.v.)'in mucizelerinden birisidir. Birkaç defa bir 
hikmetten dolayı cüz'i unutmanın vuku bulması da bununla çelişki teşkil etmez. 
Bu vaad ve dilemenin, diğer bütün esma-i hüsnanın ifade ettiği manaları kendi
sinde toplayan Allah ismine isnat edilerek anlatılması da ululuk terbiyesi ve bu 
vaad ve dilemenin diğer isim ve sıfatlarda değil hepsini kendinde toplayan 
"ilahlık" ünvanı üzerinde dolaştığına dikkat çekmek ve "yüce Rab"tan maksadın 
ne olduğunu da açıklamaktır. Sonra bu vaad ve hikmet şununla da vurgulanarak 
açıklanmıştır. 

� L.� �ı � ;J_ı Kuşkusuz ki o (Allah), açığı da bilir gizliyi de, 
herşeyden ve hallerinizden açık ve aleni olanı da bilir, gizleneni de. Dolayısıyla 
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hu "okutma" ve "unutturmama" vaadini de ona göre her şeyi kuşatmış olan il
miyle yapıyor. Buna tamamiyle güvenmek ve itimat etmek ve onu noksan 
,..,ratlanlan uzak tutmak gerekir. Başka bir mana ile, o açıkça yüksek sesle oku
nanı <la bilir, gizli okunanı da. Sırasına göre açıktan veya gizliden vahy ile açık 
vrya gizli oku ve unutmayıp gereğine göre amel et. Bu cümle, ara cümlesidir� 
�il da başındaki "ve" atıfası (bağlacı)yla �)!',, "seni okutacağız" cümlesine 
bağlıdır. J� �-��,; Ve seni kolay olana muvaffak kılacağız. Her hususta en , .... 

kolay yola veya gayeye erdireceğiz. Bu başarılı olmayt sana kolaylıkla yapabi-
kccğin bir haslet ve sende yerleşmiş b!r meleke edeceğiz. Dolayısıyla dinin her 
sahasında; ilimde, öğretmede, amelde, doğruyu gösterme ve bulmada en  kolay 
yola muvaffak olacaksın. En zor gayelere kolaylıkla ermek senin ve dininin bir 
ü1.c1liği olacak. Bunun içinde açık ve gizli olarak vahiy alma ve ondaki 
ho�görülü ve sıkıntasız şeriat ve hükümlerin gerek nefsi olgunlaştırmak ve ge
rekse başkalarını olgunlaştırmakla ilgili ilahi kanunların kavranmasını kolay
la�tırmak dahi bulunur. Bir Allah inancı, ihlas, hakkı bilmek, usülüne göre gay
ret sarfedip amel etmek her kolaylığın başı olmakla beraber, kolaylığm başı da 
yüce Allah'm başarı lutfetmesidir. İşte böyle açık ve gizliden okutup unutturma
ınakla en kolay yolu nasip etmek ve buna başarılı kılmak da vaad edilmiştir. 

:,r_u Onun için (oku, unutma da) hatırlat. Onun içerdiği hükümleri ve bilgi-
/ 

lcri insanlara ulaştırıp öğreterek vaaz ve nasihat et, öğüt ver, düşündür. .- ·,;; �I 
J_l.iJI Eğer vaaz ve hahrlatma fayda verirse, ki herkes için olmasa bil�, mu� ,.. 
hakkak az çok faydası olur. Nitekim �:;,:Jı � JY�ı 0_ı.J '.l)� "Öğüt ver, çünkü 
ijjtüt müminlere fayda verir. "(Zariyat, 51/55) buyurulmuştur. 

Tefsirciler demişlerdir ki: Resulullah (s.a.v.) mutlak olarak öğüt vermekle 
memur olduğundan bu şart, esas itibarıyla bir kayıt için değil, vurgu ve bir dere· 
ceye kadar hafifletmek içindir. Vurgu ifade etmesi şundandır: Aslında fasih ve 
düzgün olan bir öğüt, muhataplar hakkında mutlaka bir fayda ifade eder. Muha· 
lapların ondan faydalanmak isteyip istememeleri ise başka bir şeydir. O halde, 
"öğüt bir fayda verirse" demek, olması kesin olan bir §arta bağlamak manasında 
olur. Bu ise, "öğüt ver, çünkü öğüdün bir faydası olduğu muhakkaktır" demek 
gibi bir vurgu ifade eder. Aynı zamanda bunu bu şekilde ifadede hir hafi fletme 
vardır ki, o da şudur: Resulullah (s.a.v.) bir Allah inancına, hak dine davet husu
sunda �_:, � �G "Rahbinin hükmüne sab�·et. "(Tur, 52/48) emrine uygun ola
rak her türlü tehlikeye göğüs gerip kafirlerden gördüğü eziyet ve sıkıntılara 
sabır ve tahammül göstererek. �� Jl, ::r.:-;:.1� � �.f ;.��� (. � j,j "Gayet iz-
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L<'f ii hir elçi. Zorlanmanız onu ağır geliyor. Üstünüze titriyor. O, müminlere 
�ayet merhametli ve şefkatlidir. "(Tevbe, 9/1 28) diye anlatllıp nitelendiği üzere 
insanlara acıyor, kavminin imana gelerek mutluluğa ermelerini şiddetle arzuluy
or ve bu suretle �� ı)h �1 ;,( ·,; �� � "iman etmezler diye belki arka-

,, , 
larmdan esef edip kendini üzeceksin. "(Şuara, 26/3) kriterince kendisini üzecek 
derecede tebliğ ve irşadın her türlüsünü yaptığı halde kafirler inkar ve 
taşkınlıkta ileri gitmekten başka bir şey yapmıyorlardı. Bir düzelme elde etme 
ümidiyle yapılan öğüt ve hatırlatmanın böyle düzelme yerine taşkınlığın art
masına neden olması ise bir yarar değil, bir zarar manasında oluyordu. Bundan 
dolayı muhataplar hakkında fayda olmayıp da zarar olacağı düşünülen hususlar
da vaaz ve öğüt vacip kıl ınmayıp, yapılmamasına izin bulunduğuna ve  belki 
�}� � )-; � �;.u "Bizim zikrimizden yüz çevirenden sen de yüz çevir. "(Necm, , , , 
53/29) manasınca bundan yüz çevirmenin daha iyi olacağına işaret ile bir hafif-
letme ve kolaylaştırma olmak üzere, burada "öğüt ver" emri ı;')'jJI ,-:.1; �I "eğer 

/ , , 

öğüt fayda verirse " diye kayda ve şarta bağlanarak ifade buyurulmuştur. Şu  
halde bunun özeti şu olmuş olur: Muhataplara fayda yerine zarar getireceği 
tecrübe i le ortaya çıkmış olduğu takdirde vaaz ve öğüt vermek vacip değil ise 
de, asıl olduğu üzere az çok bir faydası olacağı düşünülürse, dinleyip yararJana
cak olanları nazar-ı itibara alarak vaaz etmek, bu işi yapabilecek olanlara vacip 
olur. Çünkü � ::;.. '.J.('. saygısı olan zikredecek, dinleyecek, öğüt alacak, 
düşünecektir. :.J.!,"J1 ı;.��:, En bedbaht olan da ondan kaçınacaktır. l.S.l11 O 
bedbaht ki J;s:Jı �WI � en büyük ateşe, yani ahirette ebedi olan Cehe�nem 
ateşine yaslanacaktır. � ';/� � �_,:; "i ;J Sonra da orada ne ölecek, ne de 
hayat bulacaktır. Ölmez ki, dünya azabından kurtulduğu gibi kurtulsun, hayat 
yani zevk veren ve faydası olan bir hayat da bulmaz ki, çektiği azabı ona vesile 
sayarak sabır edip dayansın. Bundan büyük bedbahtlık düşünülemez. Kuşku yok 
ki bu, otlakların kara bir bitki artığı yığmı olan kömüre çevrilmesinden çok 
büyük bir bedbahtlıktır. İşte vaaz ve nasihat dinlemekten kaçınanların sonu da 
budur. Bunun için onlara bakmamalı da, az da olsa, dinleyip faydalanacak olan 
saygılıları gözeterek vaaz ve nasihat etmelidir. Demişlerdir ki: Cehennemde 
ölmemek kafirlere mahsustur. 

Ama isyan eden müminlerden cehenneme girenler orada öleceklerdir. 
M üslim'in Ebu Said'den rivayet ettiği şu hadisi delil göstererek bu sonuca 
varmışlardır: ''Cehenneme giren ateş ehli orada ölmezler de dirilmezler de. Ama 
günahları sebebiyle ateş isabet etmiş olan bir kısım insanlara gelince, yüce 
/\ilah onları öldürecek, nihayet kömür olduklarında şefaate izin verilecek, sonra 
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tukım takım getirilecek, cennet ırmaklarına serilecek]er. "Ey cennet ehl i !  Bun
laı ın üzerine su dökün." denilecek de sel milinde tane biter gibi bitecekler." 

Bununla beraber şunu da bilmek gerekir ki, kafirlerin cehennemde 
l 'ılmcmesi de u-:::tı ı::·.::.r, u-·.::tı �1 il:� "Ey Rabbimiz! Sen bizi iki defa öldürdün, 

, , 

iki defa dirilttin. "(Mümin, 40/ 1 1) ayetinden anlaşılan iki ölümü de tadıp iki ' 
hayat ile azap için yeniden diriltildikten sonra demektir ki, bundan sonra ne 
iılccek ne de dirileceklerdir. Bazıları da demiş1erdir ki: "Ne ölecekler ne de di
ri lccckler." demek azabın şiddeti ile ebedi sürünmekten kinayedir. 

�1 Ji Muhakkak felah buldu, kendini fenalık1ardan kurtarıp· murada erdi 
:J) :;. temizlenen, vaaz ve öğüdü dinleyip temizlenen, feyiz alan, kalbini 
!lİrkten ve kötü ahlaktan, bedenini maddi ve manevi pisliklerden temizleyip 
iman ve ihlas, gusül ve abdest ile arman ve zekatını verip Allah'ın huzuruna te
mizce çıkmak için çalışan �� ;.:,-1 7�� ve Rabbinin ismini anıp onun huzuruna 

, �  I varacağını düşünerek "Allahü Ekber" diye tekbir alıp ):al da namaz kılan, 
hc:j vakit namazı ve özellikle gelen rivayete göre, bayram namazını kılan kim
seler. Bu ayetin zahiri .. manası, kalp ve beden temizliğiyle nefis terbiyesine, 
Allah'ı birleme, tekbir gibi dil i le zikretmeye, i_.$')1 ,_;'G i.,;l..Jı r\J1� "Namaz kılan 
ııe zekat veren"(Bakara, 2/177) ayetlerinin manası üzere bedeni ve mali ibadet
lerin temeli sayılan farz olan zekat ve namaza dikkat çekmiş olmasıdır. İbnü 
Münzir gibi bazılarının İbnü Abbas'tan rivayetleri de böyledir. Bazıları, farzlarla 
beraber mümkün olduğu kadar nafileleri de kapsadığını söylemişlerdir. Çünkü 
hir kayıt konulmadan mutlak olarak söylenmiştir. Onun için mutlaklığı üzere 
devam etmesi asıldır. İbnü Mesud'dan: �� ',j\'4'; 'f;.ı j,ı �� "Sadaka verip na
maz kılan kimseye Allah rahmet buyurdu."( 1 )  diye gel�iştir. Bu şekilde bir 
kısım tefsirciler de, "bayram namazına gitmezden evvel başının zekatı olan fıtır 
sadakasını veren, sonra da tekbir ile bayram namazını kılan" demi�lcrdir ki, 
bundan, farz namazları arasında bayram namazının da vacip olduğu ve zckattun, 
fıtır sadakasının da vacip olduğu anlaşılmış olur. Razi'nin yazdığına göre bu tef
sir ikrime'nin, Ebu'I-Aliye'nin, İbnü Sirin'in ve İbnü Ömer'in görü�lcri<lir. Rcsu
lullah (s.a.v.)'a kadar varan merfu hadis olarak da rivayet edilmiştir. Kc��arta 
zikredildiği üzere Hz. Ali (r.a.)den de şöyle rivayet edilmiştir; ayetteki "tczckki" 
den maksat, fıtır sadakası vermektir.<2) H:-:. Ali daha sonra şöyle dcmi�tir: Al
lah'ın kitabında başkasını bulamasam da şu yetişir: . . . :J') :;.  �1 jJ "Muhakkak 

( 1)  Süyuti, ed-Dürrü'l-Mansur, VIII, 486. 
(2) cz-Zcmah§cri, a.g.e., iV, 233-234. 
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ıcmizlt·m!tı kurtuldu. " yani fıtır sadakasmı verip mescide yönelen ve Rabbinin is
mini zikredip iftitah tekbiriyle bayram namazını kılan". 

Dahhakiten de, � � �ı '.}'�� "mescide giderken Rabb'ınm ismini zikre
dip, yani tekbir alarak gidip,. de bayram namazı kılan" diye rivayet edilmiştir. 

"Sa'lebl Tefsiri"nde bu rivayetlere şöyle itiraz edilmiştir: Bu sure ittifakla 
Mckke'de inmiştir. Oysa Mekke'de ne mali zekat ne de bayram namazı vardı. 
Buna cevap olarak da demişlerdir ki: Bu, Mekke'de hazırlık mahiyetinde inmiş 
olup hükmü gecikmiş olabilir. Bir de surenin Mekke'de inmiş olması en sahih 
görüş ise de bu hususta icma yoktur. Yukarda geçtiği üzere, Medine'de indiği 
görüşünde olanlar da .olmuştur. 

Bu ayrıntılardan şu neticeyi almak gerekir ki, buradaki namaz, iniş sebebi 
bile olsa sadece bayram namazıdır demek lazım gelmeyeceği gibi, "tezekki"yi 
de yalnız mali zekata ve bu arada özellikle fıtır sadakasına tahsis etmek gerek
mez. Tezekki, iç ve dış temizliği ve feyizlenmc manasıyla amellerin temizlen
mesi ve malın temizlenmesinden daha genel olduğu gibi, namaz da beş vakit na
mazdan daha genel olarak Bayram namazı ve vitir gibi vacip olan namazları da 
kapsamış olmak gerekir. Onun için hükmü, Mekke'de mümkün olduğu kadar 
uygulanmış bulunduğu gibi, Medine'de de mali zekat, fitre ve bayram namazı 
dahi bu hükme dahil olarak uygulanmış, dolayısıyla hükmünün mutlak olarak 
değil, bazı içine aldığı şeyler itibarıyla kısmen sonraya bırakılmış olduğu 
anlaşılır. Şu halde fıtır sadakası ve bayram namazını söyleyenlerin maksadı da, 
sadece bunlar olduğu değil, bunların dahi bu ayetin hükmüne dahil bulunduğunu 
ve o suretle uygulandığını söylemek demektir. Hatta söylendiği gibi, mümkün 
olduğu kadar nafilelerin bu medih ve övgüye dahil olması ayetin mutlak 
manasının zahirine uygun olduğu gibi, "tezekki", "zikir" ve "salat"ın zikredil
mesi de kalbi ve lisani, mali ve bedeni bütün ibadetlerin aslı olmak itibarıyla 
hepsine işaret olması dahi sahihtir ve böyle rivayet edilmiştir. 

Q�ı i�ı �.J}j; � Fakat siz, ey gafil insanlar! O kurtuluşu her şeye tercih 
. . ' 

ederek o temizlenmeye çalışacak yerde öyle yapmıyorsunuz da dünya hayatını 
tercih ediyorsunuz. Onun süsünü, eğlencesini, yemesini, içmesini, kadınlarını, 
lezzetlerini öne alıyor, bunlara öncelik tanıyor, bunlarla meşgul olmaktan ve o 
yolda mal harcayıp tüketmekten hoşlanıyorsunuz da ahiret esenlik ve mutlu
luğunu hazırlayan temiz ve güzel amelleri arkaya atıyorsunuz. Bayram yapmak 
istediğiniz vakit de temizlik, sadaka verme, zikir, namaz, hayır ve iyilikler gibi 
sonu kurtuluş olan işlerden çok, gelip geçici dünya lezzetlerinden zevk 
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ııl ıyorsunuz. Ki bu da iki kısımdır: 
BİRİSİ, ahireti hiç hesaba katmayarak yalnız dünya lezzetlerine bağlan

maktır ki bu, �_,1 �)i� �çi � ;.;.  �.i1G � ı)UG Q�ı i;.;J� I�� � W �;,';. � �.llı �I 
ı:,� ı)lS" � �lfıı ;.:..,'J\;. "Bize kavuş;,,ayı 

'
ummayanla�, dü'nya hayatına razı �lup 

,,,,�mla tatmin olanlar ve bizim ayetlerimizden gafil olanlar. işte bunların, ka-· 
:andıkları sebebiyle varacakları yer cehennemdir. " (Yunus, 1 0/7-8) ölçütüne 
güre Allah'a kavuşmayı arzu etmeyip sade dünya hayatına razı ve onunla tatmin 
olan ve ibadet etseler bile yalnız Q�ı ..; �i � "Ey Rahbimiz! Bize dünyada 
ı·er. "(Bakara, 2/200) diyenlerin halidir ki bun'lar, ;,� ;;,.. (;�1 ..; � L:.� "Onun ahir-- "" , , , 
<'ıte hiçbir ·nasibi yoktur. "(Bakara, 2/200) ayeti gereğince ahiret hayatından nasi-
pleri olmayan ve � �� � �� � � u�I ��I � u�l "O kimse ki en büyük 
ateşe girecektir. Sonra ne ôlecek onda, ne de hayat bulacaktır. " hükmünce o 
büyük ateşe yaslanacak olan bedbahtlar, kafirlerdir. 

BİRİSİ de, �;- :. ��·'J1 �� ��- ;.. Q�ı � �ı' G:� "Ey Rabbimiz! Bize hem dünyada 
hem de ahirette iyilik ver. "(Bakara, 2/201 )  demekle beraber ikisi karşılaştığında 
Jünyayı ahirete tercih edenler, dünya zevki için ahireti feda eyleyen gafil veya 
asi müminlerdir. 

Bunların da ı_;..r L.:- : .. __ 01 ;..4J �) "işte onlar için kazandıklarından bir nasip 
vardır. "(Bakara, 2/203) ayeti gereğince kazançlarına göre ahiretten bir nasipleri 
vardır. 

�t � i:r>�t Oysa ahiret daha hayırlı ve daha devamlıdır. Dolayısıyla 
geçici olan dünya hayati ne kadar zevkli olursa olsun, akı'Iıı ve zeki olan insan
ların ahireti tercih ederek temizlenmeye ve kurtulmaya çalışmaları ve böyle 
olanlar için daima sonu önden hayırlı olacağını bilmeleri gerekir. Yoksa dünya 
hayatını tercih edenler için gün günden fena olmak ve sonu kötümserlikle ocklc
nilenin elde edilememesinden duyulan acı içersinde karar kılmak zorunlu hir 
kural olur. Ahireti tercih ederek daima ilerisi için temizliğe ve iyiliğe bakışlarını 
diken ve o iman ile başının vergisini verip Rabbinin ismini anarak ona gitmek 
üzere namazını kılan, ibadetini yapan kimseler dünyada ne kadar sıkıntı ve 
ızduap çekseler, sonuçta kötümser olmaz, ümitsizliğe düşmez, günden güne 
kurtuluş ve esenliğe doğru gitmeye ve mutlu sona ulaşmaya muvaffak olurlar. 
Onlar için gaye dünya hayatında kalmak değil, onun elemlerindcn kurtulup 
Allah'm rızasına kavuşmaktır. 

r.1ı �I Haberiniz olsun ki, bu öğüt, yani ahiretin dünyadan hayırh ve de
vamlı old�ğunun hatırlatılması, yahut ı)'j :;.  �1 :J buyuruJarak temizlencnin 
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kurtulduğunun haber verilmesi veya bu surenin içerdiği manalar, yani Kur'an'm 
indirilip okutulması ve ezberlenmesi ile en kolay olanı elde etmeyi içeren Mu
hammed (s.a.v.)'in peygamberlik görevinin başarılı olacağı müjdesi �ı uAl 
J}i1 ilk sahifelerde vardır. Önceki peygamberlere verilmiş olan sahifelerd�, 
kitaplarda zikredilmiş ve vaad edilmiştir. Özellikle �;� �f;.1 F İbrahim 
ve Musa'nın sahifelerinde vardır. Bunun "es-Suhufu'l-uta"dan bedel-i küll 
olma ihtimali varsa da açık olan bedel-i ba'z olmasıdır. 

SUHUF, aslmda kitap manasına gelen "sahife"nin çoğulu olup Tevrat, Ze
hur, İncil, Kur'an ismi verilen dört büyük kitabın dışında, p�ygamberlere indiril
miş olan kitapçıklar hakkında kullanılması şöhret bulmuştur. Bu manaya göre 
Musa (a.s)'nın suhufu, Tevrat'tan önce indirilmiş olan on suhuf; İbrahim (a.s)'in 
ki de on suhuf idi diye nakledilmiştir. Yani, İslam dininin burada açıklanmış 
olan bu hakikati, yüce Rabb'i birlemek ve noksanlıklardan uzak tutmak, oku
mak, öğüt verip hatırlatmak, saygı, temizlenme ve zikir ve namaz ile kurtulma, 
ahiretin dünyadan hayırlı ve devamlı olması esasları, her di'nin esası olan ve 
önceki peygamberlere indirilmiş ilk sahifelerde ve özellikle İbrahim (a.s) ve 
Musa (a.s)'nın sahifelerinde zikredilen Hakk'ın emridir. Din adı altında buna zıt 
olan Allah'a ortak koşma, Allah'ın üç unsurdan olu§tuğuna inanma, Allah'ı 
başka bir varlığa benzetme ve dünyayı ahirete tercih etme gibi kötümser fikirler, 
inançlar doğru değildir. Dolayısıyla bütün güçlüklere rağmen Hz. Muhammed 
(s.a.v.)'in peygamberliğinin ve bu hak dinin en kolaya muvaffak olması, bütün 
bunların bir neticesi olmak üzere kesinlikle gerçekleşecek bir iştir. �'; :!'; 

,,. 

J� "Seni en kolaya muvaffak kılacağız. " ile de işaret buyrulduğu üzere ı;.i.11 ). 
& ;.:uı � �� :;;Jı ��J J�� ;.,;..� J:w�1 "O, Resulünü hidayet ve Hak di;ı ile 
,. t' "' ,,, " " .,, ,. ,,. , 

hütün dinlere üstün kılmak için gönderendir. "(Tevbe, 9/33) hükmünün ortaya 
çıkacağında şüphe edilmemelidir. İbrahim (a.s) ve Musa (a.s)'ya inananların 
buna da inanmaları gerekir. 

Abd b. Humeyd, İbnü Merduye ve İbnü Asakir Ebu Zerr (r.a.)'den §öyle ri
vayet etmişlerdir: Dedim ki, ey Allah'ın Resulü! Yüce Allah kaç kitap indirdi? 
Buyurdu ki: Yüz dört kitap indirdi. Elli sahife Şit'e, otuz sahife İdris'e, on sahife 
İbrahim'e� on sahife de Tevrat'tan evvel Musa'ya indirdi. Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i 
ve Furkan'ı da indirdi. Dedim ki :  Ey Allah'ın Resulü! İbrahim'in sahifeleri ne 
idi? Şöyle buyurdular: Hepsi kıssa ve öğüt idi: Ey o kötülüklere düşkün, 
sırnaşık ve mağrur Melik !  Ben seni dünya malını üst üste yığasın diye 
göndermedim. Fakat benim yerime mazlumun duasını yerine getiresin diye 
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�i>nderdim. Çünkü ben mazlumun duasını, kafir de yapsa kabul ederim. Aklına 
kar�ı mağlup olmadıkça akıllıya gerektir ki, üç saati ola. · Bir saatinde Rabbine 
yalvara, bir saatinde nefsini hesaba çekip ne yaptığını düşüne ve bir saatinde de 
hl· lal inden ihtiyac için tenha kala. Çünkü bu saatte öbür saatler için bir yardım 
ve zihnini toplama ve diğer işlerden kurtuluş vardır. Akıllı olanın zamanını. 
gürmesi, kendi işine ve durumuna yönelmesi, dilini koruması gerekir. Çünkü 
kelamını amelinden sayan kimse az söyler. Ancak kendisini ilgilendiren konu
larda olursa başka. Akıllının üç şeye talip olması gerekir: Geçimini düzeltmek, 
varacağı yer için hazırlık ve haramda olmayarak lezzet alma. Dedim ki: Ey 
Allah'ın Resulü! Musa'nın sahifeleri ne idi? Buyurdu ki : Hepsi ibret idi: 
�a§arım, öleceğini yakinen bildiği halde sevinene, ateşin olduğunu kesin olarak 
bilip de gülene, dünyayı ve onun üzerinde bulunan kimselere karşı durmadan 
değiştiğini görüp de dünyaya gönül bağlayana, kadere yakinen inanıp da 
i>fkelenene, hesaba inanıp da amel etmeyene. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü! 
İbrahim ve Musa'nın sahifelerindekilerden sana bir şey indirildi mi? Buyurdu ki: 
Evet, ey Ebu Zerr! :;;. t;"it, . Q�ı i�I �.//j; :.k . � ..; r:-ı 7�� . :.,r;; :;. C:Gl � 
�t, buyurdu demiştir.O> Bununla beraber: Ah1si'nin d�diği gibi hadisin sahih 
olup olmadığını Allah bilir.(2) 

Bunun üzerine, � 'i� 14_! �� 'i � . ı.>;,s:Jı �Wl � ı.>,..i.ll "O ki en büyük ateşe 
yas/anacaktır sonra da orada ne ölecek, ne de hayat bulacaktır. " kaidesine 
göre, ahirette ateşe yaslanacak bedbahtlarla, kurtuluşa erecek mutlu kişilerin 
hallerini genişçe anlatarak öğüt vermeye devam edilmek üzere Gaşiye Suresi 
gelecektir. 

( 1 )  Süyfüi, a.g.e., Ylll, 489; Ahlsi, a.g.e., XV, 2-141-142. 
(2) Alusi, a.g.c., XXX, 141- 142. 
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Gft§iye SU.resi 
Mekke Döneminde İndi 

" 

Ayef sayısı: 26 

Öaşiye Suresi'nin Mekke döneminde indiği hususunda ittifak edilmiştir. 
Ayetleri' : Yirmialtıdır. 
Fasılası : r , ; , ı.::> • t ,  _. harfleridir. 
Resulullah (s.a.v.)'ın bu sureyi cuma namazında Cuma Suresi'yle beraber 

okuduğu daha önce geçmişti. Önceki surenin sonunda temizlenenin kurtuluşa 
erecegi ve ahiretin dünyadan hayırlı olduğu haber verilmiştir. Bu sure, Kıyamet 
haberi ile kurtuluşun manasını ve ahiretin dünyadan ne yönden hayırlı olduğunu 
izah e�ecek; dünyanın sonunda kuşkusuz kıyamet olacağını, dünyanın kendisini 
istila eden bir bela ile sona ereceğini ve asıl kurtuluş ve mutluiuğun o 
kıyametten başarı ile çıkıp nimete eren ve bu şekilde sonsuza kadar yaptıkları 
çalışmalardan hoşnut kalan bahtiyar kişilere ait olacağını beyan ile öğüt ver· 
meye devam edecektir. 
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Meal-i Şerifi 
1- O her şeyi kuşatacak olan Kıyamet'in haberi sana geldi mi? 
2- Yüzler var ki, o gün eğilmiş, zillete düşmüştür. 

1 65 
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.\- <.�uh�nıış, yorulmuştur. 
4- Kııı�nuş bir ateşe girer. 
5- ( )nhıra kızgın bir kaynaktan su verilir. 
,,_ ( )nhır için kuru bir dikenden başka yiyecek de yoktur. 
7- ( ) da ne besler, ne de açlığı giderir. 
8- Yüzler de var ki, o gün nimetle mutludur. 
9- Yaptığından hoşnuttur. 
10- Yüksek bir cennettedir. 
11- Orada boş bir söz işitmez. 
12- Orada akan bir kaynak, 
13- Yükseltilnıiş divanlar, 
14- Konulmuş kadehler, 
15- Dizilmiş koltuklar, yastıklar, 
16- Serilmiş halılar vardır. 
17- Bakınıyorlar mı o develere, nasıl yaratılmış? 
18- Göğe bakınıyorlar mı, nasıl yükseltilmiş? 
19- Bakınıyorlar mı dağlara, nasıl dikilmiş? 
20- Yere bakmıyorlar mı, nasıl yayılmış? 
21- Haydi öğüt ver; sen şinıdi sırf bir öğütçüsün. 
22- Onlann üzerinde bir zorba değilsin. 
23- Ancak kim yüz çevirir ve kafir olursa, 
24- Allah ona en büyük azap ile azap edecek. 
25- Kuşkusuz onlar döne dolaşa bize gelecekler. 
26- Sonra da bize hesap verecekler. 

Cüz: 30 

�(;1 � "Sana geldi mi?". Bu soru önemle dinlemeye teşvik ve olayın 
olduğunu haber vererek anlatmak içindir. (..:.�ı �� "Gaşiye haberi " 

, , , 

· öAşiYE, aslında gayş = örtmek, sarmak kökünden ism-i fail olarak bir 
şeyi her taraftan sarıp bürüyen salgın, sargın, kaplayan şey demektir ki sonunda
ki "ta'', niteliği isme göre dişilik alameti veya aşırılık ifade etmek veya bazı du-
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nımlan.la sıfatlıktan isiml iğe nakil içindir. At eyerinin örtüsüne ve kalp zanna, 
insam veya hayvanı içinden saran derde ve kabus gibi her taraftan saran salgm, 

' � 

ku�atıcı belaya da "gaşiye" denir ki �I �� � !::-'iıl ;.�: ;"0 �1 ı�Ul "Yoksa onlar 
Allalı'uı azabından hepsini sarıverecek bir felaket gelivermesinden emin mi ol-

" tlular. '1(Yusuf, 12/1 07) ayetinde bu manadandır. 
Bu manadan "Jam" ile ��1 de kıyametin isimlerindendir. Çünkü birden 

' 

bire şiddetiyle halkı saracak ve ondaki dehşet verici olaylar herkesi bürüyecek-
tir. Bazıları demişlerdir ki : Öaşiye, �l1Jı �;..� �j "Yüzlerini att!Ş kaplar. " 
(İbrahim, 1 4/50) buyrulduğu üzere kafirlerin, cehennemliklerin yüzlerini sara
cak olan ateştir. ı: �l1lı ��1 "Saran ateş" manasınadır. Bazıları da, o cehennem 
ateşinin içine düşüp onu saracak olan cehennemliklerdir demişler. Çoğunluk bi
rincisini surenin akışına uygun görmüşlerdir. 

HADIS, herkes tarafından birbirlerine aktarılıp rivayet edilerek söylenme
ğe, hikaye edilmeğe ve her söylenişinde taze gibi dinlenmeye layık söz ve haber 
demektir ki bu Öaşiye haberi de daima böyle önemle dinlenilmesi gereken bir 
haberdir. ;;.� Birtakı� yüzler, yani nice kimseler �";.. o gün, yani o Gaşiye 

. , 

sardığı gün �� eğilmi�tir, daha önce hakkı saymazken o gün korku ve 
say gıy la boyn�nu bükmüş, zillete düşmüştür. U..� İş yapıcıdır, yani vaktiyle 
gereği gibi çallşmazlarken bugün hepsi ezici işlerde çalışmakta �U zahmet 
çekmektedirler, yaliut, vaktiyle çalışmamış, amel etmemiş değiller; çallşmışlar; 
amel etmişler fakat boşuna zahmet çekmiş, sıkıntaya düşmüşlerdir. Yani bugün 
işe yarayacak şekilde Allah için hak, doğru yolda iyi amellere çalışmamışlar� 
batıl din, bozuk fikir ve inanç ile küfre saparak çalışmışlar, boşuna zahmet ve 
sıkıntı çekmişler, şimdi de onun cezasını çekiyorlar. 

"Amiletün, nasıbetün" ikinci ve üçüncü haberdir. Yahut "nasıbctün" sıfattır. 
Bunların "haşia" gibi "yevmeizin" ile kayıtlı olup olmadığına göre hirkuç 
şekilde tefsiri rivayet edilmiştir. 

BİRİNCİSİ, hepsinin de "yevmeizin=bugün" ile kayıtlı olmasıdır ki, daha 
önce eğilmez, hak yolunda çalışmazlarken bugün boynunu eğmiş, zilletler 
içinde dayanılmaz ezici amellerle işçilik etmekte, yorgunluk ve bitkinlikle 
sıkıntılar çekmektedirler, demek olur. Bugün bu amel ve sıkıntı, hundan sonra 
açıklanacağı gibi cehennem ateşi içinde esirlik zincirlerini, tomruklartnı 
sürükleyerek aşağı-yukarı bata çıka boğuşup durmalaradır. Bu mana İhnü Ab
bas'tan nakledilmiştir. 
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t Ki NCiSi, "amilctün nasıbctün", "yevmeizin" ile kayıtı ı olmayıp mutlak 
ulıınık gc�mişe ait olmasıdar. Bu şekilde, bunlar vaktiyle dünyada çalışmışlar, iş 
ynpını�lar, ibadet etmişler, fakat iyi yapıyoruz zannederek kafir olup batıl yolda 
çnlı�mı� bulunduklarından bütün amelleri boşa çıkmış, gayretleri yok yere git
m i�. ho�una zahmet ve sıkıntı çekmekle kalmışlar, bugün zillete düşmüşlerdir, 
tkmck olur ki, Kehf Suresi'nin sonundaki r4:·.-,, J,:;- �.JJ \'�1 �_,:J.)t4 �!:�: � Jl 
'jj �Cl :-.ıa.:J �W� �� -.:ı4� IJ� �.ıJı �J1 . � � �-;:.;1 �.)�- � � Q�l-i�I c.} 

, , _ , ,  , , ,  , , ,..J , t ,  , , , r;; ��� <.J41 ıJl;J� ıJ')r � ��·� �jf;., �� l!;� :;' 1)lf r"; � ;._;: "De ki: Amelleri en çok , , , ; , ,  , 
hoşa gidenleri size haber verelim mi? Bunlar dünya hayatında, kendilerini 
gerçekten iyi iş yapıyor zannettikleri halde çalışmaları boşa gidenlerdir. işte 
onlar Rab'lerinilı ayetlerini ve ona kavuşmayı inkiir etmişler de bütün amelleri 
boşa gitmiştir. Artık kıyamet günü onlar için hiçbir terazi tutmayız. İşte böyle, 
onların cezaları cehennemdir. Çünkü inkar etmişler, benim ayet/erimi ve pey
gamber/erimi alaya almışlardır. "(Kehf, 1 8/103-1 06) ve Furkan Suresi'ndeki 
G)�: : ç. �ı:r.;J � ::_... ı_,1..s (. JI 0:.-\lJ "Yaptıkları her işi ele alır, onu saçılmış ... , , , , . 
zerre haline getiririz. "(Furkan, 25/23) ayetlerinin manasını özetlemektedir. 
Zeyd b. Eslem'den rivayet edilen bu mana, İbnü Abbas'tan da diğer bir rivayet
tir. Ahiret, amel yurdu olmayıp, amellerin karşılığmm verileceği bir yer olmak 
itibariyle, amelin dünyada olması daha açık olduğundan, birçokları bu manayı 
tercih etmişler ve bununla kiliselerde, manastırlarda rahipler gibi şiddet ve 
taşkmlığı kendileri için gerekli sayarak sapıklık üzere çalaşan sapıkların amelJer
inin batıl olduğuna işaret edildiğini söylemişlerdir. Nitekim Buhari'de İbnü Ab
bas'ın, l.S��I �\j il.� "Çalışıp boşa yorulanlar hıristiyanlardır. ır(l ) dediği ri
vayet edilmiştir: Bu durumda 1;..:,ı.; 'nin, !.L.� kelimesine sıfat olması gerektir. , , 

ÜÇÜNCÜSÜ, İkrime'den rivayet edilendir ki, "amile" dünyada, "nasıbe" 
ahirette demektir. Bunun manası, zannedildiği gibi ayrı ayrı zartlar takdir et
mek değil, "amile" ism-i failinin geçmiş zamanlı fiil manasına, "nasıbe" ism-i 
failinin de hal veya devam manasına geldiğini söylemektir ki, amel dünyaya, 
amelin karşılığı da ahirete ait olmak düşüncesiyle bu mana da uzak değildir. Bu 
şekilde de "nasıbe" üçüncü haberdir. Bu şununla beyan edilmiştir: 

�G. G� � "Kızgın ateşe girerler" Hamiyeyc, yani ısı derecesi yüksek, 
, 1 

şiddetli kızgın bir ateşe geril ip yaslamrlar. �ı W, ::_... �;· 7 Kaynar bir pınardan 
' , - , 

su içirilirler. "Ayn" bumda da "içirmek" karinesiyle çeşme, pmar, menba, kay-
nak gibi su gözü manasına olduğu açıktır. Fakat bu göz, bir soğuk su gözü değil, 

( 1) Buhfiri, Tcfsiru Sureti 88. 
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hıı iyc .i.>ı� "kızgın su" (Rahman, 55/44) denilen son derece sıcak, kaynar, gayet 
kızgın ateş gibi bir pınardır. t:-f.4 � �! rLJ, � � "Zehirli ve dikenli bir bitkiden 
ha�ka yiyecekleri yoktur". Ta yukarılarda zakkum, Hakka Sfıresi'nde de "sadece" 
kaydı ile _v-.!· f � �} rLJ, �� "Bir irinden başka yiyecek de yok. "(Hakka, 69/36) 
diye geçmiş idi. Onun için burada da "Dan" kelimesini "irin" veya "zakkum" ile · 

ııynı şey olmak üzere _;1; ::,.. � "ateşten bir ağaç" diye tefsir edenler varsa da, . , 
sadece bu yiyeceğin olduğu başka başka sınıflar için söylenmiş olması göz 
ününe alınarak herbirinin başka bir manada olması da mümkündür. Bu konuyla 
ilgili birkaç mana açıklamışlardır. 

Razi Tefsiri'nde Hasen'den gelen bir rivayette şöyle denilmektedir: "Elim" 
kdimesi mü'lim, yani elem verici; semiun kelimesi müsniun, yani işittirici; 
hediün kelimesi mübdiün, yani eşsiz yaratıcı manasına olduğu gibi, dariun da, 
ınu<larriun, manasına olur ki, yenilmesindeki sertliği, acılığı, yakıcılığı i le onları 
zillete ve alçalmaya mecbur eden bir şeyden başka bir yiyecek yok demektir.(!) 

İkinci olarak, tefsircil_erin çoğu demişlerdir ki: Dari', "şibrık11ın kurusudur. 
�ibrık bir tür dikendir ki yaş iken_ onu deve yer, kuruyunca kaçınır. Zehiri 
üldürücüdür. İbnü Cerir der ki: Araplar arasında dari, şibrık denilen bir bitkidir 
ki kuruduğu z�man Hicazlılar buna dari'derler. Diğer Araplar ise şibrık ismini 
verirler. Bir zehirdir.(2) İkrime'den rivayetinde: Yere yapışık dikenli bir ağaçtır 
ki baharın Kureyş ona şibrık derler, kuruyup çöp olduğu zaman da dari' derler. 
Ebu Hayyan'ın nakillerine göre, dari' şibrıktır ki kötü bir otlaktır.<3) Üzerinde 
yayılan hayvan ne yağ bağlar, ne et. İbnü Azzare-i Hüzeli'nin şu beyti ondandır: 

�,,J'_? ��I �(,, : '� ��}ali r-;. � �· ;:._� 
"O develer dari' çukurlannda hapsolunmuşlar da hepsi 
Kambur, elleri ka-namış, süt veremez olmuştu." 
Ebu Züeyb de şöyle demiştir: 

"Seyrab, taze şibnkı otladı, nihayet solup da 
Dari' olunca o semiz kısır develer ondan uzaklaştı. " 

------------ · - ---

(1 ) Fahrü'r-Raıi, a.g.c., XXXI, 153. 
(2) et-Taberi, a.g.c., XXX, 103. 
(3) Ebu Hayyan, a.g.c., Vlll, 460. 
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Bazı lugatçiler bunun, arfe<.:( 1 > kurusunun kırıntısı oluuğunu söylemiş; . 
Zecdic: Avsec<2) gibi bir ot demiş; Halil de, "yeşil ve gayet fena kokulu bir ottur 
ki, deniz atar" demiştir. Kamus'ta bu manalardan başka hurma ağacının dikenine 
ve bulanık kokmuş sularda ve kökleri arza ulaşmayıp su içinde olan bir ota da 
denildiğini yazmıştır. Ki bu ot, 11A.1ıa11 Sfıresi'nde J.;1 : � �ı:.;.; "Sonra onu kap
kara bir su kôpüğü yaptı. "(A'Ia, 87/5) ayetinde açıklandığı üzere türbün ve ma
den kömürlerinin kaynağı olan yosun türü bitkilerden demek olur. 

Demek ki Arapça'da darl', insanın değH hayvanın bile yemesi mümkün ol
mayan dikenli, sert veya yumuşak olsa da gayet fena kokulu, zehir.zenberek bir
kaç türlü dikene ve bitkiye denirmiş. Şu halde burada bunlardan herhangi biri
nin öze11iği değil, yenilip yutulma ihtimali olmayan elem verici bir şey olma 
niteliği kastedi lmiş olmalıdır. Bu mana, denildiği gibi, bir alçalma ve zillet ile 
sızlandırmak manasını ima eden 11dari"' kelimesiyle ifade edilmiş, � '1.J �: '� � 
J:? � "ne besler, ne de açlıktan kurtarır " niteliğiyle izah edilmiş de�ektir. ,Yine 
bundan dolayı Said'den rivayet olunduğu üzere bazı tefsirciler bunu "taş" diye 
tefsir etmiştir. İbnü Zeyd'den de şöyle rivayet edilmiştir: Dünyada dari', Arap
lar'ın bu isimle andıkları yapraksız kuru dikendir. Ahirette ise dari' ateşten bir 
dikendir. İbnü Abbas'tan gelen bir rivayette, ateşten bir ağaçtır. "Kamus" da, bir 
görüşe göre: Cehennemde acı sabırdan(3) daha acı, leşten daha kötü kokulu ve 
ateşten daha yakıcı bir şeydir demekle de bunu anlatmıştır. Maksat, böyle yenip 
yutulma ihtimali olmayan bir şey yemek mecburiyetine düşmek, azabının elem 
ve acılığındaki şiddetini hissettirip anlatmak olduğuna göre zakkum, irin, diken
li bitki hepsi Müzzemmil SGresi'ndeki Ll. r� (.GJ,� "Ve boğaza duran, yutulmaz 

# 

yemek. "(Müzzemmil, 73/ 1 3)i bu şekilde açıklamak demek olur ki, bunlar mec-
bur kalınıp da yenseler bile J:_� � � �� �-; � � "beslemez ve aç!tRı gidermez" 
niteliktedir. Bunlar ne besler, ne de açlığa faydaları olur. Sade inletir de inletir, 
sızlatır da sızlatır. 

Bunlar ızdırap içindeki insanlığın dünyada büyük açlık, felaket ve esaret 
zamanlarında gördükleri elem ve sıkıntıların yardımıyla anlaşılabilecek birer 
mana ile ahiret azabının akıllara sığmaz acılıklarını düşündürmektedir. 

İşte o Ôaşiye, bir kısım yüzler için böyle sargın bir büyük beladır. Bunlara 

( 1) Arfcc, "Kamus tcrccmcsi"ndc halılar: "Sütleğen türünden hc!j parmak denilen ol" dcmi�lcrdir. 
(Mücllit) 

(2) Avscc: Bir çc!jİl dikenli ağaç, Sincan dikeni, Musa dikeni. 
p) Sabır, Azvay denilen hir çc�İl acı ağaç üısuyu. 
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kar�ılık jiA";_ ;;.� birtakım yüzler de o gün �u hoş, nimet içindt> nıutlu . 
. , 

1 7 1  

NAİME, hoşluk ve yumuşaklık manasma "nüfımet"ten türetilmiş olup hoş 
yani �I i� �;..� � 0? "Yüzlerinde nimetin neşesini tanırsın. " (Mutaffifin, 
XJ/24) manasınca, nimet ve mutluluk eseri olan neşe, hoşluk açık; yahut. 
11ııiınet"ten türetilmiş olup nimete konmuş, nimet içinde manalarında iki şekilde 
tefsir olunmuştur ki, birisi netice, birisi sebep, ikisi de mutluluğu ifade eder. 
�ı� � Yaptıkları gayretlerden razı, çalıştıklarından dolayı hoşnutturlar. 
Zira boşuna çalışmamışlar, amelleri AIJah'ın emir ve rızasına uygun yolda 
yapılmış, kabul görmüş, gayret ve çabaları o dehşetli günde meyvesini vermiş, 
nimet ve mutluluğa ermişler ve bu başarı onlarda tembellik duygusu değil, daha 
çok çalışma neşesi uyandırmıştır. 4lS. � � Yüksek bir cennettedirler. Hem 

- , - , 

yer olarak, hem de sağlamlık bakımından yüksek. Öyle ki �'J 4.! � 'J orada 
hoş şey (veya boş bir kelime, yahut boş şeyler)le nıeşgul olan bir topluluk 
işitnıezler yahut "sen işitmezsin" ey muhatap! 

LAGIYE, "boş söz." veya "boş şeyle meşgul olan topuluk" yahut 
lüzumsuzluk manasına "akibet" gibi mastar olmak üzere üç görüş vardır. 
"Lağiv" de, Iağıye manasına olarak geçersiz kıl ınması ve düşürülmesi gerek 
olan, önem verilecek bir faydası olmayan boş, manasız, saçma, boşa giden, fay
dasız şeylere denir ki, leğviyat ve lağveyat tabir olunan sözler ve fiillerden daha 
geneldir. "Lağiye söz" diye özellikle hata ve sövme gibi fahiş söze denir. Cen
nette bunlar işitilmez. �(lS" 'J� (;J � �� � "Orada ne boş hir laf işitirler, ne 

, ' 

de bir yalan. "(Nebe', 78/35). 
Cennetin yüksekliği izah edilirken ilk önce bu vasıf ile nitelenmesi, her 

şeyden önce cennet nimetlerinin ve cennet ehlinin temiz olduğunu göstermekle 
müminleri erdemli ahlaka teşviktir. Zira cennet, nimet, hoşnutluk, mutluluk de
nilince bir takım zihinler dünyada refah ve servet kısmet olmuş, şehvetine ve 
hevesine düşkün birçoklarının hallerinde görüldüğü üzere vakit geçirmek için 
oyunlar, eğlenceler, hakiki bir fayda içermeyen lüzumsuz şeylerle ilgili boş 
sözler, fiiller, neticesi hiçten ibaret olan şeyler için dedikodular, entrikalar, edep 
kaydına bağlı kalmadan gevezelikler, şımarıklıklar yüksek bir zevk ve maharet
miş ve bu gibi haller ile keyif çatmak nimet ve mutluluğun tamamlayıcılarından 
olan gayelermiş gibi ve dolayısıyla cennetteki mutluluk da böyle boş 
eğlencelerden ibaret olacakmış gibi bir kuruntu ve hayale kapılabileceğinden 
böyle bir ihtimali savmak için önce cennetin yüksekliği anlatıl ırken orada boş 
şeylere yer olmadığı ve cennet ehlinin öyle boş ve faydasız şeylerle meşgul ol-



1 7.! 88-(iA�IYE s(JRESI: 1 1 - 1 2  Cüz: 30 

nııısı �üyk dursun onları i�itmcktcn bile uzak bulundukları · anlatılmış ve bu 
surl'llc müminlere layık olan da Müminun Suresi'nde �;.;;,.;:,. �ı � � ��G "Boş 
, ,,. jiıytlasu �·ey/erden yüz çevirenler. "(Mü'minfın, 23/3) diye açıklandığı üzere 
hu ııhlfık ik ahlflklanmak, hem yalnız darlrk ve ihtiyaç zamanlarında değil, ni
nwtkri art ıp durumlarında bir rahatlık meydana geldiği oranda da boş şeylerle 
nıl·�gul olmaktan uzaklaşmakta ileri gitmek ve hatta yalnız yükümlülük yurdu 
olan dünyada değil, kendilerinden yükümlülüklerin kalktığı ve hiç öfke ve ce
zanın bulunmadığı rahmet sahasına ulaştıkları zaman bile ondan uzak tutulmak 
ve dolayısıyla nimetleri, nimetin kıymetini bilmeyen cahil ve beyinsizlerin fela
ketlerine sebep olan nimetler türünden olmayıp sonsuz mutluluğa erişen faziletli 
ve ciddi kişilerin nimetleri türünden olmasını istemektir. Yine şu da dikkate 
değer bir şeydir ki, cennetin ve nimetin yüksek nitelikleri anlatıl ırken önce daha 
çok yüce nefislerin ve irfan ve vicdani o1gun1uklarda büyük makam sahibi olan
ların şanlarına layık olan ruhani ve manevi özell ik öne alınmış, yapılan 
çalışmalardan hoşnut olmak, sonra da boş şeylerden uzak durmak anlatı]mıştır. 
Herhangi bir hususta ho§nutluk mertebesine ermek büyük zevk ise de yapılan 
çalışmadan hoşnut olmak, insanı hamd makamına erdiren lezzetlerin en 
yükseğidir. Çünkü � (. \rı ı:,W'jj � "İnsan için çalıştığından başkası yok-

, ,, , "' 

tur. "(Necm, 53/39) ve :-:, :("ı ı:. �� :-:' ? (. 4J "Kazandığt hayır kendi fay-
dasına, yaptığı kötülük de zararınadır. "(Bakara, 2/286) Hayat aslında çalışmak 
demek olduğu için, gerçekte hayatın zevki, gayesine yönelik olarak çalışma zev
kinden ibarettir. Çalışmanın zevki de gayesine isabet etmesindedir. Onun için, 
yaptığı çalışmanın güzel meyvesini gören ruhun duyacağı haz, her lezzetin 
üstün�e ve bu suretle çalışmadan duyulan hoşnutluk, her hoşnutluğun başında 
bir ruhi hazdır. Gayesini bulamıyan çalışma ve amel,. sonunda �� il.� 

, , 
"çalışmıştır, fakat boşuna yorulmuştur'' hükmünce yorgunluk, bitkinlik ve hayal 
kırıklığıyla elem ve beklenilenin elde edilememesinden duyulan açıdan ibaret 
kalacağı gibi, gayesiz yapılan veya gayesi bir önem taşımayan çalışmalar da boş 
ve faydasız olmak itibariyle ona kat ı lmıştır. Onun için, Çalışmasından 
hoşnutluk ruhun en yüksek hazlarından olduğu gibi boş şeylerden uzak durmak 
da onun tamamlanmasının şartlarından bulunmak nedeniyle yüksek cennetin 
sıfatlarında önce bu iki mutluluk öne alınmış, sonra da dünya hayatında 
tanınmakta olan maddi lezzetlere benzer hazlar zikredilmiştir. Şöyle ki: � 4-:J . , 
t..J� Onda, (o cennette) akan bir pınar vardır, istenilen yere akan bir kaynak ki 
her tarafa hayat maya ve neşesi dağıtır. Defalarca geçtiği üzere, cennetteki 
pınarlar birkaç tanedir. Burada müfred (tekil) getirilmesi, cinsi dikkat nazarma 
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ı ı l ımlığı için demek olur. Yahut en genel olan birine işaret edilmi�tir. Herhalde 
Nonundaki tenvin müfred (tek)lik için değil, onun ululuğunu göstermek içindir. 
lklirsiz getirilmesi de, bilinen pınarlardan olmayıp � "l� � �,�j ')� �r; � "l (. 
,� :. li ..fa. "Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir insanın 
11k/111a gelmeyen şeyler. " (l) cümlesinden olduğuna işarettir ki, bundan sonrakiler · 
dt• böyledir. 

�;:;. �';_ � O cennette, o akan pınar civarında yükseltilmiş tahtlar 
,. 

vardır. 

SERIR, üzerinde sevinç ve neşe ile oturulan taht, sandalye veya yatılan kar
yola ve köşk kabilinden şeylere denir. Yükseltilmiş denilmesinin sebebi de ze
minden yüksekliği veya şerefi itibarıyladır. yf)ı Ve küpler vardır. Kulpu ol
mayan küp, sürahi, bardak gibi içecek kapları ��:;. yakınlarına konmuş 
istedikleri zaman .İJı �4"' � y� (� . G)l.S' �(;.. �IS' ı.r"tr ::,.. �_,.,� �G�1 �I , , , ; - , ,,, 
"Kuşkusuz iyiler öyle dolgun bir kadehten içerler ki katkısı kafurdur. Bir çeşme 
ki ondan Allalı'ın kulları i�erler. ''(İnsan, 76/5-6) ayetlerinin ifade ettiği gibi 
içmelerine hazır, yine o cennette !j� J.,w-:, sıra sıra dizilmiş yastıklar, nu

nun zammesi ve kesresi i le tJ-;:-, dayanmak için konulan koltuk yastığı demektir. 
1;):: �Gj� Serilmiş (yahut yer yer yayılmış) döşemeler vardır. "Za"nın zam-
mesi v�ya kesresi ile zürbiye, ��j nefis ve kıymetli döşemeler demektir. 
11Kamus11ta zikredildiği üzere zcrabiyy, sararmış ve kızarmış olmakla beraber 
yeşilliği de bulunan otlara da denilir ve fiilinde, �� :.:,:,:_;.G :.:,�ı �1 ��I �jı 
i� "bitki, içinde yeşillik bulunduğu halde sa

·
r�rdı ve kızardı "  denilir.' 

Döşemelere zerabiyy denilmesi buna benzetme suretiyle olduğu da söylenmiştir. 
Lakin Ragıb demiştir ki :  "Zerabiyy, aslında bir yere mensup benekli dokuma
lardır. Sonra istiare olarak döşemeler için kullanılmıştır. ıı(Z) Ferra'nm yazdığına 
göre ince tüylü halılardır.(3) İnce püskülü ve kadifesi bulunan halılar (tanafis), 
koltuk yastıkları (nemarik) ve nefis döşemeler (zerabi) birbirlerinin yerine de 
kullanıldığından Cevheri "Sıhah" ında bunların arasını ayırmıştır. Nitekim 
Hind' in-' 

- " . t:.i), ' 1 J.. . , 
':'! � ı 1 , 1 : ' , • , 

J.,� �� � , , 

(1) Buhari, Tevhid, 35, Bc<lü'l-halk, 8, Tcfsiru Sureti 32- 1 ; Müslim, İman, 32, Cennet, 2S; Tlrml:ıd, 
Cennet, 15 ,  Tdsiru Sureti 32-2, 56-1; İbn Mace, Zühd, 39; Darimi, Rikak, 98, 105• Ahmud h. 
Hanbcl, II, 313, 370, 407, 416, 438, 462, 466. 

(2) Ragıb cl-İsfchani, a.g.e., 212. 
(J) Ferra, Mcani'l-Kur'an, 111, 258. 
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"llit. Tıink 'uı kızlarıyız. 
Nı:Jls cJijşemeler üzerinde yürürüz. " 

ıc : rcı.lml� "ncmfırık"' "zarabi" manasında kullanılmıştır. Çünkü adet itibariyle 
ynNI ık iiZl�rindc yürünmez. Bununla beraber diğerleri farklarını göstermiş olduk
lnrı �ihi fıydtc de bu açıktır. 

�"/) Jı 0J� 'j.11 Bakınıyorlar mı develere? Yukarının bir şubelendirilmesi 
olan hu cümlenin "fa" ile bağlanmasındaki mana, kıyamet haberini ve onun 
i,erdiği hayret verici niteliklerle, öldükten sonra dirilme meselesini inkar eden
lere karşı yaratılışm en fazla göz önünde bulunan şeylerinde bile görülüp duran 
enteresan durumlara dikkatleri çekmek suretiyle yaratıcının gücünü hatırlatmak 
ve boşuna yorgunluk olan yolsuz çalışmalardan ve boş şeylerden kurtulmak ve 
çalışmasmdan hoşnut olacağı işler yapmak için yerden göğe, gökten yere, en 
yakınlarından en uzaklarına kadar eşyanın yaratılış şekillerini araştırıp inceleye
rek onun kanunlarını ve kudretinin hayret verici neticelerini ve onun nasıl tasar
rufta bulunduğunu ve ona göre emir ve hükümlerini anlayıp ortaya çıkararak 
kıyamet gününün sıkıntılarından korunacak ve mutluluğuna erdirecek güzel ve 
yararlı işlere sevk ve teşvik etmektir ki önceki surede "ilk sahifeler"de olduğu 
anlatılan temizlenme manasmın, "son sahifeler"de tamamlayıcısı ve kemale er
diricisi demek olan bir hatırlatma olmak hasebiyle sonunda J:.il "hatırlat, öğüt 
ver" emriyle takip edilmiştir. 

Bu hatırlatma için kıyamet haberinden sonra yer ve göğün yaratılış nicelği 
ile yaratıcının kudretine dikkat çekilirken ilk önce devenin ileri sürülmesi bir
denbire insana acayip gelirse de bu acayiplikte kastedilen manaya isabet 
açısından "bera'at-i istihlal" gibi bir bedii sanat vardır. Zira maksat, bakılmaya 
alışılmış ve pek olağan gibi görünen şeylerin bile yaratılış niceliğinin enteresan 
şeylerle dolu bulunduğunu duyurmak olduğu ve deve ·yaratılışının gerçekten en
teresanlığı i le beraber Araplar'ın en yakından gözlerine çarpması gerektiği 
düşünülürse, bunun yaratılışının alemi seyretmek için i lk bakılacak yer edinil
mesi en uygun hareket olduktan başka, serilmiş döşeklerden bir anda deveye at
latarak ondan göğe, ondan dağlara, onlardan yer tarafına bir inceleme yolculuğu 
yaptıran geçişte bir enteresanlık ve aynı zamanda ayet sonlarında kıvrık 11ha" 
yani (ta-i merbuta) .�. den şiddetli uzun "ta" ya geçen bir genişleme ile ifadeye 
başkaca bir değişiklik verilmesinin yaratılı§taki enteresanlıkları göstermek mak
sadına her bakımdan uyan bedii sanatlara kapsadığı anlaşılır. Bu sayılan şeylere 
bakmak da, bütün aleme bakma manasını taşır. "Fa" bağlacı, kendinden sonra 
gelen kısmı ayetin akışından anlaşılması gereken mukadder bir mana üzerine 
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hıı��layan bir bağ olarak mananın özeti şöyle olur: Kıyamet olayı höyle haber ve
ı ihliği, dünyanın sonu ya boşuna işlenmiş ameller yüzünden yorgun ve bitkin 
olıırak zillet ve sefillikle ateşe yaslanmak veya yolunda yapılan güzel ve meyve
li ıııncllcrlc nimet ve mutluluğa ererek çalışmasından sonsuza kadar hoşnut ol
mak lan ibaret olduğu anlatıldığı halde, bulunduğu alemi ve yaratanın hükmünü 
Vl� ku<lrctini düşünmeyip de dünyayı ahirete tercih eden gafiller hala önünü so
ıuınu görmek ve sonunda ho§nut olacağı faydalı ameller yolunu aramak ve  
�l'rcği gibi faydalanmak için bakmazlar mı o her gün gözleri önünde kullanıp 
durdukları, etinden, sütünden, yününden, derisinden, işinden gücünden, türlü 
yararlarından istifade etmek için birçok sıkıntıya soktukları deveye? :-iıL � �? 

� 

Nusıl yaratılmış? Ne ilgi çekici bir yaratılışı var? Birçok hayvanın yaratılışına 
hcnzcmeyen iri cüssesi, son derece kuvvetli olması, ilgi çekici şekli, başka hay
vanların yetinmediği çok az yem ve dikenli mikenli otlaklarla yetinerek ağır 
yüklerle uzun uzun yolculuklara ve günlerce susuzluğa dayanan sabır ve 
sağlamlığı ( I )  ve oturup kalmaktaki durumu ve o kuvvet ve iriliğiyle beraber en 
ı.ayıf bir hayvandan, bir koyu)ldan, bir eşekten daha ziyade ve hatta bir çocukla 
hile yedilip güdülebilecek derecede itaat ve boyun eğme ile insanların emrine 
verilerek hizmet ettirilmesi ve gittiği bir yolu birçok insandan daha sağlam bir 
hafıza ile belleyip çıkarması (2) ve kalınlığına rağmen güzel sesle seslenildiğinde 
etkilenerek şevk ve neşe ile coşması gibi halleri ne hayret verici şeylerdir. İnsan 
kendi zekasıyla bu şaşırtıcı yaratılış arasındaki fark ve ilgiyi düşünür, o iri ilgi 
c.;ckici hayvana karşı kendi maddi kuvvetinin küçüklüğünü mukayese eder ve 
bununla beraber kendinin onu hizmetinde kullanabilecek şekilde üstün ol
masının sırlarını ve bundan daha güzel istifade yollarını araştırırsa kuşku yok ki 
hcrşeydcn önce yüce yaratıcmın yaratmasmdaki hayret verici durumları, kudret
inin enginliğini ve her şeye bir özellik lütfeden iradesindeki bu özelliği ve hep
sini özel ilgi ve münasebetlerine göre bir düzen ile yöneten emir ve hükmünü ve 
dolayısıyla insanların da ona göre acı veya tatlı bir sona doğru yürümekte ol-

( 1)  Devenin sekiz gün kadar susuzluğa dayandığı ve huna "ayn"ın kcsresi ve "l}ın"ın siikunuyla 
"ı§r" denildiği ve bazan bunu dahi geçtiği ve o zaman ''hıvazi" <lcnikliği uçıklıınmı�tır. 
(Mücllil) 

(2) Razi der ki: Ben bir topluluk ile bir çölde bulundum. Yolu kaybettik. Bunun üzerine hir erkek 
deveyi öne saklılar, arkasına dü§tülcr. O deve tepeden tepeye, bir yandan bir yuna d()ncrck gi· 
diyor, topluluk da onu izliyordu. Nihayet uzun hir zamandan sonra yula vardı. Biz o hayvanın 
bir kere geçtiği o kıvrımlı yolları nasıl hayal edip hafızasında tuttuğuna ve hu kadar akıllı 
ki�ilcrden olu�an hir toplumun çıkaramadığı bir yolu bulup çıkardığına hayrel ettik. (Müellil) 
(Fahrü'r-Razi, a.g.e., XXXI, 158. 
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duklarını anlaması ve o yolda iman ve irfan ile ilerisi için şevk le çalışması gere
kir. Allah tarafından her varJığa ayrı ayrı verilen bu özelliklerin <lnemini ve il im 
ve irfan gibi manevi kuvvetlerin maddi kuvvetlere üstünlük ve hakimiyetini açık 
bir misal ile anlatmak için insanların emrine verilen devenin yaratılış niceliğini 
ilk bakış yeri edinmek herkes için en açık ve en faydalı bir misal olduğunda 
�üphe yoktur. Gerçi fil daha büyüktür ve onun yaratılışında da açık bir hayret 
verici durum· vardır. Fakat o, deve gibi temiz bir hayvan olmadıktan başka onun 
kadar göz önünde de değil ve özel likle Arab'ın gözünden uzaktır. Deve ise 
Arab'ın başlıca mallarındandır. Hele "dikenli ot"un zikredilmesinden sonra de
veye bir nazar (bakış) atmanın da başkaca bir münasebet ve hoşluğu vardır. 
Sonra dolaşmak ve yolculuk etmek için deveye binen kimse boyundan çok yu
karda bir yüksekliğe çıkmış olur. Yukarı baktığı zaman üstünde göğü, sağa sola 
baktığı zaman dağları, aşağıya baktığı zaman da yerkürenin yüzeyini görür. Bu 
bakışlar ne kadar genişler, ne kadar derinleşirse insanın, bulunduğu alemi 
tanıması ve yüce Allah'ın yaratmasının, gücünün ve nimetlerinin enginliği, ge
leceğin önemi ve yolunda ve doğru yapılan çalışma ve gayretin kıymeti 
hakkındaki bilgisi de öyle genişler ve derinleşir. 

Ebu'l-Abbas Müberred gibi bazıları da burada deveye bakıştan göğe bakışa 
geçmeği uzak görerek birbirlerine bağlanan konular arasında daha uygun bir ilgi 
düşünmek üzere "gök" karinesinden yararlanarak "ibil"den maksadın bulut 
olduğu görüşüne varmıştır. "Keşşaf" yazarı der ki: Bunun maksadı "ibil" keli
mesinin ğamam, müzn, rebab, ğaym, ğayn ve benzeri bulut isimlerinden 
olduğunu söylemek değil, birçok Arap şiirinde bulutun deveye benzetilmiş 
olduğunu görerek burada da teşbih (benzetme) ve mecaz yoluyla "ibil"den bulut 
kastedilmiş olmasını caiz görmek olmalıdır.< 1) Fakat mecaza gerek yoktur. De
veye bakıştan göğe bakışa geçirmek, öze11ikle vadilerinde, çöllerinde, uzak gezi 
ve yolculuklarında özel olarak deveyi kullandıkları bilinen Araplar'ın irşat edil
mesi bakımından son derece doğal ve güzeldir. Deve en faydah malı olup da 
ona bakmamak, hayret verici yaratılışını düşünmemek nasıl büyük gaflet ise de
veye binip deha göğe bakmamak, yaratıcının kudret ve ululuğunu düşünmeye 
dalmamak daha büyük gaflettir. Onun için buyruluyor ki: 

.(: il JG Ve o göğe (gece gündüz görüp durdukları ·hayret verici göğe) bak· 
mazl�r mı :-'..;� ; �? nasıl yükseltilmiş? Yukarı doğru yükselen hava boşluğu ; 
üstünde derin bir şekilde uzayıp giden boyut içinde her biri bir yörüngede direk-

( 1 )  cz-Zcmah�cri, a.g.c., iV, 247. 
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si1. dayanaksız yüzüp duran sayısız cisim ve yıldızlarıyla, o süsü ve genişliğiyle 
hlitiin bakışları kaplayan o aşılmaz okyanusa nasıl bir yükseklik verilmiş. JIJ 
J�ı Ve o dağlara yerden o göğe doğru başlarını kaldırarak dikil ip bakışları 
sıııırlayan ve türlü faydalarından yararlanılıp durulan dağlara bakmazlar mı ;� 
:. �-oı; nasıl dikilmiş? Nasıl yerlere konulup yerleştirilmiş? �� '11 J_G Ve o . 

y�rküreye ve üzerinde yaşadıkları, altlarında kendilerine boyun eğmiş ve zelil 
hul<lukları ve yarın içine gömülecekleri toprağa bakmazlar mı ::..;..h'· : ;"} nasıl 
düzlenmiş'? O dağlar, vadilerle beraber ovalar, denizler gibi düzlüklerden nasıl 
hir  yüzey ile kaplanıp üzerinde yaşanabilecek, gezi ve yolculuk yapılabilecek 
�ckilde düzlenmiş, döşenmiş; bu ;:üzey oluşuncaya kadar nasıl başkalaşım ve 
dfü1üşümler vukua getirilmiş? Neler yıkılmış, neler yapılmış? Ne yaratışlar, ne 
düzgün bir biçime koyuşlar, ne işler olmuş? Bugün ne duruma gelmiş? Yarın 
neler olma ihtimali var? Kısacası nasıl ve ne gibi bir alemde bulunuyorlar? Ne 
olmuş, ne olacaklar? Bütün bunlara, düşünme ve ibret gözüyle bakıp da yara
tanın gücünü, Kıyamet haberinin ifade ettiği öldükten sonra dirilme ve toplan
manın, ceza ve mükafatın hak olduğunu, gösterdiği gayretten hoşnut olmak için 
hak yolunda çalışmanın gerekliliğini düşünmezler mi? 

Görülüyor ki bu bakış, alemin yeri ve göğü ile hepsine bakmak demektir. 
Bununla beraber yerin bir parçasından başlayıp gökten ve dağlardan dolaşarak 
neticede yerküre yüzeyinin nasıl olduğunu tetkike getirilmiştir. Zira .._;,� '·lı ı_J ;J:t, 
';;;.;J ı+�_.� �;;.; 4-.!� �";;,J 4-.! Jli . •  � J! tG.:.� :;:• '. "Size belli bir za:rzana kadar 
yeryüzünde yerleşme ve oradan faydalanma vardır. Orada yaşayacak, orada 
<>lecek ve tekrar oradan çıkarılacaksınız, dedi. "(A'raf, 7 /24-25) buyrulduğu 
üzere yeryüzü insanlar için bir zamana kadar hayattan nasip alınacak bir yurttur. 
Onda yaşanacak, onda ölünecek, ondan çıkarılıp mahşerde toplanarak ahirete gi
dilecektir. Onun için bulunduğu yurdu ileri geri sınırlarıyla ve niteliğiyle tanıyıp 
�J.S::lı �� �lS' ; (S' ıJ);G .._;,� �1 ı_J IJ� "Şimdi yeryüzünde bir gezin de peyKam-

, ,  , , , , 

berleri yalanlayan/arın sonu ne olmu�� görün. "(Nahl, 16/36) ayetinin manasınca 
sonucu anlamak ve ona göre hayatını cahilce ve boş şeylerle geçirmeyip iman 
ve irfan ile güzel amellere çalışmak gerektiğine dikkat çekilmiştir. Şu da çok 
dikkate değer bir husustur ki burada bu nasılhklarm detayına girilmemiş, sa
dece yaratma, yükseltme, dikme ve düzleme niteliklerine topluca bir tetkik 
bakışı atılmıştır. Demek ki bunlar şu görünen alemde bizzat var olan şeyler 
olduğu için ayrıntısı insanların soyut araştırma ve inceleme bakışlarıyla biline
bilecek ilimler ve akli bilgilerin konusuna giren şeylerdendir. Demek ki bunlara 
güzel bir bakış atmak, yüce Allah tarafından istenen bir şeydir. Bu bakış· ve 
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trcriihe ile edinebileceğimiz hilgilcrin, Allah'ı bilebilmek için ı;zt.'l hir önemi 
vıınlır. Kur'an'ın birçok yerinde özellikle hatırlatılan bu gibi olu�umla ilgili 
mıuldi ddillcr yaratılışta bizzat mevcut bulunduğu için böyle topluca yapılan 
ilfihi i�arctlcrc "hallrlatma" adı verilmiştir. Çünkü bunlar akli ve tecrühcye daya
nım iıu:ckmc ve araştırmalarla bilinebilecek şeyler olduğu için bilgi sebepleri 
nslmda akıllarda yaratılıştan vardır. Bu suretle burada zooloji, astronomi, 
coğrafya, jeoloji ve tabii tarih denilen akli ve deneysel ilimlerin faydalarına ve 
mlisl Umanların bunlarla da meşgul olmaları gerektiğine ve ancak bunları bilgi 
gayesi saymayıp yaratıcının nasıl tasarrufta bulunduğuna bakarak onun ayet ve 
kanunlarının gücünü tanımak ve kafirlerin batıl ve yanlış inançlarını reddederek 
ahiret hayatı için dünya hayatından nasip almak üzere vazife yollarını anlayıp 
ortaya çıkarmaya vasıta gibi kabul etmek hususlarına bir işaret vardır. Gerçekte 
yerküreyi, yerkürenin hallerini ve onun üzerinde yaşama kaidelerini en iyi bilen
ler ve bilgileri oranmda iyi çalışan milletler diğerlerine üstünlük sağlayagel
mişler; içinde bulundukları dünya hayattnı ve dünyanın boş ve aldatıcı lezzetle
rini en son gaye edinip de onunla kalmak isteyen tembel, boş ve değersiz 
şeylerle uğraşan uluslar veya nereye gittiğini bilmeyerek cahilce bir hırs ve 
çılgınlıkla etrafına saldıran hırçın kavimler yenilmiş ve perişan olagelmişlerdir. 
Dünya hayatını tercih edenler de etmeyenler de nasıl olsa bu hayattan çıkıp git
mişler ve ancak iman, irfan, ihlas ve kesin inançla ahiret için çalışan ve güzel 
amellerle hakka kavuşanlar sonsuz mutluluk ve bahtiyarlığı kazanmışlardır. 
Kuşku yok ki bu bakış toptan da, ayrıntılt da olabilir. Toplu bakış bu ayetlerle 
anlatılmış, ayrıntısı da bakışlarımızın gözlem yoluyla keşif ve tetkikine havale 
edilmiş, hala bakmayanlar �.,� �1 "hala bakmazlar mı ?"  diye kınanmıştır. 
Bunun üzerine buyruluyor ki: )'.il o halde hatırlat, yani hala bakmıyorlar, bun-,. 
lara bakıp düşünmüyorlarsa sen onlara vaaz ve öğüt vererek hatırlat, bakma
larının gereğini veya o bakışın neticelerini duyur ve bildir. Hatırlatma ile yetin 
de daha fazla zorlama, zorla düşündüreceğim diye uğraşma )'t. �1 l:.;ı çünkü , , 
sen ancak bir hatırlatıcısın. Sadece durumu onlara iletmeye ve hatırlatmaya 
memur bir nasihatçı, bir öğütçüsün. � � � Üzerlerine bela olnıuş bir , , , , 
zorba değilsin, zorla baktırıp düşündürecek, her istediğin şeyi yaptıracak, kal-
plerine hükmedip dilediğin gibi iman etmelerini sağlayacak değilsin . ..,s;..; 'J �ı 
;-:�.ı :;. "Doğru.,·u sen sevdiğine hidayet veremezsin. "(Kasas, 28/56). )-; ::.,;. t.i} 
'.7J Ancak her kinı aksine gidip inkar ederse, yani öğüt ve hatırlatmayı dinle
mez ve bu irşada karşı nankörlük ederek küfürde israr ederse. yl1JI ;iıı �'""i:) . , 
�1 Bundan dolayı Allah onu en büyük azap ile cezalandıracaktır ki, en 
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hily iik azap ah;rct azabıdır. :,;s-ı ij.'J) �rıJj "Ahiret azabı, elbette daha büyüktür. " . . 
( /'.iimcr, 39/26) Ona hazan dünya azabı dahi katıhrsa da o, ahiret azabına oran-
lıı k ü�ük kalır. �41 �ı �ı Herhalde onların dönüşleri nihayet bizedir, ne ka-.. , , dal' yüz çevirseler, ne kadar kaçmaya çalışsalar neticede dönüp bize gelecekler-
dir. �� ı:_ı-;., 0� � Sonra da hesaplarını görmek muhakkak bize aittir. Yani ' 
lıl·sapl arıri ı başkası değil, Allah görecek, Allah'a hesap vereceklerdir. Do
layısıyla o en büyük azaptan kurtulmalarına imkan ve ihtimal yoktur. 

Şimdi bu surede zikredilen inceleme bakışlarının ibret özetini biraz açmak 
suretiyle Allah'a dönüş akibetinin bir izahı, akışı içinde zaman değişikliklerine 
tlikkati çekerek başlayan "Ve'J-Fecr" Suresi gelecektir. 
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Fecr Süresi 
Mekke Döneminde indi 

Ayet sayısı: 30 

Fecr Suresi Mekke'de inmiştir. Ebu Hayyan "el-Bahru'J-muhit"te "cumhu
run görüşüne göre Mekke'de inmiştir"( l) demiş ve aynca bu surenin Medine'de 
indiğine dair Ali b. Ebi Talha'dan bir rivayet bulunduğunu kaydetmiştir. 

Ayetleri: Hicazi'de otuz iki, Kufi, ve Şami'de otuz, Basri'de y irmidokuzdur. 

Fasılası: Jro , u , ı ,  r ,  � , y , � , .; harfleridir. 

((�ç.» ve .�. fasılalarında « • 4 »  redif olduğundan asıl fasıla harfi • ·  \J ,  
sayılmıştır. 

( 1) Ehu Hay yan, a.g.e., VIH, 467. 
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Meal-i Şerifi 

1- An dolsun fecre. 

2- On geceye (Zilhicce ayının ilk on gecesine). 

3- Çifte ve teke. 

4- Gitmekte olan geceye. 

5- Nasıl, bunlarda bir akıl sahibi için yemin var değil mi? 

6- Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine? 

7- Sütunlar sahibi İrem'e? 

8- Ki ülkeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı. 

9- Vadide kayaları yontan Semud kavmine? 

10- Kazıklar sahibi (güçlü, kuvvetli) Firavun'a? 

11- Bunlar ülkelerde azmışlardı. 

12- Oralarda çok bozgunculuk yapmışlardı. 

13- Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı. 

14- Kuşkusuz Rabbin her an gözetlemededir. 

Cüz: 30 

15- Ama insan, her ne zaman Rabbi onu sınayıp da ikramda bulunur, 
nimet verirse, "Rabbim bana ikram etti. " der. 

16- Ama her ne zaman da sınayıp rızkını daraltırsa, o vakit de, 
"Rabbim beni zillete düşürdü. " der. 
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l 7- Hayır hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. 

18- Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz. 

19- Oysa mirası öyle bir yiyorsunuz ki, haram-helal gözetmeden. 

20- Malı öyle bir seviyorsunuz ki, yığmacasına. 

21- Hayır hayır, yer birbiri ardınca sarsılıp dümdüz olduğu zaman, 

22- Rabbinin emri gelip melekler sıra sıra dizildiği zaman, 
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23- Ki cehennem de o gün getirilmiştir. İşte o gün insan anlar. Fakat 
hu anlamanın ona ne yararı var? 

24- ''Keşke hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim. " der. 

25- Artık o gün AUah'ın edeceği azabı kimse edemez. 

26- Onun vuracağı bağı kimse vuramaz. 

27- Ey, Rabbine, itaat edip huzura eren nefis! 

28- Hem hoşnut edici, liem de hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. 

29- Kullarımın arasına gir. 

30. Cennetime gir . 

. . . �G "Andolsunfecre ". Bu surenin başmda yemin edilerek bazı şeylere 
, 

dikkat çekilmiştir. Bunlar alemdeki değişimleri gösteren ve insanı karanlıktan 
1 

aydınlığa, kederden sevince götüren ve böylece kendilerinden önce onları var 
eden yüce yaratıcının Rabliğini duyurup hissettiren zaman olaylarıdır. Bunların 
belirli ve belirsiz olmalanna, başlarında bulunan 11Iam" ]ardaki ahid veya cins 
veya istiğrak ihtimalleri itibarıyla kapsam derecelerine ve bunların ne olduğunu 
belirleme ve yorum1anna dair tefsircilerin birçok söz ve rivayeti vardır. 

Fecr, bil indiği gibi gece karanlığının çatladığı sabahm i lk beyazıdır ki. dili
mizde "şafak atması, tan sökmesi" şeklinde ifade edilir. Bunun dikey olarak 
önceden görünen şekline "yalancı fec ir", yatay olarak görünene de "gerçek fe
cir" denir. Yalancı fecirle dinen namaz ve oruç hükümlerinin hir ilgisi yoktur. 
Bu hususlarda gerçek fecre itibar edilir. Buna göre fecir, cihanın karanhktan 
aydınlığa geçmek üzere gülümsediği en neşeli, mutlu bir anıdır. Bu itibarla 
başındaki 11lan1"1 cins olarak alıp � ;:; r�_ı �ı� "Aydınlanmaya haşladığı zaman 
sabaha andolsun. " (Tekvir, 81/17) ayetinde olduğu gibi fecir cinsine yemin, 
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kw1kusuz ki manalıdır. Birçoklarının görüşü de budur. Bununla oerahcr hazı sa
bahların daha çok özellikleri bulunduğunda da kuşku yoktur. Bu itihar ile de 
ba§ındaki lamı ahd manasına alarak cuma ve bayram gibi mübarek günlerden 
birinin fecri olarak düşünülebilir. Bu durumda ilk akla gelen Mücahid'den riva
yet edildiği üzere, kurban bayramı gününün fecri o1masıd1r ki, bu da Zil
hicce'nin onuncu günüdür. Birincisi bunu dahi kapsasa da bunda daha çok bir 
üzeli ik ve kapsamlık ile neşe ve sevince işaret vardır. Şu da buna bir .karine 
(ipucu) gibidir: 

.,;.::.. JQ� Ve on geceye yemin olsun. Çünkü her hangi bir kayıt koymadan 
• • 

"on" denilince Zilhicce'nin on günü, yani birinden bayram günü olan onuncu 
gününe kadar on gün akla geldiğinden "on gece" bu on gece demek olur. Bu
nunla· beraber Ramazan'ın son on günü ve Muharrem'in Aşure (onuncu) gününe 
kadar on'u da sayılı on'lardandır. Bunlar hakkında da rivayet vardır. Gerçi bura
da ahdi gösteren "lam" getirilmeyip belirsiz olarak .,;.::.. JQ� denilmesi, belirli 

• • 

bir "on" kastedilmeyip bunların herbirine ve belki de her ayın koyu meh-
tabından önce gelen ilk on gecesine ihtimalini hissettirebilirse de "Mutlak bir 
söz §Üpheye düşürücü bir mana i fade ettiği zaman, ifade ettiği manalardan en 
mükemmeli ne ise ona yorumlanır." kuralına göre, bunun "lam"sız kuJlamlarak 
ençok bilinen "Zilh icce'nin on günü" şeklinde yorumlanması i l k  akla gelen ma
na olduğu gibi, sonundaki tenvinin de sadece belirsizlik için değil bir ululama 
manası ifade ederek bu gecelerin özel şerefine daha ziyade dikkat çekme manası 
taşıdığı da açıklanmıştır.�Bir de denilebilir ki bu kelimenin belirsiz olarak kul
lanılması, belli bir senenin Zilhicce'sinin on günü kastedilmcyerek ·belli olma
yan bir on'a işaret olmak içindir. Başka bir "on" olma ihtimali akla gelse dahi 
her halde maksat, sonunda fecir gibi neşe ve sevinç bulunan bir on gece ol
malıdır. Onuncu sabahı Kurban bayram.ı olan Zilhicce'nin on gecesi olması da 
buna daha uygun, ayrıca Kadir gecesini kapsamış olması ihtimali ve sonunda 
Ramazan bayramı gelmesi itibarıyla Ramazan'ın son on gecesi olması da uygun
dur. Bu şekilde "on gece" dünya ömrü derecesinde olarak surenin sonuna bir 
"beraat-i istihlal" manasında da olmuş olur. 

Bu "on gece"nin Kurban bayramından önceki on gece olduğuna Hakim 
"sahih" diyerek ve daha başka bir topluluk İbnü Abbas'tan rivayet etmişlerdir. 
hmü Zübeyr, Mesruk, Mücahid, ikrime ve daha başkalarından da rivayet olun
mu�tur. İmam Ahmed, Nesai ve Hakim sahih diyerek ve Bezzar, İbnü Cerir, 
lhnü Mcrduye ve "Şuab"ta Beyhaki Hz. Cabir'den de ResululJah (s.a.v.) ;...il� 

. ; 
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�'11 �· r � JÇ.r, "On gece, Kurhan hayramuıın on gecesidir.'' (t  )huy urdu, diye 
. , 

ıııl'l'fu olarak rivayet etm İ§lerdir. Bundan dolayı İbnü Cerir şöyle demiştir: 
"I >oğru olan görüş, bunların Kurban. bayramından önceki .on gece olmasıdır. 
/.ira yorumculardan gelen delil bunun üzerine İcma etmiştir. Denilmiştir ki, Hz. 
Mtısa'nın mikatında lQ �-·�1 �:ı �l1=,. �� �(.:7't, "Ve ona on gece daha ilave 

, , ,  , - , 

,·ııik. B<Jylece Rabb'inin tayin ettiği vakit kırk geceye tamamlandı. "(A'raf, 7/ 1 42) 

hııyurulan o_n da Zilhicce'nin on gecesidir. 11(2) 

Bu on gecenin fazileti hakkında hadisler de vardır. Bunlar· arasında Ahmed 
ve Buhari'nin İbnü Abbas'tan merfu olarak rivayet ettikleri şu hadisi sayabiliriz: 
Rcsulullah (s.a.v.) buyurdu ki: "Günlerden hiçbiri yoktur ki onlarda yapılan bir 
i� "on gün"de yapılan .işten daha faziletli ' ve yüce Allah'a daha sevgili olsun. 
Ashab: 'Ey Allah'ın Resulü! Allah yolunda cihad da mı değil?' dediler. 'Allah 
yolunda cihad da değil, buyurdu. Ancak malıyla ve canıyla Allah yolunda cihad 
l'.dip de onlardan bir şey ile dönmeyen hariç."��) Bununla beraber İbnü Münzir 
ile İbnü Ebi Hatim İbnü Abbas'tan Ramazan'ın son on gecesi olduğunu da riva
yet etmişlerdir. Dahhak'tan da böyle rivayet olunmuştur. Hatta baztları bunun 
ınüttefikun aleyh olduğu görüşünü benimsemiş ve Hz. Aişe'den gelen ve sıhhati 
üzerinde ittifak edilen bir hadisi delil göstererek bu sonuca varmışlardır. Hz. 
Aişe demiştir ki: On, yani Ramazan'ın son on'u gelince Resulullah kuşağını 
sıkar,(4) gecesini ihya eder, ailesini de uyarırdı.''(S) Fakat bu hadis burada rivayet 
edilen "on"u açıklamak için değil, özell ikle kadir gecesinin faziletini 
araştırmadan söz edil irken söylenmiş olması, ayrıca peygamberin sözünü değil 
<le fiilini h ikaye etmiş olması nedeniyle tefsir açısından Cabir hadisinin tercihi 
gerekir. Bununla beraber görülüyor ki ayette de rivayetlerde de ihtimal eksik 
değildir. "On gece"nin Kurban bayramından önceki on gece olması daha kuv
vetli olmakla beraber, ikisini de, hatta Muharrem'in on gecesini de ifade etmesi 
mümkün ve doğru olabilir. Hangisi olursa olsun, yeminden anlaşılan asıl mana, 
dünya değişimlerinin hükmünü anlatmak üzere, neticesinde bir başarı ve nc�e 

(1) Hakim, cl-Müstedrck, II, 522; Ahmed b. Hanbcl, III, 327. 
(2) ct-Taheriı a.g.e., XXX, 108. 
(3) Buhari, Iydcyn, 1 1; Tirmizi, Savın, 5 1 ;  lhn Mace, Sıyam, 39; Darimi, Savm, 52; Ncsai, Mcnı· 

sik, 184; Ahmed b. Hanhcl, iV, 92. 
(4) Hadisin metninde geçen liedd-i mi'zer, ku§ağı sıkı bağlamak, nefsin isteklerine engel olmık vo 

ailesiyle teması lcrkdmcktcn kinayedir. Ailesini uyarmak da tcheccüd için uyan<lırmııudır. 
(Mi.iellit) 

(5) Buhari, Lcylctü'l-kadr, 5; Müslim, Ramazan, 1, İtikaf, 7; Ebu Davud, Rıımııı.nn, 1 � N�ıuıt. 
Kıyamü'l-lcyl, 17; İhn Macc, Sıyam, 57; Ahmed b. Hanbd, VI, 5 1 ,  67, 68, 146. 
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i le rahatlama ve dolayısıyl; ı bir bayrama erme durumu ortaya çıkan geçici, 
sıkıntılı ibadet ve gayret saatlerinin kıymetine ve bunları gaflet ve isyan ile 
geçirenlerin sonsuz olarak uğrayacakları zarara dikkatleri çekmektir. Nitekim 
surenin içinde anlatılan konular da bu manayı açıklayacaktır. 

)')G �G Çifte ve teke yemin olsun. Razi der ki: "Şef ve vetr, Araplar'ın 
ltjG L.JJ1 "tek ve ç ift" ve genel olarak herkesin "çift ve tek" dediğidir. Yunus 
�öyle der: Aliye halkı, sayı ifade ederken vetr; öç ve intikam alma manasında 
ise vitr derler. Temim ise her iki manada da vitr der.11<1) Bunun izahı şudur: Şef 
ve vetr kelimeleri mastar ve isim olarak kullanılır. Mastar olduğu zaman eşşef, 
bir şeyi diğerine katmak demek olup çiftlemek ve şefaat etmek .manalarına gelir. 
Vetr de, iyfar gibi teklemek ve öç almak manalarına gelir. Öce ve kine "tire" de
nilir. İsim olduğu zaman da şef, çift; vitir, tek demek olur. Nitekim iki rekat na
maza şer denildiği gibi, tek namaza da vitir denilir. Demek ki şef ve vetir; 
şefaat ve intikam, çiftleme ve tekleme, çift ve tek manalarına gelebilen bir cem 
ve fark ifade eder. 

Burada da el-vetr; Hamze, Kisfü, Halefi aşir kıraetlerinde "vav" ın kesre
siyle, Aşere'nin geri kalanlarında feth ile okunmuştur. Yunus'un yukanda geçen 
görüşüne göre vitir, iki manaya da gelebilirse de vetr ancak sayıda kullanılır, 
yani tek veya tekleme manasınadır. Buna Kureyş lügati demişlerdir. Alfisl, der 
ki: Kesre i le "vitr" de okunmuştur.<2) Bu, Temim Jügatidir. Çoğunluğun kıraeti 
feth üzeredir ve bu Kureyş lügatidir. Sahib-i matla'ın açıklamasına göre ise, şef 
kelimesinin karşılığı olan vetr de, habr ve hibr gibi fetha ve kesre ile okunur. 
Ama tire, yani kin ve öfke manasına gelen "vitr"de nakledilen yalnız kesredir. 
Bununla beraber Asmal, bunda da iki lügat nakletmiştir. 

işte çoğunluğun kıraetinin feth ile olduğu, bunun da ancak sayı manasına 
Kureyş lügati bulunduğu için tefsirciler burada kesir kıraetlerini de bu manaya 
yorumlayarak intikam manasını hiç itibara almamışlar; sayı ile ilgili olan çift
tek manaları üzerinde yürümüşlerdir ki, şef ve vetr kelimelerinin karşılıklı ola
rak kullanılmasından açık olan mana da budur. Gerçi kesir kıraetinin iki manaya 
da ihtimali olması ve cl!� J.:.j ; ;'_? ') �1 "Rahhini11 nasıl yaptığım KÖrmedin mi?" 
i le anlatılan azgın fesatçılar üzerine, ı.:-,r� ı,:,:_. � � � "Bu nedenle Rahbin . , . 
onların üzerine azah kamçısı yağdırdı. " ayeti, ilahi öfke ve intikamı açıklayıcı 
olması nedeniyle vetrin bu manaya yorumlanmasına bir karine (ipucu) olabil irse 

( 1 )  Fahri.ir'-Rfızi, a.g.c, XXXJ, 1 62. 
(2) Alıisi, a.g.c., XXX, 154. 
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de fetih kıraeti buna uygun görülmediği gibi, şef ve vctr kelimekrinin karşılıklı 
kullanılması da şefaat ve intikam manasında meşhur olmadığından hu mana giz
li bir imadan ibaret kalmış olur. 

O halde çift ve tek tabirinden ne anlamak gerekir? 

Başlarındaki "Iam"lar, cins ifade eden lam manasına alınması halinde, 
ku�kusuz bu tabir bütün eşyayı kapsar. Çünkü eşya kesinlikle ya çift, ya da tek
tir. Bu durumda eşyanın hepsine, her şeye yemin edilmiş olur. Bundaki fayda 
ise, zaman değişimlerinin her şeye yayıldığına dikkatlerini çekerek her şeyin 
sona ereceğini bir hatırlatmadan ibaret olur. Bu takdirde, �� �I �� � J,s-

. , . 

"Onun zatından başka her şey yok olacaktır. "(Kasas, 28/88) hükmünce, şef ve 
vctrden maksadın, Allah'm zatı dışındaki şeyler olması gerekir. 

Bu  iki kelimenin başındaki "Jam" ların "ahid" manasına alınması halinde 
ise, çift veya tek olmakla bilinen birçok şeye ihtimali olur. Bundan dolayı tefsir
ciler burada otuzdan fazla yorum tarzı zikretmişlerdir. 

Bunlardan rivayet bakimından en kuvvetli olanlardan birkaçını aşağıya 
alıyoruz: 

1 .  Buhari'de de Mücahid'den rivayet olduğu üzere şef yaratılan hcrşey; vctr, 
yüce Allah'tır.. Bu surette �,� � � �-1 �I J} ı;'_f; . �J')'jJ � ��j ı:·;ı;.. ,t;;, � �� 
� "Hem her şeyden iki çiji yarattık ki öğüt alasınız. O halde hemen Allah'a 
sığının. Kuşkusuz ben onun tarafından size apaçık bir uyarıcıyım. "(Zariyat, 5 1/ 
49-50) ayetlerinin manası olur. 4iS' 'r:_�j'J1 � l.S:Jı �� "Bütün çiftleri yaratan Al
lah bütün noksanlıklardan uzaktır. "(Yasin, 36J36) Esma-i Hüsna hadisinde de �I 
))1 � ')_, a,I "Allah tektir; teki sever. 11< 1 > veya zıddı vardır ki bunlar bir �et' 

, , , 

teşkil ederler: Küfür-iman, saadet-bedbahtlık, hidayet-sapıklık, gece-gündüz. 
Gök-yer, deniz-kara, cin-insan·, ruh-cisim hep çifttir. Yüce Allah ise ortaksızdır, 
:� .J.W' � "Hiçbir benzeri yoktur. "(Şura, 41/1 1) ,  tektir, birdir, o hiçbir �eye 

, , , 

muhtaç değil, herşey ona muhtaçtır. 

2. İmam Ahmed ve Tirmizi İmran b. Husayn (r.a.)'dan şöyle rivuyel 
etmişlerdir: Resulullah (s.a.v.)'a )')ı� �1� ayetinin manası sorulunca: 
"Namazdır, çünkü onun bir kısmı çift, bir kısmı tektir.11<2) buyurdu. Tirnıiıt bu· 
nun Katade'den garib hadis olduğunu söylemiştir. Bunu İmran'dan Abd b, Hu· 

(1) Beyhaki, cs-Sünı.mü'l-Kührfı, il, 468. 
(2) Tirmizi, Tcl'siru Sureli 89� Ahmed b. Hanhd, IV, 437, 438, 442. 
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llll�yd, İhnü Cerir, lbnü Münzir, İbnü Mcrduye ve lbnü Ebi Hatim de rivayet . 
t'lıni�lerdir.( 1 )  İbnü Ebi Hatim "Sahih" demiştir. 

3. ibnü Abbas'tan: Zürare b. Ebi Evfa ve İkrime ve ondan Katade ve Dah
hak demişlerdir ki :  Şef, Kurban bayramının i lk günü; vetr, arefe günüdür. 
"Lcyal-i aşr" (on gece) hakkında varit olan Cabir hadisine en uygun olan da bu
dur. Yüce Allah ilahi i lminde bu on gecenin diğer günlere üstünlüğünü ve bu iki 
günün de bu on geceden geri kalanlarına üstünlüğünü ve daha hayırh olduğunu 
bikJirmek üzere bu on geceye ve iki güne yemin etmiştir. Kurban bayramının i lk 
günü Zilhicce'nin onuncu günü olmakla çift, dokuzuncu arefe günü tektir. Bun
lar asıl haccın rükünlerinin eda olunabildiği birinci ve ikinci günlerdir. Arafat'a 
yetişen hacca yetişmiş olur. Kurban bayramının birinci gününde de ta
mamlayabilir. Bir de Kurban bayramı günü tek kalmayarak benzerleri de ona 
katılır. Sonra iki gün hem Kurban, hem teşrik, dördüncü bir de yalnız teşrik 
olur. Bu nedenlerle arefeye vitr; Kurban bayramı gününe şef adı verilmiştir. Bu  
durumda bu ayetler, tek bir düzen içinde hep Kurban bayramı ile ilgili olmuş 
olacağından hem açıkça bir uygunluk vardır, hem de çok manalıdır. 

"Keşşaf Haşiyesi"nde Taybl şöyle der: İmran b. Husayn hadisiyle rivayet 
olunan, "şef ve vetr"den maksadın "namaz" olduğuna dair tefsir Resulµllah 
(s.a.v.)'a kadar vardığı için olan, � � � yani "tercih edilmesi gereken" t�'fsir
dir. (ı) Lakin "Bahr"de Ebu Hayyan da der ki: Cabir hadisi isnat bakımından 
İmran b. Husayn hadisinden daha sahihtir.(3) Bilinen çift ve teklerin birçok ol
ması nedeniyle bu kelimelerin başındaki "lam " ı  cins manasına alan diğer bir 
takım tefsirciler de bu yorumları, "sadece bunlardır" şeklinde yapılmış bir tefsir 
olarak değil, birkaç yönde yapılmış tefsir kabilinden sayarak Allah'ın birliğini 
gösterme veya dince fayda, yahut öncesi ve sonrasıyla münasebet açısından açık 
gördükleri daha birçok şey saymışlar ise de hepsinin esası zikrettiğimiz dört yo
rumda toplanmaktadır. İbnü Cerir demiştir ki: En doğrusu yüce Allah çifte ve 
teke yemin etmiş; ne çiftten ne de tekten bir nev'i, ne haber ne de akıl ile tahsis 
etmemiştir.(4) Her çift ve her tek bu yeminde dahildir. Hasan-ı Basri Hazretleri 
de çift ve tek her sayıya yemin olduğunu söylemiştir. Bununla beraber Cabir ve 
İhnü Abbas rivayetleri üzere, "Aşr"i Zilhicce geceleri ve Arefe ve Kurban bay
ramı günleriyle tefsir, hem ayetlerin tertip ve düzenine, hem surenin manasına 

( l ) ct-Tahcri, a.g.c., XXX, 109. 
(2) Bkz.: cl·Hafild, a.g.c., VIII, 356. 
(1) Ehu Hayyan, a.g.c., VIII, 468. 
(4) et-Taberi, a.g.c., XXX, 109-1 10. 
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gim.� daha uygun ve ibretlidir . Bunda çift ve tek'in taşıyabileceği manaların hep
sine ima ve işaret bulunmakla beraber alemde hayattan uhrevi bir bayram ve se
v ince ermek için "on gece" gibi smırh olan beş on günlük ömürde cemaat ve 
frrt olarak ibadet ve nefis mücadelesi gereğine en açık bir misal i le dikkat 
\l�kilmiş de oluyor. 11Geceler11 denilmekle buna işaret olunduğu gibi özel l ikle' 
�ununla da bu mana anlatılmış demektir: 

� (�I �(, Ve giderken, (yani geçtiği sırada) geceye yemin olsun. Nitekim 
M üddessf� Sfıresi'nde ;..>ı 1ı �G "Döndüğü an o geceye yemin olsun. " 

, , 

( M üddessir, 7 4/33) buyrulmuştu. 

YESR: aslı "yesri" �� dir. Fasıla için "ya" düşürülerek "ra"nın kesresiyle 
, 

yetinilmiştir, cezmedilmiş değildir. Onun için Nafi, Ebu Amr ve Ebu Cafer 
kıraetlcrinde vasledilir (geçil ir)ken, İbnü Kesir ve Yakub kıraetlerinde vakf ha
linde (durulduğunda) ve geçilirken "ya" i le �� okunur. İsra gibi gece gitmek 

, 

manasına süra ve sirayet kökünden geniş zamandır. Gecenin gece gitmesi, gece 
i�inde geceyi düşündürür gibi katmerli bir ifadedir. Bu  gibi makamda tccrid 
(soyutlama) adet olduğundan mücerred (soyut) yürümek manasına alınması uy
gun ise de bunda diğer iki nükte vardır. Birisi, geceden maksat karanı ık 
olduğuna ve karanlığın yok olmaya yüz tuttuğu ana işaret olması, birisi de gece
nin bir de gam ve elemle ilgili olduğuna ve o gam ve elemin geçmek üzere bu
lunduğu ana işaret olmasıdır. Ki bu anlar, sabaha yakın olan mübarek seher va
kitleridi ı .  Bu itibarla fecr ve gecenin cins için olması daha kapsamlı olur ise de 
Bayram sabahı ve sabahı bayram olan gecenin seheri olması daha toplayıcı ve 
daha güzeldir. Bir takım tefsirciler de bunun Leyle-i cemi' (akşam ve yatsı na
mazlarınm birleştirilerek yatsı vaktinde kı lındığı gece) denilen Müzdelife gecesi 
olduğunu söylemişlerdir. 

� �.lJ � cll� � � Bunda, bu yeminlerde (veya bu zikredilen şeylerde) 
" , , ,  , ,,. 

akh kendisini kötülükten alıkoyacak bir akıl sahibi için büyük bir yemin 
(veya yemin edilir, and verilir bir şey) var değil mi? Elbette var, çünkü hunlur 
öyle olaylar, öyle şeylerdir ki bir akıl sahibinin bunlara önem vcrmcmeHi. bun· 
!arın feyiz ve bereketlerinden, irşat edici özelliklerinden yararlanmaması. kuv· 

vet almak istememesi ihtimali yoktur. Ancak tam bir akıl sahibi bizzat bu olay· · 

larm kendilerinde değil, bu olaylardan onların yaratıcısı olan ve bu dcAişikliklcrl 

yapıp idare eden bir Rabb1in var olduğu neticesini çıkararak en hUyUk yemini 

bunların Rabb'ine yeminde bulur. Zira �.,illi �·'.1.7 .Jıı )� �1 "Bi/i11melitlir lci, 
- , 

kalpler ancak A llah'ı zikirle huzur bulur. "(Ra'd, 1 3/28). Bütün bu olaylur ve 
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değişiklikler içinde değişen kalpler Allah'ı anmadan huzur hulaınaz. 

Bu yemi nlerden bunu anlamak için de iki delalet yc)nü vardır. Birisi, 
Mücahid'den rivayet olunduğu üzere "el-Vitr"den doğrudan doğruya Allah'ı an
lamaktır. Bu takdirde hunlar içinde en büyük yemin bir bunda bulunmuş olup, 
soru doğrudan doğruya takriri olur. İkincisi de, bunların her birini ilahi 
ayetlerden biri gibi anlayarak onlara yeminden asıl maksat, delalet etmiş olduk
ları bir ve tek Rabb'e yemin olduğunu, yani mananın özeti, . . .  �I y�� "Fecrin . -
Rabb'ine . . .  yemin olsun" manasına döndüğünü anlamaktlr. Bu takdirde soru, 
bizzat bunların kendilerinde değil, varlığına delil oldukları bir Rabb'e yeminde 
akıllı kimse için bir yemin vardır, cevabını telkin etmek üzere, bir yönden inka- · 

ri ,  bir yönden de takriri olmuş olur. Fahreddin er-Razi bu yönü şöyle ifade 
etmiştir: � �� � �"hımda bir yemin var mı?" bir sorudur. Bundan maksat da 
te'kid (vurgu)dir. Bu, bir kimsenin çok kuvvetli bir delil zikredip de, "nasıl, bu 
zikrettiğimde bir delil var mı?" demesi gibidir.( 1) Mana, akıl sahibi olan bir kim
se bilir ki yüce Allah'ın yemin ettiği bu şeylerde Allah'ın birliğini ve Rabliğini 
gösteren deliller ve enteresan durumlar vardır; bunlar yaratıcılarını göstermeleri 
itibarıyla yemin olunmaya layıktırlar demek olur. Kadl demiştir ki: Bu ayet, 
söylediğimiz gibi, yeminin bu işlerin Rabb'ine yapıldığını gösterir. Zira bu ayet 
göstermektedir ki, bunda mübalağalı bir yemin vardır. Bil indiği gibi yeminde 
mübalağa ancak Allah'a yemin iledir. Çünkü akıllı bir kimsenin bu işlere yemin 
etmekten nehyedildiği muhakkaktır. Yapılan bu açıklamalar, benzeri yeminler 
hakkında da unutulmamalıdır.<2) 

H ICR, men etmek ve alıkoymak manasından alınarak akıl manasınadır. 
Zira, sahibini kötülükten men etmesi itibariyle akla "nuha" denildiği gibi 
münasebetsizlikten alıkoyması itibarıyla de "hıcr" ismi verilir. Dolayısıyla "zi 
hıcr", tam akıl sahibi demek olur. 

Bu  yeminin cevabına gelince, bunda da iki yorum vardır: Birisi, cevap, �I 
��:,J� �_:, "Kuşkusuz Rabbin her an gözetlemektedir. " ayetidir. Aradaki ayetler . 
ara cümlesidir. İkincisi, Zemahşeri'nin dediği gibi asıl cevap zikredilmemiş olup 
cevabm ne olduğunu gösteren � ;  �S' ') �1 ile başlayan ve J,� cl!.:, �/J� �. �.al 
yC� ile biten ayetleri onun yerine geçirilmiştir. Dolayısıyla asıl mana şu olur: 

• 

Bunlara yemin olsun ki Rab bin kafirlere azap edecektir. ') ;..n Görmedin mi?. 

( 1 )  F<ıhrü'r-Ra:zi, a.g.c., XX:XI, 166. 
(2) Razi Tcfsiri1ndc "Kadi"dcn maksadın Bcydavi olamıyacağı hellidir. Bu, Kadi Ebubekir 

Bııkıllani veya Kadi Abdülcebbar olacaktır. 
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lhı �ürmcktcn maksat kalp ile gürrnek, yani ilimdir. Eserlerden ve haberlerden 
wiı ınü� gibi bilmektir. A<l, Sc:.mud ve Firavun haberleri dillerde destan olarak 
yıılan üzerinde ittifak etmeleri mümkün olmayacak sayıda kişi tarafından nakle
tlikgclmiştir. Ad ve Semud helak ve yok olmuş bulunan en eski Araplar'dan 
1 1 l ı ıp J\rabistan'da yaşıyorlardı. Eserleri ve kalıntıları görülüyordu. Mısır ülkesi ' 

tk Arabistan'a yakın olmakla beraber Firavun kıssalarını Araplar ehl-i kitaptan 
da i�itiyorlardı. Aslına şahit olunup görülen tevatür dahi görülmüş gibi 
�tiphcden uzak zorunlu il im ifade ettiğinden ve bu kıssalar Kur'an'da da Allah 
l ; ırnfından defalarca haber verildiğinden dolayı onlar hakkmdaki bu bilgi, 
"�ürmedin mi?"  diye görme ile ifade edilmiştir. Hitap, görünüşte Peygamber 
(s.a.v)'e ise de bunu duyup bilenlerin hepsine de aittir. Bunları anlatmanın fay
dası da kafirleri korkutma, müminleri irşat etme ve önceki surede zikredild_iği 
ilzcre yerkürenin hallerine bakmaktan edinilecek ibret misallerinden bazılarını 
ayrıntısıyla göstermektir. Çünkü yeryüzünün nasıl olduğu incelenirken böyle 
yok olmuş kavimlerin eser ve kalıntıları da görülerek alemin uğradığı 
değişikliklerden başlangıç ve so.n için ibret alınmış, faydalı amellerle boşuna 
yapılan amellerin farkına varılmış olur. Yani görmez misin, .)� � � ;  i_,'( 

. . 

Rabbin nasıl yaptı Ad'e? Nasıl azap ile yok etti. 

İbnü Haldun'un da anlattığı gibi, tarihçiler Araplar'ı, Arab-ı baide, Arab-ı 
aribe, Arab-ı müsta'ribe ve Arab-ı müsta'cime diye dört sınıfa ayrılmış o)arak 
düşünmüşlerdir. 

Arab-ı baide, helak ve yok olmuş en eski Araplar'dır ki Ad, Semud, Tasm 
ve Cedis bunlardandır. 

Arab-ı aribe, saf Araplar demektir ki, Kahtaniler'dir. Arab-ı müsta'rihc, 
Araplaşmış Araplar demektir. İsmail (a.s)'in soyundan olan ve Hz. Peygamber 
(s.a.v .)'in nesebini teşkil eden Adnan i l  er bundandır. Peygamberimiz (s.a. v .)'in 
atası olan İbrahim (a.s.) Arap olmadığı için oğlu İsmail (a.s)'dan çocuklarına 
J\rab-ı müsta'ribe denilmiştir. Arap dili bunlarla yükselmiştir. 

Arab-ı müsta'cime, acemleşmiş Arap demektir ki, İslam fetihleriyle 
dünyaya yayılıp çeşitli mi l letlerle karışarak dilleri, Kur'an'ın indiği fasihliği kay
bederek yabancılık karışmıştır. Soykütüğü ile meşgul olan bilginler demişlerdir 
ki : Ad, Nuh (a.s)'un oğullarından Sam'ın oğlu İrem'in oğlu Avs'm oğlu Ad'ın 
çocuklarından bir kavimdir ki Beni Haşim'e Haşim, Beni Temim'e Temim de
nildiği gibi Ad ismi sonra bu kabiliye ad olmuş ve bunların i lk yaşıyan 
kısımlarına Ad-ı Üla (ilk Ad), sonra gelenlerine de Ad-ı Ühra (veya ahire) de-



89-FFCR SlJ RESİ: <>-7 Cüz: 30 

nilm i�tir. Az önce zikredilen nesep gerek sahih olsun gerek olmasm bu kavim 
Ad namıyla tanınmış ve bu Ad i k  Araplar arasında meşhur olmuştur. Bunlardan 
daha büyük dedeleri olan İrem namıyla da lakap almışlardır. Ancak Ad-ı İrem, 
Ad-ı Ü la'nın ismi midir? Ad-ı Ahire'nin ismi midir? bunda ihtilaf edilmiştir. 
Necm Sfiresi'nde J}iİ r�� �ı '!;t, "O, önceki Ad kavmini yok etti. "(Necm, 53/ 
50) buyrulduğuna göre de burada da Ad-ı İrem'in Ad-ı Ü la olduğu görüşüne va
ran tefsirciler daha çok görünüyor. 

Oğuzlular'a Oğuz, Selçuklular'a Selçuk denilmesi kabilinden böyle bazı 
şahıs isimlerinin sonradan mensup bulundukları kavim ve kabilelerine isim ola
rak da verilmesi yaygın olduğuna göre eski kitaplarda pek uzun ömürlerle anılan 
bazı isimlerin böyle olması hatıra ge!ir. ���ı �r� r�! Sütunlar sahibi İrem'e. 

İrem, marifelik ve müenneslik sebebiyle gayr-i munsarif olduğu için fetha 
ile mecrur olmuştur. Bu İrem hakkında üç görüş söylenmiştir: 

BİRİSİ, kabile ismi olmasıdır ki bu durumda daha önce geçen 11Ad" ı  
açıklamak için atf-ı beyan olur. Mücahid ve Katade demişlerdir ki: Bizzat ken
disi bir kabile ismidir. Yine Mücahid'den rivayet olunduğuna göre, İrem, eski 
demektir. İbnü İshak da; '1İrem, Ad'm hepsinin atasıdır." demiştir. Şu halde de
delerinin ismine nisbetle i lk Ad, yahut ilki ve sonrasıyla bütün Ad demek olur. 
Zira İrem Ad'ın dedesi olduğuna göre, İrem kabilesi Ad kabilesinden daha genel 
olmalıdır. Bu duruma göre İrem'in stfatı olan �(..Jı un da "sütunlu", direkli de-

, , , 

mek olarak üç şekilde tefsir edilmiştir: 

ı. im ad, direk ve sütun manasına "amed" gibi tekil veya çoğul olarak, 
"refiu'l-imad" yani direkleri yüksek tabirinde olduğu gibi "uzun boylu" veya 
"boyları uzun" olmaktan kinayedir. Çünkü � ;J'�(;�;) r") .,F � � \li;. � ·�! ı_{,s'�c, � �I "Sizi Nuh kavminden sonra halifeler kıldığını ve yaratılışta sizi onlar
dan üstün kıldığını hatırlayın. "(A.'raf, 7 /69) buyruld.uğu üzere Ad kavmi uzun, 
iri cüsseli olduklarından boyları direğe benzet ilmiş demektir. Nitekim "racülün 
amedün" ve "umüddanün" denilir ki "uzun" demektir. Bu İbnü Abbas'tan rivayet 
edilmiştir. 

2. İkrime ve Mukatil demişlerdir" ki: Göçüp kondukları evlerinin direkleri 
demek olup çadır halkı olduklanna işaret olur. Nitekim ;:."_,l �]1 ·�ı �l.&.�1 :l�G 

A Jf , ' 

0u;.�\ "Ad'ın kardeşini (Hud'u) hatırla. flani bir zamanlar Ahkaftaki 
, , 

(Yemen'ci� denize doğru kumluk bir arazideki) kavmini uyarmıştı. "(Ahkaf, 46/ 
2 1 )  buyrulduğu gibi Ahkaf taraflannda idiler. 
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J_ İhnü Zeyd'den rivayet olunduğuna göre, binalarının direkleri demektir. 
<:iinkü �)�.; �j �-! � ��1 "Siz her tepeye bir alamet bina edip eğlenir misi
niL !'"(Şuara, 26/1 28) buyrulduğu üzere yüksek yerde veya .geçit başında bir 
ı ı l ;imct bina ediyorlardı. 

i KİNCİSİ, Razi'nin naklettiğine göre, Ebu Rukayş: "Ürüm, Ad'm kabirleri- ' 

dir" demiş ve �I ��[,+? ;J�1 � "Orada deve sürüsünün önünde gelip ilk görünen 
"''velere ben;er kabirler vardır. " mısrasını okumuştur.(1) Gerçekte "Kamus"ta 
d:ı zikredildiği üzere İrem'in çoğulu olan aram gibi ürüm de nişan ve alamet ola
rak dikilen mesafe gösterici işaretlere ve yol feneri gibi şeylere denilir. Ad kav
minin kabirlerine de denilir. ;Gı � :- ' ._, ijll. denir k i  "içinde hiç alamet ve 
ni�an bulunmayan çöl" demektir. Ba�ılarının görüşüne göre aram, özellikle Ad'a 
ııisbet edilen eski alametlere denir ki tekili iremdir. Bu itibarla "İreme zati'l
iınad" direkli sütunlu İrem, yani kabirler veya eserler ve aJametler demek olur ki 
i>nceki manada bu, "imad"ın bir manası olarak düşünülmüştü. Bunda ise irem'in 
kendisi olmuş oluyor. Bu şekilde Ad'ı beyan etmek için İrem'in, "ehl-i İrem" 
yani İrem halkı takdirinde olması lazım gelir. 

ÜÇÜNCÜSÜ, Ebu Hayyan'm açıkça bild irdiğine göre çoğunluğun kanaa
tince burada İrem, Ad'a ait bir medine, yani büyük bir şehir ismidir k i  vaktiyle 
Yemen'de olduğunu ve Zatu'l-İmad denildiğini söylemişlerdir.(2) Bunun, cenne
tin niteliklerini işitmiş olan Şeddad b. Ad tarafından onun bir eşi olmak üzere 
yeryüzünde normalde bulunması imkansız veya uzak bir surette yı l larca 
çalışılarak yaptırılmış ve fakat içine girmesi nasip olmadan kendisinin ve 
halkının yok edilmiş olduğunu hikaye etmişlerdir. Bu suretle İrem Cenneti, İrem 
Bağı adı dilden dile dolaşır olmuştur. Bu hikayenin ifade ettiği niteliklere göre 

>. 
İrem Cenneti, bu dünyada gerçekleşme ihtimali olmayan hayal ürünü bir gaye 
olmak üzere anlatılmış ve kuvvet ve şiddet misali olan Şeddad'in, böyle bir gaye 
kurarak yı llarca onu gerçekleştirmek için çalışmış olduğu halde içine girmeyi 
başaramadan yok olup gitmiş olduğu anlatılmış demek olur. Müslümanlardan 
birisi ona girecek diye bir haber bulunduğuna ve Abdullah b. Kılabe'nin, devesi
ni ararken ona girdiğine dair bir rivayet nakledilirse de sahih değildir. l laf'ıı 
İbnü Hacer bunun uydurma olduğunu söylemiştir. Şeddad' ın Cenneti olan lrcm 
Bağı hayal ürünü bir efsanedir. Ahireti inkar edip de dünyada iken cennete gir .. 

mek isteyenlerin, istediklerini elde edemediklerini tasvir etmesi itibariyle dil· 

( 1 )  Fahrü'r-Razi, a.g.c., XXXI, 1 67. 
(2) Ebu Hayyan, a.g.c., VIII, 469. 
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lcrdc destan olmuş bir temsildir. 
Kısacası, bu üçüncüsü görü�e göre İreme zati'l-İmad; Ad kavminin büyük 

direkleri, sutunlar üzerinde bina etmiş oldukları Zatu'l-İmad ve İrem adlarıyla 
anılan büyük bir şehrin ismidir. Muhammed b. Ka'b buna "İskenderiyye" demiş; 
İbnü Müseyyeb ve Makbüri "Dimeşk" demişler ki , maksatları bunlann yerleri 
olduğu açıktır. Fakat bunları tenkit etmişler, Ad'ın oturduğu yerlerin Um
man'dan Hadramevt'e doğru Ahkaf tarafları olduğunu söylemişlerdir. Fakat 
anlaşılan o ki bunlar Ad-ı İrem'in, i lk Ad değil, sonraki Ad olduğuna inanmışlar, 
belki bir vakitler İskenderiyye ve Şam taraflarını da idareleri atına almış olan 
Amalika'nın -ki �"":'� l..:,l ı4.! S_ı '!,-.;,. Ç l)ll "Dediler ki, ey Musa! Orada zorba 
bir kavim var. "(Maide, 5/22) ayetinde geçtiği üzere "zorba" adıyla da anılmış 
Ad gibi iri cüsseli bir kavim idi- sonraki Ad olduğunu söylemek istemişlerdir. 
İrem'in şehir olduğunu söyleyenler �e sonraki Ad11 kastetmiş olmalıdırlar. Nite
kim Necm Suresi'nde )}i1 (,,� �1 �t "O önceki ad kavmini yok etti. " (Necm, 
53/50) ayetinin tefsirinde Zemahşeri; "İ lk Ad, Hud kavmi; sonraki Ad, 
İrem1dir.11 diye yazmıştır.(!) Çoklan İrem şehrinin Yemen'de olduğu görüşünde
dirler ki, bunun Me'rib olması da pek muhtemeldir. Şeddad'ın Aden taraflarında 
köşkleri altın ve gümüşten; sütunları zeberced ve yakuttan, akılları hayrete 
düşüren türlü ağaç ve nehirlerden yüzlerce sene yapmak için çalışıp da tam içine 
gireceği zaman kendisinin ve halkının gökten gelen şiddetli bir sesle yok olduk
ları söylenen İrem cenneti h ikayesi ise, ölmeden dünyada cennete girmek istey
enlerin bu arzularına kavuşamama durumlarını anlatan hayali bir tasvir olduğu 
açıktır. İrem'in büyük bir şehir olduğunu söyleyen bu üçüncü görüşte de İrem. 
Ad'dan atf-ı beyan olmak için "ehl-i İrem" takdirinde olmak veya bedcl-i iştimal 
yapılmak gerekir. Zati'l-İmad da İrem'in sıfatı veya ondan bedel olur. Birinci 
yoruma göre çadırda yaşıyan i lk Ad'ın vasfı, üçüncü yorumda ise ikisine de ihti
malli olmak üzere üç yorum ile ilk ve son bütün Ad'ın vasfı anlatılmış demek 
olur. 

�l Öyle Zati'l-İmad veya "Öyle İmad", yahut "Öyle İrem ki � � ;J 
,,�ı � ülkeler içinde benzeri yaratılmamıştı. Bu niteleme, İrem'in benzersiz 

- , , 

ve eşsiz bir belde olduğunu açıkça gösterir. O kavmin kuvvet ve boyda eşi ya-
ratılmamıştı manasında olma ihtimali varsa da, ilk akla gelen şehir olmasıdır. 
Benzeri yaratılmamış olması da o zamana kadar demek olmalıdır. 

( 1) cz-Zcmah�cr'i, a.g.c., iV, 34. 
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);..;; Ve Semud'a nasıl yaptı? �,m Onlar ki �Q\.ı �ı ı;� vadide kayayı kesip 
; - -

hi-;iyorlardı. Bu şekilde kendilerine evler yapıyorlard� k i  bu, Allah'ın onlara 
vl'.rmiş olduğu bir kuvvet ve sanat idi. 

CEVB, bir şeyi yaka biçer gibi kesip biçmektir. Mesafe kat'etmeğe de cevb 
denir. Nitekim � �)l)ı :�.� denilir ki "O memleketlerde dolaştım, hepsini' 
ha�tan başa kat' ettim" demektir. İbnü Abbas demiştir ki: "Beldeleri dolaşırlar 
ve �� J�ı � ��� "Ve dağlarda evler yontuyorsunuz. "(Şuara, 26/1 49) buy-

, ; 
nılduğu üzere dağlardan kayalardan evler, havuzlar ve istedikleri gibi binalar 
yaparlardı . "  Mukatil de: "Vadi, Vadi'l-kura'dır." demiştir. Denilmiştir ki :  
Dağlan, kayaları, mermerleri i lk yontan Semud idi. Binyediyüz kadar şehir 
yapmışlardı. Hepsi taştan idi. Bir de denilmiş ki: Vadilerini kesmişler, sularını 
yonttukları bir kayanın içine depo halinde çekmişlerdi. 

Semud da Ad gibi yok olmuş olan en eski Araplar'dan meşhur kabiledir. 
Denilmiştir ki, dedeleri Semud'un ismini almışlardır. Semud, Cedis'in kardeşi ve 
bu ikisi Aber b. İrem b. Sam b. Nuh oğullarıdır. Aber yerine "Kasir" de denilmiş 
ve bunun Tevrat'ta Casir b. İrem b. Sam denilen oğlu İrem'in, Tevrat'ta Aram 
uiye bilindiği söylenmiştir. Nesep alimlerinin söyledikleri bu nesep, sahih olsun 
olmasın, Arabistan'da Semud ve Şam ile Hicaz arasında H ıcir'de yerleri bilin
mektedir. Nasıl yok edildikleri ise birçok surede geçmiştir. 

sin? 
�'5./'11 \.S� �°;&,'.)j Ve o kazıkların sahibi' Firavun'a nasıl yaptı? Bilmez mi-, - , 

Musa ve Firavun kıssaları da birçok surede geçmiştir. 
EVTAD, bilindiği gibi "veted"in çoğulu olup kazıklar demektir. Kur'an'da 

(l\J_,1 J�(, "Dağları birer kazık yaptık. "(Nebe', 78/7) buyrularak dağlara du 
; 

"evtad'' denilmiş olduğunu biliyoruz. Kazık, kuvvetli v� sabit olma vasıtaların
dan olduğu için zü'l-evtad yani kazıklar sahibi vasfı da kuvvetli ve sabit olmayı 
ifade eder. 

Bu tabir, bizim "dünyaya kazık kakmak istiyor" tabirimizin de kaynağı gi
bidir. Tefsirciler bunun hakkında da birkaç şekilde izahta bulunmuşlardır: 
Askerlerinin ve kondukları yerlerde çaktıkları çadır kazıklarının çokluğu, 
işkencelerinin şiddeti ve şairin }\J}i1 �G .� � � "kazıkları iyice yerleşmiş hir 
kralın gölgesinde" dediği gibi kuvvetli mülk ve adamlara sahip olması 
manalarından kinaye olduğu söylenmiştir. Katade'nin Said b. Cübeyr'den riva
yetinde de o evtad, birtakım oyun yerleri idi, onun altında onun için oynarlardı, 
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denilmiştir. Bununla beraber bundan hizim en açık olarak anlayabileceğimiz 
mana, bu evtad'ın, Mısır'da meşhur dağ gibi piramitlere işaret olmasıdır. ,) :.,.:,J1 
;... clı:. "Mısır mülkü benim değil mi?"(Zuhruf, 43/5 1) diyen Firavun bu pir�mit
lcre sahip bulunuyor ve bunlarla dünyaya kazık kakmak istediklerini gösteren 
bir emel ve kuvvet gösteriyordu. Piramitlerin hepsi bir Firavun'a ait olmasa da 
her Firavun onlara sahip olduğu gibi Musa'nm Firavun'u da bütün Firavunluğun 
temsilcisi olarak söz konusu ediliyor demektir. Piramitlerin mahiyeti halka fay
dah bir şey değil, Firavunların zulümleriyle keyifleri için oynamış eğlence ve 
oyun yerleri demektir. Dernek k i  bunların altında onlar için birçok oyun oy
nanmıştır. Mısırlı Şeyh Abduh der ki: Mısırlılar'ın bıraktıkları kalıcı eserler için 
"evtad" tabirinin kullanılması ne güzeldir.<1) 

Çünkü bunfar piramitlerdir ve görenin gözünde manzaraları yeryüzüne 
çakılmış birer kazık manzarasıdır. Hatta Mısırlılar'ın büyük heykellerinin 
kısımlarındaki şekli de tersine çevrilmiş kazık gibidir. Her kısım enli olarak 
başlar, başladığından daha ince bir uçla sona erer. Firavun'a nisbeti sahih olan 
evtad bunlardır. Hem de muhatap tarafından bil inmektedir. 

İşte Ad o sütunları, Semud o kestikleri kayaları ve Firavun bu kazıklan ile 
dünyaya kazık kakmak isteyen şiddetli, kuvvetli, uzun emelli kimselerdir. �.i.11 -/:J..}1 � � Onlar ki o beldelerde taşkınlık etmişlerdi. Herbiri kuvvetlerine al-
danmış, arzularma uymuş olarak bulundukları ülkelerde hak ve adalet sınırmı 
aşıp halkın ve yaratıcının haklarını çiğnemede ileri gitmişlerdi ��ı � IJ� de -
oralarda içten ve dıştan fesadı çoğaltmışlardı. Zulüm, israf, zevk ve 
eğlenceye aşın düşkünlükle çok fesat çıkarmış; düzeni, ahlakı ve fikirleri boz
muşlardı. ,,Y� ı,:,:.. � r/IÇ �. -.aJ Rab bin da Üzerlerine bir azap kamçısı 
döküverdi. Yani her birinin üzerine azaptan bir kamçıyı döker, yağdırır gibi 
şiddetle ve ard arda indirip sürekli vuruşlarla çarpıverdi ki, ayrmtısı birçok 
surede geçmişti. 

SEVT l,:,:.. aslında karıştırmak manasında mastar olup deriden örülmüş, 
katları birbirine karıştırılmış olan kamçıyı ifade eden bir tabir olarak kul
lanılması yaygın olmuştur. Birbirine karışmış türlü azabın darbeleri kamçıya 
benzet;lerek peşpeşe indirilmesi de şiddetle döğmek ve yağdırmak gibi "sabb" 
tabiri ile ifade olunmuştur. Azab kelimesi belirsiz kullamlmakla da her birine 
o]an azabm başkalığına İ§aret edilmİ§tİr. ,)�:,.J � � � ı  Kuşkusuz Rabbin (her 

( 1 )  Abduh, a.g.e., 79-80. 

- -
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hal ve durumda) gözetlemededir. Bu cümle yeminin cevabını vurgulamakta 
VL'.ya azabın illetini göstermektedir. 

Mİ RSAD, gözetleyicilerin gözetledikleri, etrafı kolaçan ettikleri yerdir. 
( Nchc' Suresi'nde ()C.:.:.:. :::_;� r�� �! "Kuşkusuz cehennem gözetleme yer� 
olmuştur. " ayetinin tefsirine bkz). Bu sözde istiare-i temsiliyye vardır. Yani, 
seni yetiştiren, her işini yöneten Rabb'in kulları üzerinde gözetleme yerinden 
gi.,zctcn bir gözetleyici gibi her an ve her durumda gözetip duran bir şahit ve 
gürendir. Hiçbir şeyi kaçırmaz, her birine bakar, yaptığı işe göre karşıl ığını ve
rir. Onun için yeryüzünde kargaşayı çoğaltıp duran taşkınlar AlJah'tan, Allah'm 
azabından kaçıp kurtulacaklarını sanmasınlar. 

Rabbinin şanı bu: Kullarının ahiret için yaptıkları çalışmaları gözetir. 
insana gelince, onun da buna göre Rabbinin rızası için çalışması gerekir. �U 
�LJ�i Fakat o insan, gafil insan öyle yapmaz da dünya zevklerini gözetir. Onun 
i�i� � :):�ı C. r�ı her ne zaman Rabb'i onu imtihan eder, yükümlü tutar, 
göstereceği duruma göre ahirette sorumlu tutmak, ona göre ceza ve mükafat 
vermek üzere imtihan muamelesi yapar, görev yükler =.:.)'U de bu sebeple ona 
ikram eder, ho§una gidecek talih ve mevki ile yüze çıkarır �J ve onu nimete 
boğar, bol bol nimet ve mal ile rızkını çoğaltır, refaha erdirirse . . .  

Ebu's-Suud ve ona uyarak Ah1si =.:.)U "ona ikram eder" cümlesinin 
başındaki "fa"yı fa-i tefsiriyye (açıklama "fa"sı) saymış ve "çünkü ikram etmek 
ile nimete boğmak, imtihan etmekle muradın aynıdır" (l ) demişlerse de kanaati
mizce bu doğru değildir. Bu "fa" sebebiyye (sebep bildiren fa) olmalıdır. Zira 
maksat, mutlak ikram ve nimetlendirme değil, imtihan etmek ve yükümlü tut
mak hikmetiyle kayıtlı ikram ve nimetlendirmedir. Bundan dolayıdır ki iki ik
ram arasında fark vardır. İnsana dünyada olan ikram ve nimetin böyle imtihan 
hikmetiyle olduğu, bunun ise hesap ve sorumluluğu ağır olduğu halde gafil in
san onu düşünmez de ;.)1 ;;� :J)) Rabbim bana ikram etti, der. Kayıtsız 

, , 

şartsız, mutlak surette kendisine ikramda bulunulmuş gibi haz duyar, sevinir. 
Kendisini Allah'ın sonsuza kadar ikramına mazhar kıldığı sevgili kullarından 
imiş gibi sayar. O yüzden büyük felaketlere düşebileceğini ve asıl ikramın ahi
rette olduğunu düşünmez. Ondan dolayı sorumluluğunu hesaba almadan zevk 
ve eğlenceye, taşkınhk ve fesada dalar, nankörlük yapıp hüsrana uğrar. 

� :):�ı C. l�ı �rJ Ve amma her ne zaman Rabb'i onu imtihan eder, sabrına 
' 

( 1 )  Ebu's-Suud, a.g.c., IX, 156; AlUsi, a.g.c., XXX, 160. 
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göre ahirette mükafat vermek üzere imtihan muamelesi yapar �j_, � �-� da 
, , 

hu sebeple ona rızkını daraltırsa, bunun da hesapta hafifliğini ve ahirette ecir 
ve sevabmın büyüklüğünü ve dolayısıyla bunun başkaca bir ikram ve koruma 
olduğunu düşünmez de J�1 � J)�i Rabb'im beni horladı, der. Rabbim bana 

, 1 hor baktı, küçümsedi diye gücenir. Rızk, az da olsa yine şükrünün bilinmesi ge-
rckt iğini ve azın kıymeti�i bilmeyenin çoğun kıymetini de biJm·eyeceğini fark 
etmeyerek rızık darlığını kendisine sırf bir horluk ve hakaret kabul eder de 
Rabb'inin diğer nimetlerini hiç hesaba · katmaz. Çünkü bakışları fazilete değil 
dünya zevkine çevrilidir. � Hayır hayır, imtihan için olan rızık genişliğini, 
dünya refah ve nimetini mutlak i kram saymak da doğru değil, rızık darlığın ı  
mutlak hor görme ve hakaret saymak da doğru değildir. İkisi de birer imti
handır. Hüküm, imtihandaki başarıya göre neticede belli olacaktır. Belki ikram 
sanılan, kötülüğe götüren bir başarı ile neticede zelillik; horlama sanılan da bir 
koruma ile neticede ikram çıkacaktır. � �wGa.ıı �ÇJL;)(, Q�ı •�I �J ��G 0Q1 

, � , ,. �1 :,:;.� �ı:,; �.:, � "Mal ve oğullar, dünya hayatınuı süsleridir. Baki kalacak 
,. , 

olan iyi ameller ise Rahb'inbı katında sevapça daha hayırlıdır, emelce de daha 
hayırlıdır. "(Kehf, 1 8/46). 

J; Hayır hayır. Sözlü ayıplamadan fiili ayıplamaya, fertten topluma 
geçerek kınama ve ayıplamada yükselme ve güzel ahlaka sevktir. Yani, ey 
Rabb'indcn hep ikram bekleyen ve rızkının daralıvermesini horluk ve hakaret 
gibi kabul eden insanlar! Doğrusu siz vazifelerinizi yapmazken Rabbinizden ne 
yüzle ikram beklersiniz ki r ._-Jı �;..;.; � yetinıe ilaanı etnıiyorsunuz. Rabbini
zin size imtihan için ikram etmiş olduğu nimetlerden üzerinize düşen vazifeyi 
yapmıyor; yetime iyilik yapıp ihsanda bulunmak suretiyle ikram etmeniz gere
kirken bunu yapmıyorsunuz, nasıl olur da siz Rabbinizin katında ikrama layık 
ol ursunuz? �;_Li.J 'J� Ve teşvik etn1iyorsu11uz. Bu fiil tcfaul babından olup aslı 
��� dir. Nafi', İbn Kesir ve İbn Amir .kıraetlerinde "ha''nın zammıyla el ifsiz 
�.:� 'J okunur. Ebu Amr ve Yakub kıraetlcrinde de bu fiiller hep · 0ya" ile 
üçüncü şahıs kipi olarak �;..� 'Jj , �..,·:.a�� �-, �)St� ve ·��� şeklinde okunur. 
�I iG1 )& Ve düşkünÜ yedirmeye yani yoksul fakfrlerin karnını doyur
maya, bakımlarını sağlayacak yoJJara bia-birinizi teşvik etıniyor, özendirmi· 
yorsunuz. Bu hususta birbirinizle yarışmanız gerekirken siz aksine ondan 
kaçınıyor, birbirinizi bunu yapmaktan nefret ettiriyorsunuz. Hatta onlar üzerin
den geçinmek isteyip taşkın ilk ediyorsunuz. �ı;.11 �)rıjj "�1iras yiyorsunuz ". 

TÜRAS, asl ı.�G� olup miras demektir. Vav zammeli olduğu için "ta"ya 
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\l'Vt ilmiştir. Yani, ne yetime ikramdan, ne de fakire yedirmekten ho§lanmadı
gınız halde başkasından miras kalan malı y iyorsunuz. )ı.S1 Öyle bir yiyiş yiyor
sunuz ki \.:J oburcasına. 

LEMM, iyisine kötüsüne bakmayıp toplamak, derleyip toplamak, bir de bir 
yere inip konmak manalarına gelir. Burada "yeme"nin sıfatı olması nedeniyle 
haramına helalına bakmayıp yiyişte toplamak, toptan yemek, yahut hazıra kona
rak nereden geldiğini düşünmeksizin acımadan yemek manalarını ifade eder ki, 
i k isi de hak ve hukuku gözetmeyerek şiddetli hırs ve iştah ile oburcasına yemek 
demek olur. Tefsircilerin açıklamasına göre maksat, yetimlerin ve diğer varisle
rin haklarını gözetmeyerek hırs ile mirasın hepsine konmak istemek, yahut alnı 
terlemeden eline geçen mirası, bir hayr�- yaramasını sağlamayıp birçok mirasye
dilerin yaptığı gibi israf ve eğlenceyle zevk ve sefa yolunda yiyip bitirmek huy
larının yerilmesidir. Hem mirası öyle bir yiyiş yiyorsunuz J(Jı ��� ve hem 
malı seviyorsunuz 'ç. öyle bir seviş ki � çok, yığmacasına, bUtün hırs ile. 
Düşünmüyorsunuz ki sahibinin elinde hayır için sarfedilmeyip yığılan mal, mi
rasyedilerin ellerinde eğlence yollarında yenilip yok olup gidiyor. Kazanıp 
yığana günah ve vebalinden başka bir şey kalmıyor. Bütün bunlar ahireti 
düşünmemek, yüce Allah'ın gözetlemede bulunduğunu hesaba katmamaktan 
kaynak1anır. )ı.s' Hayır hayır, öyle yapmayın; mirasa, mala öyle hırs ile 
sarılmayın da hayatta fırsat elinize geçmiş iken A11ah için güzel işler yapmaya 
çalaşm, önden hayırlar gönderin. Yetime ikram ve fakire yedirmek için birbirini
zi teşvik ederek hayırda yarışın, ahireti gözetin. Çünkü ��'11 �,, r�ı Arz, 
çarpılıp yıkıldığında. (Hakka Sı1resi'ndeki t.1.>G �,, GS� J�G ��'11 cl.;.j ;,Yer ve 

, , 

dağlar kaldırılıp arkasından da bir defa bir çarpılış çarpzldtlar mı. "(Hakka, 69/ 
14) ayetinin tefsirine bkz.) 

DEKK, duvar ve dağ gibi şeyleri çarpıp bir hurda yığını, bir kırıntı haline 
getirmek ve düzlemek manalarına geldiği ve "dekk" ile "dakk"m benzerlikleri 
ve farkları geçmişti. lS"., lS"., "Peşpeşe gelen çarpmalarla " bu tekrar, soyut bir vur

gu için değil, kapsam ve artlarda gelmeyi ifade içindir. Bölük bölük, alay alay 

geldiler demek gibidir. Yani Arz, ard arda gelen sarsıntı ve çarpışmalarla vurulu 
vurula, çarpıla çarpıla yıkılıp düzlendiği, toz duman haline çevrildiği � ;'f4.; 
� � �(, ve Rabbin saf saf melekle geldiği vakit: Yüce Allah'ın böyle a•I·· 
mesinin bir yerden başka bir yere geçmek manasına olmayacuğı bellidir. Onun 
için bu gelişin manasında tefsirciler birkaç yönlü izahta bulunmuşlardır. Münzir 
b. Said demiştir ki: Bu gelmenin manası, bir yerden bir yere geçme aolltJ 

değildir, yüce Allah'ın yaratılmışlara görünmesidir. Nitekim k ıyamet an-
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lamıııdaki Tamme (büyük baskın) ve Sahha (kulaklan sağır eden gürültü)'nın 
gelmesi de böyledir. Bir kısım tefsirciler de, mana, muzafın söylenmemesi surc
ıiylc � :;..1 :  �j "Rabb'inin emri (hükmü, kazası veya otoritesi) geldiği Wlkit'' de-,. 
mcktir, demişler. Birçokları da yüce Allah'ın kudret ve saltanatını gösteren delil-
lerin ortaya çıkıp görünmesini temsil olduğu görüşüne varmışlardır. Allah'ın 
�anı ve durumu, bir hükümdarın bizzat haztr olarak idaresini yürüttüğü haliyle 
temsil olunmuştur. Zira onun bizzat hazır olmasıyla ortaya çıkan heybet, sadece 
vezirlerinin, vekillerinin, bütün askerlerinin ve özel adamlarmın hazır olmasıyla 
görünen heybet ve saltanattan yüksek olur. /4�; .�-_;. �:, Ki o gün cehennem 
de getirilmiştir. �-;'� �I �j!� "Azgınlar için cehennem, gözlerinin önüne 
apaçık getirilmiştir. " (Şuara, 26/9) buyrulduğu gibi azgınların gözleri önüne 
çıkarılmış, artık inkarlarına, kaçmmalarına imkan kalmıyacak şekilde meydana 
çıkarılm ıştır. :;:;,.-_;. O gün, "iza"dan bedeldir. Cevabı şudur: �W"j1 J"� O insan . , ,. 
anlar, o gafil insan daha önce dünyada anlamadığı hakikatı o gün onlar, tutmak 
istemediği öğüdü tutmak ister. ..sY.iJı � )lJ Ama ona o anlamadan ne fayda? ,. 
Çünkü iş işten geçmiş, geri dönüp de bir iş yapmak ihtimali kalmamış. Bu anla-
manın hükmü, azap ve zararın şiddetini duymak; hasret ve pişmanlıkla şöyle in
lemekten ibaret olur: J� Der: ._;ç;..J �:J ,_/·�1 Ç Keşke hayatım için takdim , , , etseydim . Takdimden maksat, ilerisi için önceden hayırlı işler yapmaktır . 
..;t;;;J 'deki lam, sebep ve vakit göstermek içindir. Sebep için olduğu takdirde, , , 
yani "hayatım için takdim etseydim" manasına geldiği takdirde hayattan maksat 
ahiret hayatı; vakit için olduğu takdirde ise, dünya hayatı olur. Yani der ki: Ah 
ne olurdu ben hayatım için, yahut hayatımda önceden hayırlar yapmış, iyi 
ameller göndermiş olsaydım! . . .  :;::,.:;_;; Kısacası o gün '!lt:� :;:; 'J� J;.1 �r� y� 'J ,. , ,, , 
J.;.1 "Onun ettiği azabı kimse edemez, onun vurduğu bağı kimse vuraınaz ". Bu-
radaki "azabehu" ve "vesakahu" kelimelerinin sonlarındaki zamirde iki vecih 
vardır. Birisi, bunların Allah lafzı yerine kullanılmış olmasıdır ki, Allah'ın o gün 
o insana ettiği azabı kimse edemez ve vurduğu bağı kimse vuramaz, demek 
olur. Bundan murat da o günkü azabın şiddetini, bağ ve pranganın kuvvetini 
açıklamak olur. Birisi de bu zamirlerin insan yerine kullanılmış olmasıdır ki bu 
daha çok tercih edilmektedir. Buna göre mana şu olmalıdır: O gün öyle diyecek 
olan insanın kendine ettiği azabı başka birisi etmez ve kendine vurduğu bağı 
kimse öyle sıkı vuramaz. Çünkü bugün bu azap ve bağ ona sırf kendi inkarının 

,_/ 

ve kötü amellerinin cezası olduğundan kendi kendine etmiş demektir ki �ı::.1 C.� 
� ::,J ;;�' .. � "Sana gelen her fenalık da kendindendir. "(Nisa, 4/79) ayetinin ,, , ' � , 

manasıdır. 
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Kisai ve Yakub kıraetlcrindc �� 'i ve J;� 'i fiilleri "zal" ve "sa"nm fet
hiyle mcchul okunur k i  bunda zamirin o insan yerine kullanıldığı kesin olur. 
< >mın azabı gibi kimse azap görmez ve onun bağlanışı gibi kimse bağlanmaz, 
tkınck olur. 

Dünyaya gönül bağlayan ve huzuru ancak dünya lezzetlerinde bulan kafir 
insanm sonu bu olduğu anlatıldıktan sonra buna karşılık Allah'a gönül bağlayan 
ve huzuru ancak onun zikir ve itaati ile rızasmda bulan nefs-i mutmainne 
( iyilikle kötülüğü ayırt eden, temizlenerek kişiyi Allah'a yaklaştıran nefs) nin 
sonu anlatılmak için de buyuruluyor ki; 

;�. -,\/ ıı � ·.�ıı lfil � Ey nefs-i mutmainne (huzura ermiş nefis)! Sözün gelişi 
-

hu hitabın da o gün olacağını anlatıyor. ��� "dön" emrinin de derhal olmayıp 
i lcrde olacağı açıktır. Onun için tefsirciler bunun, "diyecek" fiili takdir edilerek 
hikaye şeklinde zikredilmiş olduğunu söylemişlerdir. Bu ifade üslubu Kur'an'ın 
i'cazı yönlerinden birisidir. Bunda dinleyici derhal geleceğe hazırlayacak bir tel
kin vardır. Yani o gün kafir insan hakikatı anlayıp �ç..� �jj '"·(·") Ç "keşke 
hayatım için takdim etseydim" diyecek; öyle olmayıp hakkı önce anlamış, iman 
etmiş, kalp huzurunu iman ve ihlas ile Rabb'ine hayır takdim etmede bulmuş 
olan her mutmain nefse de yüce Rabb'i diyecek ki, ey o nefs-i mutmainne! ��I 
�:;. *:� ;,G �� Jı Dön Rabbine, hem razı olmuş, hem de kendisinden �a;ı 
oiunmiış �l�rak. Öyle bir halde dön ki, Rabbinden hoşnut, Rabbin de senden 

1 

hoşnut. Z I��� ;.;�;, ;JJı �� "Allah onlardan razı olmuş, mılar da Allah'tan. " 
(Maide, 5/1 1 9) ".)� � J:.)u dön de gir kullarımın içine, bana ihlas ile kulluk 

, , , , 

eden, sadece bana kul olma özelliğiyle diğerlerinden aynlan samimi salih kul-
' ...,, 1 

larım12 zümresine katıl
.: 

�·�·�G �I � r/I'- ;JJı �1 ��ı c;. �J'll J.,:.:;G 41H � :;.� 
�� �) �� �L4'G.  (l•' .. ıı:, "Kim Allah 'a ve peygamberine itaat ederse, hu gihi 

- - ; 

kimseler, A llah 'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarlu, 
şehitlerle, iyilerle birliktedir. Onlar ne güzel arkadaştırlar. "(Nisa, 4/69)� �·�ı:, 
� Ve gir cennetime onlarla beraber. Tefsircilerin açıkladığı diğer bir �ana 

-

ile: Kendime yaklaştırdığım kullar sırasına dizil ve onların nurlarıyla parla. Zira 
kutsal, temiz ruhlar yani nüfus-ı zekiyye, karşı karşıya konmuş aynalar gibi 
karşılıklı olarak birbirlerine yansıdıkça nurları artar. Diğer bir mana ile, beden
lere gir, onlarla birlikte sevap yurduna dahil ol. 

Daha önce de geçtiği gibi nefs, bir şeyin kendisi denilen zat ve hakikat.dır. 
Nitekim "o, binefsihi kaim" denilir. Bizatihi, yani kendi kendine duruyor de
mektir. İnsanın nefsi de "ben" dediği zat ve hakikati, "kendisi"dir ki, kendisine 
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muhtelif halleri içinde vahdetle "bir" şuuru, duygusu vardır. Bu itibar ile biri 
�air, yani duyan ve hisseden, biri de meş'ur, yani duyulan ve hissedilen olmak 
üzere iki özelliği vardır. Nefsin hakikati bu iki özelliğin bir olma ve uyuşma 
noktasındadır. Bununla beraber uyku, gaflet, baygınlık, öJüm hallerinde olduğu 
gibi birbirlerinden ayrılan bu özelliklerden her biri itibariyle dahi dü§ünülür de 
hazan yalnız hissetme, hazan soyut ayırma gücü ve idrak ile irade başlangıç ve 
ilkesi olarak kendisiyle başkasın ı  hissederek ayırt eden veya birleştiren ruha 
dahi ncfs denilir ki, h isseden nefis veya şehvani nefis, idrak eden nefis veya 
d(i�ünüp söyleme özelliği olan nefis denilmesi bundandır. Bu manada nefse dili
mizde "can" tabir edilir. Duyan insan ile duyulan insan arasına perde girebildiği, 
yani insanın duygusu ile duymuş olduğu şeyin her zaman uyuşmayıp ayrıla
hil<liği de kesin ve muhakkaktır. Demek ki İnsanın nefsiyle uyum sağlaması, bir 
olma ciheti kendisinde değil, kendisinin . üstünde bulunan bir hakikattedir ki o, 
insanın ve herşeyin Rabb'i olan yüce Allah'tır . .:)ı I;-G .&Jj� . :;Jı � J� Ahı 01 17,r, G 
0.,� "Bilin ki Allah kişi ile kalbi arasına ·gire;. Siz a;;cak onun huzurunda top
lanacaksınız. "(Enfal, 8/24) buyurulduğu üzere yüce Allah kişi ile kalbinin 
arasına perde olur. Onun için insanlar hep ona haşr olunur, ona toplanır. C:_,)ı Ji 
;ı'.; ;.1 � "De ki: Ruh, Rahb 'imin emrindendir. "(İsra, 17 /85) kriterince r�h,  

, , , t 

Rabb'in emri olduğu gibi, �� � � � �G 4;':,:. � �'i1 );i. aJ1 ''Allah o can-; ,,. ,,; ,,. ,,. 

lan, öldükleri sırada, ölmeyenleri de uykularında alır. "(Zümer, 39/42) buyurul-
duğu üzere insanın ruhu, şuuru kendinden ayrıldığı ölüm ve uyku sırasında ne
fisleri alan Allah'tır. Onun için insan kendinden geçtiği zaman, kendini 
kendinde duymaz olmakla yok olup gitmiş değil, ruhu ve bütün hakikatı ile geri 
gidip Allah'a dönmüştür. O vakit artık insan kendisini kendinde değil, ancak 
Rabb'inin huzurundaki bütün hakikatiyle duyacak, ona göre ya azap görmüş 
veya razı olmuş ve razı olunmuş olacaktır. Art ık ebedi ve sonsuz olan bu azap 
veya hoşnutluğa göre, hiç kuşkusuz, birkaç günlük dünya azap ve lezzetleri 
hiçtir. Kısacası insanın nefsi, hisseden ve hissedilen her iki özelliğiyle "ben" 
dediği zat, hakikatidir. YaJnız idrak etmesi özelliğiyle ruha da denilir. Onun için . 
. burada çokları zat manasına, bazıları da ruh manasına anlamı§lardır. Şu halde 
nefs-i mutmainne, huzura ermiş zat veya ruh demek olur. Razi der ki: İtmi'nan, 
yerleşip sabitleşmedir.(l ) Bu yerleşip sabitle�menin nasıl olduğuna dair birkaç 

· vecih vardır: 
BİRİNCİSİ: l l içbir kuşku bulunmayacak şekilde hakka yakinen inanma 

( 1)  Fahrü'r-Razi, a.g.c., 177. 
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ıcvkinc ermektir. Nitekim, � �·:ı.:ı �� "Fakat kalbimin iyice yatışması 
, , , , 

i\·in "(Bakara, 2/260) ayetinden maksat budur. 
iKiNCİSİ: 0)� ��� r,i)� 0"),. � "Bunlara bir korku yoktur, hunlar mahzun 

t/11 olmazlar. "(Bakara, 2/1 1 2) manasınca korku ve hüzünden sarsılmayacak 
�ckil<lc güven elde etmektir. Bu güven duygusu ise ölüm sırasinda, öldükten 
sonra dirilme sırasında ve cennete girerken �l.ı ı ' ··r ı �,_. :: �, ı ··� "ıı • • .J� '.J '.>' Jl"I .J l.ı-' , , . 
"Korkmayın, mahzun da olmayuı, vaad olunduğunuz cennetle sevinin. "(Fussilet, 
11 1/30) hitabı işitilmekle olur. 

ÜÇÜNCÜSÜ: Kur'an ve delil, bu kalp huzurunun ancak Allah'ı zikirle elde 
edileceği hususunda mutabıktır. Kur'an, y.,,IDI �·:ı.; .Jıı }� �1 "Bilin ki, kalpler 
1111cakAllah'ı zikir ile huzur bulur. "(Ra'd, 1 3/28) diyor. Bunun delili de iki vecih 
iledir. Birisi, akıl kuvveti sebep ve neticeler silsilesinde ilerledikçe kendi
liğinden mümkün olan herhangi bir sebebe ulaşsa akıl buna başka bir sebep arar. 
Onunla durup kalmaz. Devamlı şekilde her şeyden daha üstün olanına geçer. Bu 
ilerlemede ta bütün ihtiyaçların kesildiği ve bütün zaruretlerin sona erdiği 
varlığı kendinden, kendiliğinden olması vacip olan varlığına ulaşıncaya kadar 
gider. Onun önünde ihtiyaç durduğu için akıl da durur ve onunla kalbi yatışır. 
Akıl kuvveti mümkün olan şeylerden herhangi bir şeye dönmüş ve bakmış ise 
onda durup sabitleşmesi imkansızdır. Varlığı vacip olari Allah'ın azametine 
bakıp hepsinin ondan olduğunu bildiği zaman da ondan, başkasına geçmesi im
kansızdır. Bir de, kulun ihtiyaçları sonsuzdur. Allah'ın yardımı olmadıkça da, 
Allah'ın dışındaki her şeyin devamı ve kuvveti sonludur. Sonsuz olan şeyler 
sonlu şey ile telafi edilip giderilemez. Onun için kulun sonsuz olan ihtiyacı 
karşılığında Allah'ın sonsuz olan kemali gerekir ki, huzur ve sükunet olabilsin. 
O halde sabit olur ki, her kim Allah'ı tanımayı Allah'tan başka bir şey için 
seçerse onun içi huzur bulmuş değildir. Onun nefsi, nefs-i mutmainne değildir. 
Ama her kim Allah'ı onun dışında bir şey için olmayarak seçerse işte o ncfs-i 
mutmainnedir. Böyle olan her kimsenin ise yalnızlığını gidermesi Allah ile bir 
olmak suretiyle olur. Şevk ve arzusu Allah'a, beka ve devamı Allah'ta, 
konuşması Allah iledir. Onun için bu kimse dünyadan ayrılacağı sırada 
kuşkusuz �� ,;;. !� 4G �:, Jı ��ı "Rahh'ine razı olmuş ve razı o/1111muş olarak 

,,. 
,,. 

, .,,. , " ,,. , 
dön. " hitabına muhatap olur. Bu öyle bir sözdür ki bundan insan ancak ilahi fikir 
kuvvetinde, her şeyden el ayak çekip Allah'a yönelme ve sırf onunla meşgul 
olma hususunda kemale ulaştığı zaman istifade eder. Demek ki nefs-i mut
mainne esasen istikrarı olmayan ve kendileri ihtiyaçtan kurtulmuş bulunmayan 
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sebep ve netice si isi lelerinden geçip bizzat etkili olan en yüce ilk unsur\l 
tanımaya yükselerek onu tanımak gayesinde karar kılan ve varlığında ve diğer 
hallerinde onun dışındakilere ihtiyaç hissetmeyerek ona ancak onun için tevhid 
ve ihlas ile itaat edip boyun eğen n�fis demektir ,ki bu tanıtmanın özeti rı:-1 ::;. � 
�;� � "J� � :,;� 'iJ �:, � �;..1 ili � ;J JJ �J "Hayır, her kim A llah'ı 

,, ,,, , .,. ,,, ,, ; 
Khriiyormuş gibi ona ibadet edici olduğu halde kendini A llah'a teslim ederse, 
işit· onun mükafatı Rabb'i katındadır. Bunlara bir korku yoktur, bunlar mahzun 
"" olmayacaklardır. "(Bakara, 2/1 1 2) manası üzere Allah için İslam ve ihsan ile 

1 -

korku ve hüzünden kurtulmaya kesin inancı, JJı iW.:;.. : �ı :, ): \.S� ::;. 1.1"'�1 ::,_.J 
,; ; , "" ,, , 

"Oyle insanlar var ki, A llah'ın rızasını elde etmek için canını bile verir. "(Bakara, 
2/207) manası üzere nefsini yalnız Allah'ın rızasını arayıp bulmaya bağlayarak 
hayvani tabiattan, kötülüğü emreden nefsin sıkıştırmasından, ayıplanan nefsin 
ayıplamasından, Allah'ın dışındakilere esir olma bağlarından kurtanp ilahi 
ahlak ile ahlfıklanarak Allah yolunda mal ve canıyla yetişebildiği hayrı yapacak 
gerçek hürriyeti kazanma kararıdır. 

Nitekim bundan sonraki surede .Q� � "O, bir köleyi azat etmektir. "(Beled, 
• 

90/1 3) ayeti ile bu mana açıklığa kavuşturulmuştur. Hakk'a gönül huzuru ile in-
anmış, hiçbir şüphe ve kuruntu çalkalamayacak şekilde kesin inanç serinliğine 
ermiş nefis, yahut hiçbir korku ve üzüntünün sarsmıyacağı güvene kavuşmuş 
nefis diye tarif de onun birer ifadesidir. 

İbnü Cerir'in nakline göre, İbnü Abbas: "Nefs-i mutmainne, tasdik edici ne
fistir"; Katade: Allah'm vaadi ile gönlü huzurlu, sözünü tasdik edici nefistir"; 
Mücahid: "Allah'ın, kendisinin Rabbi olduğunu tasdik edip buna iyice inanmış 
ve her yaptığı işte onun emrine teslim olmuş ve boyun eğmiş nefistir." 
demişlerdir. ( 1 )  Diğer bir ifade ile; "Allah'm, Rabb'i olduğuna inanmış, gönlünü 
ancak ona vermiş, kalbi onun emriyle çarpar, Allah'a dönmüş ve boyun eğmiş 
nefis." Başka bir ifade ile, "Allah'a kavuşacağına yakinen inanmış, gönlü onunla 

1 -

çarpar". (.:,� � ��J J.Jı � ili.ı :-.'ii�1 �1 diye rivayet olunan tefsirler de, �;..;:Jı wı 
I ; , ,, , t , , 

C�ı �:�� �41 � :-�ı7 r�� �).i �j aıı './� nı �.llı "Gerçekten mümin olanlar o 
, ,,. , ... , ,,. ,, ; 

kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir. Onlara ayetleri okun-
duğu zaman bu onların imanlarını artırır. Bunlar yalnız Ra/J'lerine tevekkül 

' ,...,,. , t 

eder-ler. "(Enfal, 8/2), �.,Ü �� aıı './� r�ı �.111 . �--:;.:Jı �� ı;.l.-1 � �G �ı �u 
, ,.- , , ,, , ,  , I' , , , , 

�)�i�� �8j� �� �µı �G ;+.�1 L. J.. ::,,-!:Gaı(, 11/Şte sizin iliilunız tek hir i[{ihtır. 
O lıalde yalmz ona teslim olunuz. itaatkar ve alçak gönüllü olanları müjdele. 

( 1 )  cl-Tuhcrl, a.g.c., XXX, 12 1 .  
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t\ ilah lllllldtML zaman onlurı11 kalpleri titrer. Başlarına gelenlere karşı da 
.rnlm1ulırlar. Onlar namazlarını kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıkıan lıar
nırlar. "(Hace, 8/2) ve �� JI ı�t "Tevbe ile Rabb'inize dönün. "(Zümer, 39/54) 
v,ihi ayetlerin manalarına" da işar�t ederek birbirlerini tamamlayan tariflerdir. 

Tasavvufçuların da nefsin mertebeleri, makamları ve halleri üzerinde uzun · 
.o,;i)zlcri vardır. Hatta bütün tasavvuf, � J:,&. :ili � J:,&. :;. "Nef'iini tanıyan 
Uuhh'ini de tanımış olur. "(1) düsturuyla onun üzerinde dolaştr. Bu cümleden ola
rak nefsi şu mertebeler üzere sınıflandınrlar: Nefs-i emmare (insanı kötülüğe 
sürükleyen nefis), nefs-i levvame (kötülükten sonra iç huzursuzluk, rahatsızlık 
veren nefis), nefs-i mutmainne (iyilikle kötülüğü ayırdeden, temizlenerek kişiyi 
Allah'a yaklaştıran nefis), nefs-i ra

.
diye (razı olmuş nefis), nefs-i merdiye 

(kendisinden razı olunmuş nefis), nefs-i mülheme (ilham olunmuş nefis), nefs-i 
zckiyye (temizlenmiş nefis), . . . �_:, :):�ı (.. r�ı �W'.11 L.U "Ve amma lıer ne zaman , , 
Rahb'i onu imtihan ettiği zaman. " ayetleri çok cahil ve zalim olan nefs-i emma
rcnin cahil l ik ve dünya sevgisi ile zulüm, kibir, eğlenceye, mal ve makama 
meyil ve hırs gibi şehvani ve cismani tabiatını açıkladığı gibi sonunda )"'� :;;;,.-;_ . , �ÇJ �:J uı·:"_J� J� 1ilJJt � )t, �U'Ji "İnsan o gün öğüt almaya çalışır, fakat .. ,, , ,,. , 
ij�ütten ona ne fayda? Ah, ne olurdu der, keşke hayatım için takdim etseydim. " 
ile de kendini kınayan nefs-i levvamenin tabiatı ve fakat bu kınamanın zamanı 
geçmiş olduğundan dolayı faydası olmayıp hükmü ebedi azap ve bağda kalmak 
olduğu anlatılmakla nefs-i emmare ve nefs-i levvame hükümleri gösterilmiş, 
sonra da vaktiyle hakkı anlayıp o mertebelerden geçip yükselmiş olan nefs-i 
mutmainnenin hükmü anlatılmıştır. 

Nefs-i mutmainneye bu hitap ne zaman yapılacaktır? Bu hususta üç görüş 
vardır: Ölüm zamanında olması, öldükten sonra dirilme zamanında olması, he
sap tamamlandığında olmasıdır. Sözün akışına göre, en açığı da bu denilmiştir. 
Çünkü sözün gelişi bunun da ı,.;ÇJ 2-� uı·:"_J� "Ne olaydl hayatım için takdim , , , 
etmiş olaydım. "  sözünün söylendiği günde ve ona karşılık olarak söylendiğini 
göstermektedir. Bu şekilde "dön" sözünün manası, hesap görülen yerden yüce 
Allah'ın yardım ve ikramı ile emir buyurduğu yere dön demektir. Yahut "Hesap 
neticesine önem veren ve amellerin kabul olunup olunmayacağı endişesi ile 
meşgul olan kalbi boşaltarak yine evvelki gibi Atıah'tan başkasma dönüp bak
mayarak tamamiyle Rabbine dön, onu düşünmekle meşgul ol ." demek de olabi
lir. Zira nefs-i mutmainnenin özelliklerinden birisi de Rabbinin huzurunda he-

(1) Kc�fü'l-harn, il, 343 (2532). 
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sap vl· r i leccğinc gönül huzuru ile iman etmiş olduğundan dolayı hesaba ünem 
vermek, amellerinin kabul ve rıza görüp görmediğini düşünmektir. Gerek hl'
sapsız ve sualsiz geçecek olsun, gerekse kolay bir hesapla geçecek olsun amel
lerinin hesabmm tamamlandığı duyurulurken ona böyle "haydi hesap ve sual 
cıu.li�csinc.len tamamiyle sıyrıl da Rabb'ine dön" denilmesi büyük bir gönül ra
hatlığı verme ve müjde olduğu kuşkusuzdur. O halde "radıyye", seni bu ebedi 
nimete erdiren Rabb'inden razı ve hoşnut; "merdiyye" de, Rabb'in katmda rıza 
ve kabul görmüş, yani temiz kalbin, güzel çalışma ve gayretin nedeniyle 
Rahh'in da senden razı olarak, seni en büyük kurtuluş olan rıza ve hoşnutluğuna 
cri�tirmck üzere dön demektir. �·.>u deki "fa", tefsiriyye (açıklama "fa"sı) ola
rak "dönüş"ü açıklamaktadır. 

İkrime ve Dahhak'ten rivayet olunduğuna göre bu hitap ile ��I "dön" emri, 
ükJükten sonra dirilme sırasındadır. Yani "ey ölüm ile sükuna ermiş olan nefs-i 
mutmainne! Rabbin ve tek döneceğin yer olan yüce Allah'ın huzuruna razı 
olmuş ve razı olunmuş olarak dön de sonsuz hayata er"( l) demek olur. Bu 
şekilde nefse ruh diyenler .;.>L;. ı.) �·.)u "kullarımın içine gir" ayetindeki gir-

, , 

meyi, ruhların ayrılmış oldukları bedenlere girmesi ile tefsir etmişler ve bunun 
İbnü Abbas ve İbnü Cübeyr'den rivayet edilmiş olduğunu sölemişlerdi. � u�.".>G 
"Cennetime gir" de, birlikte sevap yurdu olan cennete girmedir. 

, , 

İbnü Zeyd ve daha birçokları da bu hitabın ölüm sırasında söyleneceği 
görüşünü benimsemişlerdir. Abd b. Humeyd, İbnü Cerir, İbnü Ebi Hatim, İbnü 
Merduye ve "Hılye"de Ebu Nuaym İbnü Cübeyr'den şöyle rivayet etmişlerdir: 
Peygamber (s.a.v.)'in yanında ;�.-l.'lı �,,)�11 lfilÇ' "ey nef:'•-i muımainne!" ayeti 
okunmuştu. Hz. Ebubekir (r.a.), ''bu hakikaten güzel" dedi. Resulullah (s.a.v.) 
da: �:;Jı � clJ :J)�-. �I �I 11 "Haberin olsun ki, melek sana onu ölümün 
sua�ında sÖyliyecektir" buy�rdu.(2) Hakim-i Tirmiz1 de bunun gibi "Nevadiru'l
usUl"de Sabit b. Aclan yoluyla·Selim b. Amir'den, Hz. Ebubekir es-Sıdd!k'ten ri
vayet etmiştir. Buna göre nefis ruh manasına olup onun dönmesi, ruhun beden
den ayrılarak Rabb'ine doğru razı olmuş ve razı olunmuş olarak gitmesidir . 
. . .  .;.>L;.&. ı.) �·.)\j "Gir kullarımm içine . . .  " Bu ayetin başındaki ' 'fa", fa-i takibiy-

, , , , 

ye olarak hiç gecikmeden hemen ruhlar aleminde Allah'a yakm ruhlar zincirine 
katılmak veya sonra yeniden dirilmek suretiyle salihler zümresine girmek, �·,)G 
� "cennetime gir" onlarla beraber cennete girmek demek olur. 

( 1 )  Alusi, Ruhu'l-Meani, XV, 2-168. 
(2) Ehu Nuaym, Hilye, JV, 283-284. 

, 
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l l ınü Cerir, İhnü Münzir ve İbnü Ebi Hatim Ebu Salih'tcn şöyle rivayet 
t•hııi�lcn1ir: Bu ayette, �_:, JI ��l "Rahh'ine dön" emri ölüm anındadır. Nefsin 
lfohh'ma dönmesi düny;dan Çık��sıdır. Kıyamet günü ol1:1nca <la ona, ..; �·.>lj 
A �·->G �-.>� ''kullarımın içine gir, cennetime gir" denilecektir.(1) 

Bu mana açık gibi görünse de yukarıda hatırlatıldığı üzere �w�) J'� ;,;:,,.-;,_ " 
, - , 

,, �iİll insan öğüt alır" ayetinin akışma göre bu hitabın da o güne ait olması gere
�cn�ğinden öldükten sonra dirilip hesabın tamamlandığı sırada söylenmesi daha 
ıu�ık  görülmektedir. Şu halde bu eser ve nakillerin ayetlerin akışı ile uyum 
Na�layarak birleştirilmesi �Ç.; �\j � �(. :;. "Kim ölmüşse kıyameti kop
m11�111r. ıı(Z) hadisinin manasmca Ötüm gününün kıyamet gününe ilhak edilmiş ol
ması nedeniyle o günün hükmü ölümden itibar edilmek, yahut bu emirlerin so
mıncusu olan � �·�G "gir cennetime" emri o güne ait olduğu için, her biri 

, -
tkğil de toplamı itibariyle o akış içersinde söylenmiş bulunduğunu kabul etmek 
suretiyle mümkün olur. Bir de denilmiştir ki: Bu hitap üç yerde söylenecektir. 
Zira İbnü Münzir ve İbnü Ehi Hatim Zeyd b. Eslem'in şöyle dediğini rivayet 
l'tınişlerdir: Bu ayette nefs�i mutmainne; ölüm sırasında, öldükten sonra dirilir
ken ve toplanma günü cennet ile müjdelenmiştir. Bu rivayet zikredilen izah ve 
yorumların hepsine uygun düşer. Bütün bu ayrıntılı bilgiler, söylendiği gibi 

- . 

;ayet, daha önce zikredilenlerden elde edilen karineyle ;�.-.ıa:ıı �I �14 aıı J� 
, 

"Al/alı buyurur ki: Ey ne.ı.,f-i mutmainne!" mealinde, "Allah buyurur ki'' sözü 
takdir edilerek haber verme manasında olduğuna göredir k i  çoğunluğun tercihi 
de budur. Buna göre bu hitabın ve emirlerin kanun koyma türünden değil, yap
ma ve yaratma türünden olması gerekir. Oysa daha önce geçen haber 
vcrişler<len sonra surenin sonu olmak üzere bu hitabın Allah tarafından kanun 
koyma suretinde doğrudan doğruya istek ifade eden bir hitap olması da pek 
muhtemeldir. Bu hitabın, üst tarafına bağlanmadan ayrı olarak söylenmesi de 
yalnız önceki kısımdan ayrı ve farklı olmasından dolayı değil, bunun mutmain 
nefisler tarafından bizzat ve özellikle dinlenmesi istendiğine dikkat çekmek için 
olur. Bundan dolayı bir kısım tefsirciler de bunun nefs-i mutmainneye dünyada 
da her zaman için hitap olduğu görüşüne varmışlardır. Bu bize daha açık ve 
daha faydalı görülmektedir. Bu surette 11dön" emri, iradeye bağlı bir dönüş ola
rak her işte ve bütün işlerinde hoşnut olmak kaydıyla yüce AJiah'a ve onun emir 
ve takdirine dönmeyi emirdir. Gerçi verilen ayrıntılı bilgilere göre "nefs-i mut-

( 1) ct-Tahcri, a.g.c., XXX, 122. 

(2) Kcşfü'l·hafö, II, 368 (2618); Ebu Nuaym, Hilyctü'l-Evliya, VI, 267-268. 
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mainnc" kavramında bu dönüş manası da var ise de bolluk ve sıkıntı anlarında 
kaza ve kadere rıza göstermek ve bu surette bu imtihan ve terrübe aleminin 
mü§küllerine göğüs germek nefs-i emmare ve nefs-i levvamenin tabiatına uygun 
olmadığı gibi bu, nefs-i mutmainnenin tabiatı için de kolay olmayıp bu mcrtehe 
nefs-i mutmainnenin olgunluk mertebesi olan "razı olmuş nefis" özelliğini 
taşıdığı için ve Allah katında kendisinden razı olunmuş olmak da buna bağlı 
olduğu için "razı olmuş" ve "razı olunmuş" kayıtlarıyla açık açık emredilmiştir. 
Bu durumda "fa" sebep bild iren "fa" olarak u->Ç.C. � �·.>ll dünyada Allah'ın 

, . 

nzasına uygun iyi amelleri çoğaltarak üzerlerinde şeytanın otoritesi olmayan Al
lah'ın saf ve· ihlaslı kulları zümresine girmeye çal lşarak dünyada ve ahirette o 
zümreye dahil olmak; � .�,,ı.ı:.>G de, ahirette onlarla birlikte cennete girmek i le 

. . 

emir olmuş ve bu şekilde nefs-i mutmainnenin yine yukarıda açıklanan yönler 
i le ahiretteki güzel sonu da bir netice olmak üzere hissettirilmiş ve bildirilmiş 
olur. 

İşte böyle bir nefs-i mutmeinne ile geçirilecek olan dünya ömrü, Kurban 
bayramından önceki on gece; ihlaslı salih kullar zümresi içinde cennete girme 
anı da o gecelerin bürüyüp geçtiği en  büyük bir mutluluk bayramının gerçek 
fecridir. 

Ey Rabbim ! Bu satırları acizlik ve kusur içinde ömür sayfasına yazmaya 
çalışan bu zavallı kulu ve bunları güzel bir bakışla okuyup onun hayrını isteyen
leri öyle bir nefs-i mutmainne ile razı olan ve razı olunan kullar olarak sana 

1 

dönüp cennetinle cemaline eren samimi kulların zümresine kat. ı" ,·;; �t..l Jı �1 
. , �� t:-;� �\';:.,� �")� �� �j.7 !��',l/. ''Allah 'ım! Senden, sana kavuşacağına ina-

nan, senin kazana razı olan ve senin !ut/ettiğine kanaat eden bir nef,·-i mut
mainne istiyorum". 
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Beled SUresi 
Mekke Döneminde İndi 

Ayet sayısı: 20 

el-Beled Suresi tamamen Mekke'de inmiştir. 

Ayetleri : Yirmidir. 

Fasılast : � , � , ı , .) harfleridir. 

209 

Önceki sure zamanın en şerefli saatlerine yemin ile başlamış, insanın bol
luk veya darlıkta imtihan edildiğini, mal harsı, miras yiyiciliği, yetime ve fakir
lere bakmamak gibi kötü huylarıyla sonunun acılığını anlattıktan sonra nefs-i 
mutmainnenin en büyük bayram olan güzel akıbeti ile son bulmuş olduğu gibi, 
bu sure de mekanın en mübarek beldesine yemin ve onun fethedileceğine işaret 
ile başlayıp insanın meşakkatle yaratıldığım, mal sahibi olanlardan istenen � 
r··· · . ..;_� 1';. u! ;�} �1 .0� "Bir köle azat etmek veya kıtlık gününde yemek yedir
mek" gibi yüksek bir haslet ile nefs-i mutmainne için huzur bulma eseri ve bere-
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ket sebebi olan bazı hasletleri ve buna karş ı l lk inkar ve yalanlaman ın 
uğursuzluğu ile kötü sonucunu özetle anlatacaktır. 
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Meal-i Şerifi 

1- Andolsun bu beldeye 

2- Ki sen bu beldede oturmaktasin. 

3- Ve and olsun baba ve çocuğuna. 

4- Biz insanı gerçekten bir sıkıntı içinde yarattık. 

5- İnsan, kendisine karşı kimse güç yetiremez mi sanıyor? 

6- Ben, yığın yığın mal yok ettim diyor. 

7- Kendisini bir gören olmadı mı sanıyor? 

8- Biz ona iki göz vermedik mi? 

9- Bir dil ve iki dudak? 

10- Ona iki yolu gösterdik. 

1 1- Fakat o, o sarp yokuşa göğüs veremedi. 

12- Bildin mi sen, o sarp yokuş nedir? 

13- Köle azat etmek, 

14- Veya salgın bir kıthk gününde yemek yedirmektir, 

15- Yakınlığı olan bir yetime, 

16- Veya hiçbir şeyi olmayan yoksula. 

17- Sonra da iman edip de sabrı tavsiye eden ve merhamet tavsiye 
edenlerden olmaktır. 

18- İşte bunlar, amel defterleri sağlarından verilenlerdir. 

19- Ayetlerimizi tanımayanlar ise, onlardır işte amel defterleri sol
larından verilenler. 

20- Onların üzerlerine bir ateş bastırılıp kapıları kapanacaktır. 

�1 � " Yemin ederim fi (Geniş bilgi için Kıyame Sfıresi'ne bak.) �I r� "bu 
beldeye fi. - -
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Bu beldeden maksat, Bcled-i Haram, yani Mekke-i Mükerreme olduğunda 
tefsirciler ittifak emiştir. Kamus'ta: "el-Beled ve el-Belde Mekke-i Mükerre
mc'nin ismidir" denilmektedir. Şerhinde ise şöle yazılıdır: Bu Süreyya yıldızına 
cn-Necm denilmesi gibi yüceltme içindir. "Besair"de açıklandığına göre: Beled 
ve belde; muhite ve sınırlı, belli ve içinde bulunanların toplanma ve oturma
larıyla etkilenen yere denir. Şehre belde denilmesi de bunun içindir. İmar edil
memiş, bayındır olmayan çöle belde denilmesi, vahşi hayvanların mekanı; to
prağa belde denilmesi, haşere ve böceklerin mekanı; mezarlığa belde denilmesi 
de öli.ilerin mekanı olmalarından dolayıdır. İki kaş arasındaki açıklığa belde de
ni lmesi, sınırlı olan o yere benzetme yoluyladır. Devenin göğsündeki döşüne 
belde denilmesi de böyledir. İstiare yoluyla hazan insanın göğsüne de denilir. 
Yukarda zikredilen etkilenme itibariyle eser ve nişan manasına, bir yerde ikamet 
edip kalma manası itibarıyla ayrılmama, oturma ve ayırmama manalarına ve va
tandan ayrılmamış bir kimsenin diğer bir yerde şaşkınlığa düşmesi nedeniyle 
hayret ve zihin donukluğu manalanna dahi kullanılır. 

Bu ayrıntılı bilgilerden anlaşıllr ki Mekke-i Mükerreme'ye başındaki ahid 
manası ifade eden "lfim" ile el-BeJed denilmesi �ç. � ı.S,..ilJ yı� � ,<-.'.! JJl �! �Ç �çi y �G.1.ı ı.S·;,.� "Doğrusu insanlar için yapılan ilk ev elhetteki Mekke'de 

,. , , 

bulunan o çok mübarek ve bütün alemlere hidayet rehberi olan evdir. Onda 
apaçık ayetler var. "(AI-i İmran, 3/96-97) niteliği gereğince Beyt-i Atik olan 
mübarek Kabe-i Muazzama ile bazı apaçık ayetleri içeren bir "Harem-i amin" 
olmak itibarıyla alemin insanı hayretler içinde bırakan bir fazilet sinesi halinde 
hürmet ve saygıyla tanınması vacip, mübarek, bi!inen bir şehir olduğuna 
işarettir. 

Yüce Allah insanın sıkınhlar içinde yarahlmış olduguıu ve dolayısıyla 
Rabbine doğru yükselmek için bu alemde sıkıntılara göğüs germesi gere
keceğini vurgulu bir şekilde açıklamak için burada bu beldeye ve "vav" atıf 
harfi (bağlacı) ile buna bağlanan baba ve oğula yemin etmiştir ki önceki surede 
bu gibi yeminlerin gerçekte onların Rabb'ine yapılmış olduğu anlatılmıştı. 

Önceki surede "Leyal-i aşr" yani on gece, Zilhicce'nin ilk on gecesi; "şef' 
ve vctr'' yani çift ve tek de, Hace günleri olan Bayram ve Arefe olduğuna göre 
burada haccın ifa edildiği Belde-i Haram'a yemin edilmesindeki münasebet 
açıktar. Fakat şu da çok dikkate değer bir husustur k i  bu yemin pek kayıtsız 
hırakılmamış, şu hal cümlesi veya ara cümlesi ile kayıtlanmış veya hemen 
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ardından şu cümle zikredilmiştir: �I r� � �t, Sen hıll iken bu beldede, yani 
hıırada bulunurken, veya bu beldeye hıll iken, yani buradan çıkıp da sonra fetih 
i k  buraya gireceğin zaman, yahut sen ki hılsin bu beldede, yani harem-i amin 
olan bu beldede senin hakkına hürmet edilmiyor, burada bir ava bile 
sa ldırılmazken sana saldırı helal sayılıyor, dolayısıyla sen ona, o sıkıntılara 
gi>ğiis ger. Çünkü insan sıkıntı içinde yaratı1mıştır. Bu manaca cümle cümle-i 
mu'tarıza (ara cümlesi)dır. Yahut sen bu beldede bir an için hıll halinde ola
caksın, yani dilediğini yapmak helal olacak, o haldeki bu beldeye yemin ede
rim, ey Muhammed! 

Birinci ve bu üçüncü manada hal cümlesindeki hal mukarine (fiille aynı 
anda bulunan hal) veya mukaddere (fiil ile beraber bulumayan hal)dir. 

HILL kelimesi haram, harem, ihram karşılığı olarak helal gibi mastar ve 
mastarla isimlendirme kabilinden sıfat ve isim olur. Haram olmayıp helal olmak 
veya helal olan ve Mekke'de harem bölgesinden dışarda kalan yer, o helal yerde 
bulunmak ve ihramdan çıkmak, veya ihramdan çıkan ve yeminin sorumlu
luğundan çıkmak manalarına gel i r  k i  asıl kavramı helal gibi çözmek 
manasından olup bir serbestlik ifade eder. Bir şeyin üzerine inmek, konmak 
manasına olabildiği de söylenmiştir. 

Burada muhatap olan Hz. Peygamber (s.a.v.)'in bir vasfı olduğu açıktu. Bu 
da işaret edildiği üzere başlıca üç manada düşünülebilir. Kadı Beydavi önce bir 
yere inmek, konmak manasını öne alarak demiştir k i :  

Yüce Allah Beled-i haram'a (haram Belde'ye) yemini Hz.Peygamber 
(s.a.v.)'in ona girmesi i le kayıtlamıştır ki bunda peygamberin faz iletinin 
büyüklüğünü gösterme ve bir yerin şerefinin, o yerde bulunanların şerefi ile 
olduğunu bildirme manası vardır.Cl) 

Hıll'in, bir yere inmek manasına gelen hulul kökünden türetilmiş bir sıfat 
olmasını münakaşa edenler olmuş ve bu kökten sıfat türetilirken hıll değil hal 
denildiği ileri sürülmüş ise de AICısl, bu münakaşanın araştırma azlığından kay
naklandığını söylemiştir.C2) Bununla beraber hulul'den maksat, Hz. Peygamber 
(s.a.v.)'in sade Mekke'de kalmasından ibaret olmamalıdır. Zira öyle olsa idi, · 
"hıll" lafzına gerek kalmadan �I f.U: c.J ;;_;t, "sen bu beldede iken" denilmesi ye-

(1) cl�Bcyuavi, a.g.c., il, 604. 
(2) Alüsi, a.g.c., XV, 2/170. 

. -
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terli itli. O halde maksat, bununla beraber bilhassa oradan hicret edip de daha 
sonra fetih ile oraya gireceği hale de işaret olmasıdır. Bu suretle hem oradan 
çıkmağa sebep olacak sıkıntılara katlanmak gereğine dikkat çekmek, hem de 
.>� Jı ��() �1(,ill ;{re �:; ı;.l11 �ı "Kuşkusuz sana o Kur'an'ı farz kılan, elbette seni 

- , , , 

dönülecek yere döndürecektir. "(Kasas, 28/85) buyurulduğu üzere güzel bir 
dönüş yerine kadar döndürülüp o beldeye serbest olarak geleceği vaadi ile bir 
müjde ve teselli etmek manasını içerir. Onun için İbnü Cerir ve daha 
başkalarının rivayet ettiği üzere İbnü Abbas bunu tefsirinde demiştir ki: Ey Mu
hammed! Bu beldede savaş ancak sana bir an için helal olacak, fakat senden 
başkasına olmayacak.(l) Mücahid de demiştir ki: Yüce Allah Hz. Peygamber 
(s.a.v.)'e bir gündüzün bir saatinde bu beldeyi helal kıldı. "Onda her ne yaparsan 
fıelal olacak, sorguya çekilmeyeceksin." buyurdu. Ebu Salih, Katade, İbnü 
Atıyye, İbnü Zeyd, Hasen ve Dahhak'ten de bu mana rivayet edilmiştir. Bu  
manayı ifade eden lafızlar şöyledir: �� ��� t� �1 ;M �,'" �� �lj r;J� � �1 �� J); 
�I "Yüce Allah buyuruyor ki: Sen bu Harem'de hıllsin. O vakit dilersen öldür, 
dilersen bırak. Ve bu fetih günü idi. "(2) Hz. Peygamber (s.a.v) o gün Ebu Berze, 
Said b. Harbi Eslemi'ye emredip dinden çıkmış olan Abdullah b. Hatal'ın boy
nunu Ka'be örtüsüne yapışmtş iken vurdurmuştu ki bu İbnü Hatal'a Kureyşliler 
"iki kalpli" derlerdi. Müslüman olduğunu ortaya koymuş, sonra dinden çıkıp 
İslam aleyhinde bir takım adilikler yapmış idi. Daha önce Mekke'nin fethinden 
bahsedilirken geçmiş idi ki Hz. Peygamber (s.a.v.) o saat üç-dört kişinin daha 
öldürülmesini emretmiş ve o güne kadar ömrünü Resulullah (s.a.v)'la savaş ve 
düşmanlıkla geçiren öldürülmeyi hak etmiş niceleri ise affedilip hakla batılı 
ayıran o büyük fetihte bütün öldürülenler böyle birkaç kişiden ibaret kalarak 
fethin sonucu genel bir rahmet olmuş idi. Yine o gün Hz. Peygamber (s.a.v) 
buyurmuştu ki: "Yüce Allah gökleri ve yeri yarattığı gün Mekke'yi haram kıldı, 
o, kıyamet kopana kadar da haramdır. Benden önce kimseye helal olmadı, ben
den sonra da hiç kimseye helal olmayacaktır. Bana da bir gündüzün bir saatin
den başka helal olmadı. Bundan dolayı onun ağacı budanmaz, otu biçilmez, avı 
ürkütülmez, sokağında bulunup alınan ve sahibi belli olmayan şey, onu araştırıp 
sorandan başkasına helal olmaz." Bunun üzerine Hz. Abbas: "Ey Allah'm Re
sulü! İzhırdan (boya otundan) başka. Çünkü o bizim koyunumuz, kabirlerimiz 
ve evlerimiz içindir.'' demişti. Rasulullah (s.a.v.) da: ..,,>0�'11 \'ı "İzh ırdan başka" 

( 1 )  et-Taberi, a.g.c., XXX, 1 24. 
(2) Alusi, a.g.c., XV, 2/170. 

, 
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hııyurmu�tu.<1) Buna nazaran �lJ ''sen" müsnedün ileyhin öne alınması sadece 
ona helal olduğunu göstermek için, � 'deki tenvin de azlık için demek olur ki 
" h i r  saat" ile açıklanmıştır. 

Bu cümlede .J;]ı � tekrar olunup da zamir ile yetinilmemesi, bu beldeye 
, , ' 

ayrıca bir hürmet ifade etmek veya Resulallah (s.a.v.)'ın orada bulunması ha
l i nde yeni bir özellik kazanacağma işaret olmak içindir. 

:J� (.� �I�� "Bahaya ve çocuklarına yemin ederim. " Birinci ayette geçen 
. , 

�ı ı:a üzerine bağlanarak bunlara da yemin edilmiştir. 

Valid, ata; vema veled, doğmasına vesile olduğu soyu, çocuğu, zürriyetidir. 
Bunda da tefsircilerden birkaç izah şekli nakledilmiştir: 

1 .  Valid, Adem (a.s); ma veled, onun soyudur. Bu Mücahid'den rivayet 
cJilmiştir. Bunlara yemin edilmiştir. Çünkü insanoğlu türü, yeryüzünde Allah'ın 
yarattığı mahlukların en enteresanldır. Açıklama, konuşma, yönetme, ilim elde 
etme onlarda; Allah'a davet eden peygamberler ve dininin yardımcılarr onlar-

,..., ,_/ 

dandır. : üı J,ı ı.S';!-ı � ı'·�-� �� 'J1 � C. ;..tJ � ı.S_.ı1ı ; "O Allah ki yerde ne varsa 
hepsini sizin için yarattı. Sonra iradesini göklere yöneltti. "(Bakara, 2/29) buyu
rulduğu üzere yeryüzündeki şeylerin hepsi onlar için yaratılmış, sonra da 
gökten nasibi verilmiş, Adem (a.s)'e isimler öğretilmiş, meleklere ona secde et
meleri emredilm iş, f.'�I 0 C'.J ·� "Andolsun biz Adem oğullarını üstün 
kıldık "(İsra, 1 7/70) buyrulmuştur. Bu suretle insanoğlu türünün iyisi kötüsü 
ayrılmayarak hepsine yemin edilmiş demektir. Zira ilk yaratılış bakımından 
hepsi birdir. Enteresan durumların ortaya çıkma yeri olan bu bünye ve terkipte 
hepsi ortaktır. Bununla beraber bir de denilmiştir k i  yemin, Adem ile onun 
oğullanndan iy i  olanlara yapılmıştır. Çünkü iyi olmayanlar, sanki Adem 
oğullarından değil, hayvan hükmündedirler. Onlar hakkında � J; r��\S' �! � �! 
:W,1 "Onlar ancak hayvanlar gibidir. Hatta daha da sapıktır, "(Furkan, 25/44) ve 
��:;. 'J � � � � "Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, hakka dönmez
ler. "(Bakara, 2/18) buyrulmuştur. 

(1)  Müsnl!dün ilcyh: İsim cümlesinde mübtc<la, fiil cümlesinde faile denir. "Özne" kar§ılığında 

kullanılır. (Buhar!, Cemıiz, 76, İlim, 39, Sayd, 9, 10, Büyu', 28, Lukata, 7, Cizye, 22, M�ğazi, 

53, Diyat, 8; Müs1.im, Hace, 445, 447, 448; Ebu Davud, Mcnasik, 89; Nesai, Hace, 1 1 0, 120; 

İbn Miice, Mcnasik, 103; Ahmed b. Hanhcl, I, 253, 259, 316, 348; II, 238. 
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2. Valid, İbrahim (a.s) ve ma vclcd, İsmail ve Muhammed (s.a.v.), yahut 
Vfil id. lhrah im ve İsmail (a.s.); ma 'veled, Muhammed (s.a.v.)'dir. Önce 
Mrk kc'yc yemin edilmiş olması ve "ente hıllün" buyrulması bunu andırır. 
c;unkü o, l brahim (a.s.)'in bina ettiği, oğlu İsmail (a.s)'in gelişip büyüdüğü ve 
soyundan Muhammed (s.a.v.)'in doğduğu yerdir. Bununla Bakara SCıresi'nde 

gc<.;cıı J� "1 Ju . �'j �:, Jli . L.t..ı IJ"'iliJ �� Jı Jli . �4:�u �� � �ı;.ı �liG 
,. ,. ,,. , ,,  , # • "'  ' , ,,. , , , ,  ,..., " 

. ( 1 JI l1 " . "I' -' , (' 1 � •. 1 1;.Jr . ı;:_r. llıJ �� �I l!;.;. 0if . '. t\laJI • ,  � Jt, - �J t.r- � �, r � J , 'J 'J Y- , . .. . ,J � ı.S;J.4S. 
�ı ·-·.· r �i r..u.; � .,,_:.. , �, ' f' ı Ju 'jr . �' , , ı, ır : :<Qr '. ··au , -· · r ".1... ·. 1  'ı .. ı:.:..r 1.).).) J . � • '.) ı--:-r. J �� .J' 'J ı.r-- J ıJ:Aı> � 'J+I' ı.J � 'J 

,,. 
� , , , , ,,. ,,, , ,.  ,,. , / ,. , ,.., I I 1 

.�I �J ı�' �f� )J ��, � � �·-:,:u )S'�� Jy . f '11 r�G �� ;.•··: �I � �ç.!Jı � 
·. , � . · ' ı' '. �r Lt .' "-'ı �-�ı �ı �ı lL ·ı':: Lt ' • .. ı:.:..r wı '. �r;'ı ' r·ı · �· , .jr � .J ı;r--- . J u ,-......... c--:-- ır.- u � J • . � JAJ � r. � J. J . , , ,  ,. , ,,, , , , ,,. ,, , , , 

, 

� t.ı_;..� & ;&.:.�G G� . �)ı y(;.JI �1 � I l�_ıç �� lL� w}, . � � �1 G,.:_:,� "Şunu 
, , , 

, 
, , , "' , ,, 

da hatırlayın ki bir zaman Rabbi İbrahim'i birtakım kelimelerle imtihan edip de 
o, bunları tamamen yerine getirince: "Ben seni bütün insanlara önder yapa
cağım. " buyurdu. İbrahim de: Zürriyetimden de bir kısmını ônder yap. " dedi. 
Allah da, "zalimler benim ahdime nail olamazlar" buyurdu. Hani biz Kabe'yi 
vaktiyle insanlara bir sevap mahalli ve her türlü düşman taarruzundan emin bir 
sığınak yapmıştık. Siz de M akam-ı f brahim 'den namaz kılacak bir yer edinin. 
fbrahim ve İsmail'e şöyle ahit verdik: Beytimi hem tavaf edenler, hem ibadete 
kapananlar, hem de rüku ve secde edenler için tertemiz bulundurun. O vakit 
İbrahim: "Ey Rabb'im! Burasını emin bir belde kıl ve halkını bütün meyvelerle 
rızıklandır. Bunu hepsine değil de içlerinde Allah 'a ve ahiret gününe iman 
etmiş olanlara . . .  " dedi. Allah da: "Kafir olanı dahi kısa bir müddet için fayda
/andıracağım. Sonra da onu asla kurtulamayacağı cehennem azabına uğratırım. 
Varacağı yer ne kôtü bir yerdir. " buyurdu. Hani bir vakit İbrahim İsmail ile be
raber Beyt'in temellerini yükseltiyor ve ikisi birden şöyle dua ediyorlardı: Ey 
Rabbimiz. ! Bu işimizi sen kabul buyur. Kuşkusuz daima işiten ve daima bilen 
sensin, ancak sen. Ey bizim Rabbimiz! flem bizi yalnız senin için boyun eğen 
müslüman kıl ve soyumuzdan yalnız sana boyun eğen müslüman bir ümmet 
yetiştir. Bizlere ibadetimizin yollarını göster. Tevbe ettikçe üzerimize rahmetinle 
hak. Zira tevbeleri en çok kabul eden ve müminleri hakkıyla esirgeyen sensin, 
sen. Ey Rabbimiz! Hem de onlara içlerinden bir peygamber gönder . .  � "(Bakara, 
21ı 24- 1 29) ayetlerinin manası özetlenmiş olur. 
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''Ve men velede" (doğmasma vesile olduğu kimseler) denilmeyip de "ve ma 
vdcdc= "<loğmasına vesile olduğu şeyler" denilmesi, 14_;� C.� . f.' 'G "Göğe ve onu 

, ' 

hina eden şeye yemin olsun. "(Şems, 91/5) ve :-';� � �1 aJG "A llah onun 
tlof:urduğu şeyi daha iyi bilir. "(Al-i imran, 3/36) ayetlerindeki nükteler gabi bir 
lıayrct manasını da ima etmesidir ki: Şanı enteresan bir oğul demek olur. 

3 .  İbnü Cerir ve İbnü Ebi Hatim, Ebu İmran'dan şöyle rivayet etmişlerdir : 
Vtilid, İbrahim (a.s); "Ma veled" de onun bütün çocuklarıdır. Lakin ��'� �� Ju 

, , , �11.Jı ..s� J� 'i �\j "Zürriyetimden de bir kısmını önder yap. " dedi. Allah: 
, 

"Zalimler benim ahdime nail olamazlar. " buyurdu " (Bakara, 2/124) ayeti zalim
kri ilahi ahitten dışarda bıraktığı için bunu da müminlerine tahsis etmek gere
kir . Nitekim �ı;.ı Jİ �� �ı;ı � � L.S' "İhrahim'e ve ibrahim'in aline salat 
t'llİğin gibi. .. " ( 1)' duası da böyledir. Bir kısım tefsirciler bu tashihi açıkça belirt
mişlerdir. Bu şekilde bu izah ikinci izah şekline yakın olmakla beraber ondan 
daha kapsamlı olur. 

4. Maverdi'den şöyle rivayet edilmiştir: Vafid, Hz. Peygamber (s.a.v); "Ve 
ma veled", onun ümmeti olmak da ihtimal dahilindedir. 

5. İbnü Abbas'a nisbet olunarak denilmiştir ki : Maksat, her baba ve 
çocuğudur. Buna, gerek akıl sahibi olanlardan ve gerek akli sahibi olmayanlar
dan her baba ve çocuğu dahil olabileceğine göre bu mananın kapsamı birinci
den çok daha geniştir. "Ve Ma veled" tabirinden en açık olan da budur. İbnü Ce
rir: "doğru olan da budur" demiştir.(2) Razi de der ki: Bu uygundur. Çünkü 
bütün yaratılmışlara hürmet ve saygı bu sözün içinde vardır.('.1) Belli ki bütün ya
ratılmışlardan maksadı, doğum olaymın cereyan ettiği bütün canlı mahluklar de

mektir. 

6. İkrime yoluyla yine İbnü Abbas'tan bir de şu rivayet edilmiştir: Valid, 
her bir doğuran; "ve ma veled" de doğurmayan demektir. Bu iki �ckildc 
anlaşılabilir. Birisi; Adem ve melek karşılığı olmak üzere kendisi doğmu�; �ahsı 
veya nev'i veya cinsi itibariyle doğurmak da şanından olduğu halde doğurmamış 
demek olur ki, bu mana "ma"nın mevsul olmasıyla birlikte "valid"c kar�ılık ola-

(1) Buhari, Enbiya, 10; Müslim, Salat, 65, 66, 69; Ncsai, Schv, 49, 50-54; lhn Mfıcc, ikamet. 25. 

(2) et-Taberi, a.g.c., XXX, 125. 
(3) Fahrü'r-Raz'i, a.g.c., XXXl, 182. 
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rak zikrcc.lilmcsindcn çıkaralabilir. Yani "ve mcvludin gayr-i valid" (doğmuş, fa
kat <loğurmamış) mealinde olur. Çünkü her doğuran "valid" lafzmm manasına 
dahildir. Bu durumda beşinci izahtan pek farkı olmaz. 

Diğer birisi de "ma"nın olumsuzluk ma'sı olmasıdır k i  nakledenler böyle 
kabul etmişlerdir. Bu surette "her doğuran ve doğurmayan" olumluluk -
olumsuzluk karşılaştırılması i le bütün eşyayı kapsar. önceki suredeki �G 
)')G"çift ve tek"in bir manasındaki kapsama benzer. Lakin bunda ikisinin birbi
�ine bağlanmasının sahih olması için :J:, � ı.SJlG .U(,� "doğuran ve doğurmayan" · 

, . ' 

takdirinde hazfedi lm iş, aslında olduğu halde zikredilmemiş bir mevsul 
gözetmek gerekir. Böyle mevsulün hazfini ise Nahivde Basrah alimler caiz 
görmemiş olduklarından bu yön zayıf sayılmıştır. Atfa nazaran (bağlaç kuralına 
göre) en açığı, bu beldeye uygunluğu bilinen baba ve oğul olmaktır. Bunda da 
meşhur olan İbrahim ve İsmail ( a.s.)'dir. Bu nedenle ikinci yön ve izah �ar�ı 
daha açıktır. Mutlak olarak açık olan da, insan yaratılışı ile ilgili olan ve "Baba 
nedir? Oğul nedir? takdir edilebilen her baba ile çocukları olmaktır. Bu ise 
beşinci maddede açıklanmıştır. Buna önceki yorumlar öncelikle dahil olur. 

Bu  yeminlerle vurgulanıp desteklenerek bildirilen cevap şudur: (;I;. :ıiJ 
� � �w:1 Gerçekten biz insanı bir sıkıntı ve meşakkat içinde yarattık. 
(İnsan SGresi'nin baş tarafına bkz.) 

İnsan hayata bir anda kolaylıkla gelivermiş olmadığı gibi kolaylıkla geçip 
gidiverecek de değildir. O, ciğerlere işleyecek şiddetli bir sıkıntı ile kuşatılmış 
olarak ve ilahi yardım ile halden hale o sıkıntılar içinden geçirtilerek yaratılmış, 
hayata çıkarılmış, o suretle insan olmuştur. Demek k i  sıkıntı ve meşakkat 
içinden insanlık gayesine ermek, insan yaratılışınm ayrılmayan bir vasfı ve ya
ratıcının bir kanunudur. İnsan aslmda aciz ve güçsüz iken yüce yaratıcının 
teşekküre layık büyük bir yardım ve himayesine mazhar olmuştur. O halde in
san, mükemmel bir insan olmak için bunu bilerek sıkıntı ve meşakkate göğüs 
germeli ve o sıkıntı içinde onu koruyup hayata çıkaran, kuvvet veren yaratıcıya 
şükrünü eda etmek üzere vazifeye atılmalı ve öyle acıklı, merhamete layık kul
lara merhamet ederek kurtulma ve hoşnut olma yoluna girmelidir. Çoğunluğun 
görüşüne göre bu ayetin manası budur. 

Kafın ve banın fethasıyl� kebed, banın kesresi veya sükunuyla ciğer 
manasına gelen kebid maddesindendir. Tefsircilerin bununla ilgili de birkaç yo
rumu vardır: 
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1 .  Zcmah�cri der ki: Kebed aslında, bir kimsenin ciğeri ağırdığı ve şiştiği 
taınan söylenen (� �)ı � sözündendir. Böyle ciğeri şişip ağrıyan adama � 
41 yani "ekhed" denilir. Daha sonra kelimenin anlamı genişletilerek her yor
gunluk ve sıkıntıda kullanılmıştır. Sıkmtılara karşı koymak manasına kullanılan 
"ın iikabede'' bundan alınmıştır. Nitekim "yok etti" manasına ta ile ;::.s- denilir: 
Aslı ;�'dur ki "ciğerine sapladı" demektir.( l) 

Diğer bazıları da demişlerdir ki: Kebed aslında şiddet manasınadır. ::;.!Jı � 
s()zü bundandır ki, "süt, yoğurt koyulaştı, katılaştı" demektir. Bu iki görüş 

. 

arasındaki fark şudur: Birincisinde ''kebed" ismi önce ciğere verilmiş, sonra 
hundan Şiddet ve sıkıntı manası türetilmiş; ikincisinde ise laf iZ Önce şiddet ve 
koyuluk için ku1Janılmış, sonra ondan uzvun ismi türetilmiştir. 

2. Kebed; düzgünlük ve doğruluk manasınadır 'denilmiştir ki cıgerin 
düzgünlüğünden, yahut "kebed-i sema"(2) tabirinden düşünülüp alınmış demek
tir. Bunda insanın diğer canhlar gibi sürünmeyip belinin doğruluğu, gidişindeki 
doğruluk ve manen yükselme kabiliyeti ile ı.S'_;..j JU. "yarattı ve düzRiinleştirdi. " 
(A!Ia, 87/2) manası gözetilmiş oluyorsa da feth ile "kebed"dcn bu manayı 
çıkarmak çok uzaktır. 

3. Kebed, yaratılışın şiddet ve kuvvetidir denilmiştir. Yaratıcmm kudretiyle 
kuvvetlendirilip bedenine kuvvet verilmek suretiyle demek olur ki, önceki qıana 
bunu da ifade edebilir. Bu kuvvetlenme manası "Keşfu'l-Esrar"da fizyolojik 
bakımdan meninin pıhtılaşması ve donması tarzıyla biraz aydınlatılmak istenile
rek denilmiştir ki :  Bu bize bazı zamanlar meni pıhtılaşıp donduğunda meydana 
gelen durumu anlatabilir.(3) Bunun bir benzeri de şudur: Mesela, göğsün iç zarı 
gibi gışa-i maslide(4) bir iltih�p meydana geldiği zaman önce onda çok ve saf hir 
akıcı, tabii sıvı görülür. Sonra az m iktarda bir posa olur ve ağdalanır, hattn 
sıcağa tutulduğu zatnan yumuı'ta akı gibi olur. Sonra da onda mayalı hamur 
boşlukları gibi boşluklar ve küçük küçük kabarcıklar çıkar ki düzenlerine göre 
sıra sıra olabilirler. Sonra bunlardan birbirlerine ağızlar açılır ve hareketli bir 
sıvı ile dolan bir takım damara benzer kanallara dönüşürler. Sonra hu damarlar 

( 1 )  Kcbc<l-i Sema; göğün ortası, gündüzün yarı noktasıdr. Çünkü kcbcd, insun ve hayvanın kara
ciğerine denildiği gibi yürek, ciğerler, dalak ve ortada bulunan diğer bütün parçalarına ve her 
�eyin ortasına ve çok yerine de dcnilir.(Mücllil) 

(2) cz-Zcmah§eri, a.g.e., JV, 255. 
(1) Muhammed b. Ahmed, a.g.e., 1, 33. 

( 4) Gışai masli: vücu_<lun dimağ, ciğer, kalp ve bağırsaklar gihi önemli organlarını örten ince zar. 
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i k  i l l iharlı yere bitişik ince damarlaı arasında ağızJaşmaJar olur. Bu şekilde yeni . 

nhı�aıı hıı zara da genel bir h<ıyat yayılır. Bu gözlemden gerçi her canlı madde
�k k i akın �eylerin donmuş şeylere dönüşmesinin zorunlu olduğu hükmünü bile
•ıH·ısck de hunun faydalı olduğunda da şüphe yoktur. 

/.ircı biz bununla içteki vazifelerden bir vazifenin farkına varıyor ve çoğu 
dunıııılarda bize gizli kalan sırlardan bir sırrı anlamış oluyoruz. 

Razi şöyle der: Bu üç izah şekli bil indikten sonra deriz ki: Birinci veche 
giirc maksadın yalnız dünya zorlukları olması da, yalmz sorumluluğun getirdiği 
zorlukların olması da, yalnız ahiret zorlukları olması da ihtimal dahilinde 
olduğu gibi, hepsinin olması ihtimali de vardır. 

BİRİNCİSİ: � � �w�1 ı�·;ı� "..ı.iJ "Andolsun hiz insanı sıkmtllar içinde ya-
• - . 

rattık. 11 Yani onu bir takım merhalelerden geçirerek yarattık ki, hepsi sıkıntı ve 
meşakkattir. Babanın belinden geçerken ve anasının karnında, sonra emzik za
manında, sonra ergenlik çağında geçimliğini elde etmede, sonra da ölümde. 

İKİNCİSİ: Dinde sıkıntı ve zahmet. Hasan demiştir ki: Bolluk ve refah ha
linde şükür ile uğraşır, sıkıntı halinde sabır ile uğraşır ve ibadetleri eda ederken 
zorlukla uğraşır. 

ÜÇÜNCÜSÜ: Ahiret sıkmtiları, ölüm, melek sorusu, kabir karanlığı, sonra 
yeniden dirilme ve Allah'ın karşısına çıkarılış. Bu, cennetteki veya cehennemde
ki yerini buluncaya kadar devam eder. 

DÖRDÜNCÜSÜ: Lafzın bütün bu manaları taşımış olmasıdır ki gerçek de 
budur. Razi bunlara şunu da ilave ederek der ki: Bence bunda bir izah yönü 
daha vardır. Şöyle ki: Bu dünyada lezzet yoktur. O lezzet zannedilen şeyler 
sıkıntı ve elemden kurtuluştur.( 1) Mesela, yemek yemekle a lındığı hayal edilen 
lezzet, açlık eleminden bir kurtul uştur. Giyimde hayal edilen lezzet, sıcak ve 
soğuk gibi elemlerden kurtuluştur. Demek ki dünyada insanın hali ya elem, veya 
bir elemden kurtularak diğerine geçmektir. � ,_; �W�) L:'.i� "..ı.iJ 'in manası bu de-

• . . 

mektir. Bundan açıkça anlaşılır ki insan için öldükten sonra dirilme ve kıyamet 
kaçınılmazdır. Zira insanın yaratılışını yöneten o hikmet sahibi yaratıcının bun
dan maksadı onun elem çekmesi ise, bu, rahmete uygun değildir. Yok eğer mak
sadı ne elem çekmesi ne de lezzet alması ise, onu yoklukta bırakıp yaratmaması 
bu maksadın gerçekleşmesine yeterli gelirdi. Oysa Allah insanı bu dünyada bir 

( 1) Fahrü'r-Ra:ô, a.g.c., XXXI, 182. 



c 'Ilı: .\O ')0-BFLED SÜ RESt: 4-5 221 

" '� ııı ı ı ,  mc�akkat ve dert içinde yaralmı�tır. O halde bu dünya yurdundan başka 
hir ahiret yurdu olmalı ki orası mutluluk, lezzet ve ikram yurdu ol�un. "Kebed" 
lıı diizgün yapma manasına geldiğine dair ikinci vecih İbnü Abbas'tan nak ledil
ıııi� olup, İbnü Abbas: "Fi kehed, diğer canhlar baş aşağı yürürken insan yukarı 
tlognı düzgün ve dik olmak üzere yaratıldı manasınadır. il demiştir ki bu, ya- . 
ıa ı ı l ı� nimetini bir tür hatırlatma demek olur. 

Bu kelimenin, yaratılışın şiddet ve kuvveti manasına geldiğine dair üçüncü 
iı; ıh �ekliyle ilgili olarak Kelbi şöyle demiştir: Bu ayet Beni Cumah'tan Ebu'l
<'�t·dd künyesini taşıyan bir adam hakkında indi. Öyle kuvvetli idi k i  ayaklarının 
alı ına Ukaz derisini koyar onu ayaklarının altından çekerlerdi. Deri parçalanır 
da ayakları kımıldamazdı. 

Şunu bilmek gerekir ki, ayete uygun olan iki izah şeklidir. Ayetin iniş sebe
hi özel olabil irse de insandan maksat bazılarının sandığı gibi belli bir insan 
değil, geneldir, herkes dahil olur. 

Böyle daha birçok tefsirci gibi Alusi de demiştir ki :  Kebed hakkında ilk 
si>ylenilcn sıkıntı ve meşakkat manasmdan başka diger bütün söy lenenler 
zayıftır, güvenilmez. Fakat o birinci manayı Hakim sahih olarak ve daha bir top
luluk İbnü Abbas'tan rivayet ettikleri gibi daha başka ilk devir alimlerinden de 
rivayet edilmiştir. " İnsan" sözüden açıkça anlaşılan da mutlak olarak insan cin
sidir.( 1 )  Bu şekilde önce bir büyük önerme makamında, sıkıntı ve meşakkate 
dayanmanın insanltğın yarat ılışında bulunan bir özellik olduğu açıklanarak Re
sulullah (s.a.v.)'a bir teselli verilip teşvik yapıldıktan ve daha önceden J.. ;;..;r, 

, 

�I � vaadi ile gelecekte muvaffak olacağı müjdelCn<likten sonra, kuvvetine 
' . 

güvenip de Resulullah (s.a.v.)'a karşı saygısızlık edenleri ayıplama ve o büyük 
önermenin daha bazı neticelerini dallara ayırma akı�ı içerisinde buyuruluyor ki: 
�1 � �� ::.,1 �1 ;. · ��1 O insan, kendisine karşı kin1se güç yetiremez mi 

, ' 

sanıyor?. 

Belli ki burada :. , �1 "O saıuyor mu?" derken fiilin altında gizli olan zamir 
adı geçen insan cinsinin yerini tutmakla beraber, her insan demek değil, zihnen 
bilinme mahiyetinde olarak bu vasıf ile nitelenen mağrur ve kibirli bazı insan
lardır. Bunun iniş sebebi, daha önce adı geçen kuvvetine mağrur Ebu'l-Eşcdd 
Üseyd b. Keledete'l-Cümahi denilmiş, Amr b. Abdivcdd denilmiş, Velid b. 
Muğire den ilmiş, Ebu Cehil b. Hişam denilmiş, Haris b. Amir b. Nevfil b. Ab-

( 1 ) Alusi, a.g.c., XV, 2/1 72. 
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dimcnaf denilmiş. Anlaşılıyor ki hunların hepsi iniş sebebi olmuştur. Soru 
kınama içindir. Hayret ifade etmek için olJuğu da söylenmiştir. 

r� �L. �1 :.l_,i; Ben yığın yığın mal yok etmişim, diyor. Bunu inananlara 
karşı caka satmak üzere gurur ve iftihar ile söylüyor ve gösteriş için harcadığı 
mallan kast ediyor. Sarf etme ve harcama yerine, yok etme ve telef etme tabiri
n in kullanılması, gerçek faydalar için sarf edilmeyip boşuna tüketilerek kaybe
dilmiş olduğunu anlatmak içindir. Çünkü zevk ve eğlence düşkünü olup parasını 
pulunu israf eden insanlar bir fakirin karnını doyurmaktan hoşlanmaz da zevk, 
eğlence ve gösteriş için mal telef etmekle iftihar eder, bunu büyüklük zanneder. 
Bu mana önceki suredeki mirasyedilikle de uygun düşmektedir. Resulu l lah 
(s.a.v.)'a düşmanlığının şiddetini göstermek için ona düşmanlık yolunda sarfet
tiği mallan kastettiği de söylenmiştir. İniş sebebinin Haris b. Nevfel olduğunu 
gösteren rivayette sırf Resulullah (s.a.v.)'a eziyet vermek için söylendiği zikre
dilmiştir: Mukatil'den rivayet edildiğine göre, Haris b. Nevfel bir günah işlediği 
zaman Resulullah (s.a.v.)'tan fetva isterdi. Hz. Peygamber (s.a.v.) de ona, keffa
ret vermesini emrederdi. Haris: �r .. �ı� �GlkJı � (� � �1 "Muhammed'e itaat 
ettiğimden beri keffaret ve ona �y�a yolunda Çok mal telef ettim"{l) demiş. Bu 
ise din yolunda sarfedilen malların boşuna bir harcamadan ibaret olduğunu iddia 
ile hayıflanarak etine itiraz etmek ve peygambere itaat etmemek için söylenmiş 
demektir. Bazıları da demişlerdir ki :  Maksat önceki manadır. Ancak :l� sözü, 
şimdiki zaman değil, gelecek zaman içindir. Yani bunu kıyamet günü 
söyleyecektir. Çünkü o yaptığı harcamaların kendisine fayda vermediğini o gün 
cezasını çekerken anlayacaktır. 

LÜBED, "sured= örülmüş zırhlar" kalıbında çok mal manasınadır ki, sanki 
bir biri üstüne yığıla yığıla keçe gibi birbirine girmiştir. 

,.., 

:b-1 �; rı �1 :. �1 Onu hiçbir gören olmadı nu zannediyor?. Bu soruda da 
iki izah yönü vardır: 

BİRİNCİSİ, korkutmadır. O yok ettim, harcadım diye mağrurlaııdığı malı 
sarf ederken o insanı kimse görmedi mi zannediyor da öyle iftihar etmek istiy
or? Kuşku yok k i  harcayıp yok ettiyse onu tek olan yüce Allah görmüştür. O 
malları öyle gösteriş için veya peygambere düşmanlık için harcayıp yok etmiş 
olduğundan dolayı cezasını verecek, onun hakkından gelecektir. O vakit o, bu 
mal ları öyle yok ettiğine pişman olacaktır, demek olur. 

( l )  Alusi. a.g.c., XV, 2/172. 
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iK İNCİSİ de Kelbi'dcn rivayet edildiği üzere harcama iddiasını yalanla
tııakt ır. Yani böyle diyen o kimse yalan söylüyor, bir şey sarfetmediği halde 
lıin�ok mal yok ettim diye yalan ile öğünüyor. Allah onun ne yaptığını, sarf edip 
t · ı  ıuediğini görmedi mi zannediyor da öyle yalanı ile öğünüyor? Hayır, hiç kim
.�,. gi>rmediyse Allah onu görmüştür. Söylediğinin aksini yaptığını bilir ve ce- · 

/.llSllll verebilir demek Olur. Önceki izah şekli bu manayı da İçine a)abi(eceği 
i\iıı daha manalıdır. 

�imdi yüce Allah genellikle sıkıntı içinde yarattığı insana ve bu arada bil
hassa kuvvet ve malt ile iftihar eden o mağrur insana olan kapsamlı yardım ve 
hıtullarından bazılarım hatırlatmak ve yaratıl ış gayesini göstermek suretiyle ona 
verdiği nimetleri sayarak onun hallerini bildiğini ve hesaba çekip yaptıklarınm 
kar�ılığını verebileceğini anlatmak ve mutmain nefislerin uğurlu seçkin 
üzcllikleriyle kafir nefislerin uğursuz özellik ve akibetlerini bildirmek ve 
hüylece "kebed"in manasına açıklamak akışı içerisinde buyuruyor ki: 

� �1 Ya yapnıadık mı, yaratıp vermedik mi � ona, o meşakkat içinde 
yarattığımız bütün insanlar arasında bilhassa o sözü söyleyen mağrur insana? 
,;._:·_,> İki göz. Baksın, görülecekleri görsün diye. O halde o yaptıklarını görüyor 
da, onu ve o gözleri yaratan ve gözetip duran Allah görmez mi? Bu iki gözden 
maksat görünen iki göz olabileceği gibi, biri gördüğümüz göz, biri de kalp gözü 
olma ihtimali vardır. �Wj Ve bir dil ki, birçok faydalara alet olduğu gibi diğer 
canlıların dil lerinden seçkin olarak bilhassa maksadını anlatabilmek için de alet 
oluyor. Hatta gösteriş .ve riya için söylediği o sözü ve yalanı bile Allah'ın ver
diği o dil ile söyl üyor. ·,;._:.r!.j Ve iki dudak ki, birbirine uygun olarak ağzmı 
lüzumuna göre açar, kapar, söylemesinde, yemesinde, içmesinde ve diğer birçok 
özel sözlerinde onlardan yardım görür. O halde onları hayırlı şeylere açmak, za
rarlı şeylere, yakışık almayan sözlere kapamak gerekn1ez mi? Onları yaratan ve 
her an gözetip duran Allah onları, onlarla yapılan ve onlara girip çıkan şeyleri 
bilmez olur mu? Bu soru takriri olduğu için mananın özeti; "evet yaptık" 
�eklinde olur. Şu da bu özet mana üzerine bağlanmıştır. ��ı ��:.U.j Ve ona iki 
yolu gösterdik. 

NECD: Nunun fethi ve cimin sükunuyla "necd", tepe gibi, etraf ve ci
varından yüksek olan tümsek yere denilir. Bu mana iledir ki, Arabistan'da engin 
Tihame karşılığı olan ve Necd-i Hicaz, Necd-i Arız diye ikiye ayrılan yükı<'k 
kısma Necd denildiği gibi Yemen ülkesinin sonunda Mehre ve mmtakasandan 
özet bir yere de Necid denilmiştir. Yüksek ve açık yola, yüksek mcrtcbc:lcre 



'JO BFI . 1 '.D S(JRJ ·:SI :  1 0  < 'iiz: :10 

\ıkan, yüksek i�lcr güren adama "Tallfıu's-scnaya" denildiği !!İhi, hkrdc sahil, 
�alip manasma "tallfiu encud, tal lfıu encide, tallau'n-nicad" <.knilmesi <le hu 
manadandır. Başkalarının yapamadığı zor işleri becerip içinden ,,kan cesur, 
kahraman kimseye ve gam ve ta�aya dahi necid denilir. 

Necid, rakibe üstün gelmek ve pek terlemek manalarına mastar da olur. 
Necdet ve necadet de bahadırlık, kahramanlıktır. Bir de necid, göğüste 
tümsekliği veya süt yolu olması nedeniyle sediy, yani meme manasında çok kul� 
!anılmaktadır. Araplar arasında :-ı:i L. ��� L.1 "İnan, ana ve memelerine ye
min olsun ki yapmadım" diye yemin etmek yaygındır ki, bu bizim Türkçe'de 
"anamdan emdiğim süt harama olsun, bu böyledir" diye edilen yemine benzer. 

Burada Necid kelimesi bütün bu manalara ima etmekle beraber yukarıdaki 
"kcbed", aşağıdaki gelecek olan "akabe" ile uygun düşmek üzere mücahit bir 
kahramana gösterilen iki tepe gibi yüksek iki gaye, iki yol manası telkin etmek
tedir. Bazdan ayneyn "iki göz"; dil ve ''şefeteyn" iki dudak ipuçları ile ya
ratılışın başlangıcmı düşünerek iki necdi, iki meme" manas,na anlamak iste
mi�lerdir. Bunu İbnü Abbas'tan� Dahhak'tan ve hatta Hz. Ali'den rivayet edenler 
de olmuştur. Gerçekte doğum olacağına doğru ana memesinin sütle 
hazırlanmağa başlaması ve yavrunun doğar doğmaz doğal bir i iham ile emmeyi 
bilmesi ilahi rahmet ve hidayeti gösteren engin delil lerden ilahi bir nimet olmak 
itibariyle aslında bir nimet olarak sayılmaya layık ve bunun dil ve dudaklarla 
yapılması da bu manaya uygun olduğunda şüphe yok ise de bu nimet daha genel 
olup insan dilinin ve dudağının temayüz ettiği nimetlerden olmadığı gibi in
sanın da i lk haline ait güzel nimetlerdendir. Bu ayetten önce ve sonra zikredi
lenler ise, bundan gelecekle ve insanın sorumluluğuyla ilgili daha geniş ve daha 
yüksek bir mana kastedildiğini göstermektedir. Onun için tefsirciler bu ihtimali 
"kıyle=denildi ki" sözüyle nakletmekle beraber burada "necdeyn" in, tümsek 
tepe veya doğrudan doğruya yüksek yol manasından mecaz olarak biri hayır biri 
§er iki yüksek gayeye giden, biri uğurlu biri uğursuz iki yüksek yol manasına 
olduğunu daha sahih ve daha kuvvetli rivayet ve akıl yoluyla deslekliyerek be
yan etmişler ve bunu İnsan Sfıresi'ndeki G)S L.� (/0. L.ı :µı :�� �I "Biz ona 

, "' , , � 

yolu gösterdik, ister şükredici olsun, ister nankör. "(İnsan, 76/3) ayetiyle aynı 
mealde olduğunu söylemişlerdir. 

Bu cümleden olarak Buhar!, Mücahid'in bunu hayır ve şer diye tefsir 
etliğini rivayet etmiştir. İbnü Cerir ise şu rivayetleri çıkarmıştır: 

Rab; b. Haysem'den: Bunlar memeler değildir. 
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l\h<lullah b. Mesud'dan: Hidayet ve sapıklık, hayır yol ve şer yol. 

lkrime ve Mücahid'den: Hayır ve şer. 

Dahhak'tan: Hayır yolu ve şer yolu. 

l lasen'den mürsel olarak: Resulullah (s.a.v) demiştir ki : "Onlar iki yoldur:, 
l lııyır ve şer yolu. Demek k i  şer yolu size hayır yolundan daha sevgili 
kılınmamıştır. ıı(l) 

Katade'den: Bize anlatıldığına göre Hz. Peygamber şöyle buyurdu: Ey  in
sanlar! Onlar iki yoldur. Hayır ve şer yolu. Demek k i  şer yolu size hayır yolun
dan daha sevgili değildir. İbnü Zeyd'den: İbnü Zeyd bu ayeti tefsir ederken 
"hayır ve şer yolu" dedi ve �ı :�� uı "Biz ona yolu gösterdik. "(İnsan, 76/3) 

fıyctini okudu.<2) - , 

İbn Mesud'dan Hakim sahih diyerek rivayet etmiş; Taberani ve daha 
başkaları da rivayette bulunmuştur. Taberani Ebu Ümame'den merfu olarak ri
vayet etmiştir. "Dürrü Mensur"da, Faryab) ve Abd b. Humeyd rivayetleriyle Hz. 
Ali (r.a.): "Bazı insanlar necdeyn iki meme manasınadır diyorlar, hayır bunlar 
hayır ve şerdir.11<3) demiştir diye yazılıdır. Arnsi bunun Şia tefsirlerinden 
"Mecmau'l-Beyan"da da yazılı olduğunu söylemiştir.<4) Burada Hasen ve Ka
tade'den nakledilen hadis-i şerifin manası aynca dikkate değerdir. Bununla 
bazılarının zannettiği gibi insan tabiatının hayırdan ziyade şerri sevdiği ve do
layısıyla insanda şerre olan meylin asıl olduğu iddiası reddelimiş demektir. 
Doğrusu mutlak olarak insan tabiatı ikisine da aym derecede elverişlidir. Birisi
nin diğerin·e üstünlüğü sonradan olan sebeplerledir. Nitekim ta Bakara Sure-
si'nde geçtiği üzere Adem'in günahı şeytanın aldatmasına kanmasındandır. Şu 
halde nefs-i emmarenin kötülüğü emretmesi, ya hayırlı ve faydalı olacağı 
zannıyla bir cahilliğin veya kötü terbiye ve alışkanlık ile fıtrattan sapmamın ne
ticesidir. Demek ki insanın çok zalim ve çok cahil olması da, olgunlaşması ve 
ilerlemesi de genel olarak mutlak surette yaratılışın bir gereği değil, sonradan 
oluşan sebep ve illetler dolayısıyladır. Onun içindir k i  insan, terbiyesine ve 
kişinin iyiliğine ve kötülüğüne göre ahlakım güzelleştirebilir veya bozabilir. 
Bundan anla.§ılır ki: .  

( 1)  Buhari, Tefsiru Sureti 90. 
(2) et-Taberi, XXX, 128. 
(3) Hakim, el-Müstedrck, il, 523; Süyuti, a.g.c., Vlll, 521 
( 4) AIUsi, a.g.c., XXX, 174. 
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"1.11/iJm, 11rfl.,·lı·ri11 ltuy ve tahiatlaruıdandır. Sen her ne kadar 
ljfrt/J hif'i."tİllİ h11/sa11 da> o bir illetten dolayı zulmetmiyordur. " 

Cüz: 30 

d iyem •nlrln 11t•fiskrdc bulunan zulüm duygusunu yaratılıştan ve doğal sayıp da 
ynlıuı lffrıi sonradan olma bir illetle illetlenmiş sayması doğru değildir. İnsan 
hnyrn dn ,.rrrt· de istidatlı olarak ikisine de sonradan olan sebep ve illetle yürür 
vo hnnatiNini hedef edinirse ona gider. Nefis, emmare yani kötülüğü emredici de 
olur, rnut11rninnl! yani iyilikle kötülüğü ayırt edip temizlenerek kişiyi Allah'a 
yuklu�lırıcı da olur. Ancak bu yoruma karşı şöyle bir soru akla gelir: Hayır ga
yesinin ve hayra giden yolun yüksekliği bilinmekte ve herkesçe kabul edilmek
tedir. Ona necid, yani yüksek yer ismi verilmesinin uygun olduğunda kuşku 
yoktur. Fakat şerre giden yolda ne yükseklik düşünülebilir ki ona da necid de
nilsin? O, engin bir uçurum değil mi? Evet, gerçekten öyledir. Fakat ona giden
ler hayır gibi bir yükseklik hayaliyle gittikleri ve hayar, şerre üstün olduğu için 
tağlib yoluyla ikisine de necid denilmiş; sonra da bu yüksekliğin asil hayırda 
olduğu bundan sonra gelen "akabe" (sarp yokuş)nin tefsiriyle anlatılmıştır. Bu
nunla beraber şunu da göz önüne alıp düşünmek gerekir ki, insanın kendisine 
başkasından gelen hayır ve şerre karşı durumu ile, kendisinin kendisine veya 
başkalarına yapacağı hayır ve şerr karşısındaki durumu arasında önemli fark 
vardır. Hiç kuşku yok ki, insanın, kendisine yapılan hayrı sevmesi, kötülüğü 
sevmemesi tabiidir. Kendisinin başkasına veya mutlak olarak hayır ve şer yap
masına gelince, gerçekte bunun da öyle olması, yani hayrın mutlaka hayır 
olduğu için sevilmesi, kötülüğün de mutlaka .kötülük olduğu için sevilmemesi 
gerekirse de mücerred (soyut) hayır ve şer tabiatının hükmü olan bu hak ait 
olduğu kişiye göre değişebildiğinden dolayı, insan tabiatı için bir olgunluk ga
yesi olmakla beraber ilkel durumda ve fiile döküldüğünde farklı olur. Maddi 
tabiat, hareketsizliği iş yapmaya tercih edeceğinden dolayı ruhu zayıf olan tem
bel insan başkasından gelecek hayra ağzını açar da bir gayret harcaması gereken 
iş ve amelden kaçınır, ne hayır yapmasını ister, ne de şer. Çünkü şer fiillerin bir 
çoğu da hayır yapmak kadar zor, hatta bazı bakımlardan daha zordur. Firavun 
olmak, Firavun ile uğraşmaktan kolay değildir. Bu bakımdan hayır ve şer yapma 
işi, tembellik tabiatı karşısında dikilmiş iki tepe, iki tümsek gibidir ki ikisi de 
yiğitlik ister. Zikredilen hadis gösteriyor ki insanın yarattlışmda bulunan hayra 
scvkedici şeyler, şerre sevkedenlerden az değildir. Zannedildiği gibi insan mut
lnk şekilde şer yapmayı hayır yapmaktan daha çok sever değildir. İnsan ruhu 
ikisini yapmaya da yeteneklidir. Kimisinde birisi, kimisinde öbürü daha çok 
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gcli�ir. Hangisi gelişirse insanın akıbeti o olur. İnsan henüz hayır ynpmuy&ı ilÜCÜ 
yetmediği ilk yaratılışından itibaren ta sonuna kadar yaşadığı muhitte: hnyır vo 
:-ter, lezzet ve elem ile kuşatılmış bulunur. İşte kebed, yani sıkıntı İ\İndc: yı
rnlılmasının manası da budur. o, ne kendine ne başkasına bir hayır yapmuğn. ne 
de kendisinden şerri savmaya bizzat gücü yetmediği halde yüce Allah onu. u 
sıkıntı dünyasında dilediği kadar korur, büyütür, hayır ve şer yapabilecek kuv
vet ve çağa eriştirir. Dil ve dudaklara kadar bu mana anlatılmıştır. Bu çağa ka
dar tamamen acz içinde bulunan insan birçok elem ve zahmetle karşı karşıya 
kalmakla beraber sırf ilahi rahmete borçludur. Bundan itibaren de gücü oranında 
onun şükrünü yerine getirmek için hayırlı ve kötü olanı birbirinden ayırt ederek 
hayır yapmak, kendine ve Allah'ın kullarına kötülük yapmaktan sakınmakla 
mükelleftir. İşte _;.�ı ��:U.� ile bu iki gaye gösterilmiştir: Hayır gayesi, şer ga-

, 

yesi. Durgunluk ve hareketsizliğe nazaran bunun ikisi de iş ve hareket, sabır ve 
tahammül ile sıkıntıya düşmeyi gerektiren, birinde yükselme ve esenlik, öbü
ründe düşme ve felaket muhakkak olan iki tepe gibidir ki insan bunları aşmak 
zorundadır. Hayır tepesine gitmek hidayet, şer tepesine gitmek sapıklıktır. Şu 
halde _;.�ı ��:U.� "Biz ona iki yolu da gösterdik. " ayeti ile bunun ikisine birden 
hidayet demek, ikisinin de yollarını bildirerek hayırlı yola girmeyi ve kötü yol
dan sakınmayı emir, başka bir deyişle hayrı emir, yani emr bi'l-ma'ruf; şerden 
nehy, yani nehy ani'l-münkerdir. Zira hidayet bir hayır ve doğru yolu gösterme 
olduğundan hayır yolunu göstermek emir ve teşviki; şer yolunu göstermek ise 
nehy ve sakındırmayı ifade eder. Bu şekilde birbirinin karşısında bulunan bu iki 
yola hidayet, "şuna yürü, şuna yürüme" gibi biri olumlu biri olumsuz karşı iki 
yol göstermek demek olur. H idayette hayırlı yol olumlu, hayırsız yol olumsuz
dur. 

Kötü yoldan sakınmak, iyi yola tırmanmak . . .  İşte bütün yiğitlik, kuvvet, 
kahramanlık, yükseklik, m'utluluk bundadır. Bunu açıklıyarak neticeyi anlatmak 
ve önemini göstermek için buyruluyor ki: 

�)Jı �ı 'jJ Fakat o, (kuvvetine, malına güvenen mağrur insan) o Narp 

yokuşa atılamadı. 
AKABE, engin bir vadiden yüksek bir dağa doğru çıkan sarp yokuş demek-

tir. 
İKTİHAM, hız ve baskı i le bir şeye atılmak, saldırmak, kahramanlıkla 

hücum etmektir ki , düşünmeden bir işe kendini atmak manasına gelen 
"kühfım"dan türetilmiştir. Bu "iktiham" kelimesi dilimizde pek yaygın olrnu§ bir 
tabirdir. Zorlayıp atılmak manasıyla müşkil şeyleri göğüslemek diye mcrul alır. 
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/\nıp�ıulnkt mıılmıı >tl\rl' ise ınii�kil şeylere göğüs germe, karşı durma diye ismin 
''r" hnli il� mrrul(IOmk�) almı� oluyor. Yani o yüksek gayeye ermek için 
çıkı lınıuu ��ı·rkr11 o sarp ve çetin yokuşa göğüs verip de onun zorluklarım yen
tnl'k 01.ur" onn kl'ndini atacak bir kahramanlık, bir yiğitlik gösteremedi. Bundan 
nnln•ılıyor ki i k i  yolda olumlu, asıl yükseklik sarp yokuş birindedir ki, o hayır 
yoludur. Ot.t•riıw atılmak değil, sakınılması gereken şer, gayesi veya yolu 
""r .. "kıc in i� kabilinden olmakla ona tepe, yüksek yer denilmesi tağlib yoluy
lndır. Burndaki akabe tabiri de necid gibi yüksek zor amellerden istiare olarak 
m�cıızt l ı r .  ( lüğüs gerilmesi gereken bu akabeden maksadın hayır yolu olduğu 
nnlntılmak için şöyle tefsir ediliyor: 

�)'Jı L.. �..;·�1 l::� Bildin mi o akabe, o göğüs gerilmesi büyük bir kahra
nunıhk olan zor yüksek iş, o sarp yokuş nedir? 0� � Bir köleyi salıvermek. -
Bil indiği gibi " rakabe" boyun demek olup ''bir parçayı söyleyip bütününü kas-
tetmek" yoluyla mecaz olarak zat ve şahıs manasında kullanılır olmuştur. Bil
hassa hürriyetini kaybetmiş esir veya kölede kullamlması yaygındır. Dolayısıyla 
t1fekkü rakabe", esirlik bağıyla bağlanmış bir boynu, bir kimseyi esaretten kur
tarıp hürriyete kavuşturmaktır ki bu önce insanın kendi hürriyetine malik olarak 
kendini kurtarmış olmasına bağlıdır. Bunun en basit misali köle azat etmek olup 
fazileti çoktur. Buharı, Müslim, Tirmizi ve diğer hadis kitaplarında Ebu Hu
reyre'den şöyle rivayet edilmiştir: Rasulullah (s.a.v) buyurdu ki: Her kim bir 
mümin köleyi azat ederse, yüce Allah onun her uzvuna karşılık azat edenin bir 
uzvunu cehennem ateşinden azat eder. �:Jl� �)Jı � "  Hatta üreme uzvuna 
karşuk üreme uzvunu ateşte'! azat eder. "(l) 

İmam Ahmed, İbnü Hibban, İbnü Merduye ve Beyhaki Bera (r.a.)'dan şöyle 
rivayet etmişlerdir: Bir bedevi, ey Allah'ın Rasulü! Bana bir amel öğret de beni 
cennete koysun, demişti. Rasulullah (s.a.v.): "Bir neseme (bir can) kurtar veya 
bir köle salıver." buyurdu. Onun ikisi de bir değil mi? dedi. Buyurdu ki: Hayır, 
bir can kurtarmak, onu azat etmekte senin yalnız ve tek olı:nandır. Fekk-i rakabe, 
yani bir köleyi salıvermek ise onun azat edilmesine yardım etmendir<2) yani 
fokk-i rakabe, tek başına veya ortak olarak köle azat etmekten daha geneldir. 

Bir ferdi hürriyete kavuşturmak böyle büyük bir fazilet ve kahramanltk 
olunca bir kavmin, lıir toplumun hürriyetini kurtarmak ne büyük kahramanl ı k  
olacağını anlamalı. 

( l) Buhfiri, Kcffarat, 6; Müslim, Itk, 22, 23; Tirmizi, Nüzür, 14; Ahmed b. Hanhcl, il, 420, 422. 

(2) Ahmcc.J b. Hanbel, iV, 299. 
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11Fckk-i rakabe"nin başka bir manası daha vardır ki, o da �� � � �_;.ı Jt 
� • # .. 

"llcrkes kendi kazancına bağlıdır. "(Tur, 52/2 1 )  manası gereğince her ncfNin 
kurtuluşu kazancına bağlı olduğu için insanın iyi amelleri kazanarak kendisini 
cehennem azabından kurtarması elemektir ki, bu kurtanş, � �ı �ı' ·;; 'ııf;.M. "�l 
�C�� "En büyük düşmanın iki yanın arasındaki nefsindir.11<1) buy�ulan nel�-i ctn

ınarenin azgın arzularıyla şeytanın aldatmalarına karşı cihat etmekle olur. Nite
kim o mağrur insanın bu sarp yokuşa göğüs verememesi de bunlarla cihat etme 
kahramanlığım yapamamasından dolayıdır. İşte o sarp yokuş böyle esir bir boy
nu kurtarmak _;:r.:.. ı..S,l 1-;. � ;ı:.ı,_ı �1 veya salgın, yani genel bir açlık gününde 
yemek yedirmektir. 

� 

MESGABE, "Seğab" maddesinden mimli mastar olup açlık, özelikle sıkıntı 
ve yorgunluk içinde açlık demektir. Ebu Hayyan•ın açıkladığına göre genel olan 
açlıktır, susuzlukta da kullanılır.<2> Genel olması manası "zl"den anlaşılmak 
gerekir. Zira "fi yevmi mesğabe="açlık gününde" denilmemiş, açlıklı manasına 
"zi mesğabe" denilmiştir ki genellikle açlık, özelliği olan gün demek olur. 
Gerçekte böyle genel bir açlık zamanında yemek yedirebilmek can kurtarmak 
demek olduğu için fekk-i rakabe gibi büyük bir kahramanlıktu. Hem <le kimlere 
yedirmek? �.):. r� ı' •. ·� Yakınlığı olan bir yetime ki, bundan açıkça anlaşllan ne-

* , 

sep yakınhğıdır. Bununla beraber komşuluk yakınlığı da olabilir. Nesep ve din 
yakınlığının tercih edilmiş olacağı kuşkusuzdur. ;;,;:.. (� � �1 Yahut topraklı 

# 

bir yoksula. 

METRABE de toprak manasına gelen "türab"tan mimli mastar olup top
raklanmak demektir. Za metrabe, Türkçe'de "toprak döşenip taş yaslanan" tabir 
edildiği gibi şiddetli fakirlik ve ihtiyaçtan kinayedir. Öyle genel açhk zaman
larında böyle şiddetli fakirlik ve ihtiyaç ile yoksulluk içinde kalmış birçok kim
se bulunabileceği için uz.ak yakın böyle çaresize yemek yedirebilmek kuşkusuz 
ki aşılması büyük kalp kuvve.ti ile bir gayrete bağlı olan sarp bir yoku�tur. l�tc, 
kendisine kimsenin gücü yetmezmi§ gibi mağrurlanan ve "ben yığm yığan mal 
yok ettim" diye iftihar etmek isteyen o insan, ne öyle ne de öyle, bu surp yoku�u 
aşamadı. Böyle bir kahramanlığa hiçbir şekilde girişemediği gihi �lt � Sonra 
da olamadı. Bu "kane", " ıktehame" üzerine bağlandığından mfinfısı olumsuz
dur. �lS' 'ı� �I � "Ne yokuşa göğüs verebildi, ne de oldu. '' demektir. Yani on
ların hiçbirine girişemedikten, o malın şükrünü eda edecek kahramanlardan ola-

( 1 )  Kc�fü'J.hafa, I, 160 (412). 
(2) Ebu Hayyan, a.g.c., VIII, 473. 
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mııdıktun ba§ka .(.;.:_:J� ��� ;.:aı� ��� ı,t.ı �.Jı � iman edip de birbirlerine 
, ,,, , , , , sahır tavsiye eden, mer�amet tavsiye eyleyen sabırlı, merhametli mümin-

lerden de olamadı ki �) onlar, o yüksek vasıflarla nitelenmiş olan o kahra-, 
manltğı yapan, esir kurtarmak veya öyle zor bir günde bir yetime veya çaresize 
yemek yedirmek suretiyle can kurtaran, bunlara gücü yoksa iman edip de birbi
rine sabır ve merhamet tavsiye etmek suretiyle teselli ve kalp kuvveti vermeye 
çalışan müminler ,�-.:·.)ı y�l mutluluk sahipleri, kitapları sağ taraflarından 

, 1 • 

verilecek kişiler, kendilerine ve başkalarına uğurlu kimselerdir. L:J4� l.J� �.ilG 
Bizim ayetlerimize küfreden, inanmayarak nankörlük eden kafirler ise -ki o 
mağrur kişi de bunlardandır- ::.�·:lı y�l � onlar, uğursuz kişilerdir, 
uğursuzluktan kurtulmayan, kitaptan sol taraflarından verilecek olan, kendile
rine de başkalarına da uğursuz olan kimselerdir ki t�j:. ); � Üzerlerine bir 
ateş bastırılıp kapılan kapanacaktır. 

MÜ'SADE, İysad kökünden ism-i mef'ul (edilgen ortaç) olup "kapatılmış" 
demektir. "Kapıyı kapadım, sımsıkı kilitledim" manasma yQI ��f denir. 
Üzerlerine ateşin yakılıp fırın gibi kapısının kapanması ateşin şiddetli olmasını 
gerektireceğinden bu onların cehennemdeki azaplarının şiddet ve sonsuz
luğundan kinayedir. 
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Şems Sfiresi 
Mekke Döneminde İndi 

Ayet Sayısı: 15 

"Ve'ş-Şemsi" Suresi de denilen bu Şems Suresi ittifakla Mekke'de inmiştir. 
Ayetleri : Onbeştir. Mekki'de on altıdır ki l.lı.J�l-i :;� da bir ayet sayal

mıştır. 
Fasılası : « 1 » harfidir. Onbeş ayetin sonundaki « l.lı .  zamiri rediftir. 

Fasıla harfleri onlardan önceki eliflerdir. Buna göre Mekk'i'de, bir ayet �ayılun 
l.fı.J):.1 nın vavı fasıla harfi demek olur. 

Önceki surede "iki yol"un gösterildiği zikredilmiş, kitapları sağlarmdan ve· 
rilen mutlu kişilerle, sollarından verilen bedbahtlar ayırt edilip sOrc bedbaht 
kişilere ahiret azabı tehdidiyle bitirilmişti. Bu surede de iki yolu göstermenin 
manasına l.lı�;J �U "Sonra da ona kiitülük ve takva kabiliyetini verdi. " 
ayetiyle bir açıklık getirilmiş ve iki fırkaya l.lı��:;. �� �j 4Jj ::;,  Cill :Ai "Elbette 

nefsini temizleyen kurtulmuş, kirleten de ziyan etmiştir. " diye bir üzet ve netice 
çıkanlmış ve bir dünya azabı misaliyle bitirilmiştir. Şöyle ki: 
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Meal-i Şerifi 

1- Güneş'e ve onun parıltısına, 

2- Güneş'in ardından gelen Ay'a, 

3- Güneş'i açıp ortaya çıkaran gündüze, 

4- Onu örten geceye, 

5- Göğe ve onu bina edene, 

6- Yere ve onu döşeyene, 

7 .. Nefse ve onu biçimlendirene, 

Cüz: 30 

H- Sonra da ona kötülük ve takva kabiliyetini verene yemin olsun ki, 
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9- Elbette nefsini temizleyip parlatan kurtulmuştur. 

1 O- Onu kirletip gömen de ziyan etmiştir. 

11- Semud, azgınlığıyla Hakk'ı yalanladı, 

12- En azgınları ileri atılınca, 

2.U 

13- Allah 'ın Rasulü (Salih peygamber) onlara: "Allah 'ın devesini ve 
onun su nöbetini gözetin." demişti. 

14- Fakat onlar peygamberi yalanlayıp deveyi kestiler. Rableri de 
�ünahlarını başlarına geçiriverdi de orayı dümdüz etti. 

15- Öyle ya, Allah bu işin sonundan korkacak değil ya. 

�� �G "Güneşe ve onun parıltısına yemin olsun ". 
� 

Naziat SGresi'nde geçtiği üzere "duha"nın asıl manası güneşin, doğduğu 
mer'i ufuktan yükselip ışığının parlama ve yayılmasıyla bakanlara a�ı k<.;a 
görünmesidir. Sonra o vakti ifade etmekte hakikat olmuştur. 

O zaman kerahet vakti geçmiş olur. Bu aydınlığın başlamasına dahvc 
(kuşluk), biraz sonrasına duha (kaba kuşluk), daha sonrasına zevale yakına ka
dar "ha"nm fethası ve med ile daha (koca kuşluk) denir. Kuşluk vakti kesilen 
kurbana da udhiyye ve dahiyye denilmiş, daha sonra bu genelleştirilerek her 
kurbana bu isim verilmiştir. Burada � "güneşin dubası" denilerek onun 
güneşe ait olduğu belirtilmesi nedeniyle tefsirciler bunu güneşin doğarak parla
yan ışığı diye tefsir etmişlerdir. 

Önce güneşin görünsün görünmesin bütün özellikleriyle mutlak olarak ken
disine, sonra da özel olarak ortaya çıkış halindeki ışığına yemin ile başlanmı!iflr. 
Çünkü alemin ışık saçan kandili olan güneş, doğmasında da batmasındn dn 
görülen özellikleriyle sistemindeki hareket ve hayat değişimlerinin ha�lıcn hir 
kaynak ve yörüngesi; ışığı ile de bize ufuklarımızdaki maddi alemin en hliylik 
aydınlatma ve ortaya çıkarma vasıtası ve böylece yaratıcının lütuf ve inayetini. 
kudret ve büyüklüğünü tanıtan, kendimizde ve içimizde bulunan aydınlıklara an
lamaya vesile olan en açık bir ibret ayetidir. 

Güneşten bize doğru yayılan görülen görülmeyen, bildiğimiz hilıncdiğimiz 
nice faydalar bulunabilmekle beraber bunlar içinde en belli olan ısı ve ı�ıkttr. 
Duhada en çok hissedilen de bu ikisidir. Güneş pek ateşli bir ısı kaynağı olmak 
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it iharıy la, ünccki surenin sonundaki nar=ateş i le uygun düşmektedir. Fakat 
glinc� deni l ince önce gözüm üze çarpan ışıktır. Işık, üzerine doğduğu ve 
yansıJığı şeylerin dış hudutlarıyla benzerlerini taşıyarak gözü olan şuur sahiple
rine göstermek üzere karşımızda şekillendirir. Bu şekilJenme ve görüntüler bi
zim gözlerimizden şuur nuruyla kavranılarak nefsimizde eşyanın dış şekilleriyle 
belirlenmesine vesile olur ve ışığın böyle dış ile iç  arasında ard arda yansıma
larla şuura gelmesinden hasıl olan bu belirlenmelerden ve bunlara katılan diğer 
hislerimizden gönlümüzde gittikçe ruhi ve manevi bir alem oluşup gelişir ve biz 
bunları "ben" ve "ben değil" arasmda birer ayet olarak okuya okuya, akıl ve ru
humuzla mana ve kavramlarına şuur edine edine zevk ve irademizi onlara 
yöneltip birleştire birleştire eşyanın hakikatlerini incelemeye ve onların dışta ve 
içte birleşme cihetinden Hak yönü tanıma gayesine yol buluruz. O şekilde 
gözlerimiz, gönüllerimiz Hak nuru ile nurlanarak parlak dolunay gibi aydınlanır 
ve nefislerimiz ondan aldığı ilham feyzi ile maddi karanlıklardan sıyrıla sıyrıla 
temiz ve nurlu hakikat aleminde huzurlu bir şekilde gelişip ilim ve amel 
bakımından temizlenip feyizlenerek !: ;,'; �� ,;,G "Hem kendisi hoşnut, hem de 
Rabbi kendisinden hoşnut bir halde. "(Fecr, B9/28) Rabb'ine döner de ı.) ı}i0)U 
� ı)i'_,G 1 •• P� "Gir kullarımm içine, gir cenetime. "(Fecr, 89/29-30) hitabıyla , , 
kurtuluşa eren temizlenmiş nefislerden olur. 

Işığın şuurumuza gelmesinden önce dış mahiyeti ve hakikati, her ne olursa 
olsun, onun tam anlamıyla ışık oluşu, bizim şuur nurumuzla birleşerek hem dışa 
hem içe ait bir özellikle gözümüzde parlayışında ve dolayısıyla bizi kendimiz
den ötesiyle birleştiren algılama nurunun en açık bir misali oluşundadır. Bunun 
en belirgin olanı güneşin ışığı, onun da en açık olanı duhasıdır. Bundan dolayı 
güneş bize her şeyden önce ışığıyla görünür. Güneş denildiği zaman da biz 
herşeyden önce onun ışığını anlarız. Bundan onun kültesine ve diğer özellikle
rine geçeriz ki bu bize şuurumuzdan kendimize ve ötemize geçişimizin de bir 
misalini vermiş olur. Zira göz ve şuuru olmayanlar için nur, ışık ve güneş kav
ramı yoktur. Onun için görünen ve görünmeyen bütün özellikleri ile ilgili ol
makla beraber bilhassa etrafımızı aydınlatmak suretiyle nefislerimize karşı irşat 
niteliğini taşıyarak şuurumuzun dıştaki bir timsali olan ışığının özelliğine dikkat 
çekmek hikmetine dayandığı açıklanmak üzere �� "onun parıltısına" buyu
rulmuş ve yine bu nükte ile ardından ışığın çeşitli durumları ve ışığın zıddı olan 
karanlığın hakim olduğu zamanlar içinde gök ve yerde görülenden görülmeyip 
düşünülene doğru harici bir gidişle Allah'ı tammaya, sonra da nefsin ruhani 
kıymeti ve şerrini ve hayrını anlayacak şekilde bir ilham alabilecek seviyede 
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tliizclt ilmcsi yönü açıklanarak akli ve manevi duygularla insanın kendisini iıu:c
kınc yürüyüşü içinde temizlenmeye, yükselmeye ve kurtuluşa sevkctmck v� hu 

yolu göstermek için şu yeminler birbirine girmiş şekilde ard arda getirilmİ!ilİr: 
;.ılG Ve Ay'a yemin olsun. Güneşten başka aya da yemin olsun, fakat hc;r 

zaman değil t4,)7 (.;ı onun peşinden geldiği zaman, yani güneşe uyduğu, onun 
batmasının ardından onu andırır bir surette doğduğu zaman k i  bu tam anlamıyla 
ayın ondördünden onaltısına kadar "Leyali-i biz" (beyaz geceler) denilen dolu
nay gecelerinde görünür. Gerçi başlangıçtaki hilal şeklinde onbeş onaltısma ka
dar hatta sonundaki mihak gecesi (kameri ayın son üç gecesi) dışında her gece 
az çok görülebil irse de onaltısından sonra git gide gecikip eksilerek uzaklaştığı 
İ($İn izleme ve uyma durumundan çıkmaya başladığı gibi, gittikçe büyüdüğü ilk 
haftalarında da henüz kütlesi tamam olmadan veya tamama yaklaşmadan evvel, 
bir güneşin ardından ona bağlı ikinci derecede bir güneş doğuyormuş gibi tam 
anlamıyla güneşe bağl ı olmuş olmaz. Ancak ayın ortalarında dolunay gccelcrin
dedir ki güneşin batması sırasında veya batması nın hemen ardından onu 
andıracak şekilde dolgun bir şekilde nurlu olarak doğar ve sabaha kadar da ı�ığı 
uzanıp gider. O zaman aya tam anlamıyla "güne§in talisi" yani güneşin ardından 
onun gibi gelen ikinci bir güneş demek açık olur. 

TELA, "tülüv" mastarından fiil-i mazi (geçmiş zamanlı bir fiil)dir. :-_ı; ve 
�:,ı; diye yai (ya'Jı) de, vavl (vav'lı) de olur. Nitekim �� gibi GJ, da böyfedir. 

Tülüv; tabi olmak, birine uyup ardınca gitmektir. Okumak manasına tilavet 
de bu köktendir. Razi der ki: Aym güneşe tabi olmasıyla ilgili birkaç izah şekli 
vardır: 

1 .  Güneş battığında ayın doğmada kalmasıdır ki ayın ilk yarısında olur. 
Güneş batınca ay aydınlatma hususunda ona tabi olur. Bu, Ata'nın İbnü 
Abbas'tan naklettiği görüştür. 

2. Güneş batınca, ayın da batmada ona uymasıdır ki bu hilal gecesi olur. 
Bu, Katade i le  Kelbi'nin görüşüdür. 

3. Ferra demiştir ki :  Bu tülüv'den, yani bağlı olmaktan maksat ayın 
güneşten ışık almasıdır. "Filan, şu hus1:1sta filana tabi olur." denilir ki onu ondan 
alır demektir. (1 ) 

(1) Bu mana ayda her zaman vardır. Ancak ayın son üç gecesinde hdli olma:l. Bunu göre kaydı, 
yalnız ayın son gecelerini sözün dt!iında bırakmak içindir.(Müdlil) 
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.ı , /.cn:ac dcmi�tir ki: �')G r�ı yuvarlak hale gelmesi ve olgunlaşması za-

, nı;ıırn.lır. O vakit ay, ışık ve nurda ikinci bir güneş gibi olur. Yani ışığı olgun-
luğa erince aydınlatma hususunda güneşin yerine geçer gibi olur ki bu, leyali-i 
biz denilen ayın ondört, onbeş ve onaltıncı gecelerindedir. 

5 .  Ay görünen şekliyle(1) kütlesinin büyüklüğünde güneşe tabi olduğu gibi, 
insanların menfaatlerinin bunların hareketine bağlı olması hususunda da ay 
güneşe tabi olur.(2) 

Bu izahlardan her biri özel bir mana ifade temekle beraber hepsi, güneşin 
arkasından ayın ona bir uyuşu veya bir benzeyişi halini ve dolayısıyla lJı'jJ (il 

, 

ona uyup benzediği zaman demek olduğunu, bunun da doğma veya batmada, 
ışık v·eya kütlede veya faydada düşünülebileceğini anlatmış oluyor. Bu mana, 
ayın halden hale geçerken ışığını güneşten aldığını da dolayısıyla anlatmış olur
sa da, lJı'jJ 111 yemine bir kayıt olarak zikredildiği için o değişikliklerin her za-

, 

manına değil, bi lhassa güneşe en çok uyduğu veya benzediği zaman ile 
kayıtlanmasını gerektiriyor. Bu ise Zeccac'ın açıkladığı üzere, ayın ikinci bir 
güneş gibi olduğu dolunay gecelerinde açık olur. Sözün akışı hareket üzerinde 
değil, ışık üzerinde olmak itibariyle bu mana açıktır. Uyma ve takip manasına 
gelen tülüv, bir hareket manasını da içerse veya böyle bir manayı gerektirse de 
bunun ışık itibariyle bir uyma ve hareket olması yaraşır. Çünkü ay harekette 
dünyaya, ışıkta güneşe tabidir. Dünyanın etrafında döner. Güneşe olan konumu
na göre ışığı değişir. Hareketi nazar-ı itibara alan beşinci izahta, ayın hareketi 
doğrudan doğruya güneşin hareketine bağlı olduğu zannedilmemek için ışık 
açısından, kütlesinin görünüşte büyümesi; hareket açısından da, hareketine in
sanların fayda ve yararlarının bağlı olması itibariyle benzerlik manasında bir 
uyma olduğunu açıklamıştır. Bunlar ise dördi:incü izahta dahil demektir. Üçüncü 
izah şekli, mana-yı lazimi (gerekli mana) olmak gerektir. 

İkinci izah şekli, ilk hilale dikkat nazarlarını çekmek itibariyle uygun ise 
de, ayın sadece güneşin batması durumunda onun peşinden çıktığın ın 
söylenmesi itibariyle tercih etmeyi gerektirecek bir sebep olmadan tercihte bu
lunmak gibidir. 

Birinci izah şekli, hilalden tam dolunaya kadar ayın ilk yarısında günden 
güne artan gelişme safhalarını göstermek itibariyle dördüncüden daha kapsamlı 

( 1) <lürüm;n �ekliyle denilmesi gerçekte günc�in çok büyük olması nc<leniylc<lir. (Müellif) 
(2) Fııhrü'r-Razi, a.g.c., XXXl, 190- 191 .  
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V<' maksat, ayın güneşe yönelmesinin arttığı ve doğması güneşin batmasın ı  takip 
c l l  iği müddetçe ışığını artıra artıra olgunluk gayesine ve adeta ikinci bir gÜllt'!iİ 
:ıııdıran dolunay haline gelişini hatırlatmak olduğuna göre hepsinden daha un
laınl ıdır. Fakat asıl maksat, güneşin panltısı gibi ayın da o olgunluk zirvesinde 
olan ışığına ve bunun güneşin ışığına tabi ve ondan sonra gelerek ikinci dcrJ
t:cde olduğunu anlatarak bununla nefs-i mülheme (ilham alan nefis)nin olgun
la!ima ve düzelmesine bir zemin hazırlamak olduğuna göre dördüncü izah daha 
güzel ve daha açıktır. Bu  suretle nurlanan aya yemin de, ışığın ateş gibi olan 
hararetli özelliğinden soyutlanarak sırf nur halinde yansıyan ve duyu organ
larıyla duyulandan akıl yoluyla bulunana, görülenden görülmeyene, eserden 
müessir (eseri yapan)e geçişe vesile olan diğer bir durumuna yemin olmuş olur. 

Eğer � tilavet kökünden istiare-i tebeiyye olarak düşünülüp de ayın 
ışığında duyularımızla göremediğimiz güneşin yansıyan ışığını dünyamıza yay
arak onu akıl sahiplerine akli delil ile andırması, bir okuyucunun Allah'ın ki
tabından bir ayet okuyarak manasını lafzi delil ile anlatmasına hcnzetilccek 
olursa hem ilham alan nefsin temizlenmesi haline, hem de Kur'an'a Nur ismi ve
rilmesine de işaret edilmiş olacağı için pek beliğ bir izah şekli olacaktır. 

ı�)� (� 1 .ı�� "Güneşi açtığı zanıan gündüze ye11ıin olsun ". 

Tediye, tecelli ettirmek, parlaklık ve açıklık vermek, yani iyice açıp ortaya 
çıkarmaktır. Zamir, daha önce açık isim olarak geçmiş olan Güneş'in yerini tut
maktadır. Güneş ışığının ufkun üstünde ortaya çıkıp yayılma vakti demek olan 
gündüzün güneşi açıp ortaya çıkarma zamanı ise, havada sis ve bulut gibi bir 
kapanıkl ık eseri bulunmayan açık gündüz zamanı demektir. Bu  da güneş 
ışığının tam bir yayılma ile diğer bir durumuna yemindir. 

Gündüz, güneş ışığının dünyaya aksetmesinin bir neticesi olduğu halde, bu
nun, güneşi açtığının söylenmesi, yani güneşin eseri olan ışığın güneşi etkileyen 
bir şey gibi gösterilerek "gündüz, güneşi açtığı vakit" denilmesi ve günc�in 
ışığından ve aydan sonra bir de buna yemin edilmesi elbette çok dikkate 
değerdir. Bunda güneşin bizim dışımızda ve içimizde tecelli etmesinin hir engel 
bulunmama şartına bağlı olduğuna ve eserin lazımı dahi o eseri meydana getiren 

. 

zatı göstermede etken olduğuna ve bu delaletin açık ve gizli olması eserin açık 
ve gizliliği i le uygun olduğuna bir dikkat çekme vardır. Yani gördüğümüz 
gündüz, güneş ışığının; ışık da güneşin varlığını gösterir. Güne�in görülmesi 
ışığının görülmesi vasıtasıyladır. Işığın bizde bir izlenimi olan gündüz, ne kadar 
engelsiz ve açık olursa ışık da o oranda aydınlık; ışık ne kadar engelsiz ve açık 
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olursa güneş <le o oranda açık olur. Gündüz hava bulutlu olunca güneş doğrudan 
doğruya görülmez, dolayısıyla aklen bilinir. 

S)JG Ve geceye yemin olsun 14_' ···� (�I onu, (yani güneşi) bürürken. Bu 
, , 

tla gecenin güneşi ve bütün ufukları sarıp kaphyarak nur ve ışığı tamamen 
örtmeye başladığı veya örtmeye devam etmek üzere bulunduğu halindeki koyu 
karanlık zamanına yemindir ki, açık gündüzün ve ışığın tam zıddı olan ka
ranlığa, geçici karanlığa ve engelin gelme zamanına dikkati çekmek suretiyle 
"eşya zıddıyla ortaya çıkar" kuralınca yine ışığın önemine ve özellikle zahiri nur 
ve ışığın kaybolduğu bir zamanda kaybolmayıp onun yokluğunu duyan ve 
onunla etkilenen nefsi şuurun kıymetine de dolayısıyla dikkat çekmedir. Bunda 
maddenin nur ve  ışığın görünmesine engel olan karanlık tabiatıyla ayın 
görünmediği son günlerine ve nefsin cahillik, küfür, gam, sıkıntı, gaflet ve tem
bellik veya şehvet perdelerinin örtmesiyle hak yolu bulmaktan mahrum kalma 
hallerine ve yok olma anına da işaret vardır. Onun için önceki yeminler müjde, 
bu yemin ise korkutma mahiyeti taşımaktadır. Öncekilerde mazi (geçmiş zaman 
kipi) � (�I "açtığı zaman" , 14)7 nı "uyduğu zaman" denildiği halde bunda 

� . 

şimdiki ve geniş zaman kipiyle 1;_' •0( r�ı "onu örterken " buyrulması; nur, 
geçmişte dahi olsa faydalı olup hükmü ve önemi var ise de karanlığın önemi an
cak ilk hücum anıyla devamı sırasında olduğuna bir işarettir. Yani, bürüyeceği 
sıra veya bürürken demektir. 

Bir de Fecr Suresi'nde geçtiği üzere bunlara yeminden asıl maksat, meyda
na gelişleri nefiste şuurla birleşen nitelikleri ile varlığını gösterdikleri o yüce 
Rabb'i hatırlatmak olduğundan dolayı buyuruluyor ki: 

14_·� C.� �(' ır, Göğe ve onu öyle enteresan bir biçimde bina edene yemin 
olsun. �:;. j � 'e}� �� ''Allah onu bina etti. Yüksekliğini yükseltti ve nizamına 
koydu. "(Naziat, 79/27-28) manasınca onda asıh yıldızları ve cisimleri yaratıp ar
alarındaki yüksek ve geniş mesafe ve yükseklik ile beraber birbirlerine bitişik 
bir bina bölümleri ve parçalan gibi tam bir kudretle bağlayarak o yükseklikte 
denge ve düzenine koyup içinde yaşanacak yükseltilmiş ve süslenmiş bir bina 
halinde yapıp düzelten yüce Allah'a, yahut onu öyle bina edişine, inşa ediş 
tarzına, kanunlarına �l;J, C.� ı.'4� 'it, ve (özellikle onun içinde yaşadığınız) arza 

, 

ve onu döşeyene, bir döşek gibi döşeyip üzerinde yaşanabilecek ve kalınabile
cek şekilde altınıza seren o yaratıcıya veyahut öyle döşeyişine, döşeyişindeki 
eşsiz tarz ve biçime yemin olsun. (Geniş bilgi için, ��:� clJ� � ',_;,�'Jı� "Ondan son
ra da yeri döşedi. "(Naziat, 79/30) ayetinin tefsirine bkz.) « .ı, » ile • GJ, » , Naziat 
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Stırcsi otuzuncu ayette geçen o:Jr� 11 ile c �-�. gibi ve aynı manada oharnk 
�lti�cyip yaymak, düzgün sermek manasına "tahiv" kökündendir. Yai de olurlur. 

Düzgün yayılmış ve geniş arza "taha", büyük ve yayvan gölgeliğe "tahiyc, 
mathiyye ve mathuvve" denil ir. Arzın tahvı ve dahvi demek, yer kabuğunun 
olu�turulmasıyla yüzeyinin yaşamaya elverişli bir şekilde döşenmesidir. Tefs ir
dlcr der ki: Böyle olması onun küresel olmasıyla çelişki teşkil etmez. ���ı JG 
� � 4'! ""Bakmazlar mı yere, nasıl yayılmış?"(Gaşiye, 88/20) hatı.rlatma�ı 
gereğince deneysel gözlem ve delillerle sabittir k i  yer geometrik anlamda tam 
hir küre olmamakla beraber kürevi, yani küremsidir. 

Dağları, dereleri, ovaları ve denizleri gibi girinti ve çıkıntılarıyla kutup
lannm basıkltğı küreselliğine engel olmaz. Kütlesinin büyüklüğü göz önüne 
alınca bunlar onun üstünde bir portakal kabuğunun pürüzleri derecesinde kalır. 
Bu döşenişin tabiriyle anlatılması da bunu gösterir. Nitekim karpuz ve kabak 
gibi sapsız olarak yer üzerine dö§enip yayılan sebze ve bitkilere "mutahhiye" 
denilir. 

Bunların, hep canl ı ve insan yaratılışının mukaddimesi ve bunları 
algılayarak karanlıktan çıkıp yaratıcısını tanımak ve gereğince ahlak düzeyine 
yükselecek ilham alabilir bir nefsin düzeltilmesi meselesi ile ilgili olduğunu 

' hatırlatmak için de buyruluyor ki: 4,ı:,:. L.� �� Bir nefse ve onu düzeltene ye-
• 

min olsun. Yani, «.1» üzenine koyan Allah'a, yahut onu düzene koymasına ye
min olsun. 

� kelimesinin nekre ve belirsiz olarak söylenmesi, onun büyüklüğünü 
• 

veya çokluğunu göstermek içindir. Büyüklük ifade etmek için olunca, "büyük 
bir özel nefis" demek olur. Ki bu özelliği ya şahsı ile ilgili, veya nev'i ile ilgili 
ya da cinsi ile ilgili olabilir. Şahsi büyüklük düşünülmesi halinde Hz. Adcm'in 
veya Hz. Muhammed (s.a.v.)'in nefsi akla gelir. Büyüklük, nefsin nev'i ile ilgili 
olması durumunda seçkin bir tür nefis, yani diğer nefislere baş olmaya layık, 
peygamberliğe mazhar bir mukaddes nefis türü demek olup Peygamberlerin ne
fislerini kapsar. Fakat bu iki takdirde yeminin gelecek olan cevabında �.:� "onu 
kirletti" ve 14.�Sj "onu 

.temizledi" zamirlerinde istihdam<1) gözetilmesi gerekir. 

(1)  Bil in<liği gibi edebiyatta, bir zamir, yerini tuttuğu isimden kastedilen milnfü.lıın hıı�kıı hir 
mana<la kulhınılmı� olursa huna "istihdam" denilir. Bu, bedii sanatl:m.lcın sııyılır. ! l:;.ıı J'j r�ı �� ı)� �� �Ç� 1') ��� beyti bunun meşhur misalidir. Şair, "hir kavmin ıırıııisinc gük 

indiğinde biz o göğü ollalırız, o kavim öfkelenseler hilc0 dediği ııımun ünce güğü yıığmur 
manasına, sonra da onun yerini tutan �ç� fiilindeki zamirini ol manasına kullunrnııkla istih-
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UUyOklOk nrfsin cin�i ik ilgili olması durumunda ise, bir cins nefis, hayvan ne
n�lr.dmlrn nvı ı hir i;zcll ik taşıyan insani nefis cinsi demek olur ki cevaba bu 
duhu uyJLunduı . N e fis kelimesinin nekre olarak gelmesinden maksadın çokluk 
ollluwunu ll Hr ih eden lerin muradı da bu olmalıdır. Yani her hangi bir insan nefsi 
murnt nlunı n a k  gerekir. Zira hiçbir kayıt konmadan çokluk kastedilirse birçok 
ncl'INlrn lwrlıaııgi hir nefis demek olur. Bu ise organik bir bedende bir birlik ve 
ul"uııltık ifade edebilen herhangi bir nefis, hayvansal nefsi ve bitkisel nefsi de 
İC\İIU' al ır. Ancak mutlak, kemaline sarf olunmak veya �_;. "onu düzeliti" ve 
�, ��;J WU "ona kötülüğünü ve takvasını ilham etti" karineleriyle 
kayıtlanmak suretiyle insan nefsinin cinsi şeklinde tahsis edilebilir. Nefsin cinsi
ııiıı büyüklüğü murat edildiği takdirde ise bilhassa insan nefsinin bir cinsi olan 
"ncfs-i müdrike" (idrak edici nefis) doğrudan doğruya anlaşılır. 

Nefis, ruh ile bedenden oluşan zat veya bedeni idare eden ruhtur. Nefis 
deyince bunlar anlaşılır. Bedenin düzgünleştirilmesi, yaratılışınm �� �� (�U 
c.?J� � y "Onu düzeltip ruhumdan ona üflediğim zam�n. "(Hıcr, 1 5/29) ayeti 

, ,, ,,, , 

manasınca ruh üfürülebilir bir seviyeye getirilmesidir. Nefsin düzgünleştirilmesi 
ise, ruhun üflenmesiyle olgunlaşmasına kabiliyetli olmak üzere uzuvlarının ve 
iç ve dış kuvvetlerinin düzenine konulmasıdır. 

I 

ı-. · .� ı.::.· "Onu bina edene" t,;.GJ, c: "onu dö-;eyene" ve ı-.;:.., c: "onu � J ' J '!S "'t"'-.r- J 
düzenine koyana" ayetlerinde geçen • L.11nın mevsul veya mastar ma'sı olması 
hakkında tefsircilerin iki görüşü vardır. Mevsul olması, doğrudan doğruya bu 
fiillerin yapıcısı olan yüce Allah'm bildirmesi nedeniyle daha açık ve sözün 
akışına daha uygundur. Ancak yüce Allah hakkında « L. 11  şey tabirinin kul
lantlması zahire uymaz gibi görünür. Bundan dolayı Ferra, Zeccac, Müberred, 

· Katade ve daha bir çoktan bunu mastar ma'sı kabul ederek, "yapması, döşemesi 
ve düzenine koyması" diye tefsir edileceği görüş�ne varmışlardır. Bu durumda 
gelecek �U "ona ilham etti" fiili de bunlara bağlı olduğundan mastar 
manasına alınarak "ilham etmesi" demek olur. Zemahşeri'nin belirttiği bozukluk 
bulunmaz. Fakat bunda da bu dört fiilin altında gizli bulunan fail zamirlerin, 
yerlerini tuttuklan isimlerin zikredilmemiş olması zahire uymaz. Zamirin yerini 
tutmuş olduğu ismin hükmen bilinmiş olması da yeterli olabilirse de, fii l i  

dam y<.ıpmıştır. Biz<lc cdchi terimlerde açık hir lafzı, alakalı bulunan iki kelimeye göre iki 
ınanfı<la kullanm.ıya istihdam denilmesi de buna henzcr. Naci'nin E<lchi Tcrimler'in<le: "Bahar 
erdi açıldı, sevdiğim!  Hem fasl-ı <ley hem gül" mısras ı huna misal getirilmiştir ki, "açıkh" fiili 

<ley, yani kı� hakkında "uzakla�mak" ; gül hakkında da "açılmak" manasında kullanılmıştır. 

(Müdlit) 



( 0İI/.: J() lJ 1 -� l�MS SÜ RESİ: 8 24 1 

lı;ıt ırlatınaktan asıl maksat failini hatırlatmak olduğu için • L. .nın mcvsul ulmusı 
d;ıha açık ve nazımda daha uyumludur. 

Bu ayetlerde � yerine (. denilmiş olması ise iki sebeptendir: 
Birisi, (. 'da müphemlik daha kuvvetli olmak ve hayret manasmda kul- , 

Lınılmak itibarıyla "şanı hayret veren bir yapıcı " manasına Allah'm zatmı tam 
olarak anlamanın mümkün olmadığına ima nüktesidir. 

Diğeri de, Allah'ı tanımayanlara bu fiillerle tanıtılmak üzere, "o sizin 
tanımadığınız Allah, bunları yapan yüce yaratıcıdır" demek manasını ifade 
İ<.(indir. "Ma"nın mastar ma'sı olması durumunda ise bu mana dolambaçlı olarak 
anlatılmış olacaktır. Bundan dolayı biz de mealde "mevsul" olmasım tercih ede
rek tefsirde mastar ma'sı olmasına da işaret ettik. 

Görülüyor ki, güneşten başlayan ve gecesi, gündüzü, yeri ve göğüyle alemi 
dolaştıran yemin, dıştaki delillerden sonra nefsin anlaşılması deliliyle önce 
Allah'a döndürülmüştür. O yüce yaratıcı ki, insan nefsini yaratıp düzenine koy
muş. L4.>�� lA.�;J WU Kabiliyet vermiş de ona kötülük ve takvasını ilham 
etıniştir. 

İLHAM, aslında bir şeyi bir defada yutmak manasına "lehm" kökünden it,�\! 
kalıbında bir mastar olup bir anda yutturmak manasmadır. Bundan, bir manayı 
gönüle düşürmek ve telkin etmek manasında meşhur olmuştur. 

FÜCÜR, haktan sapmak, hak yolu yarıp düzeninden çıkarak kötülük ve is
yana düşmektir. Bi lhassa zina etmek, yalan söylemek, daha Türkçesi edepsizl ik 
etmek manasında kullanılır. Böyle kötü ve günah olan fiillere de fücur denilir. 

TAKVA da fücurun zıddı olarak, nefsi kurtarmanın, Allah'ın koruması 
altında fenalıktan sakınmanın ismidir. Neticesi korunmak olan hayır ve itaat fiil
lerini kapsar. Şu halde bir nefse fücurunu ve takvasını ilham etmek, fücur yap
masını ve ondan korunmasını kalbine duyurmak ve dolayısıyla onu ikisi 
arasında kendi seçimi ile başbaşa bırakmak manasına sanılabil irse de asıl mana 
kötülüğün kötülük, yani nefse zarar, bozukluk; takvanın da takva, yani nefsi 
koruma, iyi olduğunu duyurmak ve dolayısıyla yapılması veya yapılmaması 
günah ve kötü olan işlerden sakınmak; takva ve hayır olan işleri yaparak korun
mak gerektiğini telkin etmedir. Zira "kötü" kavramı yermeyi ve dolayısıyla ya
saklamayı, "takva" kavramı ise övmeyi ve dolayısıyla yapılmasının emredilme
sini gerektirir. Bir de takva sadece "sakınmak" manasına bir mastar olmayıp bir 
mastar ismi olduğu için burada ona karşılık olarak zikrediJen fücur da "günah 
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i�lcmck" manasma mastar olmayıp yapılması veya yapılmaması kötü olan şer 
ve günah işler manasına isim olması yaraşır. Bu nedenle de fücur ve takvayı il
ham, bir nefse "bunları yap" diye ikisinin de yapılmasını ilham manasına ol
mayıp herhangi bir işte "bu kötüdür, şer ve günahtır, nefsi fenalığa sürükle
mektir. Şu yönden zarardır, yapma. Şu da takvadır. Hayır ve itaattır. Fenalıktan 
korunmadır, yap11 diye bir nefse şerri ve hayrı, kötü ve iyiyi, zarar ve yararı 
beyan ve telkin ederek birinden sakındırıp birini yapmak iyi olacağını duyurmak 
demek olur. Kuşku yok ki yüce Allah her nefse, bir iyilik, kötülük, kar ve zarar 
duygusu vermiştir. Bunun birisi sonuç itibarıyla o nefis hakkında tehlike, birisi 
de ka'.?anç ve başarıdır. Onun için insan zarardan kaçınır, kara atılır. Bu toplu 
mana ile ilham, yaratılıştan her nefiste genellikle cereyan eder. Şu kadar ki in
san sonuç itibarıyla hangi şeyin iyi, hangi şeyin kötü olduğunu her hususta 
aklıyla her zaman bilemez. Özellikle kişi ömrünün yeterli olamayacağı derecede 
uzun tecrübelere bağlı olan şeyleri bir nakil ve duyurma olmadıkça hiç bilemez. 
Bunlar ilham alabilir, kudsi nefislere vahiy ile veya asırlarca süren tecrübelerle 
bildirlir. 

Bir de birçok insan, iyiyi kötüyü, doğru ve gelecek açısından değil de sonu 
ne olursa olsun bugün için ve yalnız kendine, kendinin o anda hemen duyacağı 
zevke göre ölçer. Başkalarını kendisi gibi düşünmez. Diğerlerinin elem ve za
rarını önemsemez. Kendisi için iyi zannettiği şeyin başkaları için kötü olup ol
madığını ve kendi hakkında ilerisi için dahi iyi olacak şekilde aslında ve Hak 
katında iyi ve karlı olup olmayacağmı hesaba katmaz. Veya ''gün bugündür" der 
ilerisine inanmaz da birçok kötülüğü sadece kendisine bugün için bir zevk veya 
fayda olduğundan dolayı yapar, birçok iyilikten de bugün kendisine zor geldiği 
için kaçınır. Oysa bu insan esas itibarıyla elem ve lezzet, kötülük ve iyilik, şer 
ve hayır işlerini duymakta bulunduğu için başkalarını da kendisi gibi düşünerek 
"hak" fikriyle hareket etse ve ayrıntılarını bilmediği veya tecrübe etmediği 
şeyleri bilenlerden sorsa ve bulamadığı ve belirleyemediği takdirde de o işin 
kendine ait olduğunu ve zevkine hoş geldiğini veya gelmediğini bir tarafa 
bırakarak genel olarak aslındaki hakkını düşünüp kalbine, vicdanına başvursa 
yüce Allah onun kalbine o işin kötü mü veya takva mı olduğunu ilham eder, 
duyurur. Çünkü o bir şer ise mutlaka gönlü bulanır, "yapmasam iyi olur" der. 
llayır ise gönlü bir huzur ve rahatlık duyar. Onun için hadis-i şerifte: � .· -;-:.· .ı 
�,,�·;:ıı �81 �G "Müftüler sana fetva verseler de sen kalbine danış. 11< 1) ; �_;. l;. t�� 

,,. . , . 

( l )  Kc�fü'l-hafa, 1, 136 (345); Darimi, Büyu', 2 ;  Ahmed h. Hanhcl, JV, 228; el-Hindi, Kenzü'l
Ummal, X, 29339. 
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� '-ı (. Jı "Seni işkillcndirecek şeyi bırak, işkillendirmeyeceğe geç.••( 1 > huyrul-, , 
mu�lur. Ancak kişi kötülüğü bir alışkanlık halinde yapa yapa fıtratı tamamen 

' 

hozulmuş ve �).i � �I � ''Allah tarafından kalpleri mühürlenmiş. "(Bakara, 
2/7) kişiler takımından olmuş olursa başka. Bu şekilde bu ayet, önceki suredeki 
��I ���� "Ona iki yolu gösterdik: ''(Beled, 90/10) ayetinin bir tefsiri demektir. 
·ı ki yol, biri şer olan kötülük, biri de hayır olan takva gayesi; hidayet de bunları 
ilham edip açıklayarak kötülükten nehiy, takvayı emirdir. Fücurun yani kötünün 
hayırdan önce zikredilmesi ise, kötülüğü savmak, menfaat elde etmekten daha 

' 

önce, başka bir deyişle temizleme, süslemeden daha önce olduğu içindir. Zira 
maksat kötülükten sakındırmak, takvayı teşvik etmektir. 

İşte bu  anlatılan zahiri aydınlatmaları yaratan ve onlarla beraber daha 
birçok nimeti içinde bulunduran göğü bina eden ve yeri döşeyen ve bunları, 
kendini, iyi ve kötüyü idrak edecek ilham alabilen nefsi yaratıp düzene koyarak 
ona iç nuruyla kötülük ve takvasını ilham eden yüce Allah'a yemin olsun ki 'Jl 
ı,f._.Sj :;.  C:Ul o nefsi temizleyen kimse yani günahlardan temizleyip takva ile ter
biye etmek ve geliştirmek suretiyle feyizlendiren kimseler; başka bir mana ile, 
Allah'ın böyle temizlediği, ilham almış temiz nefis, gerçek kurtuluşu buldu. 
� �:.)c, 1.S.>Ç& ı.) '-,ı;:�u "Gir kullarımın içine, gir cennetime. "(Fecr, 89/29-30) 
hitabı�a naiı �la�ak, kurtulup muradına erdi. �� ::;. yli. J:i� Onu korumayıp 
günahlarla alçaltarak gömen hileci kimseler, yahut başka bir mana ile, 
Allah'ın öyle alçaltıp gömdüğü günahkar ve alçak nefis de gerçekten zarar edip 
hüsrana uğradı. Kendini kurtaramayıp bütün hayalleri ters yüz olmuş ve her 
ümitten mahrum olarak �� �� 1./·�l � "Allah ne olurdu, hayatım için , , , 
önceden hayır yapsaydım. "(Fecr, 89/24) diye diye sonsuz azap, kopmaz bağ 
içinde hasret ve hüsrana düştü gitti. 

Tefsircilerin çoğunun açıklamasına göre yeminlerin cevabı bu iki cümledir. 
Asıl olan yeminin cevabında � denilmek ise de yemin uzamış olduğu için « r 'i • 

kaldırılmıştır. Buna göre bu surenin ruhu ve bütün anlatılmak istenenler bu iki 
cümlede özetlenmiştir. 

Yukandan beri defalarca geçtiği üzere ''tezkiye", keskin ıcj 11 ile zekatın asla 
olan "zeka" fiilinin tefil kalıbından gelmiş şeklidir.<2) Bu ise arılık dediğimiz te-

(1)  Buhari, Büyu', 3; Tirmizi, Kıyamet, 60; Ahmed b. Hanbcl, ili, 153. 
,(2) Keskin cjı ile olan , lSj, ve « itfj, ı peltek zc ,Jlh ile olan , IS";. ve ı il.?'h zannetmemelidir. 

Bu ikincisi alC§ pek alevlenmek manasına ve bundan akıl keskinliği " intcll igcncc'' manasına; 
bir de kesmek, boğazlamak manasınadır. Böyle ,Jı;. ile olan tezkiye de, pek aJcvlcndirmck 
ve iyi boğazlamak manfılarına gelir. (Mücllil) 
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ınizl ik,  paklık, taharet manasıyla artıp büyümek demek olan nema, feyiz ve be
n· kel manasınadır. Dolayısıyla •j» ile tezkiye; temizlemek, geliştirmek, feyiz
lcndirip büyütmek ve temize çıkarmak manalarına gelir. Bu şekilde nefsi temiz
leme tabiri başlıca üç manada kullanılır: 

BİRİNCİSİ: Onu kirletecek küfür, cehalet, kötü duygular, yanlış inançlar, 
fena huylar gibi kötü şeylerden temizlemek. 

İKİNCİSİ: Temizleyip koruyarak iman, ilim, irfan, iyi, iyil iksever duygu
lar, güzel, ilahi ahlak, takva özellikleriyle terbiye edip ilahi tecellilere nail ola
rak, çevresine zekat verecek, hayır ve bereket yayacak şekilde feyizlendirmektir 
ki, bu iki mana ile nefsi temizlemeye çalışmak, onu yaratanm bir hakkı olmak 
üzere insanın görevi ve yararı gereğidir. Onun için bu temizleme, bu işi yap
ması itibarıyla insana; sebep olması itibariyle mürşit ve öğretici durumda bulu
nan diğer şahsa; takdir edilmesi, başarılması ve yaratılması itibariyle AJlah'a 
nisbet olunur. Burada açık olan mana da budur. 

ÜÇÜNCÜSÜ: Nefsi tezkiye etmek, nefsin temiz olduğunu takdir veya son 
derece feyiz al ıp gelişmiş olduğuna hükmetmek suretiyle temize çıkarmak, 
övmek manasına gelir. Nitekim şahitlik yapacak birini tezkiye etmek bu 
manadandır. İnsanın bu mana ile nefsini tezkiye etmeğe hakkı yoktur. Henüz 
akibetini görmeyen ve kaderin s1rrını bilmeyen insan için böyle bir iddia ile 
böbürlenme gurur ve cehalet ile dü�üştür. Necm Suresi'nde �1 ;,. ;t' l:ı ı)") � 
�I � "Nef,·inizi temize çıkarmayın. Alfalı, günahlardan korunanı en iyi bilen
dir. "(Necm, 53/32) buyrularak insanların kendilerini temize çıkarmaktan nehye
dilmeleri bu mana iledir. Onun için burada bu mana düşünülecek olursa u�»  
nefisten ibaret; « lSJ» nın faili (öznesi) altında gizli .;,.» zamiri o nefsi düzenine 
koyup kendisine ilham veren Allah lafzının; « �» zamiri de nefisten ibaret olan 
.�. lafzının yerini tutan ve sıla cümlesini "men" ism-i mcvsulüne bağlayan bir 
bağ olarak "Allah'ın temize çıkardığı nefis kurtuluşa erdi" diye anlamak gerekir. 
Önceki manada ise • �)) insan; « lSJ» nın faili (öznesi) bu insanın yerini tutan 
.;» zamiri, sıla cümlesini ism-i mevsule bağlıyan bir bağ; « �. zamiri de nef
sin yerini tutan bir zamir olarak "nefsini temize çıkaran insan kurtuluşa erdi" 
<liyc anlamak da yeterlidir. Akla ilk gelen de budur. Mutezile bu manada israr 
etmek istemişlerse de Eh1-i sünnet ikinci yönü de caiz görmüşler, her manasıyla 
temizlemenin Allah'a isnadın daha doğru olduğunu söylemişlerdir. Onun için 
mcfilue iki yöne de ihtimalli olacak bir şekilde ifade edilmiş, tefsirde her iki yön 
de gösterilmiştir. 
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Gerçekte insanan nefsini, ruhunu temizlemeye çalışması sonunda l'aytlusı 
kL'.IH.lisine ait olan bir vazifedir. İnsan iradesini bu yönde kullanmakla ı,� �ı ' 'rS.,'0�� JJı "Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder. "(Muhammed. 47/7) 

ı ıırinası gereğince Allah'a hizmet ederek Allah'm yardımına erer. 
' 

İmam Ahmed, İbnü Şeybe, Müslim ve Nesai Zeyd b. Erkam'dan rivayet 
etmişlerdir k i  Resulullah (s.a.v.): �� �1 l4�\; � � �1 �� �(,Jj � �i �1 

, , , , 
�'J'.;� "Allah'ım! Benim nefsime takvasını ver ve onu temizle. Sen onu temiz-
kyenlerin en hayırlısısın. Sen onun velisi ve mevlasısın.11(1 ) diye dua ederdi. 
Taberani ve daha bazılarının İbnü Abbas'tan rivayetinde de Hz. Peygamber 
(s.a.v.) bu ayeti okuduğu zaman durur ve bu duayı söylerdi.(2) Bundan ve Buha
ri, Müslim ve Ebu Davud'da bununla ilgili rivayet olunan bazı hadislerden do
layı bazıları bu mananın daha tercihe şayan olduğunu ve bu şekilde wı ' 4-'..:,.:.. 

, . 4Jj , �� fiillerinin hepsinde gizli fail (özne) zamiri tek düzen içinde Allah 
lafzının yerini tutacağı için nazmın daha uyumlu olacağını söylem i�lcrdir. Fakat 
asıl mesele insanın kendisi hakkında kendi kazancıyla sorumluluğunu anlatmak 
olduğu için, önceki izah şekli daha anlamlıdır. Resulullah (s.a.v)'ın dua etmesi 
de kendi kazancı cümlesindendir. 14� .. .',) :;. "onu kirletip gömen " ayetinin izah 
şekli de böyledir. 

TEDSİYE, tezkiyenin zıddıdır. Devs, bir şey geli§İp büyümeyerek bodur ve 
cılız kalmak ve gizlenmek manalarınadır. Bundan tef'il kalıbında türetilen ted
siye de, bir kimseyi hile ile ayartıp fesada düşürmek manasına gelir. Bununla 
beraber demişlerdir ki, bu kelimenin aslı "dcss"ten türemiş olan "tedsis" ir. Ken
disinde bir cinsten iki harf yanyana bulunan bir kelime olduğu için, tef'il 
kalıbından mazisi "dessese"de üçüncü sin, �jQI Ja.'�;; "doğan kuşu, konmak 
için süzüldü " yerinde 1.SJ4ll u\i; denilmesi gfbi illet harfine dönüştürülerek 

, 
"dessa" olmuştur. Dess ve dissise, bir şeyi bir şeyin altına gömüp gizlemek ve 
toprağa gömmek manasınadır. Bizim desise tabirimizin aslı dissisc mastarıdır. 
Desis, hiçbir ilaç ile giderilmeyen koltuk kokusuna, casusa ve küle gömülüp ke
bap olmuş ete denir. Dessas da bir tür pis ve kötü yılana denir. i�tc tc<lsis ve 
tedsiye bu manalarla ilgili olarak bir şeyi iyice gömmek ve hile yapmak, hir §eyi 
hile i le bozup fenalaştırmak ve iyice örtüp gizlemek, gömmek manfılarını ifade 
eder. Şair demiştir ki: 

ı·.:';., J..G1 � aı� �u � ;:::.:_:;_, �..t.11 �r_, 

( 1 )  Ncsai, İstiazc, 13, 65; Müslim, Zikir, 73; Ahmed h. Hanhcl, iV, 37 1 :  VI, 209. 
(2) Süyfıt1, a.g.c., VIH, 529. 
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"Sen Aınr'ı berbat edip gömen kimsesin. 
Büy lece onun hanımları ondan dul kalıp dağıldılar." 
Demek ki nefsi tedsiye, ruhu faziletli ve erdemli şeylerle temizlemeyip kötü 

i�lcr ve kötü ahlak ile fesada vermek, sonunda kokup gömülmeye mahkum 
ha yağı beden kirleri, katı hayvani gayeler, gösteriş gibi şeytani ve karanl ık his
lerle çürütüp kokutarak maddiyata gömmek ve ahirette, küle gömülmüş 
''kchap" gibi cehennem ateşine kapatmaktır. 

İlahi ilham ile nefsi temizlemenin nur, gündüz ve gök ile; nefsi kirletmenin 
de gece karanlığı ve yer ile münasebeti de açıktır. Allah'ın insan tabiatına 
-O°flemiş olduğu o ruhu, o ilahi nuru böyle gömmek ise ne büyük kayıp, ne büyük 
hüsrandır. Bunu bir misal ile açıklığa kavuşturmak için buyruluyor ki: ':,;.J ::.;.lS' 
l4.ı� "Seınud, azgınlığından dolayı yalanladı ". 

, 

Defalarca geçtiği üzere Semud, Arab-ı baideden, yani tamamen helak ve 
yok olmuş ve yok oluş kıssası dillere destan olarak kalmış meşhur bir kavimdir. 
Birçok surede beyan olunduğu üzere yüce Allah onlara Peygamber olarak Salih 
(a.s.)'i göndermişti. Doğruluğuna dair bir ayet, bir mucize istediklerinde !il3 .� 
�1 y� rr.�.'Q ,• � lA)-:.; 'J� �I ��1 � JS'G �_.,�:U �j � �I "Bu, Allah'ın dişi dev��·i, 
sizin için bir alii.mettir. Bırakın onu Alah'ın arzında otlasm. Sakın ona bir fen
alık yapmayın. Yoksa elem verici hir azaha uğrarsınız. "(A'raf, 7/73) buyrulduğu 
gibi, bir Allah devesi, olağanüstü bir dişi deve ayet olarak gösterilmiş ve y'.,.;. 4-J 
1� 1"; y� �� "Su içme hakkı hir �ün onun, belli bir gün de sizindir. "(Şu�ra, 
26/155) manası gereğince ona su verilmesi için nöbet ve sıra usulüyle bir gün 
ayrılmış ve Allah'ın arzında yayılmak üzere bırakılması ve kötülükle dokunul
maması, dokunulduğu takdirde elem verici bir azap geleceği haber verilmiş idi 
ki, devenin yaratılışı bir mucize olduğu gibi, bu haber de bir mucize oluyordu. 
O kavim buna inanmamış, yalanlama ile karşılamış idi. Yalan kötü bir şey 
olduğu gibi, gerçek ve doğru olan bir haberin yalan olduğunu söylemek de kötü 
bir iş, bir yalan; bir peygamberin verdiğ haberi yalanlamak ise onu gönderen 
Allah'ı inkardır. 

Da'va kalıbında "tağva", azgınlık manasına mastardır. Kayaları kesip biçen 
Scmud, kuvvetlerine güvenerek azgınlıkları sebebiyle peygamberlerine inan
mayıp yalanladılar. 14)\1 =· -.�Jı�ı En azgınları atılıp ortaya çıktığı zanıan, yani 
o yalanlamanın görünen alameti o vakit oldu. İçlerinden en azgm bedbahtları 
olan birisi, k i  Kudar b. Salif diye meşhurdur, o azap tehdidini yalanlayarak de
veyi tepelemeye kalkıştığı sırada göründü. Bütün kavim de ona ve beraberin-
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lkkilcrc engel olmayıp sustukları ve bıraktıkları için onlar da onun gihi yulıın 
laınış ve azgınlıkta ona katılmış oldular. j,, J�� � JUi O vakit Allah'ın Re
sulü, yani �� �li-1 �;J J� "Semud'a da k�rdeşleri Salih 'i gönderdik. "(A'rfıf, 7/ 
7.1) ayetiyle onlara peygamber olarak gönderildiği bildirilen Salih (a.s) onlara 

1 

�üyle demişti: J.Jı 4jlj "Allah 'ın devesi" (sakındırma manası üzere mansup oi-
ınakla fiili zikredilmemiştir.) Yani, sakının, dokunmayın A11ah'ın devesine, pey
gamberine mucize kıldığı deveye �ı)'.� ve onun sükyasına, yani gününde 
onun suvarılmasına mahsus olan suyuna da dokunmayın. �;� Fakat o en 
azgın kişi ve beraberindekiler ve dolayısıyla o kavim o Allah'ın elçisini ya
lanladılar. Söylediklerine, o "sakın ha yapmayın" demesine ve korkutmasına 
inanmadılar da �J):.i onu, o deveyi devirdiler, vurup öldürdüler. 

AKR'ın asıl manası, bir hayvanın ayaklarını biçip yıkarak öldürmektir. r:ı:_� 
�� � � Rabb'leri de günahları sebebiyle onları yere vurup sürte sürte 
��di, hış� ını bası basıverdi, azabını uygulayıverdi. �ı ��U "On/an kor
kunç bir gürültü yakalayıverdi. " (Hıcr, 1 5/73, 83), �)ı ��U ''Onları hir 
sarsıntı tutuverdi. " (A'raf, 7/78, 91 ,  1 55) ve �_.4)1 �r.wı �� ��U "A l�·a/tın 
azabın yıldırımı onları yakalayıverdi. " (Fussilet, 4 1 /17) buyrulduğu üzere bir 
gürültü, bir sarsıntı, bir alçaltıcı azap yıldırımla çarpıp yere sererek hepsini kırdı 

' 

geçirdi. 4-ı.:,.:...l llem de onr. eşit yaptı. O yere vurmayı, o azabı yalnız en 
azgınlarına ve bizzat onun beraberinde bulunanlara değil, Salih peygambere 
iman etmeyen, susmak ve dokunmamak suretiyle o azılıya katılmış bulunanların 
hepsine, çoluğuna çocuğuna eşit şekilde uyguladı. Hepsini düpedüz kökünden 
yok etti. Yahut, yeri üzerlerine geçirip düzleyiverdi. Bu tesviye (düzleme) de 
önceki tesviyenin bir karşılığı demektir. 

DEMDEME, açıklandığına göre u �-� » fiilinin tekrarıyla elde edilen bir fiil· 
dir. Demme, boya veya yaldız sürmek, badana yapmak, gemiyi zift ile kalafal la� 
mak gibi, bir şeyi bir şeye sürüp sıvamaktır. Yeri düzlemek, bir kimseye �iddctli 
azap etmek, bir adamın başını ezmek ve halkı kırıp geçirmek manalarına gelir. 
"Demdeme" bunun tekrarlanmış şekli olarak katlısını yapmaktır ki, fiilde hirhiri 
ardınca bir yinelenme ile her tarafından kapl ıyacak bir kuşatma ve kuvvet ifade 
eder. �I � r-;_.-� denilir ki, 11kabri, üzerine yıkıp basa basa tamamen düzledi" 
demektir. 'cevheri "Sıhah"ında der ki: �� ��"14 �)1 �:.,::.ıı �J:.-,, "Bir şeyi 

' I 

demdeme yaptım demek, onu yere yapıştırdım ve sürte sürte ezdim." <lemcktir. 
11Kamus11ta: �U � r_,:re- r:ı:.·�� r�' r-;..-� "Kavme demdeme etti ve kavmin 
üzerine demdeme yaptı demek, onları öğütüp yok etti." demektir ki tekrar tekrar 
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dili' lt·mt·k,  nzap l.'lmck manasından alınmıştır. Aym şekilde hışım, öfke ve gazap 
ıwlnüsrna �el i r .  t.J:.:Uı ;.;�ı denilir ki, "onu hışım tuttu" demektir. Hışım ve 
üfloa�ylc homurJanarak söz söylemek manasma da gelir. �:J'c r:..:.,l "Ona karşı 
üll<cl i üfkcl i gürleyerek söyledi. rı demektir. 

Tefsirciler burada başlıca tekrarlanan 11sıvama11 ve "kabri tamamen 
hastırma" manasından; günahlarını başlarına geçirip Üzerlerine öfkeyle azabı 
uygulamak ve köklerini kazıyarak yok etmek, kırıp geçirmek manalarına tefsir 

1 
etmişler ve �..:;.J "onu dümdüz etti" fiilindeki • �. zamirinin de işaret ettiğimiz 
gibi demdeme mastarının ve bu karine (ipucu) ile Arzın yerini tuttuğunu 
söylemişlerdir ki, birisi azabın eşit şekilde hepsine geneJleştirildiğini, birisi de o 
yok etmenin, onların yere geçirilmesi suretiyle olduğunu ve oturdukları yerlerin 
başlarına geçirilip düpedüz bir harabeye çevrildiğini veya yok olmalarıyla yerin 
düzlenmiş bulunduğunu ifade eder. Bu zamirin "demdemen" mastarmın yerini 
tutması daha açık ve şu zamiri de uygundur. lJ-(i� �� 'i� Ve o, onun akibetin
den korkmaz. Yani Allah ve_rdiği cezanın sonundan, acaba sonunda bir zarar 
veya sorumluluk gelir mi? diye endişe edecek değildir. O, sonunda yaptıklan
nın hesabım vermeğe mecbur olan ve ona göre verdiği cezalarda, ettiği azapJar
da akibetinden korkması lazım gelen yaratılmış hükümdar ve hakimlere benze
mez. Çünkü onun üstünde onu sorumlu tutacak, ona bir zarar verebilecek hiçbir 
kuvvet ve kudret yoktur. O hakkm kendisidir. Her şeyi yapmaya kendiliğinden 
layık, her ne yapsa hakkıdır. Bütün mülk onun olduğu için mülkünde �; W :!� 

, , 

"Dilediğini yapan "(Hud, 1 1 /1 07) ve J.�.-i! ı.:.&. �� "J "yaptığından mesul ol-
maz. "(Enbiya, 21/23) bir zat olarak dilediğini yapar, kimsenin karşı çıkma ve 
karışmaya hak ve selahiyeti olmadığı gibi zerrece bir zarar verebilme ihtimali de 
yoktur. O, yok ettiği yaratıkların daha iyisini yaratma ve yok edilmelerinden 
sonra da onlara dilediği sevap ve cezayı verebilme gücüne sahip olduğu için, 
onun yok etmesi kendisi hakkında bir zarar teşkil etmeyeceği gibi, başkası 
hakkında bir zulüm değil, hak ve adaletin ta kendisi olur. Zira hakkın zatının 
üstünde bir hak ölçü ve i1kesi yoktur. O nefisleri önce düzgün hale getirip yara
tan Allah, onları bu şekilde genel o]an günahlarından dolayı cezalandırmada eşit 
tutmakia bir haksızlık değil, adalet yapmış olur. 

Bu BİRİNCİ izaha göre vav, mukadder bir soruya cevap olarak gelen 
ha�langıç cümlesinin başında bulunan vav olup J� 'J "korkmaz" fiilin fail 
(özne) zamiri Allah lafzının yerini tutmaktadır. Bu cümle yaratllmışların sorum
luluğunu, yaratıcının sorumsuz ve yaptığından sorumlu tutulmaz olduğunu an-



( '111.: .10 
lal; ırak cezanın §İddctiylc beraber hak olduğunu açıklamak ve oüındüz �t nwd<'ll 
l ıal ı ra gelebilecek sakıncalı kuruntu ve vehimleri defetmektedir. Yüc� /\ilah 

hakkında korku asla tasavvur edilemeyeceği için bu ifadenin, onların t\ II: ıh 

ka lında zelil ve hakir olduklarını tasvir için bir istiare-i temsiliyye olduğu da 

'>iiylcnmiştir. Bundan başka burada başka iki izah şekli daha söylenmiştir. 
i KİNCİSİ, J� 'J zamirinin, "Resul" isminin yerini tutmasıdır ki, 110 resul 

ne oldu?" şeklinde mukadder bir soruya karşı, o resul bu cezasının sonucundan 
korkmaz. Zira o onları sakındırmış, peygamberlik görevini yapmış olduğu için 
ona korku ve sorumluluk yoktur demek olup � ı;:.i �.ılı) WGt 4 c;:;.1 : � L..u 

, � ;,:..;.� ''Azap emrimiz gelince Salih 'i ve beraberindeki iman etmiş olanları, la-
. . , 

rajimızdan bir rahmet ile kurtardık. " (Hud, 1 1/66) manasıyla temizlenmiş nefis-
!erin kurtuluşlarına misal olur. 

ÜÇÜNCÜSÜ de Süddi, Dahhak, Mukatil ve Zeccac'ın gürü�lc.rine göre 
"vav", hal bildiren vav olup zamir "eşka" (en azılı) şahsın yerini tutnıakta<l ı r .  

"Halbuki o azılı kişi işlediği suçun cezasından korkmuyordu." demek olur. 
Tefsircilerin bazısı, yeminin cevabı, bu Semud kıssasından an la�ı lan 

manaya göre, surenin sonunda mukadder( ! ) olduğu görüşüne varmışlardır. Buna 
göre surenin asıl geli§ gayesi özetle şu mana olur: Güneşe, onun parıltısına, . . .  
yemin olsun ki sizin içinizden AJlah'ın Resulünü yalanlayanlara azap muhak
kaktır. Evvelki izah şeklinde ise �-.) :;. yl.i.. �� 4-�Sj :;.  �1 � "Elhette nef,·ini te
mizleyen kurtulmuş; onu kirletip gömen ziyan etmiştir. " bölümü büyük önerme 
makamında asıl cevap olup bu kıssa onu misal i le isbat ve vurgulama 
olduğundan neticenin şöyle dallara ayrılması gerekir: İşte Allah'ın ilham ve hi
dayetine uyup nefislerini takva ile temizleyenler kurtuluşu bulduğu gihi, nefis
lerini temizlemeyip de aksine kötülük ve isyan ile fesada uğratmı� olanlar, 
Allah'm elçisini yalanlayıp azgınlarına uyan ve bu yüzden günahlarıyla yok 
olup giden Semud gibi Resulullah (s.a.v.)'ı yalanlayıp azgınlara uyarak kendile
rini neticede azaba mahkum edip kaybeder ve hüsrana uğrarlar. O halde t\llah'ın 
Resülüne ve nuru olan Kur'an'a inanmaya, uymaya ve nefislerinizi takva ile te

mizlemeye ve gelİ§tİrmeye çalışınız ki kurtuluşa eresiniz. Denilmi� ki, bil hassa 
Semud kıssasıyla öğüt vermek, i lk muhatap olan Araplar'ın yurtlarına yakın 
olduğu içindir. 

Yorum ve işaret açısından da §Öyle denilebilir: Bu kıssanın özel olarak 

( 1 )  Mukc<l<lcr: yazılı olmayıp sözün gelişinden anla�ılan. 
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sc�i imesin in nedeni �udur: Burada "Allah'ın devesi" bedene; "Salih", ruha; 
"devenin su nöbeti'' de marifete işaret olduğuna göre, Semud kıssası insan nefsi
nin hallerine uygun, bu sure de nefsin mutluluk ve bedbahtlıktaki mertebelerini 
açıklama akışt içerisinde geldiği için özellikle bu kıssa zikredilmiştir. 
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Leyi Süresi 
Mekke Döneminde İndi 
Ayet Sayısı: 21 

2� 1 

Leyi Suresi Mekke'de inmiştir. Ancak Ali b. Ebi Talha Medine'de indiğini 
söylemiştir. Bir kısmının Mekke'de bir kısmının Medine'de indiği de söylen
miştir. 

Ayetleri : İttifakla yirmi birdir. 
Fasılası : « ı "  harfidir. 
İniş Sebebi: Çoğunluk, Hz. Ebubekir (r.a) hakkında indiğini söylemiştir. Bu 

İbnü Mesud, İbnü Abbas ve başkalarından sahih senetlerle rivayet olunmu�tur. 
Süddi, Ebu'd-Dehdah el-Ensari hakkında indiğini söylemiştir.(l ) Şöyle ki: Bir 
münafığın evinde bir hurma ağacı vardı. Bu ağaçtan civarında bulunan yetimle
rin evlerine bazı "belah"(2) yani, henüz yeni ben düşmüş alaca hurma koruğu 

(1) Süyfıti, a.g.c., vın, 532, 533; AJUsl, a.g.e., XV, 2/187. 

(2) Hurmanın olgunla�ırkcn geçirdiği mertebelere göre altı ismi vardır. Tali', sonra sırasıyla hılal. 

bclah, büsür, rütab, tcmr. (Mücllit) 
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du�t·Hli .  O münafık gider bunlara onlardan ahrdı. Resulullah (s.a.v.) ona: 
" Bunları o yetimlere bırak, karşılığında sana cennette bir hurma ağacı var." bu
yurmu�tu. O dinlemedi. Bunun üzerine Ebu'd-Dehdah onu bütün duvarı ile satın 
aklı .  "Ben o cennetteki hurma ağacı karşılığında bunu o yetimlere hibe 
c<lcccğim." dedi. Hz. Peygamber (s.a.v.) de, "yap" buyurdu. Bunun üzerine onu 
hibe etti ve bu sure indi demiştir. 

Bazıları da . . .  :};'iı ı/�;;:..� "En takvalı olan ise ondan uzaklaştırılacak . . .  " 
Hz. Ebubekir (r.a.) hakkında indi demiş ve bunların dışında kalan diğer ayetler 
hakkında bir şey söylememiş, bazı tefsircilerden de bunun üzerinde İcma edil
diği nakledilmiştir. 

Razi, Kaffat'den naklen şöyle der: Bu ayet Hz. Ebubekir ve onun 
müslümanlar için yaptığı harcama ile Ümeyye b. Halef ve onun cimriliği ve 
küfrü hakkında inmiştir. Böyle olmakla beraber manaları geneldir. Baksanıza 
evvelinde ��--AJ � Sı "Gerçekten sizin çalışmanız dağınıktır", sonunda da 
)ili GLl ;.s:,;�:;.;u "Ben sizl, alevlendikçe alevlenen hir ateşle korkuttum. "  buyurul
muştur. Ümeyye b. Halef yerine Ebu Süfyan b. Harb diyenler de vardır.<1 ) 

�� �r.,, ''Güneşe ve onun parılllsına yemin olsun. " dan sonra bu 
surenin gece ve gündüze yemin ile başlaması pek uygun olduğu gibi o suredeki 

1 \ �) :;. y� :.ıi� ı�_Sj :;.  C:ül :.ıi "Omm temizleyen kurtuluşa erdi, kirleten de zarar 
etti. 11 manasının, burada ayrmtıh bir ifade ile anlatıldığı görülmektedir: 

( 1 )  Falırü1r-Razl, a.g.c., XXXI, l 98. 
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1- Örttüğü zaman geceye, 

2- Açıldığı zaman gündüze, 

Meal-i Şerifi 

3- Erkeği ve dişiyi yaratana and olsun ki, 

4- Gerçekten sizin işiniz başka başkadır. 

5- Bundan böyle her kim malını hayır için verir ve korunursa, 

6- Ve en güzel olanı doğrularsa, 

7- Biz onu en kolay yola muvaffak kılacağız. 

8- Kim de cimrilik eder ve kendini hiçbir şeye ihtiyacı kalmamış görür. 

9- Ve en güzeli de yalanlarsa, 

10- Onu da en zor yola hazırlarız. 

11- Çukura yuvarlandığı zaman malı onu kurtaramayacak. 

12- Doğru yolu göstermek muhakkak bize aittir. 

13- Kuşkusuz ahiret de dünya da bizimdir. 

14- Ben sizi köpürdükçe köpüren bir ateşe karşı uyardım. 

15- Ona ancak en azgın olan girer. 
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16- Öyle azgın ki, yalanlamış ve sırtını dönmüştür. 
17- En çok korunan ise ondan uzaklaştırılacaktır. 
18- O ki, Allah yolunda malını verir, temizlenir. 
19- Onun yanında, başka bir kimse için karşılığı verilecek hiçbir nimet 

yoktur. 
20- O ancak yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. 
21- Elbette yakında kendisi de hoşnut olacaktır. 

�G "geceye yemin olsun ". 
, 

Bu surenin başındaki yeminler, önceki suredeki yeminlerin bir özeti olmak
la beraber, sıralanmaları itibarıyla ayrıca dikkate değerdir. Orada nurdan ka
ranlığa geçerek, yok olma ve soyulup çıkarılma aleminden Allah'ı ve nefsi 
tanımaya giden yol gösterilmiş ve bedenin karanlıklarında kalanlara sonunda 
hüsran ve zarar i le  Semud kıssası anlatılmış idi . Burada ise yokluk ka
ran l ıklanndan var olup görünme nuruna doğru açılmak, temizlenmek ve 
gelişmek suretiyle beka billah (Allah'ta baki kalmağ)'a doğru gidilecek ve so
nunda rızaya eritecektir. O sure bir korkutma ile son bulmuştu. Bu, korkutma i le 
başlayıp müjdeye doğru gidecektir. Önceki sure yok olma ve ceza 
hatırlatmasıyla son bulduğu için bu sureye geceye yemin ile başlanıp gündüzün 
ortaya çıkışına, yaratılışın erkek ve dişi ile gelişmesine ve çalışmaların 
farkl ıl ığına geçilmesinde �(i� j� �� "Onun sonucundan korkmaz. "(Şems, 9 1/ 

15) hatırlatmasının bir yönünü de açıklığa kavuşturmak vardır. Bir toplumun 
hatta bütün alemin helak ve yok olmasıyla yaratıcıya bir eksiklik, bir ziyan gel
mez. Onun kudretine bir duraklama arız olmaz. O, geceyi gündüz yapar ve dile
diği gibi erkeği dişiyi yine yaratarak yaratılışa bir gelişme verir. Bu münasebetle 
karanlıktan ışığa, korkutmadan müjdelemeye doğru gidilmek ve müjde yolu 
gösterilmek üzere önce geceye yemin edilmiştir ki, dışımızdaki ve içimizdeki 
karanlıklara işarettir. Onun için geceye yapılan yemin şu kayıtla kayıtlanmıştır: 

� (�I Bürürken veya bürüyeceği zaman, yani karanlığıyla Güneşi veya 
gündüzü v�ya örtebileceği her şeyi ile ufukları ve hatta gam ve sıkıntıyı, ı;.Jı ;� 

l , 

p� �� "Sizleri geceleri ölü gibi uyutan odur. "(En'am, 6/60) buyrulduğu 
üzere ölüm manasında olan uyku ve g;ıfleti ile gözleri ve gönülleri, bütün şuur 
ve nefisleri sarıp bürüyor, kaplıyor olduğu şu ana veya kaplayacağı geleceğe; 
kısacası şu anda ve gelecekte insanı ayrılıktan birleştirmeye, çokluktan 
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_yulnızlığa, görünen alemden yokluğa götürmek üzere hücum ettiği veya edccc�i 
koyu �iddetli zamana ki, tamamen istila etmiş bulunursa "fena-i küll" (tam yok
hık)  içinde gömülüp gitme hasıl olur. 

Bu yeminle önceki suredeki l�.' •"( r�! PG "Onu bürüdüğü zaman Ke� 
,·,•ye. "(Şems, 91/3) ayetine işaret edilmiş olmakla beraber meruı (tümlec)ün zik
rcdilmesinde daha çok bir genelleme ve açıklamayıp müphem bırakmak sure-
1 iyle bir korkuya düşürme vardır. Dolayısıyla "leyl" kelimesinin başında bulu
nan Jam'ı cins manasına alarak gece cinsinin böyle bir anma veya bu lamı ahit 
manasına alarak, hakiki ve mecazi bütün manasıyla en dehşetli gecelerin böyle 
hir saldırı anma işaret olabilir. « fjl ,  vuku bulm� manası ifade etmek ve muzari 

. 

fiil, "şimdiki" ve "gelecek zaman" manasına gelme ihtimalini taşımış olmak 
itibariyle bunun şu anda veya gelecekte gerçekleşeceğine de dikkat çekilmiştir. 
Bu izah şekli ile bunda Semud'un helak olma sırası gibi bir beldenin veya bir 
kavmin battığı, batacağı sırada saran öfke ve elem eserlerini halin h ikayesi 
licklinde bir hatırlatma ve genel olarak uyku ve gaflet veya şiddet ve sıkıntı ve 
üzellikle Hz. Muhammed (s.a.v.)'in peygamber olarak gönderildiği sıralarda 
<lünyayı sarmış bulunan cahiliye devri haline ve geleceğe ait olmak üzere de can 
çekişme haline veya kıyamet koparken olacak korkunç hallere işaret dahi vardır. 
Bu kayıt gösteriyor ki gece ile olaylar ve olması mümkün olan şeylere, as�olan 
asıl yokluğa değil, bilhassa sonradan arız olan veya olacak olan fanilik halinde 
geçici yokluk karanlığına yemin olunarak her şeyden önce onun 
gerçekleşeceğine dikkat nazarları çekilmiştir ki bu an eşyada :.;,;:., 4,)ll � :;. JS' 

,, 

rr.FJt �I _,'l � �� "Yeryüzündeki/erin hepsi fanidir. Celal ve ikram sahihi 
Rabbi;ıin zatı b�kidir. "(Rahman, 55/26-27) ve �� f.ıı �U. i;:. JS' "Onun zatından 

. , . 
başka her şey yok olucudur. "(Kasas, 28/88) ayetlerinin okunduğu andır. Bunu 
okuyanlar fanilik hükmünden geçip bakilik yönüne giderler. Onlara o fanilik 
anından vahdet nuru ile bakilik alemi tecelli eder. Bu şekilde karanlıktan nura 
götürülmek üzere buyuruluyor ki : 

� r.>ı ;�G Ortaya çıktığı vakit gündüze yemin olsun. Önceki sOrede 
gündüzün, güneşi ortaya çıkardığı vakte yemin edilmişti. Bunda ise gUndUzUn 
kendi ortaya çıkışına yemin edimiştir. Bunda hak güneşinin vahdette aydmlamp 
İsHim'ın ortaya çıkışma işaret vadır. � ··;:: "bürür" ve � ''ortaya çıkar" fiillerin
deki zamirler görünüşte biri gecenin biri gündüzün yerini tutmakla beraber ger
çekte ikisi de yüce Allah'ın yerini tutan zamirlerdir. Örtmek de ortaya çıkmak 
da ona aittir. Bundan dolayı yemin yüce Allah'a döndürülerek buyuruluyor ki: 
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... .;,;':i1, }'.üı � �� V e  erkeği, di�iyi yaratan o büyük kudret sahibi yaratıcıya, 
yahut "ma"nın mastar "ma"sı olmasına göre, onun erkeği ve dişiyi yaratmasına 
yemin olsun. 

Bunda ortaya çıkışın tekten çoğa doğru akışma, önceki surede düzgün hale 
getirildiği belirtilen nefsin erkek ve dişi türlerine ayrıldığma, bu h itapların ikisi
ni de kapsadığına, yokları var eden ve çokluklan birleştirerek bir nizama ve 
düzene koyan yaratıcmın birliğine ve hayatta aktivite ve kabiliyetle birleşip bir 
araya gelme düzeninin önemine dikat çekme vardır. Bundan dolayı çalışma ve 
amelde farklılıktan sakındırarak birlik ve düzene teşvik için yeminin cevabında 
buyuruluyor ki: 

�---�1 � �! Sizin çalışmanız birbirinden farklıdır. Yani çalışmalarınız 
birbirini tutmaz şekilde dağınık, ayn ve düzensizdir. Oysa hayat ve kurtuluş, 
birlik nizamı içinde yardımlaşma ve birleşmeye bağlıdır. Nitekim � l�G 

1 .. , ; 
ı)p �� � Jıı "Hepiniz toptan Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, parçalanıp· 
ayrılmayı,;. " -(Al-i İmran, 3/103) buyurulmuştur. Yahut çalışmalarınız çok 
farklıdır. Kimi iyi çalışır kimi kötü, kimi yüksek kimi aşağı, kimi imanlı kimi 
mrnnsız. 

ŞEITA, "şetit" kelimesinin çoğulu olup ayn ayrı, dağınık, perakende ve 
perişan manasınadır. Tefsirciler burada bunu hükümleri değişik, birbirinden 
uzak, kimi iman, itaat ve iyilikler gibi hayır ve hidayet; kimi küfür, isyan ve 
kötülükler gibi şer ve sapıklıktır mealinde tefsir etmişlerdir. Çünkü gayeleri, 
hükümleri farklı olan çalışmaların neticesi ayrılık ve dağınıklıktır. Hayra koşan 
şerre koşandan elbette ayrılır. Bu durumda mana � U....u �'3' :::S �j:. �13' ::;Jl 
�.J';: .! "Mümin olan fasık olan gibi olur mu? Bunlar eşi/olmazlar. "(Secde, 32/ 

ıs); c. :'C:.. �c� �� : � �w�ı ıµ� ı;:.i �11ıs-;.41:� 01 �ı;�' ıı ı;.?.-ı �ı1ı � ;.ı 
�� "Yoksa kötülükleri i�·leyip dur�nlar, ke�dilerini, in�mp iyi amel i��ley�ııler 
gibi mi yapacağımızı sandılar? Hayat ve ölümleri onlarla bir olacak öyle mi? 
Ne kötü hüküm veriyorlar. "(Casiye, 45/2 1)  ayetlerinin manasına döner. 

r4i1� ci!�� � �� :;. �-ı ::,. __ ;!:.� �)� �� "İlıtilaf edip duracaklar. Ancak 
Rahi/inin merhamet ettikleri hariç. Onun içindir ki Allah onlan yarattı. "(Hud, 
1 1/ 1 1 8 - 1 19) ayetlerinin manasına göre ayrılma ve birleşme şeklinde düşünmek 
de mümkündür. Bununla beraber asıl maksadın, cahiliyye devrinde olduğu gibi 
dağtnıklık ve ayrılığın kendisinden sakındırmak ve gönüllerde tevhid fikri ile 
umcllcrde bir düzene ve intizama sevkedilmek olması daha açıktır. Zira 
çnlı�mada dağınıklık ve perişanlık, bir diğerinin çalışmasını bozması itibarıyla 
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aslında çala�mamaktan daha fena olan boşuna bir yorgunluk ve sakınılması ge
reken bir kötülüktür. 

Bunun kaynağı da nefislerde farklı gayelere koşan heves ve arzu]arrn 
deği�ikliğiyle gönüllerin küfür, şirk ve günah buhranları içindeki perişanlığıchr. 

' 

/\llah'ın birliğine hakkıyla iman edememekten ileri gelen bu durum ise bireyin 
' 

de, toplumun da perişanlığıdır. Nitekim bu mana Hace Sfıresi'nde JJ� �� :;.� 
- . � , ' · . , '1 ' '' 1 ' 't: ·- --:: , · , ,  '�:ı.o·. "K' Ali h '  . k. k . 

• � ,i.Jı>.A u! ��I � ı.S� J �I .. ; ;.ci :  �I � _;. W\>.i ım a a orta oşarsa 
omuı durumu, yüksekten düşüp de kendisini kuşun didiklediği veya rüzgarın 
11zuk bir yere sürüklediği kimsenin durumu gibidir. "(Hace, 22/31 )  ve İbrahim 
Suresi'ndeki ı� � �J�� "J .�� 1';. � C;�ı � :::_.',:\ı. :JLe� ;..4JG1 � ıJ'.$ ��ı J!:. :Wı :J�ı ; cl},; � ):;.  "Rabblerini inkar edenlerin misali şöyledir. işledikleri 

, , , 
amelleri bir küle benzer. Fırtınalı bir günde rüzgar onu şiddetle savurmaktadır. 
Kazandıklarından hiçbir şey ellerine geçmez. O uzak sapıkllk işte budur. " 
( İbrahim, 1 4118) ayetleriyle açıklığa kavuşturulmuştur. 

Bir sonraki ayette gelecek olan beyan, dağınıklığın açıklanmasıdır dcnilmill 
' 

ise de söylediğimiz gibi ı)p "J) � JJı � l�(J "Hepiniz toptan A llah'111 
ipine sımsıkı sarılın, parçalanıp ayr;ım'ayı'n. "(Aı�i imran, 3/103) manası üzerine 
zıddını yapmayı teşvik ederek dağın ıkl ıktan sakındırmak için hükümlerini 
açıklamak olması bizce daha uygundur. 

�1 :;. L.U Fakat her kim vermiş. Malının hakkı olan vergisini vermiş, l_.j 
�)!�� �G;j� "Kendilerine verdiğimiz rızıktan harcarlar. "(Bakara, 2/3) ve benz�ri 
infak ayetlerinde beyan olunduğu ve az önce Beled Suresi'nde geçtiği gibi hayır 
yoluna çıkan sarp yokuşu aşmak üzere köle azat etmek, darlık gününde yoksul
lara yedirmek ve müslümanları düşmanlara karşı savunmak ve desteklemek gibi 
hayır yollarına sarf edip harcamış �G ve korunmuş, takva yolunu tutmuş, 
Allah'tan korkup itaat yolunu tutarak kendini dağınıklıktan, fenalıktan, yasak
lanmış şeylerden sakındırmış. r:JJı �! �(,j}IJ r_'ii �ÇS'�-'��:�� �-.lll "Ufak tefek kusur
lar dışında, büyük günahlardan ve fuhşiyattan sakınanlar. " (Necm, .53/32) 

vasfını elde ederek müttaki olmuş, Allah'ın korumasına girmiş ��';,�� ve en 
güzeli tasdik etmiş ise. Hakikatte bir güzellik ve güzellerin en güzeli bulun
duğuna inanmış, iyiyi kötüyü, fazileti rezilJiği fark etmiş, iyi l ik güzell ik 
yaptıkça güzelliklerin en güzele doğru gittikçe artacağına, iyi l ik yapanlara ile
risinin daha iyi olacağına inanmış, inanarak ihsanda bulunanlar hakkında iyim· 
ser olarak çalışmış. � �I y�l �J1 !.h "J� � �;.� �:;. "J� i',,4_;� �I ı;.:.;.1 �.ili 
�J:Uli. � "iyi iş yapanl�ra daha gü�eli, , hir de daha fazlası va;. Yüzlerine ne hi; 

, . 
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lrkr lml11�11·, ,,,. lıir .-.ill<'I. Cennet ehli işte bunlardır. Orada sonsuza kadar kala
nıklunllr. "( Y umıs. 1 0/26 ), c..;. l+:; � ·�:) ��- :.. Jfo ::,;.� "Kim çalışır bir güzellik 
�,,,,,,,,, .. ,.,, """ ılalw ji1Zla hir güz�llik 'veririz. ;,(Şura, 42/2�), ı;:..;.1 �.ılı ��� 
�� "( ı'ıJ:f'//ik edenleri de daha güzeliyle mükafat/andıracaktır. "(Nicm: 53/ 

• 1 .\ 1 ), �1 �ı ;.ı � � aıı �I "Allah güzel amel işleyenlerin ecrini zayi etmez. " 
( ' l 't,Vht:: tJ/ 1 20), -�- · �I :ı.,_j.:.� "iyilik edenlerin ecrini daha da artıracağız. " 
(Bııknrn, 2/5X) ve �� ı)'3- ı;�I ;;,.;.ı ;.4�� "elbette kendilerine yaptıklarının 
daha >:iit.c:lini veririz. " (Ankebut, 29/7) gibi ayetlerle vaad ve beyan olunduğu 
Hzl·rc ihsan eden, Allah'ı görüyor gibi sadakat ve samimiyetle güzellik yapanla
rn yaptıkları iyi işlerin ilerde artırılarak daha güzeliyle karşılığı, daha fazlasıyla 
ecir ve mükafatı verileceğini, sonunda en güzel akıbete, güzel bir son ile sonraki 
hayatta cennet ve cemale erdirileceğini, kısaca ihsan ve takva sahipleri hakkında 
dünyanın sonu ahiretin daha güzel olacağını tasdik etmiş, bu vaadin, bu en güzel 
hasletin, bu en güzel kelimenin, bu daha güzel mükafatın bu en güzel sonun 
doğruluğuna inanmış, bunu kendisine inanç ve huy edinmiş ise . . .  

.. " 

HUSNA, bilindiği gibi daha önce geçtiği üzere "ahsen" üstünlük sıfatının 
müennesi, "daha güzel il veya "en güzel" manasına sıfat olduğu halde, niteliği 
isim zikredilmemiş ve böylece isim olarak kullanılmıştır. Burada "haslet-i 
hüsna'' en güzel haslet; iman ve ihsan hasleti, veya "Kelime-i hüsna", en güzel 
kelime: Kelime-i tevhid, yahut bir hakkı gösteren kelime, ahsen-i kavil yani en 
güzel söz olan tevhid kelimesi, Kur'an; hüsna (en güzel) ayetleri öncelikle dahil 
olur. Veya -Millet-i hüsna: en güzel din ve millet, islam mi1 1eti, veya Mesube-i 
hüsna: daha güzel karşılık, yahut en güzel sevap ve mükafat, cennet diye birkaç 
şekilde tefsir edilmiştir. Hepsinin manası bir demek ise de ayetlerin akışına göre 
en açık ve en faydalı olan mana, ihsan eden, Allah için güzellik yapan ihsan sa
hiplerine ilerde daha güzeliyle karşılık, sonunda en güzel sevap ve mükafat kav
ramıyla mesube-i hüsna (cennet) veya akıbet-i hüsna (en güzel son) manası veya 
bunu vaad eden hüsna ayetleridir. En güzeli tasdik etmek, hüsna ayetlerinin 
manası üzere ihsana daha güzeli ve fazlasıyla veya en güzel sevap ve akıbet ile 
mükafat olunacağına iman ve imanını fiiJen sadakat i le  isbat manasına 
düşünmek ameli bakımdan daha faydalıdır. 

Malından vermek ve takvalı olmak gibi ihsana karşıl ık en güzeli tasdik 
eden, onun doğruluğuna inanarak sadakat gösteren kimse kuşkusuz gücü yettiği 
kadar hilesiz hurdasız ihsan yapmağa ve o en güzeli gerçekleştirmeye çalışır. 
Böyle kimse, dünyanın sonu önünden, ahiretin dünyadan daha güze] olacağı 
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imanıyla iyimser olur. Fakat herkes hakkında ve mutlak olarak değil, ihsan 
�artıyla ihsan sahipleri hakkında iyimser olur. Fazileti rezilliği, iyiyi kötüyü hir
hirindcn ayırır. Faziletin önü zor, acı olsa da sonu pek güzel, mutluluk 
olduğuna; rezilliğin önü rahat ve lezzet olsa da sonu pek kötü, mutsuzluk 
olduğuna inanarak fazilet yolunda mal ve bedeniyle çalışıp zorlukları aşmaktan; · 
rl!zilliklerin lezzetini elem bilip sebeplerinden korunmaktan hoşlamr. İyilik 
lwkkında iyimser olduğu kadar da kötülük hakkında kötümser olur. Böyle bir 
kimse ihsandan haz ve zevk duyacağı için malından vermeyi ve Allah'ın emirle
rini tutup yasaklarından kaçmayı huzur ve gönül rahatlığı ile seve seve yapar. 
l layra sarfettiği mal ve gayrete acımaz ve fenalıktan korunmak için sıkıntılara 
katlanmaktan, fedakarlık etmekten yılmaz. ��I � �JU �- ·;: c;:, J; :;.� "Kim 
nef,·inin hırsından korunursa, işte felah bulanlar onlardır. " (Haşr, 59/9) der. 

Bu şekilde "en güzel"e iman, var olma sırasma göre malını vermek ve tak
valı davranmaktan daha öncedir. O fazilet ve ihsan, o tasdikin neticesi olarak 
tasdikten sonra olur. Böyle iken malını vermek ve takvalı davranmanın daha 
önce zikredilmesinde iki nükte vardır: 

BİRİNCİSİ, tasdikten maksat yalnız içinden teorik ve sözlü olarak değil, 
pratik olarak da tasdik olduğuna, yani soyut bir şekilde "doğrudur" demek 
değil, fiilen samimiyetle yapılması da istenen ve bizzat malını verme ve takvalı 
olmanın, ihsana bağlı olarak yapılacak bir şey değil i lk evvel yapılması gereken 
birer istenen asıl olduğuna, bununla beraber iman olmayınca da gerçekte 
hükümleri olmayacağına dikkat çekmedir. Çünkü en güzelin fiilen tasdiki, 
malını Allah için vermenin ve Allah'tan korkmanın varlığıyla olur. Yani uygula
mada hiç eseri görünmeyen tasdike, burada biraz sonra zikredilecek olan ko
laylık vaadi gerekmez. 

İKİNCİSİ, netice sebepten; bedel bedel olduğu şeyden; ücret ve müknfntu 
hak kazanmak, vazife ve amelden sonra olduğu ve hüsna (en güzel), ihsanm ge
rektirdiği bir gaye olduğu için, gerçekleşme hususunda malını vermek ve takvuh 
olmaktan sonradır. Tasdikin sona bırakılması da hüsna ile ilgisi nedeniyle 
olmuştur. 

Böyle her kim Allah için malını harcamış, takva sahibi olmu� ve en güzel 
olanı tasdik etmiş ise, J;..:JJ :� �!' .� biz onu en kolaya muvaffak kıloca"ız. En 
kolay yola, yani en çok kofayl�k ve rahata erdiren jı �. Li�Z, � �� �� ".J9;..J 
GJ';.:.. �1 "Kolay bir hesap ile hesaba çekilir ve sevin;rek eh/İl;e dön�r. ''(İnşikak, 

, , . 

84/8-9) manasınca kolay hesap ile cennete girmek gibi refah ve mutluluk yolu 
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Cüz: 30 

Br.kd Stl l'rsi'ndt· gc�t iği üzere başkaları için aşılması zor sarp bir yokuş 
olan huyu· yolu oıııııı için en kolay yol olacak, o bu zorlukları kolaylıkla aşacak, 
huyırlı lptlrr ynp1 1 111y;ı kolaylıkla mavaffak olup rahat ve mutluluğa erecektir. 

Tt• fl' l rr ikı  der ki: Bu �:·,,. ��- i 'daki "teysir", hazırlamak, hazır etmek 
mr.nnsıırndıı . Zira, �)lı � "gemini ve eyerini vurup ata binmek için hazırladı" 
ml\nfisınn dt·n i l ir . Buradaki hazırlama da bu manada istiaredir. En güzel olanı 
hnkkıylıı tasdik e<lcn, ihsanın neticesi hakkında iyimser olan kimse Allah yolun
llıı harcamak ve ondan korkmak suretiyle hayır ve güzel şeyleri ne kadar zor 
olsa hile seve seve, aşkla ve atılarak yapacağından zorlukla değil, kolaylıkla, 
zevkle ve hoşlanarak yapar. Dolayısıyla o en güzele kolaylıkla ererek mutluluğa 
kavu�ur ve aynı zamanda bu harcama ve takva ona, gittikçe o mutluluk yolunu 
kolaylaştırır. Sebep ve yollarını çoğaltarak maksada ulaşmayı kolaylaştırır. 

� :; L.t, Fakat cimrilik etmiş malını kıskanıp da vergi vermekten 
kaçınmış �G ve kendisini artık ihtiyacı yok sanmış, yani kendini doyuma 
ermiş, en güzel sonucu bulmuş, ilerisi için hiçbir ihtiyacı kalmamış, artık korun
mayla i l işiği yok ve zengin sayarak haline, tekliğine saplanmış, geleceğini hesa
ba almayıp malıyla, dünya lezzetleriyle ahiret n imetlerine ihtiyacı kalmadığını 
zannetmiş �)� y:ısJ ve en güzeli yalanlamış, daha güzele veya en güzele 

. 

inanmamış, cennet nimetleriyle ihsan sahibi kişileri bekleyen akıbetin daha 
güzel olacağı hakikatine "yalan 11 demiş, kısacası gün günden daha kötüdür ih
sanın, korunmanın faydası yoktur diyerek sonuç hakkında kötümser olmuş ise 
�� �:- ·-�- i onu da en zor olana hazırlayacağız, ate�e girmek gibi en zor ve 

. , 

en güç akıbete götüren yola hazır kl lacağız, onu en zor akıbete hazırlayacağız. 
O zorluğu yenemeyecek, zorluklar onun tepesine binecektir. 

�-;) r�ı �(. � � L:.:, Çukura yuvarlandığı yahut helak olduğu vakit onu 
. . 

mah kurtaramayacaktır. Kıyıp veremiyerek biriktirdiği ve onunla zengin ol
mak, hiçbir şeye ihtiyaç hissetmemek istediği mal, onu kabre yuvarlanmaktan, 
helak olarak aşağıların aşağısına gitmekten kurtaracak değil, aksine azap ve za
rarını artıracaktır. 

TEREDDA, yok olmak manasına "reda" kökünden, yahut yuvarlanmak 
manasına "tereddüt"dendir. İkinci şekilde aslı "tereddede" olup �jQI �·4;; 
"doğan, konmak için süzüldü "(Geniş bilgi için Şems, 91/ 1  O. ayetin tefsirine 
hkz.) kelimeside olduğu gibi ya'ya çevrilmiştir. Nitekim "mütereddiye11 (düşen) 
kelimesi bundandır. 
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lh l 

�� ı:-_ı:. �ı "Doğru yolu göstermek bize aittir. " Bu, yukarıda yapılan hey� 
' 

ııııları açıklayarak vaaz ve irşat için yeni bir söze başlamaktır. Yani, hahcriniı. 
ulsun ki her halde hidayet etmek ve yol göstermek bize atittir. Kurtulu�a götüren 

doğru yolu göstermek, hakkı ve doğruyu açıklamak, peygamber göndermek. ki
tap indirmek, sizin dışınızda deJiller ortaya dikmek, içinizd� kalplere iyiyi 
kütüyü ilham etmek Rab'lığa yakışır bir iştir. Allah'ın hidayeti olmayınca siz 
kendiliğinizden onu yapamazsınız, ona göre hidayeti kabul ettirip de hak ve 
hayır  yoluna girmek de si�in dilemenize bırakılmış bir durumdur. i;-jj ill �� 

, , )}ıYJ Kuşku yok ki, son da bizimdir, ilk de. Başta ve sonda mülk bizim, tasar-
ru f  hakkı bizimdir. Karşı çıkacak veya karışacak başka bir malik yoktur. O 
lıalc.Jc ne ahirette, ne de dünyada Allah'tan başka hükmü ve isteği geçerli olacak 
bir başvuru yeri bulmanıza ve onun hidayetine ihtiyacımız yok deyip de kendi
ı ı  izi kurtarmanıza imkan yoktur. O ne derse öyle olacaktır. H idayct onun hida
yeti, asıl irade onun iradesi, hüküm onun hükmüdür. Onun iradesi, hidayeti, 
hükmü aksine hareket etmek isteyen arzularınız, dilekleriniz, hüküm !eriniz hep 
sapıklıktır. Onun, sizin dilemenize bırakarak gösterdiği hidayeti kabul etmeyip 
aksine gitmek istediğiniz takdirde zarar edecek olan o değil, ancak sizsinizdir. 
)ili Gu ���U İ�te size bir uyarı yaptım, bir ateş haber verdim ki alevlen
dikçe alavlenir, köpürdükçe köpürür. 

TELEZZA, muzari (geniş zamanlı) müennes bir fiil olup aslı "tetelezza"dır. 
Mazi (geçmiş zaman) olsa idi, ateş manasına gelen nar kelimesi müennes 
olduğu için :-�17 denilmesi gerekirdi. Bir ateş ki, :.J.!,'J"ı �ı �ı"� 'J ona ancak en 
azılı, en bedbaht olan yaslanır. 

EŞKA'dan maksat kafir olduğu anlatılmak için şununla tefsir edilip 
açıklanmı§tır: �Js l.SJJ1 O ki yalanlamış Hak hidayetine yalan demiş )')� ve 
yüz çevirnıiştir. Doğruya yalan demiş, iltifat etmemiştir ki i�te bu kafirdir. İlahi 
takdire göre en mutsuz, en bedbahttır. O ateşe yaslanıp kalacaktır. Yalanla
maksızın yüz çeviren fasık ise en bedbaht değil, sadece bedbahttır. O atc§c gi
rerse de yaslanıp kalmaz. :.J;'iı ı,+.�;;.:..� O en takvalı olan, yani hem küfürden 
hem günahtan korunan en müttaki ise, o ateşten uzaklaştıkça uzaklaştırılacak, 
çok uzakla§tırılacaktır. Çünkü o, ona yaslanıp kalmak §öyle dursun, asla gir
meyecek, üzerinden kolaylıkla geçip cennete gidecektir. :.J'� �L.. ı..ij.,_ ı.>_JJı O en 
takvalı kişi ki malını verir, tenıizlenir, feyiz alır, kurtuluşa erer. Yahut hal 
cümlesi olduğuna göre, temizlenmek üzere, yani Allah katında temizlenip art
mak üzere malını verir. }� ;.:.:.,; ::_,.. :� .ı.;.. 'J C.� Ve onda başka bir kimsenin bir 

,, , , .. ' , 
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nimeti yoktur ki karşılığı, mükafatı verilecek olsun, yani hiç kimseye borçlu 
ve minnet altında kalmış değildir ki verirken ona karşılık olarak versin. Yahut 
herhangi bir kimseye 

.... 
verdiği vergiyi ondan bir karşılık, bir mükafat bekliyerek 

vermez. ��1 .ı.:� �� : �I \tı Ancak yüce Rabbinin rızasını aramak için verir, 
İ§İn bu yönünü gözetir. Onu bulacak mı? denirse: 

�".;. �".;.J� Yemin olsun ki, o muhakkak hoşnut olacaktır. �";,_ kelimesi
nin başındaki r "i yem in veya başlangıç için; �";,_ olayın gelecekte gerçekle
şeceğini bildirmek içindir. �;. "hoşnut olacak" fiilinin fail zamiri, "takvalı 
kişi"yi de "Rabb"i de gösterebilir. Çokları bu zamirin "takvalı kişi"nin yerini 
tuttuğunu daha açık görmüşler, "o takvalı kişi Rabb'inden hoşnut olacak" 
demişlerdir ki, Rabb'inin aradığı rızasını bulup razı oluncaya kadar nimet ve ih
sanına erecekt ir demek olur. İmam Razi, bu zamirin "Rab" kelimesinin yerini 
tutmasmm daha yakın ve daha beliğ olduğunu, çünkü kul için yüce Allah'ın 
rızasının kulun kendi rızasından daha mükemmel olduğunu söylemiştir ki, 
Rabb'i de ondan razı olacak, rızasına erdirip onu razı ettiği kullarından kılacak
tır. Yüce Rabb'inin rızasını arayan o en takvalı kul da daha önce Rabb'inden razı 
olduğu gibi aradığı rızaya erip aynı zamanda kendisinden de razı olunan bir kul 

1 

olarak l� ;;. �-41� vasfı gerçekleşecektir demek olur. j:J)ı ; cll� � JJı ::,,... ��.;J 
;._�Jı ''Allalı'u; rızası hepsinden büyüktür. işte asıl büyük kurtuluş �la budur.

'
11 

(Tevbe, 9/72) 

Hakim, sahih diye Amir b. Abdillah b. Zübeyr'den, babasından rivayet 
etmiş, demiştir ki: Ebu Kuhafe, oğlu Hz. Ebubekir'e: Görüyorum ki, birtakım 
zayıf köleleri azat edip duruyorsun. Madem ki bunu yaptın, bari kuvvet olacak 
ve önünde duracak birtakım yiğit adamlar azat etseydin. 11(1) demişti. O da: Ba
bacığım, J.,_) (. J...) W! "Ben ancak murat ettiğimi istiyorum. " dedi. Bunun üzerine 
�G �1 � l.U ;,Malını Allalı yolunda verip takva yolunu tutana gelince . . .  " 
ayetinden �� � � �Ü �� L.j "Onda hiç kimsenin, karşılığı verilecek bir ni-, , , .,. ,  ., 
rneti yoktur. il ayetine kadar olan ayetler indi. 

İbnü Cerir der ·ki: Hakkında eser bulunanların en sahihi şudur: Demişlerdir 
ki: Bu Ebubekir (r.a.) azat ettiklerini azat etmesi sebebiyle onun hakkında indi. 
Bana Muhammed b. İ_brahim Enmati anlattı. Ona da Harun b. Maruf, Bişr b. 
Seri, Mus'ab b. Sabit ve Amir b. Abdillah kanalıyla gelmiş. Amir demiş ki: Ba
na babamın anlattığına göre, �:;. C,-;_J� js.�·ı .,.;_:, �� : �I \tı J� � ::,.. �� .i>'J L.� 

, .,,,,. , , , , " , , # ,,,,, 

ayeti Hz. Ebubekir es-Sıddık hakkında indi. · 

( 1 )  l lakim, d-Müstc<lrck, il, 525. 
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Bana Abdu'l-A'la anlattı. Ona da Ma'mer'den rivayet ederek Scvr anlatmı�.  

Ma'ıncr demiş ki : Bana Said, Katade'den naklederek şöyle haber verdi: �� l., 
• 

�� ;:.:,.,; ::_... ;� ayeti Ebubekir es-Sıddık (r.a.) hakkında indi. Bazı insanları kcn-
,, ,,. , .,,. 

dilcr inden ne bir karşılık ne de teşekkür beklemeden azat etmişti. Bunlar altı ya .. 

l ı ı ıt  yedi kişi kadar idi ki Bilal ve Amir b. Füheyre bunlardandı.(1 ) 

İbnü Ebi Hatim, Ebu'ş-Şeyh ve İbn Asakir İbnü Mes'ud'un şöyle rivayet 

l'lliğini tesbit etmişlerdir: Hz. Ebubekir Bilal'i, Ümeyy b. Haleften bir hırka ile 
dürtyüz dirheme satın alıp azat etti. Yüce Allah da , � r�ı ;�G , �···� (�I SJr, 
).::.1 ;J�·..:.. �� . �"it fJJI � L.� ayetlerini indirdi.(2) Allah -�nlardan, onl�i da 
Allah'tan razı oldu. 

Şimdi bu sureyi de Duha, inşirah ve Tin sureleri takip edecektir. 

(1) ct-Tahcri, XXX, 146. 

(2) A!Usi, a.g.e., XV, 2/189. 
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Duha Süresi 
Mekke Döneminde İndi 

Ayet Sayısı: 1 1  

Duha Suresi Mekke'de inmiştir. 

Fasılası : ı . .; ve � harfleridir. 

Cüz: 30 

Bundan önceki sure "leyi" ile başlamış ve en takvall kişiden yüce Allah'm 
razı olacağını bildirerek sona ermişti. En takvalı kişilerin ba§ı ise Resulullah 
(s.a.v.) olduğundan onun hemen ardından terakki ve yükselme suretiyle, Resu
lullah (s.a.v.)'a olan ve onun hoşnut olmasıyla ilgili bulunan ilahi lütuf ve nimet
leri anlatan bu sure geliyor. 

İmam Razl'nin dediği gibi önceki sure Hz. Ebubekir (r.a.)'in, bu ve bundan 
sonraki sure de Resulullah (s.a.v.)'ın sureleri olduğu cihetle yüce Allah Sıddıkı 
ile Resulü arasında başka bir vasıta olmadığına işaret olmak üzere aralarını 
haşka bir sure ile ayırmamıştır. ( l ) Bu şekilde bu sıralamada ve surelerin içerdiği 

· - - - ·--·---- ----

( 1 )  F:ıhrü'r-Razi. a.g.e., XXXI, 209. 
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ıııan;-ıda "sıJdık" mertebesinden "risalet" mertebesine yükselen bir ilcrh:nw 
vardır. 

İN İŞ SEBEBİ: Bir kaç gün vahyin kesilmesi ile Resulullah (s.a.v .)'ın hir 
sıkı l ınası olmuştur ki bununla ilgili farklı ve değişik rivayetler vardır. 

Tirmizi'de yazıldığına göre, Esved b. Kays Cündeb b. Büceli'nin şöyle 
si>ylcdiğini rivayet etmiştir: Hz. Peygamber (s.a.v.) ile bir mağarada bulunuyor
dııın. P�rmağı kanadı. Bundan dolayı Hz. Peygamber (s.a.v.): ;. �:.� t.:,_ı "i! �1 � 
� C. J.ıı � �� "Sen ancak bir parmaksın ki kanadın. Bütün rastladığın da 

� ,, .,, , , 

/\ l lah yolundadır." dedi. Cebrail ( a.s) de gecikti. Müşrikler, "Muhammed 
bırakıldı" dediler. Bunun üzerine yüce Allah ı.# L.� �_:, �·.>� L. ''Rahhin seni ter

kcımedi, darılmadı da. "  ayetlerini indirdi. Bu hadis hasendir, sahihtir. ( t) 
Buharl'de rivayet edildiğine göre Esved b. Kays demiştir ki: Cün<leh b. 

Süf yan'ın şöyle dediğini işittim: Resululah (s.a.v.) rahatsızlanuı. İki üç gece 
kalkmada. Bir kadın geldi, "Ey Muhammed! Umarım ki şeytanın seni bırakmı� 
olsun. Görüyorum ki iki üç gecedir sana yaklaşmadı." dedi. Bunun üzerine 
yüce Allah � L.j �� �·.)� L. � nı �G �G "Andolswz kuşluk vaktine ve sa-

, , 

kinleştiği zaman Keceye. Rahhin seni terketmedi, darılmadı da. " ayetlerini indir
di.<2) 

İbnü Ebi Hatim de Cündeb-i Büceli1nin §öyle dediğini rivayet etmi�tir. Rc

sulullah (s.a.v .)'ın parmağına bir taş attlmıştı. ;- -!' L. �I � �j ;- ·_:::ı �} �! �1 L. 
"Sen ancak hir parmaksuı ki, kanadzn. Bütün ra .... ·t!tuhf1ın Allah yolunda 
olmuştur. " dedi. Sonra iki üç gece kaldı, kalkmadı. Bir kadın ona: "Şeytanını 
görmüyorum, herhalde seni terketmiş. 11 dedi. Bunun üzerine yüce Allah, �rJ 
)j L.j � �'.)j � � r�ı �G ayetlerini indirdi.<3) 

, , 

Hakim, Zeyd b. Erkam (r.a.)'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir: �1 IJ; � 
. . . � "Ebu leheh'in iki eli kurusun . . . "(Tebbet, 1 1 1/1) ayetleri inince Ebu Le-

, 

heb'in karısı Ümmü Cemil'e, "Muhammed (s.a.v.) seni hicvetti." denildi. Bunun 
üzerine kadın Hz. Peygamber (s.a.v.)'e geldi. Efendimiz bir kalahfılıkta oturu
yordu. "Ey Muhammed! Beni niçin hicvettin?" dedi. Resulullah (s .a.v): "Vallahi 
seni ben hicvetmedim. Seni yüce Allah hicvetti. "  buyurdu. Kadın: "Hiç sen heni 

( 1 )  Buhfıri, Cihad, 9: Ehu D:ıvud, Eckh, 90; Müslim, Cihad, l 12; Tirmizi, Tcfsiru Sureti 91. 
(2)'Buharl, Fczc'lilü'l-Kur'fin, l ,  Tchcccüd, 4. Tcl'siru Sureti 93/1 ;  Müslim. Sıılııt, 82, 84, 9 1 ,  Cihad, 

1 15; Ehu Davud, Salat, 68; Ncsai, Schv, 1 1 ;  İhn Macc, İkamet, 144: Ahnıc<.J h. Hıınhcl, ili, 
344; IV, 3 1 2. 

(3) Buhurl, Cihad, 9; Ebu Davud, Edch, 90; Müslim, Cihad, 1 1 2: Tirmizi. Tcfsiru Sureti 93. 
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odıı r ı yiik le ı ı i rken.  yahut boynumda bükülmüş iple gördün mü?" dedi, gitti. Rc
sıılııllcıh (s.a.v.) bekledi, vahy inmiyordu, derken o kadın geldi: �  \ıı �(., �) L. 
)'� �',,� "Arkadaşını görmüyorum. Herhalde sana veda etmiş, darılmış" dedi. 
Yüce Allah da bunu indirdi. (l) 

Anlaşılıyor ki bu sure "Tebbet"ten sonra inmiş ve o sözü söyleyen kadın da 
Ehu Lcheb'in karısı Ümmü Cemil imi§. Taş atılıp mübarek parmağının kana
ması olayı Taife gidişte olduğuna göre, demek ki o zaman Cündebi Büceli Haz
retleriyle birlikte bir mağaraya girmişlerdi. 

Vahyin gecikmesinin sebebi hakkında birkaç rivayet vardır. Tefsircilerden 
bir kısmı Kehf Suresi'nin iniş sebebinde geçtiği üzere sorulan soruya karşı, 
"yarın haber veririm" deyip de istisna yapmamış, "inşaallah" dememiş olması 
id i  demişler. Bir de denilmiş k i :  Hz. Osman (r.a.) Peygamber Efendimiz (s.a.v)'e 
bir  üzüm veya hurma salkımı takdim etmiş idi . ·Bir dilenci geldi, Resulullah 
(s.a.v .) salkımı ona verdi. Sonra Hz. Osman bu salkımı ondan bir dirheme satın 
aldı, yine Efendimiz'e takdim etti. Dilenci yine geldi, yine verdi. Üçüncüsünde 
şaka yollu: "Sen dilenci misin, yoksa tüccar mısın? Ey filan ! "  buyurdu. Bunun 
üzerine vahy günlerce gecikti. Resulullah (s.a.v.) bundan sıkıldı, sonra bu 
ayetler indi. Demek ki o söylenenler de bu arada söylendi. 

İbnü Ehi Şeybe Müsned'inde ve Taberani ve İbnü Merduye Havle hadisiyle 
rivayet etmişlerdir: Havle (r.anha) Hz. Peygamber (s.a.v.)'e hizmet ederdi. 
Demiştir k i :  Bir köpek yavrusu Rcsulullah (s.a.v.)'ın divanı altına girmiş, ölmüş 
haberimiz olmamış. Resulullah (s.a.v) dört gün bekledi, vahiy inmiyordu. Ey 
Havle, dedi, Resulullah'ın odasında ne oldu ki bana vahiy gelmiyor? Ben de, Ey 
Allah'ın Resulü! O günden beri de bize hayırlı bir gün gelmedi dedim. Hırkasını 
aldı, giydi ve çıktı. Ben içimden, odayı süpürsem, hazırlasam dedim. Hemen 
süpürgeyi divanın altına saldım, ağır bir şeye rastladım, bırakmadım. Ölü bir 
köpek yavrusu karşıma çıkt1. Onu elimle aklım, evin arkasına attım. Derken 
Peygamber (s.a.v.) geldi. Mübarek sakalı titriyordu. Vahiy indiği vakit onu bir 
titreme alırdı. "Ya Havle! Beni ört!" buyurdu. Yüce Allah �G dan �".? ya 
kadar olan ayetleri indirmişti.(1) 

Bu rivayette vahyin kesintiye uğraması dört gün olmuş oluyor. İbnü 
Cüreyc'den on iki gün, Kelbi'den onbeş gün, on küsur gün de denilmiş, İbnü 
Ahbas'lan yirmibeş gün, Suddi ve Mukatil'den k1rk gün diye de rivayetler 

( 1) Süylıti, a.g.c., Ylll, 541 -542. 
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vardtr. Belli ki bu gibi surelerle ilgili bilgi, surenin ne zaman ha�ladığını hil 
meye göre farklı olur. Bunu tam olarak bilmek Resulullah (s.a.v.)'m kcndisindc.·n 
olabilir. Bu ise Hz. Peygamber'e kadar varan bir yolla rivayet edilmemiştir. Sa · 

lıih olarak bilinen şudur ki, bir müddet vahyin gecikmesi durumu meydana gel·· 
mi�tir. ResuJul lah (s.a.v.) da bundan üzüntü ve sıkıntı duymuş ve dav
ranı§larmdan bu hissedilmiştir. İki üç gece kalkmadığı görülünce onun her 
halini izleyen müşrikler böyle söylenmeye bir vesile de bulmuştur. Yüce Allah 
da onun mübarek kalbini rahatlatmak üzere bu sureyi indirmiştir. Şöyle ki: 

� � O / J ' .4 �\8\�ı .:� �/� / / ,,, · 
,1,,,... J / y / .4 y ' ,1 �l:'J4S��_-;�ı���yı; 

-:4;��._j;J;���iG:[i_;;&;�; 

Meal-i Şerifi 

1- Andolsun kuşluk vaktine. 
2- Ve sakinleştiği zaman geceye ki, 
3- Rabbin seni bırakmadı ve darılmadı. 
4- Ahiret senin için dünyadan iyi olacaktır. 
5- Rabbın sana verecek ve sen hoşnut olacaksın. 
6- O seni yetim bulup da banndırnıadı mı? 
7- Seni yol bilmez bulup yola iletmedi mi? 
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M- Sl•nl )'oksul hulup zengin ctnıedi n1i? 
'J. Oyl,•yst• sukm yctinıi ezme. 
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1 1 - lt'nkaf l{ahbinin nimetini anlat da anlat. 
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�ı, Andolsun o dubaya. Duha diye bilinen kuşluk vaktine ki, güneşin 
pnrlayıp yüksclmeğe başladığı, gündüzün gençliği zamanıdır. " Lam" cins için 
ulııı . Yahut, kuşluk vakitleri içinde seçkin bir kuşluk vaktine ki, "lam" aht için 
olarak hakikat güneşinin Muhammed ufkundan doğup �WJ�� "alemlere rah-

, , 111<.'l olarak"(Enbiya, 21 1 107) her tarafa elçilik görev iyle ışıklar saçmaya 
haşladığı zamana işarettir. 

Hitabın Resulullah (s.a.v.)'a olması itibariyle "Jam"daki bu ahit manası ter
cih edilir. Bundan dolayı Hz. Muhammed (s.a.v)'in yüzüne veya ilahi konuşma 
zamanına işaret olduğu da söylenmiştir. Nitekim "Taha" Sfıresi'ndeki � �t, 
� ��I "insanların kuşluk vakti toplanması. "(Taha, 20/59) ayetinden 
anlaşıldığı üzere halkm toplanıp Musa (a.s)'nın sihirbazlara galip geldiği vakit 
de bilinen bir kuşluk vaktidir. 

� (�I �G Ve sessizliğe büründüğü, kararını bulup sakinleştiği zaman 
, -

geceye andolsun. Yani tam tavına gelip durduğu, içindekilerin sakinleştiği vakit 
ki, gecenin başından bir süre geçtikten sonraki orta anlarıdır. O vakit karanlık 
artacağı kadar artmış, örteceğini örtmüş, kararını bulmuş, bir de ses seda kesil
miş, dinmiş olur. "Karanlağm çöktüğü, ortalığı örttüğü veya rüzgarın kesildiği" 
veya "gecenin tükendiği sıra" diye de düşünülebilir ki her birini duha'ya bir 
karşılık olması veya bir şekilde bir benzeyişi vardır. Biri neşe biri keder, yahut 
kederin yok oluşunu ifade eder. 

SECA, "ulüvv" kalıbında "sücüvv" kökündendir. Sücüvv mutlak olarak sa
kinleşme, yani bir şey kararını bulup dinmek, sakin olmak manasınadır. "Bahr-i 
saci"; dalgasız durgun deniz, " tarf-ı saci, sakin baygın göz, " leyl-i saci"' de sa
kin, durgun, rüzgarsız gece demektir. Seciyye de sakinleşme manasından 
alınmış olup insanın nefsinde sakin ve sabit huy, meleke demektir. Tesciye de 
örtmek manasına gelir. Buna göre gecenin sakinleşmesi demek olan sücüvv za
manı; iyice durgunluğu ile tam kararması, örtüp kaplaması veya sona erip 
geçmesi zamanı diye de anlaşılmıştır. İbnü A'rabi: J:jı � "gecenin karanltğı 
�iddt.:1/e11di " demektir, dem iştir. İbnü Münzir ve daha bazıları İbnü Cübeyr'den 
naklen �öyle demi§lerdir: � JS )a.ll j.;;1 nı "Gece gelip lıer şeyi örttiiRii zaman. " 

. . 
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��I � Jcnir. İbnü Cerir ve İbnü Merduye, Avfi kanalıyla İbnü Abbas'm J,;)1 � 
"geld i" demektir( 1) dediğini; İbnü Münzir ve İbnü Ebi Hatim de yine lhnU 
Ahhas'ın �,� nı � "gitti" demektir, dediğini tesbit etmişlerdir. Çoğunluğun 
nçıklamasına göre asıl sücüvv, sakinleşmek demek olduğu ve "leyl-i saci" 
1 lizgarsız gece manasını ifade etmede yaygın olarak kullanıl ar olduğu için mak-' 
sal , ğaşiy (örtmek, bürümek) de olduğu gibi karanlığın şiddet ve bastırmasını 
'kğil, � ı�· :! �I ;JJ � ı;_.llı ;.� "O, içinde sakinleşesiniz diye geceyi sizin için 
varutandır. "(Yunus, 10/67) ayeti manasınca bi lhassa sakinlik ve sessizlik za-
111a111nı hatırlatmış olması açıktır ki, bu sakinlik geceleyin çıhrdı duyulmayacak 
�ckilde hasıl olan herhangi bir hissi ve manevi sessizlikle huzur ve istirahati 
veya gecenin bitmesi gibi kederin yok olması zamanını da içerir. Bu suretle JJG 
karanlık ve kederde ve dolayısıyla hayatta olan değişimlerde, elemler ve keder
ler veya ölüm ile fanilik sıkıntısının basması ve vahyin kesintiye uğraması ile 
marifet nurunun sönmesi ve ruhun alınması hallerine işaret olmakla burada mu
rat, o karanlık ve kederin kendisi değil, bilhassa öyle bir durumda meydana ge
len huzur ve sükunu hatırlatma, yani gecenin duyulmaması halinde olduğu gihi 
vahye ara verilmesinde de bir dinleniş ve kesinti bulunduğunu veya gecenin 
geçmesi, sabahın başlaması sıralarında olduğu gibi vahyin kesilme zamanı hitip 
yeniden başlamasıyla kederin neşeye dönüştüğü zamanı duyurmaktır. Şu halt.le 
�G hayatın ve marifet nurunun yaldızlı bir şekilde parlatmaya başladığı� genç 
ve dinç bir neş'e zamanım, ruh tecellilerini ifade ettiği gibi, j.:) ona karşılık 
mutlak bir karanlığı, beden sıkıntısını hissettirmekle beraber, � nı "sakinleş
tiği zaman" kaydı o karanlığın sakinleşmesi anındaki huzur ve dinlenme ile yor
gunluk ve kederin yok olması ve ahiretle ilgili gelecek bir neşenin müjdelen
mesi anım ifade etmiş olur ki, bunun iniş sebebiyle ve aşağıdaki gibi gelecek 
cevaplar ile bu surenin manasındaki derece derece yükselen vaad ve müjdeleme 
ile münasebeti ne güzeldir. 

Kısacası, karanlıktan aydınlığa aydınlıktan karanlığa her saat durmadun 
değişen zaman farkları içinde bilhassa ilk hayat ve marifet neşesinin yükselmesi 
anı olan parlak kuşluk vaktine ve ona arız olmakla beraber gelecek bir hayat ve 
mutluluk neşesinin başlangıcı ve müjdecisi olan gecenin dindiği sessizlik anına 
yemin olsun ki ey Muhammed! �:., �'.)� L. Rabbın seni terketmedi, veda edip 
bırakıvermedi. 

TEVDi, aslında misafirin veda etmesi yani giderken kalanlara "hoşça 

( l )  et-Taberi, a.g.c., XXX, 147. 



.!10 93- DlJllA SÜRESİ: 3-4 (�üz: 30 

kulan", �'Allnh'n ısmarladık" gibi vaad, bolluk, hoşluk, akıbet duasıyla bırakıp 
�ilmt'Nİ ve.· httyk veda ile uğurlanması demek olup sonra mutlak şekilde terkedip 
hırnkmnk mfıııi'ısına da kullanılmıştır. Yüce Allah hakkında bu bildiğimiz mana 
İ IC vedn Vl' ll�tırlama tasavvur edilemeyeceğinden burada da terk manasıyla tef
ııı4İI' cdilıui.� ı i ı- . Sürenin iniş sebebi de buna diğer bir karinedir. Yani, "Rabbin seni 
hnnkııımlJ " ,  )j L.� ve darılmadı Bırakmaması dargınlıktan, öfkeden bırakma
mnk tkğil, rahmet ve yardımından dolayı bırakmamaktır. Çünkü bırakmamak 
iki �ddldc olur: Birisi lütuf, birisi helak etme, kahretme ifade eder. Yoksa :. '�1 
ı.;'.l... �� �1 �ı.:J":il "İnsan başıboş bırakılacağını mı zannediyor. " (Kıyamet, 75/36) 
ınünasınca hiçbir insan mutlak manada başıboş bırakılmaz. Rab'lığın gerektir
diği bir netice olarak yükümlü olma sırrıyla ya rahmet eserinin, ya da gazap 
eserinin hükmü altında bulunur. Duha ve leyl'in birbirlerine karşı l ık olarak 
söylenmesin-de buna da işaret vardır. Bundan dolayı bırakılmamaktan bir gazap 
ve öfke eseri hatıra gelmemek için � C.� "darılmadı " diye buğz ve öfkenin bu
lunmadığı belirtilerek rahmeti devam ettirme manası vurgulanmıştır. Bu daha 
çok açıklanarak da buyruluyor ki: ij-jJ� Ve her halde son, bulunduğun her halin 
sonu, mesela hayatının başlangıcına nazaran peygamberlik hayatı, peygamber
liğin başlangıcında vahyin gelişine nazaran kesilişi hali, vahyin kesilişine naza
ran tekrar böyle başlayışı hali, böyle bu surenin inişinden sonra zamanla ulaşa
cağın her halin ard arda sonu, nihayet ölümden sonra ahiret nimeti, kısacası, 
peygamberl iğinin başlangıcına nazaran sonrası, hayat ve ölümünde bulunduğun 
ve bulunacağın her halin önüne nazaran sonu ve bütün dünyaya nazaran ahiret 
ı)}ıi � � ;.,;.  senin için önceden, evvelden daima hayırlıdır. Yani sen böyle 

. 

halden hale, hayırdan daha hayırlısına durmadan yükselip gideceksin. 
"Evvel" ve "ahir" kelimelerinin müennesi olan "fıla" ve "ahiret", dünya ve 

ahiret demek gibi olmakla berber evvelki ve sonraki, önü ve sonu manalarıyla 
ondan farklı olarak da kullanılır. Dünya karşılığı olan Ah iret, ahiret yurdu ve 
ahiret hayatı demek olarak ölümden sonrasını ifade etmede meşhur olmuştur. 
Oysa "evvel" karşılığı olan "ahire", herhangi bir ön karşılığı olarak sonu ve 
içinde bulunulan halin geÇmişine karşı lık olan geleceğini de ifade eder. Mesela, 
bu surenin inmesi anında ön ve son denince, ölümden öncesi ve sonrası 
manasından daha çok, o andan önceki geçmiş ile o andan sonraki bütün geleceği 
kapsıyan, "gelecek" manasına ilerisi anlaşılmak yaraşır. Bu mana ile "ahiret se
nin için fıladan daha hayırlıdır" demek, senin bulunduğun her halin sonu senin 
için önünden daima daha hayırlıdır. Yani sen günden güne, halden hale ileri 
doğru daima hayırdan hayıra yükseleceksin, neticede vefatından sonra da ahiret 
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l ıny:ılın dünya hayatından daha hayırlı olacak demek olur. Yoksa bu andan iti
ltıııl�ıt. ülümün senin hakkında dünya hayatından daha hayIFlıdır demek değildir. 
l'.gt·r böyle olsa idi, şu anda ölmek senin için daha hayırlıdır demek olur ve bu
ııun la Peygamber ölmeye davet edilmiş bulunur ve bundan sonra dünyada 
vn�aması, hakkında daha hayırlı olmamış olurdu. Oysa bu sure Mekke'de inmiıj . 
olduğu için Peygamber bundan sonra da dünyada �,) � � f.�1 "Bugün sizin 
İ(İ" dininizi kemale erdirdim. "(Maide, 5/3) ayetinin -ve J,ı ';...; : � (�I "Allah'ın , , 
Wll'dımı gelince''(Nasr, 1 10/1) suresinin iniş senesine kadar yaşamış, İslam'ın 
ı ısıl ortaya çıkış ve üstün gelişi Hz. Muhammed (s.a. v.)'in hayatının bu saf
hasında tecelli etmiş ve dolayısıyla günden güne hayırda yükselen bu yaşayışın 
da evvelkinden hayırlı olduğu ve vefatından sonrasının da onun hakkında daha 
hayırlı olacağı ortaya çıkmıştır. 

Kısacası, burada ahiret sade dünya yurdu karşıtı olan ahiret yurdu demek 
olmayıp ondan daha geneldir. "Üta" da yalnız dünya yurdu manasına "ilk yurt" 
demek değil, daima peygamberin bulunduğu hale nazaran ilk hal ve son hal 
manasına olmak daha uygundur. Bu  manada ahiretin dünyadan daha hayırla ol
ması da dahildir. İbnü Atıyye ve daha bir kısım tefsirciler bunu "başlangıç" ve 
"son" manasıyla şöyle tefsir etmişlerdir: �( ":rj i� �ı; J(p "J) �(.>.t ::,.. � �;.ı �4-i 

"" ,; .. , .. ,. , Ll1 "Ku§kusuz senin işinin sopu ba§langıcından daha hayırlıdır. Daima kuvve
tin artacak ve rütben yükselip gidecek." Belli ki bundan maksat, sadece dünyada 
demek değil, dünyada ve ahirette demektir. 

Burada böyle "ahiret" kelimesini ahiretten daha genel mana ile sonu 
ününden daha hayırll diye anlamak, bu ayetin, kendisinden önce geçenlere 
bağlanması itibarıyla daha açık ve kapalılıktan uzak olduğu gibi, dünya karşılığı 
olan ahireti, yani ölümden sonrasını da kapsadığı için Taberani'nin "Evsat"ta ve 
Beyhaki'nin "Delail "de İbnü Abbas'tan rivayet edildiğini tesbit ettikleri şu ha� 
disle de çelişkili olmaz. İbnü Abbas demiştir ki: Resulullah (s.a.v.) şöyle buyur
du: )}J1 � � ;.;.  t.;.'-jjj v1W �ı J)U �';.:; "� �� (;r.; C. :fa �;. "Benden son
ra ümmetime açıl�cak olan şeyler b�na a .

. 
rz edildi de bu beni se�indirdi.11< t ) Bu

nun hemen ardından da yüce Allah �.J�ı ::,.. clJ :,:.;.  i:,;.'.-j)j "Son senin i�·i11 ilkten , , 
daha hayırlıdır. " ayetini indirdi. Bundan bu ayetin ayrıca bir iniş sebchi bulun
duğu, ahiretin de ölümden sonraya ait olarak dünya karşıl ığı olduğu açık 
görünüyorsa da bunu evvelki iniş sebebine dahil olarak veya ayetin, kendinden 
önceki kısma bağlanması itibarıyla genelleştirerek anlamak mana bakımından 

( 1) Süyuti, a.g.c., vın, 542. 
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daha kuvvetli olacaktır. Demek olur ki bu sure inerken vahiy, yalnaz nazım ve 
mfınanm indirilmesiyle vaad ve haber verme halinde kalmamış, bu mananın 
gelecekte gerçekleşme şekli de keşif halinde açıkça gösteri lmiştir ki ,  bu da mu
cizelerden bir mucize demektir. Nitekim Kisra ve Kayser mülklerinin ve 
İstanbul'un fethi hakkındaki haberler de bu cümledendir. Şu halde diğer bir 
kısım tefsircilerin dedikleri gibi burada da ahiret, bildiğimiz dünya karşılığı ola
rak, "ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır" diye tefsir edilecek olursa, 
bunu önceki ayetlere bağlamak için şu manada anlamak gerekir: "Sakın üzülme. 
Rabbin sana veda etmedi ve darılmadı. Onun için bu dünyanın gündüzü de ge
cesi de senin için hayırlıdır. Vahyin gelmesinde de kesilmesinde de senin 
hakkında hayır vardır. Sen, ölümüne kadar çok hayırlara ereceksin. Bununla be
raber dünyadan gidince o hayırlar kesilecek de sanma. Senin için ahiret her 
halde bu dünyadan daha hayırlı olacak.11 Bu mana "hayır" kelimesinin üstünlük 
sıfatı olmasından anlaşılır. Zira ahiretin daha hayırlı olmasmdan dünyanın da 
hayırlı olması gerekir. Ancak bundan, dünyadaki hayrın derece derece 
yükselerek arttığı anlaşılmaz. Diğer yorum şeklinde ise her halde sonu önünden 
daha hayırlı olarak bu mana da anlaşılır. 

clJ "senin için" diye tahsis edilmesinde, lamın sağladığı bu tahsis manası, 
"senin dışında herkese göre değil, sana eziyet eden kafirlere göre senin için daha 
hayırlıdır" demektir. Bu, ona iman eden ümmetin hakkında da ahiretin 
dünyadan daha hayırlı olmasına engel olmaz. Zira Peygamber'in peşinden giden 
ondandır: ,.)... �O � :;J "Bana tabi olan bendendir. "(İbrah im, 14/36) Ayrıca 
Peygamber ' iÇin, ha'y�rlı olan bütün ümmeti için hayırlıdır. Onun dünyadaki 
hayrından kafirler bile istifade eder. Ancak ahiret hayrı yalnız müminlerindir. 

Bu hayırlı olma durumu daha çok açıklığa kavuşturulmak ve desteklenmek 
üzere de şöyle buyruluyor: � ;.ı_h·-� 'J";-JJ "Rahhin sana verecek. " 

Bu lam, t;.�� 'deki lam gibi başlangıç lamı olarak �� ;.ı_1ı·.; 'J'_;.., �"i; takdi-- -
rinde olması da, her ikisinin yemin olması da caiz görülmüştür. İki durumda da 
cümlenin manasını vurgulayarak dcsteklen�ek içindir. Yemin ile tekit (vurgu), 
daha kuvvetlidir. 

SEVFE, gelecekte bir şeyin vuku bulup gerçekleşeceğini ifade eden tenfis 
cdatıdır. (Z) �"senin Rabb'in " isminin, "o" şeklinde zamir olarak söylenmeyip 

( 1 ) Süyüıi, a.g.c., VllI, 542. 
(2) Tcnfis. "gcnhlctmc" demek olup bu edat, muzari fiili dar hir zaman olan �imdiki zamandan, 

geni� hir zııman olan gelecek zamana naklettiği için hu ismi <1lmı�tır. 



< 'tiz: 30 93- DU l lA SÜRESİ: 5 
. -·· - · ·-·- -----··- ··· · · · - . ··· ··-----··--------

27.l 
de hüyle açık isim olarak söylenmesiyle "senin Rabb'in" ve "sana" denilerek hi
tabın tekrarlanması, Rab'lık tecellilerinin ard arda gelmesiyle lütuf üzerine 
hituftur. Yani, muhakkak sana böyle hayırdan hayıra kendisine ait Rah'lık 
llituflan ard arda gelen ve seni böyle terbiye edip seçerek yetiştiren Rabhin. 
ilcr<lc sana öyle lütuflarda bulunacak, ihsan ve ikramından sana öyle verecek, 
iiylc verecek ki �'? sen tamamen razı olacak, rızaya ereceksin, bütün dilek
lerin gerçekleşecek, hiçbir üzüntü ve keder, hiçbir sıkıntı ve "acaba ne olacak" 
diye meraklı bekleyiş durumu kalmayacak derecede huzur ve sonsuzluk 
:!leminde hoşnut olacaksın. Bu razı ve hoşnut olma makamı, kendisinde.n razı 
olunma (merdiyye) makamından önce gelen �: "";. �:41� makamından daha 
yüksek olarak �: ,;,G �:-4";. makamıdır. "Radiye-me�diyy�" makamı, nefsin meyil , , 
ve arzularından soyutlanarak mutlak şekilde Hakkın leh ve aleyhindeki kaza ve 
kaderi, cemal ve azameti hükümlerine razı olup her işinde kendinin değil, yalnız 
l lakk'ın rızasını arayıp yüce Allah katında razı olunan bir kul olmaya çalışma 
makamıdır. Bu ''merdiyye-radiye" makamı ise, kendisinin yüce Allah katında 
razı olunan bir kul olduğunu gerçek bir şekilde gösterip tanıtan cemal tecelli
sinde nefsin bütün meyillerinin dahi lehinde olarak, gelişerek arzu ettiği gayeye 
ermek suretiyle hoşnutluk makamı; (:,� (.ı.l.. � �r•-.:� �1 � "Rabb'i11i11 seni bir 
makanı-ı MaJımıul'a göndermesi yakındır. " (İsra, 1 7/79) buyurulan, övülen Mu
hammed aleyhissetatü vesselama ait olan makamdır. 

Bu lütuf ve ihsanın muzari (gelecek zaman) kipiyle ifade edilmesine göre 
kemal ve ahiretle ilgili değerli bir vaad olduğunda şüphe yoksa da, başlangıcı 
itibariyle dünyadaki nefsi feyizler, öncekilerin ve sonrakilerin ilimlerini bilme, 
emrin zuhuru, fetihler ile dini yüceltmek ve hak ve hayrı yaymak için yapılan 
mücadelelerde başarılı olma gibi gerek Peygamber (s.a.v) devrinde (asr-ı saa
dette) ve gerek daha sonraları meydana gelen ve gelecek olan lütufları dahi kap
sar. Nitekim hicretle başlayan ilahi yardım ve zaferler, Mckkc'nin fethi ve diğer 
başarılar ile İslam'rn yayılması bundan sonra olmuştur. Bununla berab�r �(.uı �(, 
��ı � i;":iı "Ahiret yurdu işte gerçek hayat odur. ''(Ankcbut, 29/64), i).'")'ı �fjr, 
0� �.ili :;.i "Ahiret yurdu, Allalz'twı korkanlar içi:ı daha lıayırlullr. "(A'rfıf, 7/ 
1 69), ;_:�_;Jı r";_ �;.1 0°)) wı� "Kıyamet günii, yaptıklaruzızm karşılt,{!ı (;denecek. " 
(Al-i fm�an, 3/185) olduğu için asıl Iioşnu ' !Jk ahiret hayatında olacağından, 
vaad ve lütfun asıl önemi de oradadır. İbnü Ebu Hatim Hascn'in �ıi''ll � "o 
şefaattir" dediğini rivayet etmiştir. İ t.nü f\�.erd:lye ve Ebu Nuayın " 1  lilye"de 
Harb b. Şüreyh'in şöyle dediğini riv�ıyct etnıişlerc1ii: Ebll Cafer l\�uhammed b. 
Ali Hüseyin Hazretlerine, "Ne dersin, cJed>n, IraklJ ' ların bahse•til:lcri Ş(!faal 
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hnk lnra mıdu 'f" " l  ·:vd" dedi ve şöyle devam etti: Muhammed b. Hanefiyye'nin 
l iz. Al i  kn ırnlıy la hana naklettiğine göre Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: 
Bt�n. l(nhh'inı hana "Razı oldun mu Ey Muhammed?" deyinceye kadar ümme
time �cfnuı t• deceğiın.  O vakit, "Evet, ey Rabbim! Razı oldum." diyeceğim. Son
ru hunu yünd ip �öyle dedi: Ey Iraklılar! Siz Allah'ın kitabında en ümit verici 
Rycl, � y;ı":;J � j;ı S} �ı �� � ı).:;; � ;.,._ i11 � ı;;.1 ��I �-:ı� 4 Jj "De ki: Ey 
�üıwlt i�h·mekte haddi aşarak nefislerine karşı cinayet işlemiş kullarım! Allah 'ın 
ral111wıi11de11 ümit kesmeyin. Kuşkusuz Allah bütün günahları bağışlayıcıdır. " 
('./.üıncr, 39/53) ayeti dersiniz. "Evet, biz öyle deriz" dedim. "Fakat, dedi, biz 
Ehl�i beyt de hep deriz ki, Allah'm kitabında en ümit verici ayet, �� ;.ı_�� �� 

, �".;; "Rabb'in sana, sen razı oluncaya kadar verecek. " ayetidir ve o şefaattir" 
dedi.<1> 

İbnü Cerir İbnü Abbas'm bu ayet hakkında şöyle dediğini tesbit etmiştir: 
Muhammed (s.a. v .)'in rızasından birisi de Ehl-i Beyt'inden birinin ateşe girme
mesidir. Hatib el-Bağdadi'nin "Telhisu'l-Müteşabih" adlı eserinde, İbnü 
Abbas'tan gelen diğer bir rivayette, "Onun nzası, ümmetinin hepsinin cennete 
girmesidir.11 denilmektedir. Hz. Peygamber (s.a. v .)'in ümmetine karşı duyduğu 
büyük şefkat de bunu gerektirmektedir. Çünkü o ümmetinin üzerine titremekte 
olup müminlere karşı son derece merhametli ve şefkatlidir.C2) 

AHls'i'de "Dürr-i mensur"dan naklen zikredildiği üzere Müslim İbnü Ömer 
Hazretlerinin şöyle rivayet ettiğini tesbit etmiştir: Resulullah (s.a.v.) İbrahim 
(a.s) hakkındaki � �G � ::;J "Kim benim peşimden gelirse o bendendir." 
(İbrahim, 14/36) ay�ti�i, i�a' (a.s) hakkındaki . . .  �,.)� �-lJ �� �! "Onlara azap 
edersen, kuşku yok ki onlar senin kullarındır . . .  "(Maide, 5/1 18) ayetini okudu. 
İki elini kaldırdı da u!-1 u!-1 �1 "Allah'ım! Ümmetim, Ümmetim!" dedi ve ağladı. 
Yüce Allah da şöyle buyurdu: "Ey Cebrail! Git Muhammed'e söyle: Biz seni 
ümmetin hakkında razı edeceğiz ve seni utandırmayacağız. ıı(J) Bu güzel vaad ve 
müjdeyi dinlerken şunu da unutmamak gerekir ki peygamberin rızası Allah'ın 
rızasındadır. Allah'ın rızası olmayan bir şeye peygamberin razı olması 
düşünülemez. Yoksa peygamber, Allah'ın kendisinden razı olduğu kul olmamış 
olur. Alla_h'ın izni olmayınca da kims·enin şefaat etmesine ihtimal yoktur. r� :;. 
.

.

. �\� �! ��· t1""! "':ılı "Allah'ın izni olmadan onun huzurunda kim şefaat edebi-

( l )  Ehu Nuaym, Hilyctü'l-Evliya, III, 1 79; Süyfıli, a.g.c., VllI, 543. 

(2) et-Taberi, a.g.c., XXX, 149. 
(:\) Mlislim, İman, 346; Allısi, a.g.e., XXX, 205. 
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,,., , , ' , salmıa küfre razı olmaz. "(Zümer, 39/7), ;h �.fa ..; �j:, �4�1 ;.soı ;. ::.. J.ıı �; ı:,,�(,ıı � �1 ��� J;.JJ& )Sjı �! "Lakin Allah ;.ize ima�ı seı:dirdi ve ,;,,,, 
kalbinizde süsledi. inkarı, /asıklığı ve isyanı size kötü gösterdi. işte onlar hak 
\10/da dosdoğru gidenlerdir. "(Hucurat, 49/7) Peygamberin ümmeti hakkındaki 
nzası ve şefaatı da iman ve onun peşinden gitmekle uygundur. ;�ı jA\ı �� 
�1 ::,.. "Benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenleredf;. "(l ) 'hadi;i de, 
hliyük günahlara teşvik için değil, "Ümmeti" yani "benim ümmetim" denilmekle 
iman eden ve onun peşinden gidenlerden olmanın kıymetini tesbit içindir. Bu 
büyük günahlara Allah'ı inkar dahil değildir. Gerçi Hz. Muhammed (s.a.v)'e ve
rilen lütfun faydalarından dünyada kafirlerin dahi istifade ettiğinde ku�ku yoksa 
da, bu istifade iman bulunmadıkça dünyada kalır. Ahiret için büyük zarar ve 
korkunç azap olur. 

Buna karşı, "Madem ki AIJah, razı oluncaya kadar Peygambcr'c lütufta hu
lunacağmı vaad etmiştir. Bu vaadi alan peygamber, mümin ve kafir hir hüllin ol
arak herkes hakkmda bir "genel af" ilanını istemeli ve cehennemi tamamiylc ka
pattırmadan razı olmamalıydı. Muhammed (s.a.v)'in yaratılmışlara gösterdiği 
hoşgörü ve şefkat bunu gerektirirdi." demeye kadar gitmemeli, bu şekilde 
küfrü, zulmü, şirk ve kötülükleri, fasıkhk ve isyanı desteklemek; ilahi adaleti 
çalıştırmamak ve hürriyet, merhamet ve şefkati kötüye kullanmakla iyi şeyleri 
kötü şeylere feda etmeyi insanlık ve halk namına hayır sanmamalı, Allah'ın 
nzasını kötülere yöneltmekle ahiret mutluluk ve safas ın ı  dünya gibi bu
landırmamalıdır. Bunlara ne Allah razı olur, ne de kul. Allah, kulları hesabına 
fasıklık, küfür ve isyana razı olmadığı halde peygamberde bunun aksine bir izin 
ve rıza bulunduğunu varsaymak onu "rıza makamı"ndan düşürmeye kalkışmak 
olur. �� Ju� �)ı :.J �-�1 :;. �-' �� \ı � � !'WG (./,ıı �);. 'r".;. "O gün ruh ve me
lekler saf saf kıyama duracaklar. Rahman olan Allah 'ın izin verdiklerinden 
başkası bir kelime söyleyemez. O da doğruyu söyler. "(Nebe', 78/38) ayeti 
gereğince hak ve doğru söylemeyenlerin Rahman'ın huzurunda konuşmaya hak 
ve selahiyetleri yoktur. Bununla beraber ::,.. ı_,1ı:i7 "J �1 � ı);.1 �.ıJı �.,� � Jj 
�)ı �)'•ll ; �! . � yy"'.lJI � JJı �� �I �� "De ki: ,Ey giinah işleı;ıekt� Juuldi 
aşarak nefislerine karşı suç işlemiş kullarım! Allah 'm rahmetinden ümit kesme
yin. Kuşkusuz Alfalı bütün günahları bağışlayıcıdır. O çok haRışlayıcı, �·ok mer-

( 1 )  Ebu Davu<l, Sünne, 21;  Tirmizi, Kıyamet , 1 1 ; İbn Macc, Zühd, 37; Ahmed h. Hanhd, 111, 
213. 



1.7h ')3- lJlJI ıA s(J RESi: 5 Cüz: 30 

'"'"'"' ı•ılidılir. ,, (l'.limcr, 39/53) ayct-i kerimesi, mümkün olan genel affın en 
Ul'Ui�ln' llnn t'l mi�t ir. Ku�ku yok ki "bütün günahlar" sözü, küfür ve şirki de -
İ\İıw nlır. l•'ıı knı gafil olmamak gerekir ki bu genel af ayeti, arkasındaki Jı ı�t , , 
1�1, �ı onun İ\İn ümit kesmeyin de "Rabb'inizin merhametine sığının ve ona 
tt•,,·/im u/1111. "( /,üıncr, 39/51 )  hitabıyla Allah'a sığınma ve teslim olmaya yani 
l\llııh'n düıımck ve onun merhamet ve himayesine sığınmak suretiyle imana ve 
hoyun r�ıııcyc uavet içindir. Geçmişteki günahlar büyüklüğünden dolayı asla 
ııfft·dilip hağı�lanamaz zanniyle ümitsizliğe düşenlerin Allah'a sığınıp teslim o
larak hağı�lanmaya erebileceklerini, yani ;c; (.. � �'i..�1 "İstam daha önce olan
ları keser atar."(1) yeni doğmuş gibi tertemiz eder olduğunu ilan ederek iman ve 
islfim'a ve günahlardan tevbeye teşviktir. Yoksa günahlara ve kötülüklere teşvik 
için değildir. Allah ve peygamber tanımayan, ilahi rahmet ve mağfiretle ilgisi 
olmayan, azabı görünceye kadar bunları arayıp bulma yolunda bir tevbe ve 
sığınma adımı atmayan, küfürde israr eden inatçı azgınların o genel aftan ne his
seleri olabilir ki Peygamber onu istesin, Allah'ın onlar için hazırladığı ve onların 
kendi elleriyle, kazançlarıyla körükledikleri cehennem ateşinin söndürülmesine 
Allah ve Peygamber razı olsun! Bunlar hakkında bir önceki surede � ::;.  ı:..r., , J,;...;JJ �:-:!· 1 �� y� �···:· .. � "Her kim cimrilik eder ve kendini ihtiyacı yok , , . 
sayarsa ve en güzeli yalanlarsa onu da en zor olana hazırlayacağız. " (Leyi, 92/ 
8-10) ve j;� yJs \S�I :J.:.�1 �} � � )ili  G� �,._,�U "Ben size hir ateş haber 
verdim ki, alevlendikçe alevlenir. Ona ancak en azgın olan ·girer. O ki, yalan
lamış ve yüz çevirmiştir. " (Leyl, 92/ 1 4- 1 6) buyurulmuştur. Bu surede de � :.:;.  
"Senin için daha luıytrlıdır" denilerek hayrın Peygamber'e tahsis edilmesiyle on
ların bu hayrın dışında bırakıldığına işaret edilmiştir. J.. �u � :;J "Benim , , , 
ardımdan gelen bendendir. " (İbrahim, 1 4/36) manasınca Peygamber'in ardından 
giden de ondandır. 

Özetle, bu hayırlı olmada, bu Muhammed (s.a.v.)'e verilen lütufta ümmete 
şefaat meselesi pek önemli bir asıldır. Bundan ümmetin hissesi de peygambere 
uymasıyla uygunluk arzetmektedir. Bununla beraber lafzın genelliğine nazaran, 
lütfun sadece şefaatten ibaret olması da gerekmez. Onun için Ebu Hayyan'm 
açıkladığı gibi demişlerdir ki: En uygun olanı, bunun dünyadaki lütufları da, her 
türü ile ahiretteki lütufları da içine alacak şekilde genel olmasıdır. Elbette ahi
retteki lütuflar dünyadakilerden çok büyüktür.<2> 

· ··--·-··-------

( 1) Ahmed h. Hanhcl, IV, 199, 204, 205. 
(2) Ehu Hayytın, a.g.c., Vllf, 486. 
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Resulullah (s.a.v.) için daima sonrası öncesinden daha hayırla oldu�u me

selesine gönül rahatlığı ile inanmayı anlatmak için daha önceden görülen hüyUk 
nimetler örnek gösterilerek konu ispatlanmak üzere bu surenin inmesinden ünce 
de sonunun önünden hayırlı olageldiği bir istikra (tümevarım) tarzında hahrlat.ı 
larak buyuruluyor ki: 

J):; ( .. _�-� �� ;Jl "Seni bir yetim bulup da barındırmadı mı? "  Yüce 
l\llah'ın güzel isimleriden biri de "Vacid" ism-i şerifidir ki vücud, v icdan vccid 
(vav.'ın üç harekesiyle) mastarlarının ism-i failidir. Bunun asıl me�hur manası 
varlık, buluş ve zenginliktir. Yüce Allah vücudun da, vicdanın da, ilmin de, 
vücdün yani zenginliğin, kudretin sahibi ve faili manasına "Vacid"dir. 

Yüce Allah'a "Mevcud" denilmesinin caiz olduğunda müteahhirin (son de
vir alimleri) ittifak etmişler ise de "mevcud" kelimesi bir ism-i mcruı (edilgen 
ortaç) olup yok iken vücut verilmiş şeylerde yani sonradan olma �cylcrde kul
lanıldığı için mütekadimin (önceki alimler) içinde Allah'a "mcvcu<l" denilme
sinden çekinenler olmuştur. Bize nakledilen Allah'ın güzel isimleri arasında da 
"mevcud" ismi bulunmayıp "Vacid" ve "Hak" isimleri vardır. 

Vacid ile Mevcud kar§ılaştırıldığında en açık olan mana; vacid, mevcudun 
faili, varlığın sahibi, veya var olmanın faili yani mucid (var eden, vücuda geti
ren) manasına olmaktır. Fakat ��:J fiili :��1 ona vücut verdi, onu var etti 
manasına meşhur olmadığından üç harfli fiilden türetilen "mevcud" ism-i 
mef ulü (edilgen ortacı)nü kural dışı olarak "icad"ın ism-i merulü (edilgen or
tacı) yerinde düşünmüşler, buna göre "vacid"in de kural dışı da olsa "mucid" 
manasına düşünülmesi gerekirken bunu söylememişler ve burada Allah'ın 
yaptığı söylenen � 1 �J fiillerini de � "bildi" manasına tefsir ederek "bildi, 
bilir" manası vermişlerdir. KuJların yaptığı söylenen bulma işi, tesadüf etme ve 
"ef'al-i kulub"tan i l im yani bilmek manalarına gelir. Fakat insanların 
buluşundan önce de, bilişinden önce de yokluk veya bilmeme durumları vardır. 
Yüce Allah hakkmda ise bu düşünülemeyeceğinden mutlak manada bilmek 
şeklinde tefsir olunmak gerekeceğini söylemişlerdir. Buna göre mana, "seni bir 
yetim bilip yahut yetim iken bilip de barındırmadı mı?" demek olur. Lugat iti
banyla �:J nin öznesine vacid, merulü (tümleci)ne ''mevcud" denilmek doğru 
olur. Bu itibar ile, 'd� ;Jl ve ��:, fiilerinin fai l i  olan yüce Allah "vacid", 
mefulü ve muhatabı olan Hz. Peygamber "Mevcud" olmak gerekeceğine göre 
mana; "Rabb'in seni yetim olarak mevcut edip de barındırmadı mı? '' yani, yetim 
edip de barındtrmadı mı? mealinde olması yakışmaz değil ise de, dilde �� fiili-
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ı ı in hOyh• kud, yanı ıııcvcul etme manasına kullanılması kurala uygun ol
ı ıwdı.111ulıın dola v ı iL' fsirci ler, bu yönü nazar-ı itibara almam ış, "bulmak" 
nıı\11�Ktıulutı isi ia ı ( ' olarak bir mef'ul (tümleç) alan, doğrudan doğruya iki meful 
(!011 11"4') ıılırn '' t· fo I · i ku lub"tan 11bilmek" manasına olmasını uygun bulmuşlardır. 
ls t ln t t• 01 1 1 1 1 1\I ,  "bulmak" dediğimiz tesadüf etme manasıy)a vicdan, kendisinden 
Oıu·,· hiı y c ık l ı ık olmasını veya araştırmayı gerektireceğinden dolayı yüce Allah 
lınl-.kıııda i ı ı ık; ınsız olmasından, fakat Allah'a nisqet olunan buluş, varlık ve zen
� i ı ı l ı k ,  i l k  olarak vücuda getirmek ve yaratmak manasına olabileceği gibi 
Sl'\llll 'k ma n as ın a da olabilir. Burada fikrimizce bunun en uygunu bu fiillerin 
st·\mek manasına olmasıdır. Zira birçok mevcutlar arasından birini alıp seçmek, 
k ıymetli bir şey arayıp bulmak manasına benzetme ve temsil suretiyle ifade 
edilmekte önemi gösteren bir belağat nüktesi vardır. Bu üç ayetten her birinde 
de böyle gittikçe yükselen bir seçip alma manası vardır. Nitekim bu seçme 
nıan asına 11yet im11 1 afzında son derece güzel bir işaret bulunduğunu 
hatırlatmışlardır. Zira asıl yetim, küçükken babadan öksüz kalan demek olup 
bunda tek başma yalnız kalmış olmak manası vardır. Onun için tek ve benzersiz 
veya pek az bulunur kıymetli şeye de yetim denilir. Benzeri yok gayet kıymetli 
inciye "dürr-i yetim" denilmesi de bundandır. Siyer'de bil indiği üzere Hz. Pey
gamber (s.a.v.) babası Abbdullah b. Abdülmuttalib'ten yetim olarak dünyaya 
gelmişti. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in dedesi Abdülmuttalib, oğlu Abdullah'ı hurma 
almak için Medine'ye göndermiş, Abdullah orada vefat etmişti. O sırada Resu
lullah (s.a.v.) henüz ana karnında altı aylık bir yavruydu. Dolayısıyla doğarken 
yetim olarak doğmuştu. Anası Hz. Amine ile beraber dedesi Abdülmuttalib'in 
yanında idi. Sonra altı yaşında iken annesi de vefat etti. Daha sonra da sekiz 
yaşında iken dedesi Abdülmuttalib vefat etti. O vakit de onun vasiyeti i le am
cası Ebu Talib vasisi olarak onun sorumluluğunu yüklenip yanına aldı. Güzel 
baktı ve çocukluğunda da kendisinde diğer çocuklarda görülmeyen olağanüstü 
durumlar görüldüğü için ona çok özen gösterdi. 

Rivayet edildiğine göre Ebu Talib bir gün kardeşi Abbas'a 

- Kardeşim, de<li, sana Muhammed'den gördüğümü haber vereyim mi ?  
dedi. Abbas: "Evet" deyince: 

- Ben, dedi, onu himayeme aldım. Gece ve gündüz bir an ondan ayrılmaz 
oldum. Onu kimseye güvenip bırakamıyordum. Hatta kendi döşeğimde uyu
tuyordum. Bir gece soyunup benimle beraber uyumasını söyledim. Baktım, 
yüzünde bir hoşnutsuzluk var. Benim isteğime karşı çıkmak da hoşuna gitmedi. 
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"/\ ıncacığıın, yüzünü ben<len çevir de soyunaytm. Çünkü ben vücuduma hak-
mandan hoşlanmam." dedi. Sözüne şaştım. Gözümü çevirdim, döşeğe girdi, hen 
dl' girdim. Baktlm ki aramızda bir örtü var. Vallahi ben onu döşeğime koy·· 
manııştım. O gayet yumuşak, miske batırılmış gibi hoş kokulu idi. Vücuduna 

' 

hakayım diye gayret sarfettim, bir şey göremedim. Çok vakit de ben onu 
dii�cğimden kaybederdim. Aramaya kalkardım, kalktım m ı  "ha amca, ben bura
dayım" derdi. Dönerdim ve çok zaman ondan hayret ettiğim bir söz işitirdim. 
1 h.ı da geceden biraz geçince olurdu. Bizler yemekte içmekte besmele çekmez, . 
dlıamdülillah demezdik. O ise yemeğe başlarken �'-lı �I � 11Tek olan Allah'm 
adıyla" derdi. Yemeği bitirince de "el-HamdülHiah" derdi. Ben ona şaşardun. 
Kendisinde ne bir yalan, ne bir gülmek, ne de bir cahillik gördüm. Çocuklar oy
narlarken de onlarla beraber durmazdı. Ömrüme yemin olsun ki bu, büyük bir 
fcyzden bir alamettir. 

��:;.Jı t17L.. ��I )1 .� ·-�� � y� .4,JI � 
,, .,. .,, "' ; "' , .,. , 

"Daha beşikte iken parlak deliller halindeki şeref işaretleri, dedesinin saa
detini arlınyordu. " 

iv A., bir şeyi diğerine katmak, geri çevirmek manasından bir yur<la, bir 
barınağa kondurup barındlfmak demektir. Yüce Allah Hz. Peygamber (s.a.v.)'i 
önce babadan yetim olarak vücuda getirmiş iken güzel bir şekilde barındırmış, 
sonra anadan, sonra dededen yetim etmiş yine barındırmış, böylece gittikçe so
nunu önünden daha hayırlı yapmak üzere terbiye edip seçmiş, hiçbir zaman terk 
edip de bırakmamıştır. 

Demişlerdir ki: Burada edebi tefsirlerden olmak üzere ı-•. -� sözünde "dürr-i 
yetim" (eşsiz inci) manasma da işaret vardır. Şöyle demek olur: Seni halk içinde 
benzersiz, imkan sedefinde eşsiz olarak seçip de kalbini kendisine çevirmek 
suretiyle koruma ve himayesinde barındırmadı mı? Şüphesiz ki barındırdı, dcği! 

. ') mı. 
,-.J �G ��� "Seni yol bilınez bulup da. "  Bu, önceki cümlenin özet olarak ifade 

ettiği mana üzerine bağlanmıştır. Zira olumsuz cümlede bulunan istifham-ı 
inkarı, olumsuzu inkar ve olumluyu anlatmak demek olduğundan bunlar da 
onun özeti üzerine "vav" atlfası (bağlacı)yla bağlanmak suretiyle istifham-ı tak
riri şeklinde ifade olunmuştur. ;J ile olumsuz yapllan � muzari fiiline 
bağlanarak onun hükmüne dahil olması da caizdir ki ":ııl, ���� ı.S�G (,_ -� ��� L.1 
l.S� "Seni yetim olarak bulup harındtrmadı mı ve seni yolunu şaşır:nış bulup 
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�·ol �,·; ..... ıermecli mi?" demek olur. 
DALL, bilindiği gibi yitik, hangi yola gireceği hususunda şaşkın, yahut 

yanlış yola giden sapık manalarına gelir. ı.;';i. C.� �� j:;, C. "Sizin arkadaşınız 
şaşırmadı, azıtmadı da. "(Necm, 53/2) buyurulmuş olan Resulullah (s.a.v.) hiçbir 
zaman akıl ve dinde sapık manasına "dal l "  olmamıştır. Allah'ın birliğine inana
rak yetişmiş, hiçbir puta secde etmemiş, Allah'tan başka ilah tanımamış, ahlakı 
temizdi, hiç bir kötü fi i l  işlememişti. Her hususta güvenilir kişi olarak 
tanınmıştı. Dolayısıyla şirk sapıklığı, heva ve hevese göre amel etme sapıklığı 
onun yüce zatından uzak idi. Yüce Allah onu ta baştan it ibaren o gibi 
sapıklıklardan uzak kılmış, ona sağlam bir bakış ve görüş bahşetmişti. Bununla 
beraber peygamber olmadan önceki akıl ve dirayeti ile peygamberlikten sonraki 
i l im ve hidayeti arasında büyük bir fark vardı k i  bu fark çocukluk ile ergenli k  
arasındaki farktan daha büyüktür. Hz. Peygamber (s.a.v.) peygamber olmadan 
önce de kavminin, Arap müşriklerinin dinlerindeki bozukluğu görmüştü. 
Karşısında bulunan Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi iki dinin çığırından çıkmış 
olduğunu da sezmişti. Fakat girilmesi gerekli olan ve mücerret (soyut) akıl ile 
idrak edilip kavranması mümkün olmayan Hak din ve şeriatmm ne olması lazım 
geleceğini ve dünyayı sarmış olan bunalım içinden nasıl çıkılıp da Hakk'a eri
leceğini belirlemede şaşırmış idi. Kitap okumasını bilmez, cihana ruh yayacak 
olan iman ve İstam'm ayrıntılı temel esaslarından ��I � � ::,... ;- �.S- �� 
"Kuşkusuz sen ondan önce ğafillerden idin. "(Yusuf, 12/J), ::,_.' 4'::,.. � ;- �S'�j 

;.ı._.�: � "'Jj y8' "Sen bundan önce hiç kitap okur değildin, h�f� da, elinle yazı 
, " , , ,, 

yazmazsın. "(Ankebut, 29/48), �� �1 "'Jj yGS:.ll'.'a \SJJ; ;- �s- C. "Oysa sen, kitap nedir, 
iman nedir bilmezdin. "(Şura, 42/S2) buy�uldu'ğu üzere ğafil idi. İşte burada 
\'� ;!J�jj "Seni yol bilmez buldu. " buyurulması, bu şekilde peygamberlikten 
önce ve çocukluk çağlarmdaki gafi11ik ve şaşkınlık hallerine işarettir. 

Yani sen, peygamberlikten önce akılların yol bulamadığı hakikatler ve 
şeriatlerden gafil ve yol arayan bir yitik halinde şaşkın iken Rabb'ın seni bulup 
seçerek 4'',;i.; hidayet buyurnıadı mı? Verdiği vahiy, indirdiği kitap ile bilme
diklerini bildirerek doğru yolu göstermedi mi? �U �� ��jj Ve seni yoksul 

, 

iken bulup seçip de zengin yapmadı mı? 

AİL, "ayle" yani fakir ve ihtiyaç sahibi yoksul, bir de çok çoluk-çocuk sahi
hi, yani kendisine muhtaç olan ailesi, yoksulları çok, çok yoksullu manaların� 
gelir. Burada iki mana ile de tefsir yapılmıştır. 

BİRİNCİSİ, sen serveti yok bir yoksul iken yine seni seçip zengin kılmadı 
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mı? demektir. Resulullah (s.a.v.)'a babasından bir dişi deve ile bir cariyeden 
hu�ka miras kalmamıştır. Sonra yüce Allah onu önce Şam'a yaptığı ticaret scfc
ı· indcn elde edilen bereketli kar ile, Hz. Hatice ile .evlendikten sonra da onun 
hütün servetini hibe etmesiyle zengin etmiş, daha sonra Hz. Ebubekir de malının 
hepsini Allah için Resulullah (s.a.v)'a getirmiş, "çoluk-çocuğuna ne bıraktın?" ' 
buyurduğunda "Allah ve Resulünü'' demişti. Daha sonra da yüce Allah'ın ihsan 
buyurduğu fetihler ve ganimetler ile zenginlik elde edilmiştir. Fakat bu fetihler 
Mcdine'ye h icretten sonra olduğu için bu surenin inişi sırasmda değil '..;� 
�"? � �'-.. h·-� "Rabbin sana verecek ve sen razı olacaksın. " manasınca ilerde 
olacağı vaad edilmiş olan lütuflar arasındadır. 

İKİNCİSİ, sen yoksullu idin, birçok çoluk-çocuğun, muhtaç arkadaşların 
vardı. Senin yüzünden, senin ilim ve irşadından feyiz bekliyorlardı. Allah senin
le onları zengin etti, hidayete erdirdi demek olur. Fakat açık olan evvelki 
manadır. Bunlarla daha önce geçenler arasında bir irtibat kurunca mana şu 
olmuş oluyor: Görülüyor ki bunların hepsinde sonu evvelinden hayırlı olmuştur. 
İşte böyle senin için bundan sonra da her halin sonu başından daha hayırlıdır. 
Şimdi bunun neticesi olarak şu üç şeyin yapılması gerekir: �U O halde, yani hal 
böyle olunca, sen de Rabb'ının bu var olan ve olması vaad edilen ihsan ve ni
metlerinin bir şükür alameti olmak üzere ;. __ -) yetime, herhangi bir yetime � 
A;J sakın kahretme, zayıf sayıp da hor bakma ki, hakkını kaybetmeyesin. 
Çünkü yetimliği tattın ve hakkındaki ilahi lütfu gördün. 

Rağıb'm "Müfredat"ında KAHR, hem üstün gelme, hem zelil kılmadır. 
Ayrı ayrı her iki manada da kullanılır.( 1 ) Şu halde her ikisi de yasaklanmıştır. 
Yetimi zayıf saymamalı ve zelil etmemeli, hakkını, hukukunu gözetmeli ve 
buna özen göstermelidir. Razl'de yazıldığına göre bu ayet, Hz. Peygamber 
(s.a.v) Hz. Hatice'nin çocuğu�a bağırdığı zaman inmiştir.(2) Bir bağırma veya 
yüz ekşitmeden dolayı "sakın kahretme" diye sitem edilince zelil kılımr, mola 
veya hakkı yenilirse nasıl olur? 

İbnü Mesud (r.a.) bir merfu hadiste ResuJullah (s.a.v.)'ın şöy le buyur· 
duğunu rivayet etmiştir: "Her kim bir yetimin başını silerse cJinin geçtiği her 
kıla karşıhk ona kıyamet günü bir nur olur.11<3) Aynı şekilde Hz. Ömer (r.a.) d� 
bir merfu hadiste Hz. Peygamber (s.a.v)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: 

( 1 )  Ragıb cl-İsfchani, a.g.c., 414. 
(2) Fahrü'r-Razl, a.g.c., XXXJ, 220. 

(3) Ahmed b. Hanbd, V, 250, 265. 
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Yelim n�lııdıgı ·ı.aman onun ağlamasından Rahman'm Arş'ı titrer. Yüce Allah 
nH•lr.klc•ı iıu· huyuıur ki: Ey meleklerim! Şu babası toprakta kaybedilmiş olan 
yc:timi n�tlnı ı ı ı ı  kimdir? Melekler: "Sen en iyi bilensin ey Rabbimiz! derler. Yüce 
Al luh huyı ını r  ki: "!jahit olunuz, her kim bunu susturur, hoşnut ederse ben de 
onu k ı yuml'I günü hoşnut etmeye garanti veriyorum. ıı ( 1 )  Bundan dolayı Hz. 
<')mrı ( r. ı ı . )  hir yetim gördüğü zaman başını okşar ve ona bir şey verirdi, diye 
rivııy,·ı cdilıni�tir. Fakat başına nasıl dokunduğu, nasıl okşadığı hakkında sahih 
hiı �l'Y gdmcm iştir. 

1 B i r  hadis-i şerifte de Resulullah (s.a.v.): :k-� � Jll �I r�! �\.i! r·:)ı ��Ul 
" Ben ve  yüce olan Al lah'tan korktuğu takdirde, yetime kefil olan şu ikisi gibi
yiz" buyurmuş ve şehadet parmağıyla or�a parmağını göstermiştir.<2) Daha bu
nun gibi birçok haber vardır. � 'jj J;WI L.t, İsteyene gelince, sakın onu 
koğma. İsteyeni yahut soranı azarlama, yani azarlayarak koğma da lutfet: 
İhtiyacını gi-der, yahut yumu§ak dille reddet. 

Tefsircilerden bazıları, ''sail'den maksat, dünyaya dair bir şey isteyen dilen
cidir" demişlerdir. rJ�G fi' 1! j;. �ı_,:.ı �� "Mallarmda dilenci ve mahrum için 
hir hak vardır. "(Zari yat, 5 1/ 19) ayetinde de buna işaret vardır. � :  � �(, j;. J;U 
�)Jı "Dilenci, at üzerinde gelse bile hakkı vardır. "(3) diye bir hadis de yaygı�dır: 
AIUsi'nin yazdığına göre, İmam Ahmed, "bunun aslı yoktur" demiş(4); fakat Ebu 
Davud bunu Hz. Hüseyin b. Ali'den mevkuf olarak rivayet edip susmuş; Iraki 
"senedi sağlamdır" demiş, onun bu fikrini kabul edenler de olmuş; İbnü Abdi'l
Berr, "sağlam değildir" demiş, çokları İmam Ahmed'in görüşüne itimat 
etmişlerdir. Hz. Aişe'den ve daha başkalarından, ·.)� ::;. �1 C. J.;wı J� � 
"Dilenci doğru söylemiş olsa onu reddeden felah bulmazdı. 11<5) diye rivayet edil
m iş, İbnü Med1nl, "bunun da aslı yoktur" demiştir. Bununla beraber Taberani 
"Kebir"de Ebu Ümame'den merfu olarak ona yakın olan şu hadisi rivayet 
etmiştir. ;.;.'.)� ::;. C:Ol (. �;� �Wı �1 'l) "Eğer düşkün ve yoksuJlar yalan 
söylemeselerdi onları redd�den felah bulmazdı. 11<6) Buna ilişene rastlamadım. 

( 1 )  Kurtuhl, Ahkamü'l-Kur'an, XX. ı o ı. 
(2) Buhari, Talak, 25, Edch, 24; Müslim, Zühd, 42; Ebu Davud, Edcb, 123; Tirmizi. Birr, 14; Mu-

v<ıtta, Şiir, 5; Ahmed b. Hanhcl, il, 375; V, 333; Beyhaki, cs-Süncnü'l-Kühra, VI, 283. 
(3) Ebu Davud, Zekat, 33; Muvatta, Sadaka, 3; Ahmed h. Hanhcl, 1, 201. 

(4) AIUsi, a.g.c., XXX, 209. 

(S) Süyuti, :ı.g.c., 11, 442 (75 1 5) ; Sahavi, d-Mckfisidü'l-Hcıscne, s. 547; Kc�fü'l-hafo, II, 203 

(2100). 

(h) Kc�fü'J-hafa, il, 203. 
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Bununla beraber demişlerdir ki, dilenciyi azarlamanın yasaklanmış olması. iste .. 

l l ll�dc ısrar etmediği durumdadır. Eğer istemede ısrar eder de yumu�ak hir 
�'�k i lde reddetmek fayda vermezse o vakit azarlamada bir sakmca yoktur. Zira 
üWı �l1.Jı �)� � "insanlardan yüzsüzlük edip de ısrarla istemezler. "(Bakara. 2/ 
·.�73) övgüsü, ısrarın yerildiğini ifade eder. Yerilen bir şey de azarlanmaya · 
dcğcr. 

Ebu'd-Derda, Hasen, Süfyan ve daha bazıları da burada "sail"den maksadm. 
mal isteyen değil, i l im ve din ile ilgili soru soran demek olduğu görüşüne 
varmışlardır. Denilmiştir ki: Önceki görüşe göre de bu, delalet yoluyla öncelikle 
sabit olur. Çünkü mal dilencisine istediğini vermeye gücü yeten kimse 
yumuşak bir şekilde reddedip de bir şey vermediği zaman tehdit edilmemiştir. 
Oysa ilim soran kimseye ilmi olan kimsenin cevap vermemesi öyle değildir. Bir 
hadis-i şerifte: 181 �1� �1 � * :;.  � :;.  "Kendisine bir ilim sorulup da 
onu gizleyen kimse, ateşten bir gem ile gemlenir."( 1 )  buyrulmu�tur. Bu görüşü 
daha açık görenler olmuştur. Fakat mutlak manada "sail" lafzı. dilenci 
manasında asıl olmakla beraber dileyen veya dilenen(2) veya hangi suretle olursa 
olsun isteyen veya soran, mutlak olarak ''talep eden" manasmı da taşır. Bunlar 
fi i l in mef'ul(tümlec)lerine, sözün söylendiği makama göre ayırt edil ir . 
" Kamus1un açıklamasına göre sual ve mesele kelimesi, asil olarak dilenmek 
manasına konulmuştur. Mutlak bir şekilde talep, istemek ve sormak manasına 
da kullanllır olmuştur. "Beşair"in verdiği ayrıntılı bilgiye göre ''sual" maddesi, 
bir şeyi talep ve yalvararak istemektir ki, bir kimseden bilmeyi veya bilmeyi 
sağlayacak olan bir şeyi yahut mal veya mal ı sağlayacak olan bir şeyi isteyip 
dilemek, yani sormak veya dilenmek suretiyle istemektir. Birinci mananın ce
vabı dil ile olur. Sorulan şey ne ise dil ile cevap verilir. El bunda dilin yerine 
geçen halefidir. Söylenecek olanı yazı veya işaret ile eda eder. İkinci Manfanın 
cevabı ise el ile olur, istenileni verir. Bunda dil elin halefi olup onun yerine 
geçer. Söz verir, yahut "hayır" diye reddeder. Sormak manasma geldiği znnrnn 
bu fiil ikinci metıul (tümlec)ünü hazan doğrudan doğruya, hazan dcı harf-i Cl'rlc 
alır. "Onu ona sordu" manasma (.iS' ;.Jt., , GS' :;.  �t., ve (� :ıJt.. derler. İk inci 
mefulünü daha çok :;_ harf-i cerri ile alır. Dilenmek manasında da doğrudan 

f 

doğruya veya harf-i cerri ile meful alır. � � ;JJı ı)t.ı� "A l/a/1'111 liiıuf ve ih-
, ,  , 

( 1 )  Ebu Davu<l, İ lim, 9: Tirınizi, İ lim, 3; İhn Macc, Mukaddime, 24: Alum·<.I h. l l ıınhcl, i l .  26'.l, 

305, 344, 353, 495� Süyuli, Camiu's-Sağir, i l, 608 (8732) 

(2) Bilindiği gihi dil im izde dilemek, irade ve mqicl kelimelerinin kar�ılığınll:ı kullanılır. Dilen

mek ise daha özel olaruk dikncilik yapmak manasınadır. Zelillik mfıniısını i<,;crir. (Mücllil) 
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.\·11111111 i.,·1ı•l1i11. ''( N isi't, 4/J2) ve . . .  �� ��t:. rlf, "Onlardan lüzumlu hir şey iste
diRimlı 111mı111 . . .  "( l\hzab, 33/53) ayetlerinde olduğu gibi. Sözün kısası, bu ke
limr.. """ dilcnım·k manasında hakikat, sormak manasında da "doğru haber iste
nırk mfüwsl·1wı iylc istiare denilmiştir. 

�" halde sualde asıl olan bir ihtiyaç halinde istemek veya sormaktır. 
"Sııil "tk diknci manası esas ve dilencide zaruri olarak ihtiyaç duyulan miktarda 
hir �ey isleme manası açık olduğu için mutlak olarak "sail" denilince iki manayı 
da ta�ıyarak gerek mal, gerek ilim isteyen dilenci demek olur. İhtiyaç halinde 
olrnıyarak hakkını istemek veya emretmek yahut imtihan etmek yahut can 
sıkma ve bunaltma yoluyla bir şey istemek veya sormak gerçekte sual değildir. 

� 

Mal suali, zelil bir şekilde ihtiyacını istemek manasına bir dilenmek olduğu 
gibi, i l im suali olan sormak da, öğrenerek bilgisizliğini gidermek kastıyla alçak 
gönüllü bir şekilde açıklık isteme suali olmalıdır. Burada ise merul (tümleç) 
zikredilmemekle beraber, daha önce hem mal, hem ilim ihtiyaçları zikredilmiş 
olduğu için bu karine (ipucu) ile "sail", gerek mal ve gerekse ilimle ilgili bir şey 
isteyen ihtiyaç sahibi istekli manasına anlaşılması gerekir. Bu izah şekline göre, 
iki görüşün ikisi de bir araya getirilmiş olur. 

İkinci görüşün asıl faydası; yüzsüz, asıldı mı bırakmayan, ısrarlı mal dilen
cilerini konu dışı bırakmaktır. Çünkü öğrenmek maksadı olmayarak soranın bu
raya dahil olmaması gerekir. Fakat ihtiyaç ve maksat, gizli işlerdendir. 
Görünüşte her hangi bir soru ve istek, bir ihtiyaç manası ifade ettiğinden, bir şey 
soran veya isteyene ilk anda kötü zan beslemeye hak yoktur. Sualinde ısrarına 
göre doğru veya yalan söylediği neticesine varılabilir. O halde hangi "sai)" olur
sa olsun işin başında hemen azarlanmamalı, istediği verilmezse bile koğulma
malı, incitilmemelidir. Yüzsüzlük ve ısrar etmesi halinde de anlaşılan durumuna 
göre, layık olan ne ise o şekilde karşılanmalıdır. Zorda kalan ve muhtaç olana, 
güç yettiği kadar mümkün olan yardım farz derecesine kadar varabilir. 

Eğer sual yerilen bir sual ise, derecesine göre kötülükten nehyi gerektirir. O 
zaman azarlamak yaraşır. Çünkü mümine eziyet vermek de haramdır. Eğer sual 
övülen bir sual ise, azarlamak ve incitmek mu�lak şekilde haram ve yasak olur. 
Gücü yetenin buna uygun cevap vermesi, nimeti anmış olmak üzere vacip veya 
mendub olur. 

İlim dilenmek genellikle övülmüştür. Bunda, eziyet ve saygısızlık derece
sine varmamak şartıyla, ısrarla yalvarmak da güzel görülmüştür. Mal dilenmek 
ise genellikle yerilmiştir. Ancak başka bir kazanç yolu bulamayan muhtaç için 
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hır izindir. Böylelerine yardımı düşünmek ise gücü yetenler için bir borçtur. �u 
halde ihtiyacı olmadan dilenen yerilmiş dilenciler azara layık olduklarmdan do
layı ikinci görüşte olduğu gibi bu yasaklamaya dahil olmamak gerekirse de, biz
ı.a ı istemenin kendisi bir ihtiyaç delili olduğu için, herhangi bir dilenciyi aksi 
sahil olmadıkça azarlamak, yetimi ezmek gibi yasaklanmıştır. 

�� ;·�·ı L.r, Ama Rabbinin nimetini, gerek mevcut, gerekse olacağı vaad 
edilen "iıi��tini �� hemen söyle, anlat da anlat. Sade lafını ederek ve gösteriş 

/ 

yaparak gururlanmak için değil, hakkını takdir, şükrünü yerine getirmek için 
eserini gösterecek, başkalarını da istifade ettirecek şekilde sözlü veya fiili olarak 
anlat. 

Bu üç ayet l.U 'daki "fa" ile, önce anlatılanların neticesini göstermesi itiba
riyle şunu ifade eder: Rabb'inin sana lütfettiği gibi yetime şefkat, isteyene mer
hamet, Allah'm muhtaç ku1Jarına maldan mal, il imden ilim, vaadden vaad ile 
lütuf ve ihsan ederek sonunun önünden, ahiretin dünyadan daha hayırlı 
olduğunu duyur. Böyle nimeti anlatmak suretiyle Rabbinin büyüklüğünü her
kese tanıt. 

BİR IIATIRLATMA: Bu Duha Suresi'nin sonunda ve ondan sonra 
Kur'an'm sonuna kadar her sure bittiğinde tekbir getirmek sünnettir. Bu Resulul
lah (s.a.v.)'dan rivayet edilmiş olup öteden beri yapılagelmiştir. Yedi kıraet 
imamından biri olan İbnü Kesir yoluyla rivayet edilmiştir. Bunu rivayet eden 
Ebu Hasen Bezzi şöyle demiştir: İkrime b. Süleyman'a okudum. Dedi ki: İsmail 
b. Abdulla b. Kostantin'e okudu. Ve'd-Duha'ya geldiğimde şöyle dedi: Hatim 
edinceye kadar her surenin sonuda tekbir al. Çünkü ben Abdu1lah b. Kesir'e ok
udum. Ve'd-Duha'ya geldiğimde "hatmedinceye kadar tekbir aI."(l ) dedi ve 
Abdullah b. Kesir bana haber verdi ki Mücahid'den okumuş. O bunu emretmiş 
ve haber vermiş k i  İbnü Abbas ona bunu emretmiş ve haber vermiş ki Übeyy b. 
Ka'b ona bunu emretmiş ve haber vermiş ki Rcsulullah (s.a.v) ona bunu cmrct
miş. (2) Bunu sahih kaydını koyarak Hakim ve İbnü Merduye, "Şuab"da Beyhaki 
ve kıraet kitapları tesbit ve nakil etmişlerdir. Nisaburi "Öaraibu'l-Kur'an" adla 
tefsirinde bu rivayeti kaydettikten sonra da demiştir ki: İmam Şafii'dcn rivayet 
edildiğine göre O da ve'd-Duha'nm sonundan Kur'an'ın sonuna kadar her 
surenin bitiminde tekbirin sünnet olduğu görü§ündedir. Kunbül'den de höylc ri
vayet edilmiştir. Bunun sebebi, zikredildiği üzere vahiy, biraz gecikip de bu 

( 1 )  Alfısi, a.g.c., XV, 2/21 1 .  

(2) Hakim, Müstc<lrck, cl-Kurtuhi, a.g.c, XX, 103. 
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slırc in<liği zaman Resulullah (s.a.v.) bunu tasdik ederek "Allahu Ekber" demiş 
olması<lır.< 1 )  

Kıractle ilgili bir kitap olan "Zübdetü'J-İrfan"da şu uyarı vardır: Biliniz ki 
Ve'd-Duha'nın sonunda ve ondan sonra Kur'an'm sonuna kadar her surenin so
nuda tekbir getirmek sünnettir. Bu, Resulullah (s.a.v.)'ın fii l i  ile sabittir. Dola
sıyıla her surenin sonunda "AJlahü Ekber" deyiniz IJ"'�ı �� 6i,;1 Jj Suresini bi-

, � , 

tirdiğinizde de tekbir alınız. Sonra Fatihatu'l-Kitab'ı ve Bakara'nın ilk ayetlerini 
�� a kadar okuyunuz. Sonra hatim duası ediniz. Buna ''halli mürtehil" deni
lir. Bunların hepsinde hadisler vardır. Meşhurdur. Bununla beraber not olarak şu 
uyarıyı yapar: Şu da bilinmelidir ki tekbir kıraet alimlerinden hiç birisince vacib 
değildir. Çünkü Kur'an'dan değildir. Ebu'l-Feth Farisi demiştir ki: Her hatim 
eden için bunu yapmak mutlaka gereklidir demeyiz. Fakat her kim yaparsa iyi
dir, güzeldir. Her kim de yapmazsa ona bir vebal yoktur. Bunu yapmak sünnet
tir. Çünkü Bezzi İmam Şafii'den şöyle nakletmiştir: Bana dedi ki: Tekbiri terk 
edersen Resulullah (s.a.v)'ın sünnetlerinden birini terketmiş olursun. İbnü Abbas 
da Übey'den şöyle rivayet etmiştir: Peygamber (s.a.v .) """'�! �� '��1 Ji suresini 
okuduğunda, Fatiha'yı da ��1 a kadar okudu. "Siracü'ı'-Kari�'de de böyle yazı-

, 

lıdır. Nisaburi'nin de açıkladığı gibi tekbirin lafzında bazılara yalnız "Allahü 
t 

, ,, J Ekber" ile yetinir. Diğerleri kelime-i tevhid ile beraber :,;.s-ı aJıj aJı \ti 4.11 'J der. 
" Eİhamdülillah" diyerek hamd getirmeyi ilave edenler de vardır. 

Vahyin kesilmesi tehlikesi gibi bir keder sırasında bir kuşluk vakti güneşi 
parıltısıyla gelen ve hüzün gecesini sessizliğe kavuşturarak Rabb'inin yardımı
nın devamı ile sonun önden daha hayırlı olduğunu ve ilerdeki lütfun büyüklüğü 
ile hoşnutluk gayesine erileceğini müjdeleyen ve Hz. Muhammed (s.a.v.)'in 
hayatının evveliyle sonunu karşılaştırarak, netice itibarıyla yetime şefkat, maddi 
ve manevi muhtaçlara merhamet hislerini uyandırarak sahip olunan nimeti an
latma emriyle son bulan bu mübarek surenin sonunda tam bir iman ve iç ra
hatlığı ile sahip olduğu nimeti söylemeye acele ederek "Allahu Ekber" diye bir 
tekbir almanin ne güzel bir emre uyuş, ne hoş bir gönül huzuru ilanı, ne büyük 
bir şükran duygusu ifade ettiğini ve bu şükran duygusunun sona kadar yenilene 
yenilene devam etmesi de nasıl arzuya şayan bulunduğunu hissetmemek 
mümkün değildir. Fakat bu tekbirin bu sureler sonunda Kur'an'dan bir parça 
olduğu zannı verilmemek ve farz olarak değil de o zevk ve manayı duyanların 

( 1) cn-Nis:ıhuri, Garaihu'l-Kur'an, XXX, 1 13. 
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duygularına bırakılmış bulunduğu anlatılmak için kıraetlerde tevatür ile nakk· 
c l i l nıemiş ve terkedilmesi caiz olmak üzere Resulullah (s.a.v.)'ın fiili ve hir yol
c laıı da emri olmak üzere hususi olarak rivayet edilmiştir. Neticede bu mcnduh 
Vl' ın üstehab olarak adet halinde uygulanır olmuştur. Bugünkü uygulama da 
hi;ylcdir. Çoğunlukla "Allahü Ekber" denilir. Çok vakit de "Allahü Ekhcr. · 

l .ı.ı i lfıhc illallahu vallahu ekber ve lilJahi'I hamd" denilir. Konuyla ilgili geni� 
hi lgi için Cezeri'nin "Neşr-i Kebir" ine bakılmalıdır. 

Şimdi hüzünleri dağıtan bu ferah ve gönül rahatlığı üzerine artık dünyada 
lı i <.;b ir zorluk ve zahmet kalmadı zanniyle tembelliğe düşülmemek, ancak her 
1.orluğun yanında kolaylıklar bulunduğunu bilerek sahip olduğu nimeti anlatmak 
i,in daha çok çalışmak, hem yalnız nimeti görmekle kalmayıp o nimeti verenin 
zatına bakmak ve bütün rağbetini ona yönelterek ona doğru gitmek için 
çalışmanm gereği anlatılmak üzere de bu sureyi aşağıdaki gibi İn§irah Suresi iz
lem iştir. 



• 
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ln§irah Süresi 
Mekke Döneminde İndi 

" 

Ayet Sayısı: 8 

Cüz: 30 

Bu, İnşirah suresidir. Çoğunluğa göre Mekke'de ve Ve'd-Duha'dan �onra 
inmiştir. Hatta Tavus ve Ömer b. Abdilaziz bunu onun devamı ve tamamlayıcısı 
sayarak ikisini bir sure kabul etmiş ve bir rekatta okumuş oldukları rivayet edil
miştir. Fakat mütevatir olan genel mushaflarda araları besmele ile ayrılmış ve 
aşare kıraetlerinin hepsinde de iki sure olarak okuna gelmiş olduğu için bir sure 
fayılmaları doğru değildir. Aralarında şiddetli bir bağ bulunmakla beraber 
önceki, vahyin kesilmesi ile meydana gelen keder ve iç sıkıntısı zamanında i11e
rek gönül rahatlığı vermiş, ikincisi ise gönül rahatlığı anında inerek onun 
hükmünü açıklamış ve nimetten nimeti verene teşvik etmiş olmak itibariyle 
farkladırlar. Bu, önceki sureden daha çok bir kuvvet ifade etmekte olduğu için 
Bikai bunun Medine'de indiği görüşüne varmış, İbnü Merduye de Cabir b. 
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tlillah'tan 4. ve 5. ayet olan usür (zorluk) ve yüsr (kolaylık) ayetlerinin Me -
dinc'de indiğine dair bir hadis de rivayet etmiştir.(1) Bu surenin ifade ctt i�i 
manaya göre Medine'de inmiş olması yakışmaz değil ise de hadisin sıhhatinde 
duraklanmış ve surenin Mekke'de indiği tesbit edilmiştir. 

Ayetleri : İttifakla sekizdir. 
Fasılası : y , ı . � harfleridir. 

Meal-i Şerifi 

1- Biz senin için (mutluluğun) göğsünü açmadık mı? 
2- Senden yükünü indirmedik mi? 

3- O senin sırtını ezen yükü. 

4- Senin şanını yüceltmedik mi'? 

5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık vardır. 

6- Evet, zorlukla beraber bir kolaylık vardır. 

7- O halde boş kaldın mı, yine kalk (başka bir iş ve ibadetle) yorul. 

8- Ancak Rabbine yönel. 

(1) Alfısi, a.g.e., XV, 2/211. 
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(:;.:.; ;Jl Açmadık mı? Açıp genişletmedik mi? clJ Senin için. Senin mutlu
luğun için ��� göğsünü de nefesine genişlik, kalbine ferahlık, nefsine kuvvet 
ve forahhk vermedik mi? İçinde bulunulan anda ve gelecekte, dünya ve ahirette 
hütün dilekleri izah edip de her zorluğu yenecek büyük bir ruh ile şaşkmhktan 
doğru yolu bulmaya, gamdan sevince, darlıktan genişliğe erdirmedik mi? Rağıb 
�öyle der: 

Şerhin aslı, eti ve benzeri şeyleri açmak, yani açıp genişletmektir. Şerh-i 
sadr, yani göğsü açmak da bundandır ki, ilahi bir nur ve Allah tarafından bir 
gönül rahatlığı ve bir ruh ile onu genişletmektir. (t) 

Şihab yazan der ki: Aslı, eti yarıp açmak olduğu ve bunda bir açılma ve 
içini ve içinde bulunanı açığa çıkarmayı gerektiren bir genişletme bulunduğu 
için şerh ve genişlik kalb hakkında da kullanılır olmuştur. Kederini gidererek 
sevinç ve neşe verecek şeyi idrak etmesi bir şerh ve genişletme sayılmıştır. 
Çünkü onun sıkıntısını açacak ve üzüntüsünü giderecek geniş bir nefes aldtrmak 
gibi herhangi bir sebep, bir duygu, bir ilham ile ondan gaip veya ona gizli bulu
nan sevinci gerektiren bir şey ortaya çıkar ki bu, bir kitabı izah etmek manasına 
şerh denilmek gibidir. Sonra da bu mana kalbin mahalli olan göğüste mübalağa 
için kullanılmıştır. Çünkü bir şeyin genişlemesi, onun içinde bulunduran şeyin 
de genişlemesini gerektirir. Onun için işitirsin ki, sevince genişi ik, zıddma da 
darlık ismi verirler. Bu bir kaç mertebe vasıta ile kinaye dallarına ayrılan me
cazlardandır. Lakin yaygınlaşmasından sonra gizl i l ik gideri lmiş, vasıtalar 
kaldırılmıştır. (ı) 

Bu yapılan açıklama şerhin bir şerhidir. Şihab yazarı eti açmaktan kalbi 
açmaya ve ondan göğsü açmaya geçerek gitmiştir. Fakat eti yarıp açmaktan 
göğsü açıp genişletmeye, ondan nefes genişliğine ve kalbin açılmasına ve ondan 
nefsin manevi olan neşe ve genişlemesine geçmek daha uygundur. 

SADR, her şeyin ön ve baş tarafı olduğu gibi, insanın gövdesinin de belin
den başına doğru ön ve içinden kalp ve ciğerleri kapsayan üst kısmı yani sine, 
göğüs veya bağır dediğimizdir. Arkadan sırta da zahr denilir. Yer ve cüz olma 
ilgisiyle kalb veya nefisten kinaye de olur. 

Dıştan göğüs darlığı zayıflık işareti sayıldığı ve içten göğüs darlığı ( dıyk-ı 
sadr); nefes darlığı, kalb sıkıntısı, elem, ızdırap ve tahammül edememe olduğu 

( 1 )  Rııgıh d-İsfchani, a.g.c., 258. 
(2) �ihahu<l<lin cl-Hafaci, a.g.c., VlII, 373. 
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gibi, dı§ından göğüs gcni:jliği (vüs'at-ı sadr); kuvvet alameti, göğüs açılması; hir 

c izlcmi ortaya koyma, içten göğüs açtlması; nefes genişliği, rahat, kalbin 
ııc�ılması; ruhun sevinç, şevk, fikir, bilgi ve tahammül genişliği manalarını i fadt.! 
eder. Bu şekilde "şerh-ı sadr", esasen göğsünü, bağrını açıp genişletmek demek 
olduğu halde bununla kalbe ferahlık vermek ve nefsi herhangi bir fiil veya süze· 
; ı�ıp neşe ve sevinç ile o fiil ve sözü almak üzere genişletmek manasından ki
naye edilmek de yaygın olmuştur. Öyle ki şerh ve gönlün açılması denildiği za
man maddi olarak göğsü veya kalbi açmak veya yarmaktan ziyade manevi olan 
hu neşe ve ferahlık manası anlaşılır. 

AIUsi der ki: Şerhin aslı dağıtma ve genişletme olup ''izah" manasında kul
lanılması yaygın olduğu gibi nefsin ferahlığı manasında da yaygın olmuştur. 
l latta bunda örf olarak hakiki manadadır denilse uzak olmaz ve bu kalp ile ilgili 
olduğu zamandır. Kalbini şununla şerh etti demek, onunla sevinçli ve ferah kıldı 
demektir. Çünkü kalp nefsin konakladığı yer gibidir. Normal olarak da konak
lanllan yerin genişletilmesi onda konaklayanın rahat ve ferah olması neticesini 
doğurur. Kalbin mahalli olan göğüsle ilgili olduğu ve göğsü açmak denildiği za
man da böyledir. Bu genel olarak kalp genişliğini de ifade eder. Çünkü normal 
olarak bir evin etrafını genişletmek evin genişliğiyle uygun olur. Geniş evin 
etrafı da genişletilir ki şirinliği artsın. Bundan hareketle nefsin neşe ve fe
rahlığına geçilir.(l) 

Kalp ve göğüsle ilgili olduğu zaman bazan da şerhten bilgiyi çoğaltmak 
manası kastedilir. Denilmiş ki: Sanki bilgiler geniş bir alana muhtaç imiş ve 
kalp de onun mahalli imiş gibi hayal edilir de bilgiler çoğaldıkça kalbin de geniş 
olması gerekeceği düşünülür. Bazı kere de bundan nefistekinin çoğaltılması kas
tedilir. Denilmiştir ki :  Bu da, bilgileri genişletmek nefsin genişletilmesini gerek
tirir düşüncesiyledir. 

Bazı kere de "şerh-ı sadr" ile, nefsin kutsal güçler ve ilahi nurlarla dc�tck
lenmesi manası kast edilir. Öyle ki nefis, bilgi olaylarının meydanı, mclckt! 
yıld ızlarının göğü, tecelli türlerinin Arş'ı, içe doğan bilgi sürülerinin yaygısı olur 
da artık onu herhangi bir durum, bir başka durumdan meşgul etmez, ona göre 
olacak, olan ve olmuş bir ve eşit olur ve bu manalardan her biri bulunduğu ma
kama göre murat olunur. Yüce Allah'ın Resulüne nimetlerini sayma makamı 
olan bu makama en uygun olan mana ise -Ragıb'ın da anlattığı gihi- !J-u'sonuncu 
manadır. Bununla beraber diğer manalar da caiz görülmüştür. 

(1) Alusi, a.g.c., XXX, 2 1 2. 
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A,ık olan, hu günül rahatlığının Duha Sfıresi'nin inmesiyle hasıl olmasıdır. 
Bunuıı la beraber A'la Sfıresi'nde de bunun bir mukaddimesi bulunduğu gibi, 
hundan sonra Kadr Sfıresi'ne kadar bunun mukaddime ve sonuçlarını bir izah 
vardır. Tefsirciler "şerh-i sadr" ile ilgili iki görüş zikretmişlerdir: 

BİR İNCİSİ, haberlerde geldiği üzere çocukluğunda veya peygamberliği 
sırasında veya İsra gecesinde cismani bir ameliyat suretinde göğsü yarılarak kal
bi çıkarılıp yıkanmış, yine yerine konduktan sonra iman ve hikmetle doldurul
mu� olmasıdır ki bu tartışmalıdır. Maddi kalp yıkanmasının iman, ilim, hikmet, 
�cfkat gibi manevi şeylerle ilgi ve münasebeti bulunduğuna inanamayanlar bu 
husustaki rivayetleri mantıki görmeyerek reddetmişler; bu ameliyatın esas itiba
riyle mümkün olduğunu ve maddi temizliğin manevi temizlik i le de ilgi ve 
münasebetini düşünenler ise bunu kabul etmiş, bununla beraber burada muradın 
o olduğunda ısrar etmemişlerdir. Peygamberlikten önce meydana gelen ve onun 
habercisi olan olağanüstü olaylar ve kerametler de inkar olunamazsa da 
surelerin tertibine göre buradaki göğüs yarmanın ne peygamberlikten evvel, ne 
de peygamberlik sırasında değil, Ve'd-Duha'nın inmesiyle yahut daha sonra ol
ması açıktır. Bu yönden cismani manayı da gösteren en kuvvetli rivayet ise Mi
rac gecesiyle ilgili olarak Buhari, Müslim, Tirmizi ve Nesal'de Katade'den ri
vayet edilen şu hadistir. Demiştir ki: Bize Enes b. Malik anlattı. Ona da Malik b. 
Sa'saa anlatmış. Efendimiz (s.a.v.) buyurmuş ki; "Ben Beyt'in yanında uyur 
uyanık arası bir halde iken içinde Zemzem suyu bir altın tasla bana gelindi de 
göğsüm şuraya ve şuraya kadar yarıldı". Katade demiş ki: Enes'e ne kastediyor 
dedim: "karnımın aşağısına kadar dedi". Buyurdu ki: Derken kalbim çıkarıldı da 
Zemzem suyu ile yıkandı. Sonra tekrar yerine kondu. Sonra iman ve hikmet dol
duruldu. Sonra Burak getirildi. Onun üzerinde Cebrail (a:s) ile beraber gittim. 
Ta dünya semasına vardık . . .  ı ı(l) Bundan en açık olarak anlaşılan uyku ve 
uyanıklık arası misali bir keşif ve müşahede olması ve asıl neticenin iman ve 
hikmet dolarak Mirac'ın vuku bulmasıdır. Burada bu mana murat edilebilir ve 
bu şekilde bu sure Mirac'a işaret olabilir. Ve'd-Duha'nın inişi sırasında da bir 
keşf ve müşahede vukua gelmiş olduğuna göre de bir Mirac olmuş demektir. 
İsra gecesiyle Ve'd-Duha'nın inişi arasında ne kadar zaman bulunduğu bilinmi
yor ise de Mirac hadislerinde bu surelerin içerdiği manalara tesadüf edildiği ve 
Ve'd-Duha'daki "gece" den murat İsra gecesi olduğuna dair de bir rivayet bulun-

( l )  Buhari, Salat, 1 ,  Hac.:<.:, 76, Enbiya, 5, Mcnakihü'l-cnsar, 42, Tevhid, 37; Müslim, İman, 260, 
26 1 .  263; Tirmizi, Tdsiru Sureli 94; Ncsai, Sa lal, 2; Ahmed h. Hanhcl. iV, 208; V, 143. 
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duğu için bunlarm Mirac ile ilgili olduğunu kabul etmek gerekir. Bunda ise cis� 
mani yarma ihtilaflı olduğu, ruhani yarmada ise ittifak edildiği için, hangisi 
olursa olsun "göğsü yarmak"tan asıl murat, gaye olan son mana olmalıdır. o <lu 

iman ve hikmet ile hakikatın açılmasıdır ki, cisimler onun için çalışır ve ona 
' 

feda edilir. Hakikat�e bir elem olan cismani ameliyatlar onun bir vesilesi olmak 
itihanyla kolaylıkla aşılabilir. Bu nedenle şu ikinci görüş ihtilafsızdır: 

İKİNCİSİ, "şerh-ı sadr" dan maksat, neticesi marifet ve itaat olandır ki, 
hunu da birkaç şekilde izah etmişlerdir: 

1 .  Hz. Peygamber (s.a.v.)insanlara ve cinlere peygamber gönderilince 
Allah'tan başka ilahlardan ve onlara tapanlardan uzak olmak suretiyle insanlar 
ve cinlerle uğraşmak önce zor gelmiş, göğsünü daraltmıştı. Fakat yüce Allah 
ona öyle ayetler göstermişti ki bunlarla bütün o zorlukları aşma gücü ve imkanı 
bulmuş ve yüklenmiş olduğu her meşakkat, her şey gözünde küçülmüş idi. O 
1lekilde ki kalbinden bütün tasa ve düşünceleri çıkarmış, ancak bir tek düşünce 
bırakmışt1. Çoluk çocuğun nafakası sıkıntılarını tınmaz, insanlardan ve cinler
den gelen eziyetlere önem vermez olmuştu. Hatta bunlar gözünde sinekten 
küçük olmuşlardı. Ne tehditlerinden korkar, ne de mallarına, makamlarına mey
lederdi. Şu halde "şerh-ı sadr", dünyanın değersizliğini ve ahiretin değerini bil-

' 

mekten ibaret olur ki bunun benzeri En'am Suresi'ndeki (� �� �1 JJI �; :;.J 
�;. ı';�-4 ;�J::, � :ı_� �ı ·l; :;.� /'L� ;�J::, ''A ilah her kimi hidayete erdirr:ı�k is
terse onun göğsünü İsliim'a açar. Her kimi de :·wpıklığa düşürmek isterse onun 
da kalbini daraltıp sıkıştırır. "(En'am, 6/125) ayetidir. 

Buhari'de de İbnü Abbas'ın . . . c.� �1 ayetini, r'L'}J_ ��J::, a,, (P "Allah OllUll 
göğsünü iı;liim 'a açtı. ,, şeklinde tefsir ettiği zikredilmekle yalnız bu mana 
gösterilmiştir. (1) 

En'am Sfiresi'nde de geçtiği üzere rivayet olunduğuna göre Ashab-ı kiram 
sordular: 

- Ey Allah'ın Resulü! Göğüs açılır mı? 
- Evet. 
- Alameti nedir? 
- Aldanma yurdundan uzaklaşmak, ebediyet yurduna yönelmek ve gelme

den önce ölüm için hazırhktır. 

( 1 )  Buhar!, Tcfsiru Sureti 94. 
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Bunun özeti şudur: Allah'a ve onun vaad ve tehdidine samimiyetle iman, 
insanın dünyadan uzaklaşmasını, ahirete rağbet etmesini ve ölüme hazırlanma
sır11 gerektirir. 

2. Resulullah (s.a.v.)'ın sinesi bütün önemli şeylere açılmıştı, telaş etmez, 
ıztırap çekmez, şaşırmaz, sıkıntı ve ferah hall�rinin ikisinde de gönlü rahat bulu
nur, yükümlü olduğu görevini eda ile meşgul olurdu. 

�.ı�i "Senin kalbini" denilmeyip de �� "senin gôğsünü" denilmesi, bu yar
manın genişliğine, yani yalnız içte kalmayıp eserleri dışta da göründüğüne dik
kat çekme olmal ıdır:" Yani Resulullah (s.a.v.)'ın sinesi �:;:JJ �� �IJ 

;., ,,, "' 

"Müminler için kanadını indir. "(Hıcr, 15/88) emri gereğince bütün müminlere 
şefkat ve merhametle açıktır. 

Bir de, ��J.::, (;.:.J tJ1 "göğsünü açmadık mı ?" denilmekle yetinilmeyip de � 
"senin için" denilmesinde de nükteler vardır. 

Birincisi, "lam"ın "Iam"a karşılık olmasıdır. Yani (.J.J,'�·:ı �ı "Ancak bana 
f , ; , 

ibadet etsinler diye . . . " (Zariyat, 5 1/56) ve ,,;f ?J, �_,L.Jı _r:i'G "Beni anmak için na-
maz kıl. "(Taha, 20/14) buyurulduğu üzere, "sen bütün itaatı benim için yaparsın, 
ben de yaptığımı senin için yaparım" demek olur. 

İkincisi, elçiliğin faydaları, sevabı Allah'a değil, elçiye ait olduğuna dikkat 
çekme olur. Yani, benim için değil, senin için açtık. 

Üçüncüsü, bu açma ve yarmada zarar ihtimalininin bulunmadığını bildir
mek içindir. Yani aleyhine değil, bütün sonuçları hayır olmak üzere lehine açtık 
ve yardık. Çünkü gafillerde olduğu gibi birçok sevinç ve ferahlıklarm sonu fela
ket olur. Nitekim, �� � n_ı; �:·;� �wı;.1 i)_,1 � ı;.} (�! � "Nihayet kendilerine 
verilen şeyler sebebiyle feralıladıkları zaman, ansızın kendilerini yaka
layıverdik. Bir de ne görürsün hepsi bütün ümitlerinden mahrum düşmüşlerdir. 11 

(En'am, 6/44) �� "i :A ·.:. � �!\:" :-. "Bilmeyecekleri yönlerden onları derece 
derece düşüşe yuvarlıyacağız. "(A'raf, 7/182) buyurulmuştur. 

"Nun" ile (;.:.J ;J1 "açmadık mı?" buyurulup da ().1 �1 "açmadım mı?" buyu
rulmamasmın da iki izah tarzı vardır: "Nun" tazim ve ululuk gösteren nun ol
ması itibariyle, nimeti verenin büyüklüğü nimetin büyüklüğünü gösterir. Çoğul 
nunu olarak yorumlandığı takdirde de mana şu olur: Bu açma ve yarma işini ya
parken doğrudan doğruya yalnız yapıvermedim. Meleklerimi de çalıştırdım. Sen 
o melekleri önünde ve etrafında görüyordun ki kalbin kuvvet bulsun da pey
gamberlik görevini o kalp kuvveti ile eda edesin. Bu durumda Cin Sfıresi'ndeki 
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1�1 � �, H r�� ..ili. ::,..j �:ı; � ::,.. � :.;u J� ::,.. �;1 � �r (..b-1 :.".i � � � 
"' , ,  , , , .,,. , , , , , ' "'  .. �:.J L..t 1�1:, � u'iC...J "Gaybuıı kimseye açmaz. Ancak seçtiği bir elçi olur.\'a 

ı;a�ka.' Çünkü 
-
<;n�n ö�ünden ve ardından gözetleyiciler salar. Bilsin diye ki, 011· 

/ur Rab'lerinin elçilik görevlerini hakkıyla duyurmuşlardır. Allah, 011/an.11 
yamndakileri kuşatmıştır. " (Cin, 72/26-28) manasına da işaret olur. 

:.:J�J., �(;,, ı:-.-o:,j "Senden yükünü indirmedik mi?" 
, 

V AD', mutlak koymak manasına olduğu gibi aşağılatmak, indirmek, 
düşürmek manalarına da gelir. Burada yükü indirmek manasmadu ki bütün 
hütün düşürmek veya hafifletmekten daha genel olabilir. Zira vizir, ağır yük de
mektir. Günah ve vebal manası da bundandır. 

;:J;.l; �:ı �J.11 "O senin sırtını ezen yükü ". Bu, yük ve günah manasına ge-
, 

len "vizr" in sıfatıdır. 
İNKAD, nikd yahut nekid yapmaktır. Nıkd; yıkıtınya, bozuntuya ve 

yürüyüş ve sefer nedeniyle zayıf ve güçsüz olmuş deveye denildiği gibi, bir 
şeyin bozulurken, üzülürken, ezilirken, koparken ve bir yük yıkılmaya yüz tut
muş bir durumdayken çıkardığı sese; sepilenerek boyanmış ve cilalanmış deri, 
ağaç ve arabanın gıcırtısı; eklem yerlerinin, kemiklerin çıtırtısı, kuşların çığırtısı 
ve bir şişenin ağzı sorulurken çıkan mıcırtısı gibi seslere de nıkd ve nekid, böyle 
ses çıkarmaya da inkad denilir. Buna göre "inkad-ı zahr": yükün sırta ağır basa
rak kemiklerini çatırdatması veya üzüp zayıf düşürmesi, bitkin ve güçsüz etmesi 
demek olur. Ki bizim "belini kütletti", "kemiklerini birbirine geçirdi" tabirleri
miz gibi ağırlık ve zorluğu anlatmada mesel olmuştur. Burada maksat, peygam
bere önce dayanılması ağır gelmiş olan zorlukların böyle ağır bir yüke benzeti
lerek anlatılmasıdır. 

Bazıları, "nıkd" deve gibi zayıflamak manasından, çokları da ses çıkarmak 
manasından kemikleri gıcırdatmak, çatırdatmak manasına düşünmüşlerdir. lhnU 
Cerir demiştir k i :  �Al7 �1 "Sırtına ağır bastı da ona gevşeklik verdi, gcv�ctli." 
demektir. Bu, Araplar'ın şu sözündendir ki, deve seferden döndükte sefer onu 
zayıflatmış, etini gidermiş olduğu zaman o deveye, "bu, seferin yorup bitkin 
düşürdüğü devedir" manasına "bu, nıkdu seferdir" dcrler.(1) Razi ve diğt!rlcri de 
demişlerdir ki: "Dilciler şöyle der: Bunun aslı şudur: Sırta yük ağır bastığı za· 
man onun bir 'nakidi, yani hafif bir sesi işitilir. Nakid; deve üzerine konan sepet-

( 1 )  et-Taberi, XXX, 150. 
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krin, deve palanlarının, kaburgaların, yük ağır bastığı zaman devenin çıkardığı 
scstir.< 1 ) 

Birincisinde zahr (sırt)'m meful (tümleç) olması açık denilebilirse de ikin
cide açık değildir. Çünkü bu manaca "inkad"' seslendirmek değil, seslenmek 
manasına lazım (geçişsiz) olduğundan .ses sırtm değil, yükün sesi olmak gerekir. 
Bundan dolayı bunu sebebine dayandırmak kabilinden mecaza yorumlamışlar, 
seslenmeğe sebep olacak derecede ağır basmak manasına �t, �I ):&. a:;_ :S1 
"yani onu ses çıkq,rmaya sevketti ve ona ağır geldi" diye tefsir etmişlerdir ki, bu
nun da aslı �:,:.l; ""! �l yani, "o yükle sırtın gıcırdamış, bel kemiklerin 
çatırdamış" demek olur. Bunun için biz de iki yöne de ihtimali olmak üzere, 
"sırtını zayıf düşürmüş olan o ağır yükü senden indirdi, attı" mealinde ifade et
tik. Fakat burada �:1 'ya böyle müteaddi (geçişli) manası verilmek için 
çalışılmasına benim gönlüm pek razı olmuyor. Bu ses Resulullah (s.a.v.)'ın 
sırtına değil, sırtındaki o ağır yüke, ağırlığa ait olmalı. Murat da Resulullah 
(s.a.v.)'m, arkasındaki o ağır yükün gıcırtısından, verdiği eziyetten çok etkilen
miş olduğunun beyanı olmaltdır, demek istiyorum. Bu manayı anlatmak için de 
mefulü bih (düz tümleç) değil �� � "sırtında " manasmda mefulü fih (zarf 
tümleci) olmalıdır. Gerçi Nahiv'de mekan zarfından "fi"nin kaldırılması pek 
caiz değil ise de altı yön zarfında, canip ve cihette, haric ve dahil gibi kelime
lerde istisna edilerek caiz olduğu bilinmektedir. Sırt manasına gelen "Zahr" keli
mesi de al t ı  yön zarfından "arka" manasıyla düşünüldüğünde ''fi"nin 
düşürülmesi caiz olmak gerekir. Bu mana "mecazi isnad" tan daha yakın ve 
daha güzeldir. Şöyle demek olur: Sırtında gıcırdamakta, bu şekilde sana eza ver
mekte olan o ağırlığı, o ağır yükü senden attık, indirdik. 

Bazı tefsirciler burada "vizr"i, r:-� � ;.;ı�lj�l �F ;.;.3 "Onlar günahlarını 
sırtlarında taşıyorlar. "(En'am, 6/3 1 )  ayetinde olduğu gibi "ağır günah" 

• 

manasına yorumlayarak, bunun kaldırılmasını, bu surette �,� ::,... r� (. aıı � )";) 
).ti (.� "Allah, senin günahından geçmişini ve geleceğini b�ğışlayacak. " (Feti h: 
48/2) gibi günahı bağışlamak manasına anlamışlardır. Fakat bu ayette geçen 
"zenb" tabiri, peygamberlerden meydana gelmesi caiz olabilen zelle (küçük 
hata, ayak sürçmesi) ve en uygun olanı yapmamak gibi küçük günahları da 
içine alabilirse de, ağırlık manasına gelen vizr'in küçük günahlar için kul
lanılması uygun olmayacağı gibi, ağırlığı bilhassa �� �1 ;.ın "o senin sırtını 

' 

ezen yükü" diye önemle büyütülmüş olan vizr'in küçük günah mahiyetinde 

(2) Fahrli'r-Ra�i. a.g.e, XXXII, 4 
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kh�iik kusurdan ibaretmiş gibi anlaşılması da hiç uygun görünmez. Gerçi bunun 
hu ağırlığı aslında büyük günah olmasından değil, ahlakı yüce olan peygamber 
(s.;ı.v.)'in en küçük bir günahtan bile şiddetle etkilenip üzülmesi nedeniyle 
olduğu güzel bir yorum olabilirse de zahirin aksi olmaktan kurtulmaz. Onun için 
hunun günah manasına değil, ağır yük manasıyla, Hz. Peygamber (s.a.v.)'i pey.:. 
�aınberlikten önce veya başlangıcında son derece üzen ve dayanılması ağır ge
k n  bir takım zorluklar demek olması daha doğrudur ve çoklarmm tercihi de bu
dur. Bu zorluklar, bu ağırlıklar hakkında tefsirlerde başlıca şunlar sayılmıştır: 

1 .  Yukarıda da geçtiği üzere peygamberlikten önce cahiliyye alemi içindeki 
�a�kmlık halinin ağırlığı. Zira başlangıçta sırf olgun aklı ile bakan; bir taraftan 
kavminin şirk ve cehalet içindeki hallerinin fenalığı, bir taraftan da kendisini 
yokluktan varlık alemine getiren ve yetim iken barındırıp yetiştiren, hayat, akıl 
ve güzel huylarla nimetler veren yüce Allah'ın, üzerindeki nimetlerini görmüş 
ve bunların büyüklüğüne karşı Rabb'ine nasıl ve ne yolda itaat ve hizmet 
edeceğini de bilememiş olduğudan dolayı vicdanında büyük acılar duymu§tu. 
Peygamberlik gelince bu şaşkınl ık yok olmuş, bunun gereği olan yük üzerinden 
atılmıştır. Şu belli bir şeydir ki, bir yükün ağırlığı vermiş olduğu eziyet ve 
sıkıntı ile uygun olduğu gibi, bir günahın ağırlığı da neticesindeki azabın 
�iddetine göredir. Bu açıdan gerek yük, gerek günah ağırlığı gerçekte ruha ait 
olan bir elem ve azap ağırlığı olmakta birleştiği için; yük bir günah, günah da 
bir yük gibi düşünülerek ikisi de bir ağırlık kavramıyla "vizir" manasında 
birleştirilir. Gönülde duyulan gam ve eleme vizir denilmesi bundandır. Ancak 
yük, elemi yok olarak sonunda bir ecir ve haz olması itibarıyla elemi daha sonra 
görülecek olan günahtan ayrılır. Onun için "vizr" olmaktan çıkar, nimet olur. 
Büyük bir kar için nice ağır yükler, acı kederler bir nimet aşkıyla karşılanarak 
yolu bulununca haz ve sevinç içinde kolaylıkla çekilir. Oysa günah, kendisi bir 
zevk olsa bile neticesi elem olduğundan bunun aksine olur. Bir de nimet esas 

_itibariyle herkes için övülen bir şeydir. Fakat alçak ve aşağıhk kimseler bir hiz
met karşılığında olmayarak emek vermeden nimet yiyip durmaktan ar duymaz, 
utanmaz da buldukça şımarır. Değerli, onurlu kimse ise, gördüğü lütfa kar�ı hiz
met edememiş veya o nimeti yerine sarfedememiş olmaktan sıkılar, eziyet duyar 
ve bir hizmet yolu bulmaksızın o nimete kavuşmuş olup durmak kendisine ağır 
gelir. J;.i � ::,,_ ;� �� (.� "Onda hiç kimsenin alacak bir nimeti yoktur. "(Leyi, 

, ,, "' ,, ,, ,,. 

92/19) vasfına uygun olmak ister. O sırada o nimeti veren bir tür hizmet yap-
masmı isteyince o h izmet ağır bile olsa onu yerine getirmeyi canana minnet bi· 
lerek o ağırlık kendisine hafif görünür. İşte peygamberlik gelince Hz. Mu-
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hammcd (s.a.v)'den o hayret ve şaşkınhk gitmiş bulunduğu gibi o ilmin ve bu 
değerli ahlakm hükmüyle o gam ve tasa kendisinden kalkmış ve o zorluklar ko
layltğa dönüşmüştür. 

2. Peygamerliğin gelmesiyle yol görünmüş, şaşkınlık halindeki önceki zor
luklar sıyrılmış ise de bu kez de daha büyük bir endişe ve korku Resulullah 
(s.a.v.)'ın omuzlarına yüklenmiş bulunuyordu. O da peygamberlik görevinin 
hakkıyla alınıp yerine getirilmesindeki büyük zorluk ve sorumluluk endişesi ve 
girişeceği cihadda başarı derecesini ve kusur ettiği durumda Hak ve halk 
karşısındaki tehlikesini düşünmek meselesi idi ki, buna "A'ba-i risalet" yani, 

- 1 

peygamberlik yükleri ismi verilir. Zira, : �I ·�� � 4111 � wt ''Allah'tan kul· 
/arı içinde ancak alimler hakkıyla korkar. ,, (Patır, 35/28) manası gereğince il im 
artıp Allah daha çok tanınınca Allah korkusu da artıyor, önce iyi bilinmeyen 
nice ahiret endişeleri yüz gösteriyordu. Önce Cibril'le yaptığı ilk konuşmada 
bütün güç ve takatini saran i'.,. J,� ı.S))ı �� "Son derece kuvvetli, çetin kuvvetlere 

. , , 

sahip"(Necm, 53/5-6) bir heybet ve gücün kendisini sarması ve kuşatması içinde 
titremiş kalmıştı. Buna derece derece alıştıktan sonra da etraftan kafirlerin o za
mana kadar görülmeyen eziyet, sıkmtı ve türlü dedikodularla düşmanlık ve 

1 

kötülüklerini görmeye başlamış, henüz IJ"'WI � �ı: o.··� :JJG ''Allah seni insanlar-
dan koruyacaktır. " (Maide, 5/67) vaad �e duyuru�unu almamış, )}ı1 � cll ;.;., �? � �l_h·-� 'J� "Ve her halde ahiret senin için dünyadan daha hay�rlıdır. 
İlerde Rabh'in sana verecek de sen razı olacaksın. "(Duha, 93/4-5) vaad ve  
müjdesine muhatap olmamış ve henüz ayrıntılı direktifler almamıştı. Bir müddet 
iç in dinlendirilmek üzere vahye ara verilip kesilmesinden dolayı duyduğu 
yalnızlık ve başına gelenlerden dolayı düşmanlardan duyduğu sevinç ifade eden 
sözler nedeniyle de çok tasalanmıştı. Bu suretle kendisini yalnız dünya elemleri 
değil, Rabb'ine karşı bir günah işlemiş olmak endişesiyle ahiretle ilgili tasalar da 
sarmış, işte bunlar onun sırtına basan ve belin i  kıracak gibi kemiklerini 
çatırdatıp yüreğini sızlatan bir vizir yani bir ağır yük gibi boynuna yüklenmişti. 
Yüce Allah vahyin kesilmeksizin ard arda devam etmesi ve Ve'd·Duha'nın indi
rilmesiyle bunların bir kısmın ı  büsbütün üzerinden atmış, bir kısmını da 
alıştırmak, kendine ve ahirete olan keşf ve bilgilerini artırmak suretiyle hafiflet
miş, ondan sonra dünyayı gözüne sinek kadar göstermeyecek, JJı J:. 3� � Q�l 
,'4.:-� (� "Dünyanın Allah katında bir sivrisineğin kanadı k(;dar .deger yok
tur."( l ) dedirtecek derecede kalbine ferahlık ve nefsine ilahi bir kuvvet vermiş, 

( l )  Tirmizi, Zühd, 13; İbn Macc, Züh<l, 3. 
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Ktır'an'ın feyziyle dünya ve ahiret nam ve şanını, zikir ve şerefini yükseltmeye 
ha�lamış idi. Onun için buyruluyor ki: 

:::ı)) � GJ�� Yine senin için zikrini, nam ve şanını yükseltmedik mi·!. 
, 

Bazılarına verilen ve netice itibariyle haklarında bir felaket olan şöhrctlcr , 
�ihi aleyhe değil, sırf lehine olarak yükselttik manası ifade edilmek için yine 

1 

"zikir"den önce getirilerek tekrar açık açık söylenmiştir. 

ZİKİR, burada ;J")_� � �� �} Gl)1 � ''Andolsun size bir kitap indirdik ki 
onda sizin şerefiniz vardır. "(Enbiya, 21/10) ayetinde olduğu gibi şeref ve şan 
manasınadır. Bununla beraber Kur'an ve fikir manasına da işaret olabilir. Rcsu
lullah (s.a.v.)'ın nam ve şanının yüksekliği Bakara Suresi'nin J:.)ı � ayetinde 
geçen .ı::.ı��-l ;.;·:.a:.� 'r?�j "Kimini de birçok derecelerle daha yÜkseklere 
(ıkarmıştır. " (Bakara, 2/253) manası üzere bütün nebi ve Resuller içinde derece
lerle yüksekliğidir ki bunun özeti nam ve şanının Allah'ın namını takip etmesi, 
Allah anıldıkça onun da anılmasıdır. Ebu Ya'la'nın, İbnü Ccrir'in, İbnü Mün
zir'in, İbnü Ebi Hatim'in, İbnü Hibban'ın ve İbnü Merduye'nin ve "Dcl<�il "dl! 
Ebu Nuaym"ın Ebu Said el-Hudri (r.a.)'den rivayet edildiğini tesbit ettikleri bir 
hadiste Resulullah (s.a.v) Şöyle buyurmuştur: "Cebrail (a.s) bana geldi ve dedi 
ki :  Rabb'ım ve Rabb'ın şöyle buyuruyor: "Bilir misin, senin zikrini nasıl 
yükselttim?" "Yüce Allah en iyisini bilir" dedim. Dedi ki: � 'ı::.ı'./) �'.fj r)I "Ben 
anıldıkça sen de benimle beraber anılacaksın. " ( 1 )  Bu ise na� ve Şan yüks�kliği
nin en büyük mertebesini açıklamaktadır. ''Allah" denilince Resulü beraber 

' ' 1 • 

anılır. aJı �I ;,ıı � denilince beraberinde J.H J;..� � denilir. J;..)ı ı�t, aıı 1�1 
"A llah'a itdai edin, peygamberine itaat �din. "(Nisa, 4/59), 41Jı t l11 � �_,::)ı �:;;. 
"Kim peygambere itaat ederse kuşkusuz Allah'a da itaat etmiş olur. "(Nisa, 4/ 

1 • 

80), JJI J_,:.� :ı:;,.:. (� JJ� � "Şahit olarak Allah yeter. Muhammed AllaJı'ın Re-
... , , , 

sulüdür. "(Fetih, 48/28-29) buyurulmuştur. Bu nam ve şan, bu Allah'la beraber 
zikredilip anılmak ise her yüksekliğin üstündedir. Nitekim Hz. llassan'ın �u 
beyti de bu yüksekliğe işarettir: 

1 ,,,i•Z, (� �� �I � 
�1 �-)j:Jı �I ı.) Jli rjl 

, , , 

"O parlak alınh ki üzerinde peygamberlik mührü vardır. Allah'tan şehadet 
edilmiştir, parıldar ve şahit olur. Allah o peygamberin ismini kendi ismine 

(1) et-Taberi, a.g.e., XXX, 151 ;  İbn Hibban, Sahih, V, 162. 
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kutnu11tır: Br.'i vakitte müezzin �.+\1 'şehadet ederim' dediği zaman." �j .iJı �I 
� ı;J.., � ıJ- ı;.'ı �..i.11 �1 � :).ıı ):&. �� "Muhakkak ki Allah ve ,;,elekleri 
,,,.:y�amİwı < ' salt il eder (Şeref ve Ş�nını yüceltir)ler. Ey iman edenler! Siz de ona 
,,·11/aı ''" .\'dam !!.<'lirin. " (Ahzab, 33/56) 

r;...;_ �ı -c;. �,u Demek ki, "zorlukla beraber bir kolaylık vardır". "Fa", fa
siha olarak kendisinden önceki kısımdan sonraki kısma şahit getirme ve ince
leme ile onu dallara ayırma tarzında; yahut sebeb bildiren fa olarak öncekini i l
let olarak göstermek suretiyle ta'diye şeklinde ilerisi için vaaddir. �ı Bu vaadin 

, 

gerçek olduğunu bildirir. Vaadin ne olduğu sözün akışından anlaşılmaktadır. 
_,-.JI 'deki elif-lam, fa'nın fasiha olması durumunda görünüşte "ahd" içinde ol
mak lazım gelirse de cüzden külle (parçadan bütüne) geçiş ile gerçekte vaadi 
ifade için istiğraka işarettir. İ l let için olması durumunda ise kübra (büyük 
önerme) demek olduğu için doğrudan doğruya istiğraktır. Demek ki mana şu 
olur: O göğsü açma ve yarma, yükü kaldırma, adını yüceltme madem ki oldu, 
demek ki o senin çektiğin zorlukla beraber büyük bir kolaylık varmış, o halde 
daha da vardır. Yahut, çünkü her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Ondan do
layı seni kolaylığa erdirdik, yine de erdiririz. 

Meşhur olduğu üzere burada t- "beraber", � "sonra" manasınadır. 
Yakınlık, beraber olmaya benzetilerek ifade olunmuştur. Çünkü o göğsü açma 
ve yükü kaldırma, yükün sırtı ezmesinden sonra olmuştur. Kısacası, bu böyle 

, 

olduğu gibi ilerisi için de böyledir. � ;.:r. � aıı � ''Allah, hir güçlüğün ar-
, 

kasından bir kolaylık yaratacaktır. "(Talak, 65/7) Bir iş darlık halinde genişler. �I 
� �I t- "Evet, zorlukla beraber bir kolaylık var". Bu da evvelkini vurgula: 
makla beraber yeni bir başlangıç ile vaadden vaade genelleme halinde bir vur
gudur. Bunda Jı 'in istiğrak için olması gerekir. Fakat önceki istiğrak için 
olduğuna göre bu ona işaretle ahd için olur ve şöyle demek olur: Evet, o her zor
lukla beraber bir kolaylık vardır. Yani o zorluğa göğüs gerilip aşılırsa o ko
laylığa erilir. Çünkü kolaylığın var olmasından herkesin de mutlaka ona ermesi 
lazım gelmez. O kolaylığa inanıp, o zorluğa ehemmiyet vermeyip de Allah'ın iz
niyle sabır göstererek dayanan ona erer. Nitekim "Ve'l-Leyli" Suresi'nde :;. L.U 
\.S;..JJ ::; �!' i �� J�� �� �1 "Kim malını Allah yolunda verir ve takva yo-

, .... , 

!unu tutar ve en güzeli de tasdik ederse, biz onu en kolay yola muvaffak 
kılacağız. "(Leyi, 92/5-7) buyurulmuştur. Şu halde bundan sonra da bir zorluğa 
tesadüf edersen onu da başka bir kolaylığın izleyeceğini veya beraberinde bir 
kolaylık bulunduğunu bil, bu vaadi tasdik et de o zorluktan yılma. Onu da gönül 
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ho�luğuyla karşıla. Burada e:. "beraber" � "sonra" manasınadır. Zira zorluk 
Vl' kolaylık zıt şeylerden olduğu için bir arada bulunmaları caiz olmaz. Bir yere 
pc�pcşe ve ard arda gelirler. Şu kadar k i  bir yere varmaları itibarıyla beraber 
imi� gibi de düşünülebilirler. Yani bir yönden zor görünen bir şeyde diğer 
y<>ndcn bir kolaylık vardır. O şeyi, bu kolay yönünü bularak yapabilen ko� 
!ayl ığına .erer. Her zorluğu bir kolaylığın izleyeceğine inanmak da o zorluğun 
yalnız sonunda değil, beraberinde de bulunan bir kolaylık yönüdür. Bu itibarla 
"en güzel" i tasdik eden ve ona göre çalışan müminler için her zorlukta iki ko
layı ı k  var demektir ki, bunun birine dünya kolaylığı, diğerine ahiret kolaylığı 
demek uygun olur. 

Rivayet olunmuştur ki, Resulullah (s.a.v) bu ayet inince ferahlık ve neşe 
içinde gülerek çıkmış, ;� � ;. l°•! J "bir zorluk iki kolaylığı yenemez11, e:. �I 
r� �ı e- �ı � �ı "Zorlukla be�aher bir kolaylık vardır, zorlukla heraher hi; 
kol�ylık va;dır. ,, -diyordu.C1 ) Bu mana çoğunlukla zorluk manasına gelen "usr" 
kelimesinin belirli, kolaylık manasına gelen "yüsr11 kelimesinin belirsiz ol
masıyla izah edilmiştir ki bu izah, ikinci usr kelimesindeki "lam"ın ahit 
manasında olması düşüncesine dayanır. Bununla beraber bu daha çok hu 
ayetlerin üstündeki ve altındaki "fa"larla öncesi ve sonrasıyla olan irtibat ve 
bağlı l ıktan anlaşllmaktadır. Ahd ise, önceki "usr" kelimesinde açık veya dolayla 
olarak anlaşılan genelliğin ahdi olmalıdır. Her zorlukla beraber kolaylığın bulu
nabilmesini de açıkladığı!llız gibi tartışmasız olarak anlamak mümkündür. Yani 
kolaylığın var olması, onun herkes için meydana gelmesini gerektirmez. Mese
la, "kafire ölüm ve cehennemde ne kolaylık var?" gibi bir soru sorulamaz. So
rulsa, "cennet vardı ama o iman etmedi" diye cevap verilir. 

Usr kelimesinin başındaki r•ıam"ın umumilik ifade ettiğine ve imanın şart 
olduğuna şu olay da delil olur: İmam Malik Muvatta'da Zeyd b. Eslcm'c.Jcn ri
vayet etmiştir ki, Ebu Ubeyde Hz. Ömer b. Hatt<!b (r.a.)'a yazmış, Rumlar'an 
çokluğunu ve onlardan korktuğunu, endişe duyduğunu anlatmıştı. l lz. Ömer 
(r.a.) de ona: "Şu muhakkak ki mümin bir kalbe herhangi bir sıkmta inerse yüce 
Allah ona bunun arkasından bir rahatlık verir ve bir zorluk iki kolay! ığı yene
mez. "(2) diye yazmıştır. "Mümin bir kalbe" denilmekle imanın gereği olan gönül 
huzuru ve sabra da işaret vardır. Onun için, sızlanan müminin ahiret scvahım 
kaybetmesi de bu genel mana ile çelişki teşkil etmez. Bununla bcrahcr hepsinde 

( 1 )  Muvatla, Cihad, 6. 

(2) Muvaua, Ciha<l, 6. 
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dı: hükmün genelliği yine Allah'm dilemesi kaydına bağlıdır. Muvaffakiyet on
dandır. Onun için bu hüküm ve vaadi hem_ ileriye genellemek ve dallara 
ayırmak, hem de Allah'ın lütfuna dayandırmak akışı içerisinde buyuruluyor ki: 

�) f�Li O halde boşaldığın vakit, yani her zorluğa bir kolaylık vurgulana
rak vaad edilmiş olduğu için bir görevi, bir ibadeti bitirip bir zorluktan bir ko
layl ığa geçtiğin, biraz dinlendiğin, mesela aldığm vahyi yerine ulaştırdığın, farz
larını yerine getirdiğin vakit � . .:�u yine yorul, iş bitti diye rahata düşüp kalma 
da yine zahmeti tercih edip diğer bir ibadet için kalk, çalış, yorul; farz bittiyse 
nafileye geç, namaz bittiyse duaya geç ki, kolaylık da artsın, şükürde devam 
etmiş olasın. Bilindiği gibi "nasab", yorgunluktur. Kolaylık tembelliğe sevket
memeli, çalışmaya teşvik edici olmalıdır ki onun peşinden de bir kolayhk gele
rek, artma ve  ilerleme durumu hasıl olsun. �ı.;:, Jf, Rabbini meful (tümlec)ün 

,. , 

fiilden önce getirilmesi "ancak" ve "sadece" mfinalannı ifade etmek içindir. 
Yani ancak Rabb'ini ��G iste ve arzula, her ne umarsan ondan um. Onun 
dışındaki sebep ve il letlerde veya gayelerde duraklayıp kalma, başka maksada 
bağlanma da bütün çallşmalarında ancak ona yönel, durmadan ona doğru yürü, 
ona doğru, bütün Jütuf ve nimet onundur. Onun için sade nimete ve esere rağbet 
ile kalmamalı; nimetten, nimeti vereni görüp hep ona doğru yürümeli, onun için 
çalışmal ıdır. Son murat e<lilen odur. 

Bu sureden şu kaideler çıkarılır: e:Jı '_;,."J1 J� f�I "İş sık�ştığı zaman genişler." 
ve p� ��1 "nimet külfete göredir." B;şka bir d�yişle: "Külfet nimete uygun
dur." ve v�� J�)'1 (jı "Bir işten maksat ne ise hüküm ona göre verilir. "(1) 

, " ., ,,. 

Allah için çalışan Allah'a erer. 
Bu şekilde bu iki süre bilhassa Resulullah (s.a.v.)'ın hal ve şanını anlatarak 

feyzini daha çok yaymayı ve genelleştirmeyi ve neticede nimetten o nimeti ve
rene geçerek ancak Allah'a rağbet etmesini hatırlattıktan sonra en mükemmel 
ferdin halinden türün haline ve müminleri bekleyen sonun ela güzelliğine 
geçilerek bu iki surenin bir bağlanışı olmak ve a�ıiret hükmü ile dinin sabit 
olduğu anlatılmak üzere "Ve't-Tini" Suresi gelec'.!ktir. 

( 1 )  Buhari, Bcd'ü'l-Yahy, l, ltk, <>, Mı:n5kihü'l-Ensar, 45, Talak, 1 1  (Ila�lıkta) Eynıan, 2J, İkrah 

(ha�lıkla), I l iycl, 1 ;  Mi.islim, İmarc, 1 55; Ebu Davud, Talak, 1.1; Ncsai, Tahan.:l, 59, Talak, 24, 

Eyman, 19; İbn Macc, Züh<.l, 26. 
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Tin S fi.resi 
Mekke Döneminde İndi 

Ayet Sayısı: 8 

Jt)3 

Tin Suresi Mekke'de inmiştir. "Bahir"de Katade ve İbnü Abbas'tan Mc· 
dine'de inmiş olduğuna dair bir rivayet dahi zikredilmiş<1 ) ise de İbnü Daris, 

Nehhas, İbnü Merduye ve Beyhaki ondan çoğunluğun görüşüne uygun rivayette 
bulunmuşlardır. �'11 _u;lı 11.:, "Ve bu güvenli he�deye yemin olsun. " diyerek hu-

, , , 

zurda bulunan şeye işaret edilmesi de bunun Mekke'de indiğini bildirir. ÇUnkil 
"Güvenli belde"den maksat bütün tefsircilerin ittifakıyla Mekke'dir. 

Ayetleri : Sekizdir. 
Fasılası : ;; , r harfleridir. 

( 1 )  Ah1si, a.g.c., XV, 2/22 1 ;  Ehu Hayyan, a.g.c., VIII, 489. 
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1- Tin'e ve Zeytun'a, 

2- Sina dağına 
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Meal�i Şerifi 

3- Ve bu güvenli beldeye andolsun ki, 

4- Biz insanı en güzel biçimde yarattık. 

5- Sonra da çevirdik aşağıların aşağısına attık. 

Cüz: 30 

6- Ancak iman edip iyi işler yapanlar başka; onlar için kesintisiz bir 
ecir vardır. 

7- O halde sana dini ne yalanlatır? 

8- Allah, hakimlerin hakimi değil mi? 

�?)G �G "Tin'e ve Zeytun 'a andolsun ". Tin incir demek ise de burada 
, , r 

öyle terceme etmek pek uygun olmayacaktır. Zira tefsircilerin bir çoğunun 
açıklamasına göre burada Tin ve Zeytun· birer özel isim yerindedir. Özel isim 
olmuş kelimelerin ise tercemesine kalkışmak doğru değildir. Çünkü onlar neye 
isim olmuşlarsa onları manalarıyla değil lafızlarıyla tanıtırlar. "İncir Köyü" 
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diye bilinen bir köy, "Tin Karyesi11 diye terceme edilmekle tanıtılmış olmayn
ru�ı gibi, Tin adıyla anılan bir dağı veya mescidi veya beldeyi de incir diye an
lntmaya kalkışmak izah değil, karıştırma olur. Gerçekte tefsirler burada Tin ve 
Zcytun hakkında başlıca iki görüş nakletmişlerdir: 

BİRİSİ: Bazı tefsirciler demiştir ki: Görünen şekli ile Tin ve Zeytun'dan 
maksat, bu ad ile meşhur olan incir ve zeyt.in yemişleri veya ağaçlarıdır. Zira Iu
gat itibariyle görünen bu olduğu gibi Hasen, Mücahid, İkrime, İbrahim Nehai. 
Ata, Mukatil, Kelbi ve daha bir kısım alimlerden � �;:_j� �; "O, sizin şu 
inciriniz ve zeytininizdir."(1), yahut :;�� �.ııı �.)(, J.S'� �.ıı ı �1 ;,O, yenilen incir 

, , ' 

ve sıkı lan zeytindir.''( 2), yahut ��ı � �I !.+s'UJ1 110, insanların yediği 
yemiştir. "(3) tabirleriyle rivayet edilmiş ve İbnü Abbas'a da nisbet edilmiştir. 
Bunlardan ise, bir mecaz veya kinaye kastedildiğini gösteren bir karine (ipucu) 
bulunmayınca, açık olan incir ve zeytin diye bildiğimiz meyveler olmaktır. Fa
kat bu durumda insan yaratılışının güzelliğini veya çirkinliğini ve sonunun 
acılığını veya tatlılığını anlatırken incir ve zeytine yeminle başlamanın ne ilgisi 
olduğunu da düşünmek gerekeceğinden incir ve zeytinin insan hayatı için hem 
gıda, hem meyve, hem ilaç, hem ticaret açısından faydaları pek çok olan mey
velerin en güzel ve mübareklerinden olduğunu açıklamaya çalışmışlardır ki, biz 
burada bunun ayrıntılarına girmeye gerek duymuyoruz. İnsan yaşamak için 
maddi ve manevi gıdaya muhtaçtır. Maddi gıdaların en önemlileri tatlı ve tuzlu 
veya yağsız ve yağlı yiyecekler, bunların en güzelleri de meyvelerdir. İşte incir 
ve zeytin ya meyvelerin en faydalı ve en mübarekleri olmak itibariyle özel du
rumlarına veya özeli zikredip geneli kastetmek yoluyla tatla veya tuzlu, yağsız 
veya yağlı genellikle önemli yiyecekleri temsil edecek birer misal; Tur-i Sina ve 
Beled-i Emin de manevi gıdalara yer olan mübarek mevkiler olmaları nedeniyle 
bunlara yemin edilmiştir, demek olabilir. Bununla beraber insan yarat t l ış, 
açısından düşünüldüğü zaman ��r., )'.uı Jli. L.� "Erkeği ve dişiyi yaratana an
dolsun. "(Leyi, 92/3) yemininin taşıdığı manadan dolayı bu iki meyvenin di�i ve 
erkekten kinaye olmaları ihtimali de uzak değildir. Bu görüşe göre Tin ve Zey
tun, incir ve zeytin diye tercüme olunabilir. 

İKİNCİ görüşe gelince: Birçok tefsirci de demiştir ki :  Burada "t in" ve 
"zeytun"dan maksat yemiş değil, bu isimlerle anılan mübarek yerlerdir. Turu Si-

(1) Kurtuhi, Ahkamü'l-Kur'an, XX, 1 10. 
(2) Kurtubi, Ahkamü'l-Kur'an, XX, ı ıo. 
(3) Hakim, el-Müstcdrck, il, 528. 
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n in  ve Bckd-i Emin ile beraber zikredilmeleri de bunu gösteren bir karinedir. 
Ahisi de hir  çoğunun kabul edip inandığı üzere "bunlar, mübarek şerefli yerlere 
yem indir" diyerek bu görüşü tercih etmiştir. Bu yerlerin nereleri olduğuna ge
lince de birer dağ ismi, birer mescid ismi, birer belde ismi olması hakkmda üç 
gürüş zikretmişlerdir. Şöyle ki: 

1 - Birer dağdırlar. 

İbnü Cerir'de Katade'den: Tin, Dimeşk'ın bulunduğu dağ; Zeytun, Beyt-i 
Makdis'in bulunduğu dağdır. İkrime bir rivayette de: Bunlar iki dağdır.(1 ) 

Rebi'den: Hemedan ile Hulvan arasmda iki dağ, Şam dağları. 
Said b. Mansur ve İbnü Ebi Hatim, Ebu Habib Haris b. Muhammed'den 

Tin, Tur-i Tina; Zeytun, Tur-i Zeyta denilen dağlardır. İyi incir ve zeytin bittiği 
için bu şekilde isimlendirilmişJerdir. İmam Razi bunu İbnü Abbas'ın sözü olmak 
üzere naklederek şöyle der: İbnü Abbas demiştir ki: Bunlar mukaddes topraklar
dan iki dağdır. Bunlar incir ve zeytin yetişen yerler olduklarından dolayı bunlara 
Süryanice'de Tur-i Tina (Tin Dağı) ve Tur-i Zeyta (Zeytin Dağı) denilmiştir. Bu 
takdirde yüce Allah Nebilerin yetiştiği yerlere yemin etmiş demektir. Tin deni
len dağ İsa (a.s)'nın; Zcytun, Şam İsrailoğullarına gelen peygamberlerin 
çoğunun gönderildiği yer; Tur, Musa (a.s)'nm peygamber gönderildiği yer; 
Beled-i Emin de Muhammed (s.a.v.)'in peygamber olarak gönderildiği yerdir. 
Şu halde gerçekte yeminden maksat, peygamberlere hürmet ve derecelerini 
göstermek olur.<2) 

2. İki mescittirler. İbnü Zeyd: Tin, Dimeşk mescidi; Zeytun, Beyt-i Makdis 
Mescidi demiştir. Ka'b da: Tin Dimeşk Mescidi, Zeytun İliya Mescidi demiştir. 
İbnü Abbas'tan gelen bir rivayete göre de Tin Nuh Mescidi, Zeytun Beyt-i Mak
dis Mescidi'dir. 

3. İki beldedir. Ka'b'm dediğine göre Tin, Dimeşk; Zeytun, Beyt-i Mak
dis'tir. Şehr b. Havşeb de: Tin, Kufe; Zeytun, Şam'dır demiştir. Maksadı 
KCıfe'nin bulunduğu yer demek olacaktır ki Nuh (a.s)'un konakladığı yere denir. 

Demek ki Tin ve Zeytun, aslında bildiğimiz incir ve zeytin meyveleri ve 
ağaçları olmakla beraber bunların yetiştiği bereketli yerler olmakla tanınmış iki 
dağ ve onlarda iki belde ve onlarda iki mescid dahi Tin ve Zeytun adlarıyla 

( 1) Al(ısi, a.g.� . . XXX, 221 ·222. 
(:?) Fahrli'r-Razi, a.g.c., XXXIr, 9. 
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t ı ı ı ı ınmış, hunlar da Tur-i Seyna ve Mekke gibi dinin çıktığı müharck �crcfli 
yl'rlcr sayılmış olduğundan burada hayat için maddi, manevi gıdaların ve inc ir 

ve zeytin gibi faydalı meyveler verecek çalışma ve amelin ve yerin önemine ve 
i>ı.cllikle incir ve zeytinin lezzet, kıymet ve faydalarına da ima ve işaret ile bcrn
l ıer  daha ziyade peyamberlerin yetiştiği, dinlerin çıktığı yerler olarak bil incr� 
kutsal yerlere yemin edilmiştir. Bundan dolayı "Keşf" yazarının dediği gibi, 
hunların hepsi dini ve dünyevi hayır ve bereketi ile mukaddes topraklara ve 
emin bir beldeye yemin demek olur. Yalnız incir ve zeytine yeminde bu ahenk 
ve kapsamı anlamak güçtür. Onun için Tin'i ve Zeytun'u sade incir ve zeytin 
meyveleri diye terceme etmemeli, gerek Hıristiyanlak'ta, gerek Yahudilik'te ge
rek İslam'da �;. �� IS.lll "Çevresini mübarek kıldığımız. "(İsra, 1 711) manası 
gereğince mübarek tanınan ve hayır ve bereketinden istifade için iyi olma husu
sunda yarışılarak çallşılması arzu edilen mukaddes topraklara dahi işaret olmak 
lizere sözü geçen incir ve zeytin isimleriyle şöyle demelidir: Yemin olsun o 
Tin'e ve Zeytun'a � J),� ve Tur-ı Sinin'e yemin olsun, Sinin Dağı'na ki Hz. 

' ' ' 

Musa'nın Allah ile konuşma şerefine nail olduğu dağ olup sin harfinin kesresi 
veya fethası ve nunun uzatılmasıyla Tur-ı Sina ve Tur-i Seyna diye de tanınmış 

( 
ve meşhur olmuştur. Sonu kısa ve uzatılmadan Tur-i Seyna da denildiği 
"Kamus"ta yazılıdır. 

Ebu Hayyan, "Bunun Şam'da bir dağ olduğunda ihtilaf yoktur.'• ( l }  demiş; 
Şihab yazan da; "bu, meşhur olanın aksi olduğu, çünkü bu gün bilinen Tur-i 
Sina'nm Akabe ile Mısır arasındaki 'Tih yakınlarında bulunduğu n(Z) beyanıyla it
iraz etmiş ise de Ebu Hayyan'm maksadı da Mısır toprakları karşısında bulunan 
ve Filistin'i dahi kapsayan mutlak Şam toprakları olmalıdır. İhtilaf yoktur denil
mesi bunu gösterir. Nitekim İbnü Cerir de hep "Şam'da bir dağdır; bir mübarek 
dağdır." diye rivayet etmiştir.<3) Tur, dağ ve özellikle bitkili dağ demektir. 

SİNİN, o dağın bulunduğu ve kendisine nisbet edildiği yerin ismi olup Bey· 
run ve benzeri kelimeler gibi muamele görerek çoğul kelimeler gihi "vuv" ve 
"ya" ile irab aldığı, bazı kere de "ya" ile bırakılıp sonundaki "nun"a irah hnrckc
leri verildiği söylenmiştir. Görünen §ekliyle "Sinler Dağı" demek gibidir. Ahfo� 
demiştir ki: Sinin kelimesi ağaç manasına çoğuldur. Tekili 11Sinc11dir. Sanki Tur
i Eşcar yani, Ağaçlar dağı demek gibidir. Kelbi'den de �ı IJ� �1 "ağaçlı dağ" 

(1) Ehu Hayyiin a.g.c, Vl l l ,  489. 
(2) Şihabüddin d-Ha fad, a.g.c., Vl l l, 376. 
(3) el-Taberi, a.g.c., XXX, 155. 
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dlyr rtvnyrt rdilmi�tir. Bunlar, � �ÇJı ::.-(Jı � �"J) )(,)1 �� ::,.. ;s)) �1 \:li 
. .  �;,. � �1 ı�ı "I )rrknı ona varı��a mübarek ye�dek(vadf�in s�ğ kıyısındaki 
11Aıı\·tım şı·.,,,,. sı•.,·/"'u·ldi: Ey Musa! . . . "(Kasas, 28/30) ayetinde mübarek yerdeki 
Mmuı nAm.·mn i�ıırct olsa gerektir. 

lhııU 1 �hi l latim, İbnü Münzir, Abd b. Humeyd İbnü Abbas'tan, "sinin, ha
Hrn ynııi güzel demektir" diye rivayet etmişlerdir. Dahhak'ten de böyle rivayet 
ohııtıııu�. lkrimc'den de bunun güzel manasına olması Habeş lisanı olduğu zi
yadl:siylc rivayet olunmuştur. İbnü Cerir ve İbnü Asakir Katade'den de; "Sinin; 
mübarek, güzel ağaçla demektir." dediğini rivayet etmişlerdir. Bununla beraber 
İbnü Cerir demiştir ki: Bu görüşlerden doğru olan, "Tur-i Sinin, bildiğimiz 
dağdır. 1 1 diyenlerin görüşüdür. Çünkü Tur, bitkili dağ demektir. Sinin dağı denil
mesi onu tarif içindir. Eğer "sinin kelimesi, güzel ve mübarek manasınadır" di
yenlerin dediği gibi Tur'un sıfatı olsaydı, Tur tenvinli okunurdu. Çünkü bir şey 
bir sebep bulunmadıkça kendi sıfatına muzaf (belirtilen) kılınmaz. Yani "sinin", 
güzel ve mübarek manasında olsaydı, "Tur-i sinin"in bir sıfat tamlaması olması 
lazım gelir ve "Tur" kelimesi munsarif olduğundan tenvin alması gerekirdi. 
Oysa tenvin olmadığı için tamlama, isim tamlamasıdır diyor. ( 1 )  Bu da 
çoğunlukla kabul edilmiş bulunuyorsa da, anlatıldığı üzere "sinin, güzel ve 
mübarek manasınadır" diyenler tamlamanın vasfı olduğu görüşüne varmış 
değillerdir. "Ağaç" veya "yer" gibi, nitelenen bir kelime takdiriyle veya sıfat-ı 
galibe türünden isim olarak tarif için muzafun ileyh (belirten) yapılmış olmasına 
engel olmaz. Maksatları güzel dağ demekten ibaret değil, yerinin veya otunun, 
ağacının mübarekliğini, güzelliğini beyan etme manasına "mübarek, güzel dağı" 
demek olmasında ve Hz. Musa'nın Al lah'la konuştuğu o meşhur Tur-i Sina'ya 
bu mana i le "Tur-ı Sinin" denilmiş olmasında bir sakanca bulunmadığı gibi 
Kur'an'da onun hakkında gelmiş olan "Vadi-i Mukaddes" (Kutsal Vadi), "Va
di-i Eymen" (Uğurlu Vadi) ve "Mübarek yerde bulunan ağaç" nitelikleriyle de 
pek çok ilgi ve uygunluğu vardır. Burada biraz sonra gelecek olan "Ahsen-i 
takvim" (en güzel biçim)den bahsetmeye bir başlangıç ve giriş o]mağa da 
yakışır. Bu şekilde o Tin, Zeytun ve Tur-i Sinin'e yani bu üçüne yemin, Mu
kaddes Arz'a yemin manasında olur. Şu da "vav" atıfası (bağlacı)yla üçüne 
birden bağlanmış olur. �"11 ..J;Jı (�� Ve bu emin, güvenli beldeye yemin olsun. 

' " " 

Yani, Ey Muhammed! Bu bulunduğun, doğup büyüdüğün, peygamber olarak 
gönderildiğin, kudret, u lu luk ve saygı hitabıyla emniyete erdiğin, emin yani 

( 1 )  el-Taberi, a.g.e., XXX, 155. 
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J..!.livcnli vasfıyla tanınan beldeye de yemin olsun. Tefsirciler buna oy hirli�iylc 
Mckkc demişlerdir. Çünkü Beled Sfıresi'nde de geçtiği üzere :a;l1 Mekkc'nin hir 
ismi olduğu gibi � �G.} rl.i:'. � ı_,�� �r, �� l;\!;. ;. "Jı ı:J:.; ·�!J "fi ani hiı 
l\ahe'yi insanlara vaktiyle bir sevap mahalli ve emin bir sığınak yapmıştık. Siz 
de Makam-ı İbrahim'den namaz kılacak bir yer edinin. "(Bakara, 2/125) buyurul
duğu üzere insanlara bir sevap yeri, bir sığınak olan Ka'be ve İbrahim'in ma
kamı olarak ve _=u;:, :fa' �c;.; �-1 � �'ı L.:.,;. � � ;;Jl "Biz onları, her şeyin 
iirünlerinin toplanacağı emin bir Harem'de yerleştirmedik mi?"(Kasas, 28/57) 
buyurulan "Emin Harem'' orada olduğu için Beled-i Emin adıyla tanınan da 
odur. 

Alfısi'nin yazdığma göre merfu bir hadiste de: �ı.;JJ Jlı, -_;. l.S.ı1ı �I Sı.s::.. -_;.� 
� , , , " :�-.�-.j JJı J.:.:.ı JJ_;..j "O, alemlere hidayet olan Kabe'nin bulunduğu yer ve Resulul-

lah'n{ d�ğduğ'u ve peygamber gönderildiği beldedir.1'0) diye gelmiştir. Bundan 
bu surenin Mekke'de indiği anlaşılırsa da hicretten önce mi, yoksa sonra mı 
indiği anlaşılmaz. Hicretten sonra inenler, Mekke'nin fethinden sonra Mckkc'<lc 
inmiş bulunsalar bile Medeni sayıldığına göre hicretten evvel inmiş manasına 
Mekki olmasını gerektirmez, Medeni de olabilir. Şu halde bu sure Mckkc'nin 
fethinden sonra orada inmiş ise, Katade'den rivayet edildiği üzere Medeni de
mek olur. Çoğunluğu,"Mekke'de inmiştir" demesi de Mekke içinde inmiş olması 
manasıyla yorumlanabilir. Bu mana, bu surenin kendinden öncekine bir netice 
gibi olan manasına da pek yakışır ise de, Mekki olmakta meşhur olan mana hic
retten önce olmasıdır. Şu halde Resulullah (s.a.v)'a bu güvence daha o zaman 
verilmiş demektir. 

EMİN, "emanet" kökünden feil kalıbında fakat fail manasında yani emni
yette kılan, zulüm ve haksızlık yapmaktan uzak, kendisine bırakılan şeyi iyi ko
ruyan, güvenil ir demektir. Bu manada "amin" şeklinde ism-i fail (etken ortac)i 
duyulmuş değildir deniliyor. �i l.? (Kasas, 28/57) ayetinde olduğu gibi "amin" ; 
kelimesinin "emn" yerinde kullanılması "zu emn" yani emniyetli mealinde ola
rak nisbet manasında olduğu söylenmiştir. Çünkü ism-i fail (etken ortaç) olarak 
"amin" emniyeti olan, yani korkusu olmayan, yahut emniyet eden veya emniyet 
ve korkusuzluk veya emanet veren demektir. Beldenin eminliği de, içinde bulu
nan kimseleri güvenilir bir adamın emaneti koruması gibi muhafaza eder, te
cavüzden korur olmasıdır ki bu benzetme yoluyla verilmiş bir manadır veya em
niyet ve korkusuzluk manasına gelen "emn" kökünde ism-i mef'ul (edilgen 

(1)  Alı'.isi, a.g.c., XV, 2/221 .  
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oı l ı H�) olııp mc'rnun, yani korkulmaz, korkutulmaz, emniyet ve sükun içinde de
nwkıir . Beldenin bu manaca emin olması da, içindeki halkın korkusuz ve teh
likesiz olması, yani dert. ve sıkıntılardan korkulmaması manasına "isnad-ı meca
zi "di r. �u halde emniyetli demek iki manayı da ifade edebilir. Mekke-i 

t 

MOkcrrt�nıc'n in böyle emin bir belde oluşu ise !-""� �� rı;JI ;-.")! �:·�Jı aJı � .  
"Allalt l\a 'hc'yi, o Beyt-i Haram'ı insanlar için bir düzen vesilesi kıldı. "(Maide, 
"ftJ7 ) mfınüsı gereğince Allah tarafından insanların durumu için Beyt-i Haram 

' 
yapılnıı� olan Ka'be-i Muazzama makamına harem olması ve ziraatsiz bir vadi 
olduğu halde Hz. İbrahim'in �_:, r:,;:Jı ��-� � iı3 ..s;� ?,  :ı� �,� � :-�l �� � 
0J'A � �(,jJı � �j�G r/-'! �� Y"wı � t�1 �ll i_;L.o.ıı ı;..}�! "Ey Rabhimiz! Ben 
soyumdan bazısını senin Ka'be'nin yanında ekin bitmez bir vadide yerleştirdim. 
Ey Rabbimiz! Namazı kılsmlar diye yaptım. Artık insanlardan bir kısmının kalp
lerini onlara mey/ettir. Onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükreder/er. " 

,... ı 

(İbrahim, 14/37) duasına mazhar olarak .� � �� f)_ı � �I L.:,;. � :F ��1 
"Biz onları her.şeyin ürünlerinin toplanacağı emin bir Harem'de yerleştirmedik 

· ?  "(K 28/57) :_..ı· · • ' 1�11 1 ·t� ··· 1� 11 1• • •  ·:1• • 1�1 � ,; ·. rı "O l m ı .  asas, ve i"":.J> ,;r ı.r ı..ı , ·-�.J """' '-"? � 1.t ı_,.r- ("'J /1 ar  
... ,,. "' ... 

görmediler mi ki, çevrelerindeki insanlar çarpıliyorlar iken biz Mekke'yi emin 
bir yer yaptık. "(Ankebut, 29/67) nimetleri kriterince emin bir harem bulunması 
ve Resul-i Ekrem (s.a. v) Hazretleri 'nin doğduğu ve peygamber olarak 

1 I 

gönderildiği yer olması, �J;·.-.. · .. � �� �� :J.Jı �LS' C.� � �1� �r�:ı aJı �LS' C.� "Oysa 
,,, "' ... , / i 

sen içlerinde iken Allah onlara azap edecek değildi. Mağfiret diledikleri halde 
Allah onlara azap edecek değildir. "(Enfal, 8/33) ilahi vaadi gereğince halkının, 
hem Resulullah (s.a.v.) içlerinde bulunduğu müddetçe hem de yüce Al1ah'ın 
mağfiretini isteyerek istiğfar ettikleri sürece azap olunmayacaklarına dair garan
ti verilmiş bulunması nedeniyledir. Emniyet ise hayatın en önemli şartlarından 
olduğu için, Mekke'ye böyle "emin belde" adıyla yemin edilmesi, bunun bu em
niyet itibarıyla Tin, Zeytun ve Tur-i Sinin diye işaret edilen ve çekişme ve kav
gadan uzak bulunmayan Arz-ı Mukaddes'teki yerlerden daha mukaddes ve do
layısıyla ilahi ahit ve yeminde daha yüksek bulunduğunu anlatan ve bu şekilde 
bu yeminlerde maddi tattan manevi emniyet zevkine doğru yükselen bir iler
leme vardır ki, bu bize insan yaratılışı için yurt emniyetinin ömemini ve yurt
ların, beldelerin kıymeti, hakiki emniyeti ile uygun, bunun da din ile ilgili 
olduğunu anlatır. Bu nedenle "emin belde" vasfı Mekke'yi göstermekle beraber 
diğer beldelerin de kıymetlerinin en çok emniyet ve sükun açısından ölçülmesi 

1 1 

gerekeceğine işaret eder ki bu işaret � (.l1� �j.,�4 ��·;.l/. t..ı �LS'lı:) )(!;. aJı y� 
- , , ., , ., ., 1 ;-"".i,S:j r4:; 3;._,� � � �� .0;.:·� l)LS' � �:,;J� �I :,..� aJJ Qr�U �I �-� �pj ,0IS:.. � 
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"Allah hir he/deyi misal yaptı ki, emniyet ve sükun içinde idi. Ona rızkı lwr 
r, ·ı-de11 hol hol geliyordu. Derken, halkı Allah'ın nimetlerine nankörlük t•tti. 

,ı\ ilah da onlara, yaptıkları sehebiyle açlık ve korku elbisesini tattırdı. Andols1111 
onlara içlerinden bir peygamber geldi de onu yalanladılar. Zulmederierkt•lı 
ıı.:.ap kendilerini yakalayıverdi. Artık Allah 'ın size verdiği rızıklardan helal ve 
lıoş olarak yeyin de Allah 'ın nimetine şükredin. Eğer gerçekten ona ibadet ede
c·<:kseniz. "(Nahl, 16/1 12- 1 14) ayetlerinin manasıdır. 

İşte Tin, Zeytun, Tur-i Sinin ve bu Emin Belde isimlerinin bilinen ahit 
manalarıyla zihinlere açık açık veya delalet yoluyla ifade ettiği bu mana ve kav
ramların derecelerine göre, sırasıyla önemleri yemin ile hatırlatıldıktan sonra bu 
yeminlere cevap olarak buyuruluyor ki :  

r? F1 � 0w:1 ı:·;ı;.. :ill Gerçekten biz insanı en güzel bir biçimde ya
rattık, yani insan cinsini maddi ve manevi olarak, doğrultmanın, kıvama koy
manın, biçimlendirmenin en güzelinde, en güzel biçimde olarak yarattık. �1 ;:,; 

- -r? terkibi, r? F1 r? � �LS' "Kıvama koymamn en güzelinde olduftu halde" 
manasında zarf-ı müstekarr olarak insanın yaratılırkenki halini bildirmektedir. 

TAKVİM, eğriyi doğrultmak, kıvama nizama koyma, kıymet biçmek, 
kıymetlendimek manalarına gelir. Sonundaki tenvin belirsizlik ve büyüklük için 
olarak "ahsen-i takv im", herhangi bir biçimlendirmenin veya büyük bir 
biçimlendirmenin en güzel i  demek olur. Bu ise her manasıyla biçimlendirmenin 
en güzel biçimi demek olacağından maddi manevi her türlü güzelliği kapsar. 
Belinin doğrulmasından, biçiminin güzelleşmesinden, kuvvet ve melekelerinin 
yükselmesinden akıl, irfan ve ahlakıyla ilahi güzelliğe ermesine kadar gi<lcr. 
Belinin doğrulmasım, boy posunun düzgün olmasını bütün bu manalardan ki
naye olarak veya dıştan içe geçmek, yerden göğe yükselmek için bir ha�langı� 
olarak düşünebiliriz. 

Ebu Hayyan der ki: Nehai, Mücahid ve Katade, "şekil ve <luygulannın 
güzelliği" demişler, boyunun doğruluğu da denilmiştir. Ebubekir b. Tahir, "akıl. 
idrak ve iyiyi kötüden ayırt etme gücü ile süslenmesi" demİ!'i, lkrimc de. 
"gençliği ve kuvveti" demiş ise de en iyisi, her en güzel olanı içine alacak 
şekilde gene l l iğidir.(l ) Yani gerek boyunun posunun doğruluğu ile güne.len güne 
artan görünen şeklinin güzel liği ve gerek aklının, zihninin hak ve hayır 

( 1 )  Ebu Hayyan, a.g.c., VIrl, 490. 
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Ay�t l<'dnl vr hnllrl;ıt ı  lan güzellik ve yücelikleri idrak edebilecek şekilde güzel 
knhlUytHl vr �t·n·k ilc1 hi ahlak ve niteliklerle ahlaklanıp nitelenebilecek derecede 
tıell�nw vr ol�un la�maya elverişli olan ahlak güzelliği gibi maddi ve manevi her 
tOrlU aıOt(•lti�i kapsar. 

< kn·k fiı.iki ve cismani bakımdan, gerek ahlak ve maneviyat itibariyle ru
huui hakrnıdan insan en güzel bir kıvama erebilecek en güzel bir biçimde ya
mı ı l1111�l ı r. Gerçekten insanın mahiyet ve aslına, insan lak alemine derin ve 
ura�ı ır ıcı  bir bakışla bakan ve onun dışında ve içinde bulunan incelikleri 
dO�linüp fikir yürüten kimse onu bazı ulu kişilerin dediği gibi görünen ve 
görünmeyen alemlerin aktıkları yerlerin birleşme noktası, ifade ve istifade fe
leklerinin iki nuru olan güneş ve ayın doğduğu yeri, Hak Kalemi ile yarahlış 
kitabma yazılmış enteresan satırlardan oluşan metin ve ibareleri kapsayan ve 
onlardaki ilahi sırlarm ve eşi benzeri ·olmayan güzelliklerin olmuş ve olacak 
manalarını açıklayan, kısa fakat birçok manaları toplayan bir nüsha olarak görür 
ve Hz. Ali'nin söylediği bildirilen şu mananın doğruluğundan haberdar olur: 

"İlacın sendedir de farkında olmazsın, 
Derdin de sendendir fakat ki görmezsin, 
Sanırsın ki sen sade küçük bir cisimsin 
Oysa sende dürülmüş en büyük alem." 

Nakledildiğine göre, Kadi Yahya b. Eksem ve bazı Hanefiler; kansına: 
"Sen aydan daha güzel olmamış isen boşsun." diyen kimse karısını boşamış ol
maz diye fetva vermişler ve bu ayeti delil göstererek bu hükme varmışlardır. 
Kuşku yok ki bu güzelliği yalnız o küçük cisimde, maddi şekil ve kıyafette 
arayan hata etmiş olur. Yüzler ne kadar yaldızlansa onda bir ay ışığı parıltısı ol
maz, fakat ay ışığını gören göz, güzelliği ve aşkı sezen bir öz vardır ki güzellik 
ondadır. Sevgililerini parlak aydan, ışık saçan güneşten daha güzel olarak nite
leyip anlatan şairlerin aşk macerasını inleyen hesaba gelmez şiirlerinde parlayan 
güzellik ve alımlılık cazibesi bile sade topraklara gömülmeye mahkum maddi 
görünüşün değil, gönüllerde kaynaşan ruhani bir tecellinin cilvesidir. Güzellik 
ve aşk dışa dikilen bir şekil değil, gönülde kaynayan bir manadır: 
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"Hayaliyle tesellidir gönül meyl-i visal etmez 
Gönülden özge bir yar olduğun aşık hayal etmez." 

diyen şair de bu manayı terennüm etmek istemiştir. 

Kısacası, insanın güzelliğinin en güzel biçimde olması, duygusuz olan şekil 
ve suretinde değil, duygusunda ve özellikle "güzel lik" denilen manayı anla
masında ve o duygudan güzellerin güzeli, en güzel yaratıcıyı ve onun mutlak 
�üzellikle en güzel olan kemal sıfatlarını tanıyıp onun ahlakıyla ahlaklanmış ol
masındadır. İnsan yaratılışının kıvamı ve aday olduğu olgunlaşma budur. İnsan 
i lk doğuşunda bu olgunlukta olarak değil, fakat bu kıvama, bu olgunluğa, bu 
güzelliğe doğru ilerleme kabiliyeti verilmek manasına en güzel biçimde ya
ratılmıştır. Yoksa onda hiçbir fanilik lekesi, bir aşağılık hali bulunmazdı. Oysa 
böyle olmadığı görülüp duruyor. Fertlerin güzelliğinde mertebelcrin bul unduğu 
ve her ferdin fani likten, aşağılık alemden, mutlak güzelliğe yaraşmayan leke
lerden ve ihtiyaçlardan başlangıçta bir hissesi, günah denilen ve günden güne 
atılması gereken bir derdi bulunduğu ve bu şekilde beden yükünü ata ata ruh
ların temizl iğe ve kurtuluşa gittiği ve böyle bazılarının yükselmesine kar�ılık 
diğer birçoklarının da hiçbir güzellik hissesi kalmayarak en alt tabakalara kadar 
yuvarlanıp durduğu görülüyor. Onun için buyuruluyor ki: 

� Sonra. Bunda açık olan zamanda gecikmedir. Bununla beraber rütbede 
olduğu da düşünülebilir, deniliyor. Buna göre bazı insanlar başlangıçta da en 
güzel biçimde olmamış olur. Bundan da "Allah'ın insana gücü yetmeyeceği 
şeyi yüklemesi" konusunun tartı§maya açılması gerekir. Doğrusu "en güzel 
biçim"den hiç hissesi olmayana insan ismini vermek doğru olmaz. Bir insan de
nil ince elbette onda bir hissesi olmuştur. O halde gecikme rütbe ile ilgili değil. 
zamanla ilgilidir. Yani, bir zaman sonra �ı.:., JX.-1 :lt,)'.)� onu, (o en güzel 

,, 

biçimde yaratılan insanı) aşağıların en aşağısına çevirip döndürdük. Yahut, 
"Sefillerin en sefili yaptık." Yahut "o güzel biçimden döndürüp de maddi ve 
manevi olarak kötülenmiş en sefil bir halde cehenneme veya cehennemin en 
aşağı tabakasına doğru ittik." Temizlik yerine eğrilik, güzellik yerine çirkinlik, 
ilerleme yerine gerileme, sıhhat yerine zayıflık ve hastalık, gençlik yerine ih
tiyarlık, akıl ve bilgi yerine bunaklık ve cahillik, çalışma ve gayret yerine tem
bellik, bolluk yerine darlık, güçlük yerine zelillik, lezzet yerine elem ile bu
naklık dönemine, ondan hayata karşılık ölüme, çürüyüp kokmaya, ondan 
kıyamette dünyaya karşılık cehenneme veya cehennemin en alt tabakasına 
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dcı�ıu " ••" I • � .  /Jı � J.L'il d�'.ı.Jı ı.) "Cehennemin en alı ıahakasmda " (Nisa, 4/45) 
o lııl'ıtk �11t lı11 J�l'l I t�ı·vı i l ı ı ı ii kıklık. ( l )  

�wL..Jı ı,L. ,  ı.�i �.Jı l;ı Ancak iman edip iyi ameller işleyen o en güzel , , 
hİ'\İmr yııı ıı�ır. /\l lah'ın rızasına uyarak ilerisi, ahireti için hayra yarar, meyve 
vra i ı .  �Uıd i�lı-ı yapan kimseler hariç, bunlar öyle geri çevrilmez, o aşağılık 
f.4llkı ı ı uı ı ıı d ı ı�ıı ın· . •  görünüş güzel l iğini, maddi kıvamı kaybetseler bile ona 
kıır1'ılık kıırt ı ı lu�a, en güzel olan mutlak güzelliğe, daha çok sevimlil iğe, o iman 
vt• nmdiıı meyvelerini koparacak güze} sona doğru giderler. Çünkü ';;;:. ;.ı r+J 
iJ;:.... onlar için öyle bir ecir vardır ki kesilmez, tükenmez veya başa kakılmaz, 

• 

hn.�a kakı lmadan sonsuza kadar devam eder. O bedenler amel edemez olduğu, 
yokluğa gittiği halde de o ecir, bir başa kakma olmadan, sonsuza kadar sürer. 
Dolayısıyla onlar sefil olmak şöyle dursun, çalışma zahmetinden dahi kurtularak 
o en güzel biçimlendirmenin olgunluk zirvesine ermiş, en güzele ve onun ziya
dl!siyle Hakk'ın cemaline kavuşmuş olur. İşte o Tin ve Zeytun'un, o Tur-ı Si
nin'in, o emin beldenin asıl hatırlattığı mana da budur. Yüce yaratıcının lütuf ve 
ihsanına ve emir ve hükmüne, bu cezalandırma ve ödüllendirme kanunu ile so
rumluluğa inanıp gereğince Allah için güzel ameller işleyerek o en güzel 
biçimlendirmeyi olgunluk zirvesine götürmeye çalışanların kesilmez bir ecir ve 
mükafata ermeleri, bunların dışındakilerin, yani iman ile iyi ameli olmayanların 
da aşağıların aşağısına yuvarlanmaları önermesidir. İmanı olmayanların, her ne 
yapsalar o sefillik ve aşağılığa düşecekleri kesindir. Dinin bütün manası da bu 
ceza ve sorumlulukta, bu iman ile Allah için iy i  amel yapma kanununda 
özetlenir ki bu, kul tarafından iman ve itaat ile iyi amel işlemek; Allah ta
rafından da iyilik ve kötülük yollarını bildirerek iyil iğe iyilik, kötülüğe kötülük 

( 1 )  Rc<l, çevirmek, kabul etmeyip itmek vı.: kötületmek, geriletmek nıfınfılarına gelir. Çevirmek, 

yapmak vı.: kılmak, bir halden ha�ka hale döndürmek manasında ik i  mcl'ul (tümleç) alır. 

"Onu" birinci mef'ul (tümleç), "a�ağıların a�ağısına" <l<J ikinci mcl'ul (tümleç) olur. Diğer 

manfılarda, �C. Jr-1 �'.} J� "sdillerin en sefili halin�k, çirkin, murdar olarak ittik, 

kötülctlik" mfınasına hal, yahul hazir ve isal (harf-i cerri kaldırıp fiili doğrudan ıncCulünc 

hağhınıak) ile �C. �1 c)! "a�ağıların ı.:n aşığısına doğru" veya "a�ağıların en a�ağısına ka

dar ittik, kaktık, kötükttik, alçalttık" mfınfısına mef'ul olur. Bu fü;üncü manada "csfcl-i safi

lin", cehennemin alt ıahakası ):ıı � JL.�i J�ı ..)  (Nisa, 4/145) demektir. Safilin <le onun , , ., .. , 
üıerindcki tahakalarda hulunan cehennem ehlidir. İkinci de, hunaklık dönemini ve bedenin 

ölüm halindı.:ki çürüyüp kokmasını i fadede açıktır. Önceki sırasıyla ikisini <le kapsar. Bir de 

"csfcl-i safilin", adi şehvetlerine düşkün; a�ağılık. alçak kimselerin, �cylanların esareti altında 

en :ı�:ığı tab:ıkal:ıra <.lü�cnkre i�an.:l olur. Fakat hu da "cehennem ehli" mılnfisında dahildir. 

(Müdlil) 
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ik mükafat ve ceza verme manasını taşır. (.�'j1 JH � �:Uı �ı "Doğrusu Allah 
,.. , , , "' , 

k aımda din ancak islam'dır. "(Al-i İmran, 3/19) buyurulan İslam da hu iki 
i)ı.d liği içerir. Yani din, Allah ile en güzel biçimde yarattığı kullar arasında hiı 
ilgi, bir bağlıl ık kanunudur ki, kullar tarafından manası, yaptığı işe göre kar�ılık 
alacağına inanıp iman ve salih amel ile esenliğe ermek; Allah tarafından manası' 
da iyiyi kötüyü, güzeli çirkini bildirip ona göre hüküm ve cezasmı uygulayarak 
kütüleri aşağıların aşağısına iterken iman edip iyi işler yapanları adi alemden 
yüce alemde esenliğe çıkarmak, kesilmez ecir ve mükafat ile ilahi meclise, bir
lik alemine almaktır. Onun için idi ki, önceki surenin sonuda, ��ll �� J(, 

,. -

"!\ncak Rahh 'ine yiinel. "(İnşirah, 94/8) buyurulmuş idi. İşte burada bu ecir ve 
ceza özetlenmiş, dinin manası da bu ödül ve ceza kanununda toplanmış bulun
duğu için netice olarak buyuruluyor ki: 

V!:Ul.ı � �� W O halde arhk sana dini ne yalanlatabilir? Bu hakikat 
"' � � , 

böyle iken, bu ödül ve ceza, o en güzel biçim ile yaratılma, sonra aşağıların 
aşağısına çevrilme ve iman edip iyi amel işlemeye tükenmez ecir bir taraftan 
görülen, akılla anlaşılan, nakledilen bunca şahit ve del il ile bilinmiş; bir taraftan 
ua bu ilah! vaad ve haber ile vurgulanmış ve kesinleşmiş ve sırf maddi gözle 
bakıldığı zaman bile çalışmayanların ücret alamadığı ve bedenlerin neticede 
çürüyüp kokarak atıldığı göz önünde dururken bundan sonra artık sana "din ya
landır, o cezanın, o ödülün aslı yoktur" diye yalan söyletecek ve dolayısıyla seni 
imandan ve iyi amelden alıkoyup o tükenmez ecirden yoksun edecek ve ya
lancılıkla, dinsizlikle aşağıların aşağısına ittirecek ne gibi bir sebep olabilir? Ey 
o en güzel biçimde yaratılmış ve sonra aşağıların aşağısına çevrilme tehlikesiyle 
karşı karşıya bırakılmış olan insan! Yahut, ey Muhammed! Bu hakikat, bu ecir 
ve ceza böyle sabit ve dünyada bile görülüp dururken ve sende bu en güzel 
biçimde yaratılma ve iman gibi yüce ahlak varken sana, "din hakkında yalan 
söylüyorsun" diye seni yalancılıkla itham ettirecek ne gibi bir sebep olabilir'! :;Jl 
�t;Jı F� ;l,ı A llah, hakimlerin hakimi, hükümdarların hükümdun de�il 
mi? Hakimler, hükümdarlar isyan edenlere ceza; itaat edenlere, i� gürcnkrc ecir 
ve ödül verir bir "din" demek olan ceza ve sorumluluk kanunlarını uygularlar 
da, onlarm hepsinin üzerinde hakim olan yüce Allah hükmünü yerine getirmez. 
ceza ve ödül vermez, dinini yürütmez olur mu? Elbette olmaz. l liç ku�ku yok ki 
insanı o en güzel biçim i le yaratan Allah, hakimlerin hakimidir. Onun dini her 
dinden üstün hak dindir. O dinini yürütecek, güzel ile çirkini, yalancıyı doğruyu 
ayıracak, iman edip samimiyet ve ihlasla güzel güzel ameller yapan müm inlere 
mükafat verecek; kafirleri, dinsizleri de aşağıların aşağısına yuvarlıyacaktır. O 
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halde insan olan, dine yalan dememeli, cezayı inkar etmemeli, insan kuvvetli 
olunca hakla olur, her yaptığı kalır, ceza görmez, ceza kanunu acizlere özgüdür 
sanmamalı; hakim, hükmünde kendi kuvvetine aldanap da hak ve adaletten 
ayrılmamalı, o hakimler hakiminin hüküm ve kudretinden korkmalı, aşağıların 
aşağısına yuvarlanmaktan sakınmalı, onun dinine girmeli, ona iman edip 
Allah'ın kullarına karşı adalet ve alemin düzelmesine hizmet ile o tükenmez ecir 
ve mükafata ermelidir. Yoksa insanı o en güzel biçimde yaratan Allah't, hakim
lerin hakimi değildir zanneden kendine yazık etmiş olur. Bu durumda bu ayet 
kafirlere tehdit, müminlere müjdedir. 

Tirmizi, Ebu Davud ve İbnü Merduye Ebu Hureyre (r.a.)'den Hz. Peygam
ber (s.a.v.)'in şöyle dediğini rivayet etmişlerdir: Her kim i.Jl./jG �G 'yi okuyup 

1 , , 1 

da ��' F� JJI � ''Allah hakimlerin hakimi değil midir?" ayetine gel-
diğinde ��t::Jı � �� � Gt, � "Evet, ben de ona şahitlerdenim." desin buyur
muştur. cı> 'Bazı �iv�yetlere göre de Resulullah (s.a.v) bu ayete geldiği vakit 
� �� ''Allalı'ım sen noksan sıfatlardan uzaksın, evet. '1 derdi. 

Bu surede insanın yaratılışı ve dinin in haki katı bu şekilde tesbit edilip 
özetlenerek hem evvelki sureler bir özete bağlanmış hem de bundan sonraki 
surelere bir haz1rlık yapılmıştır. Din yalan değil, hak; Allah da hakimlerin haki
mi olunca, "Oku, Rabb'inin ismiyle oku! "  diye okutmaya başlamak ne kadar 
güzel ve ne kadar yerindedir. 

( 1 )  Ehu Davud, Salat, 150; Tirmizi, Tefsiru Sureti 95. 
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Alftk Süresi 
Mekke Döneminde İndi 

Ayet Sayısı: 9 

3 1 7  

Buna İkra' (oku) suresi ve Atak suresi de denilir. Mekke'de indiğinde hiç 
ihtilaf yoktur. Ancak ilk inen sure bu mudur, değil midir? Bunda ihtilaf edil
miştir. İbnü Cerir ve 11Mu'cemü1l-Kebir"de Taberani Ebu Rece el-Utaridi'den 
şöyle rivayet etmişlerdir: Demiş ki Ebu Musa el-Eş'ari bize Kur'an öğretiyordu, 
bizi halka halinde oturturdu. Üzerinde iki beyaz elbise vardı. Bu sureyi � İ)! 
�:ı tilavet ettiğinde; "Bu sfıre, Muhammed (s.a. v) hazretlerine ilk inen 
sÖredir. ı ı(l) derdi. Bunun gibi "Müstedrek"te Hakim; "Delail "de Beyhaki Hz. 
Aişe'den de rivayet etmişlerdir. Birçokları Mücahid'den de "Kur'an'dan ilk inen 
�� r.- � İ)! sonra filG � suresidir. "(2) diye nakletmişlerdir. Buna karşıhk Buhari 
ve Müslim, Ebu Seleme b. Abdurrahman'dan şunu rivayet .etmişler: "Demiş ki 
Cabir b. Abdullah'a; Kur'an'dan önce indirilen sure, hangisidir?" diye sordum. 

(1) Allısi, a.g.e., XXX, 227; et-Taberi, a.g.e., XXX, 162. 
(2) Hakim, cl-Müstcdrck, il, 529. 
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'):Wı 4!1 ·� dı ·di .  �-ı � � İ)! diyorlar, dedim. "Ben size Resulullah'ın bize 
sc)y k d i .� i ı ı i  ı i vayl ' I  c:diyorum.11< 1 )  dedi, diye hadisi rivayet etmekle bir istidlal 
yup&l 1 1 1 1�l 1 1 . Bıı hadiste vahyin bir ara kesilmesinden bahsederken şöyle denil
m i�ıt i ı : 1 1 I kıı yürüyordum, o esnada gökten bir ses işittim, gözümü kaldırdım, bir 
dl· •tl'ıı dıiıı ı  k i  1 1  ira'da bana gelen melek gök ile yer arasında bir kürsüde otur
ı ıfwi. < >ııd;ııı korktum, döndüm. �);.j �*j "Beni örtüniiz, beni ôrtü11üz. " dedim. 
< > vak i i  #G �)C, �-,_ı,1 ��j ";,p �.:,� * �_.ı;u � * ),:Wı �1 � 11Ey elbisesine bürünen 

. halk uyar, Rabb'ini yücelt, elbiseni temizle, pislikten kaçm.,, (Müddessir 74/1-
�) Suresi indirildi. Derken vahy kızıştı ve ardarda devam etti..." Bu da görülüyor 
ki meleğin daha önce Hira'da gelmiş olduğu anlatılmıştı. Daha önce Hira'da 
meleğin gelmesi ise i)ı in indirilmesidir. Şu halde bunun manası peygamberl ik 
için i lk olarak i)ı indi�·ilmişti. Bir ara vahyin kesilmesinden sonra ilk peygam
berlik ve davet (çin )';,. indirildi demektir. Bir de Fatiha'da geçtiği üzere 

, 

' 'Delailü'n-Nübüvve"de Beyhaki ile Vahidi'nin Yunus b. Bükeyr yoluyla Yunus, 
İbnü Ömer'den, o da babasından, Ebu Meysere Amr b. Şurahbil'dcn rivayet et
tikleri ve rivayet edenleri sikat (güvenil ir) olan bir mürsel hadis ile del i l  
gösterilerek Fatiha'nın ilk önce indirildiği söylenmiştir.C2) Cabir b. Zeyd de önce 
indirilen i)ı sonra � ,  sonra �;.:Jı 4!1 Ç sonra ):Wı �1 � sonra Fatiha olduğunu 

; ,,. ; 

kesin olarak ifade etmiştir. Fakat bu ihtilaflı görünen öncelik, bu surelerin ta
mamlan it ibariyle midir? Yoksa başlarında bazı ayetleri itibarıyla mıdır? Bu  ri
vayetlerde bunlar açıkça görülmüyor. Problemi bu bakımdan inceleyenler, Fati
ha tefsirinde de geçtiği üzere, sahih olarak şu sonuca varmışlardır k i  ayet 
itibarıyla Kur'an'dan i lk inen bu �� �� İ)! suresinin ba§ından � � L. e kadar 
beş ayettir. Tam sure itibarıyla da Fatiha'dır. Fatiha bundan ve ):l... in ve .f.:'; in 
baş kısımlarından sonra inmekle beraber tam sure olarak indirildiğinden, sure 
itibarıyla önce indirilen Fatiha, ayet i t ibarıyla önce indirilen de i)ı <lir. imam 
Ahmed b. Hanbel, Buharı ve Müslim ve Abd b. Humeyd ve Adurrezzak ve daha 
başkaları İbnü Şihab yoluyla "Urve b. Zübeyr'den, Hazreti Aişe (r.a.)'den vahyin 
başlaması ile ilgili hadiste -ki Fatiha da tamamı nakl edilmi'�ti- i lk  vahyin rüya
yı sadıka (doğru çıkan rüyalar) ile başladığını açıkladıktan sonra Hira 
mağarasında meleğin gelip tazyik ile tutup sıkıp da i)ı "oku" dediğini, ı.;1 L. 
�J� ''Ben okwnuş değilim. " diye cevap verdiğiniP), bun�n üzerine bir daha sıkıp 

. , , 

( 1 )  Buhfüi, Tefsinı Sureti 74/3; Müslim, İman, 257; Hakim, a.g.c., il, 529. 
(2) Allısi, a.g.c., XXX, 227-228; Kurtuhi, Ahkfünu'l-Kur'an, XX, 1 1 7. 
(.1) Bulıfırl, Tcfsiru Sureli 96/l , Be<l'ü'l-Vahy, 3, Tahir, 1 ;  Müslim, İman, 252; AhmcJ h. Hanhcl, 

vı. 2:n. 
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vıııc :.SJllı !Jl L. diye cevap verdiğini, üçüncüde yine bütün çabasını sona erdirin
n·yc. k.atlar sıkıp bırakıp da \S�I �)'ı1 �:,� İ)! * . .fo. � �w:1 � * � ı,S�I � r� i)_ı 
� � L. �w_":J1 � * rlll� � dediğini rivayet etmiş olduklarından ve hepsinden en 
s;ı h i h  (doğru) olan bu rivayette ise � � (. e kadar ayet1er diye anlatılmış ve 
a<.; ıkça ifade edilmiş bulunduğundan ilk inen ayetlerin bu ayetler olduğu en sa
lıilı olarak isbatlanmış bulunmaktadır. Yalnız �:, �� İ)! ile yetinen bazı riva
yetten maksat, surenin tamamına işaret olduğunu zannedenler olmuş ise de bu 
mücmel �--� � (. e kadar açıkça ifade eden rivayet müfessir demek olduğundan, 
müfessirin mücmele tercih edilmesi gerekir. 

Tamamı birden indirilen surelerin pek az olup azar azar ve çoğunlukla 
heşer veya onar ayet indiği bilindiği gibi, bunlarda da beşer ayet anlatıldığı ve 
hu surenin geride kalan kısmı da anlamlarına göre sonra davetin başlamasıyla 
karşılıkla mücadelenin meydana gelmesinden sonra indiğine delalet ettiği ve na
mazın farz kılınmasından sonra olduğu anlaşllan bu ayetlerin Ebu Cehil'in 
azgınlığı sebebiyle indiği hakkında da Buhari ve diğer (hadis) kitaplarında ri
vayetler nakledilmekte bulunduğundan dolayı ilk indirilen, bu surenin tamamı 
değil, ba�ından beş ayet ve tam sure olarak indirilenin Fatiha olduğu ve değişik 
rivayetlerin bu şekilde bağdaştırılması bu konudaki sözlerin ve rivayetlerin ge
rek rivayet ve gerek dirayet bakımından en sahihi (doğrusu) bulunduğu 
gerçekten tcsbit edilmiştir. Onun için Zamahşer'i'nin İbnü Abbas ve Müca
hid'den: Bu sure ilk inendir.(1) Tefsir bilginlerinin çoğu ise; "ilk inen (sure) Fati
ha, sonra Kalem suresidir" sözü de Fatiha tefsirinde geçtiği tarzda bu mana ile 
açıklanmış ve rivayetler arasında uyum sağlanmıştır. Özetle en sahih olan riva
yetlere göre bu surenin beş ayetinin ilk inen olması, Fatiha'nın tam sure olarak 
ilk inen olmasına ve bu arada başka surelere ait bir takım ayetlerin inmiş ol· 
masına aykırı değildir. Şu halde İbnü Abbas ve Mücahid'in sözü ile tefsir bilgin· 
lerinin çoğunun sözleri arasında gerçekten çelişki yoktur ve bundan dolcayı 
"Keşşaf" sahibi gibi Fatiha'nın ilk inen sure olduğu sabit değildir zannedenlerin 
görüşü doğru değildir. Kur'an'ın gerek ayet ve gerek sure tertibinde inme sırası 
gözetilmeyerek Mekki (Mekkede inen) ve Medeni (Medine de inen) surelerin ve 
ayetlerin öne almak ve geriye bırakmakla karıştırılıp daha çok mana ili�kisi 
gözetilmiş bulunmasında ise nazmın güzellikleri ve Kur'an'm icazı açısından 
çok büyük hikmetler vardır ki bunun en belirgini hayatıı:ı. gidiş ve gel i�mesinde 
ve zaman olayları ve değişmelerinin meydana gelmeleriyle analiz ve 

( 1 )  cz-Zcmah�cri, a.g.c., iV, 270. 
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hll'lc�lirm�Hlıuh� daima önceki ile sonraki arasındaki birlik ve düzen nizammı 
dU�UndOnnckı İL Mese la bu beş ayet, Fatiha'dan önce inmiştir diye bunları 
st)rcdcn uyı r ıp da krlipdc Fatiha'dan önce koymaya kalkışmak gibi bir üslub 
tukip t�dikt·l'k olsaydı, ne bu sure kalır, ne de Kur'an'ın (diğer) sureleri ve 
flyctkri Hrnsmda bir uygunluk bulunurdu. Öyle yapılmayıp Kur'an'm herhangi 

' hlr kısmı okunurken ve hatta her hangi önemli bir işe başlarken F�ı �I � 
,..,;ı diye ha�lamakta hem her şeyden önce �:, �� İ)� "Rabb'ının ismiyle oku" 
«nninin manasının uygulama, hem de Kur'an nazmını hiç bozmadan bütün 
y<•nlcriyle korumak vardır. Bu surelerin bu şekilde Kur'an'ın (indirilmesinin) bi
limine doğru buraya konulmasında şüphesiz ki ilk sırasında anlaşılan manadan 
fazla bir manası vardır. Henüz okunacak bir kitap verilmeden oku oku denilme
kle y�I �i �İ "/�·te bu kitap" (Bakara, 2/1) diye başlayarak okunacak kitabı ta
mamladıktan sonra bitimine doğru "oku oku" diye emredilmesindeki mana el
bette farkl ıdır. Bunda olgunluk döneminden, zamanın geçmesinden sonra da 
peygamberliğin ilk durumunu hatırlatmakla sonu baş tarafa çeviren bir yenileme 
ve hiçbir zamanda okumaktan doyulmayacağım anlatmak üzere �U �) r�lj 

, 

��G �.:, JG "O halde bir işi bitirdin mi daha yorucu olana koş, ancak Rabbin-
,. , 

den iste. " (İnşirah 94/7-8) manası gereğince biri bitince diğerine başlamak sure-
tiyle bir devam manası vardır. ilk indirildiğinde okumaya başlamak için varid 
olan bu pekiştirilmiş emir sonradan da tekrar tekrar devam etme manasını ifade 
etmek ve bu şekilde önceki surede geçen ahsen-i takvim ile ahkemü'l-hakimin 
(hükmedenlerin en doğru hükmedicisi) olan Allah, dininin gereğini uzun 
uzadıya açıklama hususunda buraya dere etmiş. Ve onun içindir ki bunun 
başında ilk indirilen beş ayet, sonradan insanın kendini ihtiyaçsız görmesinin 
sakıncalı olduğunu açıklayan ve Allah'a dönüşü ifade eden �1 * � �ı.:...;�1 �I � 

J • , , 

�)ı �:, Jı �I * :,_:,:· .ı �G "Hayır! Gerçekten insan, kendisini zengin görünce 
... , , 

azıyor. Oysa' dônüş, elbette Rabbinedir. " ayetleri ile takip edilmiştir. Demek ki 
İslam dini, başlangıçta . . . İ)! . . . �.:, � İ)! diye okumak emri ile gelmiş ve 
sonra da insan bir mertebeye gelir de okumaktan, ilimden, din ve kulluktan ken
disini doygun olur zannetmemesi ve başlangıç ve sonuç birleştirilerek, her sonu
cun bir başlangıç gibi bi l inmesi için bu emri kapsayan bu sure buraya 
yerleştirilmiştir. Bu mana �_()ı �"4 :? � �G "Ecelin gelinceye kadar Rab-

. , 

hine ibadet et. " (Hicr 15/99); ı.:J... �·lj y� J.i� "Ve de ki: Rabbim! İlmimi artır." 
(Taha, 20/1 15) ayetlerinin de ma�asıd;r." 

Ayetleri : Hicazi'de yirmi, Iraki'de on dokuz, Şami'de on sekizdir. 
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.l.! 1 
Fasılası : � ,  4- .  ı .  r • J harfleridir. Bunlar, sırasıyla birleşti rilirse �1 ;J 

"kalk bağışlayayım" yahut "kalk heybet ver" manaları çıkar. 

Meal-i Şerifi 

1- Yaratan Rabbinin adıyla oku! 

2- O, insanı bir alekadan ( embriyodan) yarattı. 

3- Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir. 

4- O Rab ki kalemle yazmayı öğretti. 
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5- İnsana bilmediği şeyleri öğretti. 

6- Hayır! Doğrusu (kafir) insan azgınlık eder. 

7- Kendisinin muhtaç olmadığını zannettiği için. 

8- Muhakkak ki dönüş mutlaka Rabbinedir. 

9-10- Namaz kıldığı zaman, bir kulu engelleyeni gördün mü? 

11- Gördün mü (ne dersin?), ya o (kul) doğru yolda olur, 

12- Veya kötülüklerden sakınmayı emrederse? 

13- Gördün mü, ya bu (adam, hakkı) yalanlar, yüzçevirirse, 

14- O adam, Allah'ın kendini gördüğünü hiç bilmiyor mu? 

15-16- Hayır, hayır! Eğer o, bu davranışından vazgeçmezse, and olsun 
ki biz, onu perçeminden, o günahkar ve yalancı perçeminden tutup cehen
neme sürükleriz. 

17- O zaman o taraftarlarını yardıma çağırsın. 

18- Biz de Zebanileri çağıracağız. 

19- Hayır, sakın ona boyun eğme (Allah'a) secde et ve yaklaş. 

� r� İ)! Rabbinin adıyla oku!. Yani onun yüce adıyla, "Allah" yüce 
ismi ile başlayarak oku. Okumaya başla. Yukarıda geçtiği üzere bu emir iner
ken, başlangıçta Hira mağarasında Hz. Muhammed'in zatına melek gelip canına 
tak diyen şiddetli bir sıkıştırma ile yalnız i)ı "oku" demiş. O zamana kadar Hz. 

� 

Muhammed okumak bilmediği için �.Jliı l31 C. "ben okumuş değilim" yani oku-
. , , 

mak bilmem ki ne okuyayım? demişti. Bunun üzerine yine şiddetli bir sıkıştırma 
ile İ)I "oku" demiş. O da yine �.Jliı ı.;1 C. "ben okumuş değilim" (l) demişti. Demek 

" - , ,,, 

ki o ilk iki i)ı "oku" emri henüz Kur'an değil, okuma denilen işe başlamak için 
, 

heceletme cinsinden hazırlayıcı bir emir teklif idi. Kur'an, üçüncü defaki 
sıkıştırmadan sonra olan iş bu �:, r� İ)! "Rabb'inin adıyla oku!" emri ile 
başlamıştı. Şu halde bu emir, ilk inmesinde hem yaratıcı bir mahiyette Hazreti 
Peygamber'i okumazken okur yapmış, hem öğretici bir şekilde nazmı ile oku
nanı belirtmeye başlamış, hem manası ile ilk vazifenin böyle yaratan, terbiye 

( 1 )  Buhfıri, Bcd'ü'l-Vahy, 3, Tabir, 1, Tcfsiru Sureti 96/1; Müslim, İman, 252; Ahmed b. Hanbel, 
VI, 233. 
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nlcn Allah'ı tamtmak ve onun ismiyle okumaya başlamak olduğunu yükümlü 
tutmak şeklinde anlatmıştır. Bu başlangıçta şöyle demek olur: Gerçi sen bu za
mana kadar okumadın. �W- ::,.. .. Q ::,.. ip �-.�.$' (.� "Sen Kur'filı'dan önce bir kitilp , , , ,,, , 
okumuyordun. " (Ankebut/ 29/48) kitabın niteliğini, imanın esasının neden 
oluştuğunu bilmezdin. �4'J1 �� y�I (. uı'i :- '·$' (. "Sen önceleri kitap nedir iman · , , , 
,,,,dir bilmezdin. " (Şura, 42/52) Fakat işte yaratmak denilen işin sahibi olup 
kainatı yaratan ve seni yaratıp yetiştiren, sana ve her işine sahip olan Rabb'in 
seni kudretiyle şu anda bir okur yaptı, okunacak bir Kur'an, bir kitap indirmeğe 
ha�ladı. Böyle öğretildiği gibi o Rabbi'nin ismiyle başlayarak oku! 

' 1 
JJ� 'i.:' .lJ ��ı �iJ fill "Kur'an okumak istediğin zaman, Allah'ın rahmetin-, , , ,, 

den kovulmuş şeytanın şerinden Allah 'a sığın. " (Nahl, 16/98) ayetinde de geçtiği 
üzere Kur'an okumanın hakikati, sözü rastgele söylemekten daha güzel bir 
�ekilde düzgün olarak bağlayarak birbiri ardınca ağızdan sesie çıkarmaktır ki, 
gerek ezberden ve gerek yüzünden, gerek gizli ve gerek açık mutlak olarak oku
mak demektir. Kitabın kitap olması için, gerçekten yazılmış olması şart ol
madığı gibi, okumak için de mutlaka yazı şart değildir. 

· Gözle mütalaaya (okumaya), zihinden hatırlamaya okumak demek de me
cazdır. Hakikaten kıraetin kemali ezbere okumaktır. Hz. Peygamber1in hadi
sinde söylendiği üzere yüzünden okumanın sevab ve fazileti, kavrama ve ezber
lemeye vesile olmasından dolayıdır. Resulullah'ın kıraati, yazıya ihtiyacı 
olmaksızın Allah tarafından kendine böyle inmiş olan Kur'an'ı ezberinden en 
mükemmel şekilde okumaktır ki, kendi kendine veya namazda veya diğerlerine 
tebliğ için okumayı, okutmayı ve yazdırmayı kapsar. İşte eskiden hiç kitap oku
mamış, yazı yazmamış olan Ümmi Peygamber1e bu emir ile bir mu'cize olarak 
okunacak bir kitab verilmeye başlanmış ve kendisine yazmadan okuyacak oku
tacak, emir yoluyla yazdırtacak bir kı raet kudreti ihsan buyurmuştur. Buna hcN· 

mele i le başlanması da emrolunmuştur. Ve bunun hikmeti, uluhiyet gereği 

olduğu da özellikle �_:, "senin Rahbin" izafeti ile anlatılmıştır. Hiç bir kitap oku
madan ve kalem i le yazıyı bellemeden böyle bir kıraet mucizesi nasıl mümkün 
olur? gibi bir şüpheye meydan bırakılmaması için kalem işine kadar gelinmek 
üzere aşağıdaki gibi yaratıcılık vasfı (niteliği) ve yaratılışın başlangıcı ile ulu
hiyet hükmü hatırlatılarak ve açıklanarak buyuruluyor ki: JU. '-'JJl O Rubb'in ki . 
yarattı, yani olmayan şeyi yaratmak kendisinin vasfı olan, yahut seni ve her 
şeyi yaratan Rabb'inin ismiyle oku ki � � �w�1 � O insanı bir kan 

• 

pıhtısından yarattı. 
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ALAK � ,  aleka !.üC. 'nm çoğulu olarak sayılmıştır. Beydavi demiş ki: 

" i nsan" keli�esi, çoğul manasında olduğu için çoğul yapılmıştır.(1 ) "Kamus" ve 
�erhlcrinden anlaşıldığına göre aslında lügatta alek � maddesi, yapışıp 
ili�mek manasma vaaz edilmiştir. Ve mutlak şekilde itişken ve yapışkan nes
neye de denir. Bundan her türlü kana ve kırmızı kana ve özellikle uyuşuk kana 
alck denilmi§. Kandan bir kısım olması itibariyle veya doğrudan doğruya 
ilişiklik manası ile rahimdeki tutuğa da aleka :;ıç denilmiştir. Yapışkanlığından 
dolayı sülük ve kuyu makarasına ve ipine ve makarasının i liştirilip ipi geçirilen 
takıntısına ve işlek yola da alek denilir . Bütün bunlar maddi manadır. Bunlar
dan başka alek, ruhani ve manevi olarak "alaka" gibi aşk ve sevgi manasına gel
diği de lügatta açıklanmıştır. 

Tefsir bilginleri, yaratılışın maddi yönünü göz önünde bulundurarak meni 
(sperma)nin aşılamasından sonra medana gelen kan pıhtısmın çoğulu olmasıyla 
yetinmişler ve bunu en alçaktan en yükseğe yükselmeyi göstermek için açıkça 
anlaşılan mana olarak görmüşlerdir. Fakat manevi yönü de kapsamak üzere 
mutlak bir alaka, bir i lişik manasına müfred olarak düşünülmesine hem ale
kanın yaratılmasına da başlangıç olan ve Rabbani bir izafetten ibaret bulunan 
ruhi ilişiğe kadar insanm bütün yaratılışın başlangıçlarını kapsayan, hem de 
okunanın ruhi bir sevgi ve alaka ile takip edilmesi hususuna da açık faydalı bir 
uyarım olacağından dolayı daha ince, daha derin, daha beliğ olur. Bu şekilde 
meale şöyle demeli: "O, insanı bir ilişikten yarattı. Bununla b�raber iki takdirde 
de kısaca manası şudur: "Bir alakadan, yahut sırf bir i lişikten bir insan yaratan. 
ve mutlak surette yaratmak kendinin şanı olan Rabb'in hiç okumamış olan kim
seyi de böyle bir emir ile elbette okutu.r. Onun için oku! Onun ismi i le i)ı ; 
"oku" tekrarı ifade eden bu ikinci emir okumak yeteneğinin tekrar ile meydana 
geleceğini uyarmak üzere birinci i)ı "oku"yu pekiştirmek için bir tekrar olduğu 
gibi, daha sonraki ayetlerden hareket ederek başkalarına tebliğ etmek veya 
yazdırmak için okumak üzere ikinci bir emir de olur. Bundan dolayı kalem i le 
yazı meselesi burada açık olarak anlatılarak, mümkün olup olmamakla ilgili so
runun çözümü, başlangıç veya itiraziye (parantez içi) veya hal vavı ile şöyle ta
mamlanıyor. r))t1�j Ve Rabb'in sonsuz kerem sahibidir. 4 mübteda, r))t1 
sıfatı .,s.lJl haberdir. rŞ'il (el-Ekrem) haber, .,s.;Jı (ellezi) onun sıfatı olması da 
caizdir.' İki durumda da müsned marife (belirli) olduğu için kasr (tahsis) vardır� 
Birinci tarz, sözün gelişine daha uygun ve peygamberlik ile lütuf ve ihsanda bu-

( 1 )  cl-Bcydavi, a.g.e., i l ,  61 ı. 



< 'üz: J() l){)- /\LAK SURESi: 3-5 
.. . . . . . .  --· ----·--- -----· .  ···-··-··- . 

hıııınanın kalem ile ikramda bulunmadan daha yüksek olduğunu anlatmada dahn 
iH�ıktır. Yani başkası değil, o her cömertten daha cömert olan Keremine, kera
metine nihayet olmayan, karşllıksız, bedelsiz, korkusµz, endişesiz lütuf ve hilmi 
ilt·, sebepli veya sebepsiz, alışılmış ve alışılmamış cömertlik ve yardım ile nimet 
vnip, ihsanda bulunan kerametler ve mucizeler bağışlayan ve gerçek kerim 
(ı.:ümert) yalnız kendisi olan o yarata� ve sana ismi ile başlayarak okumayı em
reden ancak Rabb'indir. �� � IS�.:Jl O kalem ile öğretendir. Kalem ile yazıyı 
i1ğreten, o vasıta ile ilim beJJeten de odur. Yoksa bfr kan pıhtısından yaratılmış 
ol.an insanlar ne kalem bilirdi ne yazı. r1'·1 ;.ı ı;. �w:1 � o, insana bilmediği 
�eyleri öğretti. İnsanda olmayan kuvvetleri, yetenekleri, kabiliyetleri yaratarak 
ve deliller getirerek ve ayetler indirerek vehbi (Allah vergisi) olarak da öğretti. 
(alışarak kazanma yoluyla da öğretti. İşte öyle sonsuz kerem sahibi olan 
Rabb'in sen hiç okumamışken, yaJmz cömertliğinden sana Lcdünni (Allah ta
rafmdan ihsan edilen) bir ilim vererek böyle bir emir ile seni kaleme muhtaç et
meden de okutur, bilmediğin şeyleri bildirir ve bildirdi. Onun için sen de onun 
ismiyle bu Kur'an'ı oku, oku. Beydavi der ki: Yüce Allah insanı en özel merte
belerden en yücesine nakleden ve nimetini ortaya koymakla Allah'lığını anlat
mak ve cömertliğini gerçekleştirmek tarzında insanın başlangıç ve son durumu
nu sayarak bu şekilde önce Allah'ı tanımaya akıl yoluyla delalet edene işaret; 
ikinci olarak da işitme yoluyla delalet edene uyarıda bulunmuştur.(1 ) 

Doğrudan doğru yaratılışı incelemenin Allah'ı tanımaya delaleti akla da
yanır. Okuma ve yazmada ise okuyan ve yazandan nakletme itibarıyla (Allah'ı 
tanımaya) işitmeye dayalı delaleti vardır. Bu şekilde Kur'an akli delilleri de kap
samakla beraber onlar onun manası olduğundan asıl kendi delaleti, sözle ve 
işitme yoluyla olan delalettir. Peygamber'in Allah'tan öğrenerek okuduğunu 
nakleder ve anlatır demek olur. Kur'an'ın ilk inen ayetinin, böyle akıl ve 
işitmeye dayanan delili kapsayan, tekvini (var etmeyle ilgili), teşrii (kanun yap
maya ait) emirlerle oku oku diyerek ve okumanın, yazmanın, ilmin öğretilmesi 
insana Allah'ın en büyük kereminden olduğunu hatırlatarak gelmesi cihetle çok 
önemli ve çok dikkate değer. Burada Peygamber'in okumak için yazıya ihtiyacı 
olmadığı bildirilmekle beraber şüphe yok ki kalem ile öğretmenin de Allah'tn 
büyük bir ikramı olduğu açıklanmış ve böylece ümmet okuyup yazmaya tc�vik 
edilmiş ve özendirilmiştir. Şu kadar ki bunu anlatırken peygamberin yazı yaz
maksızın okuması, kitap sahibi olması, hakkındaki Allah'ın keremini, yani pey-

(1 )  cl-Bcydavi, a.g.c., II, 6 1 1 .  
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µ,ıuulwdik ve• ,. ı, iliğini· ispatlama görüşü açısından daha yüksek olduğu da ifade 
c-c l i lnıi�tir. 

Nitl·kiın hu mfrna, Ankebut Suresi'nde �ı· .• :: � �� �GS::,.. ..0 ::,.. fo ;- �s- �� 
, ,, , - ,, , ,, , 

��I 'yli�"J (lı "(Ey Muhammed!) Kur'an 'dan önce sen herhangi bir yazı oku-
, . 

muş dcjfildin; onu elinle de yazmamıştın. Öyle olsaydı o iptalciler şüpheye 
<llişt·rlt·rdi. " (Ankebut, 29/48) ayetinde açıkça anlatılmıştır. Şu halde kalemin bu 
üııeınini ifade eden ayeti i lk okuma emri ile beraber kabul eden peygamberin 
(s.a.v) bundan sonra kalem ile yazıyı da öğrenip yazması gerekmez miydi? soru
su sorulmaz. Gerçekten peygamberin kendi eliyle hiç yazı yazmadığı ve A'la 
Suresi'nde � � �)!'. "Sana Kur'an'ı okutacağız (ve A llah dilemedikçe de) 
artık hiç bir şey unutmayacaksın. " (A'ta, 87 /6) buyurulduğu üzere Allah ta
rafından okutulanı unutmayacağma dair kendisine güvence verildiğinden, ezber
leme ve kavrama için de yazmaya ihtiyacı olmadığı, fakat indirilen (ayetler)i 
ümmetin ezberlemesi için vahy katiplerine okuyup yazdırdığı bilinmektedir. 
Acaba kendisi yazmamakla beraber yazılanı okumayı peygamberlikten sonra da 
bilmiyor muydu? Bu hususta da meşhur olanı, "hayır bilmiyordu". Çünkü Hu
deybiye anlaşması belgesinde yazılan bir kelimeyi silmek için hangisi olduğunu 
Hz. Ali'ye sorduğu bilinmektedir. Bununla beraber "Şifa" ve "haşiyelerinde" an
latıldığı üzere sonradan katibi Hz. Muaviye'ye �I ..:;')� : Qı J),� rmı J';>� i(,�I Jl 

� l , ;  , ,  , .,,,, , �)ı _:ıf.� �)ı �� aıı i.,�� �I � "ı� "Yani divite ham ipek koy, kalemi yan kes, 
ba'yı uzat, sin'i(n dişlerini) ayır, mim'i köreltme, Allah (kelimesini) güzel yap, 
er-Rahman'ı uzat er-Rahlm'i güzel yap (süsle). 11<1) mealinde besmeleyi güzel 
yazmasını emr ve tarif ettiğine dair bazı hadislere göre yazıyı bildiği de 
söylenmiştir. Bunu özel bir vahiy ile söylemiş olması düşünülmekle beraber bu 
iJı "oku" emrinden sonra yirmi üç sene Kur'an'ı. okumak ve yazdırmak vazifesi 

, . 

olmuş olan Hz. Peygamber'in bu müddet içinde yazıyı da bellemiş olması akla 
uzak değil, uygundur. Bu onun hiç okumamış, yazmamış ümmi iken Allah'ın 
emri i le  okur peygamber olması mucizesine aykırı olmaz, yasaklanmış da 
değildir. Daha önce okumuş yazmış olsaydı �)l;;Jı 'yG� "J (� ı "O vakit iptalciler 

, , 

şüpheye düşerlerdi. " (Ankebut, 29/48) buyurulduğu üzere iptal ediciler onun 
Allah tarafından indirildiğinde şüphe edebilirler idiyse de peygamberlikten son
ra okur olması gibi yazıyı bilmesi de şüphe değil, vurgulama olur. Ve bu, 
ayetlerin teşvikine de yakışır. Fakat gerçekten fiili olarak yazmadığı ve başka 
kitap mütalaa etmediği kesindir. 

( 1 )  Tirmizi, İstizan, 21; A1Gsi, a.g.c., I. 54; Katlı İyaz, Şifa, 358, 
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� "Hayır. " Surenin bundan sonraki kısmının epeyce zaman sonra indi�i 
anla�ılıyor. Ve inmesine sebep de Ebu Cehil olduğu rivayet ediliyor. Bu arada 
Buhari ve Tirmizi'de İbnü Abbas'tan rivayet edildiği üzere: "Eğer Muhammcd'i 
Kabe'de namaz kılarken görürsem boynunu çiğnerim.11(1 ) demişti. Bu sebeple � 
ile sakındırma, her şeyden önce ona ait olmak üzere öyle azgın kafir insana hi-' 
tapdır. Çünkü başında görünürde azarlama ve yasak etmeyi yönlendirecek bir 
�ey yoktur, denilmiş. Bu şekilde )ı.S' surenin baş tarafına bağlanmamış, Ebu Cc
hil'in sözünü reddederek hitap ona yönelmiş oluyor. Bu ise görünüre aykırıdır. 
Kur'an'da bazen sağa, bazen sola hitabı çeşitlendirme üslubu çoktur. Bu surede 
�T;1 lede de birkaç defa ahenkli bir şekilde yapılmış ise de, kendinden öncekine 
bir bağlantıyı gerektiren bu )ı.s' ile üslub çeşitliliği belli olmuyor. Onun için 
bazıları da burada "Kella" yasak etmek için değil, "gerçekten" manasına olarak 
sonrasını pekiştirmek içindir. Hitap, yine peygamberedir, demişler. Bizim an
ladığımıza göre hitabın i lk önce Resulullah'a olması açık, "kella "nın da kendin
den önceki ayetleri tekrar tekrar okuma emirlerini zıddından caydırma ve 
sakmdırma ile emri takviye olması nazmın ahengi itibariyle de uygun 
olduğundan manasının şu olması gerekir: "Sakın okumamazlık etme ey Mu
hammed!" � �LJ)l"I &ı Çünkü insanoğlu muhakkak azıyor, azar, haddini 

, , , 

aşar, hakka karşı gelir, halka zarar verir, �,..:"..;:... ı ;c �1 kendini zengin görünce, 
kendini artık ihtiyacı yokmuş, maksada ermİ§, zenginlik mertebesine gelmiş 
görmek, o görüş ve inançta bulunmak sebebiyle azar, onun için hiçbir zaman 
kendini zengin görme de Rabb'inin ismiyle oku, tekrar tekrar oku, emirlerini ye
rine getir. Çünkü �)ı �� �ı �ı haberin olsun ki sonunda dönüş elbette 
Rabb'inedir. 

RUC'A �� , "büşra" ölçüsünde dönme manasma masdardır. Yani dünü� 
onadır. Ondan kurtuluş yoktur. Onun için hangi basamakta olursa olsun kendini 
zengin görmemeli, azgınlıktan sakınmalıdır. Bu hitap da Resulullah'adır. Bu· 
nunla beraber esas maksat, kendini zengin gören ve azgınl ık edenleri uyar
maktır. Onun için ayetin inme sebebi olan kendini zengin güren azgın ın 
azgınlığı bir misal halinde gösterilerek buyuruluyor ki: 

�T;l "Gördütı mü? ". Yukarılarda geçtiği üzere gerek bir mc ruk gcçi�li 
(müteaddi) olan görmek veya görüş sahibi olmaktan, gerekse iki mcf'ulünc 
geçişli (müteaddl) olan ilim manasından gördün mü? Gördün ha, baksana ha, bi
lesin ha, anladın ha gibi dikkati çeken bir hitap ile ne dersin? Görü�ün, fikrin, 

(1) Buhari, Tcfsiru Surdi 96/4� Müslim, Münafikun, 38; Tirmizl, Tcfsiru Sureti 96/ l .  
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hi lgin ne ıse bana haber ver! demek manasına kullanıl ır bir sorudur ki, 
�oğunlukla maksat gerçekten soru ve haber alma olmayıp sorulan duruma dik
kati çekmekle bir kınama veya azarlama veya şaşırtma olur. Onun için biz de . 
yerine göre gördün mü? Ne dersin? Söyle bakalım? Baksana ha diye tercüme 
l!dcgeldik. Burada üç �t,1 vardır. Tefsi r  bilginleri bunlarm tefsirinde birçok 
görüşler açıklamışlardır: 

Birincisi; hepsinin de aynı muhataba, yani özel h i tap ile Peygamber'e ve 
genel hitap ile insana yönelik olması olabildiği gibi, iki tarafın arasında bir mu
hakeme (yargılama) veya bir h itabet üslubu ile sağa sola çeşitli şekillerde hitap 
etmesi de olabilir ve daha manalıdır. Bu birincinin, önce Hz. Peygamber'e hitap 
olduğu açıktır. Dolayısıyla da hi tap şamndan olan herkese hitap olur. Bunda bir 
azgını suçüstü halinde sakındırarak gördün mü? Baksana ha şuna, kendini zen
gin saydığı için nasıl azgınhk ediyor? diye kötüleyerek Peygamber'e ve do
layısıyl,a insanlığa bir gösterme ve teşhir etme vardır. Yani ey Muhammed! Ya
hut ey insan baksana! � f�ı (� � �.iJl O engelleyen azgına, bir kulu namaz 

; , 

kıldığında. Namaz kılan bir kulu özellikle namaz kıldığı sırada engellemek ne 
büyük cür'et, ne büyük azgınlıktır! İşte bu, o engellemeyi kendini zengin 
gördüğünden dolayı yapıyor. Kıraetten (okumadan) bahs edil irken namaza 
geçilmesi onda kıraetin bir riikün olması ve namazın bütün ibadetlere esas ve di
nin direği bulunmasından dolayıdır. Ve bu gösteriyor ki bu ayetlerin inmesi na
mazın farz kılınmasından sonradır. İbn Atiyye'nin açıklamasına göre; burada na
maz kılan bir abid (ibadet eden) den maksat Resulullah, engel olan da Ebu Cehil 
olduğunda tefsir bilginleri ihtilafa düşmemişlerdir. Ahmed, Müslim, Nesai ve 
daha başka hadisçilerin Ebu Hureyre'den rivayetlerinde: "Ebu Cehil, Resulullah 
namaz kılarken görürse muhakkak boynunu çiğneyip yüzünü sürteceğine dair 
Lat ve Uzza'ya yemin etmiş, sonra da Resululah namaz kılarken dediğini yap
mak için varmış, fakat birdenbire arkasına dönmüş elleriyle korunarak çekilmiş, 
"ne oldu sana?" denildiğinde, onunla benim aramda ateşten l;>ir hendek, bir kor
ku ve bir takım kanatlar var, demiş.<1) Resulullah da � �Tı:Jı ��u,:-tı J... J':ı � 
r;.:,;.. "Bana yaklaşsaydı melekler onu parça parça ederlerdi.11<2) buyur�iş� Allah 
Teala da �Ll'J1 �ı � dan surenin sonuna kadar indirmiştir. Tirmizi'nin rivaye
tinde de peygamber (s.a.v.) namaz kılarken Ebu Cehil, ''Ben seni bundan 
alıkoymadım mı?"(J) diyerek varmıştır. ·omeyye b. Halef Selman11 namazdan 

( 1) Buhari, Tcfsiru Sureti 96/4; Müslim, Münafikun, 38; Tirmizi, Tcfsiru Sureti 86/1;  Ahmed h. 

Hıınhcl, I, 368; II, 370. 

(2) Müslim, Münafikun, 38. 

(1) Tirınizi, Tcfsiru Sureti 96/2. 
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nl ıkordu diye Hasan'dan rivayet edilen haber sahih olamaz. Çünkü Sclman'm 
müslüman olması, hicretten sonra Medine'de olduğunda ihtilaf yoktur. Eğer Scl
ınan'dan başka Bilal ve diğerleri gibi biri hakkında olmuş ise ayetin hükmü 
genci olduğu için onu ve benzerlerini de kapsayacağında şüphe yoktur. Ebu 
1 layyan'ın nakline göre Tebrizi demiş ki : "Burada namazdan maksat, öğle na- · 

ıııazıdır. n(l) Denilmiştir ki bu, İslam'da cemaatle kllınan ilk namazdır. Ebu Be
kir, Ali ve il)( müslümanlardan bir cemaat beraberdi. Bunlar, namaz kılarlarken 
ı·:hu Talib, oğlu Caferle beraber uğramıştı. Ona: "Haydi amcanm oğlunun 
yanında sende kıl dedi." ve kendisi sevinerek gitti ve Ebu Talib şu beyitleri 
söylüyordu: 

� � �� :;. ��  , , 

_-;. .. r -.· , ,  c.G. � ı � �J -- "'-
, 

'J� :;.,ı 3'�1 'J a,� 
�t, ;.� .. �� :,.. ;.. � �1 

. " , ,,,. ' ; .. � �I �r_, 'J� 'J 

"Ali ve Cafer benim güvendiklerimdirler, 
Zamanın sıkıntısı ve şiddeti esnasında, 

Vallahi ben o peygamberi yardımsız bırakmam, 
Benim soyumdan olan da bırakmaz. 

Bırakmayın, yardım edin oğluna amucanızın, 
Amcalarınız arasından ana-baba bir kardeşimin." 

Resulullah da bununla sevinmişti. Alfıs1 der ki :  Bunun üzerinde düşünmek 
gerekir. Çünkü namaz, hiç ihtilafsız İsra gecesinde farz kılınmıştır. İsra'nın 
hicretten bir sene önce olduğunda da İbnü Hazın, İcma olduğunu iddia etmiştir. 
İbn Faris de hicretten bir sene ve üç ay önce olduğunu kesinlikle ifade etmiştir. 
Suddl de bir sene ve beş ay demiştir. Ebu Talib'in vefatı ise hicretten üç sene ka
dar öncedir. Çünkü onun ölümü Hz. Hatice'nin vefatından üç veya beş gün 
öncedir. Onun vefatı ise, Hz. Peygamber'in peygamber olarak gönderilmesinden 
on sene sonradır. Şu halde Ebu Talib, namazın farz kılınışına kavuşmuştur. llcr 
ne kadar Kadı İyaz Zürri'den İsra'nın peygamberin gönderilmesinden be§ sene 
sonra olduğunu nakletmiş, (Z) Nevevl ve Kurtubl de bu görüşü tercih ctm işlerse 
de bu görüş tenkid edilmiştir.(3) 

(1) Ebu Hayyan, a.g.c., VIJI, 493. 
(2) AlUsi, a.g.c., XXX, 234. 
(3) Kurluhi, a.g.c., X, 210. 
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hıkuı ,  Alusi ' ı ı in hu itirazını biz uygun görmüyoruz. Çünkü İsra'da farz 
kı lmnn mul l ı ık  ı ıaınaz değil, beş vakit namazdır. Bundan dolayı ondan önce 
MUıı�mın i l  Si'ıH'.si tefsirinde geçtiği üzere gece namazmm farz olması gibi bir 
ü'1h' ıumınzmıı ı  da farz kılınmış olmasına aykırı düşmez. Kaldı ki, yukarıda zik
redilen ı ivı ıyc ı le öğle namazı denilmiş, farz olduğu açıkça ifade edilmemiştir. 
1 b .. Öırn· r ' i ı ı müslüman olması i lk olarak açıkça kılındığı rivayet olunan na
ıu nı.111 tla hu olması gerekir. Ancak bu ayetin inme sebebi olan olaydaki namaz 
üllk nıımazı olsa bile ayette de kasdedilen yalnız o namazdır demek doğru ol
mnz. <,'ünkü ayet kayıtsızdır. Şeriata uygun olan herhangi bir namazı kapsar. 
< İl·rck farz ve gerek nafile herhangi bir namazı yasaklamak, namazdan 
alıkoymak olması itibarıyla bu azgınlık hükmüne dahildir. Ancak asıl yasak, na
mazın kendisinden dolayı değil de, namazla ilgili şartlardan biri itibarıyla olsa o 
vakit caiz olabilir. Mesela kerahet vaktinde veya gasbedilmiş bir yerde namaz 
kı lmayı yasaklamak bu hükme girmez. Çünkü bunları yasaklamak, namazın 
kendisinden değil, namazın şartlarından olan zaman ve yerden dolayıdır. Bu- . 
nunla beraber bazıları ihtiyatlı davranarak bu gibi durumlarda bile yasaktan 
sakınmış ve yalnız doğruyu açıklamakla yetinmişlerdir. Nitekim rivayet ediliyor 
ki :  "Hz. Ali (r.a.) namazgahta Bayram namazından önce namaz kılan bazı kim
seleri gördüğü zaman Resulullah'ı böyle yaparken görmedim, demiş."(1) Öyle ise 
neden yasaklamıyorsun denilmesine karşı da )::, ()1 r� � ..s.ilı �'Gl uyarması , , 
altına girmekten korkarım. Diğer bir rivayette de bir kulu namaz kılarken yasak
lamayı istemem, fakat onlara Resulullah'tan gördüğümü söylerim demiştir. 
Yine bu nükte iledir ki İmam-ı Azam Ebu Hanife (r.a.) Hazretleri, kendisine . ' 

imam Ebu Yusuf: "Namaz kılan rüku'dan başını kaldırırken dfol �1 "Rahhim 
beni bağışla" der mi? diye sorduğu zaman �I � G:.:, "Rabhii,;iz sana hamd ol
sun" der, diye cevap vermiş, açıkça "hayır demez!" dememiştir. Diğer ibadet
lerden alıkoymak da namazdan alıkoymaya kıyas olunur. Bu konuda sözlü ya
saklama ile fiill yasaklama ve tavırla yasaklama arasında fark da yoktur. Bir 
insanı meşgul ederek namazdan, ibddetten alıkoymak da bu hükme girer. O da 
Ebu Cehil davranışıdır. 

�'Gl Baksana. Yani bak, gör, düşün bil de haber ver, bakalım ne dersin? 
ı.S�� ;..ı �1 J.4Jı ıfa. �l.? �ı "Ya o kul doğru yolda olur, yahut kötülüklerden , , 
sakuunayı eınrederse ". Bu şart cümlesi olduğu için cevabı hazfedilmiştir. , ;..1 
�L? fi il lerindeki gizli zamirler "abd=(kul)a da, yasaklayana da ait olabilir. Ve ona 

- ·  · ·----------

( 1) AIUsi, a.g.c., XV, 2/238. 



< 'iiz: 30 9<,- /\LAK SÜRESİ: 1 2-15 33 1 
· ·- -

·

-· ·- ·-·----�-----·-·--·--·· · ·-·----------

güre �f;l hitabı da onun karşılığma yönelik olur. Kula ait olduğu takdirde hi
tap, yasaklayana çevrilmekle telvin edilmiş olur ki bu daha nüktelidir. Mana şu 
olur: "Düşünsene! Ey namaz kılan bir kulu alıkoyan azgın insan! Eğer o kul hi
dayet, doğruluk, hak üzere gitse yahut onunla beraber daha yükselerek 
diğerlerine de takva ile, Allah'tan korkup fenalıktan sakınmakla emretse ne · 
olur? Fena mı  olur? Sen onu Allah'm iyi, kötü her şeyi gördüğünü bilmez de se
nin yasağını dinler m i  sanıyorsun?" Zamir yasaklayana ait olduğu takdirde ise 
hitap, yine önceki üsluba uygun olarak kula yönelik olup mana şu olur: "Ey o 
okumakla emredilip de namaz kılan kul! Ey Muhammed! O namazdan al ıkoyan 
bu azgm insanı gördün ha, şimdi şunu bir düşün: Eğer öyle azgınlık etmeyip de 
hakk ve hidayet üzere gitse, yahut namazdan alıkoyacağına Allah korkusu ile 
korunmayı emretse ne iyi  olurdu. O hala Allah'm görüyor olduğunu bilmedi 
değil mi? �f;l "Gördün mü?" Bunda da ik i  yorum ihtimali vardır ve peygam
bere hitap olduğuna göre şöyle demek olur: "Baksana ha, yahut gördün ha ey 
Muhammed! Sen doğru olduğun, hakkı söylediğin halde 'y'Js �I eğer o namaz
dan alıkoyan azgın yalanlıyor, inanmıyor, j')� ve (öy1� yalanlamakla, 
imansızlıkla) haktan yüz çeviriyor, tersine gidiyorsa iyi mi olur? (Namazı) 
yasaklayan azgma hitap olduğuna göre de şöyle demek olur: "Baksana ha, ey o 
kulu namazdan alıkoyan azgın! Eğer o kul senin yasaklamanı dinleyip hakkı 

, 

yalanlarsa, namaz kılmayıp tersine hareket ederse iyi mi olur? ._s;. aJı �� ;.r-� ;J1 
Allah 'ın her şeyi mutlaka gördüğünü bilmez mi? Sonra kendisine varılacak 
o.lan Allah mutlaka doğruyu da, eğriyi de, iyiyi de, kötüyü de hepsini görür ve 
herkesin ameline göre cezasını verir. Bu � �1 zamiri de �1:,1 hi tabının 
karşılığına ait olarak bir bakıma � e bir bakıma da yasaklayana işaret eder. Hi
tap, yasaklayana olduğu durumda zamir, � e işaret ederek istifham-ı inkari 
(olumsuz soru) olarak: O kul Allah1ın her şeyi gördüğünü bilir. Senin yasakla
manı dinlemez ey azgın! demek olur. Hitap, peygambere olduğu durumda da za
mir, yasaklayana işaret edip istifham-ı takdiri (cevabı ikrar ettirmek için soru 
sorma) olarak: "O azgın hala bilmedi mi? Hala bilmediyse bilsin ki Allah her iki 
takdirde de hepsini görüp duruyor ey Muhammed! demek olur. Ve ikisinde de o 
azgına tehdidi ifade eder. "Keşşafın dediği gibi iki  şartın ikisinde de cevabı 
yapmak caiz olsa bile sözün başlangıç cümlesi olması daha uygundur.< 1 > ';J' 
"Hayır" o azgının durumunu reddetmek ve ondan sakındırmak manasınadır. 
Yani gerçek, onun zannettiği gibi değil, sakın � , r" yemin için hazırlık yap-

( 1 )  ez-Zcmah�crl, a.g.c., iV, 27 1 .  
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mu l�imlh .  Yuni uhı hiyct şanma yemin olsun, celalim hakkı için eğer ::�! � "O 
nıtııın vnı.)lr.�ml·zsc.:", o kendini zengin görmekle azgınlıktan, o yasaklamadan 
vnı.ıl'�lp nkıllanınazsa ı:.LJ "sürükleriz "; tenvin, pekiştirmek için olan ·hafifle
ti lmi• nuıul1111 ( dl�ği�tirilerek) elde edilmiştir, ::,.:r :1 demektir. Çünkü fiile ten
vin lıill'6mt·i' . .  

Sl ·'.I •'' �· �iddetle tutup çekmektir. Yani muhakkak yakalayıp sürükleyeceğiz 
t• llwt �w� o nasiyeyi (perçemi) yahut perçemi ile. 

N ASİ YE; bilindiği gibi alındaki saç, perçem demektir. Onun bittiği alına, 
yani alnın üstünde başın ön tarafına da denilir. Burada maksat, baştan ve do
layısıyla şahıstan kinayedir. Onun için şu bedel i le açıklanıyor: a� ,;.;)lS' �ı; 

. ,  , ,  - ,  
Yalancı, cani bir nasiyeyi. Bu bedelin nekire (belirsiz) olarak getirilmesi, 
perçemi genelleştirerek benzerlerini de ayetin kapsamına almak içindir. ..;)� 

- , 
üli. i le vasfcdi]mesi de hem belirsiz bir kelimenin marife (belirli) kelimeye 

- , 
bedel olmasını düzeltmek, hem sürüklenmenin sebebini açıklamak, hem de 
sürüklenecek perçemden maksat, bizzat şahsın kendisi olduğunu açıklamakt1r. 
Bununla beraber kinaye, gerçeğin de kasdcdilmesine engel olmaz. �_.,ı; t_�G O 
vakit o, taraftarlarını çağırsın" .  

NADİ �.,ı; , halkın danışma v.s. gibi bir şey için konuşmak üzere bir yere 
toplanmaları' manasına i�J.; nedve'den gelir. Nitekim İslam'dan önce Mekke'de 
Kureyşin toplandığı parlamento binasına "Darü'n-nedve" denilirdi. Nadi orada 
ve o gibi yerlerde toplanan heyettir ki eğlence meclisi, meclis, mahfel, kongre, 
parlamento terimleri gibidir. Yeni Türkçe'de bu gibi büyük toplantılara eski bir 
terim ile kurultay denilmesi yaygın olduğu için �_.,ı; t_:,YG "kurultayını çağırsın" 
diye tercüme edilmesi zamanımız şivesine daha uygun gelir. Tirmizi'de rivayet 
olunduğu üzere Ebu Cehil, kurultayca çoğunluğun kendisinin olduğunu söyle
diğinden dolayı da bu ayetle ona işaret edilmiş< 1) ve şu cevapla karşılanmıştır: 
�LJJI t_J:.:... "Biz zebanileri çağıracağız. " �Gj .  �t:j ZEBANİ, ZEBANİYE, azab 
meleklerine isim olmuştur. Demişlerdir ki esas lugatte, şurta yani zabıta kuvve
ti demektir. Kelime olarak çoğuldur. Bazıları, �"� Abadid (dağılan askerler, 
tepeler) aynı kelimeden tekili yoktur, demişler. B�zıları da tekili :� ·� zibniyye, 

, , 
yahut �j zihnidir demişler ki itme manasına gelen zebne nisbet demektir. 
Buna göre çoğulunda zebaniyye Ç nın şeddeli kılınması ile olması gerekirse de 
hafifletilmiş demektir. Bu zebanilerin çağırılmalanndan anlaşılır ki o yalancı ci-

( 1) Tirmizi, Tcfsiru Sureti 96/2. 
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ııayctçi perçem Cehennem'c sürüklenecektir. � Sakın. Sakmdırma üzerine 
sakındırmadır. � � Ona itaat etme! Öyle kendini zengin gören, yalanca, ci
nayctkar, namazdan alıkoyar azgını dinleme! Rabbine itaat etmekle okutmakta 
sebat eyle, �G ve secde et. Rabbinin emrine boyun eğmekle oku ve secdeye 
devam et y_,:jG ve yaklaş. Secde ile, namaz ile ve yakmhğa sebep olan diğer' 

' 

ibadet ve kulluk ile kulluk ederek biz Rabbine yaklaş. Çünkü sahih hadiste be-
l i rt i ldiği üzere �C:.. ;� � Jı ',::Jı �h G. �)l "Kulun Rabb'ine en yakın olabi
leceği durum secde ede�kendir. 0(1) Bir kudsi hadiste de Jir)lt :;ı �� 'ı::Jı 0� � 
. . .  :.;llJ ��:., � �)1 � "Kul bana nafile ibadetlerle dev�.;,lı yaklaşır. O derece 
k i  nihayet ben onun işittiği kulağı, gördüğü gözü, duyduğu kalbi olurum. Be
nimle işitir, benimle görür, benimle duyor.11<2) buyurulmuştur. Burada secdenin 
yukarıdaki namaz karinesi (ipucu) ile namaz manasına olması da ihtimal dahi
linde ise de gerçek manası üzere özellikle kendi manasında olması daha açıkhr. 
Çünkü �_,:jG "yaklaş", namaz ve insanı AIJah'a yaklaştıran diğer ibadet 
çeşitlerini kapsar. Secdenin ayrıca özelleştirilmesi �h G. y)l hadisi gereğince 
önemini açıkça ifade eder. Çünkü secde bütün yakınlığın esası olan boyun eğme 
ve teslimiyetin en mükemmel şeklidir. Buhari ve Müslim'de sabit olduğu üzere 
Peygamber (s.a.v.) ;. i'•.; f : (.' 11 nı de ve bu surede tilavet secdesi yapmıştlr.<3) Biz 
de okuyalım, Allahu ekber deyip secdeye kapanahm ve Allah'a yavaş yavaş 
yaklaşmağa çalışalım. Nihayet en son dönüş O'nadır. 

( 1 )  Müslim, Salal, 215; Ncsai, Tathik, 78; Mcvakil, 35; Tirmizi, Daaviit, 1 18; Ahmc<l h. Hıınhcl. 11. 
421. 

(2) Buhari, Rikak, 38; Ahmed h. HanhcJ, VI, 256. 
(3) İhn Macc, İkamet, 70, 7 1 .  
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Kadr SU.resi 
Medine Döneminde İndi 

A 

Ayet Sayısı : 5 

� 

Bu Kadir Suresi, Ebu Zerr (r.a.) rivayeti üzere �lilj1 �ı (İnna enzelnahü) 
� 

Suresi diye de isimlendirilir. Ebu Hayyan: "Çok kavlinde Medeni'dir, bununla 
beraber Maverdi aksini hikaye etmiş, Varidi de Medine'de nazil olan ilk sure . 
olduğunu zikretmiştir." diyor. Ayni buna Ebu'l-Abbas'ın h ilafsız Mekki'dir, 
dediğini de ilave ediyor. Razi'de ve Nisaburl'de Mekki; Keşşaf, Beydavi ve 
Ebu's-Suud ve daha bir kısımları da "Bunda ihtilaf edildi." diye kaydetmişlerdir. 
İtkan'da da: "Bunda iki görüş vardır, çoğunluk Mekki olmasıdır." denilmiştir. 
Buna dair daha bazı rivayet de gelecektir. 

Ayetleri: Beştir. Mekki ve Şami'de altıdır. Farkı, üçüncü. .;:illi ir:J ayetidir. 

Fasılası : j harfidir. 

Önceki sureyle ilgisi, oradaki secde et ve yaklaş emirlerinin sebebi yerinde 
olmasıdır. 
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Meal-i Şerifi 
1- Biz o (Kur'an)nu Kadir gecesinde indirdik. 
2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? 
3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. 
4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rableri

nin izniyle, her iş için inerler. 
5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selamettir. 

,-

;GJ;ı �ı Muhakkak biz indirdik onu. Yani oku da ancak bize secde ve iba-
det et. Çünkü yüce şanımızla biz indirdik onu, o okunan Kur'an'ı. İ lahi kudret 
her kuvvetin üstünde, her kemali içine almış olduğuna uyarmak için "azamet 
nı1nu"yla �8)1 ,�I "Biz indirdik onu." buyurulması indirenin büyüklüğünü ifn<lc 
ederken, indirÜenin şanını yüceltmey i de ifade eder. İndirilenin ismi 
açıklanmıyarak «;» (hu) zamiriyle işaret olunması da onun açıklanmusına 
lüzum olmayacak şekilde zihinlerde bilinmiş olduğuna işaret olması itibanyla 
şanının yüksekliğine ikinci bir uyarı; sonra Kadir gecesinde indirildiğini hcyan 
ile Kadir gecesinin kadir ve faziletinin anlatılması da yine onun kıymet ve 
şerefini açıklamaktır. �I 1nın aslı dı 'dır. �I hükmü tahkik ile kuvvetlendirir. 

- - -

• Ll ,.  Onun ismi olarak müsnedün ileyh, ;GJj;l fiil ve füil bir fiil cümlesi olarak 

(1) Buhari, Tefsiru sureti 97. 
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hnhr-1'1 ohlu�lııHlıııı, isim ve haber_ toplamı olan :8;;1 �! bir fiil cümlesini içeren 
hlr b'lm dlmlrsidfr ki müsnedün ileyh o)an mütekellim (birinci şahıs) zamiri (; 
hil' mUhkdil. hir de föil olarak tekrar etmiş olmakla içiçe iki hükmü içine alan 
kuvv�t lr ııd i a·n hir ifadedir, Meanl İJmi'nde malum olduğu üzere bu çeşit 
d\nı lt!lt·ı· kasr ( ıahsis) veya hükmü kuvvetlendirme ifade ederler. Yalnızca bir 
INiın c:Uıuksi hi le devam ve sakıt olma ifade ettiğinden bu ve benzeri cümleler, 
�I ( i11m· ) ve isim cümlesi ve isnadm tekrar etmesi sebebiyle üç katlı bir tekit ve 
yt· r irı� gi>rc de tahsis ifade eden çok sağlam cümlelerdir. : (hu) zamirinin mer
c:iiıu: gdince, tefsircilerin çoğunluğu Kur'an'a racidir demişlerdir. Buhari'de zik
redihni� olan da « � .  Kur'an' dan kinayedir.(l) Razi, bunda tefsircilerin ittifakını 
süylcmiş. Cibril'e veya diğerine ait olduğunu söyleyenler yok değilse de, onları 
yalan saymamıştır. Şihab, tlzayıflığından dolayı" demişse de, mana itibarıyla ha
kiki bir ihtilaf saymadığı için olması gerektir. Zira Kur'an'a dönmesi ile Cibril'e 
dönmesi birbirini gerektiriyor demektir. Diğer vecihlerde, Kur'an: Kur'an'ın 
tümüne de bir kısmına da söylenmesi doğru olduğu için 110 Kur'an" meflıumuna 
girer. Alusi'nin naklettiği üzere Hattabl �l.ilj.11 �ı zamiri Allah Teata'nın i) 

- -

"oku" sözüne işaret olduğunu ve ondan dolayı bu surenin ondan sonraya konul
duğunu söylemiştir. Kadi Ebu Bekir İbnü'l�Arabi de bunu beğenmiş: "Bu 
gerçekten güzeldir." demiştir. İ)I "Oku", Kur'an'm i lk inen ayeti olduğundan do-

-

layı, onun inişi Kur'an'm indirilmeye başlaması demek olacağı için zamirin ona 
gönderilmesi de hakikatte çoğunluğun görüşüne aykırı olmaz. Ancak zamirin 
mercii önceki surede geçmiş olması itibarıyla "o Kur'an'ı" demek gibi lafız iti
barıyla da sarih (açık) olmuş olur. Ve inzali, inzale başlamakla yorumlamaya ih
tiyaç kalmaz. _Ç ünkü Kur'an'a racidir, diyenlerin bir kısmı, Şabi'den rivayet edil
diği üzere indirilmeye başlanmakla tefsir etmişler ve demişlerdir ki, bütün 
Kur'an'ın tamamı bir gecede değil, yirmi üç senede peyderpey nazil olduğu bi-

, ,.., l indiğinden �Gi)ı y J)1 IS.�I �Wa:.� � "Ramazan ayı ki, onda Kur'an indirildi. " 
, , ,,. ,, 

(Bakara 2/185) ayetinde clduğu gibi burada da maksadın, yirmi üç sene devam 
eden indirilişin başlangıcı olması gerekir. Onun için zamirin ilk nazil olan "oku" 
emrine nisbeti aynı manayı daha çok açıkhk ile ifade etmiş olmakla beraber in
diril işi, i lk indiriliş ile yoruma ihtiyaç bırakmayan güzel bir mana olur. Ve 
surenin Mekkl ve Medeni olması rivayetlerinin ikisine de uygun düşer. 

Bundan başka surenin Medeni olması rivayetine göre acizane anlayışıma 
daha yakın görünen bir ihtimal vardır ki, o da bu zamirin i)ı suresinin sonundaki 
�L:.ı� � � � � "Eğer bundan vazgeçmezse, onu perç�minden yakalarız. " 

( 1 )  Buhari, Tcfsiru sureti 97. 
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(Alük, 96/ 1 5) ayetindeki "ser " if.... kelimesine raci olarak o vaadin Bedir har
binde yerine getirilmesine işaret olmasıdır. Bu şekilde Ebu Cehil'in o yalancı, 
cani  kafasının kesilip cehenneme doğru sürüklendiği Bedir başarısının nüzulü 

,..., ı • ( inınesi)ne işaret olarak ��I �I r-;_ �u))ı r-;_ U� :fi, 8')1 (.� �� �.��:.ı r��;-- �-1 
"l�Ker Allah 'a ve (hak ile batılın) ayrıldığı gün, iki topluluğun karşılaşttKI 
(iledir) günü kulumuza indirdiğimize iman etmişseniz. " (Enfal, 8/41) ayetinin 
manasında olmuş olur. "Yevm" (gün), geceyi de içine aldığı için, bundan Bedir 
vakası Kadir gecesinin sabahında olduğu ve bu yüksek vaadin yerine getirilmesi 
ycvme'l-fürkan (hak ile batılın ayrıldığı gün) olan o günün gecesinden başladığı 

, ,..., 

da anlaşılır. ı:,U:,l)G ı.S�I � �ç, U""Lill Jl. S�ı y 3)1 ı.S.l1ı �W.:.� � "Ramazan ayı ki 
, , _  , ,, .,, , ,  , ; 

insanlara yol gösterici, hidayeti, doğruyu ve yanlışı birbirinden ayırd edip 
açıklayıcı olarak Kur'an o ayda indirilmiştir. " (Bakara, 2/ 185) ayeti de bu 
mana ile tefsir olunabilir. Çünkü Bedir vakası da Ramazan aymm onyedinci 
günü olmuştur. Alfisi'nin kaydettiği üzere Kadir gecesi Ramazan'm onyedinci 
gecesi olduğu, çünkü Bedir vakası onun sabahında vuku bulduğu Hasen'den de 
rivayet edilmiştir. Şu kadar ki bu ancak surenin Medine'de indiği .rivayetine göre 
sahih olabilir ve çoğunluğun tercihine göre Kadir gecesinin Ramazan'da ol
masına zıt olmaz. Fakat bir hayli hadislerin delaletine göre Ramazan'ın son on 
gününde aranması ve en çok yirmi yedinci gece olması hakkındaki rivayetlere 
uygun olmaz. Mekki olması rivayetine de uymaz. Medeni olmasını tercih eden
lerin asıl yönü de bu olması gerektir. Bununla beraber Cuma gününde duanın 
kabul edildiği saatin gizlendiği gibi Kadir gecesinin de bütün sene içinde gizlen
miş olduğu, bilhassa Ramazan'da ve özelliJ..le son on gününde teklerde veya 
çiftlerde, özellikle yirmi yedisinde olması da en galip ihtimal bulunduğu hakkın
daki en sağlam rivayet düşünülünce Kadir gecesi Bedir gecesinden ibaret demek 
değil, fakat Bedir gecesi Kadir gecelerinden biri idi. O sene Kadir, Ramazanın 
onyedisine rastlamıştı, diye anlamak dah� doğru olur. Şu halde bütün görüşlere 
ihtilafsız şamil olacak şekilde en kesin ve ittifak edilmiş olan mana, zamirin tüm 
veya kısmi mutlak Kur'an'a döndürülmesidir. i)ı veya Bedir de bu mana dahi

linde birer yakın ihtimaldirler. 
inzalin manasına gelince: ibnü Cerir ve diğerlerinde zikredilmiş olduAu 

üzere çoğunluk rivayet tefsirleri İbnü Abbas'tan şu ifadeleri nakletmişlerdir: 
1- İkrime'den: Kur'an hepsi birden olarak Ramazan'da, Kadir gecesinde 

dünya semasına indi. Sonra Allah yerde bir şey yapmak, vahyctmek istedikçe 
ondan indirdi, ta ki topladı.< 1) 

(1 ) el-Hakim, a.g.c., il, 222, 530; Beyhaki, cs-Süncnü'l-Kühra, TV, 306. 



.UX 97- KADR SÜ RESi: 1 ( 'üz: 30 

2 l l akim h. < 'ühcyr'dcn: Kur'an bir gecede yüksek semadan, dünya sc
ı ı ıasıırn tamamı olarak indi. Sonraki senelerde ayrıldı ve İbnü Abbas c!G:: �- i1 'jj 
i�I "Yllt!ulan11 mevkilerine yemin ederim. " (Vakıa, 56/75) ayetini okudu, ayrı 
ayrı, pan�a 11an�a nazil oldu, dedi.(l) 

.1- Sa id h.  ( �übcyr'den: Kur'an, tamamı birden olarak Kadir gecesinde dünya 
Sl'lllasına indi <le yıldızların mevkiinde oldu, Allah onu Resulüne bir kısmı, bir 
kısmın ın ardınca indiriyordu deyip sonra: t�G �� �·(;)ı � J) 'f) IJ� �.ılı Ju� 

, , , � , 

�; �8.J�� ��.,;; .ı-ı ;-:•�ı cil..i.S' "inkar edenler: 'Kur'an ona bir defada indirilmeli , , ,, ,,. , 

t!t·{!.il miydi?' dediler. Biz onunla senin kalbini sağlamlaştırmak için onu böyle 
(par�·a parça indirdik) ve onu ağır ağır okuduk. " (Furkan, 25/32/2) 

4- Kur'an'ın, tamamı bir defada indi, dünya semasında Beyt-i İzzet'e kondu 
ve onu Cebrail (a.s.) Muhammed (s.a.v.)'e kulların kelamının ve amellerinin 
cevabıyla indirdi.(3) Ayni'nin "Buharı Şerhi"nde ifadesine göre tamamı olarak 
Kadir gecesinde Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına indirildi de Beyt-i İzzet'e 
kondu, Cebrail (a.s.) onu sefere (katip melekler)ye yazdırdı, sonra da Cebrail 
onu Peygamber'e parça parça indiriyordu. Başı ile sonu arası yirmi üç sene 
oldu. 

İbnü Cerir'de Şabi'den de iki rivayet vardır: 
1 - Bize ulaştı ki, Kur'an tamamen birden olarak dünya semasına indi.C4) 
2- Kur'an'ın ilki Kadir gecesinde indi. Onun için tefsirler de başlıca bu iki 

vecih üzere yürümüşlerdir. Birincisinde zamir Kur'an'm tamamına raci ve inzal 
(indirme), bilindiği üzere bir defada indirmek manasında; ikincisinde ise indir
menin başlangıcı manasına olmuş oluyor. Zamirin İ) I "oku" emrine gönderil
mesi de bu ikinci manayı daha açık ve hiç yorumsuz o]arak ifade etmiş oluyor. 
Üçüncü olarak arzettiğimiz üzere "sef " if- kelimesine gönderilerek Bedir'e 
işaret olması da, Medeni olması rivayetine göre, en yakın ve en uygun bir mana 
görünüyor. Kur'an'a nisbet olunan inzalin manası, Bakara Suresi'nin başında da 
geçtiği üzere gayb aleminden, şehadet (görünen) alemin açıklamak demek 
olduğu için, Kur'an'da gelecekle ilgili olarak bildirilen bir vaad ve tehdidin ye
rine getirilmesi, haber verilen bir hadisenin fiile çıkarılması manasında da 
doğrudur. 

( l )  Hakim, a.g.c., il, 222. 

(2) 1 lakim, a.g.c. ,il, 222. 

(1) l lakim, a.g.c., il, 223. 
(4) l lııkim, a.g.c., 11, 223. 
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ı:illl a:J � Kadir gecesinde, yani Kadir gecesi indirdik, yahut Kadir gc<.:csi 
, , , 

lıakkmda indirdik. Çünkü bazıları zamiri bu sure manasına Kur'an'a döndürerek 
hu sureyi Kadir gecesi hakkında, yani Kadir gecesinin şeref ve faziletini 
tı(.(ıklamak için indirdik mealinde tefsir etmişlerdir ki, muzafın hazfine veya � 
lıa rf-i cerrini sebebliğe yormuşlardır demek olur. Gerçi bundan sonraki ayetler· 
l\.a<lir gecesinin hayır ve faziletini beyan etmek için sevkedildiği için bu surede 
hu mana da yok değildir. Fakat bu ayeti buna yormak eksiktir. Zira doğrudan 
doğru zarflık mümkün iken sebebliğe veya muzafın hazfine gitmek zahirin tersi 
olduğuyu gibi, surenin asıl sevki doğrudan doğruya gecenin kadrinden önce 
onda indirilmiş olan indirilenin, yani zamirin merciinin kadr ve şerefini 
a�ıklamak için olması gerekirdi. Yoksa o Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği 
süylenmeden doğrudan doğruya Kadir gecesinin faziletini açıklamaya geçildiği 
�ekilde Kadir gecesinin en büyük feyzinden sükut edilmiş olacağı gibi surenin 
cndinden öncesiyle olan ilgisi gözetilmemiş, tertipte buraya konulmasının hik
metine işaret edilmemiş olur. Önceki manada ise surenin zevki yukarda kıracti 
emredilen Kur'an'ın kadrini beyan için olup, gecenin fazileti onun içinde hundan 
sonraki ayetlerin maslka lehi (kendisi için sevkedileni) olduğundan gerek 
öncesine, gerek sonrasma ilgisi tamdır. Onun için rivayet bakımından da, 
dirayet bakımından da güvenilen taraf birincisidir. 

Kadir, �� , �� fiilinin masdarı olarak esası, güç yetirmek demek olup, 
hüküm, haya, takdir, şeref ve azamet, baskı yapmak manalarına gelir. Razi der 
ki, kadr ve kader birdir. Ancak sükun ile masdar, üstün ile isimdir. Kadir gecesi 
denilmesinde de tefsirciler bu manalardan her birine göre birkaç vecih beyan 
etmişlerdir: 

BİRİNCİSİ: İbnü Cerir'in Mücahid'dcn naklettiği vechile hüküm gecesi dc-
kt. k. D"h  S "' . , d ,.F · 1 '1<' ' ' ' ' 1'. : ' ··' . �� . �ı -:;.-'ı'' - � 1  ' · � '''1 � � , "B. me ır ı u an uresı n e . _r � J.,.A.t � .JJ..;� � ..; �.J� � � •ı.:Jji \.i u 

, - , "' ""  ,,,, , , , � 

01nu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü hiz uyarıcıyız. (O gecede) fler hikmet-
li emir onda ayırt edilir. 11 (Duhan, 44/3-4) buyurulduğu üzere her hikmetli em
rin, yani ilfıhl takdirde hükmedilmiş işlerin, yahut birçok işlere hükmeden büyük 
muhkem emirlerin farkedildiği, ayırt olunduğu mübarek gece demektir. Zira 
pekçok tefsircinin görüşüne göre o mübarek gece, Kadir gecesidir. Şahan'ın yarı 
gecesi olan Beraat gecesi diyenlere göre de orada söz geçmişti (Duhan, 44/3-4 
ayetine bkz.) Bu mana ile çokları Kadir gecesi demek, takdir gecesi demek 
olduğunu söylem işlerdir. Fakat varlıkların işlerinin ve hükümlerinin takdirlerini 
ve vakitlerini tayin manasına asıl takdir ezeli olduğu için burada kastedilen o 
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Cüz: 30 
hUkUm vr tnkd iı in a\ıklama ve yerine getirilmesi ile hüküm ve kaza olması 
lnzun )Lrl l r .  Ayellc j); (ayırt edilir) buyurulması da buna delalet eder. Kader 
vr kuzu hiıi d i��l'r in in  manasına da kullanıldığı için bazıları kaza, bazılan da 
hOkUm d iyt• i fade etmişlerdir. Bunu bir sene zarfındaki eceller ve rızıklar gibi 
i�lcrin kıtı.ası d iye kayıtlayarak tarif etmek bazı rivayete dayanarak yayılmış ise 
de � ;.ı J! "//er hikmetli emir "den açıkça anlaşılan yalnız bir sene ile 
knyıt lanmı� değil, birçok senelere, asırlara ve devirlere ilgisi olan mühim ve 
hUylik İ!jlcrdir. Mesela Kur'an'ın nüzulü senelerce devam etmesi takdir edilmiş, 
hükümleri kıyamete kadar eserlere ve senelere hakim; peygamberlik, aynı 
�ckildc Bedir, bütün İslam fetihlerinin başlangıcı olan bir zafer. Kadir gecesinin 
asıl kıymeti de böyle feyzi içeren hikmetli emirlerin yerine getirildiği hüküm ve 
kaza gecesi olmasındadır. 

İKİNCİSİ: Zühri'den rivayet edildiği üzere Kadir, bizim de kadir ve hay
siyet tabir ettiğimiz üzere şeref ve azamet manasma olmasıdır ki, azamet ve 
şeref gecesi demek olur. Çünkü _;.::. u)1 ::,.. � "Bin aydan hayırlıdır. " 

. , , 
ÜÇÜNCÜSÜ: Tazyik (sıkıştırmak, daraltmak) manasına olmasıdır ki, taz

yik gecesi demek olur. Zira o gece inen meleklere yer dar gelir denilmiştir. Bu 
bize şunu ifade eder ki büyük, şerefli olayların ortaya çıkmasının sonundaki 
hayır ve selametin yüceliği oranında büyük bir şiddet ve tazyik ile ilgilidir. Nite
kim Kur'an'ın inişi de meleğin şiddetli baskını ile başlamıştı. Şu halde Kadir 
gecesinde bu üç mananın üçü de var demektir. Bu surede .)�I iQ "Kadir gece-

, � 

si" ünvanmın üç defa zikredilmiş olması da buna bir işarettir. J:illı iQ (. �-;�ı C.� 
' 

Ve ne bildirdi sana, nedir Kadir gecesi? Yahut "Bildin mi  nedir Kadir gece-
si?"; yani o Kadir gecesi öyle büyük bir gecedir ki, sırf senin kendi dirayetine 
kalsaydı onun mahiyetini, kadrinin derecesini bilemezdin. Fakat o ineni biz in
dirdiğimiz gibi, bunu da aşağıda olduğu gibi biz bildirdik. Bu şöyle de ifade olu
nabilir: "Bildin mi hem ne kadir gecesi?" JJıJı ;r_ı "o Kadir gecesi". (Bu, 
ayetleri altı sayan Mekki ve Şami'de bir ayettir). � u)1 ::,_. ;._;. Bin aydan daha 

# , "" , 
hayırlıdır. O gece amel, ibadet ve mücahede ile erilecek olan hayır ve sevap, 
onsuz bin ay amel ile kazanılacak olan hayır ve sevaptan daha çok, daha fazla 
hayırlıdır. Bir sınır ve miktar ile tayin ve tahdit edilmeyecek kadar çok hayırlı
dır. Artık ne kadar daha çok hayırh olduğunu Allah bilir. Bu sırf Allah TeaJa'nın 
Muhammed ve ümmetine bir lütfu ve ihsanıdır. Bu tafdil (üstün gösterme) için 
en az olarak bin adedinin ölçü olarak gösterilmesi tahsis için değil, çoğaltmak 
içindir. Böyle iken bir seneden veya bin asırdan denilmeyip de _;+.:, ı....&l1 "bin ay" , , 
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deyip özellikle ay ile ifade olunmasının sebebine gelince, bu hususta hirk•u� ri 
vayet vardır: 

1 - İbnü Münzir'in ve İbnü Ebi Hatim'in ve "Sünen"de Beyhaki'nin 
Mücahid'den rivayet ettikleri vechile; Hz. Peygamber (s.a.v.) İsrailoğulları'nda.n 
hir erin Al.lah yolunda bin ay silah giyinmiş olduğunu anlatmıştı. Müslümanlar 
huna şaştılar ve amelleri kendilerine pek küçük göründü. Allah Teala da bu 
sureyi inzal buyurdu.(!) 

2- İbnü Ebi Hatim'in Ali b. Urve'den rivayetine göre: Resulullah (s.a.v.) bir 
gün İsrailoğu1ları'ndan dört kişinin seksen sene Allah'a ibadet edip, göz açıp ka
payacak kadar bir zaman günah işlemediklerini anlatmış, Eyyub'ü, Zekeriyya'yı, 
Hazkil b. Acuz'u, Yuşa b. Nı1n'u zikretmişti. Ashab-ı kiram buna hayret ettiler. 
Bunun üzerine Cebrail gelip "Ey Muhammed, ümmetin o birkaç kişinin seksen 
sene ibadetinden hayrete düştüler. Allah Teala sana ondan daha hay1rlısını indir
miştir." diye ;GJ;ı �I suresini okudu da, "İşte bu senin ve ümmetinin hayran 
kaltşınızdan daha hay ırlıdır." dedi. Resulullah da sevindi.(2) 

3- İmam Malik'in "Muvatta"da naklettiğine göre Resulullah'a ümmetlerin 
ömürleri gösterilmişti. Resulullah kendi ümmet fertlerinin ömürlerini kısa saya
rak başkalarının uzun ömürde yaptıkları amellere yetişememe)erindcn cndi�c 
etmişti. Allah TeaHi da ona Kadir gecesini verdi ve onu diğer ümmetlerin bin 
ayından daha hayırlı kıldı. Bu rivayetlere göre bin ayın tahsisi seksen küsur se
nenin bu ümmet içinde bir insan için çoğunluk itibariyle uzun bir ömür ol
masma işaret demek olur.<3) 

4- Tirm izl, İbnü Cerir, Hakim, Taber�ni ve İbnü Merdfıye ve "Delail"dc 
Beyhaki, Kasım b. Fadl Haddanl tarikıyla Yusuf b. Sa'd (bazılarında Yusuf h. 

Mazin, İbnü Cerir'?e İsa b. Mazin)'den Hz. Hasan b. Ali (r.a.)'ye isnad cuilcn hir 
hadis rivayet etmiştir: Yusuf b. Sa'd demiş ki: Muaviye'ye biatten sonra J lasan 
b. ·Ali 'ye bir adam kalktl da müminlerin yüzlerini kararttın, yahut "ey 
müminlerin yüzlerini karartan! 11 dedi. (İbnü Cerir'in lafzında: İsa b. Mazin dedi 
ki :  Hasan b. Ali (r.a.)ye: "Ey müminlerin yüzlerini karartan, kalktrn da �u ada
ma, yani Muaviye b. Ebi Süfyan'a biat ettin?" dedim) bunun üzerine l lz. Hasan 

1 

şöyle dedi: aıı �� "Al/alı sana rahmetle muamele etsin", beni azarlama, çünkü 

(1) Beyhaki, a.g.c., IV, 306. 
(2) Suyfıti, a.g.c., Vlll, 568. 
(3) Muvatta, İtikaf, 15. 
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Pt·y �·.ıı ıııhl'r (s .a .v.) hazretlerine rüyada Beni Ümeyye minberi üzerinde 
giısh'ri ld i ,  hu fcnasına gitmişti, bunun üzerine nazil oldu.< 1 > ):,s:.lı ��1 �I 
"/'.t/11/wkkak biz sana Kevser'i verdik. " (Kevser, 1 08/1) Ey Muhammed, yani 
cennette bir nehir, hem de ul1 ::_... � .ı�I ireJ .ı�I !(J (. �-J·lı �� .ı�I .;.() ı,) �til)1 �ı 
� � �1 � � ;+!. yani � Kadir g�cesi Ü�eyyeoğullarının �elik ola�ağı bi� , . 
a yda n  hayırlıdır ey Muhammed" ve bunu rivayet eden Kasım, hakikatte 
Cımcyyeoğullarınm saltanatını hesap ettik bin ay ediyor, ne fazla ve eksik, dedi, 
dem işlerdir. Buna göre � ull ::_... � "bin aydan hayırlıdır" ayeti, Emevi devleti-

• , , 
nin müddetine ve aynı zamanda onun da bir hayır olduğuna işaret etmiş ve gaib-
<lcn haber veren bir mucizeyi de içine almış oluyor. Hz. Peygamber'in minberi 
Medine'de konulmuş olduğu için bazıları bundan surenin Medeni olduğuna delil 
getirileceğini de söylemişlerdir. Bir takımlarının zannetmek istedikleri gibi 
Emeviler'in mutlaka kötülüğüne değil, onlara hayır isbat etmiş olması itibarıyla 
lehlerinde demek olanı bu hadisin sıhhati tesbit edilebilmiş olsaydı da _A::. ull . , 
"bin ay "ı n  manasmı ve tahsis edilmesinin sebebini tefsir için en açık bir delil 
olurdu. Fakat sıhhati tcsbit edilememiş, ancak zayıf mı, yoksa münker m i  
olduğunda ihtilaf edilmiştir. Tirmizi der ki: Bu, bir garib hadistir, biz bunu an
cak bu şekil ile tanıyoruz. Ve Kasım b. Fadl hadisinden Yusuf b. Sa'd'den: "Bir 
de Kasım b. Fadl'dan, Yusuf b. Mazin'den denilmiş. Kasım b. Fadl. Haddani sik
adır. Yahya b. Said ve Abdurrahman b. Mehdi onu doğrulamışlardır. Fakat Yu
suf b. Sa'd bilinmeyen (meçhul) bir adamdır. Biz ise bu hadisi bu lafız ile ancak 
bu yönden tanıyoruz". Bunun özeti "Dürrü Mensur''da da zikredildiği üzere 
zayıf demektir. Suyfiti "İtkan"da der ki: "Bu hadis ile surenin Medeni olduğuna 
delil olunuyorsa da Müzeni bu hadise münker demiştir." Bununla beraber 
Alfısi'nin naklettiği üzere Hatib, İbnü Abbas'tan da ve ayna şekilde İbnü 
Müzeyyeb'den de şu lafız ile tahric eylemiş: Allah'ın Nebisi (s.a.s.) dedi ki: �) 
.ı�I A.Q ..) �8)1 �I :.:J)U :fa ;!.01 � ı;;... �J\'.'� Ç1 � "Bana rüyad� , , , , , , , , , 
Ümeyyeoğulları gösterildi, minberime çıkıyorlardı, bu bana ağır geldi bunun 
üzerine, 1�ı � � ;tn;;ı �} indirildi."(2) ve Celaleddin Suyfitl "Dürrü Mensur"da 
bunu da zikrettikten sonra: 11Şu halde Muzeni'nin, o hadis münkerdir, görüşünde 
bence tereddüt vardır" diye inkardan yüz çevirerek zayıflık ile yetinmek iste
miştir. ibnü Cerir de ;.:.:, ı..All 'nin tefsirinde gerek İsrailoğulları abidi ve gerek 

. , 
bu Emeviyye hadisi rivayetini de zikrettikten sonra bu görüşler içinde tenzilin 
(indirmenin) zahirine en yaraşan görüş, Kadir gecesinde amel, Kadir gecesi bu-

( 1 )  Tirınizi, Tcfsiru sureli 97/ 1; Suyuti, a .g.c ., VIII, 569. 
(2) 1 latih, Tarihu Bağdadi, IX, 44; Suyfıtl, a.g.c., VJII, 569. 
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lunmayan bin ay amelden daha hayırlıdır, diyenlerin görüşüdür. Diğer görü!llcr 
hirtakım batıl manaların davalarıdır ki , onlara ne haberden, ne akıldan, ne dl· 

ıcıızilde mevcut bir delalet yoktur, diye karar vermiştir. Böyle karar vermek ise 
rivayet ettiği o haberleri red ve inkar demek olduğu cihetle, bu da Müzcni'ye 

' 
i�tirak etmiş demektir. 

Tarihe müracaat edildiği surette de ilk bakışta hesapça bir uyuşmazlık 
görülür. Zira bin ay, seksen üç sene dört ay eder. Halbuki Hz. Hasan'ın emirliği 
l lz. Muaviye'ye teslimi tarihi olan kırk bir senesi Reb'iülevvel'inden veya 
Rebiütahir'inden veya CemaziyelUia'sından itibaren Emeviler'in sonuncusu olan 
İkinci Mervan'ın öldürüldüğü yüz otuz iki senesi sonuna kadar sayıldığı takdirde 
Emeviyye devletinin müddeti doksanbir sene on ay yahut dokuz yahut sekiz ay 
eder ki bin yüz yahut bin yüz bir yahut bin yüz iki aya ulaşır. Bu halde arada en 
az yüz ay kadar bir fark var demektir. Bununla birlikte bu konuda selahiyet sa
hibi olan İbnü Esir ve Kad'i Cemaleddin ve Ebu'l-Fida gibi tarihçiler bu farkın 
önemli olmadığına kani olarak anılan hadisi kabul edip nakletmi�lcr<lir. Nitekim 
Ebu'l-Fida şöyle der: Emevl devleti halifeleri ondörttür. Birincileri Muaviye h. 

Ebi Süfyan ve sonuncuları Mervan Ca'dl'dir ve devletlerinin müddeti doksan 
küsur senedir. Bu ise yaklaşık bin aydır. Kad'i Cemaleddin b. Vasıl (r.a.) der ki: 
İbnü Esir tarihinde şöyle demiştir: Hz. Hasan Kufe'den yürüdüğü zaman ona bir 
adam rastladı da, �;:,lı .__;.� ·;� Ç "ey müminlerin yüzlerini karartan" dedi. O 

,, , , 
da: Beni bana kınama, çünkü Resulullah (s.a.v.)a rüyasında gösterilmişti k i  
Ümeyyeoğulları onu minberine adım adım çıkıyor, bu onun gücüne gitti, bunun 
.. . Ali h .. 1., A l "  - -·:,.s:ıı '.ı ı �·1 ·1 ?., !f°t • -:.\1 !f°t ı' '.t ı • 1 �- • -:.'ı -1•1 ' . -�-·, ;�, uzerıne a ea a " �� l.i ve 4ı....ı ..ı..i.ı 4ı....ı .... � .) .... ..ı..i.ı 4J-J . .J •\;J"  \,i J • - J - !.) J J  • r..r J _;+!, uJ1::,.. � ;·.ıllı ayetlerini inzal b�yurdu. 

, , , , 

- , "" "" 

Görülüyor ki bu tarihçiler buna karşı çıkmayıp "bin ay"m yaklaşık olarak 
Ümeyycoğulları 'nm saltanatına işaret olmasını yeterli görerek hadisi lnrih 
açısından kabul etmişlerdir. Buna göre asıl maksat anlaşılmış, adetli kesin 
değildir, Emevl devletinin saltanatının sayılı olan hayırlılığma ve müddetine 
yaklaşık bir işaret ile Peygamber'e verilmiş olan Kadir gecesinin sın ırsız olan 
hayrını beyandır demek olur. Tarihçiler, zayıf olan rivayetleri de kaydcdcgcldik
leri için bundan haddi zatında hadisin sıhhatini kabul etmek lazım gelmezse de 
tarih açısından yapılacak itiraza bir cevap teşkil etmek itibarıyla bunun bir 
önemi bulunduğu da inkar olunamaz. Bu bakımdan anılan hadis münkcr 
sayılmaması gerekir. Ancak Tirmizi'nin Kasım b. Fadl sika (doğru kişi)dır de
mesine, onun ise Ümeyyeoğulları saltanatının ne fazla ne eksik bin ay olarak he-
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�up t•d i l ı a ı i� olduğunu söylemesine göre bunun yaklaşık değil, tam olması gere
k i ı .  �11 halde tarih�ilerin sözü ile bunu nasıl bağdaştırmalı veyahut hangisini ter
l ' i l ı dmcli sorusu ortaya çıkar. 

Bizim kanaatimize göre hadisçinin, inanılır bir hadisçi olması itibarıyla tah
kiki; tarihçinin tarihçi olması itibarıyla takribinden daha tercih edilir olması 
l fızım gelir. O halde bilinen tarihe karşı bunun sebebi ne olabilir? Bunda fikri
mizce üç sebep ihtimallidir: 

BİRİNCİSİ: Hadisin bazı rivayetinde ,_;.. J;. �_,·,:·� "minberine çıkıyorlar", 
bazı rivayetinde �?.-: J... �J'; "onun mit;h�rini gönülleri çekiyor" lafızlarıyla 
ifaôe edilmiş olduğuna göre mefhumu Emeviler'in minbere çıkışı, yani saltanat
ta terakkisi müddeti üzerindedir. Bu ise Hişam b. Abdilmelik ile son bulmuş, 
ondan sonraki sekiz sene yıkılma devri, yani minberden iniş zamanı olmuşur. 
Hz. Muaviye'nin istiklali kırk bir sene CemaziyelUia'sında, Hişam'ın ölümü yüz 
yirmi beş senesi Rebiülevvel'inde olduğuna göre toplamı seksen üç sene on ay 
eder. Bundan ikinci Muaviye'nin istifası ile Mervan'ın melik olmasına kadar 
geçen zaman fasılası gibi beş-altı ay müddet çıkarılınca geriye tam seksen üç 
sene dört ay kalır ki, bu da Kasım'ın da dediği gibi ne fazla ne eksik olarak tam 
bin ay eder. 

İKİNCİSİ: Müddetin toplamı olan doksan iki seneden Yezid'in ölümü 
üzerine Abdullah b. Zübeyr hazretlerinin muhalif olarak halifeliği müddeti olan 
dokuz seneye yakın zaman da Emeviler'in istiklalinden çıkarılması gerekeceğine 
de işaret olabilir ki, bu da araştırma yapmak suretiyle incelense aynı sonuca 
varılabilir. 

ÜÇÜNCÜSÜ: Emevi melikleri içinde Birinci Yezid'in zamanında Hz. 
Hüseyin'in şehid edilmesi, dokuzuncuları olan İkinci Yezid b. Abdilmelik'in, 
onbirincileri olan İkinci Velid b. Yezid b .  Abdilmelik'in sapı kl ı k  ve 
ahlaksızlıklara sebebiyle hayırsızlıkla bilinen sekiz küsur sene müddetleri dok
san ikiden çıkarıldığı takdirde de seksen üç sene küsur ay kalır ki, bu da aynı 
sonuç demektir. Şu halde bin ay ile yetinilmesi bu üç ihtimalden birine ve hatta 
her birine işaret olacağı cihetle bin ay yaklaşık değil, tahkiki olarak bu husustaki 
geleceği bütün inceliğiyle ifade eden bir mucize vahyolmuş olur. Bu şekilde 
Rfızi'nin hikaye ettiği vechile Kadi Abdülcebbar'ın aşağıdaki itirazı da varid ol
maz. 

Kadi Abdülcebbar zikredilen rivayeti ayıplayarak demiştir ki: Bu bin ayın 
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l ·'.mcviler'e ait günler olması uzaktır. Çünkü Emeviler'in günleri yerilmi�lir. 
/\ i lah Teala Kadir gecesinin faziletini zikrederken öyle yerilmiş olan günlerle 
karşılaştırarak zikretmez. Yani � ism-i tafdil olduğu için bin aydan daha 
hayırlıdır demek, o bin ayın da hayır olmasını gerektirir. Bu ise Emevi devleti 
günlerinin yerilmesi değil, öğütmesi demek olacağı cihetle yakışmaz, diye yer
miştir. Razi de buna karşı demiştir ki: Bu yerme, zayıftır. Zira Emeviler'in za
manları, dünya saad7ti itibarıyla büyük günlerdir. Onun için Allah Teala'nm 
�öyle demiş olması mümkünsüz olmaz: "Ben sana bir gece verdim ki, dini saa
det itibarıyla o gece Emevi günlerinin dünyevi saadetinden çok daha hayırlı ve 
daha faziletlidir". Gerçekte Emeviler'in günlerinin Resulullah'a hoş gelmeyecek, 
gücüne gidecek kötülükleri, şer yönleri de bulunmakla beraber büyük fetihleri 
ve istam'ın o sırada geçirmekte olduğu fikir ayrılığı ve ihtilal buhranlarının 
önüne geçerek birliği iadesi gibi dini, dünyevi hayır ve saadet yönleri de çok 
olduğu inkar edilemez. Bin ay hakkında bizim arzettiğimiz düşünceye göre ise 
şer yönleri çıkarılıp atılarak öyle hayrı içine alan aylarla bildirilmiş olduğu ci
hetle anılan yerme ve itirazın varid de olmayacağı anlaşılır. Hakikatte Kadir ge
cesi, gerek meşhur olduğu üzere Kur'an'm ilk nazil olduğu peygamberlik gecesi 

olarak düşünülsün, gerekse Bedir gecesi olsun, iki takdirde de onun nice nice 

asırlara, devletlere hakim olan hayır ve hareketi Emevi devletinin en hayırlı 
günler ve aylarından daha hayırlıdır. Onların bu hayırlı günleri de bin ay kadar 
olacaktır, denilmekte açık bir mana ve mucize bulunduğunu inkarın manası yok
tur. Sonra bunu birtakım kimselerin sandığı üzere Emeviler'in suf aleyhine ka
bul etmek doğru olmayacağı gibi, her yönden lehlerine kabul etmek de doğru ol
mayacaktır. Bununla beraber hadisin rivayetinden sıhhati isbat edilemeyip nakli 
kıymeti sonuçta Tirmizl'nin dediği gibi zayıf olmaktan kurtarılamadığı cihetle 
tefsiri yalnız buna dayandırmak da doğru olamaz. Onun için en güzel mana bu 
rivayetlere ihtimal ile beraber, İbnü Cerir'in dediği gibi mutlak olarak Kadir 
gecesinde amel, Kadir gecesi bulunmayan bin ay amelden daha hayırlıdır, diye 

anlamaktır ki, bu da onun hayırlılığı sayısız olduğunu açıklamakla Peygamber 
ve ümmetine özel bir müjdedir. Şimdi onun hayırlıhğı şöyle beyan olunuyor. 

Jj.r "iner" fiil-i muzari, aslı Jft 'dür. Yani ilerde iner, peyderpey iner 
iS:!ı'Jı melekler ı�-! C,.,,)G ve ruh onda. Şihab'm beyanına göre bu � zami
rinde iki vecih vardır: 

Birisi: Geceye ait olmasıdır ki, bu şekilde ruh, melaikeye atfedilerek, o ge
cede melekler ve ruh peyderpey iner demek olur, zahiri de budur. 
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l k lııdı-ci: Ml�l ı�ı ikcyc ait, vav da haliye olmasıdır ki, Ruh içlerinde olduğu 
hnhl� mrlr.k kr i ı ıl· r  demektir. Tefsircilerin çoğunluğunun görüşüne göre Ruh'tan 
mnkNaıt < 'ihı l l 'dir. Bazıları da, Ruh büyük bir melektir ki, gökleri ve yeri yutsa 

ı 

onu hlr lokma olur, demişlerdir. Burada �I Ç.�� � ı;.t:; �� ''Allah'ın rahmetinden 
ı'Jmit kt•,,·111n1i11 . " (Yusuf, 1 2/87) gibi rahmet manasma olduğunu da söylemişler
d i r .  Vr tlnha 'c�itli görüşler vardır. (Nebe', Mearic ve İsra Suresi'nde � c.,)ı � 
�J ;.ı "/Je ki: 'Ruh Rabbimin emrindendir. " (İsra, 1 7  /85) ayetinde geçen 

1 

ıı�ıklama lara bkz.) Herhalde bundan Ruh'un meJaikeden daha özel olduğu 
Hıtla�ıl ır. Bazıları bunların dünya semasma indiğini söylemişlerse de açık olan, 
yere ve kadire mazhar olan kimselere inmeleridir. 

�� �·�,� Rablerinin izniyle. A.yette "Rab" tekil, muzafun ileyh olan "hüm" 
zamiri çoğuldur. Dilimizde "Rablerinin" diye tercemesinde "rab" çoğulmuş gibi 
bir benzeyiş meydana geliyor. Yanlış anlaşılmasın, maksat kendilerinin Rabbi 
olan Allah Teala'nın izniyle inerler demektir. �:, ;.� \ıı J):j C.j "Biz ancak Rab-

/ ,, , , 

bimizin emriyle ineriz. " (Meryem, 19/64) buyurulduğu üzere meleklerin inişi 
Allah'ın emriyle olduğu bilinirken bunu açıklamanm faydası bu işin özellikle 
önem ve büyüklüğüne tenbihtir. ;.ı JS' � Her emirden. Bu � öncesine de, 

- / , , 

sonrasına da ilgili olabilir. Birincisine göre ecliyye olarak Jfa 'ye müteallık, 
yani o gece yerine getirilmesi takdir edilmiş olan her emir için demektir, deni
liyor. Bununla beraber izinle ilgili olması daha yakındır. Hep hayırla ilgili veya 
din ve dünya ile ilgili yerine getirilecek her emirden izniyle demek olur ki, b u  
şekilde izni açıklamanın asıl hikmeti bu gene1Jeme olduğu da anlaşılır. Zira bu 
gece ilerisi için hakim, her türlü mukadderatın tayin edildiği ve birbirinden 
ayrıldığı gece olduğundan diğer vakitlerde olduğu gibi yalnızca özel bir emirle 
ilgili izinle değil, her emirden izin ile inerler. ;,� ;.1 ::,_. c_,)ı Ji "De ki: 'Ruh Rab-

. ' ,, , , 

bimin emrindendir. " (lsra, 1 7/85) ayeti gereğince, Ruh Rabbani emirden olduğu 
cihetle burada ruhun en büyük Ruh, meleklerin inişi de o en büyük ruhun em
rinde nü:uı olduğunu manen bir beyan gibi de olur. � � �;ı � Ç.-'J� ��'Jı :T'f 
.,,� ::,_. :  � ''Melekleri, kullarından dilediğine, emrinden ruh ile indirir. " (Nahl, 

,, , , 

1 6/2) ayetinin mefhumu olması da düşünülebilir. Ruh'un, Cibril ile tefsiri bu 
manaların hepsinde geçerlidir. Ancak her emrin hayır ve şerre de şamil olması 
ihtimaline karşı, " Kadr"e mazhar olacaklar hakkında şer ihtimalini defetmek 
için buyuruluyor ki, r'j.:.. bir se lam. Yani. sırf selamettir. Yahut Allah tarafından 
bir selamdır. Melekler, müminlere selam verir dururlar, ;.1 J.S' ::,_. buna bağlı 

. , 
olduğuna göre, her emirden, korkulu her şeyden selamettir. Yahut selamet 
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müjdesi, selamet tebliği olan bir selamdır. � O  gece, �ı F � Ta fecrin 
doğuşuna veya doğuş zamanına kadar. Daha Türkçesi tanyeri ağarıncaya, sabah 
oluncaya kadar. Bu manaya göre ;':J.:..- mukaddem (önce gelmiş) haber, � mu
ahhar (sona getirilmiş) mübtedadır. Bu takdirde ;':J.:, 'da vakıf edilmemesi 

;
lazım . �clir. Fakat bundan başka İbnü Abbas'tan rivayet edilmiş olarak r':J.:..- üzerinde 

vakıf yapmak da caiz görülmüştür ki bu şekilde "selam", mahzuf mübtedanın 
haberi olarak ;':J.:, ;.1 �::,... � "bu, her bir emirden selamdır" meal inde bir cümle, 

, .,. "' , 

�ı F � � 'de, mübteda ve haber olarak ayrı bir cümle olmuş olur. Mas-
Jarın mamulünü önce getirmek caiz olmadığı hakkındaki Nahiv kaidesi ile olan 
itiraza, zarfların bundan istisnasıyla cevap verilmiş olduğu da meşhurdur. Bu
nunla beraber, bize öyle geliyor ki, burada selam, r'j;._ �ll t:.':J.:..- ı)li sözündeki 
selam gilbi haberi hazfedilmiş mübteda yahut ;.1 �::,... mukaddem haber olarak 

. ,. ; 

melaikeden veya doğrudan doğruya Allah tarafından selam olması üzere cüm-
Je-i mutanza olması tartışmaya hiç yer bırakmaz ve her hangisi olursa olsun asıl 
maksat Kadir gecesinin içine alabileceği bir baskı anlayışından veya emrin 
.umumundan dolayı Peygamber ve ümmetine bir şer ve zarar ihtimalini uzak
laştumakla sırf hayır ve selameti anlatma ve müjdelemedir. Yahbi gibi bazıları 
�'j;._ de vakfı caiz görmemişler ve demişlerdir ki: Bu şekilde �I F :_;;.. � 
beyanının bir faydası olmaz. Çünkü her gecenin sabaha kadar olduğu malum
dur. Fakat bunda da o fevkalade olan hayır ve selametin bazı saatlere tahsis edil
miş olmayıp sabaha kadar devam ettiği, haberin faydasmm gereği kabilinden 
olarak, işaret edilme faydası bulunacağı inkar olunamaz. İşte Kadir gecesi 
büyük büyük mukadderatın tayin ve yerine getirilmesi maksadıyla her emirden 
görevli meleklerin ve ruhun peyderpey inmesiyle, yeryüzünde büyük bir tazyik 
(baskı) meydana getiren fevkalade büyük bir ruhaniyete erişmiş ve sabah olun
caya kadar böyle hayır ve selamet olan büyük bir gecedir. Böyle bir gecenin sa
bahı ise sırf hayır ve selamet olacağı öncelikle sabit olur. Yani burada hayır ve 
selamet manasına göre "hatta" gayesinde ters anlamı (mefhum-ı muhalit) yok
tur. Hatta gece mefhumuna göre iskat-ı mavera (dışındakileri düşürme) i fade 
ederse de asıl sözün sevkedildiği hayır ve selamet anlamına göre iskat (düşür

mek) için değil, hükmü uzatmak içindir. Çünkü J:..-1 ?iı �(, "A�urdıKı zumun 
sabaha andolsun. " (Müddessir, 74/34) ve �G "K�şluk vaktine a11clo/su11. " 
(Duha, 93/1 )  kasemlerinden de anlaşıldığı üzere fecrin doğu�u ve sabahın 
ağarması ve duha (kuşluk vakti)nm yayılması adet olarak bir işaret del i l idir. 
Nitekim Razl'nin nakli üzere bu gecenin gündüzünü takip etmesini istemesi me
selesinde İmam Şa'bi demiştir ki :  Evet gündüzü de gecesi gibidir. Bunun selam 
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Vt' NrlUttll' I Ollll t \�l l la verilen manalar şunlardır: 
l - Mrlrkkı in müminlere selam ve duasının çokluğu. 
2 �l'I knkn VC a fetlerden salim olmak manasına tam selamet Ve menfaat, 

hnyu' olması ki ,  �cytanın saldırısından selamet manası da bunda dahildir . 
.\ l ·:hu M lislim'in görüşüne göre korkulu rüzgarlardan, yıldırımlardan ve 

hunlara benzer ezalardan salim olmasıdır. 
4- Bölümlerinin her birinde ibadet etmek bin aydan hayırlı olmakta 

far ki ıl ıktan salim olmasıdır. Çünkü diğer gecelerde farz ilk üçte birinde, nafile
ler ortasında, dua seherde olması müstehaptır. 

Şu da bilinmiş olsun ki, bu mübarek gecede dua sünnettir. O icabet vakitle
rinden birisidir. İmam Ahmed ve sahih diyerek Tirmizl, Nesai, İbnü Mace ve 
daha diğerleri Hz. Aişe'den şöyle rivayet etmişlerdir: Demiştir ki: "Ey Allah'ın 
Resulü, Kadir gecesine rastlarsam ne diyeyim?" dedim. Buyurdu ki: � �I � 
ı?- �\j :;;'Jı � "Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle, d;_ " (l) • • 

Aynı şekilde namaz ve diğer ibadet şekilleri ile gayret ederek çalışmak da 
s�nnettir. Süfyan-ı Sevri demiştir ki, o gece dua etmek, namaz kılmaktan daha . 
sevaptır. Kur'an okuyup da dua ederse güzel olur. Resul-i Ekrem (s.a.v.) hazret
leri Ramazan geceleri gayretle çalışır ve tertil ile Kur'an okurdt!. Rahmet ayeti 
geçtikçe ister, azap ayeti geçtikçe Allah'a sığınırdı. 

İbnü Receb de demiştir k i :  En mükemmel olan namaz, Kur'an kıraeti, dua, 
tefekkürü toplamaktır. Peygamber (s.a.v.) bunlarm hepsini yapardı. Özellikle 
son onunda daha çok yapardı. Bazıları demişlerdir ki: Teravih ile kıyam meyda
na gelir. Beyhaki, Enes b. Malik (r.a.)'ten şöyl� rivayet etmiştir: Resulullah bu
yurdu ki: "Her kim Ramazan ayı çıkıncaya kadar akşam ve yatsı namazlarını ce
maatle kılarsa Kadir gecesinden birçok haz alır. rı(Z) Malik ve İbnü Ehi Şeybe ve 
İbnü Zencfıye, Beyhaki Said b. Müseyyeb'den rivayet etmişlerdir ki: Kadir ge
cesi yatsı namazında cemaatte hayır bulunan ondan nasibini almış olur. İbnü 
Hacer Heytemi (rh.a.) Tuhfetü'l-Muhtac'da der ki: Kadir gecesini görene, sakla
ması sünnettir. Onun kemaliyle faziletine ancak Allah Teala'nın bildirdiği kim
seler nail olur. 

Kadir gecesini görmek ne demek olduğu hakkında da alimler hayli bahisler 

( 1 )  Tirmizi, Daaval, 84; fhn Macc, Dua, 5; Ahmed b. Hanhcl, 1, 419, 438; VI, 1 7 1 ,  182, 183, 258. 
(2) Beyhaki, Şuabü'l-İman, Hadis No: 3707. 
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yapmı�lardır. Alusi'nin açıkladığı üzere açık olan budur ki: Onu görmek demek, 
ona mahsus olan nurlar ile meleklerin inmesi gibi özelliklere, ilmi ifade eden 
alametleri görmek yahut öyle bir ilmi ifade eden ve hakikati ancak ehlince hili
uen bir keşfe ermektir. 

Kadir gecesi, meşhur olduğu üzere, Kur'an'm nazil olduğu veya sabahında 
Bedir zaferinin vuku bulduğu gece olduğuna göre o bir defa olmuş geçmiştir. 
l lcr sene Ramazan'da olacak olan onun şeref ve hatırasıdır, demek olur. Nitekim 
hazıları onun bir defa olup kalktığını kabul etmişlerdir. Fakat Kadir gecesi on
lardan dolayı değil, onlar Kadir gecesine rastlamış olduğuna göre de Kadir ge
cesi bütün sene içinde gizli olup, en çok Ramazan'da ve en çok son onunda ve 
t�n çok yirmi yedinci veya sonuncu gece olması ihtimali en galip bulunan 
mübarek bir takdir gecesi olarak tekrar eder ki, bilinen, çoğunluğun görüşü de 
hudur. Ve � �1 :,.. ;._;. "bin aydan hayırlıdır" ayetinden ortaya çıkan da bu 

. ' ' 

gecenin "günlerin efendisi" olan cuma ve arefe gecelerinden de daha faziletli ol
masıdır. Bununla beraber bunda da hayli münakaşa edilmiştir. Bu ayet gereğin
ce bunun Mirac gecesinden de daha faziletli olması gerekir. Fakat yukarılarda 
da geçtiği üzere Resulullah hakkında Mirac gecesi daha fazi letJi, ümmet 
hakkında da Kadir gecesi daha faziletli olduğu söylenmiştir. Fakat Kadir gecesi, 
sene içinde dönen gizli bir gece olduğuna göre bu büyük olayların hepsi birer 
Kadir gecesine tesadüf etmiş olması, bütün ihtilafı kaldıracak olan en güzel bir 
şekil olmuş olur. Bunlar içinde Kur'an'ın ilk nazil olduğu Kadir gecesi ise, hep
sinden en faziletli olan yegane Kadir gecesi olması gerektir ki, her Ramazan'ın 
yirmi yedinci gecesi, bunun her sene devretmiş olma şerefiyle gizli olan Kadir 
gecesine isabeti en çok düşünülen bir gece olduğu cihetle çoğunluğun görüşü 
burada toplanın ıştır. Bunun gündüzünde de gecesi gibi dua ve ibadet ile 
mücahede sünnet olur. Ki bunda çeşitli mütalaalar sebebiyle meydana gelen 
farklıllklar da ortadan kaldırılmış olur. Zira bilinmektedir ki yer üzerinde bir 
yerde gece olurken, diğer bir yerde gündüz olur. Her iklimde bulunan kemdi 
gecesini ihya etmek suretiyle aynı hayır ve selametten fayda laıursa da 
gündüzüyle beraber hesap edilmesi, icabet için daha ihtiyatlı demektir. 

Bütün bu açıklamadan sonra surenin kendisinden sonrasına hağ1anmasın
dan çıkacak olan mana da şu olur: O okunması emredilen Kur'an't höylc hir Ka
dir gecesinde indiren biz büyük şan sahibi olan Rabbin olduğumuz için ancak 
bize secde et ve yaklaş. Bu manada ise Mirac gecesinin daha yüksek oluşunu 
anlamak mümkün olur. Cenab-ı Allah biz kullarını da Kadir gecesinin hayır ve 
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faziletine eren salih kul lar zümresine soksun. Alfısi'nin kaydettiği üzere Sofiyye 
ıstılahmda Kadir gecesi, Allah yolunu tutanın, sevilen Hakk'a oranla kıymet ve 
mertebesini tanıyacağı özel bir tecelliye erdiği gecedir ki, o gece hak yolcusu
nun aynı toplantıya ve marifette yetişkinler makamına i lk girdiği vaktidir. Nite
kim İbnü Farıd bu manada şu beyti ne güzel söylemiştir: 

� ,. · Ul.lı L1 '•� w- :.:..;-� •· ı :.ıllı ilJ ıdJı '1� · r.>! r · ...,., ı.ı ) - cJ' - ı,)J .J - .,. , , , 

"Eğer o sevgili yaklaşırsa bütün geceler Kadir gecesidir, 
Nasıl ki bütün kavuşma günleri Cuma günüdür." 
Şeyhin bu beytinde Cuma gününün Kadir gecesinden daha faziletli olması 

t 

görüşüne de işaret vardır. ; \ıı 'J;;i. �) 1.P4ll aJ� ''Allah doğru yolu gösterendir, 
ancak maksuda şayan O 'dur. " 

' ' 
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Beyyine Silresi 
Medine Döneminde İndi 

Ayet Sayısı: 8 

J 5 1  

Beyyine Suresi, Kayyime Suresi, Münfekkin Suresi, Beriyye Suresi, Lem
yekün Suresi de denilen bu surenin Mekki ve Medeni olduğunda ihtilaf edil
miştir. "Bahir"de der ki: Çoğunluğa göre Mekki'dir. İbnü Zübeyr ve Ata, İbnü 
Yesar Medeni demişlerdir. Bunu İbnü Atiyye söylemiş, halbuki " Kitabü Tah
rir"de Medenl'dir, çoğunluğun görüşü budur. Ebu Salih, İbnü Abbas'tan Mckki 
olduğunu rivayet etmiştir. Yahya b . .  Selam da bunu tercih etmiştir. Alusi der ki: 
İbnü Gars da: En meşhur olan Mekki olmasıdır, demiş, İbnü Merduye de bunu 
Hz. Aişe'den rivayet etmiş( l ), bununla beraber İbnü Kesir bunun Medeni 
olduğuna karar vermiş ve buna şununla delil getirmiştir: İmam Ahmed b. Han
bel ve "Mu'cemü Sahabe"de İbnü Kani ve Taberani ve İbnü Merdfıye, Ebu Hey
semetü'l-Bedri'den rivayet etmişlerdir, demiştir ki: 7'�1 �1 � ı_,):! ��I � ;J 
sonuna kadar nazil olduğunda Cebrail (a.s. ): "Ey Allah'ın Resulü! Rabbin sana 
------· - ····-�----· 

(1) Suylıli, a.g.c., VllI. 585. 
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hunu ( lhl·yy 'l' ok uman ı emrediyor." demiş. Hz. Peygamber (s.a.v.) de Übeyy 
(r.u. )'�: 11( 'rhrn i 1 hana bunu sana okutmamı emretti." buyurdu. Übeyy: "Ben 
uıultlım ti n m ı  t�y Allah'ın Resulü?" dedi. "Evet" buyurdu. O da ağladı ve işte bu 
�ok Nnhihıir. "( 1 > Buhari'de de Katade'den, Enes b. Malik (r.a.)'ten şöyle rivayet 
clıni�ıir :  "Peygamber (s.a.v.) hazretleri "Allah Teala bana ı_,� �.llı � ;J yu  
suıuı okumamı emretti." buyurdu. �� "Allah benim adımı da mı �n�h?" dedi, 
"t·vt•l 11 buyurdu, bunun üzerine Übeyy ağlad1.11 (Z) Buhari'nin diğer iki rivayetinde 
ise :h � yerine, " Kur'an" denilmiştir. 

Ayetleri : Sekizdir. Basralılara göre dokuz. 
Fasılası : .1ı harfidir. 
Önceki sureyle ilgisi: ondaki inzalin hikmetini beyan gibi olmasıdır. 
Hucurat Sfiresi'nden Büruc Suresi'ne kadar "tıval-i mufassal" denildiği gibi, 

oradan bu � ;J (lem yekün) suresine kadar "evsat-ı mufassal", bundan sonra
kilere de "kısar-ı mufassal" denilir. Fıkıh kitaplarında açıklandığı üzere sabah ve 
öğle namazlarının farzlarında "tıval-i mufassal", ikindi ve yatsıda "evsat-ı mu
fassal" ,  akşamda "kısar-ı mufassal" okumak güzel görülmüştür. Yani zaruret ve 
hacet hali müstesna olmak üzere bu namazlarda bu sureler mikdarınca okumak 
sünnet, her rekatta bunlardan tam bir sure okumak m üstahsendir. Hz. Ömer 
(r.a.), Ebu Musa el-Eş'ari'ye yazmı�tı: Sabah ve öğlede "tıval-i mufassal" ile, 
ikindi ve yatsıda "evsat-ı mufassal'' ile, akşamda "kısar-ı mufassal" i le Kur'an 
oku!.. . Mufassal, yukarılarda da geçtiği üzere Kur'an'ın yedisinin yedide birine 
denir. Çünkü besmele ile çok ayrılmıştır. Yahut fasılaları çoktur, yahut bunlarda 
mensuh pek azdır. Mufassalların birincisinin nereden başladığı hakkında ihtilaf 
edilmiş ise de sahih olanı Hucurat'tan başlamasıdır. İbnü Şerif bu ihtilafı şöyle 
nazmetmiştir: 

�I (� �t;..;. , � ,  r§;� :J� . � , � , ��� 

"Kur'an mufassallaruıın ilki hakkında şöyle ihtilaf gelmiştir: Siiffat, Küf, 
Sebbehalillahi, Clisiye, Mülk, Saj]; Kıtal, Fetih, Duha ve Hucurat ki sahih olan 
budur. 11 

İtkan'da Rahman ve İnsan sureleri olmak üzere, iki görüş daha naklederek 

( l )  Ahmed h. Hanhcl, V, 132. 
(2) Buh:irl, Mcnakihü'l-Ensar 16, Tcfsiru Sureli 98/1, 2; Müslim, Müsafirin, 246, Fczailü's-sahabc, 

122; Tirınizi, Mcnakib, 32, 64; Ahmed h. Hanbd, HI, 273, 489; V, 132. 
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on iki görüşe çıkarmı§tır. Fakat Hanefilere göre en sah i h  olan z'.krolun<luğu 
iızerc Hucurat'tan başlar. "Dürr ü Muhtar"da Büruc'u tıvalclen, Lem yckün'ü cv
sattan saymış, gayeyi mugayyaya katmı§tır. Geniş bilgi "İbnü Abidin"dc vardır. 
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Meal-i Şerifi 

l • Kltuı• t•hlhıden ve müşriklerden (Hakk'ı) tanımayanlar, kendilerine 
&1�1k cltlll ı••llıu·t•yl· kadar inkarlarından ayrılacak değillerdi. 

2· (Uu dl'lil), tertemiz sayfaları okuyan, Allah tarafından gönderilmiş 
hlr 1>l1Y1&mnht·rdir . 

. 1- C )  sayfalarda, en doğru hükümler vardır. 

4- Kieaıı ehli, ancak kendilerine apaçık delil geldikten sonra ayrılığa 
dfüıeült•r. 

5- l lalbuki onlar, dini sadece Allah'a tahsis ederek, Allah'ı birleyerek, 
ıuu:nk Allah'a ibadet etmekle, namazı kılmakla ve zekatı vermekle emro
lunnıuşlardır. İşte dosdoğru din budur. 

6- Kafirler, gerek kitap ehlinden olsun gerek puta tapanlardan olsun 
nıuhakkak, cehennem ateşindedirler. Orada ebedi olarak kalacaklardır. 
Onlar, insanların en şerlileridir. 

7- İnanan ve güzel amel işleyenler de insanların en hayırlılarıdır. 

8- Rableri katında onların mükafatı, altlarından ırnıaklar akan Adn 
cennetleridir. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Allah onlardan razı 
olmuş, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat, Rabbine saygı 
gösterene mahsustur. 

� ;.ı Değildi, ı;;s-�:ilı o küfredenler �;';.<ıı� ��ı �1 � kitap ehli ve 
müşriklerden. � (Min) teb'lzıyye veya beyaniyye, mahzfıfe n1üteallık olup, 
�;.::JG yWjl �1 -� �\S' yahut �;.::JG yG>.ll �1 ::_... ��l$'.jı takdirinde zarf-ı 

,,. "" ,,. ,,,. "" , """" , , , ,,,. , ,,. ,,. 

müstekar, o küfredenlerin hali veya sıfatıdır. Bu iki kısımdan kafirler veya iki 
kısım kafirler ki, bazısı kitap ehli, bazısı müşrik, yahut hem kitap ehlinden, hem 
de müşriklerden olan kafirler demek olabilir. Zira "vav"ın atf-ı rabıttan sonra da, 
önce de olması mümkündür. Bu üçüncü takdirde bilhassa kitap ehlinden olduk
ları halde Allah'a çocuk isnad etmek veya teşbihe kail olmak gibi herhangi bir 
vechile açık veya gizli şirke kail olanlar kastedilmiş olur. Üçüncü ayette yalnız 
kitap ehli zikredilmesine bu mana daha çok yakındır. Kitap ehli yahudi ve 
hıristiyanlardır. 

Burada k itap ehli adıyla ifade edilmeleri, bunlar içinden Al lah'a 
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küfredenlerin küfürleri, yani Kur'an'a ve Resulullah'a iman etmemeleri, mcnsuh 
oldukları kitaplarına, Tevrat'a ve incil'e de küfür manasında olduğuna işaret et
mek içindir. Müşrikler, Allah Teala'ya putlardan veya başkasından her ne 
�ckilde olursa olsun şirk itikad edenler, yani Allah'tan başkasına ilahlık isnad 
edenlerdir ki ,  puta tapanlardan daha geneldir. Allah'm zatının birden fazla 
olduğuna kanaat eden her çeşit "politeiste"lere ve AIJah'ı tanımayıp �\11 � �1 
"Ben sizin en büyük Rabbinizim". (Naziat, 79/24) ve ..s? .�! � � :-·�� � "Ben, 
sizin için, benden başka bir ilah tanımıyorum. " (Kasas, 28/38) diyen Firavun 
gibi tek şekilde olsun arzularını ilah edinen veya Allah'tan başka herhangi bir 
şeye tek başına veya ortaklaşa tanrılık payesi verenlerin hepsini içine alır. 
Çünkü Allah Teala zatında hak mabud olduğu için, ondan ilahlığm yok edilme
sine imkan olamayacağı için O'ndan başka herhangi bir şeye, gerek ortaklık ve 
gerek yalnız başına tanrılık isnad etmek aslında şirktir. Zatın birliği ile beraber 
sıfatın çokluğu şirki gerektirmez. Şirk ancak Allah'm zatında külli veya cüz'! 
çokluk inancındadır. Onun için üç zat demek olan "ekanim-i seıase" (üç asıl)nin 
birliği şeklinde iddia edilen teslis (üçleme) birlemesi, gerçekte tcvhid (birleme) 
değil, zatın hem çokluğu, hem tekliği davasını içerdiği için hem şirk, hem 
çelişkidir. Burada, �;::Jl 'nin elif-tamı, cins için olarak gerek puta tapıcı ve 

- -

gerek diğer bütün müşrikleri içine alır. Gerçi bazıları "ahde" yorarak puta tapan
lara tahsis etmişler. Çünkü Mekke ve Medine ile etrafında bulunan Arap 
müşrikleri putlara tapıyorlardı. Burada kastedilen de onlardır demişlerse de akid 
manasının daha önce ıJ)? �.m "küfredenler"de düşünülmesi yeterlidir. o pis 
kafirler, bütün kitap ehli ile bütün müşrikler cinsi içinden bazıları olmuş olur. 
Böyle kitap ehl i cinsi ile müşrikler cinsi içinden küfretmiş olan kafirler, yahut 
kitap ehlinden olmakla beraber müşrik olan o ·kafirler ;��Jı ;.4:;U � � Ken
dilerine beyyine gelinceye kadar ayrılacak değildi. Yani bulundukları o halle
rinden ayrılacak, ayırtlaşacak değillerdi. 

MÜNFEKKIN ,  � ,  � � 'ün haberidir. "Hatta" da ona müteallıktır. 
BEYYİNE: Malumdur ki, nur gibi kendisi beyyin, yani gayet açık olup da 

başkasını da beyan eden, açıklayan demektir. Onun için davacının davasını açık 
bir şekilde beyan ve isbat eden §ahide, sağlam, açık delile ve mucizeye beyyine 
denir. Burada da hakkı beyan ve isbat edecek açık ve kesin delil veya mucize 

1 
demektir ki, maksadın ne olduğu §Ununla açıklanm1ştır: .JJı � 3_;.� Allah'dan 
bir Resul beyyineden bedeldir. Yahut J_;.� � "o, Resuld;.l.r" takdirinde mahzuf 

-

mübtedanın haberi olarak beyyineyi tefsirdir. Y ::ıni Allah tarafından peygamber-
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lik gi)rt·v iy lc  gündcri lmİı.i bir peygamber gelinceye kadar ayrılacak değillerdi. 
Oylc hir Resul ki i� � � mutahher, yani tahriften, töhmetten, 
yanl ı!ilıktan, batıl §Üphesinden uzak, kirli eller dokunmaz, �.J�ı \ıı �· :� � "Ona 

. tertemiz olanlardan başkası dokunamaz. " (Vakıa, 5679) ayeti delaletince gayet 
tcnıiz sahifeler okur. (Abese Sfiresi'nde geçen 13-16. ayetlere bkz.) Öyle temiz 
sayfalar ki t) ;. �( ı+:.; onlardadır bütün kıymetli kitaplar, yani doğru sabit 

, , 

kitaplar, bozulmaz, devamlı hak yazıları o temiz sayfaların içindedir. K i  bunlar 
i�tc o i)ı "oku" diye okunması emrolunan Kur'an sayfaları, Kur'an sureleridir. 
O kafirler, böyle temiz sayfalar okuyacak bir Allah Resulü gelinceye kadar bu
lundukları hal ve vaziyetten, din ve inançtan ayrılacak değillerdi. Öyle bir bey
yine gelmedikçe tamamen hak ve tevhid dinini bilip de yerleşecek ve hallerini 
değiştirecek bir durumda bulunmuyorlardı ve bunda özürlü olabilirlerdi. Çünkü 
"ı;..,� � .. :.:: � �� � C.� "Biz, bir peygamber göndermedikçe kimseye azap et-

. / 

meyiz. " (İsra, 1 7/15) ayeti bunu bildirmektedir. Fakat öyle bir beyyine (açık de-
lil), bir Allah Resulü geldikten sonra küfre sapıp da eski hallerinden ayrılma
makta tsrar etmelerine hiçbir sebep ve mazeret olamazdı. Ve işte onun için 
böyle bir Resul gönderilmiş ve Kadir gecesi o Kur'an indirilmiştir. �.ıJı '.J}.J C.� 
yG>.ll ı}) Fakat o kendilerine kitap verilenler, yani o kitap ehli vey� bilhassa 
onların bilginleri olan okur yazar takımı ���:11 �: � C. � ::,... \ıı ancak kendile-

,. ,; " ; 
rine o beyyine (apaçık mucize) geldikten sonra ayrıldılar, ayrıhğa düştüler. 
Kimisi o beyyineye, o Resule iman ettiği halde, kimisi küfre sapıp eski halle
rinde kalmakta ısrar ederek tefrika (ayrılıkçılık) çıkardılar. O beyyine karşısında 
cahiller ve müşrikler için bile mazeret kalmamışken, kitap verilmiş olanların 
hiçbir mazereti kalmadığı ve yalnız kendi istek ve inatlarından dolayı küfür ve 
ayrılıkçılığa saptıkları ve bundan dolayı beyan olunacağı üzere puta tapıcılar 
gibi cehennem azabını hak etmeleri bu şekilde şüphesiz olarak ortaya çıkmış 
oldu. 

Fahreddin Razi tefsirinde bu üç  ayet hakkında der ki : "Vahidi, Kitabü'l
Baslt'de: Bu ayet Kur'an'daki ayetlerin, gerek nazım ve gerek tefsir itibarıyla en 
zorudur ve büyük bilginlerden bir kısmı bunda sendelemiştir, demiş, fakat zor
luğun nasıl olduğunu özetlememiştir.( J ) Ben derim ki, zorluğun şekli şudur: 
Ayetin takdiri: O küfredenler, kendilerine Allah'tan Resulü olan beyyine gelin
ceye kadar ayrılacak değildiler, demektir. Sonra ayrılıkları neden dolayıdır, 
Allah Teala onu zikretmemiştir. Lakin kastedilen, bulundukları küfür halinden 

( 1 )  Falırii'r-Razl, Mefatihu'l-Gayh, XXXII, 38. 
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�lcınck olduğu malumdur. Şu halde takdir: ;.4:f� ;;;. �;J' � �-;�: b� ��I � � 
J ;..)ı � �I ;:�:Jı "Küfredenler, apaçık bir delil olan o Resul gelinceye kadar, 
J.:iiFirlerinden ayrılıcı değillerdi. " demek olur. Sonra da "hatta", intiha-i gayedir. 
c > halde bu ayet şunu gerektirir ki, o Resul gelince, onların küfürlerinden 
ayrılmış olmaları lazım gelir. Bundan sonra da (. � ::,.. �l yGs:ll ı)) �.ılı ',;,').; (.� 
�:? ı �: � "Kendilerine kitap verilenler, ancak, açık deliı' geldikt;n sonra 
aynlığa düştüler. " buyurulmuştur. Bu ise o Resul gelince, onların küfürleri 
artmış olmasmı gerektiriyor. işte bundan dolayı iki ayet arasında görünüşte bir 
zıtl ık var gibi görünüyor. İşte benim kanaatime göre müşkülün sonu budur. 
Buna cevap ise birkaç şekildedir: 

BİRİNCİSİ ve en güzeli "Keşşaf" sahibinin özetlediği vecihtir. Şöyle ki :  
Kitap ehli ve puta tapıcı iki fırkadan kafirler, Peygamberimizin gönderilme
sinden önce diyorlardı ki: Biz bulunduğumuz dinimizden aynlmayız, onu ter
ketmeyiz, ta o Tevrat ve İncil'de yazılı vaad edilmiş olan peygamber gelinceye 
kadar ki o peygamber Muhammed aleyhisse Jamdır. Allah Teala önce onların o 
sözlerini hikaye elmiş, sonra da yG.s:.11 ı)) �.llı �-_;,; L.� "kendilerine kittıp verilen-, , 
ler aynlmadilar" buyurmu�tur. Yani onlar, o peygamber geldiği zaman hak 
üzerinde ittifak ile bir kel im ede toplanmak vaad ediyorlardı. Sonra da haktan 
asal ayrılmaları ve küfürde kararları o Resul gel ince oldu, demektir ki, bunun 
kelamda benzeri fakir bir fasık kendisine öğüt veren vaize: "Allah bana bir zen
ginlik verinceye kadar, ben bu halden ayrılmam" demi§, sonra da Allah ona zen
ginlik vermiş, fakat o bunun üzerine kötülüğünü daha çok artırmış. O zaman o 
vaiz de ona: "Sen zengin oluncaya kadar kötülükten ayrılmayacaktın, halbuki 
başını asıl zengin olduktan sonra kötülüğe daldırdın.11 demiş olması gibidir ki, 
bu sırf onu azarlama ve susturmak için önceki sözünü hatırlatması demektir. Bu 
cevabın neticesi şu olur: ;:�:J ı �+. ;'5 � � . . . ı_,� ��I � ;J "Kitap ehlinden ve 
müşriklerden (Flakk'ı) tanımayanlar, kendilerine apaçık delil gelinceye kadar 
inkarlarından ayrılacak değillerdi. '' sözü onlardan hikayedir. ı)_,1 �.ılı ',;,'),; L.j 
;::)ı �: � (. � ::,.. \ıı yGS.ll "Kitap ehli, ancak kendilerine apaçık delil Keldikten , , .. ,, , 
sonra ayrılığa düştüler. '' sözü de vaki olan haber vermedir. Mana da "Onlar 
vaadlerinde durmadılar, dediklerin in tersi oldu.'' demektir. 

İKİNCİSİ: . . .  ı;;s- �� ı � � "O kafirler kendilerine o apaçık delil gelince 
de küfürlerinden ayrılacak değillerdi. " manasındadır. Kadi Abdükcbbar böyle 
demiş, fakat lügatta "hatta"nın bu manası olmadığı söylenmi§tir. ( I > 

( 1 )  Fahrü'r-Razi, :ı.g.c., XXXll, 39. 
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flc;t"ı N< 'fı sl"J :  '' M ünfckkin" küfürden ayrılmaya değil, "beyyine" (apaçık 
dı· l i l )  olnı n k  gcln:ck Peygamber' in iyi liklerini ve faziletlerini anmaktan 
uyrılmudıkları nı:&nüsına olmalıdır. Yani Muhammed (s.a.v.) gelinceye kadar 
onun tishiıılliklcrini anmaktan ayrılmıyorlardı. Fakat O gelince ayrıldılar, her 
hiri hiı- gürü� süyler oldular demektir ki, bunun benzeri Bakara Suresi'nde 
)tl'\l'll � ıJ)S' ı)� L. � � l..U IJ� ��ı ):&. �; ... _-·;:· � � � ı)� "Daha önce, 
miişriklcre karşı hir zafer kapısının açılmasını istiyorlardı, işte bu bildikleri ki
lilf> 011/ura gelince, ona inanmadılar. " (Bakara, 2/89) ayeti olur. 

DÖRDÜNCÜSÜ: Peygamber gelinceye kadar küfürden ayrılmayacaklardı 
demektir. "Hatta" kelimesi de o geldikten sonraki halin, öncekinin tersine ol
masını gerektirir, nitekim olay da böyle olmuştur. Çünkü hepsi o küfürde kal
madılar, bir kısmı mümin, bir kısmı da kafir oldular. Bu kadarı da "hatta"nın de
laletiyle amel etmeye yeterlidir. 

BEŞİNCİSİ: Peygamber'in gönderilmesinden önce kafirler küfürlerinde te
reddütsüz idiler. Bulundukları dinin hak olduğ�na kesin olarak inanıyorlar, on
dan ayrılmıyorlardı. Yahudi, yahudiliğinde; hıristiyan hıristiyanlığında; müşrik 
puta tapıcılığmda, hasıh her biri kendi dininde kalmak, ondan ayrılmamak azim 
ve itikadında ittifak etmişlerdi. Fakat Resulullah (s.a.v.) gönderilince alışmış, 
yapışmış olduklao eski dinleri hakkında azim ve inançları sarsıldı ve önceki fi
kir ve kanaatleri perişan oldu. Her biri kendi dininde, mezhebinde, davasında 
sarsıldılar, ayrılmaya başladılar. Bununla beraber tamamen imana da gelmedi
ler, kimisi iman ettiyse de, kimisi de etmedi. Ayrıcalık çıkardılar, böyle eski 
dinlerinin çürüklüğünü anlamış oldukları halde o Resul'e iman etmeyip de ayrı
calık yapan kitap ehlinin bu ayrılıkları ilimsizl ikten, delilsizlikten dolayı şek ve 
şüpheye bir hakları olduğu için değil, kendilerine apaçık delil geldikten ve Hak 
ortaya çıktıktan sonra yalnız arzu ve inatlarından dolayı oldu. Birinci ayette in
fikak (ayrılmak), sonrakinde tefrika denilmesinde bu manaya bir işaret vardır. 
Çünkü infikak: Bir şeyin bir şeyden ayrılması ona yapışmış iken kopup ayrılma
sı demektir. Tefrika da dağılmaktır. Bu suretle de Peygamberin gönderilmesin
den sonraki hal öncesine benzememiştir. Bu da "hatta"nın mefhumudur. Razi, 
bu beş şekli hikaye ve beyan etmi§ olmakla beraber, tercih edilen görüş, birinci 
vecih olduğunu da hatırlatmıştır. Ancak birinci vecihte ayrılmanın müteallakım 
;...)! � � "küfürlerinden aynlmışlar" diye küfür lafzıyla takdir etmiştir.( !) 

, , r 

( 1 )  Fııhrü'r-Raii, a.g.c., XXXII, 39. 
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"Kcş�af" sahibi ise ;•,(!_� lafzıyla takdir etmiş. Birinci ayetin manasın ın 
ııeticesi: "Onlar apaçık delil gelmedikçe dinlerine yapışacaklar, onu bırakmaya
caklardı", demek olduğunu söylemiştir. Müşkülün halledilmesi açısından mak
sat bir olmakla beraber "Keşşaf" ın ifadesi daha incedir. Üçüncü, dördüncü, 
beşinci vecihlere de ihtimali vardır.C I) Ebu's-Suud ve daha birçoklan da "Kc�-· 

�af" ın birinci vechi üzerinde yürümekle beraber, in fi kakın müteallakını daha 
önce üzerinde bulundukları şey � l)lS' � "üzerinde bulundukları şeyden " 
uiye takdir etmişler ve bunu o vaad ile tefsir ederek şöyle demişlerdir: Yani 
daha önce üzerinde bulundukları haldir ki ahir zamanda gönderilecek Resul'e 
iman ve Hakk'a uyacaklarına dair vaad ve yerine getirmeye azimleridir. Kitap 
ehlinden bu vaadin vuku bulmasında �üphe yoktur. Hatta onlar onunla Allah'tan 
fetihler diliyorlar. .:,C.)ı ;.i � �;:;Jı :.;ılı \f_,:a;c, ı:�r, �ı �1 ''Allahım hize fetih 
nasip et, ahir zam�nda gönll�rilell peyg�unher hürmetine hize yardım et!" diye 
dua ediyorlardı ve müşriklerden olan düşmanlarına karşı: "Bizim dediğimizi tas
dik edecek bir peygamberin çıkması zamanı yaklaştı. Biz onunla beraber olup 
sizi Ad ve İrem kavimleri gibi öldüreceğiz." diyorlardı. Müşriklerin o vaadde 
bulunduğuna gelince gerek ki kitap ehlinden yayıldıktan sonra onların da sonra
dan gelenleri onun sıhhatine inanarak o vaadde bulunmuş olsunlar. Nitekim 
böyle olduğuna şu da şahitlik eder ki Resulullah (s.a.v.) hakkında gidip kitap eh
line soruyorlar: Bu sizin kitabınızda anı lan mıdır? diyorlardı. Bu suretle hepsi o 
peygamber gelinceye kadar o vaad ve azimden ayrılmadılar. Fakat o geldikten 
sonra kitap ehli küfre saparak bozgunculuk çıkardılar. 

Bunun özeti: O kafirler peygamber gelinceye kadar bulundukları durumdan 
ayrılmadılar ve ayrılmamaları tazım gelirdi, fakat ayrıldılar, demek oluyor. 
Gerçekte infikakm müteallakı, onların bulundukları hal olması daha açıktır. 
Ancak bunu o vaad ve azim ile tefsir etmek Bakara Suresi (2/89) ayetine uygun 
olsa da müşrikleri içine alması itibarıyla biraz dolambaçlı geliyor ve bundan 
maksat, bulundukları dinleri veya küfürleri olması daha açık görünüyor. Bundan 
ise ayrılmamaları değil, tersine ayrılmaları istenir olması gerekir. Ç'ünkü 
ayrıcahğın sebebi odur. Beyyine (apaçık delil)nin de gelmesi ona kar�ıdır. Bu 
sebeple bunu bu esas üzere, yani bulundukları halden ayrılmak manasına olarak 
yukarıda izah ettiğimiz diğer bir vecihle anlamak gerek. " l latta"nın gayesinin 
mefhumu ile müşkülün halli ve gerek nazmın siyak u sibakı (altı üstü itibanyla 
uygunluğu) açısından bize daha açık görünmüştür. Zira Maide Surcsi'nde de 

---·---

(1) cz-Zcmah§cri, Q.g.c., iV, 274. 
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�r\�11 .�.� 'f, .� � � �  L. 1)); �1 �JI � ,Ci; � � � l.:J_,:.,:, �� :.J ��I �1 Ç 
11/·:y kitap <'illi, J.:erçe[:i açıklayan elçimiz, peygamberlerin arası kesildiği bir za-
111111ula, hize hir müjdeci ve uyarıcı gelmedi diyemeyesiniz diye, size geldi. " 
(Maide, 5/19) .ayeti gereğince Resulullah'ın gönderilmesinden önceki zaman 
dinlerin tahrif ve karmakarışıklığa uğradığı, puta tapanla tapmayanm karıştığı 
ve hak ile batılın seçilemez bir hale geldiği fetret zamanıdır. Fetret zamanları ise 
"J;.,.� ;. ·.:: � �� l1S' (.� "Biz, bir peygamber göndermedikçe kimseye azap 

- , 

edecek değiliz. " (İsra, 1 7/ 15) hükmüne göre sorumluluk yönelmeyen bir maze-
ret zamanı demektir. Böyle bir zamanda Hakk'ı batıldan ayırdettirecek kesin ve 
açık bir delil gelinceye kadar iman ve küfür hükümleri tayin edilemeyeceği ve 
bir susturucu delil bulunamayacağı cihetle herkesin bulunduğu hal üzere kal
ması, yani istishab kaidesi asıl olur. Beşeriyetin böyle Hak ve batılı seçemeye
cek bir fetret ve zulmet içinde kaldığı zamanlardır ki Allah tarafından peygam
berler gönderilerek hak ve vazife yolu aydınlatılmış ve ona göre mümin ve kafir 
ayırd edilerek sorumluluk hükmü tatbik edilmiştir. İşte ;a,;;ı �ı suresinin ar
kasından o nüzul hikmetini beyan siyakında bu Beyyine Suresi de peygamber 
gelinceye kadar olan fetret zamanının hükmünü beyan ile başlamış ve "kütüb-i 
kayyime" (kıymetli kitaplar)yi içeren, tertemiz sayfalar olan Kur'an'ın indirilme
siyle ilahi delil olan Resulullah'm gönderilmesinden önce kitap ehlinden ve 
müşriklerden olan kafirler, bulundukları hallerinden ayrılmamakta mazeret sahi
bi olsalar da hak dini beyan eden bu delil geldikten sonra özellikle kitap ehlinin 
buna iman etmeyip de önceki hallerinde kalmak için ayrılıkçılık yapmaları 
katıksız küfür ve bundan dolayı azaba hak kazanmalarını gerektirdiğini an
latmıştır. Şu halde mana o küfredenler, küfürlerinden, dinlerinden, adetlerinden 
ayrılacak durumda değillerdi. Çünkü kendilerine hakkı beyan edecek olan o 
apaçık delil henüz gelmemişti. Fetret zamanında bulunuyorlardı. Onun için on
lara hak ve hayrı anlatacak kesin bir delil olmak üzere bu kitap indiri lerek pey
derpey okumak üzere Allah tarafından o Resul gönderildi, o geldikten sonra ise 
müşriklerden önce kitap ehli olanların ona iman edip önceki yanhş hallerinden 
vazgeçmeleri, hakka karşı ayrıcalık yapmamaları gerekirdi. Halbuki onlar öyle 
yapmadılar, o Resul'e karşı anlaşmazlığa düştüler, puta tapanlar gibi inkar etti
ler. Böyle anlaşmazlığa düşmeleri ve bu şekilde inkarları da başka bir sebebe 
dayalı değil, sırf o delil kendilerine geldikten sonra sırf düşmanlık ve inat
larından ve eski hallerinden ayrılmak istememelerinden doğdu. 

ıJ:,..1 'C.� Halbuki onJar, o kendilerine kitap verilmiş olanlar öteden beri 
- 1 

ha�ka bir şey ile değil \ıı ancak şununla emrolunmuşlardı ki JJı ı.; w yalnız 



< 'liz:JO 98- BEYYİNE SÜRESİ: 5 3(> 1 
------------ -------· --- · · . 

/\llah'a ibadet etsinler, gerek önceki kitaplarında, Tevrat ve İncil'in esasında 
ve gerek bu Kur'an ile emredildikleri görevleri bu idi ki, başka bir niyet ve mak
sada hizmet etmesinler, ancak Allah'ı mabud tanısınlar, O'na ibadet ve kulluk et
sinler, o şekilde ki �:Uı :ıJ � dini ona halis kılarak, hiçbir şirk şüphesi 

.. . . 
karıştırmaksızın şu veya bu gayeye alet etmeksizin saf ve temiz niyet ve ihlas 
ile ancak O'na yönelerek ve tahsis ederek, :\i:;. hanitler olarak, yani batıl 
inançlardan, eğri ve yanlış fikir ve ahlaktan sıyrılıp, daima hakka, doğruluğa 
meyleden hakka tapan müslim, muvahhid (Allah'ı birleyen) olmak suretiyle dini 
Allah için halis kılarak Allah'a ibadet etsinler, ecir ve mükafatı O'ndan beklesin
ler. 

Yukanlarda da defalarca geçtiği üzere "h�nefa" kelimesi "hanlf" kelimesi
nin çoğulu olarak İstam'ın inanç, ahlak ve sosyoloji itibarıyla ayırıcı bir vasfmı 
göstermektedir. Çoğunlukla hanif, Hz. İbrahim'in milleti olarak �G.ı tl.. l�ll 
��I � �l.S' L.� (;_.:.. "Dosdoğru, Allah'ı birleyici olarak İbrahim dinin� uy�n. 
o; puta iapanlardd11 değildi. " (Al-i imran, 3/95) gibi müşriklere karşılık; hazan 

1 ,... 

da '--! �;::,. ;;ı. JJ :  U.:.:. "A llalı'a ortak koşmadan, halis olarak A llah'ı birleyen-
!erden olun. " (Hace, 22/3 1 )  ayetinde olduğu gibi mutlak olarak; hazan da bura
da olduğu gibi tevhid ve ihlas ile dinde barış ve doğruluğu pekiştirme ve 
yerleştirme hususunda zikrolunmuştur. Bütün bunlardan anlaşılan hanitlik, Hz. 
ibrahim'in din ve miJletinin vasfı olmakla beraber yalnız ona mahsus değil, ge
nellikle puta tapıcılığm zıddı olarak bütün peygamberlerin milleti olan tevhid ve 
ihlas dininin adı olmasıdır. Onun için Şehristani "el-Milel ve'n-Nihal"de hanifle
ri bütün puta tapıcıların karşıtı olmak üzere genel manasıyla Sahillere karşı 
çıkartarak zikretmiştir. Genel manasıyla Sabiil ik ise bütün müşrikliğin esası 
olan eski dindir. Şimdi bazı yeni eserlerde buna Seybele-Ceybele dini denil
diğini ve son zamanlarda "eski eserler" (asar-ı atika) dolayısıyla bahis konusu 
edilmeye başlayan eski Eti, yahut Hitit, yahut Hetler'in de bu zeybel, yani sabi 
dinine mensup olduklarını söylüyorlar. İşte hanifler, bütün bu şirk dinlerine 
karşı, dini Allah için tahsis etmek ve ancak A11ah'a ibadet etmek üzere davet ve 
mücahedeyle görevli olan peygamberlerin dinlerini teşkil eden ve batıldan 
sakınıp Hakk'a meyleden tevhidçi müslümanlardır. Onun için Hace SCıresi'nde 
.(.' 11 � ).  ıj� �lı �� :;.� '--! �;::,. ;;s, Jı :  � ;.JJI J) ı_,:·:�c, iJIJ�'i1 � �)I ı_,:·:�ll 
.� .iJ� u! ��,-� �j.; �l �-1.iı' ;ik� "O pis putlardan v; yal�n süzden kaçı:ıuı. 
A llah'a ortak koşmadıuı, halis olarak Allalı'ı birleyen/er olun. Kim Allalz'a ortak 
koşarsa o, sanki gökten düşmüş de kendisini kuş kapıyor veya rüzgar onu uzak 
hir yere sürüklüyor gibidir. " (Hace, 22/30-31 )  buyurulm uş olduğu gibi Şura 
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Slırcsi'ndc de �j .;..,;:, �G._ı � ı:-.-"J (.) �()! ��1 �.ıl� '-) � :;-:, (. ��I � � t� 
�I ��:0 (. ;:,_;�ı Js. ;J � ı):,E "i) �:Vı 1�1 �1 "O size, dinden NuJı'a tavsiye 
, # ,, ,  , , / "' 

etti}:ini, sana valıyettiğimizi, fbrahim'e, Musa'ya ve isa 'ya tavsiye ettiğimizi 
şeriat yaptı . Şôyle ki: Dini doğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin. Fakat ken
dilerini çağırdığın şey, Allah'a ortak koşanlara a�ır geldi. " (Şura, 42/13) buyu
rulmuştur. Bunların özeti ise haniflik, putlara tapma aşağtlığmdan, günahtan, 
sahte, batıl inançlardan çekinerek Nuh'un, İbrahim'in, Musa'nın, isa'nın ve Mu
hammed aleyhisselamın yaptıkları gibi dini Allah için tevhid, ihlas ve istikamet
le doğrultmak ve onda ikilik çıkarmayıp daima doğrulukla toplanmaya çalış
maktır. "Hanif" kelimesinin türeyişi de bu manayı ifade etmektedir. Zira "ha
nif", hanef kelimesinden türemiştir. Tefsircilerin ve lügat ehlinin açıklamasına 
göre "hanef", meyletme ve doğru olma manalarını içine alır. Asıl hanef, 
yanlı§lıktan doğruya, eğrilikten istikamete meyletme manasına konmuş, hazan 
meyil, hazan da sadece istikamet manasına kullanılır. Ayağmın ayası veya baş 
parmakları vahşiden ünsiye, yani içe doğru meyletmiş olan (düz taban olmayan) 
kimseye ahnef denilmesi ise tefe'ul (hayra yormak) için veya iki mertebe me
caz-ı mürseldir. Demek ki lügat bakımından da hani'f, daima doğruluğa meyled-

• 

en demektir. Dinde doğruluk da .. . � ;.:, � �J rı:-1 ::_;. � "Hayır, kim işini 
güzel yaparak, özünü Allah'a teslim ederse, onun mükôfatı Rabbinin 
katındandır. " (Bakara, 2/1 1 2) buyurulduğu üzere muhsin (iyilik yapıcı) olarak 
ancak Allah'a yüz tutmak, ı;.ı;:· .ı � j;ı ıt� ı)u ��ı �! "Rahbimiz Allah'tır diyen, 
sonra doğru olanların üzerine melekler iner. 11 (Fussilet, 41/30) buyurulduğu 
üzere ancak Allah'ı Rab bilip, fiillerinde ve hareketlerinde ancak O'nun emir ve 
hükmüne tabi olarak o iman üzere doğrulukta yürümektir. Bundan dolayı 
çoğunlukla hanifi, "hakka tapan muvahhid" (Allah'ı birleyici) diye tercüme et
meyi uygun görmii§üzdür. Bununla beraber tefsirciler daha bazı tarifler de nak
letmişlerdir. Bu  cümleden olarak burada hunefa (hanifler) İbnü Abbas'dan, 
"hacılar" diye; Katade'den, sünnetli olanlar, ananın ve mahrem]er (evlenilmesi 
haram olanlar)in nikahını haram tamyanlar diye; Rebi b. Enes'den: Namazda 
kıbleye dönenler diye; Mücahid'den: İbrahim aleyhisse!amın dinine tabi olanlar 
diye rivayet etmişlerdir ki hacc, hıtan (sünnet olma), kıbleye dönme, İbrahim 
dininin esaslarından birisiyle tarif demek olduğundan buna ait demektir. Bunlar
dan başka Ebu Kıiabe'den L� ::,.. .ı;.ı � j)j "i "Biz, Allah'm peygamberlerinden - - .... 
lıiç birisinin arasuıı ayırmayız. " (Bakara, 2/285) ayeti gereğince peygamberle
rin hepsine iman edenler diye; daha bazılarından da �°'.AJI JS' �� "dinin hepsi-

, 11i toplayanlar" diye nakil ve tarif edilmiştir ki, bu son ikisi de birbirine 
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yak ındır. Fakat bunların çoğu mana ile değil, doğru olan veya b�zı havas iti
barıyla tarif olduğu için tam tarif değildir. Ancak bazı cihetleri açıklamak için 
nakledilir. Tercihe değer tarif, önce açıkladığımız üzere bütün batıl inançlardan 
lstam'a meyleden, dönen diye özetlenmiştir. Bütün peygamberlere iman ve her 
dini toplayıcı olmak da bununla olur. İşte bütün kitaplar ve peygamberler, dini 

1 

yanlış inançlardan temizleyerek ���ı Jıı � �JJI �I "Allah katında muhakkak 
• A t  , ,  ' .J , 

tli11 Islam'dır. " (Al-i Imran, 3/19) olan Hak tevhid ve ihlas ile yalnız Allah'a 
ibadet etmek ve insanlığı selamete erdirmek için gönderilmişlerdir. Onun için 
kitap ehli de ta baştan itibaren bununla görevli olmuşlardı ki, Allah'a böyle sa
mimi dindar, hanif olarak ibadet etsinler, �):.aJı ı; .. _;z, ve namazı kılsınlar ı;�:_, 

1 1 , 

i./.;JI ve zekatı versinler ciH� ve işte bu üç esas: samimi din ile Allah'a ibadet, 
namaz kılmak ve zekat vermek 4',)ll �.) din-i kayyimedir. Yan i sabit ve payidar 

. , / , 

kalacak olan mi1letin dinidir. Diğer deyimle yukarıda anılan "kıymetli ki-
tapların", doğru, bozulmaz, sabit hak kitaplarının açıkladığı dindir. Demek olur 
ki bu üç esas, bütün Hak dinlerin hiç değİ§meyen en sağlam esasıdır. Namaz ile 
zekat da imandan sonra bütün ibadetlerin esaslarının esasıdır. Diğerleri 
ayrıntıdır. Bunların eda şekilleri itibarıyla açıklaması her peygamberin za
manına ve şeriatine göre değişebilirse de, asıl namaz ve zekat hepsinde sabittir. 
Şu halde din için mutlaka bir "ekanim-i selase" (üç esas) prensibi tanımak gere
kirse onu baba, oğul, ruhu'l-kudüs diye mabudun zatında üçleme ile şirke sapa
rak değil, tevhid, namaz, zekat diye iman ve amel esaslarında tanımak lazım ge
lir. Halbuki o kitap verilenler bu doğru ve sabit dini ve bu emri tanımadılar, 
ihlas ve tevhid ile Allah'a kulluk etmekten kaçındüar. ı�G,1 : ili. ;.,.� ::,.. ; el;J 
ı.:.ır:,.4'•11 WG i):aJı "Onlardan sonra yerlerine öyle hir nesil geldi ki, ,;�ma;ı kay-
, 

bettiler, şehvetlerine uydular. " (Meryem, 19/59) ölçüsünce şehvetlerinin arka-
sına düşerek namazı kaybettiler, zekat vermeye yanaşmadılar, bölücülük yaptı
lar. Bunun üzerine bütün küfrün ve imanın ahiretteki hükümleri ayırdedilcrek 
açıklanmak üzere şöyle buyuruluyor: 

ıJ)S'�..ilı �I llaberiniz olsun ki "küfredenler" .  Önceki ıJ)S�.lll "küfreden-
, , , 

ler" ahde haml olunsa (bilinen kafirler olduğu kabul edilse) bile bunun, sevk iti
barıyla istiğrak (hepsini içine alması) için genel olması gerekir. Çünkü küfrün 
hükmünü beyan için kübra (büyük önerme) yerindedir. Ancak bu külll oluş, o 
beyyine (açık delil) geldikten sonra küfredenlere ait olmak üzere bunda da bir 
ahit manası yok değildir. Şu halde şöyle demek olur: o açık delil geldikten son
ra onu inkar eden bütün kafirler �µı� yGsJI �1 ::,.. gerek kitap ehlinden ol
sun, gerek puta tapanlardan ols�n, '�-! -��� r�:,; !u � hepsi ebedi olmak 
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Uıt1·v �·,•hcnıu·ın nlc�indcdirler. Kıyamet günü cehenneme gidecekler, orada 
chc•tli ulıı ı ı ık k;ıl;ıcilklardır. Diğer bir mana ile küfür, cehennemde ebedi kalmaya 
Hchrp ol ıuası İ l  ihaı ıyla aynı ateş hükmündedir. Bir de denilmiştir ki: Onların bu
lumlııklıu ı kli l'ür ve isyan hali, hakikatte aynıyla ateştir. Bu ortaya çıkma (neş'et) 
de fmrt. �ek l inde ortaya çıkarsa da, son neş'etde o şekilden çıkar, hakiki şekli ile 
uıc� olarak zuhur eder. Bu iki manaca onlar dünyada cehennem ateşinin 
i�tndcdirlcr. Ahirette de onda ebedi olarak kalacaklardır, demek olur. Bu ebedi 
ohı�un schebi: Çünkü cl;J_,1 onlar, o vasıfla sıfatlanmış olanlar, yeni o açık delil 
geldikten sonra ona küfredip bozgunculuk çıkaranlar �ı � � hepsi halkın 
şcrlileridirler, insanların en şerlileridirler, en şerli olanın yeri de cehennem ol
ması gerektir. 

BERİYYE "�..,;.» kelimesini, Nafi ve İbnü Zekvan �..,;. "berie" şeklinde 
okumuşlardır. Ki ikisi de bir asıldandır. Halk manasına i" 'den "meflıle � 
manasında fehile" olarak "barl"nin meffılü olup, halk ve hallka gibi bütün 
mahlukata denilir. Özellikle beşerde de meşhurdur. Bazıları hemzesiz "beriyye" 
toprak manasına olan "bera"dan türemiş olarak topraktan yaratılan mahluk de
mek olduğunu ve şu halde "berie" topraktan yaratılmayan melekleri ve cinni de 
içine alırsa da, "beriyye"nin onları içermiyeceğini ve bu şekilde beşer manasına 
olması daha yakın bulunduğunu söylemişlerdir. İki kıraete göre de bazıları bura
da özel likle beşer manasına olmasını tercih etmişler, sebep olarak da bütün ya
ratılmışların en şerlisi şeytan olduğunu söylemişlerdir ki, akli karine ile tahsis 
demek olur. Lakin buna .ıWI � JL.�1 ı!J��I ı.) �ıtJı �ı "Şüphesiz münafıklar, 

"" , , "" ,  " 

ateşin en aşağı tahakasındadırlar. " (Nisa, 4/1 15) gereğince münafıkların da 
diğer kafirlerden daha şerli olduğu ileri sürülerek itiraz edilmiştir. Bundan do
layı maksat, müminlere göre izafi tahsistir, diye cevap verilmiş ise de bu tartış
malara lüzum yoktur. Zira burada maksat, küfrün asıl ahirete mahsus hükmünü 
beyan olduğu için, küfür sıfatmda münafıklar da, şeytan da bu umumda dahil o
larak açık ve gizli bütün kafirler, genel olarak yaratıkların en şeriridirler, denil
mesi doğru olacağı gibi, şeytan konudan hariç olarak� gerek kitap ehli ve gerek 
puta tapıcılardan inkarı açık veya münafık bütün kafirler beşerin en şer]isidirler, 
demek de doğrudur. Buna karşılık ı_,t.i �.ılı �ı haberiniz olsun ki inıan edip 
de, yani bu açık delile iman edip Allah için dine, ihlaslı, hanif olarak, gereğince 
l..':.IWGJI ı�� güzel anıeller İ§leyenler, sadece namaz ve zekat gibi dinin asli te-
. . . 

mcllerinden olan amellere mahsus değil, gerek esaslardan ve gerek ayrıntılar
dan, gerek farzlarından, gerek nafilelerden, gerek ibadetlerden, gerek muamele
lcn.lcn AIJah rızasına uygun olan, kurtuluşa hizmet eden, hayra yarar bütün iyi 
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ve l'aydalı amelleri işlemek ve yasaklardan sakınmak da güzel amel (amcl -i sa
l i h ) manasında dahildir. Zira amel, işlemeyi ve terketmeyi içine alır. Bilinmck
kdir ki ��Gall el if lam ile süslenmiş çoğul olduğu için hepsini kaplamayı 
ifauc eder. Fakat bundan her ferdin, her iyi ameli yapmakla yükümlü olduğu da 

1 

.-.onılmamahdır. �� \tı ( ·.; �I : •1� � ''Allah, kimseye gücünün üstünde bir şey 
, 

ı,·klif etmez. " (Al-i imr�n, 3/286) ayeti gereğince herkesin hissesi ehliyet ve 
�iicüyle orantılıdır. Razi der ki: vGJLall I�� "iyi ameller işlediler", çoğulun, 
<.;oğula karşıllk vermesi kabilinde�dir:(ı ) On�n için bir kişinin bütün güzel amel
leri yapmakla yükümlü olması gerekmez. Belki her yükümlünün bir hazzı, 
sclahiyeti vardır. Zenginin hazzı vermekte, fakirin hazzı da almaktadır. Elverir 
ki herkes kendi halince kurtuluşa çalışsın. �).t � � �.,1 İşte onlar, halkın en 
lıayırlısıdıdar. Bütün halkın en hayırlısıdır. Amelce de hayırltsı, Allah 
katındaki makamca da hayırlısıdır. Demek ki iman edip de güzel amele 
çal ışmazsa, onlar halkın en şeriri olmasalar bi le en haytrlası da değildirler. 
"Hayru'l-bcriyye", hem iman edip hem iyi ameller işleyenlerdir. � � Onların 
cezası, yani o iman ve amellerine karş ı lık ecir ve mükafatları 1;;".i.. ::,� � � 
�Q"i1 �� ::,.. ı.>� Rab/eri katında, altlarından ınnaklar akan Adn cetınetleri
dir. (�1 �-i �:�\.i. İçlerinde ebedi olarak orada cismani ve ruhani türlü nimet
lerle ebedi olarak ninıetleneceklerdir. Bunların birinci olarak "halkın en 
hayırlıları" diye övülmelerinin önce getirilişi; ikinci olarak bu nail olacakları ni
metlerin amelleri karşı lığı olduğunu anlatmak üzere "ceza" deyimiyle ifade edil
mesi; üçüncü olarak bunun A l lah Teala katından olmasının açıklanması; 
dördüncü olarak bunun derece derece kemale erdirmek demek olan terbiye mef
humuna işaret eden Rablik Unvanıyla ifadesi; beşinci olarak bunun onlara raci � 
zamirine izafetle ifade olunarak terbiye ve kullukta özel §ereflerine işaret olun
ması; altıncı olarak cennetlerin içinde oturma mefhumuna işaret eden Adn'e iza
fetle beraber çoğulun çoğula karşılaşttrılmasıyla her birine bir cennet düşecek 
kadar çokluk ve genişi iği ne işaret olmak üzere çoğul sigasıyla ve aynı zamanda 
dengi görülmedik ve tarife sığmayacak şekilde yüksekliğine, şanının büyüklü
ğüne tenbih için nekre olarak getirilmesi ; yedinci olarak hayatın mayası olan 
feyiz ve nimetinin, hoşluk ve güzelliğinin devamlı artan güzel cereyantnı duyur
mak üzere, �Q'i'ı � ::,.. ı.>� "altından ırmaklar akan" vasfıyla vasıflandırılma-

, , , 
sı� sekizinci olarak onlarda takdir edilmiş hal olmak üzere ebedilik demek olan 
"hulGd"ün açıklanmas ıyla beraber bir de "ebedil ik" kaydıyla tekit edilmesi o 

( 1 )  Fahrü'r-Razl, a.g.c., XXXll, 5 l .  
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müminlerin güzel halleriyle mükafatlarının büyüklüğünü açıklama açısından ne 
kadar dikkate şayandır. Gerçekte "hullıd" ebedilik demek olduğu için sadece 
� �JJ� "orada ebedidir/er" denilmekle de aynı mana ifade edilmiş olur. 
Ancak "hullld", uzun müddet kalmak manasına da kullanıldığı için bu ihtimali 
defetmek için (�l ile de tekit olunmuştur. Bu tekit, pekçok ayetlerde cehennem 
ehlinin ebediliğinde de, cennet ehlinin ebediliğinde de vardır. Fakat görülüyor 
ki bu surede kafirlerin cehennem ateşinde ebedi oluşları "ebeden" kelimesi ile 
tekit edilmemiş olduğu halde müminlerin cennetlerde ebedi oluşları açıkça 
te'bid (devam ettirme) ile de tekit edilmiştir. Razi "Tefsiri"nde buna iki vecih 
söylemiştir: Birincisi: Rahmetin, öfkeden daha fazla olduğuna tenbihtir. İkin
cisi: Cezalar, hadler, keffaretler birbirine girer. Fakat sevabın kısımları birbirine 
girmez.(l) 

Bir de bu yüksek karşı l ıktan daha büyük olan Allah'ın lütfu beyan ve 
müjdelenmek üzere şu isti'naf (başlangıç) cümlesi i.le buyuruluyor ki: j;ı �� 
;.4�'- Allah onlardan razı olmuş, � ı��� onlar da O'ndan razı olmuşlardı�. 
Çünkü bütün isteklerin en üstünü, bütün lezzetlerin en yükseği olan Allah'm 
rızasına ermişler, "gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, hiçbir beşerin 
aklının ermediği" en büyük rızaya kavuşmuşlar, "radıyeten" razı olmuş olarak", 
"merdıyye" (razı olunmuş) makamına ermişlerdir. clı� Bu mükafat ve rıdvan 
ise, �_:, � � Rabbinden korkanlara mahsustur. Yani bu başarının tek sebe-, , bi ve hikmeti Allah korkusunu duymaktır. Yukarılarda da geçtiği üzere haşyet, 
tazim ile sevgi neticesi olan saygı manasına bir korkudur. Onun için haşyet 
itaatte mutlak güzele layık, ihsana yaklaştıracak yüksek bir aşk heyecanı uy
andıran güzel bir ruh halidir. Nitekim Müminun Suresi'nde �..,Ü� (,;ı C:. �;-;._ �.ıl� 
. . .  i4.� "Verdiklerini, Rablerinin huzuruna dönecekler diye kalpleri korku, ile 
ürpe�erek verirler. " (Müminfın, 23/60) buyurulmuştur. .J.ıı !l� �ı :,..·G 
1 1Hikmetin başı Allah korkusudur. ıı("l) hadisinde de "mehafet"ten asıl �aksat bu 
"haşyet" manasıdır. Bunun derecesi de ilim ve marifetin derecesi ile orantılıdır. 

,.., 1 

Ondan dolayı : t:LJı !_,,� � J.J.JI � W} ''Kullan içinden ancak alimler Allah 'tan 
gereğince korkar. " (Patır, 35/28) buyurulmuştur. Bir  de haşyet, soyut 
(mücerred) korkudan şiddetli olması gerektir. Nitekim meleklerin vasfında ::,.. �J 
�);'.:,'. ·<·.;_ "Onun (Allah'uı) korkusundan titrerler. '' (Enbiya, 21/28) diye 
ha§yet,'işfiik (korkudan titreme)a yakın olarak zikredilmiştir. "İşfak" ise korku-

( l )  Fahrü'r-Razi, a.g.c., XXXII, 56. 
(2) Kc�fü'l-hafa, I, 507 (1350) 
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1 1 1 1 1 1  en  �iddctl i derecesidir. imam Razi'nin hatırlattığı üzere bu ayete, �� wı 
, ' : \...LJı ·�� ::_... aJı "Kulları içinden ancak alimler Allah'tan gereğince korkar. '' 

,,,, "' , ( hlt ır, 35/28) ayet i katılarak düşünülünce, hepsi ilmin ve alimlerin fazilet ine bir 
ddil teşkil eder. Şöyle ki : O cennet ve rıdvan, Allah korkusunu duyanlara mah
sustur. Allah korkusunu duyanlar ise ancak alimlerdir. Şu halde netice: O cennet 
vt� r ıdvan, alimlere mahsustur. Bundan şu da anlaşılır ki kendisinin cennet ehlin
den olduğu müjdelenen kimselerin Allah korkusundan uzak kalmak şöyle dur
sun, daha çok korku h iss ini artırmaları gerekecektir. Ondan dolay ıdır ki pey
gamberlerin korkusu hepsinden çoktur. Nitekim Peygamber (s.a.v.) şöyle 
buyurmuştur: � ;Jj).1 wt ..İJı ;;,... ;Jj)..1 .İJLt ;Jj�l "Allah'ı en çok tanıyanınız, 
Allah'tan en çok korkanınızdır. Ben ise �ndan en çok korkanınızım.11<1 )  

Bu  korkuyu duymayanlara duyurmak için Zelzele Suresi takip edecek, 
hayır ve şerrin cezası ne zaman ve nasıl olduğunu haber verecektir. 

( 1 )  Fahrü'r-Razi, a.g.c., XXXII, 56. 
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Zilzaı Süresi 
Mekke Döneminde İndi 

Ayet Sayısı: 8 

Zilzal Suresi, Zelzele Suresi, �� "J1 �)j fj l Suresi denilen bu sure İbnü 
Abbas, Mücahid ve Ata'nın görüşlerine gö�e-Medenidir.(l) " İtkan"da buna İbnü 
Ebi Hatim'in Ebu Said el-Hudri (r.a)'den tahric ettiği şu hadisi delil göstermiştir 
Ebu Said el-Hudri (r.a.) demiştir ki: i) Jlil.. :J:·-� � nazil olunca: 'Ey Allah'm 

. , 

Resulü' dedim. 'Ben her halde amelini görecek miyim? Evet buyurdu. O, 
'büyüğe büyük' dedim. 'Evet' buyurdu. 'Küçüğe küçük' dedim. 'Evet' buyurdu. 
;.1 �� 'Vay anamın ağladığına!' dedim. 'Sevin ey Ebu Said!' buyurdu. 'Çünkü 
h�sene on misliyledir. . .  1 1<2) Anılan Ebu Said ancak Medine'de bulunmuş ve 
Uhud'dan sonra baliğ olmuş olduğu için bu rivayet bu ayetin ve dolayısıyla bu 
surenin Medine'de indiği rivayetlerini teyit etmiş olur. 

Ayetleri: KGfi'de ve ilk Medeni'de sekiz, bakisinde dokuzdur. Fark ı;�ı dir. 

( 1) Alfısi, a.g.c., XV, 2/266. 

(2) Suyuti, a.g.c., vıı ı .  594. 
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Fasılası : w harfleridir. 
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Tirmizi, Beyhaki ve diğerlerinin İbnü Abbas'dan merfu olarak rivayet ettik
leri sahih bir hadiste, :.:J)j r�ı "Kur'an'ın yarısına denktir. ıı(l) diye, diğer bir ha-

, , diste de "dörtte biridir" diye gelmiştir. Birincisinin vechi şöyle açıklanmıştır: 
Kur'an'ın hükümleri, dünya hükümleri ve ahiret hükümleri olmak üzere iki 
kısımdır. Bu sfıre de kısaca ahiret hükümlerini içermiştir. Ağırlıkları çıkarma ve 
haberleri anlatma ile Karia'dan çoktur. Diğerinin vechi de: Bu surenin açıkladığı 
üldükten sonra dirilmeye iman bir hadis-i şerifte rivayet olunan imanın dörtte 
biridir. Tirmizi'nin rivayet ettiği üzere hadis-i şerif şöyledir: ;;,.� :;,;.  � ::,..� � 

• t .. , 

!:JJ� �j;_:, �:;JI � �� �j;� �:;J� �j;� P� v-·�� �I �_,.:..:, ).1J �I �! ;J! � �1 ',-,·. � �� 
11 Bir kul şu dörde iman etmedikçe mümin olmaz. Allah'tan başka tanrı ol-
madığına ve benim Allah'ın hak ile gönderdiği Resulü olduğuma şahitlik eder 
ve ölüme iman eder ve ölümden sonra dirilmeye iman eder ve kadere iman 
eder" .<2) 

Meal-i Şerifi 

1_- Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı, 

(1) Tirmizi, Scvabü'l-Kur'an, 10. 
(2) Tirmizi, Kader, 10; İhn Macc, Mukaddime, 10; Ahmed h. H;ınhcl, I, 97, 133. 
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2- Yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı, 

3- Ve insan: "Ona ne oluyor? " dediği zaman. 

Cüz: 30 

4,5- O gün yer, Rabbinin ona vahyetmesiyle haberlerini anlatacaktır. 

6- O gün insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere 
bölük bölük çıkacaklardır. 

7- Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir. 

8- Her kim, zerre kadar şer işlemişse onu görecektir. 

(,Jf;1j Yerin o zilzali, zelzelesi. Yerin, hareketi-i arz (yer hareketi) dediğimiz 
, 

zangır zangır sarsmtısıdar. "Zell", hareket manası ifade ettiği çin zelzele ve zil
zal onun muzaafı olarak tekrar etmeyi ifade eder. Bilhassa izafetle ifade edil
mesi, yerin mümkün olabilen bütün şiddet ve dehşetiyle sarsıntısına işarettir ki, 
maksat Hace suresinde geçtiği üzere � =� �WI ;Jj)j �ı "Şüphesiz kıyamet vak-

, , , 

tinin depremi müthiş bir şeydir. " (Hace, 22/ 1 )  Vakıa Suresi'nde ve daha birçok 
surelerde: ı�:��. : Q. �\S':J � J�I .-:._.:J �� ��"Jı �� r� J "Yer şiddetle sarsıldığı, 

... ""' , ... 

dağlar parçalandığı, dağılıp toz duman haline geldiği zaman. " (Vakıa, 56/4-5) 
gibi ayetlerle açıklanmış ve haber verilmiş olan kıyamet depremidir. :;,� "Jı �).t 
L4Jl21 Yerin ağırlıklarını çıkardığı. Yerin ağırlıklarını çıkarmasında iki rivayet 
vardır. Birisi: Ölüleri kabirlerinden fırlatıp çıkarmasıdır, ki �.,k; �;..ili r�(, 

, , 

"Kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman. " (İnfitar, 82/4) ayetinin metlıu-
mudur. Bu ise dirilmek demek olacağından ikinci surun üflenmesine işaret olur. 
Diğeri de içindeki definelerin, hazinelerin, madenlerin meydana çıkarılmasıdır 
ki, bunun da i lk sura üflemede, yani ilk zelzelede olması açıktır. Bazı haberlerde 
kıyamet alametlerinden olan Deccal'ın günlerinde yerin hazineleri meydana 
çıkacak diye varid olmu�tur. Bunu da bazıları ona yormuş ise de o, zelzeleden 
önce olan çıkarmalar olduğu, halbuki burada maksat zelzele ile meydana gele
cek çıkarmalar olması açık bulunduğu cihetle demişlerdir ki bu, Deccal'ın za
manında çıkarılanlardan başka olarak kalmış olan bütün hazineler ve defineler 
deprem ile fırlatılıp çıkarılmasıdır. Ancak ilk sura üflemede mi, ikinci üflemede 
mi? Bunda da her iki ihtimali söyleyenler olmuştur. Bazıları demişlerdir ki :  Bu 
depremden maksat, birinci depremdir. Yer o zaman hazinelerini çıkaracak, 
yeryüzü altın dolacak da ona iltifat eden olmayacak. Altın o zaman sanki insana 
şöyle bağıracak: Sen benim için dinini ve dünyanı yıkmıyor muydun? Sonra 
onun çıkarılmasının. sonucu bir de ��� �4 � J.}::J r�-.; Jl1 � � � t";. 

,, , , ,, 
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P,'i ;JjS" C.. r� ��.,4J;� "Kıyamet gününde biriktirilen malların üzerleri cehen-
11wm ateşinde kızdırılacak ve onlarla sahiplerinin alınları, yanları ve sırtlan 
daRlanacak, kendilerine: "J�·te kendiniz için biriktirdiğiniz budur. " (Tevbe, 9/ 
J5) hükmünün açıklanması olur ki, bu da ikinci sur ütlemesinden sonra olur. 
Nakkaş, Zeccac, Münzir b. Said gibi bir hayli tefsir bilginininde her iki rivayeti' 

toplamak suretiyle "eskal" (ağırlıklar), hem ölüleri, hem hazineleri, ikisini de 
içerdiğini söylemişlerdir. Görünen de bu olmalıdır. İbnü Abbas'tan da iki rivayet 
olduğu söylenmiştir. ikisinde de bunu, zikrolunduğu üzere ikisini sur üflemeye, 
yahut her iki sur üfleme müddetini bir vakit itibar ederek ikisine de yoranlar 
olmuşsa da ikinci sfır üflemeye lil::::.1 �l!Jı �,,. •! �";. "o gün insanlar, bölük bôlük 

- ' 

�:ıkacaklardır" ayetiyle beyan olunacağına göre, bu çıkarmayı, ilk sura üfleme 
hali olarak anlamak nı 'nm da tekrar edilmemiş olması itibarıyla daha açıktır. 
Yıkım nefha (üfleme )sı olan ilk üflemede ölülerin çıkanlması ise canlı olarak 
değil, ölü olarak fırlatılıp fırlatılıp atılmaları demek olur ki o vakit �� "J1 �:; r� � (_ .. s- J�I �� J�G "O gün yer ve dağlar sarsılır ve dağlar daRrlan kum 
yıgınldrı olur.-" (Müz�emmil, 73/14) olduğu gündür. �� G.r..ıJ :1�(, '._;,�':11 �� 
i�G "Yer ve dajflar yerlerinden kaldırılıp hir çarpışla birbirine ÇarplldıR; �ı-

- ...; 

man. " (Hakka, 69/14) olduğu ve (<�". :  � :;..;� L...; :.ı�ı .-: .. ; �� :;,� "Jı �� nı "Yer 
- -

şiddetle sarsıldığı, dağlar etrafa serpildikçe serpildiği, dağılan tozduman haline 
geldiği zaman. " (Vakıa, 56/4-6) olmak üzere bulunduğu zamandır. �:_; r";. 
�(,Jı "O gün o sarsuıtı sarsar. " (Naziat, 79/6) olmaktadır. Henüz ih(,Jı �;..; 
"Ardından başka bir sarsıntı gelir. " (Naziat, 79/7) olmamış, nu i�G i�j � (JU 
��W� ;._;. "Onlara tek bir haykırma yeter, hepsi hemen uyanzrl�r. ,; (N aziat, 79/ 
13-14) kumandası daha verilmemiştir. Bu bir temsil ile, henüz bir volkanın pat
ladığı, bir harbin silahlarını ortaya atmaya başladığı mobilizasyon esnasındaki 
ıstıraplar gibi başlangıç kabilinden olarak �l!..5� �(.. :.:.11t, ::.,� :;,� "J1 (�(, "Yer 

, , 

uzatılıp dümdüz yapıldığı içinde olanları dışarı atıp tamamen hoşaldıRı. " 
(İnşikak, 84/3-4) ölçüsüne boşalma zamanıdır ki, o harbin neticesine erip de si
lahlarını indireceği, :-i�� �J :.:...;�G "Ve kendisine yaraştığı üzere Rahb'ine klilak 
verip boyun eğdiği zaman.,,-(lnşikak, 84/5 ) hükmünün ortaya çıkacağı asıl hak
lanma ve hesap devrini açacak olan ikinci sur üfleme ondan sonra olacaktır. 

ESKAL Jus1 tahrik ile cebel vezninde "sekal"in çoğuludur ki, Razi'nin ifa
desine göre sekal, "meta-i beyt", yani ev eşyasıdır.(1 ) "Kamus"ta sekal, misafi
rin, yani yolcunun ağırlık denilen eşya ve ailesine, sahibinin çoğunlukla kullan-

(1)  Fahrü'r-Razl, a.g.c., XXXII, 57. 
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mayıp koruyup hıfzettiği güzel ve kıymetli şeye denir. Nitekim V:Ji�ıı � �;li Jı 
,_,;�� .İJı yW' "Muhakkak ki ben içinizde iki kıymetli şey bırakıyorum:' o'nla�: 
A·ll;ılı;uı Kitab'ı ve benim sünnetimdir. ,,( l )  hadis-i şerifinde sekaleyn bu 
manadadır. insanlara cinlere sekaleyn denilmesi, yerin içinde ve üzerinde bulun
maları itibarıyla onun sekali, ağırlığı gibi olmalarından, yahut amellerinin, 
günahlarının ağırlığındandır, denilmiştir. Ve demişlerdir k i  ölü, yerin 
içindeyken onun ağırlığı, yerin üstündeyken ona ağırlıktır. " Künuz" (hazineler) 
de, yerin kıymetlisi olmak manasına ağırlığıdır. Eskal yolcunun ağırlıkları, eşya 
ve ailesi manasına olduğuna göre �illl :;,� �) �).{, "ve yer ağırllklarını çıkardı " 

. 

buyurulmakla o zelzele halinde yer seferberlik yapan bir yolcuya ve içindeki 
ölüler ve hazineleri o yolcunun ağırlığını oluşturan eşya ve ailesine teşbih edil
mek suretiyle bir "istiare-i mekniyye" yapılmış demek olur. 

ES KAL, esre ve sükun ile "siki "in çoğulu olabileceği de söylenmiştir ki 
haml-i batın, yani "karın yükü" manasınadır. Bunun da hazinelere ve ölülere 
söylenmesi teşbih ve istiare şekliyledir. Bu mana :-l!J� � L. :-.]t, "içinde olan
ları alıp tamamen boşaldığı zaman. " (İnşikak, 84/4) ay�tine daha uygundur. 
Razi, "eskal "in "esrar" (sırlar) manasına olmasını da ikinci bir görüş olarak nak
letmiştir. Yani o gün yer bütün sırları keşfedecek, açıklayacak. ��çı.1 �� ji,.";. 

. / - , 

"O gün yer� haberlerini anlatacak. " buyurulduğu üzere lehte veya aleyhte 
şahitlik edecek demektir. Ah1sl, buna, "haberlere aykırı ve uzaktır" demişse de, 
muhtemeldir. Bununla beraber en kuvvetli vecih, yerin sef.;rberliğini ifade eden 
birinci vecih tir. Yani tahrik ile "sekal "in çoğulu olmasıdır. Yerin zikri geç
mişken, zamir mevkiinde tekrar açıkça söylenmesi zihinlere iyice yerleştirmek 
içindir. Yerin, yerden başkasına çevrilmesine . işaret için de denilmiştir. Duru
mun görünüşü, bu çıkarmanın zelzele sebebiyle olmasıdır. Fakat terettüb (ait 
olma) kastedilmeyerek her iki hadise başlı başına birlikte olarak düşündürülmek 
için "fa" ile atfedilmeyip bir f�I altında vav ile �).t, "çıkardı" buyurulmuştur. 

Özetle: O sarsıntı ve çıkarma olduğu, 4JL. �c...;":11 Ju� ve insan, buna ne 
, 

oluyor? dediği zaman. Böyle denilmesi, korkunun büyüklüğünü tasvir içindir. 
Yani o zelzele ve çıkarmayı her gören insan, dehşetinin büyüklüğünden 
şaşırarak, "Bu yere ne oluyor?", "Nedir bu hal?" diye şaşkınhk ve telaşa düştüğü 
o belalı zaman. Bazıları demişlerdir ki, onu gören kafirler öyle söyleyecek. ::;. 
w�:;_ ::,_. ı:�'-! "Vah bize, bizi yattığımız yerden kim kaldırdı ?" (Yasin, 36/52) diye
c�kler� Müminler ise �.,L:,:Jı J�� :;;.)ı J.&.� L. � "işte Rahman'ın vaad ettiği şey 

. . . . ... .... - ·-·--- · - ... . - - · ·  ·--------

( 1 )  Ahmed b. Hanhcl, Hl, 14,17. 
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/ıw/11r. Demek peygamberler doğru söylemiş. " (Yasin, 36/52) diyecekler. Fakat 
hu fark, ikinci Sfır'a üfleme ile dirilmededir. İ lk zelzelede ise mümin ve kafir 
her insana umumu açıktır. aıı : C:.;;. ':i; �� "11 � ;;.� �Ç.:..Jı � ;;. �-.J 1),..Jı � �� 
"(Birinci defa) Sur'a üflendi, göklerde ve yerde olanlar (korkudan) düşüp 
hayddliar. Ancak Allah'uı dilediği kaldı ". (Zümer, 39/68) :;;:,,.� kelimesi (�l 'uan 

. , , 

bedeldir. Yani o olaylar olduğu gün o yer lA�Q.1 ::.,� Bütün haberlerini bildi-
rir, havadislerini hal ile ve sözlü olarak haber verip anlatır. Lf.J "�1 �� �� Çünkü 

, 

Rabbin ona, (yani yere) vahyetmiştir. Haber vermesini süratle emir ve telkin 
etmiştir de o sebeple yer o haberleri söyler, anlatır. "Keşşaf1'ta der ki: Yerin ha
ber vermesi ve söylemesi mecazdır.Cl) Yani Allah Teala yerde öyle durumlar 
meydana getirir ki, onlar dil ile konuşma yerine geçerler. Hatta "ne oluyor 
buna?" diyenler, o hallere bakarlar da, onun ne için zelzeleye tutulduğunu ve ne 
için o ölüleri dışarıya attığını bilir. Ve bu olaylar, peygamberlerin korkutup ve 
çekindirip durdukları olay olduğunu anlarlar. Bu  manaca vahy "kün feyekün" 
(ol ! dedi, hemen oldu) gibi tekvini olmuş olur. Bununla beraber bir de denil
miştir ki, Allah Teala yeri, o zaman gerçekten konuşturacakt1r da, o üzerinde 
işlenmiş olan hayır ve şerri haber verecektir. Peygamberimizden de rivayet 
olunmuştur ki, herkese karşı üzerinde ne amel yaptığına şahitlik edecektir.<2) 
Yere vahyetmck, onun yaşaması mümkün olan kısımlarına vahiy olarak düşünü
l ürse, bu söyleme ve vahyin gerçekten konuşma veya yazma halinde haber ver
mek ve bildirme manasına olarak anlaşılmasında zorluk çekilmez. Hasılı onun 
ne olduğu o zaman gerçek göz önüne döküldüğü zaman anlaşılacaktlr. r�ı 'nm 
cevabı, �:W dür. 

/ 

�G::.1 :.,_t:Jı �·,· .;,_ J::..";. O gün insanlar bölük bölük, çe§itli durumda ortaya . , 

çıkacaklardır. Sudur, vürudun zıddıdır. Vürud, suya gitmek olduğu gibi, sudur 
da sudan dönmektir. Diğer deyimle, "varid" gelen, "sadir" giden demektir. Yani 
varmış oldukları yerden dönüp çıkacaklar, kabirlerinden mevkıfa (durağa), 
mahşere doğru çeşitli şekilde fırlayacaklar. Kimisi yüz aklığıyla, kimisi yüz ka· 
rasıyla, kimisi selamet, kimisi korkular ve dehşetler içinde, kimisi binitli, kim isi 
yaya, kimisi serbest, kim isi zincirlerle bağlı, hasılı kimisi mesud, kimisi hcd
baht, yahut İbnü Abbas'tan rivayet edildiği üzere �(.-� .ı,)"'131 � _;:Jj r� "O gün 
her insan topluluğuna önderleri ile çağıracağız. " (İsra, 1 7  /71 )  ayeti gereğince 
her din ve millet sahibi ayrı olarak kendi önderleri arkasında, yahut �;.��'!' :illj 

(1) czMZcrnah§cri, a.g.c., iV, 276. 
(2) Tirmizi, Kıyamet, 7 ,  Tcfsiru Sureti 99; Ahmed b. Hanhcl, i l ,  374. 
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f;. JJl ;Jı�·;ı;.. W" J�I) "Andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız şekilde bize geldiniz. " 
( Kchf, 18/48) buyurulduğu üzere her fert i lk yaratılışı gibi tek başına olarak, ya
hut bazılarının görüşünce bölgelere göre dağılmış olarak ortaya çıkacaklar. Ya
hut mahşere geldikten sonra kimisi kitabını sağından almuş ashab-ı yeminden 
olarak cennete gitmek üzere, kimisi de kitabını solundan veya arkasından almış 
ashab-ı şimalden olarak cehenneme gitmek üzere mahşerden ayrılacaklar. �:;; 

, r.+JC.1 Amelleri kendilerine gösterilmek için. K i  hayır veya şer her ne 
işlemişlerse ona göre cezasını almak üzere amellerini hakkıyle görsünler, defter
leriyle, ölçüleriyle hesaplarına vakıf olsunlar. Bu mana, sudurun mahşere doğru 
olmasına göredir. Mahşerden sudfıra göre ise hayır veya şer her ne ise amelleri
nin cezasını görsünler. Yani cennet ehli cennete, cehennem ehli cehenneme gir
sinler demek olur. �:.! � ·�� Jlr•. J:.=.� ::;.j �:.! Ç ·�� Jıi"a. �� :;J Zira her kim bir 

- , , , 

zerre miktarı hayır işlerse onu görecektir. Her kim de bir zerre miktarı şer 
işlerse onu görecektir. ıc G » göstermenin neticesini açıklamak içindir. i�'j zerra 
görülür görülmez derecede, gayet küçük karıncadır. Güneşin şuamda sezilebilen 
zerreciklere de denilir. İbnü Abbas'dan rivayet edilmiştir ki, elini toprağa sok
muş kaldırmış, sonra üflemiş de, "işte bunlardan her biri bir miskal zerre" 
demiştir.( l )  İkisi de azlığa meseldir. Gerçi bizim bir zerre dediğimiz içinde bile 
bir alem vardır. Fakat sorumluluğun en az derecesi beşeri hissin ilgilenebileceği 
en küçük ölçü ile ifade edilmiştir. Asıl maksat ise en küçük bir hayır veya şerrin 
bile Allah katmda kaybolmayacağını açıklamaktır. 

---- ... ··---··· 

·-
-

-
-··

------

( 1 )  Suyutl, a.g.e., VIII, 598. 
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Adiyat Süresi 
Medine Döneminde İndi 

" 

Ayet Sayısı: 1 1  

J75 

Vel'adiyati Suresi, İbnü Mes'ud, Cabir, Hasen, İkrime ve Ata'ya göre 
Mekki(l ) ; Enes, Katade'ye göre ve İbnü Abbas'dan iki rivayetin birisinde de 
Medeni deni lmiştir.(2) Bezzar, İbnü Münzir, İbnü Ebi Hatim ve "İfrad"da 
Darekutni ve İbnü Merduye İbnü Abbas'dan şöyle bir rivayet tahric etmişler: 
Resulullah (s.a.v .) bir bayi, yani bir süvari takımı göndermişti. Bir ay geçti on
dan bir haber gelmiyordu, o sebeple Yel'adiyati . . .  nazil oldu.<3) Alfısi'nin an
lattığı vechile Resulullah (s.a.v) Beni Kinaye'ye küçük bir süvari müfrezesi 
göndermiş ve başlarına reislerden bir zat olan Münzir b .  Amr Ensari'yi tayin 
etmişti. Peygamber'e bir ay bunların haberi gecikmişti. Münafıklar da, "onlar 
öldürüldüler" demişlerdi. Bu sure onların selametini haber vermek ve 

(1) Allısi, a.g.c., XV, 2/274. 

(2) Alfısi, a.g.c., XV, 2/274. 

(3) Suyfüi, a.g.c., VIII, 599; AlUsi, a.g.c., XV, 2/274-275. 



1 00- ADIY AT SÜRESi Cüz: 30 
· · -· .. -----·-·-----·-.. - - . - -� ... -- ·-----··------- ---------

mHjdckmck i�in nazil oldu diye rivayet olunmuştur ki, bunlar Medeni olduğunu 
�üstcrir_ 

Ayetleri: İhtilafsız onbirdir. 
Fasılası: .ı , ) • ı harfleridir. 
Bu sure de yerin bir zelzelesi manasında olan ve bir kıyamet gününü 

andıran harp hareketlerini ve kuvvetlerini hatırlatmakla hayır ve şer amellerin 
görünüş zamanmı bir çeşit açıklama ve dünyayı ahirete tercih edenleri tehdit ve 
nihayet ceza gününün bir tasviri olmak itibarıyla bundan önceki surenin bir ben
zeridir. Ondaki zelzele ile bundaki koşup çakış ve çarpışma; ondaki ağırlıkları 
çıkarma ile bundaki kabirlerin içindekileri dışarıya fırlatması; ondaki haberleri 
söyleme ve amelleri görmek için çıkmaları ile bundaki sinelerde olanların der
lenmesi arasındaki ilgi ve münasebet de açıktır. 

Meal-i Şerifi 

1- O harıl hani (savaşa) koşanlara, 

2- (Tırnaklarıyla yerden) ateş çıkaranlara, 

3- Sabahleyin akın edenlere, 
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4- Tozu dumana karıştıranlara, 

5- Derken bir topluluğun ortasına dalanlara yemin ederim ki, 

6- Şüphesiz insan, Rabbine karşı çok nankördür. 

7- Ve kendisi de buna şahittir. 

8- Gerçekten o dünya malını çok sevdiği için katıdır. 

9- Bilmiyor mu ki, kabirlerin içindekiler fırlatılacak. 

1 O- Ve sinelerin içindekiler derlenecek. 

11- O gün Rableri onların bütün yaptıklarından haberdardır. 

377 

��,,QG "Vav", kasemdir. "Adi yat" hızla koşmak, seğirtmek manasına 
, , 

"adv"den ism-i fail cem-i müennes salimdir. Şu halde at, deveye diğer 
koşanların hepsine söylenebilir. "Kamus" sahibinin "Besair"de beyamna göre bu 
11adv" maddesi, esasında tecavüz manasmda kullanılır. Kah yürüyüş itibarıyla 
düşünülür, ona "adv" yani seğirtmek denilir. Ve kah kalbi olarak düşünülür, ona 
adavet ve muadat yani düşmanlık denir Kah da adalet bozmak itibarıyla 
düşünülür ona da udvar, yani zulüm ve adaletsizlik denilir. Ve kah da mekan ve 
yer itibarıyla düşünülür, ona da adva yani sivayet denilir. Diğer manalar bundan 
türemiştir. 11Ganiy11 vezninde "adiy" ve sariye vezninde "adıye" daima harp ve 
kıtale koşup hücum eden topluluğa denir. Bazıları "ad1y", piyade saldırganları
na; "adiye", süvari (atlı) saldırganlarına mahsus olduğunu söylemiştir. Burada 
Hz. Ali'den rivayet edilerek Arafat'a giden hacılarm develeriyle tefsir edildiğine 
dair bir  rivayet nakledilmiş ise de, İbnü Abbas'dan rivayet edildiği üzere 
süvarilerin atları olmak ayetlerin meflıumuna göre açıktır ve tefsircilerin pek 
çoğu bunu tercih etmişlerdir. Zira � DABH «�• atlarm koşu esnasındaki 
nefeslerinin sesleridir ki, "sahil" denilen kişnemek değil, yemi ve sahihini 
gördüğü zaman yaptığı gibi hamhame (genizden ses getirme) denilen sesi de 
değil, hızlı nefes sesi olan bir harıltı ve hohlamadır. Denilmiştir ki "dabh", bir 
at bir de köpek koşarken olur. Kelamın takdiri �e·.,; veya ��w. "dabihat", 
manasındadır. Sonra ı:.Ji �ı.:_,;Jll "Kadh", çakmak çakmak, yani hızla çarpmak 
: �I , ..s;;_ , J;,ı çakmakla 

'
at�ş çıkarmaktır. Bu da atların koşarlarken hızlarından 

, \ 

tırnaklarıyla çarptıkları taşlard�n çakmak gibi ateşler çakarak gitmelerinde 
görülür. Ki bu geceleyin görüleceği ve hız eseri olduğu için onların hem kuvvet
lerine, hem de geceleyin koştuklarına işaret eder. En açık o]an mana da budur. 
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Bununla beraber bunu daha diğer manalarla açıklayanlar da olmuştur: 
l - Bir kısım tefsirciler demişlerdir ki: Gerçi bu ayetlerden maksat atlardtr. 

Fakat ateş çıkarmaları, sahipleriyle düşmanları arasında harbi kızıştırmaları, 
harp ateşini tutuşturmalarıdır. Nitekim y� Gu ı_,J;�ı c.1S' "Ne zaman savaş için 

, , 

hir ateş yakmış/arsa. " (Maide, 5/64) buyurulmuştur. Ve harp kızıştığı zaman 
�)ı:.,...;. "fırın kızıştı 1 1 denilmek de darb-ı meseldir. (l) 

, , 

2- Bunlar geceleyin ihtiyaçları ve yemekleri için ateş yakan gazilerdir, 
vG..J;JtJ "gazilerden bir topluluktur" denilmiş, nitekim "adiyat"i hacıların devel-
, , 

erine yoranlar da Arafat'tan geceleyin Müzdelife'ye, Meş'ar-i Haram'a gelip ora-
da ateş yakan hacılar demişlerdir. 

3- Ağır, heyecanlı sözler söyliyerek düşmanlık ateşi çalıp tutuşturan diller, 
denilmiş ki, bu manada "kadhan" dil ile dfü�manhğa yorumlanabilir. 

4- Mekr (aldatma) ve hud'a (hile) ateşi çıkan fikirlerdir, denilmiş, bu mana 
da İbnü Abbas'dan rivayet edilmiştir. Zira � ���'i � � �'iti "Ben sana bir 
çakmak çakayım, sonra bir ateş çıkarayım da gör!" denilir ki, bir hile yapayım, 
başına bir iş çıkarayım da gör, demektir. 

5- İkrime demiştir ki :  b.".J vL..;;JtJ süngüler, silahlardır. Buna göre za
manımızın ateş saçan silahları hiçbir mecaz düşünmesine hacet kalmaksızın 
bunda öncelikle dahil olmuş bulunur. Özellikle surenin Mekkl olması rivayetine 
göre, o zaman müslümanlarda ne at, ne de silah olmadığı için bu ayetler bütün 
geleceğe ait demek olacağından bu mana ve şümul daha açıktır. Bu şekilde bu
rada sonradan peyderpey ortaya çıkacak böyle ateşler saçan silahlarla geleceğin 
harp güçlerine de işaret edilmiş olmakla buna göre � vÇ.)Q1 yalnız atlara 
değil, harıl harıl süratle hücüm eden motorlu akın vasıtalarının da hepsini içine 
almış bulunur. Bu ayetlerde tamamen tercemesi mümkün olmayan kelimelerin 
özelliklerine ve cemiyetlerine dikkat edilir ve bunların aralarında peyderpey ter
tip ifade eden "fa"larla geldikleri de düşünülürse, bunlar sadece bir seriyeye 
değil, her zamanın peyderpey gelişecek taarruz araçlarına işaret eden ayetler 
olduğu takdir olunabilir. 

6- Nihayet bir de (;.1 v�G « b.� ı.:>C..J;JG»  yani işi başarmış: 
, ;' .,,. , 

İstediklerini bulmuş, harp veya Hac her ne ise isteklerinde başarılı olmuş olan-
lar diye tefsir edilmiştir. Zira ihtiyacını bitirmiş, işin::le başarılı olmuş kimseye 

( 1) Müslim, Cihad, 76; Ahmed b. Hanbcl, 1, 207. 
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;..ı.;j �;�1 "o çakmağını çaktı" denilir ki, muradına erdi demektir. Bu şeki ide 
ıııiinciha (maksadına eren) cemaatinin vasfı olup "muradına eren topl um" 
ıııtınfısına rad olur. Yahut atların süvarilerinin vasfını açıklama olur. Bu manada 
( 'erir 

r�w! ı;.� rl� �G�t, r�ı;.. ;.+-J1 ·):ı�1 lt�j 
"Ezd kabilesini en iyi atlara sahip ve çakmağı çaktıklarında en çok murada 

t•rmiş kimseler bulduk. " 

demiştir. Bir de �.J�1 � (l,C, J;�1 (� (�! �� derler ki: 11Filan çakmağı çakınca 
yandırır, ihsan edince de kandırır?", yani tam suya doyurur demektir. Bu 
manalardan birincisi doğrudan doğruya hakikat, diğerleri mecaz olmak hase
biyle en açık olan birincisidir. Ancak bugün silahların ateş çakması manası da 
bir hakikat olduğu unutulmamak gerekir. 

� vC-.WlJ ıcv;l.�J •)-'·I» Sözlükte akın etmek, yani süratlc gitmek veya 
, , 

baskın yapmak, talan etmek manalarına; bir de 11ğavra11 yani engin araziye gir
mek manasına gelir ki, dilimizde de olduğu üzere akın, garet, en fazla baskın ve 
talan manasında bilinmektedir. Deveye yoranlar, hacıların sabahleyin Mina'ya 
süratle gelmeleri manasında anlamak istemişlerse de, düşmana baskın için akm 
eden süvariler olmak daha önce akla gelir. Bunun sabah vakti yapılması da hem 
geceleyin düşmanın vakıf olamayacağı bir şekilde tertibat alarak hazırlanmak, 
hem de yaptığını, yapacağını iyi görüp bir yanlışlığa meydan vermemek üzere 
hücumu sabahleyin göz göre göre yapmak çoğunlukla daha sağlam olması hase
biyle baskınlarda al ışı lmış bulunmasındandır. Harp tarih lerinde_ gece 
baskınlannın da yerine göre başarılı olduğu yok değilse de, tehlikesinin daha 
çok olduğu da inkar edilemez. 

ı.:J.; "-! �;u Derken o dem, bir toz duman savurmuşlardır. Bu fiil cümlesi, 
önceki isim-i fai11erin delalet ettikleri fiilJer üzerine atfedilmiştir. Zira ism-i 
failler üzerindeki (elif-Jam)lar, ism-i mevsul olanlarından sılaları fiil manasm
dadırlar. Onun için mananın özeti �}U �_).U ���U ��'.i&. �':JJG "Harıl harıl koşan 
atlar, ayaklarından ateş saçtılar, sahalı haskuıı yaptılar, tozu dumana kattılar. '' 
demektir. Ancak bunun burada sarih fii1e dönüştürülmesi bir nükte ister ki, o da 
maksadın bu anda tahakkukuna İ§aret olmalıdır. �;ı Tercih etme, başlama ve 
inceleme manalarına ()1 den olmak da mümkün ise de severan ettirmek 
(üzerine atılmak), yani heyecanlandırıp savuşturmak manasına İsare i�IJI den ol
arak tefsir edilmiştir. Açık olan da budur. � zamiri, sabah vaktine racidir. 
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NAl\'AN � lügalta toz ve birikmiş su ve haykırmak veya kayırtmak ve 
Oltl0t'tuttk mfııüilaı  ı ı.ıa gelir. Burada en çok gubar yani toz manasında tefsir edil
ml-tlr k i ,  n k m  t•sııasında savrulan toz, duman demektir. Bu daha önce koşu es
naıNt11tlu sn v nıl mtı� ise de : �ı "ira" gündüz görülmeyip gece göründüğü gibi, bu 

-

tin "<'l'r J.tfü·lil ıııeyip gündüz görünmüş olduğu için sabah vakti zikredilmiştir. Bu 
�t�klldt· i)ııccki "kadh" (hızla çarpmak) ve "lra" (çakmak çakma)nm da gece vak
ti olduğuna işaret olunmuştur. Bundan başka bu toz sonradan bozulur keşfine de 
i.�nrt'l o lab i l ir. Bununla beraber "nak'an" çeşitli manalarına göre hücum es
nnsmdaki feryatlara, dökülen terlere ve kanlara da delalet ve işaretten uzak 
değildir. 

ı-:� '-1 )a:,:) Derken onunla (yani o haykır'ış ile yahut o anda) bir toplu-
· ıuğu ortalamışlardır. Bir düşman toplumunu, ordusunu tam ortasından vurup 
içine dalarak, yahut çevirip ortaya alarak mağlup ve perişan etmişlerdir. Böyle 
yapan kuvvetlere kasem olsun ki �c...; .. :{ı �l o insan, birtakım fertleri itibarıyla in
san cınsı, �_,3'.J 4:) Rabbine karŞı ç�k nankördür. Üzerindeki nimetinin 

, - , 

hakkını tanımaz, şükrünü eda etmez. Yahut gördüğü nimetlerini, ulaşmış olduğu 
feyizlerini hesaba almaz, ona karşı görevini yapmaz, unutur da hep uğradığı mu- · 
sibetleri ve müşkülleri anarak şikayet ve itiraz eder durur. Kafir, çıfıttır. 

"KENÜD « �):5 » kelimesi "anı1d" vezninde "keffir", yani nimetleri çok inkar 
eden demektir. Çok kötüley�n ve küfreden inkarcı manasına da tefsir edilmiştir. 
Birşey bitirmeyen verimsiz araziye ve kocasının haklarım ve iyil iklerini inkar 
eden nankör karıya ve yemeğini misafirden sakınarak yalnızca yiyen cimriye ve 
kazanmışa ücretini vermeyen kötüye ve mutlaka cimri ve pintiye ve inadma is
yankar ve günahkara, kölesini, uşağmı çok döğen kimseye "kenud" denilir. Bu
rada çoğunlukla insan tabiatına ait olmak üzere çokları "nimeti inkar eden" 
demişlerdir. Zeccac, kafir demiş; Hasan-1 Basri kötülükleri sayar, nimeti unutur 
paylayıcı demiş; İbnü Cerir, Ebu Umame (r.a.)'den şöyle bir hadis de rivayet 
etmiştir: Demiş ki: Resulullah (s.a.v.): �_,3'.J 4:) �w':l·ı �ı "Muhakkak insan 
Rabh 'ine karşı çok na11:kördür. " dedi. ;:,:;� �_:, ;� 1y�_:, ;�� Jrç ı;.i.11 �_,kl "Yani 
öyle nankör ki, yalnız başına yer, kölesini döğer ve �ergisini verm�z. n(l) � �(, 

1 -� �� Ve kendisi de buna şahittir. Buradaki zamirde de iki vecih vardır: Ta-
- -

beri gibi bazdan "Rabbe" göndererek, "Allah ona şahittir, görüp duruyor", 
manasını vermişlerdir. Bu, kötülüklerden vazgeçmeye zorlamak için bir tehdit 
ve korkutma demek olur. Zamirin yakınına atfedilmesinin asıl olması kaidesine 

(1) Buhar!, cl-Edchü'l-Müfrcd, 160. 
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•'/ın· de bu vecih daha uygun gibi görünür. Fakat kelamın k�nusu insan olmak 
vr hundan sonraki zamir de ona raci bulunmak hasebiyle bunun da insana atfı 
ııazınm düzgünlüğüne daha uygundur. Onun için çokları: Hem o insan kendisi o 
ııankürlüğüne şahittir, demek olmasını tercih etmişlerdir. Yani başkaca delil ve 
ispata ihtiyaç yoktur. İnsan öyle olduğuna kendisi şah it l ik eder. Zira o 
na nkörlük eseri onun üzerinde o kadar aşikardır ki kendi hallerini kalp gözü 
( hasiret) ile inceler ve kölesine, uşağına ve idaresi altında olanlara karşı mua
melesini bir düşünürse, kendinin Rabbine çok nankörlük etmekte bulunduğunu 
iııkar edemez, kendi vicdanında ikrar eder. Yahut dünyada etmezse biraz sonra 
;açıklanacağı üzere ahirette kendi aleyhine şahitlik edip, günahlarını itiraf ede
cektir. Bu manada "vav" atıfa olduğundan bu da kasemin ikinci cevabı demek
t i r. Üçüncü; �� ;.;,Jı � :,jG Ve gerçekte o insan, dünya malını çok sevdiği 

I 1 I #' 

için pek katıdır. "Hayır", Kur'an'ın � �j �ı "Eğer hir hayır bırakacaksa. " 
(Bakara, 2/180) gibi birçok ayetlerinde mal manasına ve özellikle çok mal, ser
vet manasına geldiği gibi, burada da genellikle "mal" diye tefsir edilmiştir. 
Mala, "hayır'' denilmesinin sebebi insan yaratı lışının ona meyledici olmasından, 
dünya menfaati bulunmasından dolayı çoğu insanların onu mutlaka hayır gibi 
zannetmeleridir ki, burada o zannetme kötülenmiştir. "Şedid" de cimri veya 
güçlü manasına olmak üzere iki vecih ile açıklanmıştır. Yani mal ve serveti 
mutlaka "hayır" sanarak sevdiği için cimridir, sıkıdır. Allah için o malın hakkını 
vermek, hayıra sarfetmek, genel menfaatlara hizmet etmek istemez, kıskanır. 
Yahut malı ve dünya menfaatini sevmekte çok kuvvetlidir. Onu kazanmak, eline 
geçirip toplamak hususunda güçlüdür, hırslıdır. Fakat onun hakkını, şükrünü 
ödemeye, Allah için kulluk etmeye gelince zayıflığını ileri sürerek on para ver
mek istemez, kaçınır da kaçınır, nankörlük eder. Rivayetler bu iki mana 
üzerindedir. Bununla beraber "hayır", bilinen manasında, "şedid" de sıkıntıh 
olup sıkılmak manasına şiddetten olmak üzere "Keşşaf" üçüncü bir mana daha 
söylemiştir ki daha açık görünür. Şöyle ki: O insan hayrata, hayır işlere sevgi 
beslemez, geniş olmaz, sıkıntılı olur, canı sıkılır, mal ve bedene ait bir teklif 
yapılınca hoşlanmaz, zoruna gider, sertleşir, sertleşir ama ;J.� ');1 ya sonra 
"bilmeyecek mi?" .  Sonucu hahr1atmak suretiyle korkutmak ve tehdittir. Yani 
öyle servet hırsı, dünya menfaati sevdasıyla cimrilik, pintilik, nankörlük yap
makla ne fena hareket etmiş, kendi gerçek menfaatinin nasıl tersine gitmiş 
olduğuna bugün şahit) ik etmiyorsa sonra da anlamayacak, itiraf etmeyecek, 
onun azaplarını çekmeyecek m i  sanıyor? . �ı ı,) (.� nı O zelzele, o kıyamet 

, ... , , 

günü yerin ağırlıklarını çıkardığı ve kabirlerde gömülenler deşilip fırlatıldığı 
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( İnfitar Sürcsi'nde �� ��I (�� "Kabirlerin içi dışına getirildiği zaman. " 
lnfitar, 82/4. ayetin tefsirine bk�.), J.J�I � (. �� Ve o sinelerdekiler top· 

; , / 

landığı, neticesi alındığı zaman. Yani gönüllerde saklanan bütün gizli sırlar, 
niyetler, gayeler, olgun ürün gibi derilip toplanıp bütün neticesiyle meydana 
konduğu zaman muhakkak o nankör insanlar dünyada neler ettiklerini anlaya
caklar. Çünkü .�-.;_ � � �! o gün, o Rabbleri onlardan, o nimetlerine karşı 
nankörlük ettikleri alemlerin Rabbi, o insanlara onların bütün varlıklarıyla, 
bütün yaptıklarından � elbette haberdardır. Hiçbir zerresinden gafil değil, 
içlerini, dışlarını, hepsini bilir, önce de bilir, sonra da bilir. Fakat o gün hepsini 

1 

kendilerine bildirecektir. Onlar unuttuysalar da o bilir. ��� :JJı :t:.:.ı ''Allah, on-
ların yaptıklarını sayıp tesbit etmiştir, onlar ise bunu unutmuşlardı. " (Mücadele, 
58/6) O haklan ödenmeyen mallan, servetleri, o hırsla biriktirilerek gömülen 
hazineleri, defineleri o gün çıkaracak. ��� �� � ..;� ;.�,� )� � � � r";_ 
�'i �j.S' (. 11. ��.,.41;� ''O gün cehennem ateşinde b�nların üz�ri k;zdırılır, bun
larla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanır: "işte kendiniz için yığdık/a
rınız" (denir). " (Tevbe, 9/35) ayeti delaletince cehennem ateşinde kızdırılarak 
onlarla alınları, yanlan, belleri dağlanacaktır. Bunun dünyada başlıca bir misali, 
bu surenin başındaki kasemlerle haber verildiği üzere ateşler çakarak, gelip top
lulukları perişan eden harp akınları altında kalanların halteridir. Bu münasebetle 
burada Enfal Suresi'nde geçen J.Jı -;i&. .ı..ı 0�°) µı J,G.; �� () � ;:.·.1;.: .1(. r.fJ ı_,�ı:, 

j 1 , ,, ,  , , , , , ' ,; , r'c'.l°·� aJı �_:.r.; 'i �.J,J � �.f G ;.r,�� "O düşmanlara karşı gücümüz yettiği kadar 
kuvvet ve cihat için bağlanıp beslenen atlar (savaş araçları) hazırlayın. Bunun
lu Allah'ın düşmanını, sizin düşmanuıızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz,_ 
Allah'ın bildiği (düşman) kimseleri korkutursunuz. " (Enfal, 8/60) mefhumu 
üzere Allah yolunda kuvvet hazırlamak için seve seve mal sarfederek hayra 
çalışmak ve ferdi servet hırsıyla cimrilik ve nankörlük etmemek gereği 
hatırlatılmış ve aynı zamanda dünya istilalarında ölümle kurtulmak mümkün 
olduğu halde, kabirdeki-terin deşildiği ve sinelerdekilerin derildiği ve zerresine 
varıncaya kadar hayır ve şer amellerin cezası görüleceği gün yönelecek olan 
ebedi azaptan kurtulmak mümkün olmayacağı anlatılarak insanlar Allah için 
hayır yapmaya sevkolunmuştur. Razi der ki: Burada ögüt hissesi şudur: Ey in
san, sen dünya menfaati hırsıyla hak ve hayra karşı gelmek için sinende türlü 
hisler besler, faydasız şeylere hazırlanır, kabirler bina eder, tabut satın alır, ke
fen dokur biçersin. Bunların ise hepsi kurtların hissesidir. Hani Rabbin, 
Rahman'ın hissesi nerede? Bir kadın bile hamile olduğu zaman çocuğuna giye
cek hazırlar, ona senin çocuğun yok bu hazırlık nedir? denilecek olsa yarın 
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karn ım <laki deşilip çıkacak değil mi? der, Rabbine de sana; bu yerin karnın

dakilerin hepsi deşilecek değil mi? Hani hazırlık?" diyor. 

Bunun üzerine o kabirdekiler deşilip o, sinedekiler derilirken hepsinden 

lıahc.:rdar olan Rabb'in huzurunda neticenin ne olacağı anlatılmak üzere de bunu. 
n�ağıda gelecek Karia Suresi takip edecektir. 
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Kftria Süresi 
Mekke Döneminde İndi 

Ayet Sayısı: 11 

el-Karia Suresi ihtilafsız Mekki'dir. 

Cüz: 30 

Ayetleri : Basra ve Şam'hlara göre sekiz, Hicazide on, Kufi'lere göre onbir
dir. Farkı birinci i&_,lil1 ile iki �Jı;. 'dür. 

. , 

Fasılası : ..; , u , � harfleridir. 
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Meal-i Şerifi 
1,3- Karia! (Çarpacak kıyamet) Nedir o karia? Karianın ne olduğunu 

sen bilir misin? 
4- O gün insanlar yayılmış pervaneler gibi olurlar. 
5- Dağlar atılmış renkli yünler gibi olur. 
6, 7- O gün kimin tartıları ağır basarsa o, hoşnut olacağı bir hayat 

içindedir. 
8-9- Kimin tartıları hafif gelirse, onun anası da (varacağı yer, sığına

cağı durağı) haviye (uçurum)dır. 
10- O uçurumun ne olduğunu sen nereden bileceksin? 
11- O, kızgın bir ateştir. 

�.;l.ill O karia. O çarpacak bela, yani kıyamet. Çünkü "karia", "kar' "dan 
türemiştir. t .;  J Maddesinden "kar"', şiddetli bir ses çıkaracak derecede 
şiddetle dayanıp çarpmaktır. Wt.ı t) Sopayı başına çaldı. "Tokmak'' manasına 
11mikraa il' kapı çalmak manasına "kar'-ı bab"; kılıçla çarpışmak manasına t_:,uı 
J.,;..ılı "kılıçla vuruştu" ifadesi bundandır. Bu şekilde çarpan her şeye karia, 

, , 

çoğulunda kavari' denilir. Sonra dehr (zaman)ın başlara çarpan büyük hadisele-
rine karia denilmiştir. Nitekim �/l I� � ;.4:., 07 ı.J')r ��I �� 'f.J "Küfredenlere, 
yaptıkları işler sebebiyle bir felaket isabet edecek. " (Ra'd, 13/31) buyurulmuştur. 
Kur'an'ın inzar (korkutma) ayetlerine de /.,'rJ t_;(,i denilir. Bilhassa elif-lam ile 
"el-Karia" da "el-Hakka" gibi kıyametin isimlerinden olmuştur. Ki başlangıcı, 
birinci sur üfleme, sonu da kaza etmektir. Böyle isimlendirmenin de bir kaç ve
chi söylenmiştir. 

1 - İnsanların akıllarını alacak, ödlerini patlatacak olan ilk haykırıştır. � �:, 
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�·/il J ::,_., '""' ı,:.:..ıı � ;; �-.:J 1�ı "(Birinci defa) Sur'a üflendi, gôklerde ve 
w·rtf<• 0/1111/111 ( Aorkw/1111) düşüp bayıldılar. " (Zümer, 39/68) buyurulduğu üzere 
"sn'k" � t l lkıncsinde olacaktır. t�G � \rı �-'� (. "Onlar, başka değil, sa-, , 
ıfrn· korkun�· hir sese bakıyorlar. " (Yasin, 36/49) buyurulması da bunu teyit 
(.'( it.· ı · . 

2 ;\ k m  i ıı tahribi zamanında ulvi ve süfli cisimlerin şiddetle, çarpışacak
larıııdan dolayldtr. 

J- Karia, insanları korku ve dehşet i le çarpan demektir. Bu ise gökde 
yarı l m a  ve parçalanma; Güneş ve Ay'da dürme, çarpıp yıkma; yıldızlarda 
saçılmak; dağlarda ufalmak ve kökünden sökmek; yerde dürmek ve değiştirme 
iledir. Bu, Kelbi'nin görüşüdür. 

4- Hak düşmanlarını zillet, azap ve işkence ile çarpacağından dolayıdır ki, 
bu da Mükati l ' in görüşüdür. Bazı araştırmacılar demiştir ki, bu, Kelbi'nin 
görüşünden daha kuvvetlidir. Çünkü ��İ .�";.. i) � �� "Ve onlar (hayır 
işleyenler) o gün korkudan emin kalırlar. " (Neml, 27 /89) buyurulmuştur. Bu
nunla beraber bu surede gelecek beyan ile yetinmek daha uygundur. 

�.;Ull (. Nedir o karia? C. Mfı konumunda mahiyet ve hakikatten sorudur. , 
Fakat bununla maksat gerçekten soru değil, "o ne dehşetli kariadır?" meal inde 
korkutmak için olması açıktır. Nitekim �.ıUJC. ��·�ı 'C.) ne bildirdi sana ki, ne
dir o karia (kıyanıet)? buyurulması da onun hakikati, insanların ilim dairesinin 
dışında, yani fiilen görülmedikçe şiddet ve dehşetinin büyüklüğünü hiç kimse
nin hatta Peygamber'in bile dirayetle bilemeyeceğini hatırlatmak suretiyle o kor
kutma te'kit ve takviye edilmiştir. Zamir ile ifade edilmeyip de "karia" isminin 
üç defa açıkça tekrar edilmesi de o korkutmayı terbiye ve anlatmak içindir. Bun
dan dolayı Razi'nin zikrettiği üzere birtakım tefsir bilginleri �JU)ı (. �)ı.11 nün 
irabı tahzir (sakındırma) babından olduğuna kani olmuşlardır.O) ÇünkÜ �')l.....) 
�'il �'il : �')l....,_;I "sakın kendini, arslan var aslan ! il manasında diye tahzir 
(sakındırma) nesb ile de, ref ile de caizdir. Buna göre mana: Sakının kendinizi 
karia var, çok korkunç karia, öyle ki onun ne büyük karia olduğunu görmeyince 
dirayetle bilemezsiniz, demek olur. Bunun aslı ;ı (kork) fiilinin mef'ulü olarak 
nasıbdan değiştirmedir. Diğer bir kısım tefsircÜe'r de �1Ulı �t::... "size karia 
gelecek", çok dehşetli karia, manasına olduğunu söylem işlerdir. Fakat fiil takdi
rine ihtiyaç olmayacak "el-Karia" �Jilll doğrudan doğruya mübteda, �.)illi C. 

( 1 )  Fahrü'r-Razi, a.g.c., XXXII, 70-7 1 .  

, , 
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(mc'l-karia) da haber ve mübtcda olarak cümlesi onun haberi olmak, tahzir 
(sakındarma) ve tehvil (korkutma) kelamın manasından anlaşılmak, yukarıki 
slırcye göre de, gösterildiği üzere, takdir edilmiş sorunun cevabı olmak daha 
;u_(ık ve daha tercihe değerdir. :,_�, Sh r-.;_ "O gün insanlar olur. " Bu r-.;_ keli
mesinin zahiri zarf olmak üzere mensub olmaktır ki, r-.;_ � yani o karia o gün 
\arpacak ki. . .  demek olur Keşşaf sahibi bu vechi tercih etmiştir. "An o günü" 
diye mukadder :,?�1 ile mansub olduğunu da söyleyenler olmuştur. Bir de , �h 
'r'; cümlesine muzaf olmak hasebiyle feth üzere mebni, mahal itibarıyla merfu 
olarak mahzuf mübtedanın haberi de olur. Ki Ebu's-Suud'un beyanı üzere KG.fe
literin tercihi budur. Yani o karia o gündür ki . . .  demek olur. Günden maksad 
da uzun zamandır. v!ı9JlS' "pervaneler gibi" "Feraş", "feraşe"nin çoğuludur. 

, 

Geceleri ışık ve ateş etrafında çırpınıp uçarak kendisini ateş içine atan ve 
Farsça'da olduğu gibi dilimizde de pervane diye bilinen küçük kelebeklere de
nir. Ateşe çarptıktan sonra kanatlarını yayıp döşendiği için feraşe diye isimlen
dirilmiştir. 

�µ1 Yayılnuş, demek olduğu için onların çok ve yayılmakla çırpınıp 
. 

çırpınıp yaytlış, dağılış ve seriliş hallerini özellikle ifade etmektedir. Bundan 
görünen de sa'k (bayılma) halidir. Şiir ve edebiyatta pervane, kendisini ateşe 
atıncaya kadar mum ve ateşe düşkünlüğü sebebiyle. kendini feda etmekle darb-ı 
mesel olmuştur. Nitekim Şeyh Sadi feryadıyla meşhur olan bülbüle aşkı 
öğretmek için: 

Ey murğ-i seher zi-pervane biyamuz 
K'an suhtera can şüd ü avaz neyamed 
"Ey seher kuşu! Aşkı pervane (kelehek)den öğren. 
Zira o yamnışm cam f{itti de sesi çıkmadı ". 

Yani sen de onun gibi can verde feryat edip durma! demiştir. Şüphe yok ki 
Sadi, bununla bir ateşe tapıcılık remzi değil, ilahi aşkda sabır ve ihlas ile hir fe

dakarlık misali kastetmiştir. Bu mana ile bizim Divan Edebiyatı'n<la da nar 
(ateş)dan çok, nur üzerine dönen pervane (kelebek)ye dair: 

"Döner pervane-asa başıma her arif-i billah 
Dilim bezm-i hakikatte çerağ-ı ruşen olmuştur'' 

'}:\ llalı 'ı tllnıyan herkes pervane gihi etrafimda cliiner. 
Gönlüm hakikat meclisinde parlak hir kandil olmuştur. " 

gibi binlerce mazmun söylenmiştir. 
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Pl'YJtııınhrr'e ait Mcvlid'de Süleyman Çelebi Efendinin: 

" B iı  un·h mır kim Güneş pervanes i", m ısrası da bunun en güze11erindendir. 
l •'ııkut �i�rliliiylH" ki, bu ayette "feraş-i mebsus11 (yayılan pervaneler) diye ifade 
olmnsı kt·klwk !erin hali övülecek ve gıbta olunacak bir durum olarak değil, son 
<kn:n· sak ı ı ı ı lnıası gereken karianın (kıyametin) dehşetini, en büyük bir felaket 
ıwri�aıı l ıgın ın !ji<ldet ve korkusunu temsil biçiminde zikrolunmaktadır. Bu itibar 
ile burada ateşe tapanların ve onlar gibi batıl inançlarıyla kendilerini ateşlere 
atanların durumlarındaki fecaate de bir işaret yok değilse de, yalnız onları değil, 
iyi ve kötü bütün insanlan saracak olan ve gerek hak uğrunda ve gerek batıl 
peşinde can vermek için çırpınıp serilenlerin hepsiyle ilgisi bulunan bir günün 
korkusunu düşündürmektedir. Alfisi'nin naklettiği üzere "Te'vilat" sahibi 
demiştir ki: "Bunun yorumunda bir kaç vecih üzerinde ihtilaf etmişlerse de hep
si bir �anaya dayanır: O günün korkusundan hayret ve ıstıraba işarettir. ı ı(l) Ka
tade'den rivayet olunduğu üzere bir takımları şu fikri benimsemişler ve 
demişlerdir ki: "İnsanlar mahşere çağırıldtkları sıra, çağıran davetçiye doğru 
uçuşmakta ve nizamsız gelip gidişteki perişanllkta, zayıflık ve düşkünlükte, 
çokluk ve yayılmada uçuşup çupman çeşitli kelebeklere benzetilmişlerdir." Bu  
mana ise Kamer Suresi'ndeki: �rk'J1 � �;.fa- ;;.��1 ı'.'·L .):; .� '-".' tWI t� r-;_ 
t WI J} �-:_h·/. :::�'. �ı;.. �tr "O çağıncının görülmemiş, tanınmamış bir şeye 
çağırdığı gün. Gözleri dü�kün düşkün (zillet ve dehşet içinde) kabirlerden 
çıkarlar, tıpkı yayılan çekirgeler gibi. Boyunlarını çağırana doğru uzatmış 
koşarlarken. " (Kamer, 54/6-8) mefhumu olduğundan, buradaki "feraş-i mebsus" 
(yayılan kelebekler) benzetmesi, oradaki "yaydan çekirgeler" teşbihi (benzet
mesi) manasında demek olur. Nitekim Ferra, yerde yapılan ve dehşetle birbiri 
üzerine yığılan çekirge kavgası, yani çekirge hurdalarına da "faraş" denildiğini 
söylemiş olduğundan "yayılmış kelebek", "yaytlmış çekirge" demek olduğunu 
söyleyenler de olmuştur. Fakat genellikle lügat ve tefsirlerde bilinen "feraş", 
yukarıda açıklandığı üzere kelebeklerdir. Bununla beraber ikisine de teşbihten 
kastedilen, o günün deh§etinden hayret ve ıstırabı tasvir olmak itibarıyla, ası] 
mana bir demektir. Şu kadar ki, "yayılmış çekirge"de zarar durumu, kelebekte 
ise imtihan durumu daha açık görünür. Bir de kelebekler heyecan zamanında 
hep bir yöne değil, her biri çeşitli yöne dönerek dağılır, bayılırlar. Çekirgeler ise 
yayılmalarında çoğunlukla yığılarak bir semte yönelerek çılgın bir halde dalga
lanır giderler. Bu itibar ile "yayılan kelebek", kıyamet gününde çeşitli insan-

( ı) Alusi, a.g.c., XXX, 282. 
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ların, çeşit yönlere fırlayıp yayılışları halini; "yayılan çekirge" çoğunlukla bir 
semte scvkedilişleri halini ifade eder denilmiştir. 

Hasılı o gün o "karia" (kıyamet) öyle çarpacak ki, insanlar "yayılmış kele
hckler" gibi olacak. �;·.·.11 �lS' 0�ı �� Dağlar da atılmış renkli yünler: 
�ihi olacak. Dağlar böyle olunca insanların ne hale geleceği artık kıyas olunabi
li rse olunsun. O halde Allah'ın rahmeti yetişmeyecek olursa vay o insanların ha
line. 

IHN :;.Jl , yün, özellikle çeşitli renkte yün; MENFÜŞ :;,.,r:ıı de didilmiş, , 
atılmış yani parçalan parmaklarla birbirinden ayrılıp dağılmakta veya hallaçta 
atılmakta bulunan demektir ki, zerre zerre uçuştuğu haldir. Zira dağlar önce ufa
lanacak, sonra korkunç kum yığını olacak, sonra bulut gibi geçerek "atılmış 
renkli yün 11 ler gibi olacak. Sonra da serap olacaktır. Bu iki hal, yani insanların 
"yayılmış kelebekler" gibi ve dağların "atılmış renkli yünler" gibi olmaları hali, 
bizim idrakimize göre bütün yer küresinin volkan gibi infilak edip patlaması ha
lini dü§ündürdüğü gibi, sun zaman savaşlarınm o hali almaya doğru giden 
yıkıcı manzaralarını da göz önüne getirmektedir. Bununla beraber burada yalnız 
insanları nihayet ölüme sevketmek üzere parçalayıp seren ölüm bayılması değil, 
önceki surenin ;.,;.lJı � L.� nı "Kabirlerdekilerin ftrlatılacağı zaman. 11 (Adiyat, , ,, , , 
100/9) ayetinden anlaşıldığı üzere 6� )') � ::,_;.fa. "Kabirlerden çıkarlar. " , , 
(Kamer, 54/7) ayeti delalctince kabirlerden fırlayıp yeniden dirilmek ile ahirette 
hesap ve tartı için mahşere sevkedecek olan kıyamet surunun üflenmesine kadar 
geçen zamanı içine alan bir manadır ve bu itibarladır ki hakikati bizim dirayetle
rimizin tasavvurları hududu dı§ında ve ancak Allah'ın haber vermesiyle hakkın 
ğaybına eren, iman sahasına giren bir durumu haiz olduğu t:.)�lı L. ��·,,ı (.� 
"karianuı ne olduğunu sana ne bildirdi?" hitabıyla anlatılmıştır. Bundan dolayı 
kıyametin başlangıcı olan korku üflemesinden �I ı.) j.,_)� �ı � j.,_) "(O gün ,, ,  , ; ,, , " 

insanlardan) bir kısmı cennette, bir kısmı ateştedir. " (Şura, 42/7) ayrımının ta
hakkuk edeceği kaza faslı zamanına kadar devam edecek olan bu karia günü iki 
kısma ayrılmış demektir ki, birincisi ölüm üflemesi ile dirilip ayaklanma 
üflemesinin ayırım günü olan mizan (tartı) ve fasıl (ayrılma) zamanına kadar 
olan haşr ve neşr kısmı; ikincisi de insanların 2' v! j.,)) �I � J.,} "(O gün 
insunlarm) hir b6lümil cennette, bir bölürnü ateştedir. ,, (Şura, 42/7) olmak üzere 
iki kısma ayrıldıkları fasl (ayrılma) ve hüküm anından ötesi, yani cennet ehlinin 
cennete, cehennem ehlinin cehenneme sevk ve sokulmalarıyla hükmün yerine 
getirilmesi devri demek olan ebedilik safhasıdır. İşte "karia"nın herkesi i�inc 
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ı ılan birinci hülümünü açıkladıktan sonra netice ve sonu bulunan, insanları 
ınt·s'ud ve bedbaht iki kısma ayıracak olan bu ikinci saflıasını açıklayarak buyu
nıluyor ki: 

�ı;. :-Ji� :;.  ı.:.u İşte o gün mizan (tartı)lan ağır basan her kimse. 

MEY AziN �Jı;ll kelimesi, "mlzan "ın çoğuludur. Zira veznin aslında 
"vav"i le "mivzan"dır. "Vav" sakin, önceki harf esreli olduğu için "ya"ya 
dönüştürülmüştür. Bununla beraber "mevazin", "mevzun"un çoğulu da olur. Bi
l inmektedir k i  "mizan", tartı aleti, eşyanın veznini, yani ağırlık nisbetini 
ölçmeye mahsus olan terazi demektir. Bununla birlikte ağırlığa mahsus o]maya
rak adalet ve hukuk gibi manevi olan her hangi bir nisbeti mukayese ile tayin 
için de mecaz olarak kullanı1ır. Nitekim toplama ve çıkarma gibi bir hesap 
işleminin doğruluğunu denemek için yapılan karşıt işleme mizan denilmek 
meşhur olduğu gibi, bir hesap defterinin matlub alacak ve borcunun 
karşılaştırılmasına da mizan denilir. Yine bil inmektedir ki, bir mizanın ağır gel
mesi, ağır basması, onunla tartılan mevzunun (tartılanın) ağırlığıyla orantılıdır. 
Asıl kastedilen tartılanın tartısıdır. Onun için burada da "mevazin", m izanın 
veya mevzunun çoğulu olmak üzere iki görüş rivayet edilmiştir. Nitekim Razi 
der ki: "Mevazln"de iki görüş vardır: 

Birincisi: "Mevzun"un çoğulu olmasıdır ki, Allah katında vezin ve kıymeti 
olan ameldir. Ferra bunu kabullenmiş ve demiştir ki: Bunun benzeri: Bende se
nin dirhemimsi mizanın, senin dirheminin vezni ile bir dirhem var ve benim 
evim, senin evinin tam mizanında ve veznindedir. Yani tam hizasında veya den
gidir denilmesindeki manadır. 

İkincisi: "Mlzan"ın çoğuludur. İbnü Abbas demiştir ki: Mizanın bir dili ve  
iki kefesi vardır. Onda ancak ameller tartılır. Allah'a itaat edenlerin haseneleri, 
sevapları en güzel şekilde getirilir, üstün olunca cennet onun olur. Kafirin de 
kötülükleri en çirkin şekilde getirilir, tartısı hafif gelir, cehenneme girer. Ha
sen'den de: İki kefesi vardır, fakat tansif olunamaz, diye rivayet edilmiştir. 
Kelam bilginleri demişlerdir ki, sevapların ve kötülüklerin kendileri işin bitme
sinden sonra tartılması mümkün değildir. Ancak yazılmış oldukları amel sayfa
lan tartılır. Yahut nur, iyilik alameti kılınır; zulmet kötülük alameti kılınır. ya
hut iyilikler, _iyilik şekliyle; kötülükler, kötü şekliyle şekillenir de o şekilde 
ağırlık ve hafiflik ortaya çıkar. Buiıun faydası da ilahi adaleti ortaya çıkarmak 
ve mazeretleri defetmek için halkın toplandığı büyük topluluk içinde iyil ik sa
hibinin güzel hal ve tavırları açık olarak sevinci artmış olması ve kötülük sahibi-
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ııin çirkin hal ve tavırları açık olarak kepaze ve rüsvay olmasıdır".< 1) Bazıları da 
vczn (tartı), doğru kaza ve adil hükümdür, oemişler. Mücahid, A'meş ve Dahhak 
huna kani olmuşlardır. Müteahhirinden birçoğu da bunu benimsemişler ve 
dem işlerdir ki: Terazi ile ancak cisimlerin ağırlıkları, miktan bil inebilir, bitmi� 
araz (kendi kendine bulunamayan) olan amellerin miktarları onunla nasıl tartı
lır? Fakat şunu itiraf etmek gerekir ki bunun manası, mutlak mizan (terazi) ve 
vezni inkar değil, amellerin cismani tartı ile tartılamayacağım söylemektir. Yok
sa ister manevi olsun, iki şey arasında bir hak ölçü ve tartısı olmayınca bir ada-

- , 

Jet tecellisi düşünülemez. Onun içindir ki, �fr.:J(, �� �G.Qı J)l �.llı an "Kitabı 
,,,. ,,, ... ., , 

ve i>Lçüyü, bir gerçek olarak indiren Allah 'tır. " (Şura, 42/17) buyurulmuştur. 

ı��-1;, � ;Jli.7 � :'·'.:11 r";1_ �I �.;c,:Jı �� "Biz kıyamet günü için adalet terazileri 
kuracağız. /-!iç bir kilnse, ltiç bir zulme uğratılmayacliktır. " (Enbiya, 21/47) bu
yurulduğu üzere kıyamet günü için konulacak olan adalet tartıları da aynı 
manada olarak adaleti hakkıyla tecelli ettirmek üzere konulacak hak kanunu ol
malıdır ki, kıyametin bütün karışıklık ve buhranı onun ortaya çıkardığı adalet 
tartısıyla halledil ip ayrılacaktır, demek ol ur. Bu mana ile tartının tatbiki ise 
yalnız cisimlerde değil, arazda da cereyan eder. Nasıl ki ısı ve soğuk gibi araz
dan olan şeyler de kendilerine mahsus tartılarla tartılır. Şu halde �I �"; �j)G 

. ' 

"O gün tartı haktır. " (A'raf, 7/8) buyurulduğu üzere kıyamet günü hak 
olduğunda şüphe olmayan amellerin tartılması da gereği gibi bir tartısı olmak ve 
her tartı gibi onun da iki tarafın eşitliğine işaret eden bir dil ile iki tarafı bulun
mak gerekirse de, amellerin hakikatine göre lrunun durum ve nicel iğin in tayin 
ve tarifi bizim idrak ve dirayetimizin kapsamı sahasından uzaktır. Onun için 
demişlerdir ki tartı ve terazinin hakikat olduğuna iman etmek lazım gelmekle 
beraber, niceliğinin tarifine iman etmek şart değildir. Bununla beraber şunu da 
itiraf etmek gerekir ki, amellerin cismani bir şekilde tartılması da hiç tasavvur 
olunamaz değildir. Zira ameller kendileri durumları itibariyle cisim değilseler 
de, eserleri itibarıyla cismani değer ve kıymetleri içerdiklerinde de şüphe yok
tur. Bütün cisimlerin yaratılışı Allah'ın fiili olduğu gibi, insanlar en güzel sanat 
ve amelleriyle müsabaka ve imtihan edilmek için yaratılmışlar hayat ve ölüm ile 
mübtela kılınmışlardır. Bu yönden ameller, Allah yanrnda değeri olan sevap 
veya ıkab (ceza) ile karşılanmak için ahirette Üzerlerine düşecek eserler nok-

. 

tasından kazanacakları şekle göre bir terazi ile tartılması gerekir. Dünyada bun-
ların akıl ve mantık, i.çin şeriat itibarıyla mizanları indirilmiş olduğu gibi AJlah 

· --- ---· ----- ----···-·-····--

( 1)  Fahrü'r-Razl, a.g.c., XXXII, 13. 
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katmda hakikat alemindeki değerlerine göre de bir tartıları var demektir ki, bu 
onların ahiret neş'etinde ortaya çıkacakları hakiki şekilleriyle orantılı olan bir 
tartı olarak ruhani ve cismani her iki itibarla da tecelli edebilir. İşte İbnü Abbas 
hazretlerinden rivayet edilen iyiliklerin, iyi şekilleri; kötülüklerin çirkin şekilleri 
ile tartılmaları önermesi de eserler itibariyle tartıları demek olacağı gibi, amel 
defterlerinin tartısı veya alametleri olan nur ve karanlığın tartısı hakkındaki 
görüşler veya rivayetler de yine eserler itibariyle tartı manasına dönüşür. Bun
ların her birine delalet eden eserler (rivayetler) de varid olmuştur. Şu halde 
amellerin tartısı netice itibarıyla ilahi hüküm ve adaleti ortaya çıkarma manası 
şüphesiz olmakla beraber, layık olan her hangi bir şekil ile doğru tartıda 
gerçekten vezin manası da imkansız değildir. Şu halde amellerin mutlaka vezin 
ve tartısını inkar etmek küfür olursa da, niceliği hakkındaki tafsilatı inkar, küfrü 
gerekt irmiş olmaz. Bundan dolayı Alfisi demiştir ki: Bu ayet amellerin 
tartılmasına işarettir ve buna hakikat olarak iman etmek vaciptir. Ancak inkar 
eden küfre nisbet olunmaz.< 1 )  Yani zahiri vechile cismani manaya inkar edip de 
adalete yorma gibi mecaza kani olanlar küfre nisbet edilmez. Zira onlar inkarcı 
değil, yorumcudurlar. Nassın yoruma ihtimali de açıktır. Yoksa mutlaka vezin 
(tartı), Kur'an'da açık olduğu için inkarının küfür olacağında şüphe yoktur. Ve 
bu tartı, sayfaların uçuşmasından, sağdan ve soldan verilip alınışından, sual ve 
hesaptan sonradu. Vahidi ve daha başkaları böyle zikretmişlerdir. Ve "Kenzu'l
Esrar" sahibi de buna kesin hüküm vermiştir.(2) Ve o, bir dili ve yer ve göğün ta
bakaları gibi iki kefesi bulunan bir terazi ile olacaktır ki mahiyetini ancak Allah 
bilir. 

İbnü Abbas'tan ve Hasan-ı Basri'den böyle rivayet olunmuştur. Ve "Şerh-i 
Makasıd"da tefsircilerden çoğuna nisbet edilmiştir.(3) "Nevadiru'l-Usul"de zikre
dildiğine göre yeri de cennet ile cehennem arasıdır.<4> En meşhur ve sahih olan 
da bu, bütün ümmetler ve bütün ameller için zikredildiği üzere bir terazidir. 
Çoğul kipiyle �.J(;. buyurulması ise ya �:;Jı �� ::..;.iS' "Ad (kavmi) de Peygam-

, , 

her/eri yalanladı. " (Şuara, 26/123) ayetinde olduğu gibi tazim (büyükleme) için 
veya (başının ortasındaki saçları ağardı) kabilinden kısımları itibariyle yahut iti
bari değişimle fertlerinin çoğalması itibarıyladır ki şairin: 

( 1 )  Allısi, a.g.c., XXX, 283. 
(2) AlCısi, a.g.c., XXX, 283 (Kcnzü'l-Esrar'<lan naklen). 
(.1) AIGsi, a.g.c., XXX, 283 (Şcrh-i M<ıkasıd'<la·n naklen). 
(4) Alusl. a.g.c., XXX, 283 (Ncvadirü'l-Usul'<lcn naklen). 
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ı.r_;:; t' ��l J� �� "Şimşeğin parıltısı yahut güneşlerin ışığı" 
• • 

393 

nusraındaki "şümus" (güneşler) gibidir. Konunun çoğul olduğuna göre ise yoru-
ma ihtiyaç yoktur. Ağırlık da rüçhan (üstün gelme) manasına olması tartışmasız 
olur. 

Böyle "mevazin" (tartılar)i ağır basan, güzel amelleri üstün gelen kısım � 
�G � J artık o bir hoşnut geçimdir. Razi (razı olucu) bir hayat, hoşnut bir 

; � , ,,. "" 

geçim ve yaşayış içindedir. Gerçekte razı ve hoşnut olmak, hayatın şanı değil, 
sahibinin sıfata olduğundan görünürde ifadenin hakkı, "geçim, razı olmak" 
değil, razı olunan olması yani ;: 4';. +'• _r "razı olunan hayat" denilmek iken tersi 

* "" ,, .. 
zühir olarak ( oG ;'• _, J "hoşnut olan hayat" buyurulması belagatlı bir nükteyi ,. .. , , ,,. 
içerir ki, rızanın tasavvurlar üstünde olan kemalini belagatle ifade ederek sahibi-
nin o hayata tam ehliyetini, hem razı olan, hem razı olunan (radiye ve mardıyye) 
makamında bulunduğuna işaret eder. Yani öyle güzel bir hayat ve geçim ki 
güzel amelleriyle ona sebep olan kimseyi sadece razı ve hoşnut etmekle kalmaz, 
aynı zamanda onu, �,�:JG �J� J �·Jl.i ��°"';. �� �� Jı ��ı ;�.-ı, ... ı, � ·;�ıı �1 Ç 
A "Ey huzura ermiş ;ıejl.\� �a�ı <;ln;uş ve �azı olwı�;lŞ <;la;�k R�hbine dön, (iyi) 
kullarım arasına gir, cennetime gir. " (Fecr, 89/27-30) ayeti delaletince nefs-i 
radiyye (razı olan nefis) makamından, nefs-i mardıyye (kendisinden razı olunan 
nefis) makamına yükselterek ebedi olarak mesud edecek ve ondan asla aynlmak 
istemeyecek şekilde kendisini bütün hoşnutlukla sarar, ebedi bir rıza ve 
hoşnutluğa ait muhiti içinde ihata eder, kuşatır, donatır, Alfisi der ki: Meşhur 
olan burada razıye (razı olucu), nisbet bakımından olmaktır, yani rızanın kendi
si: Rızalı, hoşnutluklu bir hayat demektir.( 1) Kelimenin kendisinde veya isnadda 
mecaz olarak "raziye"nin, "merdıyye" manası olması da caiz görülmüştür ki, bu
nun hakikati, sahibinin razı olacağı bir hayat demek olur. Meani kitaplarında an
latıldığı üzere bunda "istiare-i mekniye" ve tahliliyye de caiz görülmüştür. Fakat 
bazı büyükler burada çok güzel bir beyanda bulunmuşlar ve demişlerdir ki ,  
"niseb" babında olanlar 1.l! �� diye tevil olunur ve müennes getirilmez. Çünkü 
bir mevsuf üzerine cereyan ettirilmeyip cansızlara katılar. Sirafi'den de şöyle 
nakledilmiş: :( -"G � de « IJı » nin sükutu meselesinde yaptıkları talile atıp tuta-- , - ,; 
rak demiştir ki: Halbuki bunda iki vecih vardır: Birisi, o hayat, ehline razı 
olmuştur, onlardan hoşnut kendilerinden ayrılmaz. Onlan bırakmaz, ayrılmaz 
manasına olmasıdır. diğeri de "allame"' "raviye" gibi mu balağa için olmaktır. 
Bir de şöyle tevcih edilmiştir. (( l.. ıınin lüzumu « �ıınm sukutuyla bünye (yapı)ye 

----- ··-··-···-·-· ·---·· -·· 

(1) Alfısi, a.g.c., XXX, 284. 
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nokıımulık vt·ı ıııt·ıı ıL·k i�indir. t_;;. � ve :��. !lu gibi. Halbuki �G::...� JJ.,:. :�:) 
dr.rkı 11 M u r ı l" ve "ınif1al" babı müennesle-nmez. Bununla beraber

·� gibi -
hnıılunmlıı U. kat tıkları da vardır. Sonra demiştir ki :  Kabul etmeye değer olan 
hudur. Bunun m.:liccsi birkaç vechile cevaptır: 

Birinl'isi :  Burada "radıye" nisbet babından değil, ism-i faildir, mananın 
ln:t.1 1111 kaslcdilmiştir. Zira bir şeye razı olan ve dileyen ona devam eder. Bu me
c.'.111 . .. 1 mürscı veya istiaredir. isnadda mecaz olup zikrolunan mana, neticesini 
ht�yan olması da caizdir. 

İkincisi: U. Mübalağa için olmaktır. Bu da ''allame" gibi, "faal "  veznine 
özel değildir. Onun için "raviye" ile de temsil etmiştir. 

Üçüncüsü: İ l letlide U. nin katılması kelimenin yapısını muhafaza etmek 
içindir. "Misakke", ya söz (istisna)dür, yahut muctebbi mudaafe benzetmektir." 
Alı1si bunu naklettikten sonra: "Bunu hıfzet, çünkü çok güzeldir, kitapların 
çoğunda bu yoktur" diye de bir hatırlatma yapmıştır. Birçok hususta bu r· .. . s . . 
( .;;oG ''razı olan geçim" terkibi misa1 olarak zikredilegeldiği için biz de bu izahı . -
kaydetmeye lüzum gördük. 

�-}c;.. > ii. :;. L..t, V c fakat tartıları hafif_ gelen her kimse, yani sevabı ol
mayan yahut günahları ağır basıp da sevapları hafif gelen kısımdan olan kimse 
�� �t artık onun anası haviye (uçurum)dir. Yani varacağı yeri, yatağı -
kucağına sığınacağı anavatanı haviyedir. Barınacak yeri kalmayacak, artık 
"haviye" denilen cehennem uçurumunun kucağına atılacaktır. Diğer bir mana ile 
onun ümm-i dimağı, yani beyninin kökü haviye olacak, tepe takla cehennemin 
dibine atılacak öyle kaynayacaktır. O haviyenin ne olduğuna, mahiyetine ge-

,.., 
lince şöyle beyan buyurulur: yl. cl,�·�ı (.� Bildin mi ki o haviye nedir? ( L. 
inkari istifham; y haviyeye raci müennes zamiridir; sonundaki fasıla için ha-i 
şehittir. Aslı �C: dir) mahiyeti neden ibarettir? �G. �13 O kıı;gın bir ateştir, 
yani şiddetli, kızışkan bir ateş. Bundan sonraki surede "cahim" diye zikroluna
cak olan cehennem ateşi, daha sonra "Hümeze" Sfıresi'nde tarif olunacak olan 
Allah ateşidir. 

"Kamus"ta t_,4)1 . .t_,� kelimeleri, cehennemin isimleri olarak geçmektedir. - -Yukardan aşağıya düşmek, sukut etmek manasına "hilviy" ve "heveyan"dan 
türemiş ism-i fail olarak "sakur' manasına gelir ve hava boşluğu gibi içi boş, de
rin, düşüldükçe düşülür engin uçuruma, "mehvat" gibi sukut yerine denir. ti:,;. 
Çukur demek olduğu gibi, "haviye" de devamlı aşağıya doğru düşen uçurum 
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vc.�ya u�uruma düşen demek olabilir. Bu manadan cehenneme isim olmuştur. Ve 
/\ltlsi'nin naklettiği üzere denilmiştir ki :  Ona "haviye" denilmesi gayet derin ol
ıııasmdandır. Bazıları da ateşin en aşağı kapısına tahsis etmişlerdir. İncil tercc
mt:lcrin<le de "haviye"ye tesadüf edilir. "Ümm-i haviye" denilmesine gelince: 
Bunda işaret ettiğimiz vechile üç mana söylenmiştir: 

Birincisi: Ümm, ana manasından me'va, yani varılacak, kucağma sığın.ı l ıp 
harınalacak yurt ve yatak manasına istiare yoluyla mecazdır. Zira ana kucağı, 
<.;ocuğun sığınıp barınacağı sığınağı olmak bakımından me'va ona benzetilmiştir 
ki, bunda pek acıklı bir alay etme, küçümseme vardır. Nihayet sığınıp varacağı 
en şefkatli anası, hamisi kızgın ateş olan haviyeden ibaret bulunan bir kimsenin 
halindeki felaket ve fecaatin şiddet ve büyüklüğünü düşünmeli. 

İkincisi: Araplar, bir kimsenin yok olmasına dua makamında kinaye yoluy
la t.1 :.:,� derler ki, "anası ağlayıp düşesi, bayılası ! " demek gibidir. Zira bir 
kimse düştüğü, helak olduğu zaman anası ağlar, merakından düşer bayı1ır. Bu 
bizim, "anası ağlasan", yahut "anası ağlad111, yahut "anası ağlayasıca" deyimleri
mizi andırır. Bununla beraber, "kahrolası, Allah canını alası" �ı �u duaları gibi 
t.1 :.:,� duası da her zaman vaki olması isteni]en dualardan olmayıp, teaccüb 

(hayrete düşme), takdir ve medhetmek için de söylenir. Nitekim Ka'b b. Sa'di 
Öanevi'nin şu beyti bu kabilden olarak meşhurdur: 

"Anası ağlasın, o giderken sabah ne gönderdi? 
Ve dönerken gece ne çevirdi?" Yani ne kahraman, ne afacan adamdı! 

Hamase'nin şu beyti de o türdendir: 
ı ' ' '  , • , , ... ·1 • , , • , 
\,.e ..& � "-"·- • 

• t " � . .r- . . . � v� . ,. ,, , 
ı�;, r-; � ne. : �1 �� 

• • • 
1 -�' ( ' , • 1 ( '1 � !� ı.s! \.:.A.I J IJ� .;, � ı 

�� 1 ı; lS:J ıJ) �, :,u 
"Anaları bayılası ! Ne olmuştu onlara yıkıldıkları gün. Ceyşan denilen yerde 

kesilen şan ve şeref sebeplerinden dolayı. Mızraklar gerdanlarrnda iken kaçmak 
ve ölüm korkusundan bir merdivene çıkmak istemediler. Eğer kaçsalardı yine 
aziz olacaklardı. Fakat ölüme karşı sabrı daha çok değerli gördüler." 

İşte Katade'den bir rivayet olarak geldiği üzere bir çok tefsirciler: t_,� �U 
İş bu �1 :.:,� tabirinden olduğunu söylemişlerdir "Keşşaf" sahibi ve "Müfre
dat"da Rağıb bunu tercih etmişler. 11 Keşşaf" sahibi bunun �G ,-.. -' "razı olan , ,, , , 
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lwyut" kavline "tıbak sanatı"nı içermesi itibarıyla daha bedi olduğunu 
söylemiş( !>, Taybi de buna "daha açık" demiştir. Bu manada "ümm", hakikaten 
ana demek olduğu gibi, "haviye" de cehennemin  ismi değil, sakı ta (düşen) 
manasına demektir. Yani "anası düşmüştür" demek olup bununla kıyamette he
lak ve cezasının şiddetinden kinaye edilmiş olur. Bunun inceliğinde şüphe yok
tur. Fakat bu şekilde 11 mahiye" zamiri "haviye"ye dönmeyip, kelamın 
delaletinden anlaşılan, yani anasını ağlatan "dahiye"ye raci olmak gerekir. Hal
buki önceki manada ''haviye"ye dönüşü açık, istiare itibariyle mübalağa belağatı 
da şüphesiz olduğu için daha açıktır. 

Üçüncüsü: Yine Katade'den, Ebu Salih'den, İkrime, Kelbi ve diğerlerinden 
rivayet edildiği üzere "ümm", beyin ve başın aslı ve kökü manasına olmaktır ki ,  
bu şekilde "haviye", cehennem demek de, ona sakı ta (düşücü) demek de olabi
lir. Yani beyninin kökü haviye olmuştur. Yahut "tepe taklak haviyeye yuvar
lanmıştır" demek olur. Çünkü tepesi aşağı olarak cehenneme atılacaktır. Şu  
halde "mahiye" zamirinde iki vecih cereyan eder: Nar (ateş), (bu ateştir) takdi
rinde mahzuf mübtedanın haberidir. 

HAMİYE yG. yani ısının şiddeti manasına ''hami"den, kızgın ve kızışgın 
demektir �Jı ;.;. 'ji.rın kızıştı " demek olduğu gibi, �l1JG �I � "t;üneş ve 
ateş kızıştı, harar�tleri şiddetlendi" demektir. Masdarı (.:.;. "hamyen" ve ı-_-.;. 
"humyen" ve (.;. "humuyyen" gelir. Ateş zaten kızgın demek iken, "nar" denil
dikten sonra bir de "hamiye" (kızgın) diye tavsifi, diğer ateşlerin buna oranla 
sanki "hamiye" (kızgın) değil, soğukmuşlar gibi hafif kalacaklarına işaret eden 
bir teşdid (kuvvetlendirme )dir. İşte o karia (kıyamet)da tartıları hafif gelenlerin 

' 

sonu budur. JJ� .. �ÇJ1 ''Allah korusun." 

( 1 )  cz-Zcmah�cri, :.ı.g.c., [V, 280. 
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Tekasür Süresi 
Mekke Döneminde İndi 

Ayet Sayısı: 8 

Tekasür Suresi, buna ashab arasında Makbure Suresi denildiği de rivayet 
edilmiştir.<1) Meşhur olan Mekki olmasıdır. Bununla beraber ihtilaf da edil
miştir. Ebu Hayyan; "Bütün tefsircilere göre Mekki'dir; Buhari, Medeni demiş
tir"(Z) diyor. Suyuti de, "En meşhur olanı Mekkl'dir, tercih edilen Medeni'dir11<3) 

demiş. Alilsi de Mekki olduğunu mutlak olarak zikrettikten sonra Ebu Hayyan'
m görüşünü ve Suyfıti'nin ilerde nakledeceğimiz nüzul sebepleri meyanında Me
deni olduğunu andıran İbnü Ebi Hatim rivayetiyle tercihine istidlalini nakledip, 
"Medeni olduğuna dair delillerin kuvvetinden dolayı bazı büyük bilginler "hak 
budur" dedi, diye bir tercih kaydetmiştir.(4) Fakat Mekklliği çok meşhur denil-

(1) AIUsi, Ruhu'l-Mcani, XV, 2/285. 
(2) Ebu Hayyan, a.g.c., XIII, 507. 
(3) Alı1si, a.g.e., XXX, 285 (Suyfüi'dcn naklen). 
(4) Alı1si, a.g.e., XXX, 285. 
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tllklrn ııınıırn onıı k;ıı·�ı iıhftd rivayetle delil getirmenin kuvveti garip olur. 
Ayrlk ı i : l ı ı ifakla sekizdir. 
ı:fi�ılns ı : J • .:.ı • i harfleridir. 

Bu st'ırl', Kfıria (kıyamet) üzerine bir öğüt ve korkutmad1r .. 

Meal-i Şerifi 

1,2- Çoklukla övünmek, sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı. 

3- Ifayır! Yakında bileceksiniz. 

4- Yine hayır! Yakında bileceksiniz (hatanızı). 

5,6- llayır! Eğer kesin bilgi ile bilseniz, elbette cehennemi görürsünüz. 
7 • Sonra, yemin olsun ki, cehennenıi yakin gözüyle göreceksiniz. 
8- Sonra, yenıin olsun ki, o gün (size verilen) her niınetten sorulacak

sınız. 

�1 Oyaladı sizleri. ''Elha" kelimesi "levh"den if'al babındandır. "Vav" 
dördüncü harf olarak vahi olduğu için "ya"ya çevrildiğinden "elif", "ya"dan 
değişmiş olarak yazılır. Eğlence demek olan "levh"in aslı gaflet olduğundan 
"ilha'' eğlemek� boş bir şey ile aldatarak ve meşgul ederek oyalamak, işinden 
alıkoymaktır. 

)�ı Tekasür, çokluk kuruntusu, gururu, iddiası. "Kesret"den tefaül 
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hahııtdan. Biz çoğuz, hayır biz çoğuz diye birbirleriyle çokluk yarışı, çokluk 
�i)stcrisi etmek, çokluk sevdası veya çokluk açıklaması ile kuruntuya düşmek, 
tıgiinmcktir ki, dünyalıların genellikle kapılıp aldandığı bir gurur halidir. Neyin 
�okluğu ve neden alıkoyduğu açıkça belirlenmeyerek " i l  ha" (oyalama) ve 
"kkasür" (çokluk kuruntusu) mutlak zikredilmiştir. Zira makamın gereğine göre 
zihin, muhtemel olan her şeyi anlayabilmek bakımından mutlak getirmenin bir 
�liınullü belagati vardır. Bununla beraber manen bir kayda bağlamaya delalet 
eder karine de yok değildir. 

Birinci olarak "il ha", oyalamak, meşgul olunması gereken gerçek maksat
dan ve mühim olan iş ve görevden eğleyip alıkoymak demek olduğu ve bundan 
iinccki surede "karia" (kıyamet) ve "mizan" (tartı) zikredilmiş bulunduğu gibi, 
hundan sonra da kabirler zikrolunacağı için "ilha", gerek vacib ve gerek mendub 
olan görevlerden ve işlerden, insanın hakikaten işine yarar kasdettiği, maksadı 
olması gereken, zikir, marifet (bilgi), tefekkür, dfü�ünme, şükür, taat ve ibadet 
gibi mühim işlerden alıkoymak; "Tekasür" de, buna karşı lık ahirette işe yara
mayacak, o kıyamet günü ameller tartılırken tartıda ağır basmayacak, o kızgın 
ateşten korumayacak ve bundan dolayı geçici dünyada insanı aldatıp ahirete 
yalnız hesap, sapıklık, azap bırakacak olan gurur mcta 1 şeylerin çokluğuyla 
öğünmek olacağı anlaşılır ki, Hadid SOresi'ndcki ;(&;� L.J� �� � Q�ı i�ı �ı 
/t�'ıl.ı �(,:.)11 � }�� � "Muhakkak dii11ya hayatı hir oy;m. e<�/�nce, sar, kentli 
aramzda övünme, mal ve evlat çoğaltma yarışıdır. " (Hadid, 57 /20) ayetinin mef
humu demektir. Nitekim Buharl'de, İbnü Abbas'dan, "mal ve evlatda çokluk gu
ruru" denilmiştir. 

İkinci olarak: )�1 de "Elif-tam" ahd için olarak nüzul sebebindeki 
manaya i�aret olur. Bunda ise bir kaç rivayet vardır: Bir çok tefsirc inin zikret
tiğine göre Abd-i Menaf oğulları ile Schm oğulları, hangimiz daha çoğuz diye 
birbirlerine karşı öğünmüşlerdi. Abd-i Menaf oğulları çok geldi, bunun üzerine 
Sehm oğulları, bizi dediler, cahiliye devrinde zulüm yok etti, haydin hem sağ 
olanlarımızı, hem ölmüş bulunanlarınıızı sayışalım! Bunda da Sehm oğulları 
çok geldi, bu sure bunun üzerine indi. Bazı rivayette de kabirlere kadar gittiler. 
İbnü Ehi Hatim'in Ebu Büreycle'<lcn bir nakline göre de: Ensar kabilelerinden 
Harisoğulları ve Harsoğulları karşılıklı öğüşmüş ve çokluklarıyla böbürlenmiş
ler. Bir taraf: "Bizde filan ve filan gibiler var" demiş, diğerleri de öyle demişler. 
Böyle dirileriyle ögünüştüktcn sonra, "haydin kabirlere gidelim" demişler. 
Varmışlar, bir taraf kabirlere i�arct ederek: }�ı �1 "sizde filan filan gibiler 
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vur mı'!" dt· ıuii. diğerleri de o şekilde karşı l ık vermişlerdi, bunun üzerine nazil 
ulthı, dt•mi�l ir. B u  i k i  rivayete göre demek nüzul sebebi, ölülerle bile öğünecek 
dcl'Cl'C:'dl· ııdt•d ile \Okluk gururudur. Bu manada olan çokla öğünmeler de delalet 
hnkınıııulıın huna katılmak gerekir. Ancak birincide bilfiil kabirlere kadar gidil
m�m i� .  sadece kabirlerde bulunan ölülerin adları ve adecJleri anılarak 
l\�OııOlıııtiilÜr. Diğerinde ise bilfiil kabirlere kadar da gidilmiştir. Bir de Ensar 
Mrdi ııc'dc olduğu için, bununla surenin Medeni olduğuna delil getirilmiştir. 
(>ıu:cki ise meşhur olduğu vechile Mekkl olduğunu gösterir. 

Bunlardan ba§ka İbnü Cerir ve AICıs!'nin kaydettiği üzere Buharı, Übeyy b. 
Ka'h (r.a.) den rivayet eylemişlerdir. Demiştir ki: Biz şu: JL. ::,.. �.>G r�i �'J �1 :J 
yli ::;. � a,, y?. ;.J y�ı �-' r·,)j ;.ı �� � 'J� �l,j 4_,)G ��·.:y "Ade�a'

ğt�nun iki vadi 
mal a olsa üçüncü bir vadi daha isterdi, Ademoğlunun karnını ancak toprak dol
durur, sonra Allah tevbe edenin tevbesini kabul eder."( l )  kelamını Kur'an'dan 
görürdük, ( lAıf0I �;) )lS'.81 µı sonuna kadar nazil oldu. Tirmizi ve İbnü Cerir, 
Abdullah b. Şihhir'den rivayet etmişlerdir ki: Anılan zat, Peygamber (s.a.v)in 
huzuruna varmış, Resulullah )lS'.81 µı okuyormuş, buyurmuş: �L. r·�i �I :ı� 
·-· 1·u � · 1  :- · �·.u � · ı  �U �� C. \rı cl!L. •. clJ · ,;,: ıL."Ademog..- !u "malım � . J - J - ı:r ı,rJ IJ' ' ' ,. , , , ; 
malım" der. Halbuki malından sana ancak sadaka verip geçirdiğin, yahut yeyip 
tükettiğin, yahut giyip çürüttüğünden başka ne var?"(2) Tirmizi, "bu hadis ha
sendir, sahihtir" der. İbnü Cerir de der ki: Resulullah'ın . . .  µı okuyup da aka
binde öyle buyurması, çoklukla öğünmenin, mal öğünmesi olduğuna işaret 
eder. ()) İşte bu rivayetlerden dolayı tefsircilerin bir kısmı önceki rivayetlere 
göre bu çokla öğünmeden maksad, adet çokluğuyla öğünme olduğunu kabul 
etmişler; bir kısım da sonraki rivayete göre mal çokluğu ile öğünme olduğuna 
kani olmuşlardır. Öncekiler nüzul sebebi olmakta açık olduğu gibi, sonraki de 
Resulullah'dan gelen sahih bir tefsir olduğu cihetle Buhari'nin de işaret ettiği 
vechile ikisini de ccm etmek ayetin mutlak oluşuna daha uygun ve birinci ola
rak beyan olunan açıklamaya ve Hadid Suresi ayetine de uymaktadır. Şu halde 
bundan bütün her şeyde çokluk yarışının kötülenmiş olması lazım gelmez, 
çokluğuyla öğünülecek şeyler de vardır. 

Razi de der ki: "Ayet, çokla gururlanmanın ve öğünüşmenin dinde kötülen-

(1)  Buhfiri, Rikak, 10; Müslim, Zekat, 1 16, 1 19; Tirmi:zi, Züh<l, 27, Mcnakih, 32; İhn Macc, Zühd, 
27; Darimi, Rikak, 62; Ahmed b. Hanbd, 111, 122, 176, 192, 198, 236, 238, 272; iV, 368; V, 
ı 17, 132, 219, 221; vı, 55. 

(2) Müslim, Zühd, 3, 4; Tirmi:zi, Zühd, 31, Tcfsiru Sureti 102/1; Ncsai, Vcsaya, 1; Ahmed h. Han
hcl, 11, 368, 412;  ıv, 24, 26. 

(J) el-Taberi, a.g.c., XXX, 183. 



( 'tiı.: J() 1 02- TEKASÜR SÜRESİ: 1 40 1 

ıııi� olduğuna delalet ediyor. Akıl da, hakiki saadet de çokla gururun ve öğün
llll'.llin kötülenmiş olduğuna delalet eder. Hz. Abbas'm su işleri elinde olmasıyla 
ilgiinınesi ve Şeybe'nin Kabe'nin anahtarı elinde olmasıyla öğünmesi üzerine 
l lz. A l i : " Ben kılıcımla küfrün hortumunu kestim, küfür müsle (yani burnu, 
kulağı kesik) oldu da, siz müslüınan oldunuz." demişti, bu onların gücüne git- · 

1 -

ı�ıi�ti. Bunun üzerine Tev1be Suresi'nde �I ::;J' rı;JI 
.. 
�ı i��� [�I �� �r.;1 

JJı �-:-d � :U.�� .j:1'J1 r�G �� "Hacılara su verme ve Mescid-i Haram'ı onarma 
işini yapanı, Allah'a, ahiret gününe inanan ve Allalı yolunda cilıad edenle bir mi 
tuttunuz?" (Tevbe, 9/19) ayeti nazil oldu diye gelen rivayet de bu cümledendir. 
�:bJ �� C·: �t, "Ve Rabb'inin nimetini anlat. " (Duha, 93/11) ayetinin tefsirinde 

,. .,,. "' ,,, 

tlc insanın başkaları tarafından kendisine uyulacağını sandığı takdirde itaat ve 
güzel ahlak ile nimeti anmak üzere iftihar etmesi caiz olduğuna dair söz 
gcçmiştir.( 1 )  Şu halde sabit olur ki: Dinde kötülenen mutlak çoklukla gururlan
ma değildir. Belki ilminde, taatte, güzel ahtakta çokla gururlanmak öğülmüştür 
ve hayırların aslı odur. Onun için }�1 'deki elif-tam JI istiğrak için değil, 
ahd-i sabık (geçmiş ahd) içindir ki, o da dünya lezzetleri ve ilgileriyle çok 
öğünmedir. Çünkü Allah'a itaat ve kulluktan alıkoyan odur. Bu cihet, akıllarda 
karar kılmış ve dinlerde üzerinde ittifak edilmiş olduğu cihetle çokluk üzerinde 
öğünmeye harf-i tarif Jı getirilmesi güzel olmuştur. Biz de şunu ilave edelim 
ki: Hayırlarda yarışma, musabaka yalnız caiz olmakla kalmaz, aynı zamanda 
ı�:.:., "yarışın" emirleriyle emredilmiş olduğunda da §Üphe yoktur. ..:.ıÇ.JJı ı;;.:· .u 
"Hayırlarda yarışuuz. "(Bakara, 2/148; Maide, 5/48) emir; viı::J'i clJ� �� 
�;_..;ı::"lı "Yarışanlar, hımwı için yarışsmlar. " (Mutaffifin, 83/26) teşvik et�ektir. 

, 

Razl'nin akıldan maksadının da bu gibi nass (kesin dini delil)larm delaletleri ol-
ması gerekir. Bununla beraber hayırlar ve itaatlardaki çokluk yarışında da Allah 
için iyilik etmek, ihlas ve nimetleri anma halleriyle gösteriş ve kibir tarzında gu
rur ve öğünüş-meyi ayırmak, fGt � ı;.;; 'J� ''A llalt'uı size verdikleriyle şımar
mayınız. " (Hadid, 57 /23), G)J )ıı.:l:. tl? � � 'J JJı �I "Mulwkkak Allah, kurum-

.. .. 

lu, böbürlenen insanları sevmez. "  (Nisa, 4/36) gibi yüce ayetlerin mefhumlarını 
unutmamak lazım gelir. Zira hayır ve güzel amellerin güzelliği ve tartıda ağır 
gelmesi yalnız adedlerindeki çokluğundan dolayı değil, daha çok nitel iklerinde
ki samimiyet ve ihsan iledir. �ı ip �(�1 :h �G :· _,Wı ı.S.>:·.� � Jj "De ki: 

, .. , 

'Murdarla temiz bir olmaz. Murdaruı çokluğu hoşwıa gitse de. " (Maide, 5/1 00) 
buyurulmuştur. Burada kötülenmiş olan çokla gururlanmak da o gibi güzel 
amellerden alıkoyan ve içeriğinde bir çeşit oyun bulunan gururlanmadır. Bunun 

(1) Fahrü'r-Razi, a.g.e., XXXII, 76. 
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nlhn yt•t k n hu· gidiıH:c.:yc kadar aldatan öyle dünyevi şeylerle ilgili gururlanma 
oldıı!ltıtın �tı d : ı  delalet  eder. �ll..Jı ;J.;j � Ta kabirleri ziyaretinize kadar. 
Uıınu ll� mlıııi"ı vl'rilıni�tir: 

Biriıırisi: l lk zikrolunan nüzul sebebi rivayetlerine göre: Tekasür (çokla gu
nırluııma ) . <.;tık luk davasıyla gurur ve iftihar sizleri öyle oyaladı, Allah'a itaat ve 
�ııı. ı ıhı ı ıdan korunmak için yapılacak karlı işlerinizden öyle alıkoydu ki, dirileri 
hilinli ı ı iz de, hatta kabirlerdeki ölüleri saymaya, onlarla iftihar etmeye kadar git
t iniz. l lalbuki kabirleri ziyaret edenlerin çoklukla gururlanması, ölülerle öğünüp 
sl'v innıcsi değil, onlardan ibret alarak gafletten uyanması ve o kızgın ateşten 
kurtulmak için tartıda ağır basacak güzel amelJere çalışmaları gerekir, demektir. 
Bu şekilde birinci rivayete göre, kabirleri ziyaret, ölüleri, saymakla öğünmekten 
mecaz veya kinaye olmuş olur ki Keşşaf sahibi bunu tercih etmiştir. İkinci ri
vayete göre ise mecaz ve kinayeye ihtiyaç yoktur. İkisinde de �1 ve f,._,J fiil
leri hakikati üzere mazi (geçmiş zaman) manasınadırlar. Onun için tefsircilerin 
çoğunluğu, ayetin zahiri, önceki rivayetler gereğince vaki olanı sayı bakımından 
çoklukla öğünmeye ve iftihar etmeye daha çok uyduğunu söylemişlerdir. İbnü 
Cerir'in rivayet ettiği vechile Katade şöyle demiştir: "Biz, felan oğullarından 
çok çokluğuz, biz felan oğullarından daha öndeyiz." diyorlar ve halbuki her gün 
sonlarına kadar düştükçe düşüyorlardı. Vallahi hep böyle gittiler, sonunda hepsi 
kabir ehli oldular". Şu halde bu manada olan diğer boş yere çoklukla öğünme ve 
iftihar etme gururları bundan ibare ile değil, delaletle anlaşılmış, bundan sonraki 
)ı.S" zecri (zorlama) de bu sebeple yapılmış olur. 

İkincisi: Tekasür, yani dünya hırsı, mal, evlat ve adet çokluğuyla öğünme 
sevdası sizleri öyle gaflete düşürdü, eğledi, oyaladı ki, kabirlere gittiniz, ölüm 
anına kadar, yani canlarınız çıkıncaya kadar ömürlerinizi öyle dünyayı tutmak 
iç in sarfettiğiniz, boşuna eğlence ile geçirdiğiniz, akıbetiniz, ahiretiniz için gay
ret ve amelde bulunmadınız. Sadece mal ve evlat çoğaltmayı düşündünüz. Ni
hayet ölüm haline geldiniz, ölmek, gömülmek üzere bulunuyorsunuz. Ey öyle 
olan gafiller! Sizler kendinizi kurtaramayacaksmız, cehennemi boylayacaksınız, 
demektir. Bu şekilde kabir ziyareti ölüm halinden eya ölümden ibaret olur. Nite
kim bu manada Ahtal şöyle demiş: 

w. ;_,� r��ı :;r� (,:!.& � r �, � ::.; 
"Bu sene, hiç bir dost on gece rahat kalamayacaktır. 
Ya, yara sargısının acısını tatmıştır, yahut bir kabri ziyaret edecektir". 
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( " l  lal i l" kelimesi noktalı veya noktasız; "aşr" kelimesi, "ayn"ın fethası 
vl.:ya kcsrcsi olmak üzere iki rivayet vardır). 

Cerir de ona şöyle demiştir: 

�:GJ r�1 �U 

"Ebu Malik kabirleri ziyaret etti� 
Fakat onları ziyaret edenlerin en alçağı oldu". 

Üçüncüsü: Tirmizi, İbnü Cerir ve İbnü Münzir ve daha bazıları Hz. Ali ker
remallahu vechehudan rivayet etmişlerdir: Demiştir ki: "Biz kabir azabı 
hakkında şüphe eder dururduk, ta )�ı �1 nazil olana kadar". (l )  Demek ki 
�u:.lı ;J�j � "kabir azabını tadıncaya kadar" demektir. Yahut bu manaya işaret 
etmekte ve bunun özellikle çok öğünmek kendilerini oyalamış olanlarla ilgisini 
göstermektedir. Çünkü o hırslı kafirler kabre girdikleri veya girecekleri gün o 
gafletten uyanacak, bütün ömürlerince çoğaltmak için oyalandıkları gelip geçici 
şeylerden ayrıldıklarını ve yalnız vebalini yüklenip kaldıklarını göreceklerdir. 
Bu iki vecihte kabre girince o oyun ve çokla gururlanmanın kalmayacağına 
işaret edilmiş olur. Ve r.;�j (ziyaret ettiniz) ya muzari (şimdiki veya gelecek za
man) manasında olup gerçekleşmesinin kesin olmasından dolayı mazi (geçmiş 
zaman) kipiyle ifade edilmiştir. Yahut geçmişte ölmüş olanlar üstün getirilmiş 
veyahut çokla öğünme hırsı yüzünden ölmek üzere bulunanlar veya fertlerin 
çokla gururlanma hırsı ile yıkılmaya yüz tutmuş olan kavim kabre girmek, kabir 
azabı çekmek halinde tasvir edilmiş demek olur. Hatta ��j �I takdirinde olarak 
masdar ile tevil edilmiş, yani ziyaretimize kadar demek olduğu için, zaman 
manasından soyunmuş de olur. Tamamen mazi manasını muhafaza etmek üzere 
Ebu Müslim, Allah Teala bu sureyi kıyamet günü kafirlere serzeniş olarak 
söyleyecek, demişse de y-._() I � �;.,r.; :,J � "Hayır, eğer kesin bilgi ile bilseniz. " 
hitabı bu manaya pek yakışmaz. Kıyamette değil, dünyada ve kabirde bir hitap 
olmasını gerektirir. 

Hikaye olunur ki, Arabinin birisi bu ayeti işittiği zaman şöyle demiştir: 
Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki kavim kıyamet için diriltilecek, çünkü "zair" 
(ziyaretçi) kelimesi munsariftir mukim değildir. Ömer b. Abdilaziz hazretlerin
den de şöyle rivayet olunmuştur: Ziyaret eden kimse muhakkak dönecek, ya 
cennete, ya cehenneme gidecektir, demiş. Ziyaretçinin ziyaret yerinde, çok dur-

(1) Tirmizi, Tcfsiru Sureti 102/2. 



· l lM 1 02- TEKASÜR SÜRESİ: 2 Cüz: 30 

maması da gerek olduğu için denilmiştir ki, bunda ölülerin kabirlerde pek çok 
durmayacağına da işaret vardır. 

Yukarıdaki izahattan anlaşılacağı üzere ayette J:.. , )� ün de 4)1 nın da 
gayesi olması muhtemeldir. Öyle varlıkla gururlandınız ki, hatta kabirleri ziya
ret ettiniz, ölülerle öğündünüz, yahut öyle oyaladı, eğlendirdi ki, ölülerle 
öğünmek üzere kabirleri ziyaret ettiniz. O derece eğlendiniz, yahut ölünceye, 
ölecek hale gelinceye, kabir acısını tadıncaya kadar eğlendiniz, demek olabilir. 
Önceki nüzul sebebi rivayetleri birinci ve ikinciye, sonraki de sonrakine uygun 
olur. Öncekilerde gaye mugayya (gaye edinilen)da dahil olarak kabir ziyareti 
malla öğünmenin ve oyalanmanın en yüksek sırrı demek olur. Sonrakinde ise 
gaye, mugayyadan hariç olup, kabre gidilmekle malla öğünme ve oyalanma 
sona ermiş, kalmamış olur. Ayetin zahirine en uygun olan da öncekilerdir. Bu 
ise kabir ziyareti çok öğünmenin, oyalamanın son derecesi olmak itibarıyla 
kötüleme ve yasaklanmasını ifade eden bir azarlama demektir. Fakat bu 
kötüleme ve yasaklama mutlak değil, mezarlar ve mezardakilerle öğünme, gu
rurlanma ve oyalanma mahiyetinde olmak kaydiyle kayıtlanmıştır. Şu halde 
böyle olmayanlar bu hükme dahil olmaz, mefüum-i muhalif (tersine anlay ı§)de 
kalmış bulunur ki, bunun da kısaca hükmü burada sunulmuş olmak veya gaye
nin mefhumu ile amel edenlere göre caiz olmaya işaret etmektir. Susularak 
geçildiği takdirde de ahireti hatırlamak, düşünmek hikmetiyle meşru oluşu ne
bevi hadis ile beyan olunmuştur. Zira Ebu Davud'un rivayet ettiği vechile ;J�:�: 
i? �ı �)'"� �ıj �J�.J) ;;i)I i�GJ ::,&. "Size kabir ziyaretini yasaklamıştım. Kabirleri 
ziyaret �din: çünkü � ahireti hatırlatır. ,,( I ), daha yaygın olan diğer bir lafızda 
�J�.J) \'1 !;,.ili ��G-! � ��·_4: :- �s- "Size, kabir ziyaretini yasaklamıştım, haydi onları 
ziyaret edin, çünkü o size ahireti hatırlatır." buyurulmuştur. Gerçi bu hadis 
mütevatir olmadığı için ayeti ne tahsis, ne takyid, ne de neshedemez. Onun için 
bunda söylenen yasaklama, ayetteki yasaklamadır, denemez. Fakat ayetin sus
tuğu veya mücmel olduğu noktaları beyan eder. Ve önce kabir ziyaretinin Pey
gamber tarafından yasaklanmış olduğunu da haber verir. Bundan dolayı Fahred
din Razi, bu ayetin manasını açıklarken der ki :  "Bununla Allah Teala onları 
nefislerinden hayrete düşürüyor ki şöyle demek gibidir: Siz ne büyük şaşkınlık 
ediyorsunuz! Farzediniz ki siz ölülerinizle daha çoksunuz, fakat ondan ne çıkar, 
size onun ne faydası olur? Zira ziyaret bir yere gitmektir, bu ise bir çok maksat
larla olur, onların en önemlisi ve uymaya en layık olanı kalbi inceltmek ve 

( 1 )  Müslim, Ccnaiz, 106, Edahi, 37; Muvalta, Dahaya, 8; Ahmed h. Hanbcl, 111, 38. 
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dl:nya sevgisini silerek ahireti düşünmektir. Çünkü kabirleri seyretmek onu 
meye.lana getirir. Nitekim Peygamber (s.a.v .) �-lj IJ.J�J') �1 ;'�I !�C..; � ��·_4; :- �s
�_,(.i "Size kahir ziyaretini yasaklamıştım, haydi onları ziyaret edin, çünkü o 

size hatırlatmadır. " buyurmuştur. Sizler ise onun aksini yaptınız, kalp sıkıntısı 
' 

ve dünya sevgisine dalarak kabirleri ziyaret ettiniz. İşte önerme böyle tersine 
olduğu için A11ah Teala da bunu hayrete düşürme makamında zikretti".( l )  Yine 
hu manadan dolayı denilmiştir ki: Bu ·ayet geçmişlerle çokluk taslamak ve 
onunla öğünme ve gururlanmak için kabir ziyaretini çok yapanları uyarmaktır. 
ibret almak ve ahireti düşünmek için ziyaret edenlere değil. Nitekim. . . .  ��· . .43 
diye başlayan Ebu Davud hadisi onun meşru olduğuna işaret eder. Bu söz 
doğrudur. Zira ayet, kabir ziyaretini mutlak olarak kötülemiş, çokla öğünme ve 
gururlanma suretiyle ziyaretleri kötülemiş ve azarlamış, diğer ciheti gayenin 
mefhumu ile sessiz bırakmış, onun da ahireti hatırlatmak için olanlarını hadis 
meşru kılmıştır. Fakat gariptir ki AJCısl buna clJ1 � J� ��1 �1 � �� "Şüphe 

,, # , , 

yok ki, ayetin bundan uzak olduğu açıktır. il diye ayetin ilgisi olmadığını 
söyleyerek itiraz etmiş, sonra da kısmen tasdik ederek: "Evet mezardaki ile 
öğünmek veya ziyaret ile gururlanmak için kabir ziyaretinin kötülünmesinde söz 
yoktur. Nasıl ki mutasavvıflara nisbet iddia eden cahilJerden bir çoktan, 
şeyhlerin (Allah onlara rahmet eylesin) kabirlerini ziyaretle öyle yapıyorlar, 
onunla beraber taat itikad ettikleri birtakım kötülükler, yol diye tuttukları bir
takım çirkinlikler ve daha ne işler yapmaktadırlar ki onlara satırların sineleri dar 
gelir. ıı(ı) dem iştir. 

Görülüyor ki kendisi de kabir ziyaretini kötülemeyi, öğünme ve gururlan
ma ile kayıtlamış, sonra da onu bir takım kötülükler ve şerler işlemesine alet 
eden cahillere şiddetle hücum etmeye fırsat bularak, kabir ziyareti öğütlenme 
ve hatırlama için de olsa caiz değilmiş gibi ileri gitmiştir. Maksadı hadisin dela
let ettiği ibret ve hatlrlatma hikmetiyle meşru olan ziyareti inkar değil, mcf
hum-i muhalif (zıt kavram) geçerli olmamak bakımından ayetin suskun 
olduğunu ve asıl söylenmesi kötülenmiş olan ziyaretleri kınama yönünde bulun
duğunu söy1emek olacaktır. Fakat bu münasebetle hadisin işareti ile mc�rul uk 
yönünü de açıklamış olan önceki sözü eleştirmesi doğru ·d eğildir. Gerçekte şeref 
ve şan ile gitmiş büyük geçmişlerin, babaların ve dedelerin iyiliklerine ve ol
gunluklarına varis olmayan, onların hayır ve haseneleriyle ahlaki faziletlerini 
------------

( 1 )  Fahrü'r-Razi, a.g.c., XXXtl, 76-77. 

(2) A!Usi, a.g.c., XXX, 287. 
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dnlrn llt•riyc• J'.•' ' l l irnwk İ\İn kendilerinde yaşatmayan, onların hayat ve akıbetleri
ni  dO�Oımu-ldt· ihıct a l mak, o şekilde kendisinin sonunu düşünmek istemeyip de 
sıu lt'l.'l' oııl:ıı ın isim ve �anlanyla öğünmek, ölmüşlerin çokluğuyla gururlanmak, 
�Orllnıil� kemik leriyle övünmek, gömülmüş bulundukları kabirleri çiğneyerek 
n1ı·rlt·riııdı: düğün ve eğlence yapar gibi ciciler bicilerle eğlenmek, yanı başında 
ne.; kalaıı koın�usunu düşünmeyip de kimseye faydası olmaz, israftan başka ad 
vt·rilııwz masraflar bile yaparak gösteriş için kabir ziyaretlerine gidenlerin, kabir 
ıiyard i n i  ters gayelerle kötüye kullanmış, çokla öğünmek kendilerini sapıtmış, 
ı amamcn �lfJı �':,j J;.. )lS'.81 �l "çoklukla öğünmek sizi kahir/ere varıncaya 
kudar oyaladı " ayeti manasında dahil, kötüleme ve kınamasına layık olduklarını 
hatırlatmak doğrudur. Fakat kabir ziyaretinin meşru olan yönü yokmuş ve bu 
ayette ondan bahsetmek münasebet almazmış gibi zannettirmek doğru değildir. 
Fıkıh kitaplarında kabir ziyaretinin dine uygunluğu ve adabı · hakkında bahis 
vardır. Bu cümleden olarak "Dürrü Muhtar" da: "Kabir ziyaretinde bir sakınca 
yoktur, isterse kadınlar için olsun. Çünkü �J�J') )'1 �I i).�J � ;J�·-�; :-.�5 "Size 
kahir ziyaretini yasaklamıştım, haydi onları ziya;et e;li,;. ,,

( l ) hadisi vardır" 
İmdaa, Mücteba, Bahir ve Redd-i Muhtar'da: "Doğrusu hadiste cmrolunduğu 
için mendubdur". "Redd-i Muhtar" da: "Her hafta ziyaret olunur, en faziletli olan 
Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Perşembe günleridir". "Fethu'l-Kadir"de: 
"Sünnet olan, ayakta duadır. Nitekim Peygamber (s.a.v) Bakıa çıktığrnda öyle 

' 

yapıyordu ve diyordu ki: �_..i> )' � �I : U �I Ulj �°f.. 1') i� � ��1 "Selam siz-
lere müminler kavminin yu�dı/2J, biz de, -fnşa,,A llah- sizlere katılacağız. ,,(3) 

"Şerh-i Lübab" da: "Ziyaretin adabındandır. Ziyaretçi alemin baş ucundan değil, 
ayak ucundan gelir, fakat bu mümkün olduğu takdirdedir. Yoksa Peygamber 
(s.a.v.) bir ölünün başı ucunda Bakara Suresi'nin baş tarafını, diğer bir ölünün 
ayak ucunda da sonunu okumuş olduğu sabittir. Edeplerinden biri de sahih olan 
µ �'i.J1 lafzıyla selam vermektir, "aleykümüsselam 11 değil. Zira şöyle varid 

1 / 

olmuştur: �GJı �� 8 J.ıı J'w �� )' � aJı : W. �-' u_ı� 'v-.:-:'f.. 1') /,, � r�1 "Selam 
sizlere müminler kavminin yurdu, biz de -inşô A llah- sizlere katılacağız, bizim 
ve sizin için Allah'dan afiyet dileriz". Sonra ayakta dua eder, oturursa hal-i 

( l )  Müslim, Ccnaiz, !08; Tirmizi, Ccnaiz, 60; Ncsai, Ccnaiz, Hll; İhn Mac.:c, Ccnaiz, 47, 48; 
Ahmed b. Hanbd, 1, 145, 452; III, 38, 63, 66, 237, 250; V, 350, 355, 356, 357, 359, 361 .  

(2) Denilir ki "yurt" laflı muhkamdır, (y<ıni cümle arasında l'azhı hir kelimedir). Yahut zikredilme

si Hizım k:ıhilindcndir. Çünkü yurda selam verilince oranın sakinlerine haydi haydi vcrilmi� 

olur. İhnü Ahidin'dcn naklen. (Mücllil) 

n> Mi.islim, Ccnaiz, 102: Ehu Davud, Ccnaiz, 79; Ncsai, Taharet, 109, Ccnaiz, 103; İhn Macc, Cc

nai:ı. 36; Muvatta, Tahan:t, 21'; Ahmed h. Hanhcl, vr, 22 1 .  
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lıııy;ıtındaki derecesine göre uzak veya yakın oturur ve Kur'an'dan kolayına gc
kııi okur. Bu cümleden olarak Fatiha'yı ve Bakara Sfıresi'nin başını �� e ka-
daı ve Ayctiil'-kürsi ve Amenerresulü, Yasin Suresi, Mülk Suresi, Tekasür 
St.ı n:.si ve on iki yahut onbir yahut yedi yahut üç kerre İhlas Suresi, okuyabil-

, 

tligini okur, sonra r/J_ı �1.iJ'i; J_ı �lfl) (. y(,; ��1 �1 "Allahım, okuduğumuzun . 
�L'vabını felana veya onlara ulaştır." der. Gerek kıraat ve gerek diğer amellerden 
iılüyc sevap hediye edilmesi hakkında "İbnü Abidin"de geniş bilgi vardır. 
<'>zcti: Hac Ani'l-Gayr (Başkası adına haccetme) bahsinde alimlerimiz açıkça 
süy lcınişlerdir ki, insan namaz, oruç sadaka veya diğer amel inin sevabını 
ha�kasına yapabilir. (Hidaye ). Hatta "Muhit "den naklen "Tatarhaniye"nin Zekat 
bahsinde: Sadaka veren için en faziletli olan bütün mümin erkek ve kadınlar için 
niyet etmektir. Çünkü o onlara ula§ır, kendi sevabından da bir şey eksilmez. 
"Bahir" de: Bir kimse namaz kılsa veya oruç tutsa veya sadaka verse de sevabını 
gerek yaşayanlardan ve gerek ölülerden başkasına yapsa caiz olur. Ve sevabı, 
Ehl-i Sünnet ve1l-Cemaat'e göre onlara ulaşır. (Bedayi). Hafız İbnü Teymiyye, 
kıraet savabının Peygamber (s.a.v.) hazretlerine hediye edilmesini yasaklamak 
istemiş, çünkü onun yüksek şanına ancak onun izniyle cür'et edilebilir, o ise ona 
salevat getirmek ve onun için vesile istemektir, demiş. Sübki ve daha diğerleri 
ise bu gibi hususlarda özel izne ihtiyaç olmadığını İbnü Ömer'den ve daha 
başkalarından misal göstermekle beyan ederek onu reddetmİ§lerdir. 

İmam-ı Azam, İmam Ebu Yusufa uvasiyetnameusinde şöyle demiştir: Sul
tanından ilme uygun olmayan bir şey gördüğün zaman, onu kendisine itaatinle 
beraber an, çünkü onun eli senin elinden kuvvetlidir. Ona, ''Ben senin sultan 
olduğun, başkaları üzerinde otoriteyi haiz bulunduğun şeyde sana itaat ediciyim. 
Ancak gidişatında ilme uygun olmayan bir şey arzedeceğim.u dersin. Bunu sul
tanın yanında bir kerre yaparsan yeterlidir. Zira üzerine düşer ve devam edersen 
belki sana kahrcclerler. Bu da dinin yıkımı olur. Şayet senin dininde ciddiliğini 
ve iyilikleri cmretmckteki hırsını anlamak için onu bir iki kerre yaparsa, bir 
kerre daha yaptığı zaman yanına sen yalnızca gir ve dinde (iğüt ver. Eğer bid'at 
ehli (sapık mezheb sahibi) ise, sultan da olsa, onunla tartış, Allah'ın Kitabı'ndan 
ve Resulullah'ın sünnetinden bildiklerini söyle. Kabul ederse ne ala, etmezse 
artık seni ondan korumasını Allah Teala'dan dile ve ölümü an. Üstadın ve ken
dilerinden ilim aldığın kimseler için bağtşlanmalarını dile ve Kur'an okumaya 
devam et, kabirleri, şeyhleri ve mübarek yerleri çok ziyaret et. 

Hep bunlar, kabir ziyaretinin de meşruluğunu, hikmetini, zamanını, usul ve 
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t'tlr.plrı in i  güsll'rııwktcllir. Dikkate şayandır ki bunlarda ölülerden bir şey iste
mek, "yt·ti� t•y ldan" gibi yardım istemek yoktur, ancak selam vermek 8 JJı Jt:..; 
�Wı �, "Allah 'tan hize ve size afiyet dileriz. "(1) gibi gerek diriler ve gerek 
<UUh�r hak k ında selamet ve afiyet için Allah'a dua etmek ve Kur'an okuyup se
vabın ı  hediye etmek ve bilhassa geridekilerin de onlara katılacağını düşünerek 
kamil iman ile gitmek için hazırlanmak üzere inşa Allah (Allah dilerse) diye 
ilfıhi iradeye sığınmak vardır ki, bunun özeti ölülerden birşey dilenmeksizin on
lara sa<lece ruhlarını şad edecek, Allah katında mertebelerini yükseltecek sevap 
hediye edip, her ne dileyecekse Allah'tan dilemek ve bütün kalbiyle ahireti, so
nunda o kabirlere gidileceği ve o kabirlerin deşileceği ve gönüllerdekinin deri
leceği, insanların dağılmış çekirgeler ve dağların atılmış boyalı yünler gibi ola
cağı ve amellerin tartı l ıp tartıları ağır basanların razı olan geçime ve hafif 
gelenlerin kızgın ateşe ayrılacağı günü düşünüp Allah'a kamil iman ve güzel 
amel ile ermek azmini kuvvetlendirerek, insanları aldatan gurur ve çokla 
öğünme hırsından sıyrılıp tartıda ağır basacak hayır işlerle hayatın feyiz ve mey
vesini derlemeye çalışmaktır. Ölenler, Allah katında derecelerine göre ya razı 
olan geçim veya kızgın ateşe gitmek üzere Allah'a dönmüş veya döndürülmüş
lerdir. Hayatta olanlar da �l::;. t- ::;Jı "Kişi sevdiğiyle beraberdir. ,ı(Z) sözü üzere 
sevdikleriyle haşrolunacaklarından, iyileri sevenler iyilerle, kötüleri sevenler de 
kötülerle haşrolunacaklardır. Sevginin kıymeti de JJ Ç- �1 Cti �.ı1C, "İnananlar 

' ' ' 

en çok A llah'ı severler. " (Bakara, 2/1 65) ayeti gereğince Allah için olması ve 
1 1 ' �I � vi�O J.Jı �� ;.��$' � I  Jj "De ki: 'Eğer A llalı'ı seviyorsanız bana uyun ki 

Allah .da ,\:izf sevsin. ,, ·(Al-i i{nran, 3/31 )  emri gereğince Allah için itaatte bulun-
mak dolayısıyladır. Yoksa ölenler Allah katında ne kadar iyi olurlarsa olsunlar. 
: f'" • ı �l.S' � :  f�· ! t.{ ��·,:.s ı.:. • �r � (. ı·.1 � � l:.1 � "Onlar bir ümmetti gelip ı.)� '..>' ıJ...JN.-1 J • (""""'.J • '+" ' . 

geçti: Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz, on� 
ların yaptıklarından sorulmazsınız. " (Bakara, 2/1 34) ayeti hükmünce, geçmiş
lerdir. Onların kazancı kendilerine, siz:n kazancınız sizedir, siz onların amelle
rinden sorumlu olacak değilsiniz. Onun için onlarla öğünme ve gururlanmanın 
manası yoktur. � .• :· : ��G ,ı:·.: �41 ''Ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden , , , 
yardım bekleriz. " (Fatiha, 1/5) anlaşması gereğince ibadet Allah'a ve yardım ise 
ancak Allah'tandır. Allah için halka yardım öğülmüş ve emredilmiş ise de halk-

( 1) Müslim, Ccnaiz, 1 04; Ncsai, Ccnaiz, 103; İbn Macc, Ccnaiz, 36; Ahmed h. Hanhcl, V, 353, 

360. 

(2) Buhar!, Edch, 96; Müslim, Birr, 165; Tirmizi, Zühd, 50, Daavat, 98; Darimi, Rikak, 71;  

Ahmed h. Hanhcl, 1 ,  392; III, 104, 1 LO, 159; IV, 107, 160, 239, 241. 
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lan dilenmek kötülenmiştir. Dirilerden istenmesi caiz olmayan, şeyleri ölülerden 
istemenin hiç yakışmayacağı da açıktır. Onlardan faydalanma, onların O halleri
ı ı i  ve gidişatlarmı düşünerek ilmi, ameli eserlerinden ve güzel gidişatlarını 
ya�atmak suretiyle ruhaniyetlerinden istifadedir.( l ) Onun için İbnü Abidin 

. 

(Allah'ın rahmeti üzerine olsun) "Redd-i Muhtar"da der ki: "Veliler, Allah'a ya-
kınlıkta farklıdırlar. Ziyaret edenlerin menfaatleri de, marifetleri ve suları ora
nındadır." Bir insanm bir kitaptan bir proplemini halletmesi, geçmişlerden bir 
istifadesi olduğu gibi, bir kabri ziyaretle bir kitap okur gibi düşüncenin uyan
dıracağı hatıralara göre bir etki alması da tabiidir. 

Bunun en güzeli de meydana gelen kalp inceliği ile ahiret hissini duyup, o 
1 uyanma ile hayata dönmek ve gaflet perdesini sıyırıp, kalan ömrünü hayır ve 

iyilikler ile Hakk'a kavuşanlara katılmak üzere hak yolunda güzel amellerle 
geçirmek azmini beslemektir ki, hadis-i şerifte buna: "Çünkü o size ahireti 
hatırlatır." diye tenbih edilmiştir. Böyle uyanma ile ibret alınması lazım gelen 
kabir ziyaretini, zıddına olarak, öğünme gururuyla çoklukla öğünmek için yap
mak, sıkmtının, gafletin son derecesi olduğundan dolayı öyle yapanlara �1 
�ll.)ı fJJ :,.;:;. ��I "Çoklukla övünmek, sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı. " 
hitabıyla azarlama yapılmıştır. Bu açıklama, kabir ziyareti, hakikat manasına 
olduğu takdirdedir. Buna, "Çoklukla öğünmek sizi ta kabirleri ziyaret edişinize 
kadar oyaladı." yani kabirleri ziyaret ettiğiniz zaman o çokla gururlanma ve 
oyalama kalmadı veya kalmaz, manası verildiği takdirde gaye, gaye edilenden 
hariç olacağından kabir ziyaretlerinin dünya hırsına çokla öğünme ve oyala
maya son vereceğine de işaret edilmiş olur. Fakat yukarda açıklandığı üzere tef
sirciler bu takdirde kabir ziyareti hakikat manasına olmayıp, ölümden kinaye 
olacağım söylemişlerdir. Çünkü çoklukla öğünmeye kesin şekilde son veren 
ölümdür. Gerçi bir ölü başmda bulunmak ve bir cenazeyi kabre götürüp defnet
mek veya sonra kabrini ziyaret etmek hallerinde de açıklandığı üzere kalbi olan
lara bu anahtar ve hatırlatma hükmü inkişaf etmez değilse de bu, genel ve kesin 
olmadığı gibi, bunlar hakikatle hep ölümün fer'i ve gereğidirler. Bir de bunlar 

(1) İbnü Kemal merhum risalderin<lcn "Hadis-i crhain" diye kırk hadisi §Crhedcn hir risalesinde, 
üçüncü hadis olarak, ;'�I �1 � ı) ._.:· U �'il u! �;;.; (;_ı "İşlerde şaşırdığınız zaman kahir eh

linden yardım isteyiniz. 11 (Kc�fü'l-hafo, 1 ,  88 (213) hadisini de anmış ve açıklcımı�tır. Fakat ri
vayetini, senedini zikretmemiş olduğundan, hu hadis yaygın olmakla hcraher, lafzının sıhhati 
teshil edilememiştir. Bununla beraber manası dua ve ihadct etme mahiyetinde olmamak 
şartıylcı, söylediğimiz gibi izahı mümkündür. Şüphe yok ki �),:.ı(, ;.:.ı� ı) ._-:'.(, "Sabır ve na

mazla yardımı isteyin." (Bakara, 2/153) ayeti daha doğrudur. (Müellif) 
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b'""'Udl�I lnkdııdc yasak ve kötülenmiş değil, sözün gelişi gayeye yönelik ola
ı nk vndp v�·ya ııa· ııc.lub olmak gerekir. Yani asıl maksat oyalamayı beyan ile 
1.uı lumu Vl' 11'/.ar l aıııat.lan çok kabir ziyaretine sevketmek demek olur. Fakat bu 
hnddizulaııdıı güzd bir mana olmakla beraber, bundan sonraki ile zecr (yasakla
"'" )l' uy�ıı ıı dü�mcz. Çünkü kelamın sevki, gereğinde keJamın yasaklama ve 
h·hdidi, dngnıdan doğruya ziyarete yönelmiş olmak lazım gelir. Bu ise zıtlık ve 
�l· l i�ki olur. Bundan anlaşılır ki, kelamın sevkedildiği şey kabir ziyareti değil, 
oyalama ve çokla öğünmekle kınamadır. Kelamın yasaklama ve zorlaması da 
ona y()11eliktir. Önceki vecihlerde ise çokla öğünmek için olan kötülenmiş kabir 
ziyareti bahis konusu olarak gaye, gaye edinilendc dahil olduğu için bu mahzur 
varid olmadığı gibi, gaye, gaye edilenden, kelamm sevkedildiği şeyden hariç ol
mak üzere ölüm manasına olduğu takdirde de varid olmaz. Ve meal şu olur: 
"Çokla öğünmek sizleri öyle gaflete düşürdü ki, ta canlarınız çıkıncaya, tenleri
niz kabirlere girinceye kadar. � İş öyle değil, sakının, öyle kabir ziyaretine 
varıncaya kadar çoklukla öğünme ve gururlanma ile oyalanmayın, sonu kabre 
varan dünyada çok önemli olan görevi unutup da boş, gelip geçici şeylerle 
eğlenip oyalanmak, mal çokluğuyla gururlanmak aklı olanlara yakışmaz; 
gerçek, sandığımız gibi değil. �.,:W 0";- İlerde bileceksiniz. Ne büyük gaflette 
bulunduğunuzu, bulunduğunuz halin sonu ne kadar kötü olduğunu, sonucunu 
gördüğünüz zaman anlayacaksınız. �.,:W J� � � Sonra, hayır, ilerde bilecek
siniz. Öncekini tekiddir. � İkincinin birinciden daha belagatlı olduğuna delalet 
içindir. Bir de önceki ölüm sırasında veya kabirde, ikincisi de ölümden sonraki 
dirilme sırasında denilmi§tİr. )13' "Hayır öyle değil. " Önceki yasaklamaları bir 
daha te'kiddir. Razi der ki :  "Bu iadenin güzel oluşu, çünkü her yerde � ya  
diğer yerlerindekinden başka bir şey takip ettirmiştir. Bu şöyle demek gibidir: 
Yapmayın azabı hak etmiş olacaksınız, yapmayın daha diğer zararlara giriftar 
olacaksınız. Bu  gibi tekrarlar ise belagatçılar katında çirkin değil, güzeldir, fay
dalıdır. Fakat Hasen'den rivayet edildiği üzere bu üçüncü � nın "hakikaten, 
gerçekten" manasına olması da yakışır, yani doğrusu . y._(Jı � �.,:W :,J Yakin 
(kesin bilgi) ile bilesiniz. Dilimizde Arapça'dan olan "yakin" i le sırf Türkçe 
olan "yakın" kelimelerini birbirine karıştırmamak gerekir. Türkçe "yakın", 
Arapça "karib" demek olduğu malumdur. Bununla beraber Arapça olan ''yakin" 
de dilimize öyle mal olmuştur ki, çokları Türkçe "yakın"ı bile Arapçası gibi ya
zarlar. Bu kelimenin ilim ve edebiyat ıstılahımızda kıymeti çok büyüktür. Bütün 
ilim ve fende aranan gaye bu yakine ermektir. Onun için "ilme'l-yakin", "ayne'l
yakin", "hakka'l-yakin" deyimleri de birer klişe olmuştur. Yukarılarda da geçtiği 



( 'iil'.: 30 1 02- Tl·:KASOR SÜ RESİ: 5 4 1  ı 

llzl'rl' "yakin" aslında şeksiz ve tereddütsüz ilim manasına "yakn" gibi masdar 
vl'ya mübalağalı ism-i fail olup ilmin sıfatından olarak bilinmektedir. "Müteyak
k: ın" (şeksiz şüphesiz bilinen) manasına malumun sıfatı olarak da kullanılır. 
<' >zd likle "ölüm "ün de ismi olmuştur. Rağıb der k i :  İlmin sıfatı olan yakin, an
lay ı�ın sebatıyle nefsin sükunudur. Marifetin, dirayetin ve benzerlerinin üstün
dedir. İlm-i yakin (kesin bilgi) denilir, marifet-i yakin denilmez. Seyyid'in be
yanına göre de sözlükte yakin, şek ve şüphe olmayan ilimdir. İstılahta, 110 şey 
ilylcdir diye öyle inanmaktır ki, başka türlü olması mümkün değil, inancı i le be
raber olaya uygun ve yok olması mümkün olmayan bir inanç ola. (Bu tarifin, 
i lnıc'l-yakin, ayne'l-yakin, hakka'l-yakin mertebelerinin açıklaması hakkında 
Bakara SGresi'nde �).;; � -.j'i'l.ı:, "Onlar ahirete de kesinlikle inanırlar. " 
( Bakara, 2/4) ve Vakıa 'suresi��de. ı:,-.(JI j;. ;.J (.J. �I ''işte kesin gerçek hudur. " 

, , , 

(Vakıa, 56/95) ayetlerinde söz geçmişti. Oraya bkz.). Burada şunu söyleyelim 
ki, bu ayette meruI-i mutlak f'"·_(Jt r1:- "kesin bilgi" tamlamasında yakinın üç 
manasına göre üç ihtimal vardır: 

Birincisi: Yakin ilmin sıfatı olmak manasıyla mevsufun sıfata veya anımın 
hassa izafeti kabilinden olmasıdır ki, yakin ilim, yakin denilen sağlam biliş de
mektir. 

İkincisi: İ lmin malumuna izafeti kabilinden olmasıdır ki, emr-i müteyakka
ne yani şeksiz malumunuz bulunan şeyleri bilirsiniz gibi demektir. Tefsircilerin 
pekçoğu bu manayı söylemişlerdir. 

Üçüncüsü: "el-Yakin", mevt (ölüm) manasına olarak ölümü bilmek, ölümü 
biliş, yahut ölüm ilmi, ölüm bilgisi ile ilerisini bilseniz, demek olur. Bazı tefsir
ciler de burada bu manayı vermişlerdir. 

İnsanların ölümü bitişleri üç mertebededir: 
Birincisi: Her aklı olan, benzerlerinin ölümünden inceleme ve kıyas yoluyla 

delil getirerek kendinin öleceğini de şüphesiz bilir ki bu ilme'l-yakindir. 

İkincisi: Ölüme çok yaklaştığında melekleri açıkça görmesiyle ölümü bilir 
ki bu da ayne'l-yaklndir. 

Üçüncüsü: Tam öldüğü andaki bitiştir ki, o da hakka'l-yakindir. Önce 
ilme'l-yakln, ayne'l-yakln malumu olan yakin o zaman kendisi olarak tahakkuk 
etmiştir. İlme'l -yakin, bu üç mertebeye anım olarak da kullanıl ır. Bu manalarla 
ilm-i yakin ve ilm-i mevt (ölüm bilgisi) deyimi, mesela matematik ilmi, tıp ilmi, 
hayat ilmi, ruh ilmi (psikoloji), din ilmi, felsefe ilmi deyimleri kabilinden olarak 
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mRıaA: Ynkrn hi lgisini ,  ülüm bilgisini hakkıyla bilseniz de o ilim ile ilerisini, 
MOUU'\lı ıkl l'ı·1. ı ıyı bilseniz! demek olur. Sonra, bütün tefsirciler burada .:,J.in 
'-'tıvnhııuıı hıı ı k d i l mi� olduğunda ittifak etmiş görünüyorlar. Ancak takdirinde 
hh'·· lk i vt·rılı si .ıyll'mi�lcrdir: 

I · l ·'.ğc: r ilerisini şüphesiz ilimle bilseniz öyle yapmazdınız, mal çokluğu i le 
i\�Oımıc.· si:1.i oyalamazdı, diye, öneri ile tayindir. 

2 Zihinler mümkün olabilen her şekli düşünsün diye kapalı bir şekilde kor
kııtınayı en yüksek derecede büyütmek üzere haziftir ki, eğer ilerisini şeksiz 
il im k bilseniz neler neler yapardınız, yani öyle çalışır, öyle işler yapardınız ki, 
�imdi onun içeriği tarif ve tavsife sığmaz. Fakat bil iyorsunuz, bilgisizlik ve gu
rur ile yanlış gidiyorsunuz, çokla öğünmek ve gururlanmakla vakit geçiriyorsu
nuz, demek olur. Tahkik ehlinin tercihleri de bu ikinci vecihtir. 

Birçok kimseler ilim denilince .. ilmin lafını etmek, onunla düşük ve fani 
maksatlar elde etmek zanneder. Lafıyla öğünmek ve çokla gururlanmayı, ilmi 
ve ilmin adını düşük maksatlar için kullanmayı hüner sayar. Halbuki düşünülür
se, tefsircilerin hatırlattıkları vechile, bu ayette alim lere çok büyük tehdit vardır. 
Zira bu ayet gösterir ki, çokla öğünmenin sonundaki afet ve felakete kesin ilim 
hasıl olsaydı çokla öğünme ve gururlanmadan vazgeçerlerdi. Bu ise suçu gerek
tirir: Demek ki, çokla öğünme ve gururlanmayı terketmeyenlerde yakin (kesin
lik) hasıl olmaz. O halde ilmin gerçeğini sezmeyerek kötüye kullanan, bildikle
rine imanı olmayan, bilgisiyle ilme yara.şır amelde bulunmayan, onunla beraber 
bilgin adanı taşımak isteyenlerin vay haline, vay haline. İlmin şartlarından birisi 
ve hatta en birincisi güzel amellerin en şiddetli uyarıcılarından olmasıdır. O, 
amel zamanında önünde bulunursa rehber, teşvikçi, öğütçü olur. Amel vakti 
geçtikten sonra olursa, o vakit de hasret ve nedamet olur. Bu hasret şöyle bir 
misal i le temsil edilir: Bir yolcu kafilesi karanlık bir yerden geçmişler. 
Geçerken ayaklarına ilişen birtakım taşlardan zahmet çekmişler. Bir çokları sa
dece o zahmetten bir an önce sıyrılıp çıkmayı düşünerek geçip gitmişler, 
bazıları da o karanlıkta onlardan biraz alıp ceplerine, torbalarına koymuşlar. 
Sonra karanlıktan çıktıktan vakit bakmışlar ki o taşlar cevah ir (kıymetli taşlar) 
imiş. O zaman her iki kısım da hasret ve nedametle ah çekmiş. Almış olanlar, 
"ah niye daha çok almadık" diye gam yemişler. Almayanlar da: 11ah niye biz hiç 
almadık" diye çırpınıp dövünmüşler. İşte kıyamet günü kıyamet ehlinin hali bu
nun gibi olacaktır. Çalışanlar, "niye daha iyi çalışmadık" diye; çalışmayanlar da, 
"niye biz çalışmadık" diye üzüleceklerdir. Onun için gençler, hayat ve memat 
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(i)lüm) için karanlıkları aydınlatacak olan yakin ilmine (kesin ilme) çalışmalı, 
ilmi olanlar da güçleri yetebildiği kadar bilgilerini ahirette işlerine yarayacak, 
tart ılarında ağır basacak güzel ameller yapmak için tatbik ve icraya çallşmalı, 
diinya zevki geçirmeye, dünyada kalacak servetler toplamaya uğraşmamalı, ka
ıançlarını hak ve hayır uğrunda sarfetmelidirler. Zira bu dünya eğlenecek yer · 
değildir, istikbal geçidi, sırat çok tehlikelidir. Buyuruluyor ki: 

�I ��? Vallahi o cehennemi muhakkak göreceksiniz. O cehennem, 
iim:cki suredeki "haviye" (çukur), nar-ı hamiye denirken kızgın ateştir. Bununla 
o tefsir edilmiş, cehennem ateşi demek olduğu da anlatılmıştır. İlk bakışta bu 
:lyct yukarıki «:,J» in cevabı ve tam-ı ibtidaiye (başlama tamı) sanılır. Fakat öyle 
değildir. Demin açıklandığı üzere .:,J ,in cevabı hazfedilmiş, bu "lam", kasem 
(yemin) için olarak, cümle, hazfedilmiş cevabın sebebi olmak üzere baştan teh
dittir. Bunun doğrudan doğruya *:,J»e cevap olmamasının sebebini tefsirciler 
�öyle izah etmişlerdir. Zira *:,J»  : �? t.�,� �I t.�: " «:,Jıı  edatı bir şeyin 
imkansız oluşu sebebiyle diğer bir şeyin de imkansızlığını ifade içindir. ,. Yani 
asıl vaz'ı şartının vuku bulmamasından dolayı cevabının vuku bulmadığını ifade 
içindir. Şu halde bu cümle ona cevap olsaydı, mana: kesin il im (Hm-i yakin) bu
lunmadığından dolayı o cehennemin görülemediğini anlatmaktan ibaret olurdu. 
Durum bu ise sözün cereyanından ve bundan sonraki ayetlerin devamından 
anlaşılıyor ki maksat, o cehennemin, şimdi niçin görülmediğini beyan değil, 
ilerde muhakkak olarak görüleceğini beyan etmekle korkutmadır. Bu ise bunun 
.:,J»e cevap değil, başlı başına ibtida-i kelam (kelam başlangıcı) olduğuna karin
edir. Bu şekilde de r "'i lamın kasem için olması açıktır. Gerçi bunu .:,J,e cevap 
yaparak ve görmeyi ilim manasına, kalp görmesine yorarak, dolayısıyla o kor
kutma ve tehdit manasını anlamak da mümkündür. "Eğer kat'i i l imle bilesiniz, 
elbette o cehennemi görecektiniz, yani göreceğinizi muhakkak bilecek anlaya
caktınız, fakat bilmiyorsunuz. Onun için şimdi görmüyor, anlamıyorsunuz. Ama 
ilerde göreceğiniz muhakkak" demek olabilir. Fakat bu daha dolambaçlı, daha 
uzun bir yoruma ve takdir olur. Öbürü ise daha sade ve daha açıktır. 

f'·_(lı -,;;._ ��? � Sonra yemin olsun ki cehennemi yakin gözüyle görecek
siniz. Bu "ayne'l-yakin" (yakin gözü) tamlamasındaki "ayn"da iki vecih vardır. 
Birisi: "Ayn", göz manasına olmasıdır. Yakin gözüyle, açıkça, önünüzde 
göreceksiniz, demek olur. Rü'yet (görmek)den zahir olan budur. Bu  şekilde 
önceki görmek (rü'yet) tehdit, ikinci rü'yet mahşerde, sıratta görme demektir. 
Diğeri de "ayn", zat manasına olmaktır ki yakinin zatından, kendisinden ibaret 
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olan hir görüşle göreceksiniz, demek olur. Tefsircilerin çoğu burada mana bu 
olduğunu söylemişlerdir. Bu  ise hakka'l-yakin manasının aynı demektir. Bunda 
hilen, biliş, bilinen, gören, görüş ve görünen hep aynı şey olarak birleşmiş olur. 
Böyle biliş ve görüş de Allah korusun ancak o cehenneme girmekle olur. Onun 
için buna göre de demişlerdir ki, önceki rivayet (görüş), ortaya çıkış esnasında, 
sonraki görüş girme esnasındadır. 

�I � -�";.. :;:· �1 � Sonra vallahi o gün o nimetlerden muhakkak soru
lacaksınız . 

. Naim �-�-�n , kendisiyle tad alınan her türlü nimeti içerir. Hayat, sıhhat ve 
afiyet ve hatta içilen bir yudum tatlı, soğuk su da bunda dahildir. Sözün gelişine 
göre hitap, malla öğünme kendilerini oyun ile oyalamış olanlara; o nimetlerden 
maksad da öyle oyun ve gafletle tadılarak ve nimetlenerek dinden veya dinin 
görevleri ve sorumluluklarından alıkoyan nimetler olmak açık görünür. Bu 
şekilde sorudan, sorgudan maksat da, o gün elden gidecek olan o nimetleri başa 
kakmak, onların acılarmı, azaplarını çektirmektir. Onun için "Keşşaf"ta der ki: 
"İnsanın sorumlu olacağı ve cezalandırılacağı nimetler nedir? Çünkü hiçbir ni
meti olmayan kimse yoktur, dersen, derim ki: O bütün himmeti lezzetlerini elde 
etmeye sarfedilmiş olan, ancak hoş yemek ve yumuşak giyinmek, vakitlerini 
eğlence ve oyunla geçirmek için yaşayan; ilim ve amele, layık oldukları önemi 
vermeyen; nefsine onlarm zorluklarını yüklemek istemeyen kimselerin nimetle
ridir. Fakat Allah Teata'nın sırf kulları için yarattığı nimeti ve rızıkları ile fayda
lanıp, onlarla ilim tahsiline ve gereğince güzel ameller yapmaya çalışmak için 
kuvvet alan ve şükrünü yerine getirmeye çalışan kimseler ondan hariçtir. (I ) Re
sul-i Ekrem (s.a.v.) hazretleri rivayet olunduğu üzere ashabıyla bir hurma yiyip, 
üzerine su içtiklerinde ::.,.. J" , ıı � ı:ı:.�� ı:;-.� �1 �.ili JJ �1 "Bizi doyuran, suya 
kandıran ve müslümanlar' ;,/arak yaratan Alfalı 'a ha;ndolswı. ,,(2) diye hamdede
rek buna işaret buyurmuştur. 

Bunda dinden büsbütün gaflet eden kafirler dahil olduğu gibi, dini 
yükümlülüklerden gaflet eden fasık müminler de dahil olur. Yani bunlar, hep o 
nimetlerden sorumlu olacaklardır. Şükrünü bilen salih müminler değil. Beydavi 
bunu şöyle özetlemiştir: "Naim (nimetler), yani o sizi oyalayan nimetler demek
tir. Hitap, dünyası dininden alıkoyan her kimseye, naim de onu işgal edene 

( 1) cz-Zcmah§cri, a.g.c., IV, 281. 
(2) Müslim, Zikr ve Daavat, 64; Ehu Davud, Et'imc, 52, faklı, 98; Tirmizi, Daavat, 16, 55; Mu

valta, Sıfatü'n-Ncbi, 34; Ahmc<l h. Hanbcl, l ,  153; 111, 32, 98, 153, 167, 252, 253. 
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mahsustur. Çünkü karine ve ç,]! ı � �:.{�tıG !,J� [).1 �ı �ı �-} r';. ::_;. Jj "De ki: 
'/\ llah'111 kulları için var ettiği zineti ve temiz rızıkları kim haram etti?" (A'raf, 7/ 
.t!) gibi birçok nasslar ona delalet eder. Bununla beraber ikisi de geneldir.< 1 > 
11 l l crkes şükründen sorumlu olacaktır." da denilmiş; "Ayet, kafirlere mahsus
tur." da denilmİ§tİr. Hakikatte Hasen, Mükatil ve İbnü Abbas'dan rivayet edile� 
rck bazı tefsirciler bu suredeki hitaplann kafirlere, bundan dolayı bu ayetteki 
sorunun da cezalandırma sorusu olarak onlara mahsus olduğuna kani olmuşlar
dır. ��I �I �j� �� "Biz hiç, bir nankörden başkasını cezalandırır mıyız?" 

, , 

(Sebe', 34/ 1 7) buyurulmuş olmasıyla da delil getirmişlerdir. Fakat bundan mak-
sad nimeti inkar etme olduğuna göre önceki manaya eşit olur. Diğer bir kısım 
tefsirciler de surenin sonundaki bu hitabın gerek kafir, gerek mümin, gerek 
fasık, gerek salih bütün insanlara ait bir hitap, naimin de her nimeti içeren ni
metler c�nsi olduğunu söylemişlerdir. Bu şekilde sorudan maksat, yalnaz başa 
kakmak için azarlama ve ceza sorgusu demek olmayıp, inkar veya şükrü ortaya 
çıkaran ve ona göre ya ceza veya mükafat ile neticelenecek olan soru demek 
olur. Buna bir hayli haberlerle delil getirmişlerdir. Bu cümleden olarak: Tir
mizi'nin Abdullah b. Zübeyr'den, babasından rivayet ettiği üzere �.�";. �t�· �J � 
�ı ayeti nazil olduğu zaman Zübeyr b. Avvam (r.a.): Ey Allah'ın Resulü! Biz 
hangi n imetlerden sorgulanacağız? : LJ(, �I ;,/J;,'J1 � WI "O iki karadan ibaret: 
Hurm:ı ve su!"(2) demişti. Resulullah: �� �1 C.1 "Habe�iniz olsun ki o olacak." 
buyurdu. Ebu Hüreyre'den rivayette: "İnsanlar ey Allah'm Resulü, biz hangi ni
metlerden sorgulanacağız? Onlar iki siyahtan ibaret düşman hazır, kılıçlarımız 
boyunlarımızda, demişlerdi. Resulullah: �� ciJ� �I "Muhakkak bu olacaktır" 
buyurdu.<3) Tirmizi öncekine hasen ve ikinciden ç�k �ahih, demiştir.(4) Yine Ebu 
Hureyre'den: Resulullah (s.a.v) buyurmuştur ki : Kıyamet günü ilk önce sorula
cak (yani kula nimetlerden sorulacak ilk soru) ona: Biz senin cismine sıhhat 
vermedik mi? Ve seni soğuk suya kandırmadık mı? denilmektedir. Tirmizi 
buna, "garib" demiştir. Hz. Ömer'den rivayet olunmuştur: Hangi naimden soru
lacağız ey Allah'ın Resulü? Halbuki memleketimizden ve mallarımızdan 
çıkarıldık." demİ§tİ. Resulullah da, sizleri sıcaktan ve soğuktan koruyan mes-

(1) cl-Bcydavi. Envarn'l-Tcnzil ve Esraru't-Tcvil, il, 6 17. 

(2) Buhfıri, Hibe, 1 ,  Rikak, l7, Et'imc, 6, 41;  Müslim, Züh<l, 28, 30, 3 1 ;  Tirmizi. Tcfsiru Sureli 

1 02/3, 4; İhn Mfıcc, Zühd, 10, 12; Ahmed h. Hanbcl, 1 ,  1 64; iV, 19; V, 429; VI. 108, 1 82, 
237. 

(3) Tirmizi, Tcfsiru Sureli 102/4. 
( 4) Bu hadisin manası, o soru mutlaka olacak demek olabileceği gibi, o sorguya çekileceğiniz ni

metler ilen.le olacak, demek de olabilir. (Mücllil) 
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lu�nkrin. ağaçların, çadırlann gölgeleri ve sıcak günde soğuk su, buyurmuştur. 
t.a�ı� Q�ı � �;;_ w\S'.:..i 4,tı-;_ �) ��� .;J; � �Gı:. � � �t c;,ı ::;_ "Kendi yurdun-

.. , .. / �, , , J  , , ,, , , , 
da emniyette, bedeni afiyette, gününün azığı yanında olan kimse sanki dünya 
tamamiyle ona tahsis edilmiş, onun olmuş gibidir.11(1 ) hadisi de ona yakındır. 

Bir de Resulullah zamanında bir genç müslüman olmuştu. Resulullah ona 
}�ı �1 Suresini öğretmişti. Sonra da onu bir kadınla evlendirmişti. Kadının 
yanma girip de büyük bir cehiz ve birçok nimet görünce, "ben bunları istemem" 
diyerek çıktı gitti. Peygamberimiz sebebini sorunca: "Sen bana is-.�";.. ��· �J � 
�ı "Sonra o gün nimetlerden muhakkak sorulacaksınız. " diye öğretmedin mi? 
Ben onların cevabını vermeye güç yetiremem." dedi, diye rivayet edilmiştir. Ve 
Enes'den rivayet edilmiştir ki: Bu ayet nazil olduğu zaman bir muhtaç kalkmış, 
"Benim üzerimde nimetten birşey var mı?" demişti. Resulullah �J� : (. .  ;_r.: . Jl7 
"giilge, iki nalın, soğuk su" buyurdu.<2) 

, , 

Bu hususta rivayet edilen haberlerin en yaygını, Müslim, Ebu Davud, Tir
mizi, Nesai, İbnü Mace ve daha diğerlerinin Ebu Hureyre'den rivayet ettikleri şu 
hadistir: Bir gün Hz. Peygamber (s.a.v.) dışarı çıkmıştı. Ebu Bekir, Ömer (r. 
anhüma)'e rastladı. "Bu saatte sizi evlerinizden çıkaran nedir?" buyurdu. "Açlık 
ey Allah'ın Resulü." dediler. "Nefsim yed-i kudretinde olan yüksek zata yemin 
ederim ki, b�ni de sizi çıkaran çıkardı. Öyle ise "kalkın" buyurdu. O'nun em
rinde kalktılar, Ensar'dan bir zatın evine gittiler. Vardılar ki o, evinde yok, 
hanım :  "Buyurun, merhaba" dedi, Peygamber (s.a.v): "Filan nerdedir?" buyur
du. "Bize iyi su almaya gitti." dedi. Derken Ensari geldi, Peygamber'i ve iki ar-, 
kadaşını görünce: J.ı J:.;Jı "Allah'a hamdolsun, bugün benden daha kerim 
(şerefli) m isafirli kimse yok." dedi, hemen gitti, bir ı.:;.ı.. hurma dalı getirdi, 
koruğu da hurması da vardı. "Bundan buyuradurun." dedi ve kendisi bıçağı aldı, 
"Resulullah, sağılır sakın kesme!" buyurdu. O hemen onlar için bir koyun kesti, 
o koyundan ve o hurmadan yediler ve su içtiler. Ne  zaman ki doydular ve 
kandılar, Resulullah (s.a.v.) Ebu Bekir ve Ömer'e buyurdu ki: "Nefsim kudret 
elinde olan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetten sorulacaksı
nız" .(3) 

İbnü Hibban'ın ve İbnü Merduye1nin İbnü Abbas'dan rivayetlerinde de: 

( 1 )  Tirmizi, Zühd, 34� İbn Mace, Züh<l, 9. 
(2) SuyCıti, a.g.c., VIII, 619. 
(3) Müslim, E�rihc, 140; Tirmizi, Zühd, 39; İbn Macc, Zühd, 12; Muvalla, Sıfatü'n-Ncbi, 28; 

Ahmed b. Hanbcl, V, 81. 
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Nchi (s.a.v.) ve iki arkadaşı Ebu Eyyüb el-Ensari hazretlerinin evine gittiler, 
hanım: "Merhaba Allah'm Nebisi (s.a.v.) ve yanındakiler!" dedi. Derken Ebu 
Eyyüb geldi bir hurma salkımı kesti, Hz. Peygamber: "Bunu bizim için niye 
kestin meyvesinden t9plasaydın ya!0 buyurdu. "Ey Allah'ın Resulü hem kuru 
hurmasından, hem tam olgunlaşmayanından, hem olgun tazesinden yemenizi 
arzu ettim." dedi. Sonra bir oğlak kesti, yarısını kebap etti, yarısını pişirdi, Pey
gamber' in huzuruna getirip koyduğu zaman oğlaktan biraz aldı, onu bir yufkaya 
koydu da: "Ey Eba Eyyüb! Bunu Fatıma'ya yetiştir, zira günlerden beri o 
böylesini tatmadı." buyurdu. Ebu Eyyüb de onu Fatıma (r.anha)'ya yetiştirdi. Ne 
zaman ki yediler ve doydular, Nebi (s.a.v .): "Ekmek, et, hurma, henüz olgun
laşmamış hurma, olgun taze hurma." buyurdu ve mübarek gözleri yaşardı, 
" nefsim kudret elinde olan yüce Allah'a yemin ederim ki işte bu sorulacağmız 
nimetlerdir, Allah Teala �ı � .�".;.. ::,ı�· �J � "Sonra o gün nimetlerden muhak
kak sorulacaksınız. " buyurdu, bu işte o kıyamet günü sorgulanacağınız nimetler
dir." dedi. Bu, ashabına ağır geldi. Bunun üzerine Peygamber (s.a.v.) buyurdu 

1 

ki: "Böylesine rastlayıp da el sürdüğünüz .zaman �I r "Allalı'ın adıyla" deyin; 
doyduğunuz zaman da: J:.:er, ı:e_r;. �t, ı�,.��1 1.S;.ilı � �1 "Hamdo]sun Allah'a ki 
bizi doyurdu, nimetler verdi ve lütfuyla ihsan buyurdu." deyiniz, çünkü bu ona 
yeteri idir". ( 1 )  

Daha bunlar gibi hadislerden dolayı bu sorunun mümin ve kafire genel 
olduğunu söylemişlerse de, bu son hadis Keşşarın da seçmiş olduğu üzere 
şükredenlerin bu sorudan kurtulacaklarına delalet etmektedir.<2) Fakat İmam 
J.lazl ''Tefsir-i Kebir"inde demiştir ki: Doğru olan, soru nimetlerin, gerek 
lüzumlu olanlar ve gerek olmayanlar, hepsinden mümine ve kafire genel ol
masıdır. Çünkü Allah Teala'nın lütfettiği şeylerin hepsi onun isyanına değil, 
itaatine sarfedilriıek vaciptir. O halde soru da hepsinden vaki olur.(3) Bunu, ri
vayet olunan şu nebevi hadis de tekit eder: "Kıyamet gününde dört şeyden sor
gulanmadıkça, kulun ayaklan kımıldamaz: Ömründen; onu ne ile yoketti. 
Gençliğinden; onu nerede çürüttü. Malından; onu nereden kazandı ve nereye 
sarf etti. İ lminden; onunla ne yaptı. ıı(4) Zira Peygamber (s.a.v .)'in bu zikrettikle
rinde her nimet dahil olur. Bununla beraber Razi şunu da hahrlatmıştır: Fakat 
kafire olan soru, azarlama sorusudur, çünkü o şükrü terketmiştir. Mümine olan 

(1) Suylıli, a.g.c., VIII, 6 1 5. 

(2) cz-Zcmah�cri, a.g.c., iV, 281. 

(3) Fahrü'r-Razi, a.g.c., XXXII, 81 .  

( 4) Tirınizi, Kıyamet, 1 .  
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soru. �crcflcndirme sorusudur, çünkü şükür ve itaat etmiştir. 

Cüz: 30 

Bunun özeti, burada sorumluluğun manası, her nimetin kötü kullanılması
na; yerine sarfedilip edilmediğine göre sevap ve ceza gerektirmesi manasına, 
borçlanmanın hükmü olan sorumluluk demek olur. Bu sorumluluk ise gerek 
kafir, gerek mümin her mükellef için şüphesizdir. Görevini yerine getirmeyip 
nimeti kötüye kullanan ceza için sorumlu, görevini güzel yapanlar da ecir ve se
vap ile ödüllendirilmek için sorumludur. Hiçbiri ihmal edilecek değildir. Ve 
§Üphe yok ki, nimet ne kadar çok olursa, görevi de o oranda çok ve zor, sorum
luluğu da o oranda büyük ve ağır olur. Onun için burada çokla öğünmenin oya
laması bahis konusu olmuştur. Onun için Resulullah ve ashabı geçimlerinde 
ümmetin en fakirleriyle düşüp kalkarak çokla öğünmekten son derece çekindir
mişlerdir. Yukarılarda da bilindiği üzere Hz. Peygamber ve Hz. Ebu Bekir za
ruri fakirlik ile fakir değillerdi. Zikredilen o açlık halleri bütün ellerindekini 
Allah için ümmetin ihtiyaçlarına sarfetmekten haz duydukları isteğe bağh fakir
l ik i le kerem ve sabır halleri idi. İsra Sfiresi'ndeki 'J� �ı(, �I �fa. �:.4 � 'J� 
G� ı:._,t. ,,:·,:i �I JS' �l/ :; "Sakın eli boynuna kelepçel�nmiŞ gibi cimri olma. 

, 
israfa dalarak da elini tamamen açma, sonra kmanır açıkta kalırsın. "  (İsra, 1 7/ 
29) ayeti de bu gibi sebeplerle iktisadı tavsiye ederek nazil olmuştu. Şu halde 
görevli olmanm bir gereği demek olan sorumluluk, yalnız kafirlere mahsus ola
maz, elbette müminlere de şamildir. Bununla beraber Razi'nin pek mutlak olan 
genellemesinde de birkaç noktada problem vardır: 

Birinci olarak: :�re- �! �_�� 'J� i � � �I p "Kim mecbur kalırsa (başka
sına) saldırmadan ve sınırı aşmadan (haram kılınanlardan) yemesinde bir 
günah yoktur. " (Bakara, 2/173) ayeti gereğince zaruret hallerinde günah 

.. kaldırılmış olduğundan dolayı zaruret ölçüsünde sorumluluk kalkıyor demektir. 
Şu halde zaruret derecesi soru ve hesaptan istisna veya tahsis edilmek gerekir. 
Nitekim "Zevaid-i Zühd"de Abdullah b. İmam Ahmed'in ve Deyleml'nin Ha
sen'den naklettikleri şu hadis de buna delalet eder. Resulullah (s.a.v.) buyurdu 
ki: Demiş: '.;�� �;ı; y")� � � ·� iA � Jla:·,.; � J!; ,,:·Jı � �� �':.!-� "Üç 

.. , ,, ,,. , , ., , ,  şey, kul onlarla sorgulanmaz: Gölgeleneceği bir çatı gölgesi ve bel ini kuvvetlen-
direceği bir ekmek kırığı ve avret yerlerini örteceği bir elbise".( l )  Bu şekilde 
Razl'nin nimeti mutlak kabul etmesi üzere "malabudde minhu"den genellemesi 
cay-ı nazardır. 

( 1 )  Tirmizi, Zühd, 30; Kcnzü'l-Ummal, III, (No: 7108); Suyfıti, a.g.c., VIII, 619. 
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ikinci olarak: Asıl korkulacak mesele azarlama ve ceza sorusudur. Bunu ise 
l{;1zi, kafirlere tahsis etmiş olmakla genelleştirmiş değil, "hitap, kafirleredir" 
diyenlere iştirak etmiş oluyor: 

Üçüncü olarak: Azarlamanın sebebini açıklarken şükrü terketmenin ve 
�ercf vermenin sebebini şükür ve itaat ile talil ediyor, halbuki şükür ve itaat 
eden kamil mümindir. Fasık, mümin olmakla beraber itaatsizlik etmiş, eğlence 
ve çokla öğünmeye kapılmıştır. O hade azarlama sorusu da yalnız kafirlere 
mahsus olmayıp fasıkları, asileri de içine alması gerekir. Görevli olmanın gereği 
sorumluluk da bunu gerektirir. Şu halde meseleyi "Keşşaf"ın izah ve "Beyda
vi"nin özetlediği üzere bu ayette azarlama sorusu ve ceza sorusuna, hitabı gerek 
kafir, gerek mümin çokla öğünme kendilerini alıkoyanlara, genellemeyi de -ahd 
lam'ı ile- alıkoyan nimetlere tahsis ederek anlamak en doğru tefsirdir.(l ) Nitekim 

• 

bundan sonraki Asr Sfıresi'ndeki . . .  ı.:.ıGJG:.Jı µ� ı;;.ı �.l1ı Sı ''Ancak iman eden ve 
, , , , , 

güzel amel işleyenler . . .  müstesna. " (Asr, 103/3) istisnasıyla bu mana tamamen 
beyan edilmiş ve açıklanmıştır. · 

( 1)  ez-Zcmah�ri, a.g.c., iV, 281. 
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Asr SUresi 
Mekke Döneminde İndi 

Ayet Sayısı: 3 

Asr Suresi, İbnü Abbas, İbnü Zübeyr ve cumhura göre Mekkid'ir. Mücahid, 
Katade ve Mukatil Medeni demişlerdir.(1) 

Ayetleri: İhtilafsız üçtür. 
Fasılası : .ı harfidir. 
Bu yüce sure gayet sade ve kısa olmakla beraber geçen surelerin bütün 

öğütlerini özetleyen bir toplayıcılığa sahiptir. Kendilerini çoklukla övünüp al
datmayan kimselerin hallerini beyan ile �I � .�";_ �J-;• �1 � "Sonra, kasem ol
sun ki, o gün size verilen her nimetten sorgulanacaksınız. " (Tekasür, 1 02/8) 
ayetinin tefsirini de içine aldığı için ondan sonraya konmuştur. İmam Şafii'den 
nakledilmiştir, demiş ki: Başka bir şey inmeseydi, Kur'an'dan bu sure insanlara 
yeterdi. Bu, Kur'an'ın bütün ilimlerini içerir . 

...... .. -- - ···---

( 1 )  AJUsi, u.g.e., XV, 291. 
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Meal-i Şerifi 

1- Asra yemin olsun ki, 

2- İnsan mutlaka ziyandadır. 

3- Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine 
hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır. 

�G Vav �(, 'da olduğu gibi yemin içindir. "Kamus"ta anlatıldığı 
üzere "asr" kelimesi l ügatte, isim olarak: dchr (gece ve gündüz), gündüzün ze
valden önce ve sonra iki tarafı gadat (tan yeri ağırmasından, güneş doğuncaya 
kadar olan zaman) ve aşiyy (zeval ile akşam veya akşam ile yatsı arası) ve 
özellikle öğleden sonra güne§İn kızarmasına kadar olan ikindi vakti, insan toplu
mu aşiret ve yağmur. Masdar olarak da: Hapsetmek, yasaklamak, vergi vermek, 
sıkıp suyunu çıkarmak manalarına gelir. Ve bir şeyin özel vaktine, aynın üç ha-

� 

rekesi ile "asr, ısr, usr, usur" denilir. Nitekim .� � ;Jj (-U • • � � ;Jj : � 
"geldi, fakat vaktinde gelmedi; uyudu, fakat vaktinde uy.um adı" demektir. 
Gündüzle geceye ve sabah ile akşama asran (iki asır) denilir. Cins lamı ile �1 
yerine göre bunların her birinin cinsine ve mutlak halinde hepsine muhtemel 
olduğu gibi, ahd lamı ile de içlerinden belli birine ve mesela bir ikindi vaktine 
veya herhangi bir şeyin muayyen bir zamanına sarfedilmiş olur. Ondan dolayı 
dilimizde "asr" mutlak zaman ve özellikle içinde bulunul�n zaman ve "karn" 
(yani seksen veya yüz senelik bir zaman) manalarında yaygın olmuştur. Burada 
tefsirciler başlıca : İkindi namazı, ikindi vakti, dehr ve zaman, özellikle Mu
hammed Aleyhisselam'ın asrı, yani Resulullah1ın gönderildiği zaman, ahir za
man manaları üzerinde yürümüşlerdir. İbnü Cerir, "dehr, öğle saatlerinden bir 
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saat, ikindi manalan"(l) hakkındaki rivayetleri zikrettikten sonra der ki: Bu hu-, 
susta doğru olan görüş şudur: Rabbimiz Teala asra yemin etmiştir. Asr, zamanın 
ismidir, ikindidir, gece ve gündüzdür. Bu ismin içerdiği manalardan birini tah

sis etmemiştir. Onun için bu ismin lazım olduğu her mana bu yeminde dahil 
olur. 

Demek olur ki "asr", çeşitli manalara gelen bir müşterek lafız olduğu ve bi
rini tayinde ipucu bulunmayıp hepsine de yüklenmesi sahih olabileceği cihetle 
�I � � C. "asr denilen her şey" manasıyla tümüne hamletmek en doğru-

, 
sudur. 

o halde burada tefsircilerin zikrettikleri manalardan herbir yönünü 
düşünmek gerekir: 

1 - İkindi namazı: Mukatil demiştir ki: Allah Teala ikindi namazına yemin 
etmiştir. Zira �)ı �µ(, �tµı J&. I�� "Namazları ve orta namazı koruyun. "  
(Bakara, 2/238) ayetinde "salat-ı vusta" (orta namaz) çoğunluğa göre ikindi na
mazı olduğu için onun bir özel fazileti vardır. Hendek vak'asında Peygamber 
(s.a.v.) �I i� �)1 i�t .;., u );.::. "Bizi, orta namaz olan ikindi namazuulan 
alıkoyd�lar. "(2) buyurinuşt�. Bir hadiste de ;jC.) �1 '.;� w� _,:.a:Jı i� �G ::_;. 
"İkindi namazı geçen, sanki ehli ve malı yok edilmiş ·gibidir. ;,(3) diye rivayet 
edilmiştir. İkindi vakti, gündüzün sonuna doğru insanların en çok kazanç ve ti
caret için dünya işlerine daldıkları meşguliyet zamanı olması itibarıyla, ikindi 
namazının o sı rada, zorluğuyla beraber yüksek bir uyarıcı özelliği vardır. Şu 
halde ona yemin ile faziletine dikkat nazarını çekmekte önemli bir mana vardır. 

2- İkindi vakti: Katade demiştir ki :  İkindi namazının vakti olması ve kuşluk 
vaktine karşılık birtakım kudret delillerini içermiş olması bakımından Allah 
Teala "duha" (kuşluk vakti)ya yemin ettiği gibi ikindi vaktine yemin etmiştir. 
Gerçekte ikindi vakti gündüzün sonu olması bakımından, dünyada diğer yaratık 
ve hayvanların yaratılışından sonra yaratılan ve bundan dolayı yaratılış gününün 
ikindisinde yaratılmış demek olan insan türünün yaratılış zamanını andırdığı 

( 1 )  cl�Tahcrl, a.g.e., XXX, 187. 

(2) Buharı, Cihad, 98, Mcğazi, 29; Müslim, Mcsacid, 205, 206; Ebu Davud, Salat, 5; Tirmizi, 

Tcfsiru Sureli 2/3 1 ;  Ncsai, Salat, 14; İbn Macc, Salat, E:can, 23; Ahmed b. Hanbcl, 1, 79, 81,  

82, 1 13, 122, 126, 136, 137, 146, 15(� 151 ,  153, 4()4, 456. 

('.\) Buhari, Mcvakit, 14; Müslim, Mcsaci<l, 200, 201 : Ehu Davud, Salat, 5: Tirmizi, Mcvakit, 14;  

Ncsai, Mcvakil, 9,  İhn Macc, Salat, 6; Darimi, Salat, 27; Muvatta, Salat, 2 1 ;  Ahmed b. Han

hd, IJ, 8, 13 ,  64, 1 24, 145, 148. 
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�ihi, dünyada bir gün <lcğcrinde demek olan insan ömrünün de son demlerini 
andırdığı ve ikindi vakti geçip de bir şey kazanamadan evine dönecek olanların 
hali de pek acıklı, hüsranlı olduğu için, önceki suredeki çokla öğünmenin aldat
masını açıkladıktan sonra bu surede insanların zararı anlatılırken il�indi vaktine 
yemin olunarak dikkat nazarı celbedilmesinin de ikindi namazına yemin olun'
mak gibi önemli bir manası vardır. Bununla beraber şu mana daha geniş kap
samlıdır. 

3- "Dehr": İnsan Suresi'nde açıklandığı 
.
üzere "dehr"in asıl manası, Rağıb'm 

dediği gibi, alemin varlığının başlangıcından sona ermesine kadar olan müddet, 
yani zaman-ı kül (tüm zaman)dür. Bu manaca tüm zamana ve bir kısmına 
söylenilen zamandan daha özeldir. Zaman ona da, kısımlarına da söylenir. Bu
nunla beraber "dehr", uziın zamana ve alemin yaşama müddetine, yani ömrüne 
ve mutlak zaman manasma da kullanılır ki daha kapsamlıdır. Bundan dolayı 
çoğunlukla "asr"ı, "dehr'' ile tefsir ederken tefsirciler "dehr" ve "zaman" 
demi§ler ve "asr"ı dehr ile tefsirin tarzında, dehr ve zamana yeminin hikmetinde 
de bir kaç açıklama şekli gösterm işlerdir: 

Birincisi: İbnü Cerir'in rivayet ettiği üzere Hz. Al i  (r.a)'den: �1)� ;.a;JG 
;J.Jı .;.'ı )ı � �G ;J. � �c.;l'1 �ı ;�ı yani "Asra ve dehrin belalarına, �Öbet �öbet 
, ,,. ,,. , , , ' , , , , 

gelen musibetlerine yemin olsun ki, doğrusu insan bir hüsran içindedir ve za-
manın sonuna kadar onun, o hüsranın içindedir."(1) diye okuduğu işitilmiş ve bu, 
bir tefsir sayılmıştır. Demek ki "asr", dehr (zaman) manasınadır. Ve zamana ye
minin hikmeti de onun insana devamlı musibetler yağdıran acı ve büyük olay
larına ve değişmelerine karşı uyarmadır. Bir de bu tefsirde hüsran (zarar)da ka
lanların ebedi olarak kalacaklarını beyan etme vardır. Bununla birlikte denebilir 
ki, bunda asrın yalnız zaman manasına değil, sıkmak ve hapsetmek manasına da 
bir işaret vardır. Ancak bu mananın, yeminin müstesna tarafını değil, müstesna 
minh (kendisinden istisna olunan) tarafını takviye etmekte olduğu açıktır. 

İkincisi: Denilmiştir ki : "Dehr" (zaman) yaratıcı Allah'ın kudretine delalet 
eden her türlü acaiblikleri, gariplikleri içerir. Onun için ona "Ebu'l-Aceb'' 
(Aceb'in babası) denilmiştir. Külli (tümel) veya cüz'i (tikel), alışılmış veya 

-' 

alışılmamış, acı veya tatlt, karlı veya zararlı her türlü hareket ve olay, değişim 
ve başkalaşımlar onda vaki olur. Devletler, milletler, nimetler, felaketler onda 
ortaya çıkar, onda büyür, onda son bulur, onda kalır. Hatta dehir ve zaman deni-

(1)  Süylıli, a.g.c., VIll, 621. 



I OJ- /\SR SÜ RESi: 1 ( :üz: JO 

lt·n �ry k,·ııdbi "An·hii'l-acaibat" (şaşılacak şeylerin en şaşılanı)dır. O, bir taraf
ıuıı nnlı ill kıısı kl·�ilıııcyen bir hareket ve cereyan arzeden bir değişim ölçüsü, bir 
lnrnflıaıı dıı o lwn·kl'llerin ötesinde bir sükun (durgunluk) ve sabitlik ifade eden 
ımdr hiı sOn·t.; (devamlılık ölçüsü) olarak görünür. 

Y n� lııga ht:nzcr bir varlık, varlığa benzer bir yokluk gibidir. Razi der k i :  
"Akıl 011;1 yok uiye hükmedemez, çünkü devirler, seneler, aylar, günler, saatlerle 
� ı .-. ı ı ı ı l : ıra bölünür. Fazla, eksik ve uyuşmakla, geçmiş ve gelecek olmakla 
luiknıcdilirken nasıl yok olur? Bununla beraber mevcut diye de hükmolunamaz. 
C\'ünkii §imdiki hal, bölünmeyen bir andır. Geçmiş ve gelecek ise yokturlar. 
Yokluğa ise varlıkla nasıl hükmedilir. n(l ) Onun için felsefeci ler ve Kelamcılar, 
"Zaman mevcut mudur, yok mudur, mevhum mudur? Bizim onu bilişimiz 
(bedihi) açık mıdır, intizai (soyutlama) mıdır! diye konu edip durmuşlardır. 

"Mazi hayal, manzar-ı ati henüz adem, 
Hal oynatır şuurumu bilmem nedir bu <lem? 
Bir an imiş meali kitab-ı vücudumun, 
Ömrüm şu gamgüarım olan satr-ı mürtesem''. 
"Geçmiş hayal, geleceğin manzarası henüz yok 
Şimdiki zaman oynatır şuurumu bilmem nedir bu an? 

Bir anmış anlamı vücut kitahunm 
Ömrünı şu keder ortağım olan yazılmış satır. " 

Bir Arap şairi de: 

"Zamanı bir gemi gibi görüyorum, bizimle ölüme doğru 
Akıp gidiyor, fakat hareketlerini göremiyoruz." 

demiştir. Zaman, böyle varlıkla yokluk arasında iy i  ve kötü, nimet ve bela, 
genişlik ve darlık, sıhhat ve hastalık, zenginlik ve fakirlik, kar ve zarar gibi 
zıtları toplayan, türlü şaşılacak şeyleri içermesi itibarıyla önemine binaen ona 
yemin edilerek onun içinde bulunan insanın zarar veya kazanç açısından durum
larına dikkat çekilmiştir. 

Üçüncüsü: İnsanın ömrü en kıymetli sermayesidir. Ne kazanacaksa onunla 
kazanacaktır. O ömür ise dehir (zaman)den biz cüzdür. Onunla akmaktadır. Hat
ta insan için zaman ömründen, hatta ömrünün içinde bulunduğu anından ibaret 

( 1 )  F:ıhrli'r-Razi, a.g.t:., XXXII, 84. 
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dl'ğildir. Karsız geçen her an, o güzel sermayeden heder edilen bir ziyan, bir 
lıiisrandır. Bununla beraber senelerce kaybedilen bir ömür, içinde bulunduğu 
son bir lahzada kendisine ebedi cenneti kazandıracak güzel bir iş yapmaya mu
vaffak olabilirse, geçen bütün kayıpları telafi ederek o zarardan kurtulmuş ve o 
i ıısan için en şerefli şey ve bütün zaman ve lahzadan ibaret olmuş olur. Bu sa: 
yede insan, ömrünün içinde bulunduğu her saniyesini fırsat bilerek, onunla 
geçirmiş olduğu fırsatları kaza ile telafi etmeye bir dereceye kadar imkan bulur. 
Nitekim G.}.:.:ı '.)Gl �1 )'� �1 -.)Gl ::,:.ı �il;. ��(, J)ı � .;.ili ;j "Ve o, öğüt almak veya 

' ' ' 

�·iikretmek isteyenler için gece ile gündüzü birbirlerini izler yaptı. "  (Furkan, 25/ 
(,2) buyurulmakla ona işaret edilmiştir. Böyle vaktinin kıymetini bilmek 
manasınadır ki, mutasavvıflar, "Sofi, ibnü'l-vakt (vaktin oğlu) olmalıdır, yani 
ilmrünün ve özellikle fiilen içinde bulunduğu vaktin kıymetini bilmeli ve onunla 
yarın ahireti için ne kar, ne hayır edebilmek mümkün ise onu kazanmaya 
çalışmalıdır, demişlerdir. Nasıl ki bugünün yarını yoktur, diye ahirete inanma
yanlar da tersine dünya zevkini sürerek gönüllerince kam a1mak için "Gün 
bugündür, saat bu saattir, ne yapacaksak şimdi yapmalıyız." diyerek, ne olursa 
olsun vaktine uyup, çıkarını gözetme manasına "ibnü'z-zaman" (zamanın oğlu) 
olmak, zaman geçince onunla beraber geçip gitmek isterler. Maksatları farklı ol
makla beraber ikisi de: 

"Öğren rüsum-ı asrı, lisan-ı zamaneyi, 
Bak tab-ı nasa vakte münasip tekellüm et" 

"Öğren asrın ftdetlerini, zamanın dilini 
Bak insan tahiatma, zamana uygun konuş. " 

demekten hoşlanırlar. Çünkü vakit gerek kazanmak, gerek tüketmek, gerek kar, 
gerek zarar için kullanılacak jş zamanıdır. İşte vakit böyle bir fırsat ve ömür 
bütün anlarıyla böyle kar ve zarara maruz bir sermaye ve zaman böyle bir taraf
tan tükenmek, bir taraftan artmak üzere bulunan nimetlerin asıllarından bir ni
met olmak hasebiyle vakit ve zamanın kadrini takdir ile ömrün kıymet ve ma
hiyetine dikkat nazarını çekmek için asra yemin edilmesinde mühim manalar 
vardır. Birbirini açıklamak demek olan bu iki vecihte asrın dehr ve zaman 
manası düşünülürken yasaklama ve verme manalarına da işaret edilmiş bulun
duğu gizli değildir. Bunlar yeminin gelecek cevabında hem müstesna minh ve 
hem müstesna taraflarına bakmakta, teyit edici yönlerini de içermektedir. 

Dördüncüsü: Yine anılan vech üzere insan, ömrünün semeresi demektir. 
Zaman geçtikçe insanın ömrü eksilir ve bundan dolayı kendisinden bir cüz git-
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111 kr. �iln geçtikçe benim birazını gider; 
lkrıiın İ \ İ n  ise ömrümden daha güzel bir şey yoktur." 

Cüz: 30 

< > halde o gidenin karşılığında bir çalışma olmazsa o noksan tam zarardan 
ihnrd olur. Bununla beraber şaşılacak şeydir k i  insan geçen cüz'ünün yerine ne 
kuzandığını hesap etmez de gün geçtikçe büyüdüğünü sanır. Hatta vakit geçir
mekte eğleniyorum, rahat ediyorum, diye sevinir. Onun için denilmiştir ki: 

"Biz günleri geçiriyoruz diye seviniyoruz, 
Halbuki her geçen gün ecelden, ömürden bir eksikliktir". 
Bu  itibar ile "asr"a yeminde şu mana olur: "O şaşılacak olan asra, zamana 

iyi dikkat ediniz. Çünkü o geçtikçe insan büyüyorum, çoğalıyorum, yaşıyorum 
zanniyle sevinir, halbuki o asır devamlı onun ömrünü yemekte, o geçen gece ve 
gildüz vücudunu kemirmekte ve bu şekilde o, her an zarar içinde kalmaktadır. 
Ancak iman edip de güzel ameller yapanlar. . .  müstesnadır. Onlar zarar etmez, 
kar ederler. Bu mana iledir k i  1 332 Hicri (1913 Miladi) senesi Birinci Cihan 
Harbi1nden önce "Tetkikatı Şer'iyye Meclisi reisi" iken vefat eden üstadım 
Büyük Hamdi Efendi ismiyle bilinen el-Hac Mahmud Hamdi b. Ahmed b. 
AbdulJah el-Kayseri (Allah ona rahmet eylesin) hazretlerinin vefatı ve Balkan 
harbinin üzüntüleri dolayısıyla yazdığım: 

ı;�ı �-)' l . ��ı ı '  . � G..lJ. "' . , • , '· :...l:JJl • •  IJ"Y""' IJ"J : 4J:.�!t.r' J) . . . 
��� ' . .'_l' ·; .. �. 1 �-· fill (...IJ (A" r 1 ·' 1J �, r-;-- , .. �..J' J 

"Nefislerin hoşlanmayacakları bir beta ortaya çıktı, .. 
Bütün niyetleri azarladı ve zanları titretti, hesapları sarstı. 
Bela, yol yol, türlü türlüdür. Bizim befamızm yolu, kanunu da 
Yerlerinde Sa'dan dikeni bitirmek için harman döğer gibi nefisleri döğmek, 

ezmektir. 
Bahar obaya, güzel bir dirlik, bir refah vaad etmişti. 
Derken Üzerlerine musibetler, hadiseler dökmeye başladı. . .  " 

beyitleriyle başlayan mersiyede şöyle demiştim: 
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"Hayat bizi aldatıyor, halbuki ölümümüz 
Onun memesinden sütlerini emiyor." 

427 

Yani ölümümüzü emzirip büyüten, kucağında besleyen ana, ölümün anası 
hayat iken o bizi aldatıyor 

11Böylece kişi, hayatın zefir ve şehlkı (soluk alıp verişi) ile nefesleri 
arasında 

Kendini yaşıyor sanıyor, halbuki kefenler dokuyor. " 
O nefes alış veriş, kefenleri dokuyan mekiklerin hareketinden ibaret iken 

insan yaşıyorum samyor da aldanıyor. Düşünmüyor ki insanın nefesleri arasında 
dokunan bedeninin ve derisinin dokuları kendisini ölüm için saran birer kefen 

gibidir." 
Beşincisi: Bir de bir takım kimseler, gördükleri fenalıkları, çektikleri hüs

ranları hep dehre, zamana yükleyerek zamandan şikayet ederler. Ve zamanların 
uğursuzluğundan bahsederler. Halbuki: 

"Zaman bozuldu, fesadı var diyorlar. 
Zaman bozulmadı, kendileri fesat." 

denildiği üzere fesat, fenalık zamandan değil, insanlarm kendilerindendir. İşte 
asra yemin edilmekte zamandan önemini hatırlatmakla bir de o zaman bozul
duğu iddiasını red manası vardır. Zira kasem, (yemin) edilen şeyin şerefine 
işaret eder. Bu şöyle demek olur: Hadd-i zatında asrın, zamanın ayıbı, kabahati, 
zararı yoktur, o değerli bir nimettir. İnsanlar zamanın kadrini bilip de hepsi iyi
liğe çalışmadıkları için, iyiliğe çalışmayanlar zarardadır, Allah cezalarım verir. 
Bu mana ;11 ; ;:uı Su ;:uı ı.:.' 7 � "Dehre küfretmeyin, çünkü dehr Allah demek
tir. ır( l )  hadis-i şerifi ,ile işaret olunan manadır. Bu açıklamadan anlaşılır ki asrı 
böyle dehr ve zaman manasına yüklemek,_ en genel ve en şümullü manası olmak 
itibarıyla diğer manaların faydalarına da şamil olabilecektir. Böyle olduğu halde 
daha açık olmak için ;:UG denilmeyip de �(, buyurulmast, �j,ıı \ıı � L.� 

, , , , 

''Bizi zamandan başkası helak etmiyor. " (Casiye, 45/24) diyen Dehriler'in zan-
larma bir ihtimal şüphesi verilmemek faydasını içerdiği gibi, asrm anılan özel 

(1) Ahmed b. Hanbcl, V, 299, 3 1 1 .  
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ıııüııülarının da önemlerini hatırlatmaktan uzak olmaz. Zira mutlak asrın, dehrin 
ünc.:ın in i  yemin ile ihtar etmek, onun en mühim olan kısımlarını düşünmeye ve 
ara�tırnıaya sevkeder. Bu ise özellikle "Jam-ı tarif'' i le belirli olmak hasebiyle de 
en çok muhataplara yakından ilgisi olan asrı düşündürmek gerekir. Bu da her
kese i lk önce kendi bulunduğu zamanın sınırlarını ve kısımlarını hatırlatır. Bun
da ise ilk muhatap Resulullah (s.a. v.) olduğu için "tam", "ahd"e hamledilmiş ol
mak üzere: 

4- Bu asırdan maksadın, nübüvvet asn yani Muhammed aleyhisselam'm 
asrı olduğu akla gelir. Bunda mutlak asrın her manası bulunmakla beraber hep
sinden seçkin olan bir fazilet ve özellikle büyük bir toplum da vardır. Bu da üç 
mertebe üzere düşünülebilir: 

Birinci olarak, peygamberlerin sonuncusu olan Resulullah'ın ilk gönderil
miş olduğu zaman ki, her tarafta dinler çığırından çıkmış, peygamberl ik, fazilet, 
hak ve adalet, Allah'ı bilme ışıkları sönmüş, alemi cehalet, küfür ve şirk ka
ranlıklarıyla zulüm. ve cefa, azgınlık ve fesat, şer ve hasar kaplamakta bulun
muşken bir "Kadir gecesi"ne � �� 'ı)! "Rahh'in adıyla oku. " (Alak, 96/ 1 )  em
riyle Kur'an nazil olarak Peygamberli k  nuru doğmuştu. Beyyine Suresi'nde 
geçtiği üzere kıymetli dinin neşriyle insanlığı "şerru'l-beriyye" (yaratılanların en  
kötüsü)nin istilasından, küllü hüsrandan kurtarmak için kurtuluşa davet ile cen
net ve rıdvan yolunu göstermeye başlamış, bu şekilde ortaçağdan son asra 
geçiren değişmelerin ve ink ılabların başlangıcı olmuştu. O zaman, bu asra ye
min ederek . . . ı.,,:.I �.Jı \rı ;.J. � �Ll�1 �I "Muhakkak insan zarardadtr, ancak 

, , - , , , 

iman edenler . . .  müstesna. " buyuru imasının manası şüphesiz ki mühimdir. 

İkinci olarak, Peygamberimiz'in gönderilişinden vefatına kadar olan "saadet 
asrı"dır ki biri mücahede, biri de fetih ve üstünlük ile başarı iki bölümden ibaret 
olan bu asırda peygamberlik nuru gittikçe parlamaya başlayıp hidayet ve Hak 
din, JS' &!:Uı � ;� "Bütün dinlere üstün kılsın için. " (Fetih, 48/28) bütün 

,. ,. , JI , , 

aleme yayılmak üzere hak ve batıl birbirinden ayrılmış, kazanç ve zarar yolları 
ayırdedilerek �I � �)ı � � "Doğruluk, sapıklıktan seçilip helli olmuştur. " 

, , 

(Bakara, 2/256) hükmü ortaya çıkmıştı. Bu asra kasemdeki mana ise daha 
önemlidir. Nihayet Peygamber'in gönderi lmesinden, daha doğrusu Resulullah'ın 
hicretinden son zamana kadar bütün son asırları içeren ahir zamandır ki, bu asır 
bütün zamanın ve bütün peygamberlerin asırlarının hükümlerini ve eserlerini 
gayesine erdirecek olan Muhammed (s.a.v.)'in peygamberl iğinin devamı müd
deti manasına Muhammed (s.a.v.)in asrıdır. Ve işte asrın en kapsam lısı bu 
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ıısırdır. Bir kısmı tcfsi rdlcrin dediği gibi bizce de en çok akla gelen bu asırdır. 
Hıırada özellikle bunun önemi hatırlahlmak üzere asra yemin edilmiştir. Çünkü 
K;ısas Slıresi'ndeki )}lı �J:,i)ı �1 C. � ::,.. y8JI �;. �İ :ili� "Andolsun biz ilk 

, , , 11ı ·silleri helak ettikten sonra Musa'ya Kitap verdik. 11 (Kasas, 28/43) ayetinde 
ı�arct olunduğu üzere Kur'an'da insanlık tarihi açısından zamanın üç kısma · 
ayrı lmasına işaret olunmuştu. Hz. Musa'ya Tevrat'ın inmesinden önce geçen, 
yani Firavun'un helakıyla son bulan zaman ilk asırlar zamanı ve Tevrat'ın inme
siyle açılan zaman da son Peygamber'e kadar orta asırlar zamanı, son Peygam
ber Muhammed Aleyhisselam'ın ortaya çıkmasıyla başlayan son asırlara da ahir 
ıaman, yani Muhammed (s.a.v.) ve ümmetinin asrı demek olduğundan �(, de-

, 

ııince bu asır anlaşalmak gerekir. Bir gün, sabah, öğle ve ikindi üç vakit olarak 
düşünüldüğüne göre bazı hadislerde A<lem'in yaratılışı, alemin yaratılışına göre 
yeryüzünde bitkiler ve hayvanların yarattldığı son günün asrı, yani ikindisi ha
linde tasvir edildiği gibi, dünyada beşer türünün ömrü de bir gün sayılarak Mu
hammedi asır bugünün ikindisi misalinde temsil edilm iştir. Nitekim Buhari ve 
diğerlerinde şu hadis meşhurdur: Sizden önce geçmişlere oranla sizin vaktiniz 
ikindi namazıyla güneş batımı arası kadardır. Sizin meselinizle sizden önceki
lerin meseli tıpkı o adamın meseline benzer ki, bir ücret tayin etmiş,"sabahtan 
öğleye kadar kim çalışırsa bir kırat demiş. Yahudi çalışmış, sonra öğleden son
ra, yani " ikindiye kadar kim çalışırsa bir kırat demiş'', hıristiyan çalışmış. Sonra 
da "ikindiden akşama kadar kim çalışırsa iki kırat" demiş, siz çalışmışsınız. Bu
nun üzerine yahudi ve hıristiyanlar kızdılar: "Biz daha çok çalışmışken daha az 
ücret aldık.'' dediler. Allah Teata da: "Ben sizin ücretinizden bir şey kestim mi?" 
buyurdu. "Hayır" dediler. "O halde bu benim bağışımdır, onu dilediğime veri
rim." buyurdu. Bu şekilde siz az amel (iş) le çok ücrete nail oldunuz". (İnciller' de 
de buna benzer bir temsil bulunduğu geçmişti). 

Bir kısım tefsirciler bu hadis ile delil getirerek demişlerdir k i :  Bu hadis, 
asrın Hz. Peygamber'e ve V"� �).1 l1 ;;. ;.��� "Siz insanlar için çıkarıbntş en 

,, A "'• ı 

hayırlı bir ümmet oldunuz. " (Al-i Imran, 3/1 1 O) buyuru lan ümmetine mahsus 
oJan zaman olduğuna delalet eder. Allah Teala Resulü'nün J.Qı � � �TJ 
"içinde oturmakta olduğun Belde'ye. " (Beled, 90/2) diye mekanın� ve �::.;.ı "(Ey 
Resulüm) senin ömrüne andolsun. " (Hicr, 1 5/72) diye ömrüne yemin ettiği gibi,. 
burada da asrına yemin etmiştir. Şu halde bu açıklamadan sonra mananın sonu
cu şu olur: Ey Muhammed! Her manasıyla asra ve özellikle pek büyük olaylara 
sahne olmak, gerek baskısı, gerek verimi itibarıyla bütün geçmiş zamanların 
özeti, zamanın ikindisi demek olan son asra, yani bütün ümmetlerin hesabı 
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gi>rülınck üzere bulunan ve senin asrın olan ahir (son) zamana yemin olsun ki �I 
�c:J�1 ku�kusuz insan; �w�1 keİiı:nesinin başmdaki elif-Iam, istisna karine� 

, , 

siyle istiğrak içindir. Yani her insan, bütün beşer türü her asırda ve her zaman
da ve özellikle son asırda bulunan insanlar, gelecekteki .istisna edilenler hariç 
hepsi, ;.J. uAJ mutlak bir zarar içindedir. Küfür ve küfran gibi husr ve hüsran, 

, , 

kazanacak yerde zarar etmek, sermayeyi kaybetmek, nihayet iflas ile hasret ve 
ümitsizlik içine düşmektir. "Tenvin" de büyükleme ve türlendirme içindir. Yani 
büyük bir ziyan veya bir çeşit ziyan içinde boğulmaktır. Çünkü insanın serma
yesi ömrüdür, o ise her nefes, her saat harcanıhp giderek tükenmekte ve  her 
nefes geçtikçe o nimetlerin sonu ve hesabı yaklaşmaktadır. Eğer o nefesler, in
sanın her istediği zaman, istediği gibi yapacak şekilde kendisinin olsaydı, kendi 
yapısı ve icadı bulunsaydı o ömür tükenmez, insan onu dilediği gibi harcamakta 
hiçbir zarara düşmezdi. Fakat o insanın kendi mülkü değil, yaratan Halık 
Teala'nın mülkü olup, onun adına güzel tasarruf ederek karından istifade etmesi 
için insana sınırlı ve hesaplı bir şekilde verilmiş emanet sermaye kabilindendir. 
İnsanm bütün istifadesi, onun harcama ve  al ış-verişinden hasıl olacak kara 
bağlıdır. Onun için � L. �I ı:,,W')U � �1� ''İnsana çalışmasından başka bir şey 
yoktur. " (Necm, 53/39) v� , ��-� L:.ı :;;ı JS' "Herkes kendi kazancına 

, ,,, - ,,. 

bağlıdır. " (Tur, 52/21). Bu şekilde insan o sermayeyi veren sahibine ödedikten 
sonra, hesap günü kendisine kalacak olan kara göre kendisini kurtaracak ve o 
oranda nirnetlenmiş olacak veya açığına göre sorumlu  ve iflas etmiş olarak zarar 
ve azapta kalacaktır. Tartman ağır veya hafif basmasının sonucu da budur. O 
halde zamanın acı veya tatlı olaylarla akışı içinde her harcanan nefeste bir zarar 
vardır ki, onu ancak karşılığında Allah için yerine konup onunla tartılacak olan 
kar ödeyebilecektir. Ömürden her geçen saat, her harcanan nefes, ya bir işe har
canır, ya bmjuna geçer. Boşuna geçtiyse elbette bir zarardır. Bir işe harcandıysa, 
o iş ya hayır ve güzel olanbir itaattir veya şer ve fes?t olan bir günahtır. Veya ne 
o, ne o; ikisi ortası mübah olan bir iştir. Bir mübah ise, bir eseri kalmamak iti
barıyla boşuna geçmiş gibidir. Bir şer ise kesin bir zarardır. Eğer itaat ise onu 
veya diğer birini ondan daha güzel bir şekilde yapmak da mümkündür. Çünkü 
Allah Teala'ya tevazu ve b�ş eğme mertebeleri saytsızdır. Çünkü Allah 
Teala'mn kahr ve yücelik mertebeleri ve mutlak güzellik tecellileri sonsuzdur. 
Onun için insanın Allah'a ilmi ne kadar çok olursa korku ve sevgisi de o nisbette 
çok, taat ve amelde Allah'ı yüceltmesi, o nisbette daha tamam ve daha 
mükemmel olur. O halde her nefeste daha güzelini yapflmayıp da düşüğüyle kal
makta kardan da olsa yine bir tür ziyan vardır. Bu itibarla insan her an bir tür 
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ı i yanc.lan uzak değildir, demek olur. Bununla beraber bunlara asrın, zamanın 
nkı�ı içinde her yönden hücum etmekte olan engelleri, baskı yapan diğer büyük 
olaylan da katarak düşünülürse, insanın her an nasıl bir tehlike ve ziyan içinde 
hulunduğu açıkça anlaşılır. Her an nimet ve refah içinde bulunduğu kabul edilse 
hile, her dem ömrü ölüme doğru gitmekte bulunan insanın bir zarar içinde bu- · 

. lunduğunu inkar etmek mümkün değildir. Zira her geçen nefes bir ölümdür. 
Bundan dolayı Razi der ki: "Bu ayet insanda ziyan ve sıkıntının asıl olduğuna 
delalet eder. ıı(l) Bunun açıklaması şudur: İnsanın gerçek saadeti, ahireti sevmek, 
dünyanın acı ve tatlısma iltifat etmemektedir. Bununla beraber ahirete çağıran 
vesileler ise açıktır ki o beş duyu, şehvet ve kızmadır. Onun için halkın pekçoğu 
dünya sevgisi ile meşgul ve onu talebde boğulmuştur. Bundan dolayı zarar ve 
helaktedirler. �.ilı �ı Ancak o kimseler müstesna. Şu sayılacak dört vasıf ile 

. . 

sıfatlanmış olanlar ziyanda değil, kardadırlar: 
• 

1 - ı;:.ı Ki iman etmişler. Fatiha Suresi'nde ve Bakara Sfiresi'nin başında 
ve diğer yerlerde geçtiği üzere bütün alemlerin Rabb'i, Rahman'ı, Rahim'i, din 
gününün sahibi Allah'ın birliğini ve indirdiğini tasdik edip ona ihlas ile ibadet 
ve itaate söz vermişler, �� ',:,� ''En güzel (söz)i doğruladı. "  (Leyi, 92/6) 
buyurulduğu üzre "en güzel"e; doğru itikad ile inanıp, fazilet ile rezilliğin, iyi
lik ile kötülüğün, doğru ile eğrinin, mümin ile kafirin, itaat eden ile isyan ede
nin, haklı ile haksızı� Allah yanında farkı olduğuna, hayır amellerin iyi, şer 
amellerin kötü cezası verileceği ahiret gününe, din (kıyamet) gününe inanmışlar. 

2- �GJL..ıa.lı ıµ� Ve iman ile güzel ameller işlemişler. Yani imanları yalnız 
- - -

gönüllerinde ve dillerinde kalmamış, bütün hislerine, akıllarına, varlıklarına 
işleyerek i radelerine sahip olmuşlar da yaptıkları işleri iman ve inançlarına uy
gun, Allah'm rızasına, indirdiği hükümlerine uygun, hak ve hayır olduğuna ina
narak yapmışlar, hep iyiliğe çalışıp kendileri, aile, akraba, kavim, insanllk için 
iyilik, sonu hayır ve menfaat olan işler; � �1 �l rr)::! "Hanginizin daha 
güzel iş yaptığınızı denesin için. " (Hud, 1 1/7; Mülk, 67 /2) buyurulduğu üzere 
güçleri yettiği kadar güzel ameller yapmışlar, emrolunan görevleri yerine getir
miş, yasaklanan büyük günah ve çirkinliklerden çekinmişlerdir ki, bunlarm 
esası Kitap ve Sünnet'de açıklanmıştır. Zamanına göre cüz'iyat (parçalar)ı da 
icma-i ümmet ve ictihadlarma bırakılmıştır. İmandan sonra Hak Teala'nın emri
ni yüceltme yarattıklarına acıma ve menfaat esasında özetlenen salih amel, 
başlıca iki türlüdür: 

(1)  Fahrü'r·Razi, a.g.e., XXXll, 88. 
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Ufri�i lwdı·ııt· ait ibadetler gibi mükel lefin baştan itibaren ve bizzat kendi-
111 lnr fnydul a vt• kl' IHli iyiliğine olan ameller. Diğeri de zekat ve sadaka gibi 
hu�k n lnn ııu foydal ı olan amellerdir. Birine kendini kemale erdiren, diğerine de 
hn•kn�ın ı lamlayan, yahut birine fazilet, diğerine fadl (iyilik etme) denilir. Bu
nun t'U üfü•111l isi de hakka çağırma ve hak yolunda mücahededir. Onun için bun
lur, inrnn ve güzel amel ile teorik ve pratik güçlerini olgunlaştırmaya çalıştıktan 
hu�ka. Allah için birbirlerinin ve başkalarının kemal ve kurtuluşlarına da 
�ulı�:ırak. l lakk'a çağırma, iyilik etme ve ıslah etmeyle beraber başkasını kemale 
l'nlirmcyc gayret hususunda birbirleriyle andlaşmayı ve hep hak yolunda 
yardımlaşmayı da vazife bilmiş olduklarından dolayı güzel amelin özel likle bu 
iki kısmına işaretle buyuruluyor ki: 

3- �Lı � ı:,;� Ve llakk'a vasiyetleşmişlerdir. Yani bütün azimleri Hakk'a 
,. -

yönelik; imanları da, amelleri de, sözleri de hep Hakk'a sarfedilmiş. Çünkü 
Hakk'a sarfedilmeyen her şey batıldır, hasardır. Ziyan olmayacak iman ve amel 
de ancak Hakk'a iman ve Hak yolunda çalışmaktır. Onun için bunlar, büyük 
küçük birbirlerine, aynı cinsten olduklarına gösteriş, münafıklık, ziyankarlık, 
ili§iksizlik veya riyakarhk ve dalkavukluk etmeyip, bütün iyilik l lakk'ın elinde 
olduğunu bilerek ve fani, geçici, aldatıcı, yıkıma götürücü şeylere a!danmayıp, 
her şeyin hakkını gözeterek hep birbirlerine Hakk'ı tavsiye etmişler, her işte 
Hak, sabit, doğru olanı yapmayı, Hak üzere birleşmeyi, hep Hakk1a davet et
meyi, emri bil'l-maruf (iyiliği emretmek)u ve nehyi ani'l-münker (kötülüğü ya
saklama)i, kısaca Hak ve doğru luk üzere hareketi tavsiye ve nasihat etmişler, 
öyle yemin edip, o yolda muamele etmişler, imanları da, amelleri de hep Hakk'a 
sarf edilmiş. 

4- ;.:aılı � �� Ve sabra vasiyetleşmişler. Yani Hak ve hayır yolunda sab-
- -

ra vasiyetleşmişlerdir. Çünkü zamanın acaibliği, dünyanın aldatması, nefislerin 
eğilimleri, ziyana gidenlerin çokluğu karşısında hayır yapmak, doğru söylemek, 
Hak yolunda gitmek bir çok acılar çekmeye, zorluklara katlanmaya, mücalede 
etmeye, batıl iflas geçitlerini atlamaya, bunlar da sabra dayanmaktadır. Onun 
için Lokman . Suresi'n�e iyiliği emir ve kötülüğü yasaklayanlara ';."G ;µı _r:il 
!;r..tı r'Y- � �,; �! ��1 � � �(, p ı � �G �J:;.J� "Namazı kıl, iyiliği emret, 
kötülüğü yasakla, sana isabet edene sabret, kuşkusuz hunlar (Allah 'm yapmanı 
emrettiği) kesin işlerdendir. " (Lokman, 3 1/ 1 7) diye isabet edecek musibetlere 
sabır tavsiye edilerek, onun azme dayanan büyük işlerden olduğu anlatılmıştı. 
Burada da bunların birbirlerine doğruyu tavsiye ederken, aynı zamanda sabır da 
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tavsiye ettikleri üzcllikc anlalılmıştır. Nitekim Beled Sfıresi'nde akabe (sarp 
yokuş)yi geçen ve iman edip de birbirlerine hem merhamet, hem sabrı tavsiye 
edenlerin meymenet sahibi oldukları anlatılmıştı. Hak yolunda can veren 
�ehillerin Allah · katında ebedi hayata ulaşmaları da sabır sayesindedir. Ölüm 
ııasal olsa takdir edilmiş olan bu alemde böyle Hak yolunda güzel iş görmek. 
için can vermek ve öyle Hakk'a kavuşmaktan daha büyük ne saadet olabilir? Fa
kat öyle bir azim, öyle bir sarp yokuşu aşmak kolay değildir. 

İşte bu müstesnalar, öyle birer sarp yokuş olan müşkü1, zor durum ve hal
lerde caymamayı, yılmamayı bırakmamayı, dermansızlık göstermemeyi ve 
böylelikle birbirlerini yardımsız, tesellisiz bırakmayıp gerek itaat ve amel, gerek 
elem ve musibetler ve gerek nefsin arzularına karşı sabır ve metanet tavsiye et
meyi kendilerine şiar edinmişlerdir. 

Bilinmektedir ki sabır, nefsin iyi bir şey yapmak veya kötülüklerden 
kaçınmak için acıya, meşakkate tahammül kuvvetidir. Başlıca iki çeşit olarak 
düşünülür: 

Birisi, elem ve külfete sabırdır ki bununla taat ve mücahedenin ve güzel 
amellerin meşakkatlerine katlanılarak yüksek himmet ve gayret sahiplerinin 
ulaştıktan başarılara erilir. 

Birisi de lezzet ve şehevi isteklere karşı sabırdır ki, bununla da haramdan, 
yasaklardan ve hoş görünüp de sonu fena olan aldatıcı, tehlikeli, maddi veya 
man(;!vi zarar verici şeylerin zararlarından sakmılir, korunulur. •.ıLS::.:.l� �I .-i:. 
ı:;;�/· 'lı �WI .-;;.� "Cennet zorluklarla çevrilmiş; cehennem de ��·ırı ;ırzul<

;rla 'çevril�ıiştir.-,,( t) hadis-i şerifinde iki yöne de işaret vardır. Sabrın derecesi husu
sunda fıtri (doğuştan) kabiliyetin bir hükmü bulunduğu inkar edilmemekle bera
ber, terbiyenin, alışkanlığm ve bundan dolayı azim ve iradenin ve onun için de 
imanın önemi çok büyüktür. Bu yönden sabır, ihtiyari fiillerden olarak ef'al-i 
mükellefin (görevlilerin fiilleri) arasında tavsiye olunduğu gibi ı.Jt.I �.i.11 �1 � 

' , �� � J.ıı l�G ı,,la.ıG� ı_,�L..,j ı_,�ı "Ey inananlar, sabredin, direnin, cihada 
ha;ırlıklı, uyanık olun-ve AÜalı'ta� korkun ki, başarıya eresiniz. " (Al-i İmran, 3/ 

ı 

200) diye emrolunmuştur. Çünkü �..r.LaJI � JJı �I "Kuşkusuz Allah sabreden-
lerle beraberdir. 11 (Bakara, 2/1 53) ve -�� � �;1 �_,�Ga.ıı J ,_;. WI "Ancak sahre-

, , ,  , , "" � denlere, mükafatları hesapsız ödenecektir. " (Zümer, 39/1 O). nı �.ılı �.J!G.Jı � 
, , ,, ,, 

( 1 )  Müslim, Cennet, l ;  Ebu Davud, Sünnet, 22; Tirmi;d, Cennet, 21 ;  Ncsai, Eymım, 3; Darimi, Ri
kak, 1 1 7; Ahmed b. Hanhcl, il, 260, 333, 354, 380; III, 153, 254, 284. 
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�,:ü+Jı � �,1, �)' �� � �� � �J1 ��G fJ! �G � �! ı)u !:_,-a: �4·-��1 
''.\'11/,, c•tf,·11/ı·ı i miıjdd,, ki, 011/ara hir hela eriştiği zaman: 'Biz Allah içiniz ve biz 
""" 1Ui11t•, ·r·.�i:'  dcTl«r. /�·ıe Rab'lerinden bağışlamalar ve rahmet hep onlaradır 
'''4 d0Rr 11 ''"'" /ı11/a11/ar da onlardır. " (Bakara, 2/155-157). Onun için hadislerde 
tir, c)lı (:W-. �1 "Sabır, geniş1ğin anahtarıdır.11( 1 )  � � � "Sabreden zafer 
hı ı l ı ır." diy<" varid olduğu gibi, dilimizde de "İlmin başı sabırdır", "Sabrın sonu 
srlaııwı ı i r. "  diye darb-ı mesel olmuştur. 

B u  a<.;ıklamadan ve sözün gelişinden anlaşılır ki övülen ve tavsiye edilen 
sa h ı ı ,  iman ve güzel amel ile Hak ve hayır yolunda sabtrdır ki bu şecaat, sadakat 
ve mertlik şiarıdır. Yoksa her kötülüğe katlanmak, her aşağılığa boyun eğmek, 
pislikler içine düşüp de, her ne pahasına olursa olsun, ondan çıkmaya, kurtul
m:-ıya çalışmamak, çabalamamak, i1işik etmemek, batılda, fenal ıkta -ne olursa 
olsun- saplanıp kalmak ve şerre rıza göstermek demek olan tembellik, zillet ve 
miskinlik ile düşüklükten ibaret bulunan duygusuzluk değildir: Çünkü ij.Jı JJ� 
�j:.l.Jj .J;.,,j_, "Üstünlük, ancak Allah'a, O'nun elçisine ve müminlere mdhs�.�
tı;;.. "  (M,ün�fikun, 63/8) ve AJlah :f.lJı � �j :.J � �j "Acizlikten ötürü bir . 
yardımcısı bulwunaywı. " (İsra, 17  /1 1 1) dır. Ve çünkü şerre rıza şer, küfre rıza 
küfürdür. Ve eşeğe mahsus yumuşaklık kötülenmiştir. Onun için temizliğini bu
lanmaktan koruyacak sıkıntıları, çakışJarı olmayan, yani "Hiç kızma eseri 
göstermeyen yumuşaklıkta hayır yoktur." diyen şairin şu beytini -yukarılarda da 
geçtiği üzere- Resulullah beğenmişti: 

I�� �1 �� � �-.>c,;, � � � (�! * �-;_;,. 'Jj 

"Berraklığını bulanmaktan koruyacak kızgınlık eseri bulunmayan yumuşak
lıkta hayır yoktur. " 

Ve sahih hadiste ;...lLl ·.ı.:· ___ : · 1 ·. " .ı.;L..Ll :.ı.:· __ : · 1 ·. ,, • .L... :; ·;'H ( ��'- ·_ �·.. r ·. ,  . . � r" .;r J • � r" .;r J .• . • .r- ı-- ı.S '.) ı:r 
.;,4�·1 �1 cil�j "Sizden'h�r kim bir kötUlUk, bir biçimsi�ıik görürse on� eliyle , , , değiştirsin, ona gücü yetmeyen diliyle, ona da gücü yetmeyen kalbiyle (değiştir-
sin) ki bu imanın en zayıfıdır. "(2) buyurulmuştur. :;,�u G�ı' � �_;..;;,� �.ılı �t, r�G 
:r..,ılhıı ,.:,iıı t:. JJ:.ilı � "ı'.;7 ')ıj Sl.k:;.:Jı �ı�: �� L.� ·

.;;ı. �.b., � ı;..;;,� � ;.4�, 
J. ,,, l .  ,. , ,, - , , "Ayetlerimiz lıakkuula (münasebetsizliğe) dalanları gördüğün zaman, onlar haş-

ka bir söze geçinceye kadar onlardan yüz çevir. Eğer şeytan sana (bunu) unut
turursa, hatırladıktan sonra (hemen kalk), o zalimler topluluğuyla oturma. " 

( 1 )  Ot.:ylcml, Firdevs, ili, 415; Kc§fü'l-hafa, 1, 27, (1590). 

(2) Müslim, İman, 78; Tirmizi, FitL:n, 1 1 ;  Ncsai, iman, 17; Ahmc<l h. Hanbcl, 111, 20, 49. 
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( En'am, 6/68) ayeti de bu mfınftyı ifade eder. Bununla beraber bu gibi sahrcdil
mcmcsi gereken hallerde de telaş ve hiddetle hareket etmeyip JI �·.>1 :J.: . •  .;;. Jj 

. � ' , ,.,, 

�I ;..� U1 i� � J.ıı "De ki: İşte_ benim yolum budur. Allah'a basiretle dt1\'('f 
. "' .. . ,,, .. 

(·derim, ben ve bana uyanlar. " (Yusuf, 12/108) buyurulduğu üzere basiret ile ha-
reket etmelidir. 

İşte ancak böyle iman, güzel ameller, hakkı tavsiyeler, sabn tavsiyeler ile, 
hu dört vasıf i le vasıflanan kimseler ziyanda değil, müstesnadırlar. Bu 
müstesnalardan başkası mutlak bir ziyandadırlar. Bunun dördü de Hakk'a tam 
imanın belirtisi demektir. Hak, gerçekte sabit ve tahakkuk edici olduğu ve 
imanın hükmü de inanılana tabi bulunduğu için Hakk'a iman hiçbir zaman 
yanlış çıkmayacak ve bütün mekan ve zamanın üstünde Hak, hayat i le yaşaya
cak olan ebedi bir nimet ve saadet olduğundan, dünyada o Hakk'a tam imanın 
bir tezahüründen ibaret olup da onun yolunda güzel işlere sarfedilmiş bulunan 
bir hayat, bir ömür, hiçbir zaman boşa gitme�, hüsrana düşmez. Böyle bir imana 
erişmeyen nefisler de ziyandan kurtulmaz. Hiç imanı olmayanların kurtulama
yacağı açık olduğu gibi, batıla iman etmiş olanların da imanın meyvesi olan 
amelleri, o batıhn batıllığıyla yok olup gideceği de şüphesizdir. Fakat bu ayet 
şunu gerektiriyor ki, Hakk'a iman etmekle beraber güzel işler yapmayan, Hakk'ı 
ve sabrı tavsiye etmeyen kimseler de bir çeşit ziyandan hariç kalmamı.ş olurlar. 
Demek olur ki, iman olunca amelsizlik ziyan etmez diyen Mürcie mezhebi sa
hiplerinin görüşleri doğru değildir. Doğrusu Sünnet Ehli'nin dedikleri gibi imanı 
olup da, imanına göre amel etmeyen fasıklar, asiler için de bir çeşit ziyan vardır. 
Zira ebedi olmamakla beraber mümin isyankarlar için de cehennem vardır. İman 
en sonunda onları da kurtanrsa da, kötülükleri iyiliklerinden ağır gelen mümin
ler de günahları temizleninceye kadar cehennem azabı olan hüsranı görecek
lerdir. 

Başta beyan olunduğu üzere bu surenin geniş bir şekilde açıklanması bütlin 
Kur'an demek olduğundan, daha ne kadar açıklaması yapılsa tükenmez. Ta
beran1 "Evsat"da ve Beyhaki "Şuab"da Ebu Huzeyfe'den -ki sohbeti vardır
şöyle -dediğini rivayet etmişlerdir. "Resulu1lah'm ashabmdan iki ki�i hirhiriylc 
karşılaştıklarında biri diğerine �G Ve'l-Asrı Sfıresi'ni okumadan, sonra da biri 
diğerine selam vermeden ayrıl�azlardı. "(ı) 

Bizlerin de asrımızın gidişini ve ömürlerimizin geçişini anlayıp dü:jüncrck 

(1) Beyhaki, Şuahü'l-İman, No: (4676). 
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hirhirkrimize Hak ve sabır tavsiye etmeye ve Hak TeaJa'ya tam iman ile güzel 
amel lere başarı dilemeye ihtiyacımız ne kadar çok! Ne kadar çok! Buna karşıl ık 
höyle Hak ve hayır tavsiye eden müstesna kişilerle alay ederek, onları türlü türlü 
ayıplayıp çirkin bulanların da hesabı yok. Fakat bunun üzerine öylelerinin zi
yanındaki şiddeti açıklamak için de Hümeze Suresi g�liyor. 



< 'üz: J() 1 04- l IÜM EZE S(JRESi 

Hümeze Süresi 
Mekke Döneminde İndi 

A 

Ayet Sayısı: 9 

Bu Hümeze Suresi, hiç ihtilafsız Mekki'dir. 

Ayetleri : Dokuzdur. 

Fasılası : "" harfidir. 

437 
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Meal-i Şerifi: 

1-2- Mal toplayıp onu tekrar tekrar sayan, insanları arkadan çekiştirip, 
kaş göz hareketleriyle alay edenlerin (hümeze ve lümezenin) vay haline! 

3- Malının, kendisini �bedi yaşatacağını sanır. 

4- Hayır, andolsun ki, o hutame ( cehennem)ye atılacaktır. 

5- Hutame'nin ne olduğunu bilir misin? 

6-7- O, kalplerin içine işleyecek, Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir. 

8-9- Cehennemlikler, dikilmiş direklere bağlı oldukları halde, o ateşin 
kapıları Üzerlerine kapatılacaktır. 

i� "Hümeze"; surenin de ismi olmak münasebetiyle mealde aynen muha
fazasını daha uygun gördüğümüz bu "hümeze" kelimesi "hemmaz", "gammaz" 
gibi "hemz" kelimesinden mübalağa sigası (kipi)dır ki, lüane (lanetleyen) du
hake (çok gülen) gibi adet ifade eder. Asıl manası hemz (ayıplama, arkadan 
atma)i çok yapan, adet edinenler demektir. "Hemz", "Kamus"un açıkladığına 
göre "gamz" vezninde ve onun anlamdaşıdır. El ile çimdiklemek ve dürtmek, 
kakmak, vurmak (nitekim mihmez, mihmaz, yani mahmuz, mudul ve çekiç veya 
mudullu değnek demek olan mıhmeze bu manalardandır) ve bir dar yere sıkıştır
mak (ki, hemze bu manadandır. Çünkü mahrecinden sıkıntı ile çıkar) ve ısırmak 
ve kırmak, yere çalmak manalarına gelir. Şu halde hümeze, bunlardan birini 
veya hepsini çok yapan, adet edinen demek olur. Bu ölçü ile hamiz gibi çimdik
çi, çekiştirici, dürtüştürücü, kakıştırıcı, vurucu kıncı, atıcı, sıkıcı, ısırıcı manala
nnı ifade edebilir. Fakat lügat örfünde hamiz ve hemmazdan daha mübalağalı 
olarak hümeze, inceden inceye veya geriden geriye hafifseyerek ve alay ederek 
şunun bunun namusu ve şerefi ile oynayıp incitmeyi, yerme ve kötüleme ile ar
kadan konuşarak ayıplayıp kmamayı, şunu bunu dürtüştürerek öteye beriye 
koğuculuk etmeyi adet ve sanat edinmiş, çekiştirici gammaz manasında meşhur 
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olmuştur ki, böyle olan kimseler fırsat buldukça hemzin her manasını yapar. Eli 
erdiği insanları cımbızlar, çimdikler, dürter, kakar, ısırır, çarpar, ktrar, incitir, o 
yolda geçinir. Onun için bu manaların hepsinden kinaye olarak hümeze, gam
mazlığı adet ve sanat edinmiş kimselere söylenmiştir. Yani ası!· hakikati, el i le 
sıkmak, cimdirmek, dürtmek, vurmak, kırmak iken ağızla, dil le -ısırm�k, kötüfc
mek ve arkadan konuşmak, küçük görmekle gönül incitmek _ye kırr:ı:ıak m�nasın
da kinaye olarak yayılmıştır. Kinayeler hakikatin de iradesine engel olmayacağı 
ıçın i� :�- 'de her mana dahil olur. Yani gerek el ile, gerek dil ile-.maddeten 

# 

veya manen şunu bunu itip kakmayı, kırıp incitmeyi adet edinmiş dedikoducu 
güru-hunun hepsi cehennem uçurumunda, veyi deresinde, hüsran içinde kahrol
maya mahkumdurlar, vay haJ lerine. "Lümeze" de "hümeze" gibidir. Mızrak sap
lar gibi kötülemek, ayıplamak ve kaş göz kırparak, işaret ederek, eğlence sure
tiyle birini diğerine göstermek manalarına olan "Lemz"den "Lümeze" de daima 
herkesi ayıplamayı ve şuna buna ayıp ve eksiklik isnat ederek eğlenmeyi adet 
edinmiş, kendini beğenmiş atak demektir ki, "hümeze"yle anlamdaş ve farklı ol
arak da kullanılır. Zemahşeri'nin beyanına göre hümezenin aslı kırıcı manasm
dan, lümezenin aslı da ayıplayıcı, saplayıcı manasındandır. " Keşşaf"ta der ki: 
Hemz, hezm gibi kırmak, lemz de ayıplamaktır. "Lemezehfı ve lehezehfı" deni
lir, "taanehCı" (onu ayıpladı) denir. Maksat, insanların ırzlarını, namuslarını kır
mak ve arkalarından konuşmak ve onların ayıplamaktır. Ve "lüane", "duhaka" 
gibi fuale vezni onun, o kimsenin alışmış olduğu adeti bulunduğuna delalet 
eder. Şair: 

"Eğer ortada bulunmazsam, sen dürtücü ve ayıplayıcı kesilirsin. " 

demiştir.( l) Daha önce İbnü Cerir de Ziyad-i Accm'in: "Bana kavuştuğun zaman 
yalandan bana sevgi göstererek yanaşırsın ve eğer orada bulunmazsam o vakit 
de ham iz (dürtücü) lümeze (ayıplayıcı) kesilirsin.'' demek olan iş bu: 

!" f•ı ' 1 '-'I ' �u , ·ı · ( �J.S' '-·/·'i 'J (�I . /�' I� •jaJJ _;... '+' � � lJ '.J  . � � Y. � , , , , ' , , 
beyti ile hümcze insanları arkadan çekiştirip kızdıran; lümeze de arkadan 
konuşup ayıplayan demek olduğuna şahit getirmiş ve bazı rivayetler naklederek 
demiştir ki: İbnü Abbas'dan: "Allah Teala'nın veyl (yazıklar olsun) ile haşladığı 
kimseler kimlerdir diye sorulduğunda, "Nemime, yani koğuculuk ile gezenler, 

·--... --..... _._ ....... ----·-·--

(1)  cz-Zcmah§cri. a.g.c., ıv. 283. 
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dosllar arasını ayıranlar en büyük ayıp arayanlar."(! ) demiştir. Mücahid'den de 
i.i� farklı görüş rivayet edilmiştir: 

1 - Hümeze, insanların etini yiyen; lümeze, ayıplayıcı ve atak. 
2- Bunun aksine olarak: Hümeze, ayıplayıcı; lümeze, insanların etini yiyen. 
3- Hümeze, Lümeze: Birisi insanların etlerini yiyen, diğeri ayıplama. Bu 

gösterir ki, bu haberi rivayet edenlere bu iki kelimenin yorumunda zorlu! vaki 
olmuş, onun için ondan rivayet edenler ihtilaf etmişlerdir. Razi de �-i,:ı ı_,� 'i� 
"Kendi kendinizi kötülemeyin.'' (Hucurat, 49/1 1 )  ayetiyle "Keşşaf"m ifadesi 
üzere beyandan sonra der ki: "Tefsircilerin bunda bir çok görüşü vardır: 

Birincisi: İbnü Abbas'dan, hümeze gıybetçi, lümeze ayıpçı. 
İkincisi: İbnü Zeyd'den hümeze el ile, lümeze dil ile. 
Üçüncüsü: Ebu'l-Aliye'den, hümeze yüze karşı, lümeze arkadan. 
Dördüncüsü: Hümeze açıkça, lümeze gizli, kaş ve gözle. 
Beşincisi: Hümeze lümeze, insanlara hoşlanmayacakları lakaplar takanlar. 

Velid b. Muğire bunu yapardı. Fakat bu başkanlık yapanlara yakışmaz, döküntü
lerin adetindendir. Bunda insanların sözlerini, fi illerini, seslerini güldürmek için 
tak1it edenler de dahil olur. 

Altıncısı: Hasen'den Hümeze, gözünü kırparak açıkça kızdıran; lümeze 
kardeşlerini kötülükle anarak ayıplayan. 

Yedincisi: Anlatıldığı üzere İbnü Abbas'tan, söze yalan katarak gezenler, 
dostlarm arasını açanlar, insanların ayıbını arayanlar. Bunları naklettikten sonra 
Razi şu hatırlatmayı da yapar: "Bilinmeli ki bu görüşlerin hepsi de birbirine 
yakındır, bir asla döner. O da kusur bulmak ve ayıbı açıklamak, ortaya çıkarmak 
manasıdır. Sonra da bu iki kısımdır: Ya hased ve kin sırasında olduğu gibi ciddi 
olur, yahut da eğlence ve güldürme kabilinden eğlence ile olur. Bunlardan her 
biri de ya din ve taatle ilgili bir emirde olur veya dünya ile ilgili olur. Bu  da 
görünüşe ve yürümek, oturmak, kalkmak gibi şeylerle ilgili olur ki, çeşitleri 
çoktur ve kayda geçmemiştir. Sonra bu dört kısımda ayıbı açıklama, bazan orta
da bulunan için olur, bazan da bulunmayan için olur. Her iki takdirde de ya lafız 
ile olur veya baş ve göz ve diğerleri ile olur. Bunların hepsi yasaklama altında 
dahildir. Ancak bahis konusu olan lafzın dilde ne için konmuş olduğudur. 

( 1) Suylıli, a.g.c., VIJI, 624. 
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l .:-1 1"1. 1 1 1  konduğu lafzcn yasaklanmış olur, konmadığı da delalet bakımmdan ya
saklanmış olur. Peygmaber'le ilgili olunca da daha büyük suç olur. "(t) Keşşaf sa
hihi bir de demiştir ki : "Hümeze, lümeze mim'in sükunu ile ( i� . t;:.J şek· 
l i n<lc) de okunmuştur. Bu ise gülünç şeyler, garip ve tuhaf gevezelikler yapan 
zevzek maskaradır ki, kendisine hem gülünür, hem söğülür. "(2) Demek k i 
m im'in sükunuyla olan fethiyle olanın tersi gibi bir mana ifade ediyor. Üstün 
olan fail, sakin olan meful manasında olmuş oluyor. Nitekim « �.nın fethiyle 
"duhake", şuna buna çok gülen edebsize denir. c �.nın sükunuyla "duhke" de 
çok gülünen, herkese gülünç olan maskaraya denir. Aynı şekilde "ayn"ın fet
hiyle " lüane", çok lanet eden, "ayn"ın sükunuyla "lu'ne", çok mel'un demektir. 
Demek ki sakin okunan, üstün, okunandan daha alçaktır. O halde üstünün 
kınamasından, daha alçağın kınaması öncelikle anlaşılır. Onun için ayette 
hümeze lümeze mim'in fethiyledir. Aşere kıraetlerinin hepsinde, hatta şazlar da 
dahil olmak üzere ondört kıraatta mimler üstün okunmuştur. Çünkü \,/L. � ı;,-lll 
"mal biriktiren " ifadesinden de anlaşı lacağına göre asıl maksat, kendini 
beğenmiş, herkesten üstünlük taslayarak ve eğlenircesine, şunu bunu gizliden 
açıktan, yüzünden veya arkasından eliyle veya diliyle taşlayıp inciten, namus 
ve haysiyeti ile oynayan, insanların arasını açmakla, koğucu lukla yüze çıkıp 
yaşamak, eğlenmek isteyen saldırgan gururluların zararını beyandır ki, bunlar 
daha önceki surede geçen mal çokluğu kendilerini aldatmış olanlardandır. Bun
dan sonraki surede "Fil Ashabı"ndan bahsedilmesi de buna delalet eder. 

Bunun inme sebebi (scbeb-i nüzulü)ne gelince: İbnü Cerir'in Muhammed b. 
Sa'd yoluyla İbnü Abbas'tan nakline göre: İnsanlarla alay ve hakaret eden, bir 
puta tapıcı idi.(3) Hasen, Verka, İbnü Ebi Nüceym'den de Cemil b. Amir Cüheni 
hakkında nazil oldu denilmiş. Hasen Verka'dan naklen demiştir ki: Hümeze 
lümeze Cemil b. Amir hakkında nazil oldu, fakat bir kimseye tahsis edilmi� 
dcğildir.(4) Bazı Arap dili ehli de bu, demiş; Araplar'ın, geneli zikrederek tek . 
kişiyi kastetmesi kabilindendir. Nitekim sözde birisi diğerine: nBen seni asla 
ziyaret etmeyeceğim; demesine karşı: "Her kim beni ziyaret etmezse, hen de 
onu ziyaret etmem." denilir ki, maksat "ziyaret etmeyeceğim" diyene ccvnp
tır.<5) Fakat diğerlerinin dediği gibi doğrusu maksat, hass (özel) irade değil. 

(1)  F:ıhrü'r-Razl, a.g.c., XXXn, 92. 
(2) ez-Zcnuıh�crl, a.g.c., iV, 283. 

(3) Suyihi, ıı.g.e., VJII, 624; AIUsi, a.g.c., XV, 2/294. 
(4) Suyutl, a.g.e., Vlll, 623. 
(5) Bundan maksat, herkese delaletini inkfır etmek <.lı;ğil, sözün gdi�inin hilh:ıssa nüzul schchi 

olanlara yüncl<liğini beyan olması gerektir. (Mücllil) 
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ltafım hu Nıfnıta ol•ınların hepsini kastetmektir. 

MOt·ııhid dt· .:;:.; � j::, bir kimseye mahsus değildir, demiştir. "Keşşaf"ta 
• dn tlrr ki :  "Ahnes h. Şürayk hakkında indi, adeti arkadan konuşma ve koğuculuk 

lel i . "  dcııilmi�. Omeyye b. Halef hakkında denilmiş, Velid b. Muğire ve Resulul
lnh'ın nrk:ısından konuşması hakkında da denilmiştir. Sebebin özel ve tehdidin 
)lt·nr 1 olarak o çirkinliğe girişenlerin hepsini içermesi de caizdir. o(1) Bunun zahi
ri yönden herkesi kastetmiş olduğuna aşağıdaki t�J,:. ;.�-_ıç �! "o ateşin kapıları 
011/ar11ı üzerine kapatılacaktır" diye bunlara çoğul zamiri gönderilmesi karine 
(ipucu)dir. Ancak bu JS' nin, her şeyden önce, şöyle müfred (tekil) olarak bir 

, 

bedel ile tarif ve tasvif olunması bu genellik içinde bir özellik kastedilmiş oldu
ğunu da anlatır, zira . . .  �..ili müfred (tekil)dir. Fakat marife (belirli) olduğundan 
nekire (belirsiz) olan J} 'nin sıfatı olamaz. JS' den bedel yahut zem üzere 
mansub (üstünlü)dur. Demek ki j::, (veyi) ile"' hükmün asıl hedefi ve kelamın 
sevkinden asıl maksad budu�. Arabozuculuğa ve ayıplayıcıl ığa sevk eden sebep 
ve illet de bu demektir ki, � (.  � bir mal toplamıştır. İbnü Amir, Hamze, 
Kisai, Ebu Cafer, Ravh, Halef ve Ameş "mim "in şeddesiyle tefil ölçüsünde � 
şeklinde okumuşlardır ki, bunda teksir (çoğaltma) manası olduğundan §Öyle de
mek olur: "Şuradan buradan bir mal biriktirmiştir" . �-��� Ve hep onu sayn1ak
tadır. Yani o malın hukukunu: Nereden gelip, nereye gitmesi gerekeceğini, 
onunla ne gibi hayırlar yapabileceğini düşünmeyerek, işi gücü sadece onun 
sayısını zaptedip çoğaltmak ve ona güvenmektir. Yahut etrafındakilere sadece 
onu saydırıp, onunla iftihar etmek, o suretle gözleri malda, işleri güçleri insan
ları birbirine tutuşturmak olan hümeze lümeze güruhunu başına toplayarak ken
dini onlara tanıtmak, başlarına geçmektir. Çünkü o hümeze lümeze güruhunun 
çoğunun mah olmamakla beraber emeli koğuculukla mal toplamak olduğundan, 
öylelerinin başına toplanır ve onu sayarlar. Bu manaya işaret için olmalıdır ki 
�..i.11 tekil olarak J5' den yazılmış �.J��� �(. I� �ı11 "onlar, bir mal topladılar 

, , . 
ve onu saydılar" denilmemiştir. Sonra da bunların çoğulluğuna tenbih için � 
diye çoğul zamiri gönderilmiştir. Bununla beraber �ı11 her biri itibarıyla d� te-

, 

kil getirilmiş olmak düşünülebilir. Zira nekreye muzaf olan kül, küll-i ifradidir. 
-

Bunlar niçin böyle yapar? Zira ;:Jı,1 � L. �1 �; �� sanır ki malı kendisini 
ebedi kılmıştır. Kılacak değil de, kılmıştır zanneder. Öyle hayıra yaramayan, 
sayılmak için biriktirilmiş malın, kendini kurtarmak şöyle dursun, başına bela, 
felaketlerine sebep olacağmı dfü�ünmez de o onu her tehi ikeden kurtaracak, 

-- ----- · ·---·-

( 1)  cz-Zcmah�cri, a.g.c., iV, 283. 
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dünyaya kazık kaktıracak. ondan öyle söz almış, artık ebedilik muhakkak imiş 
gibi zanneder. Bütün emellerini onun üzerine kurar. � Hayır, hayır. İş öyle 
sandığı gibi değildir. İnsanı kurtaracak, ebediyete götürecek şey mal değil, 
önceki sfire�e açıklandığı üzere Hakk'a iman, ilim ile salih ameldir. �,i:) 
Andolsun ki atılacaktır. Baştaki lam yemin için dir. "Nebz", bir şeyi küçümse
mek suretiyle fırlatıp atıvermek, kelimenin sonundaki "nun" da te'kit nunu'dur. 
Yani Allahü Zülcelal'e yemin olsun ki, o mala güvenip, hep onu sayıp da halkı 
cğlenircesine kınp inciten, herkesin hukuk ve haysiyetiyle oynayan o gururlu 
hümeze ve lümeze, o atak, koğucu her halde tam hakaret ve sefaletle atılacaktır. 
� ı � Hutamey (cehennemin için)e. Önüne geleni kırıp geçirmek, yalayıp 
, , 

yutmak adeti olduğundan dolayı bir adına da Hutame denilmiş olan cehennemin 
içine, Hümeze lümeze vezninde Hutame, Karia Suresi'nde "haviye0, "narun ha
miye", Tekasür Sfıresi'nde "cahim" diye ismi geçen cehennemin isimlerindendir. 
Bazıları dördüncü, bazıları altıncı, bazıları da ikinci tabakası demişlerdir. 
"Mevlid"de: "Korkarım ki yerleri ola Tamu." denildiği gibi, eski Türkçe'de ce
henn�me Tamu denildiği için burada hutame'yi tamu diye terceme etmek de 
yakışabileceğinden dolayı mealde ona da işaret ettik. 

Bununla beraber Tamu, hapishane, zindan manasına olan dam (ceza evi)
dan gibi görünür. Bu da � ��� /4; ı:,]:.;� "Cehennemi, kafirler için kuşatıcı 
(bir zindan) yapmışızdır. " (İsra, 17  /8) manasına uygundur. "Hutame" kelimesi
nin aslı ise kırıp geçirmek dernek olan � "hatm "den türemiştir. Bu "fuale" 
vezni de sayılar ifade ettiği için hutame, son derece kırmak adeti ve tabiatı 
olan; yani kıran geçiren dernek olur. Türkçe'de: "Filan yere kıran girdi." demek 
de, orası kırıldı, tükendi, mahvoldu manasını ifade eder. Kızgın ateşin de tabiaht 
böyle önüne geleni kırıp geçirmek, mahvetmek, diğer deyimle yalayıp yutmak 
olduğundan, böyle kırıp geçirici, yahut yalayıp yutucu ateş anlamıyla cehen
neme de hutame denilmiş demektir. Nitekim ekı11, yani çok yiyici, obur kimseye 
de, ateşe benzetilerek, hutame denir ki, �' �.,, � wti' "sanki içinde fır&n var 
gibi" her verileni yalayıp yutuyor demektir. Bi� de , t.Ja;Jı .  �:,ıı � deyimi vardır 

, ,. 

ki "Çobanların en kötüsü hutame olandır". Yani güttüğü sürüyü kırıp gcçirendir. 
demek olur. Burada cehennemin "hutame" ismiyle söylenmesi, görünüşte 
(sureten) mana bakımından hümezeye uygunluk içindir. Çünkü ikisi de bir ve
zindedir. İkinci olarak "hümeze"de başkalarının kıymet ve haysiyetini, gönlünü 
ktrmak manası bulunduğu gibi, ''hutame"de de kırıp geçirmek manası vardır. 
Üçüncü olarak hümeze lümezede insanları arkadan çekiştirerek � �1 ;Y.;.1 �1 
(."_'. �1 � "Sizden biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemeyi sever mi?" (Hucurat, 
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4V/ 1 ı) mı&nüsı Üıl:rc etlerini yemek manası bulunduğu gibi, ateşte de deriyi, eti 
ycıurk ıuüııi·ası vard ır. Bundan dolayı hümeze lümezeye bir hutame ile ilahi ada
let krn �dik<:d� demektir. Lakin bu ateşin diğer ateşlere benzemeyen bambaşka 
hh nll'� olduğu anlattlmak üzere korkutmak için buyuruluyor ki :  tla:J(. �_:_,·�ı (.� 

' 

Vt• hilılin ıni hutanıe nedir'! Yahut: "Ne dehşetli hutam! 11 JJı �\3 O, Allah'ın 
ufr!ll, Allah ate§idir. "Nar" (ateş)ın Allah'a izafeti, dilimizde de : "Allah'ın be
lası" dediğimiz gibi büyütme ve korkutma içindir ki, Allah Teata'nın öfke ve 
hl'yhctini özellikle göstermesi bakımından korku ve şiddetinin büyüklüğünü 
ifade eder. Yani malum olan ateşlerle mukayese edilemeyecek derecede öyle 
heybetli ve fevkalade büyük bir ateş ki i:�;Jl (Allah'ın emriyle) yakılmış, 
tutuşturulmuştur. Ebediyyen sönmek bilmez. Hz. Al i  (k.v.) şöyle demiştir: 
"Ne acaiptir o insanlar ki, altından ateş kaynayıp dururken yeryüzünde Allah'a 
isyan ederler". Bugünkü jeologlann teorilerine göre de yerin içindeki ateşe göre 
üzerinde bulunduğumuz kabuğu, yumurtanm içine nisbetle üzerindeki iç zarı 
kadar ince sayılmaktadır. Fakat bu ateşin onlara benzemediği ve sadece cisimle
ri yakan bir ateş değil, maddi şeyleri geçip de maneviyatı saran, cesetlerden 
başka canlara, gönüllere kadar çıkan bir ateş olduğu anlatılmak üzere şöyle 
vasıflandırılıyor: �1 Öyle tutuşturulmuş bir ateş ki, ��':i1 JJ:. � yüreklerin, 
kalplerin içi, merkezi demek olan füadlerin, yani anlama yeri olan gönüllerin 
üstüne çıkar. Tenden geçer ruhlara, maneviyat üzerine çıkar, çatar, savar, can
lar yakar, gerçi onları öldürmez � ':i� � �� ':i "Onun içinde ne ôlür, ne 

yaşar. " (A'Ia, 87 / 1 3) Fakat uzanır, sarar, azab eder. Çünkü küfrün, çirkin inanç
ların, kötü niyetlerin kaynağı onlardır. Razi'nin anlattığı üzere Hz. Peygam
ber'den rivayet edilmiştir ki: Nar (ateş), ehlini yer, nihayet gönüllere gelince son 
bulur, sonra Allah Teala etlerini, kemiklerini diğer bir olu§la iade eder.< l ) ili 
y(.i:JI ı);� �;.l (�_,4. �0.lJ.; �".)_,4. � "Derileri piştikçe azabı tatsmlar diye onla

ra başka deriler vereceğiz. " (Nisa, 4/56) ayeti de buna delalet eder. 

ITTILA', bir şeyin üzerine çıkmaktır. İlmi olan ıttıla ve mütalea da bundan 
al anmıştır. "Gönüllerin üzeri" tabiri be11i ki beyini de içine alır. Ateşin böyle 
hayatın merkezi olan kalplerin içini bütün üzerinden sarması, onlara muttali ol
ması asabının şiddetini ve kuşatmasını belağatlı bir beyandır. AIUsl demiştir ki: 
"İşaret erbabı bunda ruhani azabın şiddetine işaret olduğunu söylerler.11<2> 

t.ı::,;:. �/J� c.;! Muhakkak o ateş onların (o hümeze lümeze güruhunun) 

( 1) Fahrii'r-R:.ızl, a.g.c., XXXII, 94. 

(2) Ah1sl, a.g.c., 296. 
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li:t.crine kapatılacak, yani üzcrlerine bastırılıp kapıları kapanacaktır. � ..) 
. ' al'i:.. Teındid olunmuş, (uzatılmış) direkler yahut dayaklar, dikmeler içinde 

• 

olarak. Bu, ya i:.ı.:..,j:. kelimesinin altında "nar"a raci � zamirinden haldir. O 
alc§İn kapıları kapanırken tazyikle açılmamak için uzun uzun dikmeler, dayak
larla dayanacak, o halde o şekilde kapatılacaktır, demek olur. Bunda bir fırının 
içini iyice yakıp da tamamen kızdırmak için kapısını sağlam dayayarak kapa
mak tarzında bir tasvir var demektir. Yahut ;_�)'S zamirinden haldir. Bu  şekilde 
önceki mana olabileceği gibi, bir de uzun uzun sürüklenmesi kabil olmayan di
rekler halinde, tomruklar içinde kımı ldanamayacakları bir şekilde azap ve  
işkencelerini tasvir ve beyan olur. 

AMED � : "Bahru'l-Muhit"in beyanına göre çoğul ismi, diğerlerinin 
beyanına göre çoğuldur.<1) Ragıb ve Ferdi "amud"un çoğulu demiş, Ebu Ubeyde 
"imad"ın çoğulu demiştir. İmad, dayak, dayanacak şey olduğu cihetle mutlaka 
direk olması lazım değildir. "Amud"un da 111mad" olması lazım değildir. Arala
rında bir cihetten genellik ve özel l ik ilişkisi var demektir. Ebu Bekir, Hamze, 
Kisai, Halef ayn'm ve mim'in zammiyle .W. (umud) okumuşlardır ki, bunun sa
rih çoğul olduğunda şüphe yoktur. Amud, bilindiği gibi direk, sütun demektir. 
Ve "kast" manasına "and"den alınmıştır. Bir kavmin işlerini yürüten ulu'suna 
"kavmin amudu" denilir. Askerin komutanına "ordu amudu" denilir. Kılıcın 
sırtında olan yola "amud-i seyf" (kılıcın amudu) denilir. İnsanın göğsünde se
habe (korkuluk kemiği) dedikleri dil gibi kemikten göbeğin aşağısına doğru 
uzanan damara, ayn şekilde insanın sırtına "karın amudu denilir. Bir de amud, 
hüzün ve kederin şiddetinden direk gibi donup kalan, çok hüzünlü ve meraklı 
kimseye denir. Bunlar mülahaza edilince -.�';..,;. � ,  o ateş gönüllerini saranların 

• • 

bedenlerine veya onları sarmış olan zebanilerin iriliklerine işaret de olabilir. 
İbnü Abbas'dan bunların, onlan saran ateş sütunları demek olduğu da rivayet 
edilmiştir. Hakim-i Tirmizi'nin "Nevadiru'l-usul"de Ebu Hüreyre'den merfu ola
rak rivayet ettiği bir hadiste de böyle varid olmuştur. Allah Teala isyankar 
müminleri ateşten çıkardıktan sonra, ki en uzun duran yedi bin sene duracaktır. 
Allah Teala cehenneme ateşten kapaklar, ateşten egserler, ateşten amudlarla bir 
kısım melekler gönderecek, o kapakları oAlarm üzerine kapayacaklar, o çivilerle 
sıkıştıracaklar, o amudları uzat!p bastıracaklar, ne bir ruh girecek, ne bir gam 
çıkacak bir boşluk kalmayacak. Aziz, Celil, Cebbar olan Allah Arş'ı üzerinde, 
onları unutmuş gibi bırakacak, --:ennet ehli nimetleriyle meşgul olacaklar, artık 

-----------

(1) Ebu Hayyan, cl-Bahrü'l-Muhil, XllI, 5 1 1 .  
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ondan sonra o cehennem ehli hiçbir yardım dileyemeyecekler, söz kesilecek, 
artık onların sözleri bir nefes alıp vermekten ibaret kalacak.(l ) Ve işte � �ı 
,·lJ:.:_. � � i:.ı:..J:. "Cehennemlikler dikilmiş direklere bağlı bulundukları halde, � 

. . . 

ateşin kapıları Ü.zerlerine kapatı.lacaktır. " .;G.�1 e;. �I �.'.;1J 1�ı � lt�l �1 
"Allah 'ım bizi cehennem ateşinden koru, iyiler ile beraber cennete dahil eyle!" 

( 1 ) cl-Hakimü't-Tirmizi, Ncvadirü'l-Usul, s. 1 39. 
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Şunu bunu dürtüştürüp çekiştiren koğucularm, ayıp arayanların ve bUtiln 

emelleri mal toplamakta olanların, işleri güçleri aldatmaca ve hile ile olduAu el· 
hetle onların ahirete ait olan ziyanları anlatıldıktan sonra, bu surede de Allah 
TeaHi'nın dünyada dahi büyük büyük fitneleri, hileleri, kurumları, kuruntulara 

olağanüstü bir şekilde bozup dağıtan kudretine. görülen bir ibret m i111a l i  olmak 

üzere Resulullah'ın doğduğu sene Kabe'yi yıkmak için hücum etmiş olan "Pil 
ashabı"nın nasıl perişan edildiği gösterilerek ve Allah'ın Resu1U'nc yardım, 

Kabe'ye yardımından daha kuvve!li ve daha tamam olduğuna ve hatta bu hadise 

onun terbiyesinin hazırlıklarından bulunduğuna ve böylece Pcygamher'c hile 
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yapmak isteyenlerin hileleri kendi başlarma geçirileceğine işaretle Resulullah'a 
ve müminlere teselli ve takviye verilmiş ve Allah'ın kudretine karşı mal ve 
mülkün ve hiç bir hile ve fendin olamayacağı anlatılmıştır. Şöyle �i: 

Meal-i Şerifi 

1- Görmedin mi Rabb'in fil sahiplerine ne yaptı? 

2- Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? 

3- Ü zerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi. 

4- Onlara çamurdan sertleşntiş taşla:::- atıyorlardı. 

S· Ve onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptı. 

') �1 Görmedin mi? Hitap, Peygamber'edir. Rü'yet (görmek), kalp gözüyle 
görmeden istiare olarak kalbe ai t  görme, yani gözünle görmüş gibi muhakkak 
bi lmiyor musun ey Muhammed? Çünkü söylenecek olan "fil sahipleri olayı", o 
zaman onu gözleriyle gören şahitleri henüz dünyada çoğunlukla mevcut, hatta o 
zamana yetişmiş "Muallakat-t Seb'a" (yedi askı) şairlerinden olup yüz altmış 
sene kadar yaşamış olan meşhur Lebid gibi kimseler hayatta oldukları gibi, aynı 
zamanda bir tarih başlangıcı olarak herkesçe de mütevatir olarak bil inen bir olay 
idi. Hatta fili çekenlerden iki kişinin kötürüm, kör olarak kalıp Mekke'de dilen
diklerini gördüm diye Hz. Aişe'den rivayet de vardır.( l) Bu sebeple o zaman va
kayı görmüş olan herhangi bir kimseye veya hitabın genel olması da mümkün 
ise de peygambere hitap olması daha açıktır. Zira bu olay Peygamberin 
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doğumuna ba§langıç olan ilahi alametlerden olduğu ve Kur'an'a i lk muhatap 
olan da llz. Peygamber olduğu için özellikle �:., hitabı da ona karine (ipucu) 
dir. Görmedin mi? � � �(? Nasıl yaptı Rabbin? Dikkate şayandır ki, � L. 
"ne yaptı ?" diye fiilin mahiyetinden değil, nasıl, t'ne keyfiyette yaptı" diye nitc-
1 iğinden sorulmuştur. Çünkü bu soru acaibliği haber vermek içindir. Hadisenin· 
�a§ırtıcı, fevkalade garib bir harika olan yönü de niteliğidir. Fiilin kendisi, ma
hiyeti itibarıyla sadece bir yok etme ve öldürme fiili diye düşünülecek olursa 
Allah'ın fiillerinde de diriltme gibi öldürme ve yok etmenin de adet üzere tabii 
denilen şekilde cereyan edegelen kısımlan çok olduğundan, bu itibar i le ma
hiyetine şaşılmayabilir. Halbuki aynı fi i l  niteliği, cereyan şekli itibarıyla 
düşünüldüğü zaman normal mi, yoksa şaşırtıcı mı olduğu görülür. Mesela bir in
sandan bir insan yaratmak haddizatında pek büyük bir kudret ve sanat olduğu 
halde alışılmış bulunulduğu için şaşırtıcı görülmez. Hiç insan yokken, bir insan 
yaratmak, şaşırtıcı görülür. Çünkü tecrübede aynına bitişik şekilde tesadüf edil
memiştir. İ§te burada da hadisenin §aşırtıctlığı özel likle niteliğinin düşünülme
sinden ani aşılacağı gibi murad da garip bir harika, şaşırtıcı bir engel olan bu 
ilahi fiilin acaibliğini hatırlatmak olduğu cihetle niteliğine dikkat çekilmiştir. Ki 
kelamcılar buna "vech-i deli l "  tabir etmişler ve övülmeyi hak etmiş zatları 
görmekte değil, böyle nitelikleri görmekte ve onların delaletiyle gerçek kıymeti 
anlamakta olduğunu söylemişlerdir. Zira niteliklerin inceliğinden gafil olanlar 
mahiyetin zatını hakkıyle anlayamazlar. Onun için bu fiilin de niteliğini iyi 
düşünemeyenler onu normal bir şeymiş gibi farzetmekle hakikati anlayıverdik 
zannederek aldanırlar. İşte Allah Teala böyle gafletlere düşülmemek ve bu fiilin 
şaşırtıcılığını göstermek üzere bilhassa keyfiyetine dikkat nazarını celbetmeklc 
buyuruyor ki: Görmedin mi nasıl yaptı Rabbin? µı y�\ Fil sahiplerine? O 
olayı malum ve görülmüş olan belli fi] sahiplerine. Bu ad ile bil inen Ebrehc or
dusuna k i ,  Yemen'i istila etmiş, Habeş val isi iken emrindeki Habeş ve 
diğerlerinden mühim bir ordu ile Mahmud (Mamud) denilen fiillerine güvene
rek ve karşılarına çıkanı çiğneyip tepeleyerek Kabeyi yıkmak için gclmi�Jcrdi 
de başarılı olamadan perişan olup gitmişlerdi. Bundan dolayı kendilerine "Fil 
ashabı" denilmiş ve bu sene Araplar arasında �I �� "fil yılı" diye bil inerek hir 
tarih başlangıcı edinilmişti. Filan şey fil yılında, yahut fil yılından �u kadar sene 
önce veya sonra oldu diye anlatırlardı. Bu şekilde Hz. Peygamhcr'in de hu fil 
yılında doğmuş olduğu biliniyordu ki, en sağlam rivayete göre J iz. J>cyg41mhcr 
bu olaydan elli gün sonra doğmuştu. 

( 1)  ibn Hişam, Sirc, 1, 57; Alusi, a.g.c., XV, 302. 
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i l  inC't h.· l{csu lu l lah elli iki e l l i  üç yaşlarında bulunduğu için hicri tarihe elli 
iki Nrm· c·klrniıH.'l' Peygamberimizin doğum senesi olan fil senesi bulunmuş olur 
kl, huhııuhığumuz iş bu bin üçyüz elli altı hicri senesinden bin dörtyüz sekiz 
Nrnt• i\ı ı<.'l' dl'mck olur. İbnü Hişam'ın "Siyer" inin şerhi olan "er-Ravdu'l-Ünf"de: 
"Vil kıssası, İskender tarihinin sekiz yüz seksen ikinci senesi Muharrem ayının 
hıı�ımla oldu." diye "Nakkaş tefsiri"nden nakleder. Buna göre hicrette Resulul
lııh d l i iki yaşında demek olur. Çünkü h icret, İskender tarihinin dokuz yüz dört 
sl·nesidir. Böyle "Fil sahipleri" diye bilinen Ebrehe ordusuna Allah tarafından 
yapılan fiilin şaşırtıcı olan durumu dört ayet ile özetle şöyle açıklamyor: 

1 - � � ;;� � �1 Onların tuzaklarını dalalette, fenlerini, 
. - -

düzenlerini sapıklık içinde boğulmuş kılmadı mı? Yani birçok zayiat içinde 
bırakarak kızıp mahvedip perişan etmedi mi? Bilinir ki keyd, mekr gibi gizli bir 
suikast tertip etmek, başkasına bir zarar yapmak için gizli bir şekilde tedbir kur
maktır. Ve o şekilde kurulan hileli tedbire ve öyle ince ve hileli tedbire da
yanmış olduğundan dolayı harp ve çarpışmaya da denir. Dilimizde keyde, 
düzen, fend, oyun, dolap, tuzak dahi denir. ''Tadlilin keydi", idlal (sapıtmak) 
gibi tedbiri şaşırtmak ve sapıkhğa mahkum etmek demek olursa da, teksir 
(çoğaltma) manasıyla beraber � J:;:, gibi :;. ile ulanan ve kaybolmak ve zayi 
olmak demek olan "dalal"den türemiş olarak bütün bütün kaybettirmekle iptal 
eylemek manasını ifade eder. "Keşşaf sahibi"nin beyan ettiği üzere :� J:;:, deni
l i r  ki, "dalle" zayi etti (kaybetti) demektir.(1 ) Nitekim � � �ı �..)�I =�,� L.� 

- "' "' , ,, 

"Kafirlerin duası boşa gitmektedir. " (Ra'd, 13/ 1 4) ayetinde "dalal" bu manaya-
dır. Ve babasının mülkünü kaybetmiş olduğundan dolayı İmriü'l -Kays'e de 
"dalil" denilmiştir. Bunun için kaybetme ve iptal etme ile tefsir etmişlerdir. Bu 
mana bizde, "filan işte filan adam bütün bütün kaybetti, filan ona kaybettirdi" 
denilmesine benzer. � (fi) de zarflık için olduğu ve zarf, mazruf (zarflanan)u 

-

kaplayacağı cihetle, tuzaklarının böyle sapıtma içine bırakılması, sapıklığa 
batmış kılmması demek olur. Bunu "sadece tedbirlerini şaşırtmadı mı?" diye ter
ceme edivermek kolay gibi gelirse de beyan olunduğu üzere bunda yalnız tedbi
ri şaşırtmaktan daha yüksek bir mana bulunduğundan gaflet edilmemesı gerekir. 
Çünkü bütün tedbirleri boşa çıkarılmış, hepsi kaybettiril ip mahvedilmiş olması 
da belagatlı bir manadır. Onun için ;;� � ;Jl "tuzaklarını sapıttırmadı mı ?" 
denilmiyor da.� � ;;J:$ � �1 "dalalet içinde bırakmadı mı? Sapıklık içinde 
kılmadı mı ?" deniliyor. Soru da takriri (itirafa zorlama) olduğundan, "gördün ya 

(1) cz-Zcmah�erl, a.g.e., iV, 286. 
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kıldı" demektir. Ve ondan <lolayı matufunda J:.�T_, gelecektir. Onlarm tuzakları, 
düzenleri ne idi? Tevatüren bilindiği üzere filleriyle gelip Kabe'yi yıkmak ve 
San'a'da yaptırmış oldukları Kulleys(l) adındaki kiliseyi onun yerine koyarak 
halkı ona çevirmekti. Bu gayeye ermek için gizli açık birtakım teşebbüslerde 
bulunmuşlar, Mekke'nin üç fersah ( 17.286 km) mesafesinde Mugammes dcn'i
len yere kadar gelmişlerken, Mahmud dedikleri fili oradan beri Mekke'ye sevke
demediler. Başlangıçta tedbirleri bununla bozuldu. Sonra da açıklanacağı üzere 
"asf-ı me'kul" (yenmiş ekin) gibi mahv u perişan oldular. Kabe'yi yıkamadıktan 
başka, kendileri helak ve kiliseleri harab oldu gitti, öyle değil mi? İşte böyle bir 
suikastı böyle bir vaziyette, böyle tersine çevirip de iptal eden ancak Rabbindir. 
Rabbin onu yaptı. 

2- �41 G.:1 � j.:.ı�t, Üzerlerine bir çok ebabil kuşları saldı. Alay alay, 
fırka fırka, bölük bölük, birbiri ardınca, katar katar çeşitli yönlerden. 

TA YR, bilindiği üzere uçan kuş demek olan .,;U, "tair" in çoğuludur. � 
diye nekre olarak getirilmesi de bunların tanınmadık, garib birtakım kuşlar 
olduğunu hatırlatır. Gerçekte k�şların o zamana kadar oralarda görülmemiş irili, 
ufakh, siyah, yeşil, beyaz, takım takım garip kuşlar olduğu da rivayet edilmiştir. 

(1) Kaf'ın zammesi ve Jam'ın fethası ve şeddesiyle Kulleys kelimesi, kilise lafzından zannedilchi
lirsc de, Araplar kiliseye kcnise demiş oldukları gibi, ibnü Hişam'm siycrinin şerhi olan 
"Ravdu'l-ünf"de Sühcyli bunu şöyle anlatmıştır: Bu kcnisc (Kil isc)ye Kullcys adı verilmesi 
binasının yüksekliğinden ve ululuğundan dolayıdır. Kalanis de bundandır. Çünkü kalcn
süvelcr, külahlar başların üstündedir. Bir adam kalcnsüvc giydiği zaman da J;.)ı :,:-m ve 
� denilir. Ve yemeği madeninden ağzına kaldırmakta da ı.:.w. � denilir. Bundan 
anlaşılıyor ki Kullcys, bizim kubbeli ve kuleli dediğimiz gibi, külahlı ve yüksek demek olu
yor. Sonra da bunu şöyle tarif ediyor: Ebrehe hu kcnisenin binasında Yemen ahalisini çok :.ı:c
lil etmiş ve onları türlü türlü angaryalara koşmuştu. Ona boncuklu t_;;. mermerler ve ıılıın 
nakışlı taşlar hakkcttiriyordu ve bunları Süleyman Alcyhisselam'ın arkada§ı Bclkıs'ın 
kö�künün harabesinden getiriyordu ki, hu keniseden hayli uzak hir yerde idi. Orıu.lıı onun 
mülkünün kalıntıları vardı, hundan faydalanıyordu. 'İçine altından ve gümü�tcn hıu;lıır, tıc�ıın 
ve abanostan minherlcr koymu�tu. Ve hatta binasını daha yükseltmek ve om.hm 111 A�c n lıı· 
rafını seyretmek istiyordu. Onda çalı�an işçi güneş doğmadan işe ba�lamazsa elini kcı.tiriyor

du. Kendisi yok olup ve habc�liler tamamen kırılıp pcri§an olunca hu kcniscnin hUIUn ctrııf'ı 
bir harabe oldu, arlık onu kimse tamir etmedi ve etrafında yılanlar ve yırtıcı hııyvıınlur çoğııh.lı 
ve oradan her kim hir şey almak isterse bir musibete uğrardı. O zamandan lu Ehu'l-Ahhus 1.11· 
manana kadar kantarlarla mala değer bunca altın ve gümüşle yaldı1.lımmı� ulctlcrJcn ve 
ahşahdan kimse bir şey almıyordu. Ehu'l-Ahhas'a oranın bu hali anlatıldı. o, Yemen vulisi 
İbnü Rebi'i gönderip orayı tamamen yıktırdı ve satılması mümkün olun mcrıncrlcrin<lcn ve 
diğer aletlerinden birçok mal hasılat elde edildi, ondan sonra da hütün kalıntıları silinip gitti, 
haberi kesildi" . (Müclli1) 
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1 b .  ı•t·y�umlwr'in lkdesi l lz. Abdülmuttalib "Ne Necd'li, ne de Tihamc'l i . "  de
mi�.  11Tu yrn n11dcn s ıfat veya hal veya beyan atfı olması muhtemel olan Ebabil de 
Jındhdiı . Bir k ısı ı ı ı tefsirciler bu Ebabil kelimesi şemati ve abadid(l ) ve benzerle
ri �ihi ınOfı l·d ( lek i l)i olmayan çoğullardandır, fırkalar demektir, demişler. Fer
rn, Arnp' la ı ı  tl'k il in i  işitmedim, demiş. Ebu Ubeyde, Ma'mer b. Müsenna da, bu-
1 1 1 1 1 1  nllifn·di olduğunu söyleyen görmedim, demiş. "Kamus"ta da fırak (fırka
lar) 'kıııt·kıir, tekili olmayan çoğuldur, diyor. İbnü Cerir'in naklettiği vechile 
Abdullah h. Mes'ud'dan: fırak (fırkalar)(2); İbnü Abbas'dan: ı-�.; r;\.·.� � "Birbi
ri ard111ca. ,,(:') Abdullah b. Haris İbnü Nevfel'den: İbil-i müebbele gibi ekatı'; 
yani hesi develeri gibi bölük bölük, katar katar. (4) Said b. Abdirrahman Bez
zi'dcn: Müteferrika; Hasen ve Katade'dcn: Kesirc (çok); Mücahid'den �ı::,. � 
�:..:-.;. yani "çeşitli, ardı ardınca, toplu halde." İbnü Zeyd'den: Şuradan, b�radan, 
h�r taraftan gelmiş çeşitli, diye rivayet olunmuş ve İbnü Cerir bunları, ayrı ayn 
birbiri ardınca çe§itli bölgelerden diye özetlemiştir. Bununla beraber tefsirci
lerden ve lügatçllardan bir kısmı da: Ebabil'in müfredi (tekili) ibbale veya ib
bevl veya ibbil olduğunu söylemişlerdir. Ebu Cafer Revasi, bunun müfredi ola
rak ibbale'yi işittiğini söylemiş, Kisal de nahivcilerin ibbevl dediklerini, 
bazılarmm da ibbil dediklerini işittim demiştir. Zemahşeri, ebabil, hazaik (yani 
cemaat) diye tefsir ettikten sonra der ki: Bunun . tekili ibbaledir.(S) Araplar'ın ata 
sözlerinde ��; � � tabiri vardır. İbbale büyük demet demektir. Bir kuş to
pluluğu birbirine sıkışmakta büyük bir demete benzetilmiştir. Abadid, şematil 
gibi tekili yoktur da denildi. Ragıb da: İbbale odun demetine benzctilmesindcn
dir. Ebabil, ibbilin çoğuludur. Deve bölükleri gibi ayrı ayrı demekir, diyor.(6) 

"Kamus"ta da şöyle diyor: İbbate, ihale, ibbevl, ibbll, ib'il, kuştan, attan, deve
den bir kıt'a (bölük) yahut peyderpey gelen kötülüklerden her biri (ki katar de
mek) olur ve ibbale huzme (bir bağ) demektir. J�I � � "Bir bağ üzere hir 
demet"(7) tabiri de darb-ı mesel (atalar sözü)di;. Bela üzerine bela yerinde 
söylenir. Ebabil bunlardan birinin çoğulu olduğu §ekilde de mana: Küme küme, 
çeşitli bölükler halinde, katar katar, alay alay, birçok kuşlar demek olur ki, bu 

( 1 )  Şcmatit: Dağınık kıt'alar. Abfülld: İnsanlardan her yöne giden fırkalar demektir. Aliisi 

(Mücllit). 

(2) Suyfıli, a.g.c., Vllf, 630. 
(3) Suyüti, a.g.c., VIII. 63 1 .  

( 4) Kurtubi, a.g.c . , XX, 1 98. 
(5) cz-Zcmahş.�rl. a .g.c ., iV, 286. 
(6) Ragıb cl-İsfchani, cl-Müfrc<lal, 8. 
(7) Mcy<lani, Mccmau'l-cmsat, I, 523-524 (2202). 
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da İbnü Ccrir'in a<;ıkladığı mana demektir. Ancak ebabil, ibbalcnin çoğulu 
olduğuna göre bunda J�I � � darb-ı meselinin manasına İşaret olarak ��I 
��-' � demek gibi bir -�ina daha muhtemel olur. Zira �4} � � büyük bd�ı 
üzerine bir küçük bela daha mealinde olduğu halde bunda büyük bela üzerine 

. 

hüyük bela, hatta belalar halinde denilmek gibi bir mana anlaşılmak gerekir ki, 
hu "el-Karia" Suresi'nde geçtiği üzere "haviye"nin �1 :.:.,� "anası ağladı " tabi
rinden türemiş olmasma benzer. Yani bu kuşları onlara bela üzerine bela olmak 
üzere belalar yığını halinde gönderdi, demek olur. Fakat kimse bundan böyle 
bir mana anladığını söylememiştir. Bununla beraber Zemahşeri'nin anılan darb-ı 
meseli şahit olarak getirmesi buna işaretten uzak olması gerektir. Bu manalarca 
ebabi l ,  tayrın sıfatı veya halidir. Bundan başka ebabil adıyla bilinir olmuş ve 
kırlangıca benzer bir kuş vardır ki ayaklarının uçları kıvrık olması hasebiyle 
yere konunca uçamadığından yuvalarını hep yüksek yerlere yapar ve yüksecik 
yerlerden atılarak uçarlar. ''Kamus" şerhçisinin ve tercümesinin zikrettikleri ve
chi le bazı lan ebabilin, dağ kırlangıcı dedikleri bu kuş olduğunu kabul 
etmişlerdir. Çoğunlukla bu kuşların vasfında �ll:JJI Jl!:-1 "kırlangıçlar benze
ri", "'="'YSJI :..%15 lJS-G "avuçları köpeklerin avuÇıa�ı gibi"(l ) diye rivayet edilmesi 

- - ... 

dolayısıyla bu yaygın olmuştur. Bu takdirde ebabil ;.ı, tayr'a atf-ı beyan demek 
olur. Ve ebabil lafzının tekili yoktur denilmesine de uyar. Fakat yukarıda 
görüldüğü üzere imam tefsirciler ebabi lin böyle bir çeşit kuş ismi olduğunu 
söylememiş, çe§İtli şeki lde ,  bölük bölük, peyderpey gelen sürüleriyle 
çokluklarını ifade eden bir sıfat veya hal manasıyla açıklamış oklukları ve 
ayetin sevki de özel likle bu kuşların garipliğine işaret ettiği cihetle bunu atf-ı 
beyan gibi bir kuş ismi olarak anlamak doğru görünmez, müvelled (yapay ke
lime) olması gerektir. Gerçi söylediğimiz gibi bunların hacimleri kırlangıçlar 
kadar olduğu yaygın ve hortumları kuş hortumları ve avuçları köpek avu�ları 
gibi diye İbnü Abbas'dan rivayet edilmiş ise de rivayetlerin tamamı bunların 
hepsi bir çeşit kuş olmayıp, gerek hacim ve gerekse renk itibarıyla çc�il 1 i 
olduğunu anlatmaktadır. Şu halde çarpışmalarda leşler üzerinde dola�an kartal
lar, kara ku§lar gibi irileriyle kargalar gibi ortaları ve sinek avlayan kırlan�u.�lar 
gibi küçükleri ve siyah, beyaz, yeşil ve alaca çeşitli renkleriyle türlü türlü ve bir
biri ardınca takip ederek gelen çeşitli sürüleriyle irili ufaklı, alay alay ku�lar de
mek olur ki, bunların Yemen'den doğru ve deniz tarafından geldikleri de vaki 
olan rivayetler cümlesindendir. BöyJe bir fırtına gibi birdenbire bir ku� akımının 
saldırması acaib bir §eki ide onların başına bir bela yağdırdı. Şöyle ki: 

( 1)  Kurıuhi. a.g.�., XX. 1 96. 
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J . .. � � .. �� r_ .. __ :) o kuşlar, onlara (yani fil sahiplerine) siccilden 
tu�lurla atı� ediyorlardı. 

SİCCİL: İbnü Hişam "Siyer"de demiştir ki Yunus-i Nahvi ve Ebu Ubeyde 
hana �öyle haber verdiler: Siccil, Arap katında şcdid sueb (şiddetli katı) yani 
katı sert demektir. Bazı tefsirciler bunun Farsça iki kelime olup Arab'ın bir ke
lime yapmış olduğunu zikretmişlerdir: Sene ü ci l ,  yani taş ve çamur. Hakikaten 
lbnü Cerir ve diğerleri de İbnü Abbas'tan rivayet edildiği üzere en meşhur 
manasında siccil, Farsça olan seng, gil değişimidir.O) Seng taş, git çamur demek 
olduğu için kiremit gibi çamurdan taşlaşmış taş. Demek ki Arap bunu bir kelime 
yaparak katı, sert manasında kullanmıştır. Allısi'nin açıklamasına göre bazıları 
bunun Arapça olan büyük kova manasına seciden olduğuna kail olmuş, taşm 
büyük kovadan olmasınm manası da kovadan dökülen su gibi devamla yağması 
manasına bir istiare olduğunu söylemiştir. Zemahşeri der ki, "siccin", kafirlerin 
amel defterlerinin adı olduğu gibi, ''siccil"de azaplarmın yazıldığı divanın alemi 
gibidir. Sanki yazılmış, tedvin edilmiş azab cüm]esinden taşlarla demek gibidir. 
Turevi de göndermek manasına olan iscaldendir. Çünkü azab �u)ı.lı �/J'- Gl.:-�U 
"Biz de onların üzerine tufanı gönderdik. " (A'raf, 4/133). (..:;, ;.f.l� J,:..�1� "Onların 
üzerine kuşları gönderdi" gibi irsal (gönderme) ile vasfedilir. Buna göre siccil, 
gönderilmiş, mürsel manasına olarak azap defterine isim olmuş demek olur. Fa
kat bu şekilde diğer bazılarının dediği gibi defter manasına olan siccil lafzından 
türemiş olması daha çok yakışır. Bu manaya bir şer'& mana olması lazım gelir. 
Bu ik i  manaca siccil o taşların geldiği yeri göstermiş olur. R ivayetlerde bu 
taşların mercimek ve nohut kadar ve koyun gübresi kadar olduğu ve her kuşun 
bir ağzında, iki de ayaklarında olmak üzere üçer taşı taşıyor bulunduğu ve kime 
isabet ettiyse başından girip ötesinden çıkarak delik, deşik ettiği nakledilmiştir. 
Ebu Nuaym'in Nevfel b. Ebi Muamiye ed-Deyleml'den rivayet ettiğine göre 
demiştir ki: "Ben fil ashabına atılan taşları gördüm, nohut kadar ve mercimekten 
büyük bir sırça kırığıyla sıyrılmış, sanki bir zafar boncuğu gibiydi" :r::� � 
/Ul; � �lS' (Z) Ebu Nuaym "Delail "de İbnü Abbas'dan rivayetinde fmd ;k k�d�r; 
İbnü Merduye'nin rivayetinde _t'Jı ? koyun gübresi kadar.(3) Keşşaf ve daha 
bazı tefsirlerde İbnü Abbas'ın bunlardan birazmı Ümmü Hani'nin evinde bir 
hafiz (ölçek) kadar cez'ı zafürl gibi bir kırmızılıkla çizgili olarak görmüş olduğu 
da nakledilmiştir. (4) Bu taşların birer boncuk kadar sert ve çizgili olarak 

( l )  Allısi, a.g.c., XV, 2/303. 
(2) Suyuti, a.g.c., VIII, 632; AIUsi, a.g.c., XV, 2/303. 
(3) Suyfıti, a.g.c., VIII, 631. 
(4) cz-Zcmahşcri, a.g.c., iV, 286. 
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laıjla�mış olan katılığını bir ifade vardır ki, siccilin kuvvetli ve ağır manasını da 
açıklamış oluyor. Ayette bu taşların hacimleri hakkında bir açıklama yoksa da 
"hıcareten" kelimesinin nekre olmasından bilinmeyen bir takım taşlar olduğu, 
siccilden de sertlikleri ve öldürücü oldukları, ifadenin siyakından bunların 
görülmüş olduktan anlaşılıyor. Böyle nohut ve fındık kadar bir dolu yağmuru 
hile açıkta ansızın yakaladığı insanları telef ettiği malumdur. Şu halde açıkta 
bulunan bir orduya böyle gökten uçaklarla makineli tüfek bombardımanı yapar 
gibi alay alay kuşlarla fırlatılan fevkalade taşların isabeti altında kalanların hali 
ne olacağını tasavvur etmek ise kolay olur. İşte bunun neticesi şu oldu: 

5-,J.,,st .� �41:;; Derhal onlan ( fil, sahiplerini Rabb'in) yenmiş ekin 
yaprağı gibi kılıverdi. 

ASF � , esasında eğip bükmek, kırıp dökmek manalarıyla ilgili olarak 
masdar ve isim olan bir kelimedir. Burada � I J�� �(, "Yapraklı tane. " 
(Rahman, 55/12) ayetinde olduğu gibi isim olduğu bellidir. Tefsirciler bunun 
ekin yaprağı demek olduğunu söyleyerek birkaç vecih zikretmişlerdir: 

1 - Hasaddan sonra tarlada kalan, rüzgar önünde savrulan ve hayvanlar ta-
rafından yenen ekin yaprağı döküntüsü. 

2- Kırılıp savrulan saman. 

3- Başak çıkmadan önceki taze yapraklar. 

4- Evrinsiz, içi boş kabcıktan ibaret kalan tane. Bunların hepsine asf deni
lebilirse de, "Kamus"ta zikredildiği üzere asfm asıl manası _t.:ıJI � taze ekin, 
gök ekin yaprağıdır ki, kuruyup kırılınca saman olur. Rahman Suresi'nde .J� �G 
�ı "O çimli taneler. " (Rahman, 55/12) diye terceme etmiştim. Ekin 
yetişmezden önce, henüz yeşilken biçilmeye de asf denir ki, çayır gibi hayvana 
yedirilir. Böyle taze iken biçilen ekin tutamlarına asuf, içinde henüz tanenin hu
lunduğu başak çıkmadan toplanmış yapraklarına asife, o sararmı� ekin 
başağından dökülen kırıntılarına, saman çöplerine usafe denilir. Henüz yeşil 
iken biçilen veya biçilmeden çayır gibi hayvana verilen gök ekine dilim izde 
"hasıl" ve bazı yerlerde "kasıl" denilir. Onun için biz de mealde asfı, hasıl diye 
terceme etmeyi uygun bulduk. 

Me'kul, n1alumdur ki, yenmiş, yenik demektir. Bu Jft � "ycnmi� 
hasıl gibi,, teşbihinin manasında da birkaç vecih vardır: 

• • 

1 - Zer'i me'kul, yenilmiş ekin denilmiş. Bunda iki mana dü�ünülcoilir: Biri-
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"' lıuyvııı ı lnı  )�ır mi!i yemiş, hurdahaş çiğnemiş, berbat etmiş taze ekin demek 
olıu k i .  k ı ı  ı l ıp � n  i l i�krini tasvir etmiş olur. Bir de yenmiş olmak neticesinden 
k lnayr olaı ak  gııhrc ha l ine gelmiş, sonra da kuruyup parçaları darmadağınık 
ol11 ıu� dt· ım·k o lur ki, leşlerin kokuşup dağılması gübre parçalarına benzetilmiş, 
fıı kı ı ı  Kuı  'i'ırı edebi üzere ifadenin nezaheti muhafaza edilmek için netice, 
hıı�l: ı ıw.ırıyla beyan olunmuştur. Nitekim rWaJI �� �lS' 11/'>a ve anası yemek yer
/,·ı di. " (Maide, 5/75) demek büyük abdestlerini yaparlardı manasına hadesten 
k i ı ıayc olduğu halde, edep dolayısıyla öyle ifade buyurulmuştur. Mukatil'in Ka
l;1dl'1 1 1 i n .  Ata'nın görüşleri budur. İbnü Cerir ve Fahreddin Razi gibi birçok tef
sirciler bu görüşü tercih etmi§lerdir. 

2- Ükal, düşmüş, yani kurt yemiş, böcek yeniği olmuş ekin yaprağı demek
tir ki, böyle ekin özlü tane tutmayacağı gibi, çoğunlukla yenik yapraklar delik 
delik olduğundan, fil sahiplerinin maksatlarına ermeden bedenlerinin delik deşik 
olması manzarası böyle yenik ekin yapraklarına benzetilmiş ve belki kurtlar, 
böcekler, mikroplar yiyerek çürüyüşlerine işaret edilmiştir. Bu, Iugat itibarıyla 
ince bir mana demek olduğundan Zemahşerl bunu tercih etmişe benziyor ki bu 
görüşü öne almıştır. 

3- Yine aynı mana ile taneleri yenmiş sadece kapçıktan, samandan ibaret 
kalmış ekin yaprağı demek olur ki, bunda asıl me'kul (yenmiş) olan asfın kendi
si değil, taneleri olduğundan, kelamda muzafın hazfi veya mecazi isnat var de
mektir. Bu §ekilde, canlarının çıkıp, cesetlerinin kahşı veya taşların sıcaklığıyla 
içlerinin yanışı, tanesi yenik boş kabçığa benzetilmiş olur. Bununla beraber akla 
gelen mana önceki vecihtir. Bir yenik hasıl gibi denilmekte de bu vecihler 
anlaşılabilir. Asfta yaprağm kırılışı, bükülüşü, biçilişi manalarına işaret bulun
duğu gibi, arzettiğimiz vechile dilimizdeki manasıyla hasılda da taze iken 
biçilişi ve yenilişi manası vardır. � "Onları kıldı" kelimesinin başındaki «�» 
se9ep bildirmekle beraber, takip ifade ettiği çin taşların atılması üzerine bunun 
derhal çabuk bir şekilde oluverdiği de anlatılmış demektir. 

İşte Allah Teala fil sahiplerini böyle akıllara gelmez şaşırtıcı ve çabuk bir 
�ekilde bir "yenilmi� ekin" gibi yapıverdi . Karşılarında açıkça karşı koyacak bir 
kuvvet görmeyen, fillerine ve çokluklarına güvenerek istedikleri gibi Kabe'yi 
yıkacaklarını zanneden istilacı bir orduyu böyle semavi bir afet ile yenik bir 
ekin yaprağı gibi ansızın yerlere ser ip mahv ü perişan ediverdi. Bunu böyle 
yapıveren Allah'ın, dilediği zaman onların benzerlerine de bu kahilden hatırlara 
gelmez, tasavvur olunmaz belalar, azaplar verebileceğinde ve bu kudret sahibi-
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ııin ünccki sürede geçtiği vcchile "hümeze lümeze" güruhunu da tutup cchcn -· 
lll' lllC fırlatıvcreceğinde ne şüphe! 

Bu şaşırtıcı hadise fil ashabı hakkında ne kadar feci ve korkunç bir azap ve 
hikmet olmuşsa, Mekke ehli hakkında da o nisette ibret alınması gereken büyük 
ve olağanüstü bir nimet ve Allah'ın kudret alameti olmuştur. Fakat bu, o zaman 
mii�rik olan ve Kabe'yi putlarla doldurmuş bulunan Mekkelileri korumak için 

,_ 

değil, hatta yalnız Kabe'ye olan ilahi itinadan dolayı da değil, �llmJ.J � AJ.� 
� "' "'  , "' � ��ı eJG ��(, "Ve tavaf edenler, ayakta duranlar, rüku' ve secde edenler 

İ<:İn evimi temizle. " (Hace, 22/26) emri üzere o Beyt (Kabe'y)i temizlemek tev
hidi yükseltmek ve ilan etmek için dünyaya gelmek üzere bulunan Muhammed 
(s.a.v.)'in zatının doğumuna hazırlık olarak onun şan ve terbiyesine, özellikle 
ilah! yardımı ifade eden bir Rabbani fiil olduğuna tenbih için surenin başında ;J1 
�.:, � � (? ') "giirmedin mi Rabhiniz nasıl yaptı ?" buyurulma�ış �.:, "Rahhin" 
huyurulmuştur. Ki bunun neticesi iki sure sonra }�I ��1 �ı "Muhakkak ki 
Biz sana Kevser'i verdik. " (Kevser, 1 08/ 1 )  diye özetlenecektir. Bu şekilde bu 
sure Peygamber'e ikram, müminlere müjde, kafirleri korkutma ve bilhassa o 
nimetin kıymetini bilmeyen Kureyş kafirlerini imtihan ile azarlamadır. 

Fahreddin Razi der ki: Bu fil olayı dinsizlere karşı ciddi olarak pek mühim 
bir olaydır. Çünkü birtakım kuşlar gönderilip de, onlarla bir kavmi bırakıp, 
diğer bir kavmi taşlattırarak öldürmek tabiat kanunlarından bir şey ile izah edi
lemez. Ve buna diğer bir takım rivayetler gibi zayıftır denilmek de kabil ola
maz. Çünkü fil yılı ile Resulullah'ın gönderilmesi arasında geçen müddet henüz 
kırk küsür seneden ibaret bulunuyor ve Resulullah bu sureyi okuduğu zaman 
Mckke'de bu olayı görmüş olanlardan hayli bir topluluk karşısında duruyordu. 
Eğer olayın bu şekilde nakli zayıf olsa idi, onlar: ''İşte yalanını tuttuk." diye el
bette yüzüne çarparlardı. Halbuki bunun hakkında: "Hayır öyle birşey olmndı, 
yalan yanlış söylüyorsun." diye inkar ve itiraza kalkışan kimse çıkmada.( ! ) 

O halde demek ki bu olayın bu surede anlatıldığı şekilde görüldüğü ve hunu 
ayıplamaya yol olmadığı kesinlikle malumdur". Razi'nin bu hatırlatması pek ye
rindedir. Surenin Mekkl olduğu ve Mekke'de iken düşmanların çokluğu. 
"Kur'an'ı kendi söylüyor da Allah'a iftira ediyor." diyenler; mecnun, sih irbaz, 
şair diye atıp tutan�ar ve geçmiş ümmetlerin kıssaları hakkında "eskilerin masal
ları" diye alay edenler ve onunla yarışmak istiyen bir çok şairler ağızlarına gele-

( 1 )  Fahrli'r-Razi, a.g.c., XXXH, 97. 
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u i  süykmcktc oldukları ve Peygamber'in bunları söyletmeyecek, ağızlarını 
m.;dırt ınayacak maddi bir cebir ve tehdit kuvvetini haiz olmadığı, müminlerin 
gayet az ve maddi bakımdan mağlub bir halde bulunduğu, hasılı hücum edebile
cekler için yer ve zaman tamamen uygun olduğu ve bununla beraber bunlardan 
hiç birinin bu fil kıssası hakkında bir saldırıda bulunmadığı göz önüne getiri
lirse, bunca şahitler içinde bu kıssanın bu surede açıklandığı şekilde cereyanını 
ayıplamak kabil olmadığı ve bunun herkesçe teslim edilmiş ve mütevatir, yakin 
ilim, sabit bir gerçek olduğu ortaya çıkar. Bu şartlar altında hiç şüphe yoktur ki, 
eğer bu beyanda inkar ve tekzib edilebilecek zayıf bir nokta olsaydı, Kur'an'a, 
Peygamber'e hücum için bahane arayan bunca düşmanlar en uygun fırsatı bul
muş olur, bütün şairler ve şahitler bu vesile ile yalanı yüze çarpmak için tekzib 
(yalanlama) kasideleri yağdırırlar ve Ebu Cehil gibi nüfuzlu Kureyş ve Daru'n
Nedve başbuğları da ellerinden gelen bütün kuvvetleriyle onları kışkırtırlar da 
kışkırtırlardı. Ve o zaman Hakka Suresi'nde geçtiği üzere �..JıJ)r1 � ı:"JS. J� :/, 
�)ı � � � f'·:J� � �� '-f "Eğer o, bazı laflar uydurup hi�e iftira etseydi, el
bette ondan sağ elini (gücün.Ü, kuvetini) alırdık, sonra onun can damarmı keser
dik. " (Hakka, 69/44-46) hükmü tamamen ortaya çıkardı. Halbuki hakkı yalanla
mak için her türlü iftiraları, cinayetleri,. suikastları göze almış olan o düşmanlar 
bu  sure ve bu kıssa hakkında öyle bir teşebbüste bulunmamışlar, tersine ibnü 
Hişam'ın "Siyer"inde anlatıldığı üzere baştan sona birçokları o kıssanın 
doğruluğu hakkında şiirler söylemişlerdir. Demek ki bu, biraz önce "Ve'l-Asr" 
Suresi ile işaret edilen asrın ortaçağa son verecek yeni bir çağ açmak üzere or
taya çıkmış acaibliklerinden bir ibret örneği ve herkesçe Kabe'nin varlığı gibi 
inkar edilemeyecek bir gerçek idi. Daha demin �� r;- c,J� "Birbirlerine hakkı 

,; 

tavsiye ederler. " (Asr, 1 03/3) diye hak tavsiyesini, insanları hüsrandan kurtara-
cak güzel amellerin başında olarak haber ver.en Kur'an'ın fil vakası hakkındaki 
bu kesin ve olumlu açıklamasını teoriler ile alışkanlığımız olan tabiat kanun
larına dönüştüreceğiz diye uğraşmamalı, dinsizliğe sapmamalı da tabiatlar 
üzerinde hakim ve yöneticisi olan Hak Teata'nın olağanüstü olan bir ilahi fiili, 
bir ilahi iradesi olduğunu tesbit ederek ondan, ona göre ibret ve neticeler çıkarıl
masına çalışmalıdır. Çünkü kainatta meydana gelen alışılmış ve alışılmamış 
bütün olaylar, eşyayı kendi tabiatlarının durgunluğuna bırakmayarak Üzerlerinde 
değişiklik meydana getiren yaratıcı bir kudretin etkisinin ortaya çıkmasıdır. O 
tekrarlandıkça bize normal ve tabii görünür, tecrübemiz, bilgi edinmemiz, 
mantığımız, fenlerimiz sahasına girer. Tekrarlanmadıkça da şaşırtıcı, garib, ku
ral dışı, tek bir olay olarak görünür. Mantıklarımıza, tekniklerimize sığmaz. 
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Tct:rübclcrim izin, bildiğimiz kanunların hükmüne tabi olmaz. Fakat yaratanın 
kudretini gösteren görgülerimiz veya duyduklarımızdan olarak olağanüstü özel 
durumlarıyla bir mesel halinde yine bilgilerimiz içinde kalır, iman sahamızı 
genişletir ve zabtedilen bu gibi nadir şeyler ve özelliklerin bir daha eşine tesadüf 
edilebilirse kanunlaştırılabilmesi için tecrübe kıymetinden istifadeye çalışılır. 
Bundan dolayı ilimler hep alışılmış tecrübelerden çıkarılan sonuçları, külli ka
nunlar hal inde genelleştirmeye çalışmakla beraber, genel kanunlar ile 
açıklanamayan, kural dışı ve tek olan garip hadiseleri inkar edip atıvermez. Ter
sine onu görüşüne göre tesbit ederek ilerde bir bilgi edinmeye zemin olmak 
üzere istatistik halinde sayar. Ve hatta büyük il im adamları daha çok öyle 
şaşırtıcı olayları araştırarak onlardan yeni yeni sonuçlar almaya ve bu şekilde 
beşer i lminin gelişmesine hizmet etmeye çalışırlar. Çünkü görmek ilmin 
başında gelir, o da nakil ile tesbit edilir ve genelleştirilir. Zamanların bir ifadesi 
demek olan tarih de olayların olduğu gibi zabt ve ifadesinden ibaret olmak 
lazım gelir. Tarihleri gönüllerine, arzularına göre değil de ilim ve hakka hizmet 
için, vaki olana göre yazacak tarihçiler evvela gerek normal ve gerek gari_p ve 
nadir bilinen veya duyulan olayları olduğu gibi zabt ve tesbit etmeye çalış.ır. 
Kendi fikir ve kanaatini ilave edecekse onların mertebelerine göre cereyanlarını 
takip ederek söylemesi; her zaman olagalen normal ve bol olaylardan ziyade 
garip ve nadir olarak şahidi veya rivayetçisi olduğu hadiseleri de kaçırmamaya 
dikkat etmesi gerekir. Onun içindir ki en ciddi, en hikmetli bir şekilde yazılmış 
tarihler inanılmaz gibi görünen nice gariplikler zaptetmişlerdir ki bunların 
yalnız teoriye dayanan fikirlere göre kıyas ile değil, rivayet edenlerinin il men 
ve ahlaken kıymetlerine, hıfz ve anlama, doğruluk ve sadakat itibarıyla mazbut 
kuvvetlerine göre ayıklanarak ve hakikate hizmet için yazılanlarla, şeytanlık, 
mel'anet veya eğlence için yazılanlar seçilerek incelenmesi gerek ir. Esus 
görgüye dayanarak tevatüren malum olmuş bir olayın aynını görmüyoruz diye 
inkara veya te'vile kalkışmak ne fen, ne de tarih açısından doğru değildir. 

Özellikle asrımızın acaibliklerini görüp duranlar için hiç doğru değildir. Bir 
çölde bir ordu üzerine ansızın bir kuş akını ve onlarla gökten dolu gihi ta� 

yağdırılması ne kadar garip olursa olsun haddizatında imkansız bulunmadığı ve 
adete muhalif olsa da, akla aykırı hiç bir çelişkiyi ihtiva edici olmadığı gibi, 
Müzdelife'de Muhassir vadisi denilen dere içinde ansızın höylc bir taş 
yağmuruna tutulan böyle semavi bir afet içinde kalan kimselerin de lıir ekin gibi 
kırılıp hurdahaş olmaları gayet tabiidir. Ancak biz o kuşların ne gibi hislerle 
uçtuklarını ve nasıl bir his ile o taşları gagalarına ve ayaklarına alıp atış 
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ynptak lııı ını  l ı ı kıııeyi1. .  Yalnız hunlardan ilahi, Rabbani bir irade ve kudretin te
rrlHıdn l  pl'k ııt.; ı k  obrak anlarız. Ki bunu tabii zannedilen her hadisede dahi an
lnmnnı ıı  l:r11111 g l ' l i r .  Fi l sahipleri olayı hakkında Kur'an'ın bu ayetlerle anlattığı 
4luı um hu vak'a ı ı ı ıı öyle inkarına mecal olmayan en  açık hatlarını ve en müsbet 
tlunıınlaı  1 1 1 1  gi)sterdiği ve Resul-i Ekrem (s.a.v.)'in doğduğu yılın( l )  ve belli 
�tlmı11 ıar i l ı i  adı bulunan bu harikanın müşahitleri içinde ve bütün muasırları 
� i hi oıı ıı n  cL:rcyan edip §ekliyle tafsilatını bütün muhitinden dinleye dinleye 
hi\yı ı ı ı ı li� bulunduğu ve bu derece yakın ve genel müşahede ve tevatürü ile bilgi, 
�(irııH.' i l e  mü§ahede bilgisine dayanm!Ş olduğu için ona Allah tarafından 
gi)rıncJin mi, �ı 7'�� �� � ;  ;'_s ') �1 "g6rmedin mi Rahhin fil sahiplerine 
nasıl yaptı '! "  diye hitap buyurulmuş ve buna karşı o günkü muarızlarından bile 
af!.zını açan olmamıştır. O günden bu güne kadar Kur'an nasıl mütevatir ise, fil 
sahipleri olayı da bu surede beyan olunduğu vechile şüphesiz mütevatirdir. Taf
silatıyla i lgil i olan rivayetlere gelince, onların buna uygun olan müşterek 
yönleri, ittifaklı noktaları öyle olsa da, ihtilaflı olan ve yorumu kabil olmayan 
hususlar mütevatir olmak şöyle dursun, hepsi sahih bile olmayacağı açık bulun
duğundan, bunları rivayet itibarıyla senetlerinin kıymetine ve dirayet itibarıyla 
de bu ayetlerin sarahatine uygunluklarının derecesine göre sahihi, hastası, 
zayıfı, boşu ayıklanmak lazım gelir ki tefsirler bunlara işaret etmişlerdir. 

Kıssa, tarihlerde bilindiği için bu bahsi bu kadarla kessek iyi olurdu. Fakat 
.... bu arada bir çiçek ve kızıl, kızamık ":("�:.� :SJ�» hastalığından da bahsedildiği , 

ve bununla bir taraftan olayın güya tabiileştirilerek fevkalade olan önemi 
adileşti-rileceği, bir taraftan da mikroplara temas etmek itibarıyla daha ziyade 
inceleştirilmiş olacağı zanniyle ayet sarih olan manasından çıkarılarak kuşların 
ve taşların manası buraya doğru eğilmek istenildiği cihetle bunları açıklamak 
için rivayetleri kaydile sözü biraz daha uzatmak lüzumu hasıl olmuştur. 

Evvela bu konudaki rivayetleri tafsilatıyla toplayan İbnü İshak, İbnü Hişam 

( 1 )  Buhari'nin �cyhlcrimkn İbrahim Münzir! demi�tir ki, Pcygamher (s.a.v) hazretlerinin doğduğu 

sene fil senesi olduğunda filiınknkn kimsenin �üphcsi yoktur ve hunda ittifak vardır. Tersi ve

himdir. Alüsi'nin nakkttiği üzere hadisçilerin sikalarımlan mc�hur İhnü Hıhhan, tarihinde 

Peygamhcr'imizin doğumu, fil senesi Allah Tcata'nın fil sahipleri üzerine o ku�ları gönderdiği 

gün idi diye zikrcdilmi�tir. İhnü Ahhas'ın, "Peygamhcrimiz (s.a.v.) fil gününde doğdu" 

sözünden açıkça anla�ılan da budur. Yukarda zikrettiğimiz vechilc Süheyli elli gün sonra 

doğduğunu ve olc.ıyın Muharrcm'dc, doğumun Rahiulcvvcl'dc olduğunu teshil eykmi�, hafız 

Dimyali de elli he� gün sonra olduğunu söykmi�tir. Mc�hur olan Sühcyli'nin <kdiği gihi elli 

gündür. İhnü Ahhas'ın fil gününde demesi, fil senesinde manasına olmak muhtemeldir. 

(Müell if) 
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ve İhnü Cerir ve diğer Siyer ve tefsir ehli bu olayı şöyle anlatmışlardır: 

Ycmcn'de Hımycriler'den Tübba Hassan'm, kardeşi Amr tarafmdan öldü·· 
riilmcsi üzerine çıkan ihtilal neticesinde hükümeti zabtetmiş olan ayaklananlar
dan Lahnia Zuşenatır'i öldürüp de idareyi eline almış olan ve Tubba Hassan'ıı;ı 
kardaşı Tebban Es'ad'ın oğlu Zur'a Zunuras yahudiliği benimsemiş ve o vakit 
Necran'da halis tevhid esası üzerine yayılmakta bulunan muvahhid İsevi mü
minleri çevirmek için Uhdud vakasını çıkararak katliam yapmıştı. Bu meyan
da Tubba'nın oğullarından Devs Zusa'leban adında birisi bir ata binip kaçarak 
kurtulmuş ve Rum kayserine kadar gelerek olayı haber verip Zunuvas'a karşı 
ondan yardım istemişti. O da: "Sizin memleketiniz bize uzaktır, fakat Habeş 
kralına yazayım, o da bu dindedir ve size yakındır." demiş ve buna yardım edi
lip intikamı alınması için Necaşi'ye yazmıştı. Bunun üzerine Necaşi Habeş'ten 
yetmiş bin kişilik bir ordu tertip edip, üzerlerine Eryat adında birini komutan 
tayin ederek sevketmişti. Ebrehetü'l-Eşrem( l) bunun emrinde idi. Devs Züsa'le
ban da beraber olarak denizden Yemen sahiline çıktılar. Zunüvas, emrindeki 
Yemen kabileleriyle karşı geldi çarpıştılar. Askerinin yenilmiş olduğunu görün
ce atını denize sürüp denizin dibine daldı ve boğuldu. O vakit Yemenliler'den 
birisi �� ,:;':ii:.ı..5 'J� ı.J"�'.U 'J "Ne Devs gibi, ne de onun yük bağlayışı gibi" demişti. 

, , � 

Bu söz Yemen'de darb-ı mesel olmuştu. Eryat da Yemen'e girip zabtetmiş, sene
lerce orada Habeş adına saltanat sürmüştü. Sonra Ebrehe ona karşı münakaşa 
etmiş, Habeşliler ikiye bölünmüş, birbirinin üzerine yürümüşler. Nihayet 
Ebrehe, Eryat'ı düelloya davet edip, kölesi Atude'yi arkasında saklayarak bir 
hile ile Eryat'ı öldürüp yerine geçmişti. Necaşi bunu işitince öfkelenmiş, beldel
erini çiğneyip başım kesmedikçe Ebrehe'yi bırakmayacağına yemin etmi�ti. 
Ebrehe başını traş ettirmiş ve bir torbaya Yemen toprağından da doldurarak 
Necaşi'ye göndermiş: "Kralım, Eryat senin bir kulundu, ben de bir kulunum. Sc· 
nin emrinde ihtilaf ettik, ikimiz de sana itaatkar idik. Ancak ben l lahcş i�ini 
çekip çevirmede daha güçlü, siyaset ve idarede ondan daha mahir idim. Hak
kımdaki yeminini işittim, bütün başımı kazıttım ve memleketimin topra
ğından da bir torba ile takdim ettim. Ayağımzın altında çiğncyiniz de yemi
niniz yerini bulsun." diye yazmıtı. Necaşi de bundan hoşlanmı!l. hunu knr!jı: 

( 1 )  Ehrchc, Habc� dilinde ak yüzlü dcmckmi�. İbnü İshak gibi çoğunluğun gfü\l�i\mlc hu Elırchc 
Habc�li olup cbu Ycksum ve İhnü Sabah dahi denilen cbrchc'<lir. Sühcyli, "lhnll Selam Tcfsi
ri"ndcn bunun Ehu Ycksum değil, Hımycri olan Ehrchc h. Sabah olduğunu ve lfıılıt·�l ikr'in 
hunu Ycmcn'e kral yapmış olduklarını da naklctmi�ıir. E�rcm, hurnu yirik <lcmcktir. 

(Mücllil) 



1 05- FİL SÜRESİ : 5 Cüz: JO 

" nm n m  �« 1 i ıın·yc kadar yerinde dur." diye yazmıştı. Bu şekilde Ebrehe 
v,•mrıı'dt· kalmı�ı ı. Sonra bu Ebrehe, San'a'da Kulleys yapmış, o zaman ·oralar
''" ""' .,,c'\ı Olmcdik b ir kilise bina etmiş, Necaşi'ye: "Krallın! Senin için bir kilise 
ynpttm ki t·�i gürülmemiştir, A.raplann haccını da buna çevirmedikçe durmaya-
4.'nAmı . '' diye yazmıştı. Araplar da Ebrehe'nin Necaşi'ye böyle yazdığını haber 
nlını�t ı. Cahiliye devrinde Araplar'ın nesi (Tevbe, 9/37. ayetinin tefsirine bkz.) 
tlcııi lcn, ayları geriletme işini yapan, yani takvim için müneccimbaşılık gibi 
ncsi'cilik yönüne sahip olduğundan dolayı Nesee ad ı  verilen Beni Fukaym 
{l ,.ukaym oğullan) kabilesiden biri kızmış, meşhur olduğu vechile, gidip o kili
senin kıblesi tarafına oturuvermiş kirletmiş. Sonra da kızıp kaçmış. Ebrehe de 
hunu haber alınca çok kızarak Kabe'yi gidip yıkmaya yemin etmiş. Bir rivayette 
de bir Arap kabilesi kilisenin civarında bir ateş yakmışlarmış. Rüzgarın etkisiyle 
ateş sirayet edip kil isede yangın olmuş. Ebrehe bundan dolayı kızarak 
Habeşlilere hazırlık emrini vermiş. Hazırlanmışlar, techizatlarmı tamamlamışlar 
ve denildiğine göre altmış bin kişilik bir ordu, beraberlerinde Necaşi'nin fili olan 
ve Mahmud denilen büyük bir fil, başkaca da sekiz veya oniki yahut daha çok 
normal filler i le -ki o zaman harplerde tank gibi fil kullanı lırmış- hareket 
etmişler. Araplar bunu duyunca telaşa düşmüşler, buna karşı harb etmeyi görev 
saymışlar. Yemen'in önde gelen ve meliklerinden Zunefr adında birisi kendi 
kavmini ve diğer Araplar'dan kendisine katılanları Ebrehe ile harbe ve Beyt-i 
haram'ı müdafaaya davet etmiş, çarpışmış fakat bozulmuşlar ve Zunefr esir 
edilmiş Ebrehe'ye getirilmiş, öldürülmesi istenince: ''Ey Melik, beni öldürme, 
umarım ki benim, senin yanında kalmam, senin için öldürülmemden daha 
hayırlı olur" demiş, o da onu öldürtmekten vazgeçm�ş, bağlattırarak yanında 
hapsetmiş. Ebrehe, yumuşak bir adammış. Sonra Ebrehe maksadına devam ede
rek, yürümüş, Has'am arazisine geldiğinde Nüfeyl b. Habibi, Has'am, Has'am'ın 
iki kabilesi olan Şehran ve Nahis kabileleri ve diğer katılan Arap kabileleri i le 
karşılaşarak çarpışmış. Bunlar da bozulmuşlar ve Nüfeyl esir edilmiş, bu da 
öldürüleceği sırada : "Ey Melik! Beni öldürme, bu Arap arazisinde ben sana 
kılavuzluk ederim, Has'am'ın şu iki kabilesi de benim iki elimdir, Has'am ve 
Taa" demiş, bunun üzerine tahliye edilmiş maiyyetinde delil olarak çıkmışlar, 
nihayet Taif'e geldiklerinde Mer'ud b. Muattib b. Malik Sakafi, Sakif kabilesi 
adamlarından bir takımlarıyla karşı çıkıp: "Ey Melik! Biz senin kullarınız, sana 
itaat edip boyun eğiyoruz, bizde sana karşı çıkacak yok ve senin kastettiğin Beyt 
(Kabe) bizim beytimiz değil -yani Taifte bulunan Beytullat'ı değil- Mekke'deki 
Beyt'i (Kabe'yi) kastediyorsun, biz de kılavuzluk edecek kimseler göndeririz." 
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tlc 1 1 1 i�lcr, o da onlardan geçmiş, Mekke yolunu göstermek üzere Ebu Rigal 
adında birisini vermişler. Bu Ebrehe'yi Taif yolunda Mugammıs denilen meşhur 
yere indirmiş. Fakat iner inmez Ebu Rigal ölmüş oraya gömülmüş. Hata Araplar 
orada onun kabrini taşlarlar. Sonra Ebrehe ·Mugammıs'ta iken Habeşlilerden fil 
komutanı Esved b. Maksud adında birisini bir süvari bölüğüyle Mekke'ye kadar 
günderm iş. Kureyş ve diğerlerinden Tihameliler'in mallarmı sürüp getirtmiş. 
Bu arada Peygamberimizin dedesi Hz. Abdülmuttalib'in de ikiyüz kadar devesi
ni sürüp götürmüşler. O zaman Abdülmuttalib Kureyş kabilesinin büyüğü ve 
ulusu bulunuyordu. Bunun üzerine Kureyş, Kinane, Hüzeyl ve Harem'de bulu
nan diğer kabileler harbedecek oldular. Sonra da güçleri yetmeyeceğini anlaya
rak vazgeçtiler. Ebrehe, Himyeriler'den Hunata adında birisini Mekke'ye 
gönderdi: "Git bu beldenin reisini, şerifini bul, ona şöyle söyle: Melik diyor ki: 
Ben sizinle harbetmek için gelmedim, ancak şu beyti (Kabe'yi) yıkmak için gel
dim. Eğer bize harb ile karşı koymazsanız, bizim sizin kanlarınıza ihtiyacımız 
yok, şayet benimle harbetmek istemiyorsa, onu al bana getir." dedi. 

Hunata Mekke'ye gelince Abdülmuttalib'i gösterdiler. Emredildiği sözü 
söyledi. Abdülmuttalib de ona: "Vallahi biz onunla harbetmek fikrinde değiliz, 
ona takatımız yok. Bu, Allah'ın hürmetli Beyt'i ve Halil İbrahim Aleyhisse
lam'ın Beyti'dir. Eğer o menederse, onun Beyt'i, onun hürmetidir. Yok eğer 
bırakıvere vallahi bizde onu müdafaa edecek kuvvet yoktur." tarzında cevap 
verdi. Ve onunla beraber oğullarından bazılarını yanına alarak askerin bulun
duğu yere gitti. Varınca Zünefri sordu. O kendisinin sadık dostu imiş, yanına 
varmış. Nasıl şu bizim başımıza gelen hale sende bir derman var mı? demiş. O 
da, bir melikin elinde esir olan ve sabah akşam öldürülmesini bekleyip duran hir 
adamın ne dermanı olur? Bende senin başına gelen hale bir derman yok, ancak 
filin bakıcısı Enis'e haber gönderebilirim, ona seni tavsiye eder ve hakkında 
hürmetkar davranmasını ve senin için melikten izin alıvermesini ve eğer yapahi
l irse onun yanında hayır ile bir şefaatte bulunurvermesini rica edchilirim. Yu
pabilirse gider, ne söyleyebilirsen söylersin" cevabında bulunmuştu. Abdülmut
talib: "Bu bana yeter." dedi. Bunun üzerine Zünefr, Enis'i çağırtıp onu: 
"Abdülmuttalib Kureyş'in efendisi ve Mekke menbaının sahibidir. Düzde insan
ları, dağ başlarında vahşi hayvanları doyurur. Melik bunun ikiyUz <.kvesini 
sürdürmüş, onun için yanına girmesine izin alıver ve gücün yettiği kadar ya
rarlıkta bulunuver." dedi. O da yaparım deyip AbdülmuttaJib'i Züncfr'in anlattığı 
gibi anlatarak arzetti. Abdülmuttalib gayet iri ve çok yakışıkh. insanlar güzeli 
idi. Ebrehe onu görünce büyükleyerek tazim ve ikram etti, kendinden aşağı 
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uluı- l ı ııayı uygun gürmedi, yanandaki divanına oturmasını da Habeşliler'in 
�fü·mesını istemedi, divanından inip minderine oturdu. Onu da beraberinde 
yanıııa oturttu. Sonra tercümanına, " isteğin nedir?" diye söyle ona, dedi. 
Tercüman söyledi. O da: "İsteğim, melikin sürdürmüş olduğu ikiyüz devemi 
bana geri vermesidir." dedi. Tercüman bunu anlatınca Ebrehe tercümanına söyle 
dedi: "Ben seni görünce gözüme büyük görünmüştün, fakat söz söyleyince 
gözümden düştün. Ben senin dinin ve atalarının dini olan Beyt (Kabe'y)i 
yıkmaya gelmişken, sen onu bırakıyorsun da, bana sürdürmüş olduğum ikiyüz 
deveni mi söylüyorsun?" 

Abdülmuttalib buna karşı: "Ben o develerin sahibiyim, o Beyt (Kabe)'n in 
ise bir  Rabbi vardır, onu menedecek odur." (keli. O: "Benden menedemez." 
dedi. Abdülmuttalib de, "Ben ona karışmam, işte sen, işte o." dedi.(t) 

İbnü İshak demiştir ki: Bazı il im ehlinin kanaatine göre Ebrehe Hunata'yı 
gönderdiği zaman Abdülmuttalib ile beraber Beni Bekr'in reisi Amr b. Nufase b. 
Adıyy ve Hüzeyl'in reisi Huveylid b. Vahile dahi gitmişler. Bu ikisi Ebrehe'ye 
Kabe'yi yıkmayıp dönmek üzere Tihame mallarının üçte birini arzetm işler, 
Ebrehe kabul etmemiş. İbnü İshak, buna oldu mu olmadı mı Allah daha iyi bilir 
demiş. Fakat Ebrehe Abdülmuttalib'c develerini iade etti, oradan ayrıldılar. Ge
lince Abdülmuttalib Kureyşli'lere haberi anlattı ve askerin sarkıntısından 
sakınmak için Mekke'den çıkıp dağların tepelerine ve. aralıklarına çekilmelerini 
emretti. Sonra Abdülmuttalib kalktı, Kabe kapısının halkasını tuttu, beraberinde 
Kureyş'ten bir kaç kişi de kalktı Allah'a dua ediyorlar. Ebrehe ve ordusuna karşı 
yardımını diliyorlardı. Abdülmuttalib kapının halkasını tutarak şöyle dedi: 

� .  :· G �- ' :- • �I � ı "� 
• t'"" .ı t-! . v_ � 

._ , 1 , • . r . .. . '.1 • • • , , " :; ı"·� "' ı!U� _,Js. r+'�-' �4 .. ;., . ·
• 

- J 
�r� c. 0 u ı::r;- ·-'·"' 0 8'· ı . .r . _, rr .ı '"' . , . 

Fatiha Sfiresi'nde geçtiği üzere ".Iahümme11, "Allahümme" manasınadır. 
Şiirin manası: "Ey Allahım, kul göçünü, ailesini sakınır esirger. Sen de hılalini: 
Buraya konmuş, hürmeti tehlikeye maruz bulunmuş olanları sakın, esirge. On
ların haçları ve kuvvetleri yarın senin kuvvetine, havline asla üstün gelemez. 
Eğer sen onları bizim kıblemizle (bir rivayette Kabe'mizle) bırakıverecek olur
san, o da senin bileceğin bir iş, ancak sana malum olan bir hikmete dayanmak
tadır." Bazı rivayetlerde bu son beyitten önce şu iki beyit de vardır: 

·----- ·------

( 1 )  lhn Hi�am, cs-Sin;tü'n-Nchcviyyc, I .  43·57; Suyfıli, a.g.c., VIll, 627-629. 
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clJG. 1 ,. • • (" ·, :,( - ..r.-! "' ı)-::AJ J ' ' 
� I�� L.� � �� �� IJ� 

"Beldelerin toplumlarını çektiler getirdiler. Bir de fili ki senin yakınlarını 
yağma etmek için, düzenleriyle cehaletlerinden senin koruna kastettiler, ulu- . 
luğunu nazar-ı itibare almadılar." Diğer daha bazı rivayetler de vardır. Fakat en 
sahihi zikrolunan kadardır. 

İbnü Hişam der ki, bunun bu kadarı sahih olanıdır. İkrime b. Amir b. Haşim 
b. Abdi Menaf da şöyle söyledi :  

\!•;!il � �l � �1 ·,,� �-,,:,:.. )'1 j.ı �"' 

"Allah'ım, kepaze et o Esved b. Maksud'u, o kıladeli kıladcli yüzlerce 

sürüleri alan, Hıra ve Sebir arasında, sonra da çöllerde iken onları hcpscdcrck 
koğmakta ve o kara tımtımlara, siyah Habeşlere katmakta olan o fikinin ahdini 
boz ya Rabbi! Mahmud (öğülen) sensin" .(l ) 

Sonra Abdülmuttalib halkayı bıraktı, emrindekilerle beraber dağ başlarına 
çekildiler. Ebrehe Mekke'ye girince ne yapacak? Gözetiyorlardı. Sabah olunca 
Ebrehe girmeye hazırlandı ve askerini yerleştirdi. Mahmud dedikleri fili de 
hazırladılar. Mekke'ye doğru sürdüler. Derken Nüfeyl b. Habib vanp filin 
yanına yanaşmı§, kulağını tutmuş, bir şey söyleyerek bırakıvermiş, fil çöke 
kalmıştı, yani düşmü§tü. Nüfeyl de sıvışıp kaçarak dağa çıkmıştı. Fili kaldırmak 
için zorladılar teberlerle başına vurdular, döğdüler, kaldıramadı lar, çengeller 
içine aldılar, ötesini berisini dürtüştürerek çektiler, kanattılar, yine dayandı. 
Yemen'e doğru çevirdiklerinde kalkıp koşuyordu. Bunu birkaç defa yupta lur. 
Sonra yine Mekke'ye çevirdiler yine yıkıld1. Sersem etmek için şarap içirdilcr 
yine fayda vermedi. Demek ki hayvan orada diğerlerinin görmediği hir tehlike 
hissetmişti. Bu hal Muhassir vadisi yanında oluyordu. Bu sırada Allah Tcfilfı tk�
nizden Üzerlerine ı:,CJ;)G ��I :IU:.1 "kırlangıçlar ve belesan(2) benıcrlcri" hir 

(1) İbn Hi�m, cs-Sirctü'n·Ncbcviyyc, 1, 5 1 -52. 

(2) Bclesan lugaua pelesenk ağacıdır. Burada bir ku� zannediliyorsa da, hu ııt..l ile hilincn hir  ku:ı 
bilinmiyor. İbnü Esir "Nihayc"dc ı-jöylc diyor: Uhad b. Musa, "Ben hunu zcruıir, yııni sığırl'ık 
kuşu sanıyorum." demiş. Halbuki Beksan Mısır'da hitcr çok yuprııklı hir ugııc.;tır, mc�hur lıir 
yağı vardır, Ehu Musa "Garih"in<lc onu zikrctmi�ti. Şu halde maksal yıı çokluk iliharıyl:ı Bck

scnk ağacının yapraklarının çokluğuna yahut hacim itiharıyla o ıığııcın hüyükl üğiinc lc�hih 



1 05- Fi l .  SÜRESİ :  5 < �üz: 30 

�ok kıı .�l ı ı ı goudc r i - vc.rdi. Her kuş biri gagas ında, ikisi iki ayağmd!i nohut ve 
mt• ı d111rk 1�ihi ti<,: ta�ı  taşıyorlardı. Bu taşlar onlardan kime rastlarsa o helak 
oluyordu. 1 kpsiııc de isabet etmiş değildi. Çıkıp kaçmaya paşladılar ve geldik
lrd yol ıı l u l nıa k istiyorlar. Yemen yolunu göstersin diye hep N üfey l ' i 
sonı� t ı ı ıtıyorlardı .  O vakit Nüfeyl onların başlarına gelen bu hali görünce şöyle 
t k ıni�tı :  

��, - ·1  � f•.·ı ,  ,···'Jt �tla.Jı �':it · �· ı , · :1 • • 
v-::J • � r.J""' :J • • • .J .rıw ı?-

" N  ercye kaçacaksın? Takip eden, Allah ... 
1 ��rem ise mağlub, galip değil." 
Bir de şu gazeli söylemişti: 

ç ,Ç.:,,.'lı � ;Jı ::: ; 
. :·r , . 

-
-

: " ' �- -.1 � ,) 1..- • • .a>..J � ._;.ı.J 
, , 

ı :·- .-. -- , 1 -� - ,,.. 1.W.) ' �  ' \,)  - ıJ • ıJ 
, , 

.•. , ' . �-- " ' "'1 l.:,., ,)  l.ı ..:... � ;v - ,) - .. 

' (,:), ��1 r� ı aı ı �:ı..;. , , 

,·�� •. - JL...; • �' ı 'ı� 
• ı.ı-::- � - r .]Al ı.)J .J 

"Sağlık verilmedi mi sana bizden, ey Rudeyne! 
Bu sabah biz size gözleriniz aydın olsun dedik. 
Rudeyne görseydin -fakat görme onu-
0 muhassabın, çakıllı derenin yanında bizim gördüğümüzü, 
Göreydin her halde beni mazur görürdün ve yaptığım İ§İ beğenirdin. 
Ve arada geçene gam yemezdin. 
Ben Allah'a hamdettim bir takım kuşlar gördüğüm 
Ve üzerimize atılan taşlardan korktuğum zaman 
Kavmin hepsi Nüfeyl ' i soruyorlardı 
Sanki benim üzerimde Habeşlilere bir borç varmış!" 
Kaçışıyorlar her yolda düşüşüyorlardı. Ve her sığındıktan yerde helak olu

yorlardı. Ebrehe de cesedinden isabet almıştı, onu beraberlerinde çıkardılar. Par
mak ucu kadar, parça parça dökülüyorlardı. Her parça döküldükçe arkasından 

(hcnzctmc)dir. Sühcyli 'nin "İbnü Hi§am Şcrhi"ndc ifadesi büyüklükle tc�kil olmasını 

andırıyor. Demek ki o vakitler Mısır'da hiten pelesenk ağaçları pek hüyük dcğli, hodur 

ağaçlardan imi§. Sığırcık ku§ları kadar olanlar ise pek büyük ku�lar<lan olm<iz. Fakat siba gibi 

ha�ları bulunduğu rivayetine göre küçük ku§ların arkasından büyük yırtıcı ku�ların <la gclmi� 

olduğu anhı§ılıyor. Ehahilin alay alay manası <la türlü garip ktı§lara i�arct eder. (Mücllil) 



t 'üz: JO I OS - ı : iL SÜRESi: 5 4tı7 
n�rahat, irin ve kan akıyon.Ju. Nihayet onu öyle San'a'ya kadar götürdükr, hh" 
ku� yavrusu gibi olmuştu. Zannettiklerine göre kalbi parçalanıncaya kudur 
i>lmcmişti." İşte genellikle rivayetlerde olayın açıklaması böyledir. Yukurdn 
�cçtiği üzere kuşların daha çok büyüklüğü ve renklerinin siyahlığı, yeşilliği, 

' 

beyazlığı ve taşların insan başı kadar olanlarının da bulunduğu ve Necaşi'yc ka-
dar gidebilen bir kişiden başka hepsinin orada yok olduğu hakkında da bazL ri
vayetler varsa da, meşhur olan öyledir. 

İbnü İshak bunlardan başka bir de tek bir haber olarak demiştir k i :  Bana 
Yakub b. Utbe haber verdi. Ona şöyle haber verilmiş: Arabistan'da Hasbe ve 
cüderi, yani kızamık ve çiçek ilk önce o sene görülmüş. Harmel, hanzal ve uşer 
denilen acı ağaçlar da i lk  önce o sene görülmüş. Bunu İbnü Hişam, İbnü 
İshak'tan bu şekilde rivayet ettiği gibi, İbnü Cerir de İbnü Humeyd'den, o Se� 
leme'den, o İbnü İshak'dan, o Yakub b. Utbe b. Muğire b. Ahnes'ten aynı 
şekilde rivayet etmiştir.�1) 

Görülüyor ki, bu yalnLZ Yakub b. Utbe'den bir tek rivayettir, o da kesin ola
rak değil, kendisine öyle haber verilmiş �� �ı diye bilinmeyene isn·ad ederek , -
zayıf bir şekilde rivayet etmiştir. Hem de fil sahiplerinin çiçekten kırıldığını 
söylememiş, Arabistan'da çiçek ve kızam ık hastalıklarıyla üzerlik, Ebu Cehil 
karpuzu gibi zehirli ağaçların ilk olarak o sene görüldüğünü söylemiştir ki o 
doğru ise bu iki fıkra beraber düşünülmek ve bundan dolayı o hadisenin kendisi 
değil, o pisliklerin sebep olduğu diğer bir sonucu kabul edilmek gerekir. Ancak 
bundan başka olarak İbnü Cerir'in, Yakub(2), Hüşeym, Husayn tarikıylc 
İkrime'den naklen şöyle bir rivayeti vardır: İkrime ��l (;;, kav1inde demi� ki :  
Yeşil kuşlardı, denizden çıkquştı, siba başlan gibi başları vardı. Ve demi� ki: 
Beraberlerindeki taşlarla onlara atıyorlardı. Demi§ ki: Onlardan birisine isuhc:t 
ettiği zaman onda çiçek hastalığı çıkıyormuş, çiçek hastalığının ilk görUldUğU 
gün o imiş, o günden ne önce, ne de sonra görülmemiş." 

İkrime'den nakledilen bu haber öbüründen farkhdır. Bunda ku�laran utmı:j 
oldukları taşların isabet ettiği kimselerde çiçek hastalığı çıkartmı� olduğunu 
açıklamış olması itibarıyla tefsirle ilgili olan bir vecih vardır. Bunn güre "asf-ı 
me'kul" (y'eriilmiş ekin) gibi kılmmaları, taşların yalnız dışardnn kur�un gihi yH-

(1) İbn Hişam, a.g.e., 1, 53-54. 
(2) Bu Yakub'un, önceki Yakub. Utbe olmadığı belli. (Mücllit) 
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rnlnınn v r  Mdiı ı  nıcklt ' ı ı  ibaret kalmayıp, ayna zamanda cesetlerinin içinden de 
(h•rhul hiı ,i,l·k hasta 1 ığı patlatmak suretiyle. delik deşik kınhp serilmeleri ile de 
il)tili olmıı� ol ı ı yor ki, bunda gariplik çatallanmış bulunuyor. Hem kuşlara 
tn�latmnk, lıcın de ta�ların etkisiyle aym zamanda çiçek çıkartıp kırmak, iki ga
l'iplikk olayın durumundaki acaibliği daha çok artırıyor. Karşı koymasız hede
fi ne t ıLı�mak üzere bulunan saldırgan bir ordunun tam Mekke'ye girmek üzere 
huluııdu�u hir sırada ansızın başlarına gökten taş yağdınhvermesi garib bir 
olağanüstü olay olduğu gibi, öyle bir anda ansızın salgın ve eşi görülmedik bir 
\İ<.;ck hastalığıyla serilmeye başlayıvermesi ve teşebbüs edilen maksadm bu 
�ckildc güdük kahp bütün tedbirlerin bozulmuş olması da başlı başma olağan 
düşü bir garipliktir. 

Taş yağması ne kadar garip olursa olsun yağan taşların altında kalanların 
yaralanması, kırılıp ölmesi tabii sayılabileceği halde, bu ta§1arm yaralaması aynı 
zamanda bir de çiçek hastalığı yaparak öldürmesi normal değil, gariplik üstüne 
gariplik olur. 

Diğer rivayetlerde kuşlarla taşlanan askerin çiçekten kırıldığına dair bir söz 
yoktur. Ancak Ebrehe'nin kendisinin cesedinden isabet alarak parça parça 
dökülüp çürüyüşü hakkındaki açıklama, başkaca bir hastalık olabilme ihtima
liyle beraber onun öldürücü bir çiçek olması zannını da verebilir. İşte çiçeğe 
dair olan sözün bütün esası, Yakub b. Utbe'nin ucu meçhule varan mübhem ve 
zayıf bir hikayesiyle nihayet Husayn'in İkrime'den nakledilen bu haberidir. 

Fakat görülüyor ki ,  Kur'an'ın zahirine uygun olan yaygın rivayetler 
karşısında bunun ikisi de özelliği itibarıyla münferit birer tek haber olmakla be
raber biri mechulde, biri de İkrime'de kesilmiş munkatı veya mevkuf haberler
dir. İkrime'nin bir çok rivayetleri İbnü · Abbas'tan olduğuna göre bunun da on
dan olması farzedilebil irse de sabit değildir. 

Şu halde rivayet bakımından zayıf oldukları gibi dirayet itibarıyla de garip
dirler. Arabistan'da çiçek ve kızamık hastahklarmm ilk olarak o sene görülmüş 
ve bir daha görülmemiş olması garip görülmezse de harmel (üzerlik otu) ve 
hanzal (Ebu Cehil karpuzu) gibi acı ağaçların ilk olarak o sene görülmü§ olması 
ve ta§ların yağmasıyla beraber çiçek �astalığmm salgın halini alıvermesi garip
lik üstüne garipliktir. Onun için buna münker (reddedilen) diyenler olmuştur. 
Bununla beraber imkan ve ihtimal dah·ilindedir. Bundan dolayı tefsircilerin çoğu 
bunu kate almamış oldukları halde, bazıları da ihtimali dikkat nazarına alarak 
ihmal etmemek için zayıflığına İ§aret etmek suretiyle �ı :ı_;L:.:,1 ::;. �1 r.µ �J 
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_,.l; :s;� �1 ;� ��� "lkrimc'den rivayet edildi ki, kime bir taş isabet eıriyse 01111 
(İ<,.:,k hastası yaptı. Bu ortaya çıkan ilk çiçek hastalığıdır.,,( 1 ) diye kısaca kay
dt:divermİ§lerdir. Şu halde gerek Kur'an'ın, gerek diğer rivayetlerin zahirine 
kar11 bu ihtimali nazar-ı itibare alacak olanlar, bunu, istinad ettikleri ravinin 
söylediği gibi iki taraflı garipliğini gözeterek anlamak ve bununla olayın duru� 
nıundaki acaiplik siliniverecekmiş gibi adilik sevdasında bulunmamak gerekir. 

Bu açıklamadan da maksadımız şuna gelmektir: Araşllrmalarıyla tanınmış 
Avrupa tarihçilerinden Avusturya'lı Hammer meşhur "Osmanlı Tarihi"nin otuz 
beşinci babında İkinci Sultan Selim zamanında Yemen'in fethi münasebetiyle 
İslamiyet'ten önceki Arap tarihine ilişirken Fil olayına da şöyle bir fıkra i le 
<leğinmiş: "İş bu fil senesinde Habeş kralı Kabe üzerine yürürken kuşların askeri 
üzerine attığı taşlarla, ihtimal ki bulaşıcı bir çiçek hastalığıyle durmaya mecbur 
olmuştur". "İhtimal ki "demesi, zikrolunan rivayete işaret eder gibi olmakla be
raber, bunu dışardan taş atmaksızın zuhur eden bulaşıcı bir çiçek hastalığı ihti
mali gibi ifade etmesi, sonra da "kırıl ıp helak olmuştur" demeyip de "durmaya 
mecbur olmuştur" deyip geçmesi olayın önemini gözden kaç1rmak yolunda kur
naz bir kalem oyunu olmu§tur. Bununla birlikte Hammer için bu kadar araştırma 
ve taşların atılışını açıklamakla beraber çiçek hastalığını sadece bir ihtimalden 
ileri götürmeyerek gerçeğe oldukça yaklaşması takdire değer görülmek gerekir. 
Fakat Hammer'in bile bir ihtimalden ileri götürmediği bu çiçek hastalığı sözünü 
yazıklar olsun ki Abduh çirkin bir tedlis (hile) ve teşviş (karıştırma) ile tevatür 
meyanına karıştınp, rivayetlerin ittifak ettiği sahih bir habermiş gibi ileri 
sürmeye çalışmış ve güzel bir başlangıçla başlayan sözünü güya bir incelik 
göstermek üzere mikroplara bulamışhr. Onun için burada onun sözlerini gözden 
geçirerek doğrusunu eğrisini ayıklamak bir görev olmuştur: 

Abduh, bu surenin tefsirinde evvela diyor ki: Bu güzel sure hizc �unu 
öğretiyor: "AlJah sübhanehu Peygamberine ve onun peygamberliğinin ula�n<.'nAı 
kimselere kudretinin büyüklüğünü ve her kudretin onun önünde ve onun snltn· 
natına boyun eğdiğini ve onun kullan üzerinde hükmedici olup onları ondan hiç 
bir üstünlüğün men edemiyeceğini ve hiç bir kuvvetin ona kar�ı gelemeyeceğini 
anlatan işlerden bir büyük işini hatırlatmak, düşündürmek istiyor. O hüyUk i� de 
şudur: Bir kavim, fillerine güvenerek Allah'ın bazı kullarınrn emirlerine OsHin 
gelmek ve kendilerine şer ve eza eri�tirmek istemişlerdir. /\ilah Tcalı1 o kavmi 
yok ederek, hilelerini red, tedbirlerini ibtal ediverdi. l l cm sayı larmın, hem 

( 1 )  AJUsi, a.g.c., XV, 2/302. (Benzeri hir rivayet için bkz: İhn l·li�ıım, ıı.g.c . .  l .  54.) 
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hı11. a l' ltk lnıı ı ı ın <.;okluğuna güvenirlerken, onlar, kendilerine hiç bir fayda verme
tl l . l�t� hu :"ı y e t k rdcıı hu mana ile yetinip de bunun üzerine ona bir tafsilat ilave 
rt nwNr.k mOmkün olurdu ve bu kadarı ibret ve vaaz için kafi gelirdi. Nitekim 
"l Jhtlml /\shahı "nda bu kadarla yetinmiştilt "(l ) 

l lak ikaı it.· J\bduh bu kadarla yetinmiş olsaydı çok iyi yapmış olur ve tefsi
rin lıak k ı ı ı ı  vermese de, hiç olmazsa, yanıltmaya sebep olmamış ve bu büyük işi 
kHt�illlnH·ğc gitmemiş olurdu. Fakat bu kadarla da yetinmeyip diyor ki: "Lakin 
hu sfırcde bizim için tafsilata girmek caizdir. Çünkü fil olayı bu ayetlerde varid 
olduğu gibi, haddi zatında bilinen ve rivayeti mütevatirdir. Hatta onu tarih 
ha�langıcı edinmişlerdi. Onunla olayların vakitlerini sınırlıyorlardı. Fil yılında 
doğdu, fil yı l ından iki sene sonra şöyle oldu, diyorlardı. Ve daha bunun gibi. . .  " 

Yukarıda arzettiğimiz vechile fil vakası hakkında bu söz de doğrudur. An
cak Abduh'un bu ifadesinden sanki tevatür olmasaymış, tefsirde tevatür derece
sine varmayan sahih rivayetlerle genişçe anlatım caiz olmazmış ve sanki kendi
sinin vereceği tafsilat hep mütevatirmiş gibi bir mana da çıkıyor ki, bunun ikisi 
de doğru değildir. Zira iman ve itikat farz olmak için tevatür şart ise de, itikadm , 
sıhhati ve amelin vücubu için tevatür şart olmayıp, sahih senet ile sabit olan ha
berler, ahad haber dahi olsa yeterli deli l olabileceği; gerek ibret ve nasihat ve 
ahlaki fazilet ve gerek pek çok tarihi olaylarda olduğu gibi yalnız bilgi kabilin
den olan hususlarda sıhhati tam ve sabit olmasa bile yalan ve uydurma, mevzu 
olduğu sabit olmayan zayıf rivayetler dahi fikirleri aydınlatmak için zikir edil
mek ve genişçe anlatılmak caiz ve sırf şahsi olan mütalaalardan daha iyi ve daha 
faydalı olduğu hakkında ittifak vardır. İkincisi göreceğimiz vechile Abduh 
yaptığı açıklamada mütevatirle kalmamış, tevatüre karşı zayıf ve şahsi görüşü 
i le delil getirmeye kalkışmıştır. Mütevatir olan kısmı şöyle özetliyor: 

"Bu olayda mütevatir olan şudur: Yemen'e galip gelmiş olanlardan Habeş'l i  
bir komutan şerefli Kabe'ye tecavüz ve Araplar'ı ona hacdan menetmek için, ya

hut kahretmek ve zelil kılmak için Kabe'yi yıkmak istemişti. Bunun için bir 
hazırlıklı ordu, yani çok kalabalık bir ordu ile Mekke'ye yöneldi. Fazlasıyla kor
kutmak ve kalblere korku ve dehşet doldurmak için beraberinde bir fil veya 
birçok filleri de yanına aldı. Önüne geleni mağJub ederek durmaksızın yürüdü ta 
Mekke'nin yakınında Mugammes'e kadar ulaştı. Sonra Mekkelilerle harbetmek 
için gelmeyip ancak Kabe'yi yıkmak için geldiğini haber vermek üzere elçi 

( 1) Muhammed Abduh. Tcfsiru'l-Kur'ani'l-Kcrim, (Amme cüzü), 157-158. 
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gündcrdi. Bunun üzerine ondan korktular, dağlarm tepelerine kaçtılar, ne ynpa 
cığına bakıyorlar". 

Ne Ebrehe'nin, ne de Abdülmuttalip hazretlerinin isimlerini bile kale al 
mayan bu ifade eksik olmakla beraber doğrudur ve mütevatirdir. Lakin hp 

mütevatir cümlesinden göstererek ilave ettiği şu fıkralara gelince ki: 
"İkinci gün ise Habeş askeri içinde çiçek hastalığı ve kızamık yayılıverdi". 

diyor. Buna mütevatir demek ise yalan olmuştur. Gerçi hadise ikinci gün 
olmuştur. Fakat bu telakki, bu ifade şekli Abduh'un sırf kendi koymasıdır. Ge
rek hitaplarda, gerek dillerde mütavatir olan ancak Kur'an'm beyan ettiği vechilc 
kuşlarla taşlanarak helak olduklarıdır. Abduh, Allah Teaia'nın kudretinin büyük
lüğüne delalet etmek üzere zikretmiş olduğunu söylediği ve büyük i1lcrdcn bir 
iş diye vasıflandırdığı büyük işin mütevatir olduğu vechile bir olağanüstü i� 
olduğunu nedense söylemek istememiş, kil taşından yuvalar yapan kırlangıçlara 
benzer birtakım kuşlara fındık, nohut, mercimek kadar ve kuzuları, tav�anları, 
yılanları ve diğerlerini pençelerine takıp takıp veya gagalarına alıp alıp güğc 
kaldıran kara kuşlara, kartal1ara, leyleklere benzer bir takım kuşlara da insan 
kafaları kadar ve daha büyük ve daha küçük taşlar attırabilecek hiçbir kudrl'1 
güya yokmuş, güya gökten taş yağdığı görülmemiş gibi bir zanna dü�ürccck 
tarzda bir te'vile sapmayı, o büyük işi adi gibi göstermeyi bir fevkaladelik 
saymıştır. Abduh'un bunu burada tevatür sözleri arasında bir hile olarak uydur
muş olduğu şu sözleriyle de sabittir: Zira buna delil olarak şöyle diyor: 

"İkrime demiştir ki, bu Arap beldelerinde ilk ortaya çıkan çiçek hastalığıdır. 
Yakub b. Utbe de verdiği haberde demiştir ki: Arap beldelerinde kızamığın ve 
çiçek hastalığının ilk görüldüğü o senedir." 

Görülüyor ki Abduh ikinci günü Habeş ordusunda çiçek ve kızam ık has� 
talığı yayıldı, lakırtısını bu iki sözden istidlal ve istihrac etmek suretiyle kendi 
fikrinden söylemiştir. Halbuki yukarda görüldüğü vechile evvela: Bunlar 
mütevatir değil, rivayetler içinde zayıf birer haberdirler, gösterilmek isknildiği 
gibi birbirlerini te'yid edecek şekilde rivayet edilmiş de değillerdir. 1 kinci ola
rak: Abduh bunları da rivayet olunduğu gibi söylememiş, her birinin muradını 
izah eden canlı fıkralarını kaldırıp birbirine uydurarak naklctmi�tir. Oürdük ki 
İkrime kuşları ve attıkları taşları söylemekle beraber, o taşlar kime isabet ettiyse 
çiçek hastalığı çıkarttığını ve bunun ilk görülen çiçek kastal ığı olduğunu, 
söylemiştir. İkinci günü taşlar atılır atılmaz çiçek hastalığının ortaya çıkıp 
yayıl tvermesi ise ayrıca bir garipliktir. Bunu söylemek başka, sadece orduda 
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'lf\rk h11slnlıgı s;ılgın oluverdi, demek yine başkadır. Zira böyle salgının ortaya 
\tk ıwısı u.; i ı ı  1 1 1  i k  ropların hayli gün önce faaliyete geçmiş bulunması lazımdır. 

Bir tk l k r i nw, kızamıktan bahsetmemiştir. Hasbe yani kızamık Yakub b. 
l l tlw'nin sfrıünde var. O da bunu: "Arap toprağında çiçek hastalığı ve kızamığın 
i l� gc)ı iild iiğii o sene ve mirar-ı şecer (acı ağac), harmel (üzerlik otu), hanzal 
( J ·:lnı < \·lı i 1 karpuzu), uşerin i lk görüldüğü de o senedir, diye haber verildiğini 
si•ylcm i�tir. Bu ise fil vak'asından çok, fil senesinde ilk görülen hadiseleri an
latını� olmuyor mu? Üzerlik ve ebu cehil karpuzu gibi pis yerlerde çıkan zehirli 
ağa�lar Habeş ordusunun kırıldığı anda çıkıvermiş olmayıp o sene zarfında 
la�elerinin yerlerinde çıkmış olacağı gibi, bu  karine (ipucu) i le çiçek ve 
kızamığın da bu kabilden olarak ikinci derecede hadiseler olduğunu anlamak 
gerekmez mi? Haydi çiçek hastalığı bu iki munkatı haberin müşterek (ortak) 
değeri göründüğü için bu noktada birbirini tefsir ediyor denilsin ve bu 
değerlendirme ile İkrime'nin sözü tefsir bakımından öbürüne tercih edilsin. O 
halde onun taşını kaldırıp, berikinin kızamığmı onun yerine koymak nereden 
doğdu? Yoksa "hasbe" kelimesinin kızamıktan başka çakıl manasına da gelme
sinden de bir mana çıkarılmak m ı  istenildi? Her ne de olsa mütevatirin yanında 
İkrime ve Yakub'dan ileri gitmiyen bu zayıf ve munkatı bir rivayetten zorlama
casına çıkarılan böyle bir mütalaanın bu şekilde bir hile ile konulması ile araya 
sokulup da mütevatir diye gösterilmesi ve özellikle mütevatirden başkasıyla tef
sirin tafsilini caiz değil gibi kabul ettirmek isteyen başlangıçtan sonra böyle 
yapılması Abduh'un keskin dilini ve kalemini kirleten büyük bir hata olmuştur. 
Sonra da bunlara şunu ekliyor: "Ve bu veba onların cisimlerini öyle yaptı ki 
eşinin vuku bulması nadir olur. Etleri dağılıp düşüyordu. Ordu ve sahibi bundan 
son derece korktu, dönüp kaçtılar. O Habeşli de isabet aldı. Etleri devamlı ola
rak parça parça, parmak ucu kadar düşüyordu. Sonunda bağrı çatladı ve San'a'da 
öldü. 

Burada veba tabir etmiş. Veba, taun, kolera demek ise de taun gibi umumi 
salgın, bela manasına kullanmış olacak. Fakat şüpheye davet edici olduğu için 
yerinde değildir. Bu veba tabiri, rivayetlerin hiç birinde yoktur. "Eşinin vukuu 
nadir olur." sözü de kendi ifadesidir. Bununla olayın normal çiçek hastalığı veya 
veba olmadığını söylemiş oluyor. Doğrusu bunun bütünüyle eşi görülmemiştir. 
Bir de rivayetlerde askerin etlerinin dağılıp düşmesi yoktur. Taşların tepelerin
den inip arkalarından çıkmaya başladığı ve geldikleri yoldan kaçmak için yol 
aradıkları ve her yolda dökülüp düştükleri ve her durakta helak oldukları vardır. 
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Ancak l labcşli dediği Ehrchc hakkında söylediği gibi cesedinden isabet almı� 
olup San'a'ya vanncaya kadar eti devamlı olarak parça parça parmak parmak 
dti!jC düşe bir kuş civcivi gibi kaldığı ve nihayet kalbi parçalanıncaya kadar 
iilıncdiği zikredilmiştir. Bunun ise gayet şiddetli bir çiçek hastalığı olması 

' 

mümkün olduğu gibi, bir frengi veya eşi görülmedik bir hastahk olması da 
mümkündür. Bunun arkasından Abduh bir de şöyle diyor: �Ç(,)I � :-i171 (. (» 
""! ·l ı:,-·,;1 �:, "İşte bu, rivayetlerin üzerinde ittifak ettiğidir ve bu

, 
itikad sahih 

olur." 

(» " İşte bu" dediği sözün gelişine göre yukardan beri buraya kadar verdiği 
tafsilatın hepsi demek oluyor ki, hiç doğru değildir. Bununla Abduh araya 
sıkıştırdığı çiçek ve kızamık lakırtısını da bütün rivayetlerde üzerinde ittifak 
olunmuş gibi göstermiş ve mütevatir olan kuş ve taş fıkralara kale alınmaksızın 
bütün olayın, eşi nadir bir çiçek ve kızamık vebasından ibaret olduğuna hükme
derek sahih itikad olacağı iddiasına kadar gitmiş ve sanki Kur'an'm dışındaki ri
vayetlerin açıklamasında kuşlarla taş atılması üzerinde ittifak edilmemiş de İk
rime ile Yakub'un rivayetlerine bile uygun olmayan, ;,-�::Jı F u! C!..i v!l.!Jı r�' u!� 
�(, :S;�ı : rl "İkinci gün Habeşi'nin ordusunda çiçek ve kızamık hastalıRz ; -yayıldı. 11 lakırtısı üzerinde ittifak olunmuş imiş diye itikad ettirmeye çalışmış, 
sonra da suredeki "kuş" kelimesini te'vile kalkışmış bulunuyor. 

Kendi kanaati öyle olabilir. Fakat kanaatini söylemek başka, rivayete isnat 
etmek yine ba§kadır. Halbuki tevatürü naklederken kendi uydurduğu şeyini hi le 
ve oyun ile de kalmayıp ��G:,tı � :.: ':171 (. � "İşte bu, rivayetlerin üzerinde itti
fak ettiğidir. 11 diye herkese kar§ı -isnadda bulunması açık bir yalan olmuştur.<1 ) 

Halbuki rivayetin belası, vas'ı (uydurma olması)dır. Her hangi niyetle olur· 
sa olsun metin veya sened bakımından hadis uyduranların da yaptıkları hudur. 
Uydurmada gerek doğrudan doğruya metin uydurması olsun ve gerekse metni 
bozmak olsun, gerekse kuvvetl iyi zayıfa, zayıfı kuvvetliye isnad etme şekliyle 
senette olsun, hepsi yalandır. Rivayetlerde söylediği şekilde mevcut hile olma
yan bir sözü müttefekunaleyh (üzerinde ittifak edilm iş) göstermesi ise hüylc hir 
uydurma olmuştur. 

(1)  Bu ''Amme cüz'ü tdsiri"ni d� bir İsliimi hayır cemiyeti üyelerinden hnzı kıırdc�lcrinin ihtarı 
üzerine o cemiyetin dcrsanclcrindc okunmak ve kendilerinde doğru itikada hir nıc�rık (doğu�). 
amellerinin ve ahlfiklarının ıslahına etken olmak üzere hicri l 321 senesinde mağrih memleket
lerine yani Avrupa'ya seferinde vakit hulup yazdığı önsfü:ün<lc siiylcmi�tir ki, nıağrih (halı) 
rncmlekellcri münasebetiyle sağlam itika<llar mc§rıkı tabirinde bir ümitsizlik tavrı hissolun
ınu§tur. (Mülcllii) 
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< kr�i i lm inde yeni kc�ifler bulmak, yeni münakaşalar açmak, yeni yollar, 
knynuk lar aramak; teorilere teoriden, deneylere deneyden, nakil lere de nakil ve 
l'İvnyl�l tcn lctkik ve tahkik icra etmek; rivayetlerin ortak ölçüsünü bulmak, 
ki)kUıüi, aslını istihrac ve istinbat ederek zayıfı, kuvvetliyi ayırmak; çarpışma ve 
ihtilafların anlaşma çarelerini aramak; kuvvetine, zafına göre garip olanları 
SL�,mck ve onlardan yeni yeni neticeler elde etmeye çalışmak şüphe yok ki 
köhilenmiş değil, övülmüştür, asıl ilmin görevi odur. Fakat rivayette doğruluk 
c.la o görevin başında yer almak gerekir. Bütün rivayetlerin ittifak halinde kay
cJcttiği ve yukarıda geçtiği üzere en inatçı düşmanların bile inkar edemediği 
"kuş gönderme" ve "taş atma" gibi üzerine ittifak edilen müşterek değer nok
tasını, "böyle şey olmaz" gibi yalnız nazariyecilikle atıp da hiç bir iltisal 
(bağlantı)i rivayet edilemeyen ve bundan dolayı tam bir haber-i vahid bile ol
mayan munkatı (kesik) bir tek haberin aklen de garip bir şekilde rivayet edilmiş 
bulunan çiçek hastalığı fıkrasını ��G�I � :-i171 (. f.l. "bu, üzerinde rivayetlerin , , 
ittifak ettiğidir" diye akaidin doğuşuna hediye etmeye kalkışmak bir alime yara-
şacak şeylerden değildir. Ve böyle hatalar insan olmak dolayısıyla her al imde 
bulunması tabii olan ictihada ait sürçmeler kabilinden de değildir. Şeyhl ik 
güvenine engel olan ehliyet arızalarından olur. Kitabına: 

1• ·''ı ,_ �ı �I �- a .Ü ( l ':<- -. .ili G ı:r.� 'ı ı,::- , , , , �( G:.;1 �( � ::  A �-Jl_JAJ � u .r- J '.J.,,- ıJI.. • u � . J • • J ,, . u 

��1.-;:,./�-��:, ��ı.\J� iY �:,;�1�1 � :-�:· ı:. ��� �'!·� �ı;.1 Y.� � u! � �ı 
�I �� �I t..ırJı � �t, �I � .J;,iJ �1,'·:· 'lt ���� .. �I ı:,Ç ı..# 4;�1 �L..l 
• i:.. · • - ':: � ; ,  ··�· �11 , , 'ı'r' . ,, ,-� :lıı "f· , � G..ı:.:..-�ı;; • \ı ::ıi ·.-.ı ' ı,•_ı ı llıl.!.Jr 
,_,- � � 

J 
� � ..,-J �J , • u'-4 .  , ;; ·, >_rJ � �� � 

J 

� � (. )ı �ı.;Jı ;.:\ti .� �I ��t, �I �G �6JL..Jı ._; . . )1 U';:it, -_;:·d'Jı ��I ... , , ,. ... , ,. ; ,,..,(... ., , , ,,. � "" � , 
* �ı �W 8 "ı� �Qı ��QJ 0- 41-.� "ı� �LJG t.�ı 

,,. 1 , , , , ,. I' 

"Ey Rabbimiz! Yalnız sana güvendik ve yalnız sana yi>neldik. Son d<>niiş de 
yine sanadır. Ey Rahbimiz! Bizi inkar edenler için h;r imtihan vesilesi kılma, 
bizi bağlşla. Ey Rahbimiz! Şüphesiz ki sen çok güçlüsün, hüküm ve hikmet sa
hibisin. Ey Rabbimiz! Bana ihsanınm kaptlaruu açtın, kel<im111111 strlanndan di
lediğini bana öğrettin. J{angi dil ile sana hamd edeyim? lfangi organla sana 
şükredeyim? /{a/ktan kabule hazır olanları irşad için hak ve hakikati heyana 
senden yardım diliyorum. En yüce kelimeyi, senin apaçık kitahmrn kelimesi; en 
büyük saltanatı, peygamberlerin sommcusu olan efendimiz Hz. Mulwmmed'in 
(Allah'ın salat ve selilmı O'na ve hütün peygamberlere ve dooğru yolda onlara 
uyanlara olsun) yolu kLlmanı diliyorum. Ben de salih amellerde ve güzel dav
ranışlarda onların izini takip ediyorum. Alla/um! Bu mütevazi ve zayıf ümmete, 
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Jwndileri için selamet ve afiyet olan yolu göster, onları doRru yolu KiJsteren Vt' 

kt·ndileri de doğruya eren kimselere düşman yapma. Onları, sapmış \'(' 

haşkalar11ıı da saptıranlar için bir imtihan vesilesi kılma!" 

duasıyla başlayan ve nice güzel fikirler söyleyen Muhammed Abduh merhumuı� 
Allah'ını ve Resul'ünü sevdiğinde ve "kelime-i ulya" (yüksek kelime)nm 
Kur'an-ı Mübin'de olduğunu bildiğinde ve ona iman ile hürmet ve hakkı 
açıklamaya hizmet ederek halkı aydmlatmak ve İr§ad etmek, günden güne 
Batı'nın sultasına düşerek ezilmekte bulunan ümmetini selamet ve afiyetini ara
mak için çalıştığında şüphe etmeye hak yok ise de, onca da "kelime-i ulya" 
(yüksek kelime) Kur'an'da olduğu, bütün rivayetler de bunu tasdik edici olduğu 
için ona karşı "esrar şinas" (sırları bilici)llk iddiasıyla ortaya atmış olduğu 
büyük yanlışı hatırlatmak da hakkı bilenlerin vazifesi olduğunda şüphe yoktur. 
Onun bu konuda tek dayanağı olarak gösterdiği İkrime ve Yakub rivayetleri de 
söylediği şekilde olmadığı yukarıda olduğu gibi defalarca hatırlatıldıktan sonra 
burada açık bir yalan görünen iş bu ::.,çc,�ı �};. :-i171 (.. � "hu, rivayetlerin itti· 
fak ettiği husustur" sözünü te'vil için söylenebilecek tek bir vecih vardır. O da, 
bu ism-i işareti sözünün başından sonuna kadar bütün tafsiline göndermeyip, 
yalnız sonundaki veba fıkrasından berisine ve daha doğrusu en sonunda Habeşi 
dediği Ebrehe'nin isabet alış şekli hakkındaki son fıkraya döndürmektir ki, onun 
eti devamlı olarak parçalana parçalana dökülerek nihayet San'a'da kalbi çatlayıp 
öldüğü hakkında ittifak vardır demek olur. Gerçi hepsinin helak olup, ancak bir 
kişinin Necaşi'ye kadar giderek haberi yetiştirdikten sonra orada öldüğü 
hakkında da bir rivayet varsa da, o da buna pek aykırı denemeyeceği cihetle hu 
son fıkra doğru olur. Bunun, biraz da zaman geçmiş olmak münasebetiyle bir 
çiçek hastalığı olması, muhtemel bulunur. Bununla beraber bu yorum önceki 
sözlerindeki yanlışlığı düzeltmeyeceği gibi sözün cereyanına göre maksad ına llu 
yeterli olmaz. Gerek surede ve gerek rivayetlerde üzerinde ittifak edilm i� olnrnk 
sabit ve mütcvatir olan "kuş" ve "taş" fıkralarını hazfetmekle olayın yalnız ç�ck 
ve kızamık salgınından ibaret olmak üzere sahih itikad olacağı hakkındaki dn
vasma yeterli olmaz. Ve böyle yanıltıcı bir ifade ve te'vil ile, surenin ıtC;ıkludığı
nı çığırından çıkararak tefsir ve te'vil davasına kalkışmak doğru olmaz. l lalhuki 
onun maksadı bütün açıklamalarının üzerinde ittifak edildiği iddiasıylc şu tc'vilc 
gelmek olduğu anla§ılıyor. Diyor ki: "Bu sfire-i kerime muhakkak olarnk bize 
şunu açıklıyor ki, o çiçek yahut kızamık Allah Teata'nm rüzgar i1c göndereceği 
kuşlardan büyük fırkalar vasıtasıyla ordunun ferdleri üzerine düşen kuru 
ta§lardan meydana gelmiştir". 
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Bıı. upıu�ık hıı tahriftir. Surede böyle bir beyan yoktur. Bu arada bir rüzgar, 
hir fu t ı ı ın da he i l i  olmuştur. Fakat surede ona dair bir beyan olmadığı gibi, 
k uıalnı 1 1 1  �iiııderi im esi rüzgara dayanıyor da değildir. Kuşlar aldıkları bir ilham 
v�· his iı·ı.t· ı i ı ıl ' ııL·ıcdcyse uçar uçar gelirler ve onların nasıl ve ne gibi bir his ve 
i lhı ım aldık larını bizim için şimdi tayin de mümkün olmaz. Sonra surede (;.ı.. 
kd inwsi ı ı ıarifo değil nekredir, ;.laJı ::,.. değildir. Demek o zamana kadar oralar-

; ; 
da ıaıım madık garip kuşlardır. Hem de "alay alay, fırka fırka" çoktur. "Ebabil'in, 
hl iyi ik fırkalar" demek olması doğru, "siccil"e "kuru" (yabis) demek de bir dere
<.:eyc kadar doğru, fakat ayette taşların kuşlar vasıtasıyla yalnız düşüşü 
süyknmiyor, kuşların o taşlarla bilhassa attıkları söyleniyor. Sonra da surede ne 
çiçek hastalığı, ne de kızamık ve diğerleri beyan olunmamıştlr. Ancak kuşların 
taşlar atması i le fil sahiplerinin derhal "yenmiş ekin" gibi kılınmış oldukları 
beyan olunmuştur ki, bunun bir çiçek oluvermesi de, bir kızamık veya kızıl olu
vermesi de bir veba oluvermesi de hiç bilinmedik bambaşka bir afet oluvermesi 
de mümkündür. Tecrübesiz, müşahedesiz akli ihtimaller inhisar altına alınmaz. 
Göz önünde nice çıbanlar, hastalıklar görülüyor ki doktorlar açıklama-sını ya
pamıyorlar. Bununla beraber, taşlar _atılır atılmaz aynı gün içinde dönüp kaçacak 
kadar bir çiçek veya kızamık salgınının meydana gelivermesi de zahirin 
zıddıdır. Zahiri, taşların dış tesiriyle kırılarak delik deşik, dökülmüş, helak 
olmuş olmalarıdır. Çiçek veya kızamık olduysa kokuşmalarından doğarak, 
Ebrehe'de olduğu gibi, sonradan olmuştur. Ve Yakub b. Utbe'nin nakline göre 
Arap topraklarmda acı ağaçlarla beraber o sene görülmüştür. Sure, insaf ile oku
nunca Abduh'un bu ifadesinde de nas üzerine ilave yapmış olduğunu üzüntüyle 
itiraf etmemek kabil olmaz. Şimdi de bunun üzerine şu neticeyi almak istiyor da 
diyor ki: 

"Şu halde senin için böyle inanmak caiz olur ki, bu kuşlar bazı hastalıklarm 
mikroplarını taşıyan sinek veya sivri sinek cinsindendir ve bu taşlar rüzgarların 
sevkiyle bu hayvanların ayaklarına takılan kuru, zehirli çamurdan olup, bir ce
sede yapışmca onun cilt derilerine girmiş, onda cismin bozulması ve teninin 
dökülmesiyle nihayet bulan o cerahatlenmiş çıbanları fışkırtmıştır. Ve bu zayıf 
kuşlar Allah Teala'nın insanlardan helak olmasını istediğini yok etmekte en 
büyük askerlerinden sayıhr. Ve şimdi mikrop denilen o zayıf hayvan da onlar
dan haric olmaz ve o birçok fırkalar ve toplumlardır ki sayılarını ancak Allah 
sayabilir". 

Görülüyor ki Abduh burada kuşları önce bir sinek, sonra da bir mikrop, 
taşlan da sinek ayağına bula§acak kadar bir toz yaplp çıkmış ve yukarıdan beri 
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ı iv ayetlerden onları kaldırarak ve nassın beyanını bozarak döşenişi hu neticeye 
gdınck olmuştur. Doğrusunu açıkça herkesin anladığı ve bildiği gibi söylcdik
ıcn sonra bu münasabetle mikroplardan da bahsederek zamanının halkına hirnz 
hi lgi vermiş olsa fena olmaz, bir öğüt de olabilirdi. Allah Teala'nın koca bir 

' 

Ncmrud'u bir sivrisinekle öldürdüğü meşhur meseldir. Bununla beraber onun en 
büyük askerleri sinekten ibaretmiş gibi zannettirmek de hatadır. Bütün göklerin 

ı 

ve yerin ordusu onundur. ,_;:,� 'I& 1.Jı;:.,ı '�� JJ� "Gôk/erin ve yerin askerleri 
,,. ,, ,,. ,,, 

Allah'ındır. " (Feth, 48/7) Gerçi "tayr", kanadıyla havada uçan demek olduğuna 
göre sineklere de söylenebilir. Lakin rüzgarla sineklerin ayaklarına bulaşacak 
tozlara taş denilemiyeceğini, taşlar atan kuş denildiği zaman da bundan maksat 
bir sinek olamayacağını herkes anlar. Kelamda bu gibi karinelerin delaleti na
zar-ı itibara alınmaymca da hiç bir söz anlaşılmaz. Bununla lıcrahcr mutlak, 
�üphe verici olduğu zaman kemaline sarfedilmiş olacağından örfte mutlak'a tayr 
denildiği zaman, ondan sinek anJaşılmaz. Sinek dilimizde de meşhur olduğu 
üzere uçsa da kuş değildir. Bir insan kuş yemeyeceğim diye yemin etse, sinek 
yutmakla yemini bozulmuş olmaz. Buradaki itikat sözünden maksad, alemde si
neklerin veya m ikropların varlığına itikad meselesi de değildir. O ayrıca hir 
müşahede ve tecrübe ile herkesin her zaman görülebilmesi mümkün olan 
şeylerden, normal bi lgilerdendir. Burada maksad, o tarihi olayda Kur'an'm hahcr 
verdiği ve rivayetlerin de görüldüğünü söylediği kuşlardır. 

Abduh'un ifadesinde tevatüren bir  tafsil olmadı kça bunların tafsil ve tayi
nine itikat etmek caiz olmamak lazım gelirken ve burada bu kuşların sinek veya 
mikrop olduğuna dair hiç bir haber de duyulmuş değilken, bunların sinek cin
sinden olduğuna inanmak nasıl caiz olur? Sonra da hiç bir akli zaruret yokken, 
o kuşların attıkları taşlan, sineklerin ayaklarına bulaşmış tozlardır diye tefsir ve 
inanmaya kalkışmak nasıl caiz olur? Burada mikroptan bahsetmiş olmak ve hu 
şekilde de zamana göre bir incelik göstermek için sinekleri ve dolayısıylc mik
ropları hatırlatmak üzere ne görülen kuşları unutturmaya, ne de ayetlerin 
manasını eğmeye lüzum yoktur. Sineklere taş attırmayı, kuşlara taş attırmaktan 
daha makul göstermekte veya taşlaşmış çamurdan, kil taşından olan gürii len 
taşları sinek ayağına i lişen görünmez kuru çamur tozdan ibaret Jiyc inandır
maya çalışmakta, sonra bu tozların bedenlere yapışınca deri deliklerine girişim 
fertler üzerine kuru taşların düşüşü diye çapraşık dü§ündürmeklc de bir mana 
yoktur, olayın ondört asırdır alemin işitegeldiği ve surenin apaçık anlattığı gibi 
alay alay kuşların siccil (çok sert çamur) den attığı acaib taşlarla fevkalade du
rumda ilahi bir fiil olduğu beyan olunduktan sonra J)t. � "yenmiş ekin" 

• • 
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lt ·�h i h i ı ı i ı ı  i�indc kurt yeme hastalığı ve helak olanların leşlerinin kokuşmaları 
dolay ısıyla m ikroplara da işaret bulunabileceğinden bahsetmek ve hastalığm 
t a y i n i  iddiasında bulunmaksızın hummalı veya mikroplu ve yaygın has
talıklardan herhangi birisi olabileceğini, fakat burada maksad onun niteliğini 
tayin değil, helakın durumundaki fevkalade acaibliği göstermek olduğunu 
söylemek hem doğru, hem de faydalı olurdu. Lakin Abduh böyle yapmamış, te
vatiirü tafsil edeceğim derken onu atıp 0::,J �� "muhalefet et, meşhur olur-

, 

s1111 " sözü gereğince kimsenin söylemediği bir söz söylemek için çelişkilere 
düşmüştür. Bundan dolayı mukadder soruya güya cevap almak üzere şöyle 
diyor: 

"Allah Teala'nın tuğyan edenleri kahretmekte eserinin kudretinin ortaya 
çıkması, o kuşların ne dağ başları iril iğinde olmasına, ne boğucu Anka çeşidin
den olmasına, ne özel renkleri bulunmasına, ne de o taşların miktarlarının ve te
sirli durumlarının bilinmesine dayanmaz. Allah'ın, her şeyden askeri vardır. 

:ı.. f, �1 ı.fa �� � � i =.J � JS' ı.J J 
, , ,,,, , 

"Her şeyde onun bir alameti vardır. 
Onun bir olduğuna delalet eyler" . 

"Varlık aleminde bir kuvvet yoktur ki onun kuvvetine boyun eğmesin." 

Evet, ilahi kudretin eserinin ortaya çıkması sırf onun ilminden, irade ve ya-
ratmasından başka hiç bir şeye dayanmış değildir. Fakat böyle olması, Abduh'un 
davasının lehine değil, aleyhinedir. Çünkü o, kuşların büyüklüğüne dayan
madığı gibi, sineğe, mikroba, çiçeğe, kızamığa da dayanmış değildir. O nasıl di
lerse öyle yapar. O halde sineklerle çiçek çıkarttıracağım diye uğraşıp dur
manın manası yoktur. Ancak şunu da hatırlatmak lazım gelir ki, hiç bir şeye 
dayanmayan Allah'm kudretinin eserinin ortaya çıkışını bizim bilmemiz, onun 
bir dereceye kadar olsun niteliğini bilmemize dayanmaktadır. Hiç bir niteliğini 
tanımadığımız, işitmediğimiz bir şey bize görünmüş olmaz. Biz her hangi bir 
şeyi tanımak için onu Allah'ın bize açıkladığı vechile bilmeye muhtacız. Onun 
için bu surede hepsinden önce nitelik hatırlatılmıştır. O halde fil ashabı, fil 
olayını tanımak için de Allah bize bu surede nasıl bildirdiyse öyle tanırız ve 
öyle itikad ey teriz. R ivayetlerden de derecesine göre alabildiğimiz tafsilatı 
alırız. Ne sıhhati, ne yalanı sabit olmayan nalar (eksik) haberlere itikat etmeye
rek ihtimal gözüyle bakarız. Sıhhati, senediyle sabit olan ve daha kuvvet] isine 
zıt vesikaya dayanan haberlere de "haber-i vahit" bile olsa itikadı vacip sayma-
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ıııak �artıyla inanabiliriz. Lakin görmediğimiz ve niteliğine dair bir  hahcr 
i�itmcdiğimiz, delil denecek bir eser de bulamadığımız bir şeyi şahsi bir düşün
n� ile nasıl bilebiliriz? O halde olayı görenler, haber verenler, bütün rivayetler 
Kur'an'ın dediği gibi kuşları, taşları söyleyip dururken ve kuş, taş ne demek 
olduğu herkesçe malum ve ilahi kudrette bunların hepsi mümkün iken bunlara ' 

haber verildiği gihi anlamayıp ve ihtimal ki bunlarla beraber İkrime'nin dediği 
gibi bir çiçek salgını da olmuştur, demeyip de yaJmz sinekle çiçek çıkartmaya 
çalışmakta ve azgın bir kavmi helak etmek için yüce yaratıcıyı çiçek ve kızamık 

, 

maddesine m uhtaçmış gibi göstermekte maksat nedir? Jı� \ıı i� �� J;. � 
11 Kudret ve kuvvet ancak Allah'a aittir. ••(1 ) Böyle iken Abduh, 

·
AÜah TeaJa'nın 

beyanıyla yetinmeyip kanaatince tesirin niteliğini tayinde ısrar ederek ve ya
ratıcıyı maddeye muhtaç imiş gibi göstererek ve bununla beraber ifadesine biraz 
daha çeki düzen vererek sözünü şöyle özetliyor: 

"İşte Beyt'i (Kabe) yıkmak isteyen o azgın üzerine Allah Teala o ku�lardan 
onu çiçek veya kızamık maddesini gönderecek şeyi gönderdi de Mekke'ye gir
meden önce ona da yok etti, kavmini de yok etti. Bu ise Allah Teala'dan bir ni
mettir ki, Beyt (Kabe)ini, dininin kuvvetiyle koruyacak Resulünü (s.a.v.) 
gönderinceye kadar korumak için Harem'inin ehlini puta tapıcı olduklan halde o 
nimet ile bürüdü, korudu. Her ne kadar o nimet, Allah'dan düşmanlarına, o 
cürmü ve günahı olmayan Kabe'ye tecavüz etmek isteyen fil sahiplerine inmiş 
bir şiddetli ceza ise de . . .  İşte bu, bu surenin tefsirinde üzerine itim ad sahih 
olandır." diyor. 

Bu  sözün içinde "o kuşlardan ona çiçek hastalığı veya kızamık maddesini 
ulaşhracak şey gönderdi" fıkrasından başkasma itimad sahih olabilirse de, o 
fıkraya itimad asla sahih olamaz. Çünkü bir kerre o tefsir değil, usul tabirince 
"nass üzerine ziyadedir". Metinde ona hiç delalet yok. Ne akıldan, ne nakilden 
onu öyle tayin ve takyit ettirecek bir delil de yoktur. Siccil (çok sert çamur)den 
taş, bir madde ise de bunun çiçek hastalığı veya kızamığa bir tahsisi yoktur. Lut 
kavmi hakkında da � ::,... i�� "Çamurdan taşlar. " (Zariyat, 5 1 /33), � ::,... i�� 

- , "' ,,. , J "'  , ,, 

:J;��. "Çamurdan taşlaşmış, hazırlanmış. " (Hud, 1 1 /82) buyurulmuş ve bundan 
• 

(1)  Buhari, Ezan, 7, Tchcccüd, 21,  Kader, 7, Dc.ıavat, 5 1 ,  68; Müslim. Sıılul, 12. Mcsacid, 1 39, Zi
kir, 32, 44-46; Ehu Davud, Salat, J6, 135. Yitir. 24-26, Tıhh, 24. Edch, 'N. 101; Tirmizi, Daa

vat, 26, 36, 1 1 3; Ncsai, Ezjjn, 36, lrtitah, 32, Schv. 83, Kıyumli'l-Lcyl, tJ, C"cnııiz, 8 1 ;  İhn 
Macc, İkc.ımct, 180, Mcnasik, 32, fakh. 5 1 ,  59, Dua, 16, 18; Di'ırimi, Sulııl, 10, 169, İsli'zan, 

53; Muvalla, Kur'fın, 23; Ahmed h. Hanhcl. 1. 66, 7 1 .  l XO, 185; il, l �H. 2 1 0, 21 1 ,  309, 333; 
III, 75, 422; iV, 4. 5, 9 1 ,  98; Y, 145, 150; VI, 9, 16, 391. 
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kltnN(� '\t�l'k lıastalığı ve kızamığa dair bir özellik anlamamıştır. Sonra ayette 
11lnusl11 i ı ı  ın<-1\ılli 1� iken onu çiçek hastalığım maddesine ve çoğul zamirleri
ni h�k ik h'hdil eden bu ifadede çiçek hastalığı ve kızamık maddesi sanki mah
hık (yıırnt ı lmı�) değil de kadim imiş ve sanki yüce yaratıcı onu dilediği yerde 
yurnıamazmı� da çiçek hastalığı ve kızamak yapmak için o maddeyi ulaştırmak 
mutlaka �artmış ve sanki asıl fail o maddeymiş de vasıl olduğu yerde muhakkak 
onlan yapıvermiş gibi üstü kapalı, davalara dahi şüpheye düşürmek vardır. Hal
huki hizim irademize ait fiillerimiz için zaruri gibi görünen maddi ve tabii 
�artlar, Allah'ın fiillerinde ve özellikle tabiatları çeviren yaratmaya ait fiillerinde 
hiç şart olmadığmı göstermek bu surenin açık mazmunu iken ve ilahi kudretin 
eseri o gibi şartlara dayanmayacağı daha demin söylenmiş iken genel olan 
taşları çiçek hastalığı ve kızamık maddesine tahsis ederek maddecilere hoş 
görünmek için surenin mutlak oluşunu kayıtlamakla bozan bir fıkraya tefsir 
diye inanmak nasıl sahih olur? Onun için bu fıkra kaldırılıp, onun yerine, ayette 
olduğu gibi, Allah Teala üzerlerine bölük bölük kuşlar gönderip onlara 
çamurdan taşlaşmış acaib ta§lar attırarak o azgını ve kavmini maksatlarına 
eremeden yok etti, denilirse sahih olur ve ifadenin geri kalanı da ibarenin 
akışından hasıl olan lazım-ı mana olmak üzere doğru bir tefsir olurdu. Onun için 
o fıkra mevcut iken şöyle demesi de hiç doğru değildir: 

11Bundan başkası, eğer rivayet sahih ise, tevilsiz kabulü sahih olmayacak 
şeylerdendir." Bundan başkası bütün rivayetlerin ittifak ettiği üzere, ayette 
olduğu gibi, kuşların gönderildiğini ve onlarla taşların atıldığını yukarıda beyan 
ettiğimiz te'vilsiz olarak kabul etmekten ibaret olan tefsirdir. Bundan ötesi ise 
tefsiri ilgilendirmez. Nihayet birer fazladan tarihi bilgi olur. Abduh'un zayıf bir 
rivayeti bahane ederek ayetin nazmını bozar şekilde yapmak istediği ve kendi
sinden başka kimsenin söylemediği te'vile dayanmak, sahihtir deyip de ayeti 
te'vilsiz olarak kabul eden ve mütevatir rivayetlere de uygun olan tefsirleri şayet 
rivayet sahih ise te'vilsiz kabulü sahih olmaz diye şüphe ile reddetmeye 
kalkışması çelişki üzerine çelişki olan bir fitneciliğidir ki bunu şöyle tamamla
mak istemiştir: 

"Bir de dört ayaklı hayvanlardan cismen en iri hayvan olan fil ile üstün ol
mak isteyen bir kimseyi görüşe açık olmayan ve gözle görülmeyen küçük bir 
hayvan ile kaderin sevkettiği yerde tutup helak etmek, kudreti büyükleyecek 
şeylerdendir. Şüphe yok ki o akıllı katında bu daha büyük ve daha acaib ve daha 
şaşırtıcıdır." 
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Abduh evvelce ku�lan göze görünecek kadar bir sinek yaptığı. mikrohu tin 
oıılarm içine kattığı halde son sözünde sinekleri bırakarak bakışa açık olnuaynn, 
güzle görülmez mikroplardan ibaret gibi göstermiş ve bu şekilde kudn�ı in 
büyüklüğü akıllı katında daha çok açık ve şaşırtıcı olacağını söyleyerek süzünl' 

son vermiştir. Bu söz de delile dayanan bir söz değil, şiire ait bir yanıltmadir. 
Evet, sade bir file değil, altmış bin denilen adedi çok bir orduya ve mühimma
tına da güvenen bir mağruru, küçük bir mikrop ile helak edivermek büyük bir 
kudretle olduğunda, şüphe yoktur. Ve fili de, m ikrobu da, her şeyi de yaratan 
Allah Teata'nm alışılmış ve alışılmamış her işinde kudretinin büyüklüğü akıllı 
katında sabittir. Bu büyüklüğün manas·ı da �� :;- � J� �1 ı�·.-... -�Gl 7� ı ;:;..1 c.;, , , 
"Onun işi, bir şey(in olmasını) istedi mi ona �adece "ol" demektir, hemen oluve
rir. " (Yasin, 36/82) buyurduğu üzere, dilediği şeyi hiç bir kayıt ve �arta muhtaç 
olmayarak bir ;)' "ol" emriyle di lediği gibi yapıveren bir kudret olmasıdar. 
Ancak görünmezle yapması batın) kalır, görünürle yapması zahir olur. Onun 
için Nemrud'un bir menenj iti, beyin humması bir sinekle mesel olmu�tur. Fakat 
yukarda da hatırlattığımız vechile insanlar alışılmış şekilde görünen i�leri nor
mal görmeye alışmış bulunduklarından dolayı büyütmedikleri gihi, güzle 
görülmeyen ve bakışa açık olmayan m ikropları görmeden, bi lmeden önce kim
senin onlardan haberi olmaz ki, onunla fili, yahut file güveneni mukayese etsin
ler de bundan kudretin büyüklüğünü anlasınlar. Böyle bir mukayesede görünen 
küçük bir kuşun üstün gelmesi daha şaşırtıcıdır. Filin sevkedilememesi de 
öyledir. Bin dört yüz sene önce, henüz insanlara mikrobun bildirilmemiş, 
gösterilmemiş olduğu bir zamanda olayın zahiri sebebi olmak üzere bilmedikleri 
mikroptan bahsedip de onunla fil i karşılaştırmaya davet etmeye kalkı�mak 
manasız olurdu. Onda zahiri sebep mikrop değil, ortaya çıkan hastalıktan ibaret 
kalırdı. O vakit sure ;.4r.� . � � �4 � �1 µı y�lt � � � ') �1 

� , , , , , , J)t. � "Görmedin mi Rabb'ın fil sahiplerine ne yaptt. Onların tuıaklt1n111 . , 
boşa çıkarmadı mı? Onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptı. " diye ü� uyctıen 
ibaret olur ve aradaki iki ayet onlar için manasız olduğu gibi, bizim için de mik
robu ne kuş, ne de taş tanımadığımızdan dolayı hiç bir faydası olmcaz ve yukarı
da söylediğimiz gibi o vakit Peygamber'in düşmanları buna kar�ı hUtnn hücum 
yaparlardı. Halbuki file ve orduya karşı çıkmak, görünmez �cylcrlc clcğil de o 
fili isyan ettirecek ve uzaktan yakından görülebilecek ku�lar ve dolu gibi ta�larla 
o orduyu helak edivermek hem akıllı katında ve hem herkesin katında elbette 
daha açık ve daha şaşırtıcı ve daha acaib ve o kudretin bizim gihi tahii �artlarla 
kayıtlı olmayan büyüklüğünü göstermekte elbette daha a<;ıkt ır. O olay gibi bu 
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�fı ı �· dı· hnylc olağanüstü şeyleri inkar eden ve Yaratıcının kudretini şirk ile 
'-. ı ı y ı ı laıııaya kalkı�aıı azgınlara, dinsizlere karşı açık bir delil göstermek üzere 
olayı1 1  güzcüleri huzurunda nazil olmuş, kimse de biz öyle kuş ve taş görmedik 
diyememiştir. Ancak onunla beraber sonradan çiçek ve kızamıktan ve zehirli 
;ıga\lardan bahseden olmuştur. İnsaf ile düşünüp de söylemeli ki bu sure nazil 
olduğu zaman bu dil i anlayan Arap belagatçi ve şairlerinin ��1 (;..ı, ile � ·�� 

"" , - , 

� den göze görünmez fırka fırka mikrop veya mikroplu taşlar manasını an-
• 1 • 

laııı ·� oldukları ve bu ayetlere öyle bir mana vermiş bulundukları kabul olunabi-
lir mi? Bunu olduğu gibi anladıktan sonra, olsa olsa, J� � "yenmiş ekin 

, , 

yaprağı gibi "den de taze ekin yiyen küçük böcekler, kurtlar, güveler manasını 
ve belki de taşların sonunda bir çiçek ktrılışını anlayan olmuştur. Bu açıklık 
karşısında Abduh'un gerek rivayet ve gerek dirayet vesikalarına kaybedip eserin
deki güzel ve faydalı fikirlerini de kıymetten düşürmesine acınmaz mı? Sonra 
da ona aldanarak � ::,... i�� �:; ayetini "mikroplu taşlar attılar" diye tercü-

tl t .. ,; - ,, ,. "' , 

me eden bazı mütercim (çeviren)lerin aldanışına acınmaz mı? Bu sözlerimiz iyi 
niyeti olan irfan chl inedir. Yoksa garazkarlıkla ne söylediğini bilmez, taşları 
tırtıl gibi kuş tersleri diye alay ederek onunla bir ordunun korkudan panik olu
verdiğini söz diye söylemekten utanmayan ve Peygamber'i haşa bir hristiyan ra
hibinin çırağı yapmak için beraberinde Mısır'a ve İstanbul'a kadar seyahat et
tirmeye çalışan ve Levh-i Mahfuz'u hiyeroglif; sayfaları, taşları kuş çakıldağı 
görmek, göstermek isteyen ve yalancılığı yegane hüner zanneden hümezc 
lümeze güruhuna Hutame'den başka ne yaraşır? Hayat içinde bin dört yüz sene 
önce olmuş bir olayı bugün şahsi bir kıyas ile inkar edivermek, masal deyip 
geçmek kolay gibi görünürse de, onu bir yanlış tutmak için her yönden fırsat 
gözetip duran çağdaş, gözlemci düşmanlar karşısında pervasız haykırmak kolay 
değildir. O zaman Peygamber'e her taraftan hınç püsküren düşmanları bi le 
inkara ve te'vile sapmamışken bugünkü dostları içinde ona inanamayıp da te'vile 
kalkışanlara: 

"Düşman kadar olsun siper et sı1ret-i hakkı, 
Ey dost Hüseyn olmaz isen bari Yezid ol'' 

denmez mi? 
Zira bu olay hakkında o zaman söylenmiş olan şiirler bile onun muhalifler 

katında da görülmüş ve mütevatir olduğunu isbat etmeye yeterlidir. Bunların 
hepsini burada açıklamaya ve saymaya yer yoktur. Bir kaçını yukarıda zikret
mi§tik. Burada da meşhurlarından bir ikisini daha kaydedelim: İbnü Hişam'ın 
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kayıt ve zaptclliği üzere İbnü İshak demiştir ki: Allah Teala Babeşl ilcr'i 
Mckkc'<len rcdd ve indirdiği bela ile karşı karşıya getirince Arap, Kureyş kav
mi ni büyüttü. "Bunlar, Allah'ın ehli, Allah onlardan dolayı harp yapıverdi, 
dü§manlarının hakkından geliverdi . "  dediler. ( 1 ) Ve şairler birçok şiirler 
söylediler. Bunlarda Allah'ın Habeşliler'e yaptığını ve onların hilesini Ku-· 
rcyş'ten nasıl reddettiğini zikrediyorlardı. Bu cümleden olarak Abdu1lah b. ez 
Zibara b. Adiy b. Kays b. Adıyy şöyle demişti: 

ı'.' :' l..)��i � . .. , ' 1  '( ...-:-- • • . � r"' U"! , , ,,. .,. 

�1 � � � ı).S:.:.J , 

" Mekke deresinden defolun. Çünkü eskiden beri onun harimine il işilmez. O 
haram kıl ındığı geceler şira yaratılmamıştı. Yaratılmışlardan ona taarruz edecek 
bir aziz yoktur. Habeş komutanına sor ne gördü, bilmeyenlerine de bilen haber 
verecektir, altmış bin yerlerine dönemediler, hatta döndükten sonra da onların 
hastası yani Ebrehe yaşamadı. Onlardan önce de orada Ad ve Cürhüm vardı. 
Allah, kulların fevkında onu ikame buyurur''. 

Ebu Kays Saffi b. Eslet b. Cşem b. Vail de şöyle demiştir: 

r!� �;-.� c. JS' ·�! � 
, , • t ! , , ·-, 1 , , , • , ,  

r ;.w ı,; .u.i ,_,,.. .;J. ;; J 

1 �ili :_,:'.! r�! 
r ��;;. �� : 4 :.J� �G�i ;�ı� )) 

r))ı � � ��u �� �') � ��u 
-�-;.' ı r •<" ı ' u �- · ,, c;.. ı ·' -'ı  r� ' · • :: r �� � :J r>; . :--- ,_,,..... � 

"Allah'ın yaptıklarından birisi de Habeşiler'in fil günüdür, çünkü bütün 
gönderdikleri sevkiyatlan yerinde kaldı, helak oldu. Sopaları, çengelleri o filin 
böğürleri altında idi, burnunu da yirmişler yırtılmıştı, kamçısını niğvel; teber 
şişi yapmışlardı, kastettiklerinde kafası yarılmıştı, öyle iken dönüp gerisin geri 
geldiği yola gitti ve orada bulunanın hepsi zulme gelmişti, derken Allah 

(1) İbn Hi�am, a.g.c., I, 57-62. 
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Osıkriıulc:n bir �akıl yağdıran gönderiverdi de, onları kuzuları dürercesine 
dllr iivt·nl i .  B i lginleri sabra teşvik ediyorlardı, onlar ise koyun gibi bağınyor
lmc. lı" 

l laniflerden Ümeyye b. Ebi's-Saet b. Ebi Rabia Sahafi de şöyle demiştir: 

' �t"\1 �I '. . � )t J..JAl"wl � ı.>J -

& • • • , , ·- �- La.!.' , �- , .)_,__. . . 
, 

�l i� � ,r.::... �;. 
, 

"Gerçekten Rabbimizin ayetleri parlaktır. Onlarla pek kafir olanlardan 
başkası mücadele etmez. Geceyi ve gündüzü yaratmış, herşey aşikar, hesab 
olunmuştur. Sonra Rabb-i Rahim gündüze güneşteki yaygın ışıklan ile cila ve
rir. Fili Muğammes'te habsetti, hatta sanki vurulmuş, ayaklan kırılmış gibi 
sürünüyordu. Boyun halkası yere sürtülerek ki, tıpkı bir dağın kayasından bir 
kutur düşmüş gibi. Etrafında Kinde meliklerinden pehlivanlar, harplerde başı 
dönmüş şahinler vardı. Onu bıraktılar, hepsi tarumar oldular, hepsinin bacağının 
kemiği kırılmıştı. Kıyamet günü Allah yanında hanif dininden başka her din he
laktedir." (Bu şiiri söyleyen Ümeyye b. Ebi's-Salt, müşriklikten, yahudilikten ve 
hristiyanlıktan çekilmiş, bununla birlikte İslam'a girmeden de ölmüştü.) 

Daha bunlar gibi birtakım şiirler vardır. 

Şu muhakkak ki bu olayın en ibret alınacak noktası, hakka karşı kuvvetle
rine güvenerek yalnız zulüm ve yıkmak maksadıyla tecavüz için Kabe üzerine 
hareket eden ve önüne geleni çiğneyen saldırtcı bir ordunun tam Mekke'nin 
yanına gelip de hedef ve maksadına ulaşmak üzere bulunduğu gün karşılarında 
görünürde insanlar tarafından hiç bir karşı koyma ve müdafaa vasıtaları yokken 
hatır ve hayale gelmez bir şekilde bütün tedbir ve düzenlerinin AJlah tarafından 
dalalette boğuluvermiş olması, yani .J.-� � ;.A� � ;Jl "onlann tuzaklannı 
boşa çıkarmadı mı.?" ayetidir. Diğer ayetler, kuşların akını, taşların yağdınlışı da 
bunun yalnız Allah tarafından olduğunu en açık bir şekilde açıklamak için nite-
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l igiyle ilgili ikinci <lcrc�l!Jl! üyctlcrdir. Ve bunun böyle fevkal:ıde açık olan icra 
.�ekli n<len dolayıdır ki, onu müşrikler bile yalnız Allah'tan bilmişlerdir. 

Fahreddin Razi burada, şöyle bir soru sorar: "Kureyş kafirleri eski zaman· 
danberi Kabe'yi putlarla doldurmuş değil miydiler? Bu ise hiç şüphe yok ki, 
Kabe'nin duvarlarını tahrip etmekten daha çirkin, daha büyük suçtur. O halde 
Allah Teala o azabı niçin yıkma kastında bulunanlara musallat kıldı da, onu put
larla dolduranlara musallat etmedi?" Sonra da buna şu cevabı verir: "Çünkü 
Kabe'ye putları koymak Allah'ın hakkına tecavüz, Kabe'yi yıkmak ise halkın 
hakkına tecavüzdür. Bunun benzeri yol kesenler, kanuna karşı gelen, katildir. 
Bunlar müslüman olsa bile şer'an öldürülürler. Halbuki kocamış, ihtiyar, kör ve 
sabih savmea (manastırda ibadete çekilen) ve kadm kendi hallerinde iken kafir 
iseler de öldürülmezler. Çünkü halka zararları dokunmaz". ( 1) 

Bunun özeti Allah'ın şeriatında dünyaya ait ceza, kulların haklarına zarar ve 
tecavüz dolayısıyladır. Yalnız Allah'm hakkı olan hususta azab asıl ahirettedir, 
demek oluyor. Bundan başka yukarıda izah olunduğu üzere bu hadisenin asıl 
hikmeti, Allah dininin yayılması için dünyaya gelmek üzere bulunan Resulul
lah'm doğumuna bir başlangıç ve onun davetine icabet etmeye bir hazırlama idi. 
Onun için bu sure, Pcygamber'in şanında ve ona hitap ile nazil olduktan sonra 
bunu Kureyş Suresi takip edecektir. 

(1)  Fahrü'r-Razi, a.g.c., XXXII, 99. 
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Kurey§ Sfiresi 
Mekke Döneminde İndi 

Ayet Sayısı: 4 

Cüz: 30 

Bu Kureyş Suresi'dir, �) w�"f Suresi de denilir. Mekkl'dir. Bununla be-
raber Dahhak ve İbnü Said Mede�i d�mişlerdir.( l) 

Ayetleri: Hicazi'de beş, diğerlerinde dörttür. 

Fasılası : ı.:.ı .  0 .  J.. harfleridir. Hicazi'de J:_;, kelimesinin "ayn"ı da vardır. 

Bunun ') �1 Suresi'nin füru'u olduğunu andırır açık bir ilgisi vardır. Bun-
dan dolayı ikisini b ir  süre gibi zannedenler olmuş ise de doğru değildir. Ayn 
ayrı birer sure oldukları tevatüren ve bütün Mushaflarda Besmele ile ayrılmış 
olmalarından malum ve sabit olduğu gibi, fasılalarının başkalığından da bellidir. 

Fil vak'asmı gören ve herkesten çok ondan faydalanan ve istifadeli olan ve 
bundan dolayı Allah'ın birliğiyle tevhid dinine herkesten önce sarılması lazım 
gelen Kureyş olduğu halde Resulullah'ın peygamber olarak gönderilmesi 

( 1 )  Alfısl, a.g.e., XV, 2/J04. 
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ıizcriııc onun davl'l iııc kar��ı pu ta tapıcılıkta ısrar etmek ist iyerek ilk önce küfür 
vt: isyana, dü�manlık ve kar�ı koymaya kalkışan onlar olduğu ve sonra Mek

kc 'n in fethinde anlaşıldığı üzere onların islamiyle tevhid dininin bütün Arabis
ıan'a ve oradan cihana yayılacağı anlaşılmış olduğu cihelle Fil suresinden sonra 
hurada i l k  önce Kureyş'in önemlerine işaret için ismini aç ıklayarak ve kafirlcriıii 
azarlayarak tevhid i l e  AlJah'a ve kulluğa sevketmek için buyuruluyor k i :  

// � ,o/ ,.. \ .1  o 

-�� \ -�� \ :�ı. ___________ 4 "j �/ / / ,,, · ��ı;�ür�_) 0 '1J ıöl V�o ,-! j�� 
/ ..  / / �,.. .. , "{'!� �v' / . , ,  � -

�riı ® �)'I���-�' ® 
' / ... . . .... " / o o )  // ' } o 

® --- j_f:.. ·,� � \J f.R: ·� � .....___..., / � "-.-/ / 

Mefıl-i Şerifi 

1- Kurcyş'in ilafı (güven ve barış anclla�ıualarından faydalannıalarını 
sağlaınak) i.,;in. 

2- Kış ve yaz seferlerinde faydalandıkları andlaşıuaların kadrini bihui� 
olmak için. 

3- Bu Beyt (Kfıhc)nin Rabhine kulluk etsinler, ki 

4- l(endilerini açl ıktan kurtararak besleıni�tir ve her tehlikeye kur�ı 
onlara emniye·t vcrıniştir. 

�) ı.J':Jv.,'J "Kureyşin ilafı (uzlaşması) için. " Kur'fin'ın asıl n·snıi. 
- , ,,.ı ' 

im lası (yazılış şekli) Hz. Osman'a nisbet edilen Mushatların hcpsindl� �) � 
# , , ,, ;.,._•'! şeklindedir. "Şafiye Şerhi Şeyh Radıy"de de açıklandığı lizl're Klıli lıal -

tatların i lk leri, kelime ortasında gelen el iflerin hepsini ardardııı:ı h:ızl'edl· rlcr. 

<.11.:>) ı__,i\11:, . ((�J�» ı.,,i./�0 , «0.J) » ı.)J';ı:s Ye bunların bcıızerlcrini hep hi)ylc 
,,. , " ,,. " " ,, 

elifsiz yazarlardı. Basralılar'da ve mütcahhirln (sonrakiler)de <.;oj!,u ııhıkl: ı hu el i f-
, 

)eri yazmak kaide olmakla beraber aJ1 ve ;..::.� gibi bazı isimler gcndl ik lc  L'l i fsiz 
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vırııldı)�ı �·. ihi � (Osman), �� (Muaviye), � (Süleyman) isimlerinde de 
. 

hıı1 1 la 1 1  l' l i l'i lıazldmi�lerdir. 
1 ' �ıı  halde Arapça hattı kaidesince burada r.•.;'-:.�J : ;'-:! yahut .�) '!��,, 

��-' diye iki imla (yazım şekli) caiz olabilirdi. Sonraki Mushaflarda müteah
h i riıı (sonrakiler)in üslubu üzere çoğunlukla ikinci şekilde el iflerin ortaya 
" ıkarılı�ı umuma kolaylık olmak için caiz görülmüş ise de Kur'an yazılışmm bir 
<.;ok yerlerde Arapça yazı kurallarına da uymayan özellikleri bulunduğu ve bu
n un aynı şekilde korunmasının gereği de unutulmamak lazım gelir. Burada 
Kur'an'm asıl resm-i hattı (yazım şekli) ise Kufi kaidesine yakın olmakla bera
ber tam aynı olmayıp, söylediğimiz gibi �ı �) � dir. "İthaf" da Kur'an 

; , , ,  , .... . 

resm-i hattının böyle olduğunu beyan ederek der ki: Bütün Mushaflar � de 
. , .... 

"ya"nın isbatı ve ;._,!'} de hazfi ve ikisinde de J (fa)dan önce elifin hazfi üzerine 
icma etmişlerdir. Yani Hz. Osman Mushaflarının hepsi bunun üzerinde itti
faklıdır. Bunun sebebi de yazı değişmeksizin, bilinen üç kıraat üzere okunabil
mesini muhafaza etmek olmalıdır. Çünkü Ebu Ca'fer kıraatında birincisi hemze
siz meksur ya ile �� ikincisi 4 "ya"sız hemze ile �'J_ı okunur. Bunun ikisi 
de mufaale babından mualefe manasına itaf demek olup, birincisinde hemze 
ya'ya telyin olunmu�tur. İbnü Amir kıraatında da birincisi 4 'sız hemze ile J'J'i 

- . ; 

ikincisi hemze ve 4 i le diğer kıraatlar gibi r.+-�ı. okunur. Geri kalan kıractle-
rin hepsinde ise ikisi de hemze ve Ç ile ;.+;'il�) J�'i şeklinde okunur. 

"' .. ı ..  "' ( ,
. 

Bunların mana itibanyla farkına ve faydasına gelince: Hepsi de "ilf" ve 
"üflet"den olmakla beraber "ilaf", alefe, yfılifG IJafen iPal babından ülfet ettir
mek manasına malum masdar ve ülfet ettirilmek manasına mechul masdar ola
bileceği gibi, alefe yGalifi mualefeten ve itafen ve llafen diye mufaale babından 
üçüncü masdar da olabilir. Ve bu şekilde ilaf ve mualefe gibi ülfet edişmek, 
yani anlaşmak, andlaşmak, muahede yapmak, antant kalmak manasına olur. 
Çoğunluk kıraate göre zahiri ifa) babından göründüğü için çokları ülfet ettirmek 
veya ettirilmek, yani al ıştırmak, alıştırılmak manasıyla tefsir etmişlerdir ki, 
bunda Kureyş'e izafeti merulüne veya failine izafet olmak muhtemeldir. Lakin 
"ya"sız "llaf" ancak mufaale babından olduğu ve kıraatler birbirini tefsir etmiş 
olmak daha açık bulunduğu için bir kısım tefsirciler de Ebu Ca'fcr ve İhnü Amir 
kıraetleri karinesi (ipucu) ile ikisinin de mufaale babından muahede (antlaşma) 
manasına olduğunda ısrar etmişlerdir. Nitekim "Kamus"ta da der ki :  Tenzilde 
llfif ahd ve hufare •Jl.A.> (söz verme) ile icazet vermeye benzer; yani ahd ve 
cman ve korkunç yoldan yolcuların emin ve selametle gidip gelmeleri için ya-
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sak,ılık ve himaye tarzmda verilen icazet (pasaport), geçirtme ruhsatına benzer. 
l'lllİr ve taahhüddür. Bunda Kureyş'e izafeti failine izafet olmak açıktır. Ilafın hu 
münası da ülfetten alınmış ise de bunda özel bir örf ve ıstılah manası da bulun
duğu ve her iki mananın bir lafz ile ifadesine imkan bulamadığımız, bir de i Hif 
kelimesi surenin ismi gibi olduğu için mealde aynen muhafazasını daha muvaflk 
ve doğru bulduk. Zira bunu yalnız ülfet ve itilaf ettirmek, alıştırmak, alıştırıl
mak, yahut andlaşma, anlaşma diye bir ihtimal üzerine tahsis etmek doğru ol
mayacaktır. 

Ragıb'ın beyanına göre ülfet, itilaf manasına isim olup aslında iltiyam 
(yaranın iyileşmesi) ile toplanmadır. Yani esasında itilaf ve ünsiyet gibi uyuşup 
kaynaşma şekliyle toplanma manası vardır. Onun için itiyat demek olan alışmak 
ve ayrılmamak demek olan lüzum ve uygunluğu ifade eden ısımlılık manaları da 
onun gereğidir. Ahd, anlaşma, antlaşmak suretiyle itilaf da ülfetten al ınmadır. 
Şu halde, �) ��ı Kureyş'i alıştırmak, ısındırmak, Kureyş'in alı§tırılması, 

. , ) 

alışması demek olabileceği gibi, Kureyş'in birbiriyle yahut başkalarıyla ahit-
leşmesi, andlaşması, anlaşması, itilaf etmesi veya ettirmesi manalarını da ifade 
eder. 

Kureyş, Arap içinde Adnanller'den, Adnanller içinde MudarlJer'den, Mu
dariler içinde Kinanilcr'den, Kinanller içinde Nadr b. Kinane evladından olan 
meşhur, büyük kabilenin ismidir. AIGsi'nin beyanına göre Kurtubl buna sözlerin 
en sahih ve en sabiti demiş ve bazıları fakihlerin de bunu kabul ettiklerini 
söylemi�tir.(1 ) Fakat Ebu'l-Fida ve diğerlerinin beyanına göre sahih olan Kureyş, 
Fihr b. Malik b. Nadr b. Kinane evladıdır. Fihr evladmdan olmayanlar Kurcy� 
sayılmaz. Bunun, çoğunluğun fikri olduğu söylenmiş, hatta Zübeyr b. Bekkar, 
neseb i lmi bilginleri (nessabun)nin bunda ittifakları olduğunu söylemi�tir. 
Kat,ın fethi ile ''karş", kesmek ve şuradan, buradan bir takım şeyler toplayıp bir
birine katmak ve ve il hak ederek karıştırmak ve harpte birbirine knn�ıp 
mızrakları birbirine karmakarışık tokuşturmak manalarına masdar olur 'ki 
Türkçe'de karışmak, karıştırmak masdarına lafız ve mana bakımından hcm�cti
lebilir. Nitekim harpte mızraklar birbirine girip karıştığı zaman cı.:.�ı :· ·,,�U: de
nilir ki süngüler mızraklar karıştı, birbirine girdi demektir. Tekarru� da tcccm· 
mu (toplanma) manasınadır. Karın esresiyle ...;.; "k1rş" deniz canavarlarından 
birinin ismi imiş ki denizdeki diğer hayvanları yer, kahreder ve kendisi ycnil
mezmiş. Bunun tasgir (küçültmes)i kafın zammıyla "Kurcy!i" gelir. Fihr h. Ma-

( 1 )  Alusi, :ı.g.e., XXX, �05. 
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l ık  h. Nadr, �iddd ve kuvctinden dolayı bu isim veya bu lakab ilk anı lmış ve 
0 1 1 1 1 1 1  sii laksinc nisbetle Kuraşi veya Kurayşi denilmiştir. Künyesi Ebu Ga
l ih'd i r. Baz ıları da demişlerdir ki bu kabileye Kureyş denilmesi Fihr zamanında 
dci�i ldir. Bunlar Huzailer'in Mekke'yi zabtı ve Kabe'nin anahtarlarını onlardan 
a lmal arı üzerine dağılmışlardı. Sonra Resulullah'ın ecdadmdan ve Fihr'in 
sülalesinden Kusayy b. Kilab b. Mürre b. Ka'b b. Lüeyy b. Galib b. Fihr, bu 
dağılmış olan kabileyi derleyip toparlayarak Huzailer'den Kabe'nin anahtarlarım 
geri alarak şereflerini yeniden kurduğu zaman Fihr evladından olanların hep
sine Kureyş ve nisbetinde Kuraşi yahut Kurayşi denilmiştir. Ebu'l-Fida der ki: 
"İbnü Said Mağribi'nin nakli böyledir. Buna göre Kureyş, Fihr'in kendisinin 
değil, evladının ismi olmuştur". Ve bu şekilde Kureyş toplanma manasına olan 
"tekarrüş"ten türemiş olarak terhim (kısaltma) yoluyla küçültülmüş demektir. 
Zira ziyade babdan tasğir (küçültme) sigası ancak kısaltma ile kabil olur. Ferra, 
ticaretlerinden dolayı kazanma manasına tekarrüşten olduğunu söylemİ§tir. 
''Siyer-i İbnü Hişam "da der ki: " Kureyş'c Kureyş denilmesi tekarrü§tendir. Te
karrüş, ticaret ve kazanma manasınadır. Ru'be b. Accac şöyle dcmi§tir: 

• '.'.''L ' · 1 � . , - - �. -. ':"' � ; � � .J r-"-
"Yağ ve hilesiz saf şeyler, onları ticaret ve kazancın di)küntiileri olan kali

tesiz buğdaya ve halhal başlarına muhtac etmiyordu. " 

Şuğuş, bir çeşit buğday, haşl, halhal ve bilezik başları; kuruş da ticaret ve 
kazanmadır. Bu rcccz bahrinde yazılmış şiirde ticaret ve kazanç manasına olan 
kuruş dilimizde ticaret için değişim aracı olan para için birim olarak kullandığı
rn ız "kuruş" kelimesiyle açıktan ilgili görü11ür. Bundan takarruş kuruşlanmak, 
ticaret edip kazanmak demek olur. Bir görüşe göre Kureyş ismi bundan alınma
dır. Alfısi'nin beyanına göre bazıları da "teftiş" manasına "takriş"ten olduğunu, 
çünkü bunların atalarından beri ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını teftiş ederek 
arayıp sormak ve hacıların eksiklerini gediklerini gözetip çaresini araştırmak 
adetleri bulunduğunu söylemişlerdir. Gerek ziyadeden olsun, gerekse aslı üzere 
sülasi (üç harfli)den olsun Kureyş kelimesinden tasğir (küçültme)in tazim 
(yüceltmek) için olduğunda söz yoktur. Nitekim şu beyitteki: 

j... l3"j'ı � :r,, � ��',, � 4 :·. � j;.:0 -:..;;, v--01 Jt 
, , ,, -

"İnsanların hepsinin her halele aralarına girecek 
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Bir dahiyccik (musibctcik) ki ,  ondan parmaklann uçlan sararır." 

(Burada "düveyhiye" diye tasgir (küçültme) sigasıyla ifade olunan musihcı
ciklen maksad ölümdür. Küçültme bunun en küçüğünün bile büyüklüğünü ve 
dehşetini ifade etmek için zıddıyle kinaye edilmiş gibidir.) 

"Düveyhiye" kelimesinin tasğiri (küçültmesi) büyüklemek ıçın olduğu 
meşhurdur. Ve izah olunacağı vechile Haşim ve kardeşinin de Kureyş'i ilafta 
büyük hizmeti olmuştur. Malumdur k i  Rasul-i Ekrem (s.a.v . )  hazretleri 
"Muhammed b. Abdullah b. Abdulmuttalib b. Haşim b. Abd-i Menaf b. Kusayy 
b. Kilab b. Mürre b. Ka'b b. Lüey b. Galib b. Fihr b. Malik b. Nadr b. Kinane b. 
Huzeyme b. Müdrike b. İlyas b. Mudar b. Nizar b. Mead b. Adnan"dır. Adnan 
da daha hayli batın ötede İsmail b. İbrahim Aleyhisselam zürriyeti olması hase
biyle Peygamberimizin nesebi de İbrahimi, İsmail'i, Adnani, Mudari, Kinani, 
Kureyşi, Haşimi'dir. 

Şu halde diğer ayetlere ve mücizelere bakmaksızın yalnız bu cihet nazar-ı 
itibara alındığı, Kusayy'in ve Haşim'in Kureyş'i ilaftaki şeref ve hizmeti ve fil 
olayı dolayısıyla de Beyt ve ehl-i beyt hakkında ortaya çıkan Allah'ın yardımı 
düşünüldüğü şekilde bile Hz. Peygamber'in tevhit davetine i lk önce Kureyş'in 
koşması lazım gelirken, yine ilk önce onların Allah'a ortak koşmada ısrar ederek 
muhalefet ve karşı koymaya kalkışmaları bu surenin nüzul sebebi olmuştur. 

�':Jw..'i,, deki "lam ltm manasında üç vecih söylenmiştir: 
� ' 

1 - İbnü Cerir gibi bazılarının seçtiğine göre teaccüb için olup mahzuf 
« ı_&ı» fiiline müteallık (ilgili) olmaktır ki, Kureyş'in kış yaz yolculuk ve sefere 
ülfetleşip bu Beyt (Kabe)in Rabbine kulluk etmemelerine teaccüb edin (şaşın). o 
şaşmaya layıktır demek olur. Bu mana surenin başlı başına bir sure oluşuna ve 
ı_,'1�0·).I "ibadet etsinler" emrinin açıklamasma göre münasip bir mana olmakla 

beraber, yolculuğun mutlaka kötülüğüne işaret eder gibi olması hasebiyle pek 

uygun değildir. 

2- Ta'lil için olmaktır. Bunda da iki vecih vardır: 

Birisi, önceki suredeki � "on/an kıldı" veya :,W � t.� "nllsil yaptı " fi ille
riyle ilgili olmaktır. Bunu, bazıları surenin müstakil olmasına aykırı görerek, bu 
surenin başında o fiillerden birini takdir etmek daha uygun olacağını, yani "üylc 
yaptı ki Kureyş'in ilafı için" manasına olmasını tercih ctmi�lcrdir. Bu �ckildc 
ilaf, bir nimet olarak zikredilmiş demektir. Lakin buna kar�ı dcnilmi�tir ki.  

Kur'an'm hepsi bir sure gibi mana bakımından birbirine hağlı olmak itiharıyla 
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hiı si'ıı t· 1 1 in  diğerine mfma cihetinden bir ilişkisi, onun haddi zatmda bir sure ola
h ilııll'sinc engel olmamak gerekirse de, fil olayını yalnız Kureyş'in yolculuğa 
i l[ıl'ı ile sebep gösterme d_oğru olmaz. Çünkü bu yolculuk ve seferden maksad, 
Ycmcn'e ve Şam'a ticaret için sefer olduğuna göre Kureyş'in bu yolculuğa ü lfeti 
ve bu konuda Yemen ve Şam hükümetleriyle antlaşma ve uyuşmaları yalnız fil 
olayından sonra değil, daha önceden ve bilhassa Abdi Menaf oğulları Haşim ve 
kardeşleri zamanından beri yapageldikleri bir ülfet olduğu malum bulun
duğundan dolayı fil vak'ası bu ülfeti meydana getirmek için oldu demek doğru 
olmaz. Gerçi fil sahipleri gayelerinde başarılı olsalardı, bu ülfet kalmayacaktı. 
Ve onların o şekilde defedilmeleri ve yok edilmeleri gerek diğer Arap kabileleri 
ve gerek etraftaki melikler nazarında hürmet ve ilgilerini artırarak kendilerine 
daha çok ısınmalarına ve üfletlerini artırmalarına başlıca bir sebep olmuş bulun
ması itibarıyla bunu o olayın fayda ve semerelerinden başlıca birisi saymak ve 
bundan dolayı "lam"ı ta'Iilden çok başlıca bir akıbet için düşünmek doğru olabi
l i rse de bunu fil vak'asının tek sebebi ve hikmeti imiş gibi düşünmek doğru 
değildir. Onun için bunu fil vak'asının ve bir dış sebebi, ve de bir gayeye ait se
bebi, yani sırf onun sonucu olan tertip edilmiş bir hikmeti olarak değil, onunla 
da bir münasebeti bulunmakla beraber, Allah Tea!a'nın daha sonra dinini  
açıklamak üzere Beyt (Kabe) dolayısıyla Kureyş'e daha önceden nasib edip bu 
surede beyan buyurmuş olduğu ayrıca bir nimeti olan bir ilaf ve ülfet olarak 
düşünmek lazımdır. Bu ise .... i�'J deki Jam'm ta'Jil için olmakla beraber, yu-
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karıki sure mefhumuna değil, ancak ilerdeki ı.J·,�·�li "ibadet etsinler" emrine 
mü teali ık olmasıyla mümkündür. J "fe"nin sonrası evvelinde amil olamaya
cağına dair meşhur bir nahiv kaidesi varsa da .:,_,l;G ��(, "Benden sakının. " 

' , . 
(Bakara, 2/41 ); �;..;:Jı j'.,,.:J; JJı �� "inananlar Allah 'a dayansınlar. " (İbrahim, 

, . , 

1 4/1 1 )  misalleri vechi le buradaki J "fe"nin de ona engel olacak kabilden ol-
madığı beyan olunmuş ve özellikle Nahiv imamlarından İmam-ı Halil ve Sibe
veyh bu ...J�'J nin Iam'ının ı.J·,�-J; ye müteallık olduğunu beyan ve tasrih 

, . , 

etmişler. " Keşşaf" sahibi Zemahşeri gibi d i l  kritikçileri de bunu tercih 
etmişlerdir. ( 1 )  Bu taalltk (ilgi) doğrudan doğru olmasa bile ızmar (gizleme) ve 
tefsir suretiyle sahih olacağında hiç tereddüde yer yoktur. Bu sebeplerden do
layı, biz de mealde bu vechi açık olarak tercih edip seçtik. Hitap de Resulul
lah'a olup Kureyş'e emir, emr-i ğaib olduğu için mananın özeti şu olmuş olur: 
Ey Muhammed! Rabb'ının fil sahiplerine o yaptığmdan ba§ka Kureyş kabilesine 
daha bir çok özel ihsan lan olmuş ve olacaktır. Bunlardan başlıca birisi onlarda 

( 1 )  cz-Zcmah�cri, a.g.c., iV, 287. 
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veya onlarm lehine olan ilaf, yani meydana getirilen ve daha çok getirilmesi is
lenen ülfet ve anlaşmadır ki, fil olayından sonra bi lhassa hatırlatmaya değer. 
< >ndan dolayı herkesten önce iman ve kulluk etmeleri lazım gelirken etmeyen o 

Kureyş'e tebliğ et ki, onların husule getirilmiş ve getirilecek ülfet ve anlaşması 
i�in, ��! -önceki llaf yahut ilaftan bedel-i kül veya ba'zdır- yani bilhassa o · 
�G � G"� ıı le.1 kış ve yaz yolculuğuna ilaflan, kışm ve yazın göçe, sefere ül fct 
ettirildikleri veya daha çok ettirilmeleri için, yahut kış ve yaz seferde vardıkları 
yerlerde ülfet ve ünsiyete mazhar edilmeleri için yahut kış ve yaz seferi hakkm
da etraf ile ülfetleşerek anlaşıp andlaşmaları, ahitleşmeleri için. 

RIHLET: Malum ki göç, sefer demektir. iıaf ifal babından olduğuna göre 
rihlet onun meful-i bihi, müfaale babından olduğuna göre de "carrıt (cerr 
cden)in hazfiyle �) takdirinde meful-i lehidir. İş bu kış ve yaz İbnü Abbas'tan 
rivayet edildiği üzere Kureyş ticaret için kışın Yemen'e, yazın da Şam tarafma 
Basra'ya sefer ederlerdi. Aynı şekilde gerek ticaret ve gerek diğer maksatla 
yazın yazhk olarak Taire göçerler, kışın da Mekke'ye göçerlerdi.(l) Nakkaş tef
sirinde dört seferleri olduğu zikro1unmuş, İbnü Aliyye bu görüşün reddedilmiş 
olduğunu söylemişse de "Bahru'l-Muh'it"de der ki: Reddolunması uygun 
değildir. Çünkü ilaf ashabı dört kardeş idi ki, bunlar Abd-i Menaf oğullarıd1r: 
Haşim, Şam meliki ile anlaşırdı. Ondan atlar almış, onunla Şam ticaretinde em
niyet bulmuştu. Abd-i Şems, Habeş'e; Muttalib, Yemen'e; Nevfel de raris ile 
anlaşırdı. Bunlara "Müttecirin" denirdi. Diğer Kureyş tüccarları bu dört kardeşin 
adlarıyla ticarete giderler, ondan dolayı onlara da dokunulmazdı. Ezherl "el-ilaf 
i�Ull� "(;�"11 � yani "hufare" denilen yasakcılıkta kuruyuşa benzer" demiştir. 
"" "" , , , 

Böyle olunca bu dört kardeşin himayesinde olarak tüccarın bulunduğu bu dört 
mevki itibarıyla Kureyş'in dört seferi olmak �(,: i:':ıı �;' diye ifade olunan 
iki sefere zıt olmaz. Rihlet, cins ismi olarak bir ve daha çok sefere de şamil 
olabilir. Nitekim şair bu dört kardeşi methettiği şu beyitlerle bu manayı an
latmıştır: 

·ı:' , , J ; ,_ \;, t.v -.:.... J.J, "" ..;..J • • :JJı . . -"' . , 

ı_j� 'J1 �) �)> (,J & 
,,, 1 , , ,  , 

(l) Alfısi, a.g.c., XV, 2/307. 

1 ' .  

�GI � J+Jt �JJ;. 'Jl 
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"Ey yükünü, seferlerini değiştiren adam! 
/\hd-i Menaf ailesine inseydin a . . .  
< >ıılar ufuklarından ahd almışlardır, 
Ve seferi ilaf için sefer ederler. 
Bir bahşiş veren bulunmazken onlar bahşiş verirler. 
Ve m isafirlere buyurun derler. 
Ve zenginlerini fakirlerine karıştırırlar 
O derece ki hatta fakirleri kifayetli gibi olurlar" .<1) 

1 1Bahr"ın sözü burada bitti. Yukarda kaydettiğimiz vechile "Kamus"ta da 
tenzildeki "IHif'ın ahd ve -.�u;J� ij� 'i1 � manası beyan edildikten ve bu ahdi ilk 

, , 

alan Haşim olduğu zikredildikten sonra surenin meali, şöyle izah edilmiştir: Ku
reyş, Harem-i Şeririn sakinleri idiler. Etraflarında halk vurulup çarpılırken onlar 
erzaklarının temininde ve yazın, kışın seferlerinde emniyetle gidip geliyorlardı. 
Bir arızaya uğradıkları zaman, "Biz AJlah'ın hareminin ehliyiz." diyorlar ve 
bundan dolayı kendilerine kimse dokunmuyordu. Haşim, Şam ile anlaşıyordu; 
Abdişems, Habeş'le; Muttalib, Yemen'le; Nevfel, Faris'le, diğer Kureyş tacirleri 
de bu kardeşlerin tutamaklarıyla bu şehirlere gidip geliyorlar ve o sayede onlara 
da dokunulmuyordu. Bu dört kardeşten her biri kendi sefer nahiyesinin melikin
den bir ahd ve eman vesikası almıştı. 

Kamus tercemesi "Okyanus"un bunu izahında da zikredildiği üzere Kureyş 
halkı ötedenberi ticaret ehli ise de ticaretleri -hemen hemen- Mekke ve etrafına 
münhasır gibiydi. Başlangıçta Haşim b. Abdi Menaf, Şam melikinden ahd ve 
eman almıştı. Bir defa Haşim Şam tarafına azmedip vasıl olduğunda şeref ve 
şanı, Şam'da hükümran olan Kayser tarafından duyulup huzuruna davet ve ria
yet eylemişti. Haşim bu vesile ile münasebet getirip Kureyş tacirleri nin bazı 
Yemen ve Hicaz malJarıyla Şam ülkesine emanet ve selametle gidip gelmeleri 
için ahd ve emanı içeren bir ruhsatname istemiş, o da isteği üzere resmi bir vesi
ka vermiş olmakla ondan sonra Kureyş tacirleri Şam tarafma ülfet ettirilir 
olmuştu. Bunu gören kardeşleri de anlatıldığı üzere Habeş1ten, Yemen'den, 
İran'dan böyle birer ruhsat almışlardı ki, bunlar birer "kapitülasyon" demek olur. 
Bu şekilde Kureyş kabilesi yaz kış seferlerinde bu dört kardeşin hufaret denilen 
delalet ve himayesi adı altında emniyet ile gidip geliyorlardı. 

Bu izahlardan da anlaşılıyor ki, ilaf deyimi iki haysiyetle iki mana ifade 
etmiş oluyor. Birisi uyuşup anlaşarak bir muahede ve antlaşma ahdetmek ki, bu 

( 1 )  Ebu Hayyan, a.g.c., VIII, 515. 
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ı ı ı ;°ınüda mufaalc babından olan ilaf ve llaf sarih; birisi de diğerini alı�lıracak 
vl'dtilc hufarc denilen delalet ve himaye suretiyle koruyarak ülfete sevketmck
ı ir ki bunda da ifal babınd�n olan i'laf sarihtir. Bu surede bu kelimenin bedel 
yoluyla iki defa zikredilmesinden de her birinin bir manaya işaret o]ması muhtc
ı ı ıcl olduğu gibi İbnü Amir kıraati de birisinin ilaf, ikincinin ilaf olmasında sa-· 
rihtir. Bu itibar ile de mealde ilaf lafzının bu iki manayı içermek üzere aynen 
muhafazası lüzumu ortaya çıkar. Bütün bu manalarda �G ";:�.il �4' "kış ve 

"' "" ,,. "' 

yaz seferi"nde ticaret seferi manası esası olmuş oluyor. Bununla beraber bu ilaf 
Kureyş'e ait olmakla beraber seferin de mutlaka onlara ait olması lazım gelmez. 
Bu anlaşma suretiyle Kureyş başkalarını da sefer ve nhlete ila.f etmiş olmak 
ın uh temeldir. 

Bundan başka Fahreddin Razi'nin ikinci bir görüş olarak zikrettiği vechile 
bu kış ve yaz seferinden maksad, diğer halkın hac ve umre için Mekke'ye sefer 
ve yolculukları olmak, Kurey§'in bu sefere ilafmdan maksad da emniyet ve 
asayişi temin ile etraftaki halkı ona ısındıracak şekilde rağbetin fazlalaşmasına 
hizmet etmek olabilir. Nazmın buna da ihtimal i vardır. Fakat meşhur olan 
öncekidir. 

Geçen açıklamadan da anlaşıldığı vechile Kureyş' in bu seferlere ülfeti fil 
olayından sonra başlamış değildir. Çünkü Haşim ve kardeşlerinin fil olayından 
önce, bu olayın ise hayli sonra Abdülmuttalib zamanında olduğu bilinmektedir. 
Şu kadar ki fil sahipleri maksatlarında başarılı olup da Kabe'yi yıksalardı Ku
reyş'in bu önemi ve bütün bu ilaf ve anlaşma menfaatleri elden kaçacağı kesin 
olduğundan olayın bunları teyit ve takviye etmiş olduğu da, şüphesizdir. İki sure 
arasında asıl benzeme yönü de budur. 

Şunu da dikkat nazanna almak gerekir ki, merul-i leh mutlaka husuli ol
mak gerekmez. Gayeye ait il let, tertip edilmiş fayda kabilinden neticede husule 
getirilmek üzere tahsili de olur. Mesela sevdiği için söyledi, denildiği gibi, sev
dirmek için söyledi de denilebilir. Onun için �) J�'J Kureyş'in o zamana 

- .,,. ' �  

kadar husule gelmiş bulunan llafı için demek olabileceği gibi, o zamana kadar 
henüz tamamıyla husule gelmeyip daha çok ilerde olacağı Allah'ın muradı olan 
ve yalnız Mekke ve Arabistan havai isine değil, bütün cihana karşı ülfet ve 
anlaşma ile yüksek bir medeniyet, emniyet ve asayişi taahhüd edecek gel işen bir 
ilaf ve te'lif dahi olur ki, bu da sadece normal ufak tefek ticaret işleriyle değil, 
Beyt (Kabe)-i Şeririn ve Muhammed Aleyhisselam'm peygamberliğinin ve tev
hid dininin kadrini hakkıyla bilerek ve gerçekten Emin Belde'nin ve Harem-i 
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�l·r if'in eh l i  olacak ahlak ve tavırlara sahip olarak ve fil ashabı gibi ortaya 
� ıkması dü�ünükbiJen saldırgan düşmanlara karşı mücahede ve Allah'a kulluk 

1 , ' -

i�in hirlc�crck �·;,d � :a�J f "i1 r'.:JG �� �ı :;J' rr;Jı �ı i��J [�ı �� ;:-1:.:..1 
J.ıı "ilanlara su verme ve Mescid-i Haram'ı onarmay(işini yapan)ı; Alfoh'a, ahi-
, 

n•ı >:ii11ii11e inanan ve Allah yolunda cihad edenle bir mi tuttunuz?" (Tevbe, 9/ 
1 t)) mcl11umu ile hareket etmek üzere yaz ve kış her mevsim için gereğine göre 
sl·fc..:rhcrlik edebilecek vechile bir ilaf ve ülfet hasıl etmekle, yani İslam dinine 
sarılmakla olacaktır. Onun için burada yukarıda açıklandığı üzere husule gelmiş 
hulunan ilafın ve ticaretin de şükrü lazım gelen Allah'ın bir nimeti olduğuna 
İl)aretle beraber, asıl ilerde husulü arzu edilen yüksek ilaf ve anlaşmanın temeli 
bulunan tevhidi ibadet ve kulluğa sevk için ilaf nimetine özellikle önem veril
diğini ifade etmek üzere öne alınmıştır. Şu halde " Keşşaf' sahibinin beyan ettiği 
vechile mana şu olur: Allah Teala'nın saymaya gelmez diğer nimetlerini hesap 
edemeseler, düşünmeseler bile Kureyş hiç olmazsa sırf bu ilaf nimeti için ıJ'<··�li 
.-::ı ı (� y� Bundan böyle bu Beyt (Kabe)nin Rabb'ine ibadet ve kulluk etsin
ler. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın daveti üzerine serkeşlik etmeyip hakkı 
tanısınlar, şirk ve isyandan vazgeçsinler de fil sahiplerinin saldırısından muhafa
za buyurulmuş Beyt-i Atik (eski Beyt) olan şu Kabe'nin ortak ve benzerden 
uzak Rabb'ine ibadet etsinler, yalnız onu Mabud tanıyıp onun emri gereğince 
ibadet ve kulluk yapsınlar, o Beyt'in ehli olacak Rabbani ahlak ile ahlaklanarak 
ona hizmet için gereken görevi yapmak üzere kış yaz her türlü mücahede i le 
yüksek ilafa hazırlansınlar. l.S.ilı "O Rab ki" Rabb'in sıfatıdır, yani bu Beyt'in 
Rabb'i ki J:f. � ?1 onla;.., (o Kureyş'i) büyük bir açlıktan doyurdu ( t.;. 
un ve ı.J°),. in tenvinleri yükseltmek ve korkuya düşürmek içindir). Bu açlık ve 

• 

doyum hakkında üç görüş vardır: 

1- İbrahim Aleyhisselam'ın: /;..Jı ;,ı_-·-� � fJ':ı ı;_� ? .�G; �j � :- ��1 �! �� 
�c;.lıı � �j�ıj ;._i)! J;.; ��ı � t�l �u i):.aıı ı_,'. __ (! G:� "Rahhimiz! Ben 

çocuklarımdan bazısını, senin Beyt-i Haram 'ının yanında, ekinsiz hir vadiye 
yerleştirdim. Rabh'imiz, namazı kılsınlar diye (höyle yaptım). Artık sen de in
sanlardan bir takım gönülleri, onları sever yap ve onları çeşitli meyvelerle 
besle. '' (İbrahim, 1 4/37) duasına işaret olmasıdır ki, Beyt-i Muharrem (Kabe )nin 
yanında Mekke ziraatsız bir vadi olduğu halde Hz. İbrahim'in duası ve Kabe'nin 
hürmeti sayesinde İbrahim zürriyetinden İsmail ve evladının ve onlardan olan 
Kureyş' in �r;..!J ı � �j�ıj "Onlan çeşitli meyvelerle hesle. " (İbrahim, 1 4/3 7) 
ayeti ölçüsünce meyvelerden beslenerek yaşayabilmesidir. 
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2- Yine bu uua meyvesi ve Bcyt'in bereketi olarak Kurcy§' in, beyan olun
duğu üzere yaz ve kış ticaret seferlerine ilafı vasıtasıyla o muhitte tabii olması 
hızım gelen açhktan korunmuş olmalarıdır ki, burada en açık olan budur. 

3- Yusuf seneleri gibi süren şiddetli kıtlığa işaret olduğunu da söylemi§lcr
dii" ki leşleri ve kemikleri bile yemişler ve Hz. Peygamber'in duası berekatiylc 
kurtulmuşlardı da Kureyş kafirleri yine imana gelmemişlerdi. (A'raf Sfıresi'ndc 
�;.� r.4W. �G • ��l.ı �1 ��1 \ıı � � �.) ı.) lil.:.�l �� "Biz her hangi bir ülkeye 

, ., , " <; ' ,,,. , , 

hir peygamber gijnderdiysek, onun halkını yalvarıp yakarsınlar diye mutlaka 
yoksulluk ve darlıkla sıkmışızd1r. " (A'raf, 7/94) ayetinde ve daha bazı yerlerde 

, 

buna dair söz geçmişti. Bkz.) . •  0".; � r4::.G Ve müdhiş bir korkudan emin 
buyurdu. Bu da fil ashabının defedilmiş olan korkusudur. Bununla beraber ;J�l 
;.f� � ��ı : ;la;.::� �i L..:,;. ı�r.; �l �-; "Gôrmediler mi çevrelerinde insanlar 
kapzl(ıp öldürülür veya esir edil)irken biz (Mekke'yi) güvenli bir hi;/Ke yaptık. " 
(Ankebut, 29/67) buyurulduğu üzere etraflarından halk vahşet ve kötülük içinde 
vurulup çarpılıp dururken Kureyş Beyt'in civarında emin harem, emin hcldc 
olan Mekke ve havalisinde emniyet buldukları gibi Harem ehli, seferlerinde de 
ilaf ile korkudan em in olarak gidip geliyorlardı. Halbuki o Beyt'in, o Harcm'in 
ehli olabilmek için bütün cihana karşı o etrafın cehalet ve kötülüğünü ıslah, em
niyet ve asayişini tesis, ihtiyaç içinde kıvranan fakirlere ve miskinlere gereği 
vechile yardım etmek, Allah'ın birliğini bilerek onun yolunda ve onun hüküm-

, 

lerini yerine getirme uğrunda mücahede ederek ona layık kul olmak, hasıh hak 
ve tevhid dini olan İslam'a kamil iman, sıdk u sadakatle sarılarak Ve'l-Asn 
Suresi'nde özetlenen esas üzere çalı§mak lazımdır. 

Görülüyor k i  Elemlere SGresi'ne bağlı gibi görünen bu sure buradan yu
karıki surelere de dönüp baktırarak ta Vettini SGresi'ndeki . .;r."11 .ıl;)ı �j " Vt� 
güvenilir şehre andolsun ki. " (Tin, 95/3) ayetini hatırlatmı�, �r�da

· � ci;'� � 
�JJ� ''Artık bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabiUr?" (Tin, 95/7) huyu-
. � . 

rulduğu gibi, buraya kadar kıymetli dinin esaslan özetlendikten sonra, hurada dn 
��� y� ��ı �1) "Dini yalanlayanı gördün mü?" (Malın, 1 07 / 1 )  diye Malin 
Suresi başlayacaktır. 
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Maun SU.resi 
Mekkc Döneminde İndi 

Ayet Sayısı: 7 

Cüz: 30 
·-- ------ --------

Bu Maun SGresi'ne �t,1 Suresi, ::r.,, Suresi da denilir. Çoğunluğun 
görüşüne göre Mekki'dir.( l) "Dürrü Mens'ur"da zikredildiği üzere İbnü Ab
bas'dan ve İbnü Zübeyr'den de İbnü Merduye öyle rivayet etmiştir. Lakin 
"Bahru'l-Muhit"de İbnü Abbas ve Katade kavlinde Medeni olduğu söylenmiş. 
Dahhak'ten de böyle nakledilmiştir. Alfısi'nin nakline göre t�fsirci Hibetullah 
Darir, "Yarısı As b. Vail, yarısı da Medine'de münafık Abdullah b. Ubey sebe
biyle nazil oldu." diye de bir görüş söylel!liştir. Maun, zekat mar..asına da gel
diğine ve zekat Medine'de farz kılınmış alduğuna göre bu surenin tamamen ve 
kısmen Medeni olması dahi düşünülür�e de Mekkl surelerde de mutlak zekata 
dair ayetlerin bulunduğu ve Mekke'de zekat etraflıca farz kılınmamış ise de 
kısaca terğıb ve teşvik yapılmış olduğu inkar olunamayacağı, aynı şekilde 
münafıklar Medine'de olmu.

ş olmakla beraber Mekke'de henüz İstam'ın 

( 1 )  SuyUtl, a.g.c., Vlli, 641; Alusl, a.g.e., XV, 309. 
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yayalmamış bulunuuğu, azlık içinde de riya ve nifak yapanların bulunabilmesi 
de uzak olmayacağı cihetle, çoğunluğun dediği gibi meşhuru üzere sürenin ta
mamen Mekki olması elbette daha doğrudur. 

Ayetleri: Iraki'de yedi, geri kalanlarda altıdır. Fark � 'dedir. 

Fasılası : r • iJ harfleridir. 

Bundan önce de işaret olunduğu üzere Fil suresiyle, Kureyş Suresi'nin sonu 
Ve't-tini Suresi'nde ır.--)11 ..u;lı (�� "Şu emin şehire yemin olsun ki. " (Tin, 95/3) 

, , , 

ayetindeki emniyeti bir izah ve hatırlatma olduğu gibi, dinin ve ibadetin ruh ve 
önemini tanıtmak üzere dinsizlerle riyakarların, münafıkların huylarını birer 
örnek ile göstererek özetleyen bu sure de Kureyş Süresi'ndeki ı_/<··�U "ibadet et
sinler. " (Kureyş, 106/3) emrini tanımayanların ahirete ve cezaya inanmayanların 
halinden tutarak önceki sureleri de düşündürmek üzere ta Ve't-tini Suresi'ndeki 
ıJ-!:U� � �� W "Artık bundan sonra hangi şey sana dini yalan/atabilir. '' (Tin, 
1 ,. ,, , 

95/7) ayetini hatırlatan bir ayet ile başlamıştır ki, bu hatırlatmanın semeresi: 
Bak! Dini yalanlayanlar insanın yaratıldığı "ahsen-i takvim "den ne kadar aşağı 
düşüyorlar? Gör anla da dinin ruh ve kıymetini bil !  demek olur. 

MAÜN: Lügat ve tefsirlerin beyanına göre zekata, atıyye ve ihsana, az çok 
menfaati bulunan her hangi bir şeye, konu komşu arasında ödünç olarak verilip 
alınmak şanından olan çanak çömlek, kap kacak, sofra, balta, kürek ve daha 
böyle ev metaı ve alet-edevata dair yardımlık şeylere ve kimseden kıskanılrnaz 
olan orta mal ı  şeylere ıtlak olunan geniş b i r  kelimedir. Bunun aslinda, 
iştikakında ihtilaf edilmiş. Kutrub gibi bazıları az bir şey manasına «v-»den 
faul vezninde o"lduğunu söylemiştir ki "ma'n 11, "malehu ma'netün ° denilir ki 
onun birazcık bile bir şeyi yok, demektir. Bu Türkçe'de "onun bir kıymığı bile 
yok", yahut "bir zırnığı bile yok" tabirimize benzer. Bu şekilde mim-i asildir. 
Kamus da bu esas üzere almı§tır. Bazıları da aslı iane ve yardım demek olan 
"meunet"dir. Elif "ha"dan vardır demişler. Bu şekilde mim, zaiddir. Aslı 
"mekrum" gibi "mef'ul" vezninde iken elifin de ziyadesiyle "maful" veznini 
almıştır. Diğer bazıları da iane manasına "avn"den ism-i meful olup aslı mavun 
iken aynel'fiili faal'fii l i  yerine geçirilerek mev'un yapılıp vav, elife kalbolunarak 
maun denilmiş olduğuna kail olmuşlardır. 

Şu halde bu üç veche göre maun esasında az çok menfaati olan bir kıymık 
şey, yahut yardım veya yardımhk demek gibi olarak zikrolunan manalarda kul
lanılmıştır. Bu  surede Hz. Ali'den ve oğlu Muhammed b. Hanefiyye'den, İbnü 
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Ahhus't ı ıu.  lhnii Üıncr'dcn, Zeyd b. Eslem'den, Dahhak ve İkrime'den rivayet 
o l u rn k  '1.ekaı mfin�sma tefsir edilmiş.O) Rai'nin şu beytinde de bu manaya kul
l a u ı l ııu�tır :  

' GJ(,:.1 � JJ v) y� 
' 

"iliz Arab.'ız, malımızdan Allah için zekat hakkını yerli yerine konulmuş · 
olarak Klirüyoruz. 

Onlar, zekatlarını vermeyip tehlili zayi ettikleri zaman biz islam üzere bu
lunan bir kavimiz. " 

Diğer birçokları da İbnü Mes'ud'dan, çanak çömlek gibi insanların ödünç 
alıp verir olduğu kıskanılmaz, cüz'i' şey manasıyla tefsir etmişlerdir.(2) Surenin 
ismi de olması hasebiyle aynen muhafaza etmek daha uygun olursa da biraz bir 
mefhum anlaşılabilmek için mealde yardımlık diye terceme ederek ik i  manaya 
da işaret etmeyi daha faydalı gördük. 

� .# O /  .J \ J 

�\��!--------:?. 

Meal-i Şerifi 

1- Dini yalanlayanı gördün nıü? 

2- İşte o, öksüzü iter, kakar. 

( 1 )  Alusl, a.g.e., XV, 2/3 10. 

(2) AIUsi, a.g.c., XV, 2/3 10-311.; Suyilti, a.g.e., VIII, 644. 



Cüz: 30 1 07- M;\tJN SÜRESi: 1 

3- Yoksulu doyurnıaya önayak olmaz. 
4- Vay haline o namaz kılanların ki, 

5- Kıldıkları namazın değerine aldırış etmezler. 
6- Gösteriş yaparlar onlar, 
7- Ve yardımlığı sakınırlar (zekatı vermezler) . 

5 0 1  

�1:,1 Gördün mü? Hitap yine Allah'ın Resulüne ve dolayısıyla genel ola
rak hitaba kabiliyeti olanların her birinedir. Soru, teaccüb (şaşma) suretiyle 
hazırlama içindir. Alemde .açlık ve tokluk, korku ve emniyet gibi birbirini takip 
etmekte olan acı ve tatlı halleri görüp duran, ilaf ve anlaşma ile yardımlaşma ve 
toplum içinde yaşamak ihtiyacında bulunan insanlar içinde Hak Teata'nın ceza 
ve mükafatını inkar edenlerin, dine inanmayanların bulunması şaşılacak bir şey 
olduğuna tenbih ederek onların ruh halleriyle benliklerini tanıtmak ve öylelerin 
huylarındaki düşkünlüklerden müminleri sakındırmak için dikkat nazarını cel
betmektir. Yani Ey Muhammed, Kureyş içinde küfredenlerin neler yaptıklarım 
görerek anladın, tanıdın a: �:U� y� �.ilı o dini yalanlayanı. ; , , , ,. 

Burada da "din", en mutlak ve en esaslı menfuhumu olan ceza manasmadır. 
(Tin Suresi'ne bkz.) Yani insanların yaptığı iyil ik veya kötülük karşılığmda Hak 
Teala'nın iyiliğe güzel sevap ile mükafat, kötülüğe kötü azarlama ile ceza ve
receğini, diğer tabirle herkesin bir olup da -.�-� Jlll.. j:·.! ::;.) �;. Ç -.�;� Jıf•. j�� ::;J ,. ,, - , ;; (). ''Artık kim zerre ağırlzğınca hayır yapmışsa onu görür ve kim zerre 
ağırlığınca şer yapmışsa onu görür. " (Zilzal, 99/7-8) ölçüsünce ettiklerini bul
maları Allah Tefüa'nın inanılması, uyulması ve teslim olunup gereğince amel 
edilmesi lazım gelen kesin bir hükmü, bir Hak dini olduğunu tasdik etmeyip de 
dinin aslı yoktur, o yalandır der, cezaya inanmaz olan kimseyi gördün ya . . .  fytu
katil'den bunun As b. Vail Sehmi hakkında nazil olduğu rivayet cdilmi�, ki 
kıyameti inkar eder, çirkin İ§ler yaparmış. 

Süddi'den Velid b. Muğire hakkında nazil olduğu rivayet cdilmi�, Mfıvcrdi 
de Ebu Cehil hakkında nazil olduğunu nakletmiş, rivayet c<lilm iıjtir ki: Ebu Cc· 
hil bir yetimin vasisi bulunuyordu. Bir gün o yetim çırıl çıplak ona gchni�, ken
di malından bir şey istemişti. Ebu Cehil onu itivermi� ve aldırmamı� idi . Ku
reyş' in büyükleri de çocuğa: "Muhammed'e git de sana �cfaut ediversin." demiş
ler, alay etmek istemişler. Öksüz onların maksatlarını hilmc<liği için Rcsulul
lah'a gelip yardımcı olmasını istemişti. Peygamberimiz (s.a.v) hi�bir muhtacı 
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trtldt' lnıck adeti olmadığı için kalkmış, onunla beraber Ebu Cehil'in yanına git
m i�t i . l ·:trn Cehil "buyurun" deyip merhaba etmiş ve öksüzün malını vermişti. 
K un.:y�'lilcr bunun üzerine Ebu Cehil'e serzeniş etmişler, "sen de sapıttın, Mu
hammed gibi Sabileştin" demişler. "Hayır" demiş, "sapıtmadım velakin onun 
sağımla solunda birer harbe gördüm, vermezsem vuracak diye korktum". İbnü 
Ahhas'tan bir rivayette de hem cimri, hem mürai bir münafık hakkında nazil 
oldu denilmiştir. Demek ki bu sure bunların birisi veya hepsi sebebiyle nazil 
olmu�tur. Fakat hükmü onlara mahsus değil, öylelerin hepsini içine alır. 

�.ılı �il Fa, sebebiye veya mahzuf şartın cevabı olarak kendinden son
rasmı� ke�dinden öncesine terettüp etmesini ifade eder. �i mübteda, �.ılı 

, -

mevsfılü haberdir. Müsnedin marife olunanı da kasr ifade eder. Yani "gördünse 
bilirsin ya, görmedinse de bil !  İşte cezaya inanmadığından dolayı öyle dinsiz 
iman-sız olan kimselerdir ki r-_#Jı t� yetinıi iter, öksüzü zayıf gördüğü ve 
Allah'tan korkmadığı için insaf ve merhamet etmiyerek kakar kakıştırır, kahir ve 
hakaretle kovar azarlar. µı t'LJ, � � "J� Ve miskin, biçare yoksulun yi
yeceğine dair teşvikte ve isteklendirmede bulunmaz. Kendisi doyurmadığı 
gibi, gerek kendi akrabalarından ve gerek diğer vakit ve durumu müsait olanlar
dan diğer kimselerin bakıp gözetmesi, doyurması için de kayırmaz, bir 
yardımda, tavsiyede, teşvikte bulunmaz, çaresizlerin halini düşünmez, fakirlere 
bakılmasına taraftar olmaz. 

Burada "taam"dan murad it'am olduğu için "ıt'amul'l-miskin" (yoksulları 
doyurmak) daha açık olacakken "taam" denilmesi nüktelidir. Bunda aç olan bir 
yoksulun, kudreti olanlar tarafından verilecek taama (yemeğe) mülkü imiş gibi 
dinen bir hakkı taalluk ettiğine işaret vardır ki rJ:;,.:Jı� �? ..J! j.;. �C,:.1 �� "Onların 
mallarında dilenci ve yoksul için bir hak vardır. " (Zariyat, 5 1 / 1 9) ayetinin 
manasıdır. Bu şekilde hak etmenin şiddetine tenbih ve başa kakmaktan men 
edilmiş demektir. Yani öyle bir çaresizi doyuran kimse, onun kendi hakkı olan 
b ir  yiyeceği vermiş, borcunu ödemiş gibidir. � "J� t� ''Azarlayıp kovmak ve 
teşvik etmemek" fiilleri, devamlı l ık ifade eden muzari olmak hasebiyle, bu 
ayetlerin yukarıya bağlanmasından çıkan mananın neticesi şu olur: Toplum ha
l inde ülfet ve anlaşma içinde yaşamak ihtiyacında bulunan ve Allah'ın 
yardımıyla açlıktan kurtulmuş ve korkudan emniyete erdirilmiş olan insanların 
Allah'a ibadet ve kulluk etmeleri ve bu kulluğu yapmak için de öksüzlere, kim
sesizlere bakmak, açlara, biçarelere yemek yedirip derman aramak iç in 
yardımlaşmaları Hak dinin gereği olan bir vazifeleri olduğu ve güçleri yeterken 
bunu yapmayanların Allah katında cezaya çarpalacakları muhakkak iken, bunun 
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zu.khna öksüzü itip kakarak hakkını yemek ve yanıbaşın<laki yoksul çaresizin 
en lüzumlu ihtiyacı olan y iyeceği hakkında bir delalatte ve teşvikte bile bulun
mayacak kadar acımasızlık ve merhametsizlik etmek insanlık hesabına şaşılmak 
ve teessüf olunmak lazım gelen pek acı bir züll, bir düşkünlük olmakla beraber 
böyle öksüzü kakmak ve fakirlere bakmamak gibi insafsızlıklar, dine yalan di
yen kimselerin yapageldikleri adeti, huyu demektir. Her ne kadar b i r  insanın 
dine inanmaması şaşılacak bir şey olsa da inanmadıktan sonra o fena huylar ona 
tabii gibi olacağı için pek şaşılmaz. Asıl şaşılacak taraf, dindar görünenlerin be
denen ve malen vazife ve ibadetlerinden gafleti ve mürailik edip de cüz'I bir 
yardımdan sakınacak derecede cimrilik etmeleridir. 

Onun için buyuruluyor k i  �f .,'.l! J:_) fakat yazıklar olsun o namaz 
kılanlara. Yani vay hallerine, yazıklar olsun o cehennemin veyl denilen ve kan, 
irin akan deresine düşecek olan namaz kılanlara, daha doğrusu namaz kılıyor, 
mümin görünenlere. �;c.. �')!.:., � � � .... .llı Ki onlar namazlarından sehiv 
etmişlerdir, yanılmışlardır. Dinin direği ve kulların derli toplu kalb ile Hakk'ın 
huzuruna durarak bir yükselişi, Allah'a kavuşmaya bir çeşit vasıl oluşu demek 
olan ve şu halde onun zikriyle yardım ve inayetinden fert ve toplum olarak me
det ve hidayet alarak onun rızasına, doğru yoldan yaklaşmak üzere emrine göre 
kulluk vazifelerini ihlas ile yapmak için şevk ve uyanıklık almak gereken na
mazlarından gaflet ile yanılmaktadırlar. Dikkate şayandır ki namazlarında sehiv 
değiJ, namazlarından sehiv ile azarlama yapılmıştır. Çünkü hazan namaz içinde 
sehvetmek, yanılmak insanlık gereği çekinilmesi kabil olmayan arızalardandır. 
Ondan dolayı Ata b. Dinar'dan rivayet edildiği üzere denilmiştir ki, hamdolsun 
Allah'a, namazda yamlma ile azarlamamış �;c.. �')!.:., � "namazlarınclu 
yanılanlar" buyurmamış, �;c., �')!.:., � "namazlarınd;

ın ya�ılmıŞlar" buyur
muştur. 

Namazdan yanılmanın manasında da tefsircilerin bir  hayli açıklamalara 
vardır: Başlıca namazın öneminde gaflet edip onu gereği gibi ciddi bir vazife 
olarak yapmamaktır ki, kılınıp kılınmadığına aldırmamak, vaktine dikkat etme· 
mek, geçip geçmediğine aldınş etmeyip vaktinden geri buakmak, terk etmekten 
üzülmemek, kıldığı vakit de Allah için halis niyyet ile kılmayıp, dünyaya ait bir 
takım maksatlar, gayeler için münafıkça bir şekilde kılmak, açıkta, el yanında 
kılarsa gizlide kılmamak, kıldıklarını da Hakk'ın huzurunda hayatın ruhani ve 
cismani bütün değişimlerini temessül ettirecek bir kulluk ve tazim olarak değil 
de Hz. Mevlana'nın dediği gibi, • � ...; r',, �j � � "baş yerde kuyruk havada" ya-
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t ı 1 1 t  Tiirk\c hir deyimle söylendiği gibi "iki yatış, bir kırıtış bakış"tan ibaret bir 
giistcri� veya bir eğlenti halinde yapmak şekillerine şamil olur. Söz musalli 
(namaz ktlan) denilenlerde olduğu için büsbütün namazı terketmek bu konudan 
hariç olmak gerektir. Bu konuda İbnü Cerir rivayet ettiği iki haberle de delil ge
tirmiştir. Birisi Sa'd b. Ebi Vakkas (r.a.)'dan: Demiştir ki Peygamber (s.a.v.) 
hazretlerine tf� � � �.Jl 'den sordum. "Onlar, namazı vaktinden geriye 
bırakanlardır." b�yurdu.(l) Birisi de: Ebu Berzele el-Esleml (r.a)'den: Demiştir 
ki: İş bu �;t:.. �� � � ��1 ayeti nazil olduğu zaman Resulullah (s.a.v) bu
yurdu ki: "Allahü Ekber, bu sizin için herbirinize bütün dünya kadar bağış veril
mekten daha hayırlıdır. Onlar o kimselerdir ki namaz kılarsa namazın bir hayrı 
olacağını ummaz, terk ederse Rabb'inden korkmaz ... (ı) 

Bunda sözün gelişine göre kıldıkları bir kaç vakit namazdan dolayı gurur
lanıp yanılıp da dini ondan ibaretmiş gibi diğer ibadet ve kuJluk vazifelerini 
yapmıyanlar da dahil olur. Zira birçok defalar geçtiği üzere dinin ruhu Allah'm 
emrine ihlas ile tazim ve bütün hareket ve kuvveti, ceza ve mükafatı ondan, bi
lerek, onun adma yarattıklarına şefkat esasında toplanır. Onun için Kur'an'da 
imandan sonra salih amellerin esası olmak üzere namaz ve zekat beraber zikro
lunagelmiştir. Böyle iken dindar geçinen birtakım kimseler vardır ki, namaz 
kılar görünürler de sadece onunla bütün dini vazifelerini ifa edivermişler gibi 
farzederek yanılırlar. Zekat gibi diğer vazifelere önem vermez kaçınırlar. Allah 
için istemekten hoşlanırlar da, Allah için ufak bir şey vermekten, Allah'ın kul
larına yardım etmekten ve Allah'ın emirlerinin ifası için lazım gelen masraflara 
güçleri yettiği kadar iştirak etmekten çekinirler. Halbuki böylelerle mescidler ta-

, 1 

mir edilmez. Çünkü Tevbe Sfıresi'nde buyurulduğu üzere �I :;. J.H �G :;.:..� c..;ı 
Jıı �} A �� ;�jl �I� i.,'.L.a.ı ı (.Ul� ./:�ı r�G �� ''Allah'ın mescitlerini, an�ak A llah '� 
ve ahiret gününe inanan, namazı kılan, zekatı veren ve Allah 'tan başka kimse
den korkmayan kimseler onarırlar. " (Tevbe, 9/18). Ve • �I � � i):a.ıı �l 
:J'i ..İJı J'.ü� ,P(, 11Mulıakkuk namaz kötü ve iğrenç şeylerden va;geçirir. Allah ;ı 

, , , 

anmak, elhette en büyük ihadettir. 11 (Ankebut, 29/45) buyurulduğu üzere namaz 
çirkin ve kötü şeylerden vazgeçirir olduğu ve böyle Allah'ın zikri olan namaz en 
büyük vaiz olmak lazım geldiği halde onun yasaklamaları ve öğütleri sayesinde 
kötülük ve çirkinliklerden vazgeçmeyen, iyilik ve kulluk görevlerini düşünme
yen, Allah için yardım borçlarını vermekten bile sakınan kimseler de namazın 

( 1 )  Beyhaki, cs-Süncnü'l-Kühra, ır, 214. 

(2) Suyuti. a.g.c., VJII, 642. 
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manasından, yasaklama ve öğüdünden gaflet ederek namazlarından yantlmı� 
olurlar. Bununla beraber bu ayetin manası şu iki ayet ile de izah olunuyor: �.lll 
�jf; � Onlar ki mürailik ederler, gösteriş yaparlar. Her ne amel yapsalar Al
lah için yapmazlar da halka gösteriş için ve herkesin göreceği yerde yaparlar. 
��l:lı �;.:·.:;� Ve maunu menederler. Zekatı vermezler, yahut kimsenin esirgc'
meyeceği ödünç gibi cüz'I bir yardımlığı bile sakınır, kimseye bir damla birşcy 
vermek, istemezler. Öyle cimri, öyle pinti olurlar. Böyle olanların zekat ver
meyecekleri ise öncelikle anlaşılır. 

İşte böyle namaz kılar, dindar görünüp de namazlarından yanılan, mürai
lik, gösteriş yapıp da ufak bir yardımdan bile kaçınan kimselerin bu halleri, din
sizin dini yalanlamasından değil ise de yetimi kakışt ırmasından, fakirlere 
yardım etmemesinden daha çok şaşmaya değer, yazıklar olsun onlara! 

Görülüyor ki Fil Suresi'nden sonra Kureyş Suresi bu Malın Suresi ile 
açıklanarak buradan "veyi" (yazıklar olsun) kelimesi i le lafız bakımından ve 
��l.Jı �_;.:� "yardımlığı sakınırlar" ile de mana yönünden Hümeze Silrcsi'nin �� - - . �:.u.;.ı �(. �1 :. '.� ;,��� �(. � \S�ı }J:.J .-.-;.:ı, � "İnsanları diliyle çekiştiren, kaş ve 
gözüyle işaretler yapıp · alay eden her fesat kişinin vay haline! O ki mal yıRdı, 
onu saydı durdu. Malının, kendisini ebedi yaşatacağını sanır. " (Hümeze, 1 04/ 1 -
3) metbumuna bağlandıktan ve Fil Sfıresi'nde ') �1 "Görmedin mi?", burada �1�1 
"gôrdün mü?" hitaplanyla Peygamber'e "Görmedin mi?" "Gördün ya" diye bi
rer belağatlı uyarma ile tenbih buyurulduktan sonra bunun arkasından Asr 
Suresi gibi yukanki bütün sürelerin semeresini üç ayette özetleyen ve Kur'an'ın 
en veciz suresi ve bilhassa Duha Suresi'nden beri gelen surelerin mefhumu 
üzerinde hepsinin tamamlayıcısı olan Kevser Suresi'yle de Muhammed Alcyhis· 
selam'ın şanı, özetin özeti olarak tebliğ edilecek ve anlatılacaktlr. 
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Kevser Süresi 
Mekke Döneminde İndi 

Ayet Sayısı: 3 

Cüz: 3() 

Kur'an'da en kısa sure Kevser Suresi'dir. Bikai'nin ve Şihab'm açıkladıkları 
üzere buna Nahır  (Kurban) Suresi dahi deni l i r. " Keşşaf"ta, "Razi"de, 
"Beydavl"de, "Ebu's-Suud"da ve daha birçokları_nda hep Mekki demişlerdir. 
Ebu Hayyan meşhurda ve çoğunluğun görüşünde Mekki, Hasan ve İkrime ve 
Katade kavlinde Medeni, demiştir. "Buhari Şerhi Ayni"de, "Kevser Suresi 
çoğunluk katmda Mekki'dir, Katade, Hasen ve İkrime Medeni dedi" de denil
miştir.(!) Bu ihtilafın sebebi ise, nüzul sebebindeki ihtilaftır. İbnü Abbas'tan: As 
b .  Vail hakkında nazil olmuştur. Çünkü Hz. Peygamber'in hakkında "ebter" 
(güdük) demişti.(2) Ukbe b. Ebi Ma'yet hakkında da denilmiş. İkrime'den: Ku
reyş'ten bir topluluk hakkmdadır. Ebu Cehil de denilmiş. Süheyli, Ka'b b. Eşref 

··· ·· ---·---·----

( ı )  Ayni, Umdctü'l-Kari, XX, 3. 

(2) Suyuti, a.g.c., VIII, 646, 647, 652. 
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hakkında olduğunu da söylemiş ve "bundan surenin Medeni olması lazım gelir, 
demiş. Halbuki bu şüphelidir" der. "Beydavi Haşiyesi"nde Şihab der ki :  Mekki 
veya h1eden1 olduğunda "er-Ravdu'l-Ünuf"de bir ihtilaf nakletmiştir ki, nüzul 
sebebinden naklettiği görüşler üzerine dayanan bir  ihtilaftır.<1) Ebu Cehil (� �ı 
?,1 "Muhakkak Muhammed ebterdir. " dediği zaman nazil oldu denilmiş, onu A� 

' 

b. Vai l  söyledi de denilmiş.<2) Buna göre Mekkl'dir, meşhuru da budur. Onu 
Ka'b b. Eşref söyledi de nazil oldu da denilmiş. Bir de Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) 
hazretlerinin oğlu Hz. Kasım vefat ettiğinde As fa.1 :ı.:.;:. �1 "Muhammed ebter 
oldu." demişti. Onun üzerine nazil oldu denilmiş. Bu ikisine göre de Medeni'
dir". Fakat Şihab'ın bu son fıkrasında açık bir yanlış vardır. ''er-Ravdu'l-Ünuf"te 
Süheyll'nin ifadesinde bu dördüncü fıkra yoktur. Hz. Kasım'ın vefatı ve As'ın 
lakırtısının Medeni gösterilmesi açık bir hatadır. Bunların Mekki olduğu ma
lumdur. Gerçi yahudi Ka'b b. Eşref Medine'li ise de, geleceği üzere, lakırtısı 
Mekke'de olmuştur. Ayni'nin J:.t; �� "Bu konuda düşünmek lazımdır. " dediği 

, , 

de budur. Sonra Şihab "Ncşir"den şunu nakletmiştir: Müslim, Ebu Davud ve 
Nesai'de Enes b. Malik'ten demiştir ki :  "Hz. Peygamber (s.a.v.), bir iğfa, yani 
bir ımızganma halinde dalmıştı. Derken tebessüm ederek başım kaldırdı. "Bana 

,...., 
1 

az önce bir sure inzaı oıundu, buyurdu da okudu: �ı:-_.J.ı.·,1 �! �:,ıı F)i �' � 
. . .  )�1 bitirdikten sonra da buyurdu ki: "Bilir misiniz Kevser nedir?" "Allah ve 
Resulü daha iyi bilir". dediler. Buyurdu ki: "Bir nehirdir, onu bana Aziz ve Celil 
olan Rabb'im cennette verdi, onda pek çok hayır (hayr-i kesir) var. Ümmetim 
kıyamet günü ona gelecek, kapları yıldızlar sayısıncadır, derken içlerinden bir 
kul titreyerek çekilir atılır. Ey Rabb'im, o benim ümmetimdendir, derim. Buyu
rulur ki :  Bilmezsin senden sonra onlar neler yaptılar?"(3) Bu, sahih bir hadistir. 
"Besmele"nin sure ile beraber nüzulüne ve surenin Medeni olduğuna delalet 
eder. Halbuki bunu bilenler onun Mekkl olduğuna icma etmişlerdir." Yani 
Mekki olması daha kuvvetlidir. Hanefi ve Maliki imamları bu hadisi bildikleri 
halde, daha kuvvetli delillerden dolayı bu hadis ile Besmele'nin sureden �ir 
parça olmasına istidlal etmedikleri gibi, bunu bilen tefsirciler de bununln 
surenin Medeni olmasına istidlal etmemişler, Mekki olduğunda i t t ifak 
etmişlerdir. Çünkü bu hadisin tarikle�i çeşitli olmakla beraber hepsi l iz. 

( 1 )  Şihabuc.ldin cl-Hafaci, İnayctü'l-Kadi ve Kifayctü'r-Ra<li, VIII, 402-403. 
(2) A!Gsi, a.g.c., XV, 2/318. 
(3) Buhari, Rikak, 53; Müslim, Salat, 53; Ehu Davud, Salat, 122, Sünnet, 23; Tirmizi, Tcf'siru 

Sureti 108/1 ;  Ncsai, İf'lilah, 21 ;  Dfıriml, Rikak, 1 1 3; Ahmed h. Hanhcl, l, iN, 158; il, 1 1 2; 1 1 1 ,  
102, 164, 19 1 ,  247, 289; Şihahüddin cl-Hafoci, c.ı.g.c., VIII, 401. 
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l ·:nt·s'll'n rivayet edildiği için( 1) nihayet "haber-i vahid"dir(l) haber-i 'vahid 
müstcfiz mc�hur ve mütcvatir gibi daha kuvvetli bir rivayet ile tearuz ettiği nok
tada isti<llalden düşer. Şu halde Mekki olduğu meşhur iken tersine pek de sarih 
olmayan haber-i vahidle istidlal doğru olmamak lazım gelir, icmaa karşı ise 
öncelikle öyledir. Ancak bu noktada "Neşr"in söylediği İcma, tesbit· edilmiş 
değildir. Yukarıda geçtiği üzere tersi de rivayet edilmiştir. Ondan dolayı Şihab 
şöyle demiştir: "Neşr"in icmaa dair zikrettiği, yukarıda işittiğin ihtilaftan dolayı 
sahih değildir. Lakin doğru olan Medeni olmasıdır.(3) Bazılarının bu konuda bir 
yorumu vardır. Onda bu surenin iki defa nazil olduğunu tashih etmişlerdir. Ve o 
halde güçlük yoktur." Lakin icma olmasa bile Mekkl olmanın meşhur olduğunu 
söylemiş olan Şihab'ın sonra bu istidlal ile Medeni olmasına, doğru diye 
hükmetmesi doğru olamayacağı gibi, buna doğru dedikten sonra iki defa 
nüzulun sıhhati ile telifin güçlüğü kaldıracağını söylemesi de doğru olmaz. 
Çünkü doğrunun tersi hata demek olur. Bununla beraber ona doğru demekte · 
Şihab yalnız değildir. 

Suyfitl de "İtkan"da demiştir ki: Kevser Suresi, doğru olan Medeni ol
masıdır. Neveni'nin Müslim Şerhi'ndeki tercihinden dolayı ki, Müslim Enes'ten 

f f 

rivayet ettiği hadiste şöyle demiştir. G�l � �� � aJı � JJı J;_� � "Resulul-
lah (s.a.v.) bizim aramızda bulunduğu bir sıra, :.:.1)1 Jlli ı·.: ::>. �:;r; 'r?) i: Lll.ı :P1 ·� ı 
<�,.wı "•' :;. :;; ) J:,s:lı �ı:"J/c:l �I ��I FJI :-L ı i--: r;i i�_,: �j :fo "Imızganma

' 
h�litı� 

dalmıştı, derken gülerek başını kaldırdı, bana biraz önce bir sure inzal olundu, 
dedi ve bismillahirrahmanirrahim "biz sana Kevser'i verdik" . . .  sureyi sonuna 
kadar okudu". Malumdur ki ımızganma gibi iğfa hali Resulullah'ın vahiy halle
rindendir. Bu  hadisin diğer rivayetlerinde U.,,.411 � "bizim aramızda " kaydı yok
tur. Burada ise bu zikrolunmuştur. Medeni olmasına delil olan da bu kayıttır. 
Yoksa Hz. Enes Medine'li olduğundan dolayı her rivayet ettiğinin Medeni ol
ması gerekmez. Çünkü hepsinde bizzat gördüğünü rivayet etmiş olmak lazım 
gelmez. Mirac ve diğerleri gibi Mekkl hadiselerde olduğu vechile duyduğunu ri
vayet etmiş olması da yeterlidir ve çoktur. Nitekim Kevser'in cennette bir nehir 
olduğuna dair Buharl'nin, Tirmizl'nin İbnü Cerir'in Enes'ten rivayet ettikleri pek 
çok hadisler Mirac'la ilgilidir. Bu cümleden olarak Katade'nin Enes'ten rivayet
lerinde Resulullah (s.a.v.) Mirac'a çıkarıldığı vakit cennette ona içi boş bir nehir 

(l) Müslim, Salat, 53. 
(2) Gerçi Kevser hadisleri habcr-i vahi<l c.lcğil ise de hu hadisin nüzulü delalet eder fıkrası habcr-i 

vahi<ldir. (Müellif) 

(3) Şihabüddin el-Hafacl, a.g.c., VIII, 403. 
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gösterildi, yanındaki melek eliyle vurdu ondan bir misk çıkardı. Muhammed 
(s.a.v.) o meleğe: "Bu ne?" dedi. Bu sana Allah'ın verdiği Kevser, dedi ve Si<l
re-i M ünteha'ya kaldırıldı. İşte o zaman Peygamber büyük bir eser gördü. Diğer 
birinde Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: Benim göğe çıkarıldığım zaman bir ne
hire vardım. Kenarları, boş inci kubbeleri idi. "Bu ne ey Cibril?" dedim. Bu sana 
Rabbinin verdiği Kevser'dir, dedi, diye rivayet edilmiş ve bunlar daha diğer ri
vayetlerle te'yit edilmiştir.(l) Mirac'ın ise Mekke'de olduğu malum bulun
duğundan Hz. Enes bunlarla gördüğünü değil, merfu veya mürsel olarak duy
duğunu haber vermiştir. Şu halde iğfa hadisi de diğer Mirac hadislerindeki 
"uyku ile uyanıklık arası" gibi Mekki olan olayın şöhretine veya Resulullah'dan 
duymasına dayanan rivayet olabilirdi. Ancak w�l � "bizim aramızda '' kaydı 
bulunduğuna göre gördüğünü rivayette zahir (açık) ve Hz. Enes, Medine'li 
olduğu cihetle bu surenin Medeni olduğuna delalet eder. Nevevi, Besmele 
hakkında bu hadisi tercih etmiş olduğundan Suyutl bunu dikkat nazarına alarak 
"doğru olan Medeni olmasıdır" diye meşhur olana karşı bunu tasvihc kadar git
miş ise de, meşhur olan çoğunluğun görüşünü böyle bir haber-i vahidin, ne ka
dar sahih· olursa olsun, bir tarikıyle hataya nisbet etmek doğru olamaz. Olsa olsa 
bunu ikinci bir nüzul rivayeti saymak kabil olur. Gerçi ikinci bir nüzulün mana 
ve faydasını inkar edenler olmuşsa da yine "İtkan"da açıklandığı üzere Fati
ha'da ve İhlas'da söyl�ndiği gibi vukuunu ve bazı hükümler nokta-i nazarından 
faydasını isbat edenler de vardır. Mücahid de bunlardandır. Burada da faydası 
kurban kesmek emrinin ve Bayram namazının tatbikatı itibariyle düşünülebilir. 
Ve Medeni olmasını tercihe meyledenlerde bu yönün bir tesiri vardır. Lakin 
icma' ile olmasa bile çoğunlukla tefsircilerin söyledikleri vechile bu surenin 
Mekkl olması hakkındaki meşhur görüşü, tercih edilmiş veya hata saymak için 
sebep yoktur. İbnü Cerir'in açıkladığı rivayetlerde Katade, İkrime ve Mücahi<l'
den de nakledilen Mekkl olmasıdır. Ebu Hayyan'm ve ona uyarak AIOsi'nin hun
ları Medeni kavlinde göstermeleri de sağlam değildir. 

Nevevi'nin tercihi sözüne gelince: "Müslim Şerhi"nde Nevevi hu sürenin 
Medeni olmasını tercih etmiş değildir. Tersine nüzul sebebi yalnız As b. Vail 
deqiklerini söylemekle Mekki olduğunu tercih etmiş demektir. Ancak Ncvcvi 
bu hadis i le Şafii görüşünde olduğu gibi Besmele'nin sureden cüz (bölüm) 

(1) Buharı, Rikak, 53, Tefsiru Sureti 108/l; Ebu Davud, Sünnet, 2�; lhn Mıkc, Zühd, 39; Darimi, 
Rikak, 1 13; Ahmed b. Hanbel, il, 67; IH, 103, 1 1 5, 152, 164, 19 1 ,  207, 232, 247, 263, 289; 
VI, 281 . 
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oldu�umı krl'İh ctm<;k istcmiştir.<1 ) Çünkü bundan önce Müslim onun tersini is
hnt c.«kn hadisleri tercihen rivayet etmiştir. Demek ki Hanefilerin ve Malikilerin 
dcdikkri gibi hu hadis daha kuvvetlileriyle çatışmak olduğundan dolayı kendi
siyle amel edilmiş değildir. "Neşr"in bunu bilenlerin tersine icma etmiştir, de
mesi de buna işarettir. Şu halde Nevevi'nin Besmele hakkındaki tercihinden 
Süyuti'nin bu surede Medeni oluşu tasvibe istidlal etmesi doğru değildir. Çünkü 
Nevevi nüzul sebebi, As. b Vail diye açıklıyor. Sarahat (açıklık) karşısında dela
lete itibar olunmaz. 

Nüzul sebebine gelince: Bu konudaki rivayetler, kısmen yukarıda geçtiği 
üzere Hz. Peygamber'e dininden dolayı buğzeden bazı düşmanları tarafından 
"ebter" (güdük) denilmiş olması sebebiyle bu surenin nazil olduğu esasında itti
fak halindedir. Ancak söyleyen kimdir? Ve ne suretle söylenmiştir? Bunun 
hakkında rivayetler çeşitlidir. Çokları İbnü Abbas'tan, Said b. Cübeyr'den, 
Mücahid'den, Katade'den rivayet edildiği üzere As b. Vail'in söylediğini zikret
mişler. Mücahid'den As b. Vail �1 � �1111 :B ::;.� � �� l31 yani "Benim Mu-. , 
hammed'e buğzum var, insanların buğzettiği de ebterdir." demişti. Katade'den, 
As b. Vail: "Ben Muhammed' in buğzedicisiyim, o ebterdir, arkası yoktur." 
demiştir. Bazıları da Ukbe b. Ebi Ma'yet, Peygamber hakkında onun oğlu yok, o 
ebterdir, dedi, demişler. İbnü Zeyd demiş ki: Bir adam: "Muhammed ebterdir, 
zannettiğiniz gibi onun arkası yoktur." diyordu. Allah Teala ?,'11 ; cl!;� �ı 
"Muhakkak sana buğzeden ebterin ta kendisidir." buyurdu. Yine İbnü Ceri� 
İkrime'den üç tarik ile rivayeti vechile diğerleri de Kureyş'ten bir topluluk 
demişler. 

1 - İkrime'den �.ili �));:, �_,illıı[, �� �;..,.� yGsjl ::_,.. 4-:,;; ı)) �..\Jı JI ') ;J1 
� ı.,t.'ı �.ılı � J.al �ti� IJ� "Kendilerin; Kitapta� bir pay v�rilenleri ,gör:nedin , , ,, ,,, 
mi? Onlar, puta ve batıla inanıyorlar. İnkar edenlere de: "bunlar, inananlardan 
daha doğru yoldadır" diyorlar. " (Ni.:;a, 4/51 )  ayetinde demiştir ki: Kab b. Eşref 
Mekke'ye gelmişti. Mekkeliler ona: Biz m i  hayırlıyız, yoksa şu kavminden 
münbetir senevber m i  (kopuk çam mı)? Biz hasların ehliyiz ve "menhar 
(develerin, iri kurbanların kesildiği mezbaha) bizim yanımızdadır, dediler. Ka'b 
b. Eşref de, ''siz hayırlısınız" dedi. Allah Teala da onun hakkında bu ayeti ve 
Peygamber'e bu takırtıyı söyleyenler hakkında da ?.'11; cl!;� 01 ayetini indirdi. 

2- Yine İkrime'den: Hz. Peygamber'c vahy gelince Kureyş 

(1) Ncvcv!, Müslim Şerhi, iV, 113 .  
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"Muhammed bizden koptu." demişlerdi. ?.Vı; �ı::, �I nazil oldu, yani sana ko-
puklukla laf atan kendisi kopuktur.<1 > 

; -

3- İkrime'den, İbnü Abbas'dan: Ka'b b. Eşref Mekke'ye geldiği zaman ona 
vardılar da: "Biz hacılara su dağıtan ve Kabe'ye hizmet edenleriz. Sen de Me- . 
dinelilerin efendisisin. Biz mi hayırlıyız, yoksa şu kavminden kopan mı? O, 
kendisini bizden hayırlı sanıyor, dediler. O da: Hayır siz hayırlısınız, dedi. Bu
nun üzerine ?.�1; �� �I nazil oldu.<2) Ve yine onun üzerine ı)_,1 �.ı1t Jt ') ;J1 
� � � ::,U . . . yt:sjl � ,  (_ "; "Kendilerine Kitap'tan bir pay v�rile�leri "" ,. , ,. 
görmedin mi? Onlar, puta ve batıla inanıyorlar. İnkar edenlere de: "Bunlar 
inananlardan daha doğru yoldadır" diyorlar. işte onlar, Allah'ın lanetlediği in
sanlardır. Allah kimi lanet/erse artık onun için hiç bir yardımcı bulamazsın. " 
(Nisa, 4/51 -52) ayetleri indirildi. Bunun Mekke'de söylendiği açık olmakla be
raber, bazıları Ka'b b. Eşrefin Medineli olması hasebiyle ve Mekke'ye gidişi 
hicretten sonra olduğu düşüncesiyle surenin inişinin Medine'de olduğuna istidlal 
etmişler demek olur. Bunlardan anlaşılan "ebter" (güdük) demekten maksatları 
tuttuğu için, yani peygamberlik davasının sonu gelmez, neticesi çıkmaz demek, 
yahut kavminden ayrılmış, arkası yok, zayıf, hakir demek olur. AIOsi'nin nakline 
göre de: İbnü Sa'd ve İbnü Asakir, Kelbi tarikıyla Ebu Salih'ten, o da İbnü Ab
bas'dan şöyle rivayet etmişlerdir: Resulullah'ın en büyük evladı Kasim, sonra 
Zeyneb, sonra Abdullah, sonra Ümmü Gülsüm, sonra Fatıma, sonra Rukiyye 
idi.(2) Kasım aleyhisselam Mekke'de vefat etti ki evladından ilk ölen idi. Sonra 
da Abdullah aleyhisselam vefat etti. Bunun üzerine As b. Vail Sehmi, onun nesli 
kesildi, o ebtcrdir dedi. Allah Teala da ?.�1 ; �� �ı 'i indirdi. 

; , 
İbnü Ebi Hatim'in ve İbnü Cerir'in Şemir b. Atıyye'den rivayetlerinde de 

Ukbe b. Ebi Ma'yet, Peygamber (s.a.v.) hakkında onun nesebi kalmıyor, o ebter
dir, dedi. Allah Te_iita da onun hakkında bunu indirdi: ?.�ı; �ı::, �I . (3) . , , 

Taberani ile İbnü Merduye de Ebu Eyyub'dan şöyle rivayet etmişlerdir: 
Demiştir ki : Resulullah'm oğlu İbrahim vefat ettiğinde müşrikler birbirlerine git
tiler, "bu sabi (sabi dininde olan) bu gece ebter oldu" dediler. Allah Teala da l;ı 
�1�·-�,1 Suresi'ni inzal buyurdu.(4) Abd b. Humeyd ve başkaları da lbnil Abbas'ı� 
bu ayette o Ebu Cehil'dir (yani onun hakkında nazil oldu) dediğini rivayet 

(1) Suyfiti, a.g.c., VIII, 652. 
(2) Alfisi, a.g.e., XV, 2/317 . . 
(3) Suyfıli, a.g.c., VIII, 653. 
(4) Suyfıti, a.g.e., VIII, 652; AlCısi, a.g.e., XV, 2/317. 
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rl ınl•ll'ulh . t  1 > llm ii Ahhas'tan rivayetin bu kadarında beis yoktur. Lakin Ebu 
l lnyynn'uı oıulun, lhrahim q. Resulullah (s.a.v.) vefat ettiği zaman Ebu Cehil ar
kmlıaptlnnnn �ık t ı � � "Muhammed koptu" dedi. Allah Teala da ; �� �I 
�'/I i i ı ıznl huytıHlu, uiye hikaye etmesi doğru olamaz. Çünkü Ebu Cehil'in' yok 
olnımu lhrnhiın alcyhisselamın vefatından önce olduğu kesindir.<2) Ata'dan da 
l �hu l .dwh hııkkında nazil olduğu nakledilmiştir, çoğunluk As b. Vail hakkında 
n Oı.01 u U'./.cri ndcdir. (3) 

Bu rivayetlerden anlaşılan da kafirler ebter demekle "nesJi kesik" manasını 
kasdrtm i�lcr. Bununla da asıl tuttuğu işin, yani peygamberlik davasının arkası 
gdmcy ip akim, güdük kal�cağı manasını murad ederek patırtı ve düşmanlıkla
rıııı ortaya atmışlardır. İşte nüzul sebebi rivayetleri içinde yalnız Hz. İbrahim'in 
vefatı üzerine söylenmesi rivayeti, surenin Medeni olmasına delalet eden tek ri
vayettir. Diğerlerinin hepsi de Mekkl olduğunu gösterir. Meşhur olan cumhur 
(çoğunluk) görüşü de budur. 

Ayetleri: İhtilafsız üçtür. 
Fasılası : J harfidir. 
Bu güzel sure vecizliğiyle beraber nice nükteleri ve işaretleri içine alarak, 

geçen surelerin bir tamamlayıcısı ve sonraki surenin de bir aslı gibidir. Bilhassa 
Maun Suresi'ne münasebeti de ona karşılık gibi olmasıdır. Bu cümleden olarak 
oradaki dinsizin ve münafığın sıfatı olan yalanlamaya kar§ılık isbat; insafsızlığa 
ve cimriliğe karşılık ihsan ile çok hayır; namazda yanılmaya karşıl ık, namaza 
devam; gösterişe karştlık �J "Rabbin içitr'' tahsisi ile ihlas; maun (kapkacak . . .  

, , 

gibi şeyler)u men etmeye karşılık, kurban ve fedakarlıkla sadaka vermek ve 
açları doyurmak arasındaki karşılaştırma münasebetleri özellikle hatırlatmaya 
şayandır. 

( 1 )  Allısi, a.g.e., XV, 317. 

(2) lhrnhim yerine Kasim dt:nilmi� olsaydı doğru olabilirdi. Ebu Hayyan'ın hu hatası bir kalem ha
tası olabilir. Lakin Şihab'ın, Kasirn'in vefatıyla As'ın lafına Medeni demesi ilk nasihten zuhul 
gibi görünüyor. (Mücllil) 

(3) Ehu Hayyan, a.g.e., VIII, 520. 
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Meal-i Şerifi 

1- Muhakkak biz sana Kevser'i verdik. 

2- Öyleyse Rabb'in için namaz kıl ve kurban kes. 

3- Muhakkak ki sonu kesik olan, sana buğzedeodir. 

.) I J  

�ı Muhakkak biz ( �8)1 �I Sfıresi'ne bkz.) )�ı �ı�_lı'cl "Sana Kevser'i ver-, -
dik. " Hitap, Resulullah'adır. "I 'ta"da malumdur ki, atıyye vermek, iyilik yap-
maktır. Yani ey Muhammed, emin ol ki biz, Hak Rabb'ın yüksek şammızla sana 
özel lütuf ve ihsan olarak kevser verdik kevser. 

KEVSER: Asıl lugatta çokluk demek olan "kesret"ten cevher gibi fev'al 
vezninde vasıf veya bir isim olup Razi'nin ve Ebu Hayyan'ın ifadeleri vechile 
çokluğu ifrat derecede olan, yani çok pek çok, gayet çok şey demektir.(1) Oğlu 

1 1 

seferden gelen bir Arab'a ��� yl � "Oğlun ne ile geldi?" denildiğinde, yl 
)�� "kevserle geldi" dediğini ve bunun çok şeyle geldi demek olduğunu nakle
,derl�r. "Kamus"ta da şöyle der: Kevser, � JS'::,.. �1 "herşeyin çoğu," �� 
.;ı.;.llı � ,.c.;:t:)ı ''birbirine sarılıp burulmuş �tar{ çok t�z", İslam ve peygamberlik, , , 
Taif'te bir mektebin adı, saykal vezninde kevser gibi,"hayyir mi'ta" yani çok 
hayırlı, çok vergili adam, seyyid yani efendi adam ve nehir manasınadır, cen
nette özel bir nehir adıdır ki cennetin bütün ırmakları ondan şubelere ayrılır: 
Kevser Suresi bunu içerir. Şu halde kelimenin yalnız türevine göre luguttaki 
esas manası düşünülür, verildiği ve ihsan edildiği haber verilen şeyin de huyırl ı. 
güzel bir şey olması lazım geleceği, özellikle verenin Allah Teala olması ve hu
nun verilmesi büyük şanla beyan buyurulması Allah kelfımında Kevser adıyla 
anılmasından da bunun hakikaten Allah Teala katında sabit, yani chc<li ve son
suz bir çokluk ifade ettiği de düşünülürse bundan ilk anlaşılacak açık mcllıum 
"hayr-ı kesir" yani çok, pek çok hayır demek olacağında şüphe edilmez. Ancak 

(1) Ebu Hayyan, a.g.c., VllI, 5 1 9-520; Fahrü'r-Razl, a.c.c .. XXXll. 124. 
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hıııııın aslı itibarıyla ne olduğuna ve din dilinde daha hususi bir manası olup ol
ıııad ıgı ııa gc 1 ince, bu hususta tefsircilerin türlü açıklamalarına rastlanır ki, 
"Tahrir" de yirmi altı görüşe kadar sayılmıştır. Bunlar içinde en çok bil inenler
den bir kaçını olsun söylememiz gerekir: 

BİRİNCİSİ: Birçok tefsirlerde selef ve halefe meşhur ve yaygın olan mana, 
Kevser, cennette bir nehirin özel ismi olmasıdır. Zira yukarıda da geçtiği üzere 
h u  mana Hz. Peygamber'den sahih olarak rivayet edilmiştir. " Kevser, Rabbimin 
cennette bana verdiği bir nehir. n( l ) Bazı rivayetlerde bir havuzdur ki, çok hayır 
(hayr-ı kesir) ondadır. Ümmetim kıyamet günü varıp ondan içecekler, kapları 
yıldızlar sayısıncadır. İçlerinden kul olur titreme ile çekilir atılır: Ey Rabbim, o 
benim ümmetimdendir, derim. "Bi lmezsin senin ardından o neler yaptı?" buyu
rulur, mealinde olan hadiste "çok hayır" kavramı da açıklığa kavuşturularak 
cennette bir nehir veya havuz olduğu bilhassa beyan edilmiştir. İmam Ahmed b. 
Hanbel, Buhari, Müslim, İbnü Mace, Nesai, İbnü Cerir ve daha diğerleri bu ne
hirin tarifi hakkında: Kenarları boş inci kubbeleri, içinden ezfer miski çıkar, 
sütten daha beyaz, baldan daha tath, genişliği ve uzunluğu doğu ve batı arası ka
dar, derinliği yetmişbin yıllık, ondan içen bir daha susamaz, ondan abdest alan 
ebediyen perişan olmaz, benim ahdi (anlaşma)mi bozan, benim Ehl-i beytimi 
öldüren ondan içmez." gibi vasıflara Enes'ten, Hz. Aişe'den, İbnü Ömer'den, 
İbnü Abbas'tan müteaddit hadisler rivayet etmişlerdir. Bir çok hadislerde de ha
vuz varid olduğu malumdur. Bundan dolayı ikisinden maksat bir midir? Havuz 
nehrin kaynağı veya denize kavuşan kısmı gibi midir? Yoksa ayrı mıdır, diye 
bahsedilmiştir. Meşhur havuz, mahşerdedir. Bazıları, mizandan ve sırattan önce
dir demişler, bazlları da onlardan sonra cennetin kapısına yakın ve Muhammed 
ümmetinden cennet ehli aralarındaki haklan helallaşmak için hapsolunacakları 
yerde olduğunu söylemişlerdir. AIGs1 der ki : Buna göre havuz, değiştirilecek 
arzda demek olur.(2) Kadı Zekeriyya, Peygamber (s.a.v.) hazretlerinin biri 
sırattan önce, biri de sırattan sonra olmak üzere iki havuzu olup, ikisine de Kev
ser denildiğini nakletmekle beraber doğrusu havuzun sırattan sonra ve Kevser'in 
cennette olduğunu ve onun munsabb (denize karışan kısım)ı olduğu için havuza 
da Kevser denilmiş olduğunu söylemiştir. Ve yine Alfısl'nin beyanına göre de
nilmiştir ki: Bu havuz manasına Kevser, Peygamberimiz'in zikrolunan nehir gibi 
özelliklerinden değildir. Belki diğer peygamberlerin de havuzları vardır. 
( 1 )  Buhari, Tcfsiru Sureti 108/l; Müslim, Salat, 53, Fczail, 37, 40, Taharet, 36; Müslim, Salat, 53; 

Ncsai, İflilah, 21; Tirrnizl, Kıyamet, 15; İhn Macc, Zühd, 36; Ahmed h. Hanbcl, ili, 102, 281 .  
(�) Allısi, a.g.c., XXX, 3 1 3 .  
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Ümmetlerinin müminleri ona geleceklerdir. Nitekim Tirmizi hadisinde: � 0ı 
i',,)� �).S'J �)1 �ı 1;.�1 JG r,,_;1� )S1 �1 ��� �t, �:,;. � "Her peygamberin bir h,;_ 

"" ' .. � .;  

vuzu vardır ve hep onlar hangisinin geleni daha çok diye öğünürler ve ben mu-
hakkak onların en çok geleni olacağımı umarım. ıı(l) buyurmuştur ki, hadis, Tir
mizi'nin dediği gibi basen garibdir. Onun için bu havuzlara iman ve itikat va<.:if> 
değildir. Fakat Peygamber (s.a.v.)in havuzuna dair olan hadisler tevatüre yakın 
derecede meşhur olduğu için Ehl-i Sünnet katında ona iman vacib olduğu 
Akaid kitaplarında zikredilmiştir. Bununla beraber Mutezile'den ona imanın va
cib olmadığını söyleyenler vardır. Şüphesiz ki bu sure gereğince Resulullah'a 
Kevser'in verilmiş olduğuna imanın ittifakla vacib olduğunda söz yoksa da, 
onun bir nehir veya havuz olmasına inanmak sahih olmakla beraber vacibtir de
nemez. Zira düha başka görüşler de vardır. Şöyle ki: 

İKİNCİSİ: İkrime'den rivayet edildiği üzere peygamberliğin şerefidir. Zira 
peygamberl ik, iki cihanm hayırlarını hem dünya, hem din saadetini gerektiren 
genel başkanltğı içeren ve bundan dolayı başlc�ngıç itibarıyla rahmani lütuf, hem 
de sonuç itibarıyla rahimi lütfu içine alan hayr-ı kesir (çok hayır)dir. �� � 
W Ç :;-.,,1 � �I "Hikmet verilen kimseye çok hayır verilmiştir. " (Bakara, 2/ 

; ; ; 
269) diye "çok hayır" olduğu beyan buyurulan hikmetin en yüksek derecesidir. 
Razi'nin açıkladığı vechile peygamberlik rütbesi uluh iyetten sonra ikinci mer
tebedir.(Z) Onun için 4İ.Jı t.�1 :ili J�)ı � ::;.  "Kim Peygamber'e itaat ederse, 
Allah 'a itaat etmiştir. " (Nisa, 4/80) buyurulmuştur, imanın bir esası olmuştur ve 
Allah'ı bilme esasının dalt gibidir. Zira peygamberlikte marifet için önce Allah 
Teata'nm zatına, ilmine, kudretine, hikmetine dair bilgiler edinmek gerekir. Pey
gamberlikte bilgi (marifet) hasıl olunca da ondan semi (duyma) , basar (görme) 
ve bazılarının görüşüne göre sıfat-ı haberiyye ve vicdaniyye (haberi ve vicdani 
sıfat) gibi diğer sıfatlara bilgi edinilmiş oJur. Gerçi peygamberlik diğer peygam· 
berlere de verilmiştir. Fakat peygamberlerin sonuncusu olan Peygamberimiz'in 
bu yüksek menkıbeden hazzı ve nasibi hepsinden çoktur. O hepsinden önce ıik
redilmiş, hepsinden sonra gönderilmiştir. Bütün insanlara ve cinlere gönderil
m iştir; bütün peygamberlerden önce haşrolunacak, dinine nesih varid olmaya
caktır. Onun büyük ahlakı ve faziletleri sayılamayacak derecededir. Rflzi burada 
bilinen diğer peygamberlerin mucizeleriyle onun mucizeleri arasında özet ola
rak bir karşılaştırma yaptıktan sonra demiştir ki, Allah Teaıa onu seçtiği kul-

(1) Tirmizi, Kıyamet, 14. 

(2) Fahrü'r-Razi, a.g.c., XXXll, 124-125. 
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l:ırı ıubıı  iiııcc getirip . . .  /:.) �� �� �r•.; �I � lJ'�ı ·�� "Biz peygamberlerden 
11'1it//,·ri11i alouşıık, senden, Nuh'dan. . . " (Ahzab, 33/7) buyurmuş ve ona böyle 
hir peygamberlik vermiş olduğu için caizdir ki o peygamberliğe Kevser ismini 

,..... 

vererek ;�ı ��1 WI "biz sana Kevser'i verdik" buyurmuştur. 

Şu halde Kevser'i Peygamber'in çok faziletleri, büyük ahlakı, her hayırı 
İ(.iİne alan Kur'an, tevhid, isıam, ilim ve hikmet diye tefsir eden görüşler de 
bütün Muhammed (s.a.v.)'in mucizelerine işareti içeren peygamberlik ve Mu
hammedi risaletin gereklerinde dahil olur. Bunlarm her birinin de "çok hayır" 
olduğunda şüphe olmadığı gibi, Kevser bunların ayrı ayrı her birine de bir şer'i 
isim olmuştur. Muhammedi risaletin özelliklerinden olan "Mahmud makamı"nı 
da bu arada zikretmek gerekir. Nitekim bir takım tefsirciler de bunu söylemiş
lerdir. Önceki surede dini yalanlayanlara karş ı l tk olarak düşünülünce Kev
ser'den bütün mucizeleriyle alemlere rahmet olan Hz. Muhammed (s.a.v.)'in · · 
peygamberliği olur. Bunlann her biri cennet nehirlerinin kaynağı olan bir nehi
rin akış feyzi ile temsil de olunabilir. Bundan başka: 

ÜÇÜNCÜSÜ: Ümmetin alimleridir. Hakikaten i1men ve ahlaken peygam
berlerin varisleri olan alimler, çok hayırdır. O vahy kaynağından feyz alarak Re
sullah'm zikrini yaşatmak, dininin eserlerini, şeriat ve ahlakının bilgilerini yay
mak için ümmete hayır ve fazilet öğretmek itibarıyla cennette rıdvan kaynağın
dan akan Kevser nehrine benzerler. Peygamberler, Allah'ı bilme esaslarında bir
l ik olup da şeriatte (dinin ameli hükümlerinde) farklı olarak halkın kurtuluşu 
için ilahi rahmetin yayıcıları olduğu gibi, ümmetin bilginleri de kalblcri hak 
tevhidi ve vicdanları Muhammedi ahlak üzere rıdvan neşesiyle Muhammedi 
şeriatın esaslarında birlik, ahval ve zamana göre füru ve dallarında farklı olarak 
halka rahmet neşrederler. Yine Razi der ki: "Bunda. fazilet iki vechiledir: Birisi; 
rivayet olunduğu üzere kıyamet günü her peygamber getiriJir. Ümmeti de 
ardınca gelir. Nice peygamberin beraberinde bir iki kişi gelir. Bu ümmetin 
alimlerinden her bir alim de getirilir. Birçoğunun ardınca binlerce kişi de gele
rek hepsi Resulullah'ın yanında toplanırlar. Öyle ki bazı alimlerin tabileri diğer 
peygamberlerden birin in tabilerinden çok olur. İkincisi: Alimler, vahyden 
alınını� olan naslara uymalarından dolayı isabet etmişlerdir. Kitabı korunmuş ve 
mazbut olan bu ümmetin alimleri bütün himmet ve gayretlerini sarfedip meşak
katler çekerek yaptıkları istinbat ve içtihadda da isabet etmişlerdir. Bazıları hata 
ctmi� olsalar bile onlar dahi başlangıçta, iyi niyetle hakkı arayıp gayretlerini sar-
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fcttiklcrindcn dolayı sevap kazanmı�lardır."( l ) İsabet eden on sevaba nail olursa, 
gayret edip de hata edenin bir sevaba nail olacağı bir hadis-i şerifte beyan olun
muştur. Fakat hakkı aramayıp da içtihad adına arzu ve isteklerine tabi olanların 
ilim haysiyetiyle hareket etmemiş olduklarından dolayı, bu hayır ve faziJcttcn 

• 

hariç heva ehli olduklarını ise hatırlatmaya lüzum yoktur. Bununla beraber hu 
mana da il im ve hikmet manası altında düşünülebilir. 

DÖRDÜNCÜSÜ: Tabilerinin ve toplumunun, ümmetinin çokluğudur. A l 
lah Teala ona o kadar çok hayırlı Ashab ve ümmet ihsan buyurmuştur ki Vakıa 
Suresi'nde geçtiği üzere cennet ehlinin yansından fazlası onun ümmetinden ola
cağı sahih hadislerle vaad olunmuş ve müjdelenmiştir. Razi'nin zikrettiği vec
hile şu mealde rivayet olunan bir hadis-i şerif ile de istidlal edilmiştir.<2) Pey
gamber efendimiz buyurmuştur ki : "Ben İbrahim halilullah'ın duası ve İsa'nın 
müjdelediğiyim. Kıyamet günü şefaatı kabul edilenim. O vakit ben bütün pey
gamberlerle beraber bulunurken bize insanlardan bir ümmet ortaya çıkacak. 
Hepimiz onlara gözlerimizi dikeceğiz. Her peygamber onların kendi ümmeti ol
masını arzu edecek. Göreceğiz ki abdest eserinden alınları ve elleri, ayakları 
parlıyor, ( .�')ı ;ıJl ::,.. ;:,� � "abdestin eserinden parlak olarak 
nişanlanmışl�r. ,,(�))' görü�ce ben diyeceğim ki Kabe'nin Rabbi hakkı için bunlar 
benim ümmetim, derken onlar hesapsız olarak cennete girecekler. Sonra bize 
öncekilerin iki katı kadar diğer bir ümmet daha ortaya çıkacak. Yine gözlerimizi 
dikeceğiz. Her peygamber onların kendi ümmeti olmasını arzu edecek. 
Göreceğiz ki abdest eserinden alınları, elleri, ayakları parlıyor. Ben yine 
Kabe'nin Rabbi hakkı için bunlar benim ümmetim diyeceğim. Onlar da hesapsız 
olarak cennete girecekler. Sonra bize o yükseltilenlerin üç katı yükseltilecek. 
Yine gözlerimizi dikeceğiz, deyip birincilerde ve ik�ncilerde anlattığı gihi 
söyledikten sonra Resulullah buyurmuştur ki: �1 � 4)1 �1 ::,.. ..;,) �� :fi.� ,. , , "' 

V"t:Jı � �1 �·� "İnsanlardan hiç kimse girmeden önce benim ümmetimden üç 
-fırka ;,,uhakkak ve muhakkak cennete girecektir". Peygamberimiz ı_,1:-G ı,;J'G 
_hr, ı� :,J� 3:·_,tlı 'r'.;. r:-�i � �� �-G ı_,µ "Nikahlanınız, üreyiniz, çoğalınız, çünkü 
kıyamet günü ben sizinle (diğer) ümmetlere iftihar edeceğim, hatta bir dü�lik ile 

(1) Fahrü'r-Razl, a.g.c., XXXII, 124. 
(2) Fahrü'r-Razi, a.g.c., XXXII, 126. 
(3) Buhfiri, Vudu', 3; Müslim, Taharet, 34, 39; Tirm izi, Cuma, 74; Ncs:ıi, Taharet, 1 09; İhn Macc, 

Taharet, 6, Züh<l, 34, 36; Muvatla, Taharet, 28, Ahmed b. Hanhd, J, 282, 296, 403, 452, 453; 
ıı, 300. 334, 362, 400, 408, 523; m, 431 : ıv, 207; v, 1 99, 262. 
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h i k .  11 <  1 > buyurmuş olduğu hadis de malumdur. "Sukut" (düşük) gibi henüz s·o
nımluluk sınırına ermemiş olanlarla bile öğünecek olan Peygamber'in öyle çok 
kalabalık olan ümmetin çokluğuyla ne kadar sevineceğin i  düşünmeli, bunun da 

r"' 

pek büyük bir nimet olması hasebiyle bunu hatırlatmak hususunda da ��1 wı 
)�ı "Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. " buyurulması da elbette güzeldir. Ve 
bu manada alimler de dahil olur. 

BEŞİNCİSİ: Hz. Peygamber'in evlatlarınm çokluğudur. Bu surenin inişi 
Peygamber (s.a.v .)in oğlunun ölümü üzerine ona "ebter" diye edepsizlik etmeye 
kalkışan düşmanlarmı red için olması sebebiyle bilhassa bu mana i le 
müjdeleme dahi pek uygundur. Yani düşmanlarının zannettiği gibi senin 
oğullarının -hikmet sebebiyle- ölmesiyle neslin kesilecek değil. Bilakis sana za
man geçmesiyle kesilip tükenmeyecek çok, pek çok nesil vereceğiz, demek olur 
ki, gerçekten de öyle olmuştur. Bununla beraber bu manayı üçüncü ayetten anla
mak daha açık olur. Bunlardan başka daha bazı nimetler ve faziletler zikrolun
muştur. Fakat bütün bu manalar söylenmekle beraber tefsircilerin çoğu "çok 
hayır" manasında ısrar etmişlerdir. Çünkü asıl lügat itibarıyla anlaşılan en geniş 
mana odur. Diğerlerine Kevser denilmesi, hep bu "çok hayır" manası itibarıyla
dır. Bunda dünyaya ve ahirete mahsus tasavvur olunabilen ve henüz tasavvur 
olunamayan her "çok hayır" da dahil olabilir. İbnü Cerir ve İbnü Asakir bunu 
Mücahid'den rivayet etmiş oldukları gibi, Said b. Cübeyr'den, İbnü Abbas'tan 
meşhur olan da budur. Buhari, İbnü Cerir ve Hakim, Ebu Bişr tarikıyle Said b. 
Cübeyr'den, İbnü Abbas (r.a.)'dan şöyle rivayet etmişlerdir: Kevser, Allah 
Teala'nın ona, yani Resulüne vermiş olduğu hayırdır, dedi. Ebu Bişr, ben Said'e: 
"Birçok kimseler, o cennette bir nehirdir diyorlar", dedim. "Cennetteki nehir, 
Allah Tefüa'nın ona ihsan buyurduğu hayırdandır." cevabını verdi." diye izah 
etmiştir. Bu cevap aynen İbnü Abbas'ın kendisinden de nakledilmiştir.(2) 

Şimdi burada şöyle bir soru hatıra gelebilir: Kcvser'in cennette bir nehir 
olduğu hakkındaki hadisler sahih ve hatta selef ve halefte tevatüre yakın bir de
derecede meşhur ve yaygın iken, doğrudan doğruya Resulullah'tan sabit olan bu 
tefsire karşı diğer mana ve ihtimallerden bahsetmek nasıl caiz olur? Bunca tef
sirciler böyle farklı görüşlere nasıl sahip olurlar? 

Buna cevap, "çok hayır'' kavramının kesinl ik ve kapsamıyla beraber hadis-

( 1 )  J\h<lurrczzak, cl-Musannar, VI, 173; Suylıtl, cl-Camiu's-Sağlr, 1, 517  (3366)� Hindi, a.g.c., 

XVI, 44442). 
(�) Buhtırl, Tcfsiru Sureli 1 08/1 . 
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lcrin bir misal ile tefsir olması ihtimalidir. Şöyle ki hadisin birinde 
"onda çok hayır vardır" denilmesinden de anlaşıldığı üzere "çok hayar" manası 
lafzm esaslı mefhumu olduğu ve ayette c):,.s:.lh kelimesinin başındaki "Him"ı 
ahde hamlolunduğu takdirde de bu rnetbumun sübutunda tereddüde yer ol
madığı gibi hadislerin de mutlak olan vermeyi yalnız ahirete tahsis etme 
manasına olmayıp, Kevser1in yalnız akıl ile bil inmesi kabil olmayan ve ancak 
görmek ve peygamber haberiyle bilinebilecek olan en mühim bir misali ile tefsi
ri kabilinden olması muhtemel bulunduğu ve bundan dolayı mefhumu tefsir 
ederken Kur'an'ın açık olan mutlaklık ve kapsamını da koruyarak tefsir etmek 
her şüpheden uzak olacağı cihetle tefsirciler zikrolunan ve yalnız Peygamber ta
rafından ayrıca beyan ile bilinebilecek olan nehir ve havuz hadisleriyle beraber 
lafzm makul olan bütün ihtimallerini de düşündürmek ve tefekkür ettirmek 
üzere "çok hayır11 mefhumu üzerine diğer birçok misallerini de tefsir siyakmda 
zikretmeyi vazife bilmişler ve söylenen görüşlerin hepsi de ayetin mazmununda 
·dahil ve diğer deliller ve karineler (ip uçları) ile de teyid edilmiş bulunduğu için 
bu konuda birbirini hata ve sapıklığa dahi nisbet etmemişler, ancak rivayet iti
barıyla zahir (açık) olan hadisler dolayısıyla "çok hayır"ın kaynağı olan cennette 
bir belli nehir diye mi, yoksa dirayet bakımından zahir olup bir çok misallerle 
izah edilebilecek olan mutlaka "çok hayır" manası ile mi tefsir etmek daha sahih 
ve daha evla (faziletli) olacağında ihtilaf etmişlerdir. Nitekim İbnü Abbas'ın da 
nehir hadisini söylemekle beraber Said b. Cübcyr'den rivayet olunduğu vechi le 
o da "çok hayır"<landır, demiş olması, nehir tefsirini misal ile tefsir kabul etmi� 
olduklarını gösterir. Onun için bütün tefsirlerin sonucu iki vecih üzerinde 
özetlenebilir: Birisi cennette bir nehir ki, "çok hayır" ondadır. Birisi de mutlaka 
"çok hayır". Bundan dolayıdır ki Rağıb "Müfredat"ında bu iki manayı tcsbit 

r-' 

ederek şöyle der: ):,s:Jı ��l � I  o cennette bir nehirdir ki, cennetin nehirleri 
; 

onun kollarıdır, denildi. Bir de o , o "çok hayır"dır ki Allah Teala onu pcygam·
beri Hz. Muhammed (s.a.v.) hazretlerine vermiştir, denildi. Cömert adama ,ıa 
Kevser denilir ve bir şey son derece çoğaldığı zaman da :�ı )� "1111 şey, .�011 
derece çoKaldı. " denilir. 

Önceki surede geçtiği gibi dini yalanlayanlara tam karşıl tk olmak İ İZL'l'C 
Allah Teata'nın hisler, akıllar ötesinde gayb hazinelerinden cereyan cdcıı nicı..� 
gizli cemal ve celal eserleri muhakkak olduğuna iman eden, sırf din nc�csiylc, 
gizli bir zevk ile düşünül ünce hadis-i §eriflerin temsil ve tasviri gibi cennette 
bir nehir olması daha derin ve daha zevkl i ,  daha manalıdır. Bununla chcdi kudsi 

bütün hayır gayelerinin rıdvan kaynağından sonsuz feyiz <:l'rcy•ıniylc gizli tct:d-



108- KEVSEH SÜ RESİ: 1 Cüz: 30 

Mıılııııııııırdi hakikatte ortaya çıkacağı misali şekilde anlaşılacağından başka, o 
nl' lıiı i ı ı  kt'.ıHlisine Mirac'da gösterildiği ve onun üzerine Sidre-i Münteha 
yı iksl· l t i lerek büyük eser gösterildiği, yani :;ı·)ı �1 ;,;...-; yU �� "Onunla 
11/ 'as11ıdaki mesafe, iki yay kadar, yahut daha az kaldı. " (Necm, 53/9) sırrı tecelli 
l" l t iği de bu hadislerde haber verilmiş olduğundan bu manada L. i�:Wı ;�! ·�ı 

' 1 , ,,,. J�ı �_:, vÇI ::,_. 1.SG :ili � (.� �I t� (. � ··;� "Sidre'yi kaplayan kaplamıştı, 
J , ,,,. , 

(M11lwmmed'in) gözü şaşmadı ve sınırı aşmadı. Andolsun, Rabhinin ayetlerin-
<1<·11 e11 büyüğünü gördü. " (Necm, 53/16-1 7- 18) ifadeleriyle bilhassa Mirac'a da 
i�arct edilmiş olur. O halde buna mukaddime ve vesile olarak verilmiş olan 
diğer ilahi lütuflara delalet etmesi ise öncelikle sabit olacağı ve onlar lügavi 
mana ile açıkça da anlaşılabileceği cihetle Resulullah özel likle anılan nehiri ha
ber vermekle yetinmiş demektir. Lakin yalnız gizli bir zevk ile değil de herkes 
için daha açık olmak üzere akli bir zevk ve nazarla düşünüldüğü şekilde yine 
hadis-i şerifin işaret ettiği vechile mutlaka "çok hayır" mefuumuyla tefsir etmek 
daha açık ve kapsaml ı  ve herkesin tefekkür edebilmesi itibarıyla daha faydalı 
olduğu da açıktır. Bu şekilde İslam dini � r;.;. ;_;) J:il �I ;;,� :;..� "Kime lıik-- - -
met verildiyse, çok haytr verilmiştir. " (Bakara, 2/269) buyurulan hikmet, 
:r.,.JGJJ �� �I �GL�l 'C..� "(Ey Muhammed), biz seni ancak alemlere rahmet olarak - - -
gönderdik. " (Enbiya, 2 1/1 07) buyuru lan Muhammedi nübüvvet ve risalet, 
özellikle Kur'an, Kur'an'ın içerdiği bütün hayır ve faziletler, bu cümleden olarak 
Kur'an surelerinde (:J� L..li.. � �,�-.:� �1 � "Umulur ki Rahhin seni övülmüş 
bir makama ulaştı.rır. " (İsra, 17/79), W �(l'C �l? :r.;;J �ı "Muhakkak ki O'nun 
sana olan lütfu büyüktür. " (İsra, 1 7  /87), � �j!. � �

!
; "Ve sen, büyük ah/tık 

üzerindesin. " (Kalem, 68/4), �? � � 'J';-J� "Rahbin sana verecek_ ve sen 
razı olacaksın. " (Duha, 93/5) gibi ayetlerde Resulullah'a bahşettiği ve vaad ettiği 
beyan olunan dünya ve ahirete ait bütün ihsanlar ve ilahi feyizler, şeriatinin baki 
olması, ümmetinin alimleri, hayır tabileri ve ümmetinin, nesil ve evlad ının 
çokluğu, Mirac'da mazhar olduğu mevhibeler, nihayet şefaatı, cennetteki özel 
nehri . . .  hep "çok hayır" manasında dahil misal ve tasdik olunan husus olarak 
düşünüJür ve açıklanır. 

Böyle biri mefhum, biri daha çok tasdik olunanı ifade eden bu iki tefsir ile 
Kevser kelimesi şeriat dilinde vasıflıktan isimliğe naklolunarak İslam dini  ve 
Muhammedi nübüvvetin dünyaya ve ahirete ait ilahi feyizlerin ismi olmuştur. 

Tevbe SGresi'nde � �-1 �'.j.'11 � QiJı ��I t_G:. w "Dünya hayatının geçimi, 
aliireıin yanında pek azdır. " (Tevbe, 9/38) buyurulduğu üzere malumdur ki 



Cliz: 10 108- KFVSl<'.I� SlJRFSİ: 1 52 1 

dünyevi hayat metaı, ahirete göre az, pek az bir şeydir, çünkü fanidir, geçicidir, 
sonludur. Allah Teala'nın Kevser buyurduğu lütuf ise çok, pek çok demek 
olduğu için geçici dünya lütuf ve servetinden ibaret olmayıp, ahirette ve Allah 
katında çok, ebedi olarak kesilmez, tükenmez j.J� � :  � "Kesintisiz ver1:i. " 

• 

(Hud, 1 1 /108) olduğu gerek Kevser lafzının manası ve gerek Duha SGresi'ndc 
geçen )}ıı � clJ ;.;.  i:,.>�� "Muhakkak ahiret sana dünyadan daha hayırlıdır. " 

, , 

(Duha, 93/4) hükmünün gereği olarak anlaşılmak lazım geleceği gibi surenin 
sonunda da bunun asla kesilmeyeceği ayrıca savunulmuştur. Ve işte " Kevser"in 
bilhassa cennette bir nehir olduğunu Resulullah'm beyanı da dünyaya ait cihet
lere önem vermeyip asıl ahiretle ilgili bu yönü açıkça tefsir olmuştur. Şu halde 
Duha SGresi'nde �? � � 0-;_Jj "Rabbin sana verecek, sen de razı ola-

, 

caksm. " (Duha, 93/5) diye gelecek zaman kipiyle vaad buyurulmuş olan ihsan, 
burada daha kuvvetli ve daha çok olmak üzere )�I ��1 �I "hiz sana Kevser'i 
verdik " diye mazi (geçmiş zaman) kipi ve Kevser lafzıyla ifade buyurulmuştur. 
bu ise onun dünyada iken tahakkuk etmiş emr-i vaki olduğuna işaret eder. O 
halde en çok ve en mühim kısmı ahirette tahakkuk edecek olan bu lütfun böyle 
ifade edilmiş olmasının nüktesini düşünmek gerekir. Zira bu (Ja"cJ "verdik1' fiili 
ya ihbar, ya inşadır. İhbar olduğuna göre geçmişte verilmiş bir lütfu haber ver
miş olur. Hibe ve temlik ahidlerinde olduğu gibi bir inşa ifade ettiğine göre de 
şimdiki halde bir lütfu gerektirmiş ve inşa etmiş olur. Usul-i Fıkıh'ta malum 
olduğu üzere bu gibi ahitlerde kullanılan mazi (geçmiş zaman) kipleri lugat iti
barıyle ibaresiyle ihbara konulmuş olmakla beraber, şer'an de iktizasıyla inşaya 
delalet eylediklcrindcn dolayı doğrusu burada ihbar ile beraber inşa dahi vardır. 
Fakat i'tanın, temlikin geçmişte veya halde tahakkuk etmiş olmasından, verile
nin bitmesi ve durması lazım geleceği zannedilmemeli, i'tanın taalluk ettiği şey 
kendi mahiyetine göre dü§ünülmelidir. Gerçi teberrular, almakla tamam olur, 
kaidesine göre vermenin tamam olması verilenin tamamen ortaya çıkarılaruk 
teslimine dayanır ise de, ahiret nimetleri sonsuz olduğu için Kcvser'in gelecek
teki bütün cereyaniyle hal-i hazırda tamamının ortaya çıkarılarak teslimi ihti
malden hariçtir. Bundan dolayı tefsirciler burada mazi ile tabirin nüktesinde hir 
kaç vecih söylemişlerdir: 

1 - Bazıları, gelecekte vukuun tahakkukuna binaen mazi ile tabir olun
duğunu söylemişlerdir. Bu, �? �:, �l_b·-� 0-;_J� "Rahhin sana veren�k. sen dt! 
razı olacaksm. "  (Duha, 93/5) gibi gelecekte bir vaadin tahakkukunu ifade ederse 
de geçmişte veya halde bir inşa ifade etmeyeceği için zahirin tersidir. 
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2- Dcnilmi§tir ki bunda i'ta (vcrme)nın büyüklüğüne ve icrası geri bırakıl
mayıp yürürlükte olan emir olduğuna işaret edilmiştir. Bunu şu iki vecih izah 
eder. 

3- Zaman manası kastedilmeyerek bu i'tanın ezelde takdir edilmiş bir ilahi 
hüküm olduğunu ve Allah Teala'nın zenginleştirme ve başarıya ulaştırma yahut 
fakirleştirme ve güçlüğe düşürme ile hüküm ve takdiri sonradan olmayıp ezeli 
bulunduğuna işarettir. 

4- Bir şeyin aslını, kaynağını , sebeplerini ve illetini vermek ve onun bütün 
gelecekteki füru ve neticeleri, fazlahkları ve meyveleri ile tamamını vermektir. 
Nitekim bir bahçeyi hibe ve teslim onun senelerce meydana gelecek hasılatmın 
da temlikini tamam etmiş olacağı gibi, bir evin anahtarını teslim de o evi tes
lim demektir. Bu vechile dünyevi hayırların sebeplerini bahşetmek, dünya 
hayırlarmı bahşetmek olacağı gibi, dünyada ahirete ait hayırların sebeplerini 
bahşetmek de ahiret hayırlarını bahşetmek olur. İşte Kevser'i bahşetmek böyle 
önce ve sonra sır ve gayb aleminde bulunan çok hayrı bütün kaynaklan ile 
bah§etmektir. O, Muhamme<.!i hakikatı ezelde takdir olunarak ihsan emri ile ve
rilmiş, bu surenin nüzulü esnasında bilfiil verilmiş bulunan Rabbani mevhibeleri 
ile de ilerde ona terettübü takdir edilmiş olan ilahi feyizlerin sebeplerinin veril
miş olması bakımından gelecekte cereyan edecek olanlarm hepsi de halde temsil 
ettirilerek verilmiş, ezeli takdir hükmünce ilerisinin kesilmeyeceği de taahhüt 
olunmuştur. Kevser'i cennet nehirlerinin kaynağı olan bir nehir diye tarif de 
bunu anlatır. Çünkü Kur'an'da cennetin nimetlerinin cereyanı ::r. ı.S� �� � 
(�1 �) �...Uli. �Q'j1 4-·:.5 "Onlar için altlarından ırmaklar akan, içinde �bedi kala-

, , 

cakları cennetler var. " (Maide, 5/1 19) diye nehirlerle anlatıldığı gibi, Mu
hammed Suresi'nde de müttakilere vaad olunan cennet naiminin cereyanları ve 

1 ,... � zevk-u lezzetleri � :,:;:! � -� � �Qt, _IJ"'ı;;;. : � � �Q1 � �)�'Jı �� �ı �I j.!:. 
. . .  �..;L!.u ö:Ü ;.;,. � �Qr_, "Muttaki/ere vaad olunan cennetin durumu şudur: İçinde 

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

bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet 
veren şaraptan ırmaklar ve süzme haldan ırmaklar vardır . . . " (Muhammed, 47/ 
15) ayetinde bozulmaz su nehirleri, tadı değişmez süt nehirleri, içenlere lezzet 
veren şarap nehirleri, süzme bal nehirleri ile temsil olunduğu malumdur. Onun 
için Kevser'in cennette Peygamber'e verilmiş bir nehir olarak kendisine Mi
rac'da gösterildiğinin beyan olunması ve sütten daha beyaz, baldan daha tatlı ve 
tiynetinden ezher miski (kokusu) çıkar . . .  gibi vasıflarla tarif ve vasfedilmesi ve 
ümmetinin kıyamet günü ona çıkıp içeçeklerinin haber verilmesi de gösterir ki, 
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o süt ve bal cennet ırmaklarının temsilidir. Ve Kevser onların hepsinden hoş ve 
üstün olarak Peygamber'e özgü kaynak olup, müttakilere vaad olunan cennet 
ırmaklarının ondan kaynaklanacağı Muhammed Suresi ayeti üslubu üzere ve 
ona işaret olarak bir beyan olduğundan gaflet edilmemek gerekir. Şu halde 
önceki surelerden sonra Malın suresini takip eden bu surede mazi (geçmiş za- · 

"' 

man) siga (kipi)sıyla ;�ı �ı��.la.°rl �I "biz sana Kevser'i verdik" buyurulmasmda 
, 

ezelden bir ihbar, halde bir inşa (talep), sonsuz gelecek için de bir taahhüt ma-
hiyetinde Resulullah'a ve ümmetine Muhammedi hakikat özelliğinden olmak 
üzere müjdeleme üstüne müjdeleme olarak şu manalar var demektir: Ey Mu
hammed! Biz alemlerin Rabbi seni vucuda getirmezden önce sana bütün saade
tin sebeplerini, hayır menbalarını yegane lütuf ve ihsan olarak takdir ve tebrik 
edip önceden verdik. Seni bu yüksek fıtratla vücuda getirip yetiştirdikten, sen 
okumazken ·oı "oku" emriyle temiz sayfaları okuttuktan ve sen hak ruhuyla on
ların hakkını ifa ve şükrünü eda etmek üzere din ve kulluk ile hayır işlemeğe 
başladıktan sonra onlara terettüp ettireceğimiz ve o menbalardan akıtmasını 
ezelden takdir ve taahhüt ettiğimiz dünyaya ve ahirete ait sonuçlar ve semereler, 
ecir ve sevaplar, hayır ve bereketler de şimdiden senin olmuştur. Yalanlayan
larm yalanlamalarına rağmen sana o yüksek yaratılışı, nimetlerimizin doğru 
yolu olan dini & V!:Uı � :� "Onu ({,·itim 'ı) bütün dinlerin üstüne çıkarsın. '' 

, I' , • ., , ' 

(Saf, 61/9) her dine üstün olacak olan hak tevhid dinini, ;y:, "iİ J.ıı � ��I �I 
"Muhakkak Allah kaımda din l�lam'dır. " (AI-i İmran, 3/19) olan' İ;lam1ı' �� ::;.� 
� Ç �;) '.ill �I "l-/ikmet verilen kimseye çok hayır verilmiştir. " (Bakara; 2/ 
269) buyurulan hikmeti, �LJJ � "Alemlere rahmet. " (Enbiya, 21/107) olan 
risalet (peygamberlik)i, insanların ve cinlerin bir dengini getiremeyeceği hü<la, 
nur, Kitab-ı Mübin (açık kitab) olan �)a.iGJ � uı� "Muhakkak ki onu biz mul1"fa-

- , 

za edeceğiz. " (Hıcr, 15/9) ayeti gereğince muhafası taahhüd buyurulan Kur'an'ı 
onun içermiş olduğu müjde ve tehdidi ile rahmet ve rıdvanı, büyük ahlakı, vel

hasıl evvel ve ahiri (önceyi ve sonrayı) hamdolan Muhammedi hakikate tuklJir 

ve tahsis edilen pek çok faziletleri ve çok delilleri bahşetmeklc sana dünyu v� 

ahiretin "çok hayrı" ve cennet nehirlerinin kaynağı olan Kevser vcrilmi� bulu
nuyor. Bir ihsan ki hem en hoş, hem gayet çok, veren vericisi de bütün 
alemlerin Rahman, Rahim Rabb'i, seni Mirac'a çıkaran, sana .)}il ::,... � �  i:;.YJJ 
�? �� �ı_.Ia:.� 'ı.,,j°;_J� "Senin için ahiret ılünyadwı. daha lıayırlu/ır, Rt1hh1111 .\';illa 

. 

verecek, sen de razı olacaksın. " (Duha, 93/4-5) buyuran '.JJ)� � � �1 "iliz .ı;e-
nin göğsünü açmadık mı?" (İnşirah, 94/ 1 )  buyuran, ��1 �j 'r)_ı "Oku, Rahl>'in 
en büyük kerem sahibidir. " (Alfık, 96/3) huyunın, sana Kadir gecesini veren ve 
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daha sen <lünyaya gelirken Beyt'i (Kabe'yi) yıkmak üzere gelmiş Fil sahiplerini 
o �a�ılacak durum<la defeden ve perişan edip seni yetiştiren şanı yüce Rabbin. 
Emin ol ki senin hayır ve feyzin, bereketin kesilmek ihtimali yoktur. Ardınca 
Peygamberlerin varisleri olan alimler, hayırh ümmet, hayırlı nesil ve evlat gibi 
pek çok Ashab ve tabiler gelecek. Onlar da senden feyz alarak ahirette, o 
"Makam-ı mahmud" (öğülmüş makam)da senin emrinde liva-i hamd (hamd san
cağı) altında o Kevser'in bütün lezzetlerden daha tatlı, daha hoş olan kesilmez, 
tükenmez akıntısından nimetlenip ve lezzetlenecekler. Onun için şimdi bu Kev
ser ihsanının şükrünü eda etmek üzere J,:J haydi namaz kıl. "Fa", sebep bil-

.. 

dirmekle önündeki emirlerin kendinden öncekilere ilgisini i fade etmek içindir. 
Çünkü lütuf, önemi oranında şükür ve taatı, şükür ;JJ:.ıw.;'if� � "Şükrederseniz, 
muhakkak size arttırırım. " (İbrahim, 14/7) hükmünce artmayı hakctmeyi gerek
tirdiği için Kevser ihsanı bu emirlerin en mükemmel şekilde ifasını icab ettirir. 

Kevser kavramı Kur'an'da zikredilen hayırların hepsini içermek itibariyle 
de bu terettüp yukarda geçen surelerin hepsine ve en sonunda Maun Suresi'ne 
bir özet halinde terettübü dahi içine alır. Şu halde şöyle demek olur: Hal böyle 
olduğundan, yani sana o Kevser'i bahşettiğimizden dolayı o nisbctte çok şükret
mek üzere ibadet ve hayır ile meşgul ol da o ı.J'<*·)l "ihadet etsinler. " (Kureyş, 
106/3) emrini dinlemeyenlerin, dini yalanlayanların ve namazlarından yanılan
ların zıddına olarak evvela namaz kıl, namaza devam et. Çünkü namaz, kalben 
ve lisanen ve bütün bedenin uzuvları ile yapılan şükrün kısımlarını içine alan 
ve tazimin en yükseği demek olan ibadetin başı, dinin direği, gönüllerin Allah'a 
bir çeşit konuşması olarak hayatın bütün cereyaniyle Allah'ın büyüklüğünü, ce
lal ve cemaliyle kudret ve lütuflarının yüceliğini duymak ve ona göre Allah'ın 
hakkına ve kulların haklarına ilişkin müşkülleri yenmek üzere ı):.İ :r..llı �1 Ç 
�µG �� ı;:.._:::.ı "Ey inananlar, sah!r ve namazla (Allah 'dan) yardım L\·teyin. " 
(Bakara, 2/153) ayeti gereğince Allah'tan yardım ile ruha kuvvet almaktır. Onun 
içindir ki bunu bilenler namazdan aldıkları zevk ve huzuru dünyada hiç bir 
şeyde bulamazlar. y_,illı �·-.�7 j;ı }lı )11 "iyi hilin ki Allalı 'ı anmakla kalhler 

, ,  J , ,,,, , 

yatışır. " (Ra'd, 13/28), :J'1 J.Jı :,S.ıJ� ''A llah 'ı anmak, elbette en hüyük (ihadet)tür. " 
(Ankebut, 29/45) buyuruı'muştur ve onun içindir k i  Resulullah � �:; �:J 

i):.aıl � "Namaz benim gözümün nuru kılınmıştır. ,,(l) demiştir. Namazı böyle -bir 
, , 

zevk ile kılmak ise kalbi her kötü niyetten uzak tutarak, ibadet ancak Allah'ın 
hakkı bulunduğunu ve Allah'tan başkasına açıktan veya gizliden tannlık hissesi 

( 1 )  Ncsai, Nisa, I ;  Ahmed h. Hanhd, IH, 128, 199, 285. 



< 'üz: 30 ı ox. K nVSER SÜRESi : 2 525 

verip de gönlü ona takarak ibadet ve kulluk etmenin o hakka tecavüz ve Allah'ın 
hlir yarattığı, Allah'tan başka kimsenin surına vakıf olamayacağı insanlık vic
dananı fanilere kendi eliyle teslim edip de acıklı azaba sokmak "büyük zulüm" 
olan şirk olduğunu bilmek ve bundan dolayı her işinde Allah'ın rızasına yak
la�mak için gönlünü yalnız onu yaratan, o gaybların bilicisi olan, ne kalır ve 
gazabına, ne de lütuflarına ve ihsanlarına nihayet olmayan celal sahibi Allah'a 
teslim ederek Hakk'a kavuşmanın vahdet zevkini vicdan selameti ile duymaya 

1 

dayanmaktadır ki, Kevser'in bir manası olan ve ��-�1 �I � ��I S! ''Muhakkak ki 
Allah katında din islam1dır. il (AI-i İmran, 3/19) buyurulan İslam'ın asıl manası 
da bu ihlas ile tevhiddir. Namazı böyle ihlas ile Allah'a yüz tutarak yalnız şükür 
ve tazim ile Allah'a yaklaşmak için kılmayanlar, şirk, riya (gösteriş) karıştıran
lar, Allah'ın hakkını vermek istemeyenler, önceki surede geçtiği üzere namaz
larmdan yanılmış olurlar. Ondan dolayı namazın ve bütün ibadetlerin ruhu de
mek olan bu nokta bilhassa açıklanarak buyuruluyor ki: �) Rabbin için kıl. 

1 � ,  

"Lam" JJ J:..;J1 de olduğu gibi istihkak (hak etmek) veya ihtisas (tahsis etmek) 
içindir. Yalnız Rabbinin hakkı olarak, bilhassa Rahbine yüz tutarak tevhid ve 
ihlas ile kıl, demek olur. Başta azamet nun'u ve mütekellim (birinci şahıs) zami
riyle �ı:�ı,·,1 Cı buyurulmuşken burada GJ denilmeyip yine Peygamber'e hitap 

, . 

olan zamire muzaf Rab özel ismiyle özellikle rububiyet açıklanarak �) diye 
.,. , 

zamirden zahire dönmekte de bir çok nükteler vardır. B u  evvela mütekellim 
(birinci §ahıs) zamirini izah ile vericinin birliğini beyandır. İkinci olarak, emrin 
haysiyetini beyandır. Yani emir, Rab olmanın hakkı ve malikiyet (sahip ol
mak)Ie bütün terbiyenin gereği olduğunu ifade eder. Bu emir sadece verilmiş 
olan ihsandan dolayı değil, Rabbine kulluk ve bağlılıkla terbiyenin hükmü 
gereği olarak ilerde daha çok kemal gayesine yürüyen özel bir nispetle yalnız 
ibadet ve kulluk için sıdk u sadakatle ifa olunmayı ve böylece her hususta 
Rabb'in rızasını arayarak ona layık olan her hayrı, özel emir olmadan bile yap· 
maya amade bulunmayı gerektirir. Çünkü Allah'a yaklaşmanm kemali yalnız 
farzlarla değil, daha çok nafileler iledir. 

Üçüncü olarak, bu izafet muhatab hakkında ahdile bilinen bir özel nishcti 
ve bir özel rububiyeti ve muhatabın kulluk vasfını ifade eder ki, bunda c.la uyrıcn 
bir saygıyı açıklama ve özel bir şeref ile işin en mükemmel şekilde ifasına bir 
sevk ve teşvik vardır. 

İşte namazın bütün bu düşüncelerle sırf Rab'Iık hakkı olarak Allah için ha
lis niyet ile kılınmasmm gereğini anlatmak üzere J.:, "namaz kıl" emri hak etme 

,.. 
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veya ihtisas lam'ıyla cl:J "Rabbin için" kaydıyla kaydedilmiştir. Bundan dolayı 
hunun sonucunu ��t ��(, �';·.',l! \j� .t.f-3' �.:, �� �ı;. �}.;J� J:-:·�u diye 
ifade etmişlerdir k i  şöyle demek olur: O halde sen, o müşriklerin, yalan
layıcıların, gösterişcilerin tersine olarak o seni yetiştiren, sana o Kevser'i veren 
ve  her emrine sahip olup özellikle kendisine özel şeref ile daha çok yüceltecek 
olan kerim Rabbinin rızası için ona ihlaslı olarak kullukla meşgul ol, onun için 
ihlas ile namaz kıl. �G Ve kurban kes. Namaz kılmakla beraber kurban da  
kes, maunu men edenlerin tersine fedakarlık ederek kıymetli, canlı mallardan, 
özellikle deve gibi iri bedenlerden sırf Rabb'inin adına hayır için kesiver de 
�-ü)t �Qı ı;..J,t, "Sıkıntı içinde bulunan fakire de yedirin. " (Hace, 22/28) ı;..J,t 
:/.:JG �Ulı "Kanaat eden (fakir)e de, isteyen (fakir)e de yedirin. " (Hace, 2�/26) 
buyurulduğu üzere muhtaçlara yedir, fiili olarak tahdis-i nimet (nimeti söyle
mek) ile Rabb'inin kerem ve lütfunu duyur, bayram yap. Bu :.;.JG "kurban kes" 
emri, j:..:,"namaz kıl" emri üzerine atfedildiği için cl:J "Rabbin için" kaydı burada 

,,. 

da geçerlidir. �) � "Rabbin için namaz kıl", �J :.;.JG "Rabbin için kurban 
, ., .,,. , ,,, 

kes" mealindedir. İkisinin de Allah için halis niyet ile yapılmasını emreder. Al-
lah için olmayan namaz, namaz olmayacağı gibi, Allah için kesilmeyen de kur
ban olmaz. Kurban olmak şöyle dursun, Allah'ın ismi anılmayan ve bilerek terk 

' -

olunan veya Allah'tan başkasının ismi çağırılarak kesilenler J.H � J...1 l-
''Allah 'tan başkası adına boğazlanan. " (Maide, 5/3) olduğu için kesilmiş bile ol
maz, ölmüş hayvan gibi yenmesi haram olur. (Maide Suresi'ne bkz.) ''Vav" da 
çoğul için olduğundan takib veya gecikmeden eam (daha umumi) olarak bu iki 
emrin ihlas ile mutlaka cem'ini ifade eder. Baştaki "fa"nın terettüp ifade etmesi, 
nehirin de şükür olarak ihsana terettübünü gerektirirse de salattan sonra gelme
sine engel olm�dığı cihetle hemen onu takip etmesi de gerekmez. Öyle olsaydı 
:,;.Jll buyurulurdu. Bununla beraber mümkün oluğu kadar çabuklaştırılmasında 
müstehab olmasından da hali olmaz. Bir kurban günü bilindiğine göre de ona 
sarfedil�iş olması akla gelir. Sözün akışı da, "vav"ın mutlak cem' manası üze
rinde bu iki emrin toplanmasıyledir. Hem namaz kılmak, hem kurban kesmek. 
İhlas ile namaz, şükrün kalbi, lisani, bedeni her çeşidini içine almakla beraber 
mali ibadeti içermiş olmadığından sadece namazla yetinilmeyip, onunla beraber 
mail fedakarlıkla kurban keserek hayır yapmak dahi emrolunmuş ve bu şekilde 
Saffat SGresi'nde geçtiği üzere Hz. İbrahim'in sünneti olarak cereyan edegelen 
Kurban Bayramı'na da işaret buyurulmuştur. 'Şunu da unutmamak lazım gelir ki, 
kurban kesmek, zekat ve fıtır sadakası (fitre) vermekten �aha fazla bir fe
dakarlık ifade eden bir ibadettir. Onun için bunda da kudret şart olmakla bera-
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her, './..ckat kadar kudrct-i müycssirc (yüksek mertebe kudret) de şart değildir. 
Lafızdan zahir olduğu gibi yukarıki sure de delalet eder ki bu "salli= namaz 

k t i "  emri, namaz demek olan salattandır, tasliye (salevatı şerife okumak)dcn ve 
sadece dua manasından değildir. Bu namazdan murad hangi namaz olduğu . 
hakkmda bir kaç görüş vardır: 

1 - Ebu Müslim, salat-ı mektube, yani farz namazlar · olmasını tercih 
etmiştir. İbnü Cerir ve İbnü Münzir bunu İbnü Abbas'tan da rivayet etmişlerdir. 
Emrin vücub (farz) ifade etmesi bunda zahir gibi görünürse, bu bir emirden 
bütün farz namazlarının vücubunu yani farz oluşunu anlamak zahir (açık) 
değildir. Onların farz oluşu bu emirle değil \;;):;.. 4� �-:::;:lı J&. ::..;lS' i):alı �..' 
"Muhakkak namaz, mü

1
mi11lere vakitli olarak farz kılınmıştır. " (Nisa, 4/103). r:i1 

p.ı ç; 'ç )} �ı �J� i.,taJı "Güneş'in (ufukta aşağı) kaymasından gecenin karar
masına (yatsı vaktine) kadar namaz kıl. " (İsra, 17 /78) gibi diğer bir çok emirler 
ve ayetlerle sabittir. Bundan önce de Resulullah (s.a.v.) namaz kılıyordu. Onun 
için bu manayı anlatmak istiyen tefsirciler bunu iµı r:il "namaz kıl" gibi 
"namaza devam et" diye tefsir etmişlerdir ki, vücub namazın kendisine değil, 
devamına yönelmiş olur. Devam da esasen emredilmiş olduğundan bu emir bir 
te'kitten ibaret kalmış bulunur ki , bu da zahirin tersi demektir. Meğer ki bu sure 
de Mirac'da nazil olmuş bulunsun da o zaman beş vakit namaz farz kılınırken bu 
emir de verilmiş bulunsun. 

2- Farzları da, nafileleri de içine alan namaz cinsi denilmiştir. Çokları bunu 
tercih etmişlerdir. Bu mana da yalnız emrin müstehaba yüklenmesiyle anlaşıl
maz. Bunun durumu şöyle düşünülebilir: Emir vücub ifade ediyorsa da, burada 
hükmün asıl durağı �.) "Rahhin için" kaydı olduğundan vücubun asıl ilgilisi na
maz ve kurbanın kendileri değil de Allah için olmaları kaydıdır. Bu ise şöyle de
mek olur: Gerek farz ve gerek nafile k ılacağın namazları halis niyet ile Allah 
için kıl. Mutlaka namaz cins!nden hangisi olursa olsun yalnız Allah için olarak, 
bilhassa niyet i le kılınması şarttır, farzdır. Yoksa namaz olmaz, Kurhan da 
böyledir. Kurban kesmek farz olmasa bile, kesilince Allah için kesilmesi fnrz 
olur. Bu şekilde de namazın ve kurbanın kendisinin vücubu meselesi bu ayetten 
başka delillere ait olmuş olur. Bu manayı tercih etmek isteyen tefsircilerin de 

1 

buna �c;Jı� W.,.:.::JJ Li� ;�� JJ ��� �� �I "Namazım ve kurbanını yalnız 
, ,. , ,. � 

Allah için yap, müşriklerin ve mürailerin tersine olarak sen ancak Rabbine tah-
sis et". Çünkü müşrikler putlara tapar ve putlar için Kurban keserlerdi. Riya
karlar da halka gösteriş için kı larlar. Bu manantn esas itibariyle doğru 
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olduğunda, yani «�)»den bu mana anlaşıldığında şüphe olarak Allah için na
mazla beraber kurbanın ve kurbanla beraber bulunan bir namazın da Peygam
her'e vacip oluşu akla geliyor. .Yani emrin vacib oluşu yalnız "l irabbike" 
kaydına değil, o kayıt ile şartlanmış olarak kayıt altına alınana da yönelmiş ola
cağı açıktır. Maunu men edenlere karşı olması ve onun arkasından zikredilmesi 
de bir ipucudur. Bu ise bütün namazların Allah için kılınması gereğini anlat
makla beraber., bilhassa bir şükür namazı ile bir kurbanm vücubunu da ifade 
eder. Onun için: 

3- Bir kısım tefsirciler de demişlerdir ki, bu namazdan maksad Bayram na
mazı, nahirden maksad da dahaya yani kurban bayramında kesilen kurbanların 
boğazlanmasıdır. 

4- Mücahid, Ata ve İkrime'den rivayet edildiği üzere bir kısım tefsirciler de 
bu namazdan maksat Bayram sabahı Müzdelife'de kılman sabah namazı, nahir
den maksad da Mina'da kesilen kurbanlar olduğunu söylemişlerdir. Fakat bu 
surenin nüzulü Mekki olduğuna göre bu iki mananın tahsisi de müşküldür. Zira 
Mekke'de iken Bayram namazı kılındığı malum değildir. Bunun Bayram namazı 
olduğunu söyleyenler Medeni olmasına meyletmişlerdir. Hatta Said b. 
Cübeyr'den bu ayetin Hudeybiye'de indiğine ve Resulullah'ın Adha hutbesini 
okuyup iki rekat namaz kıldıktan sonra kurbanları kestiğine dair bir rivayet de 
vardır. Ve bununla namazm kurbanı kesmeden önce kıhnmasmın vacip olduğu
na delil getirenler de olmuştur. İki defa nüzule kail olanlar da buna dayanmak 
istemişlerdir. Bu şekilde Kevser ı� . . : ı:..::; clJ � uı "Biz sana apaçık bir fetih 

' , 

verdik. " (Fetih, 48/ 1 )  manası üzere Hudeybiye anlaşmasından bir işareti de içine 
almış olur. Fakat Mekkiliğin şöhreti karşısında bu rivayetin de sıhhati tesbit 
edilememiştir. M·ekke'de iken Haccın farz oluşu dahi sabit olmadığından dör
düncü görüşteki tahsis de şüphelidir. 

Şu halde bütün bu görüşlerin tümüne göre en doğrusu şu sonuca gelmek 
olur: Burada evvela Kevser kendisine verilen Hz. Peygamber'in özelliği bahis 
konusudur. Bu ayetle sabit olan vücub, Peygamber'e özgüdür, onun özelliğin
dendir. Bunun bilhassa bir şükür ve sevinç namazı ve inkar edenlere rağmen 
Rabbani bir lütfu açıklamakla nimeti anmak için halka ve özellikle muhtaç olan
lara Allah rızası için bir ziyafet ve ikram olmak üzere Kurban kesmek ile bera..: 
ber olan bir namaz olmasına göre Bayram namazlarına ve özellikle hacda bulun
mayanlar hakkında Kurban Bayramı namazına esas olan bir namaz olmak üzere 
daha Mekke'de iken Peygamber'e vacib kılmmış olması gerekir ki, buna da en 



< �iiz: )() I OX- K l ·:VSER SÜ RESi:  2 

yakışan Ku�luk namazı olınasu.hr. Gerçekte Resulullah'a beş vakit namazduo 

fazla olarak Tcheccüd ve Duha namazlarının da yazılı namazlardan olarak vncih 
olduğu malumdur. :;.;c, "Kurban kes" emriyle de bunun hacc günleri olan nahir 
günleriyle daha çok bir ilgisi bulunduğu !mlaşılır. Bu  şekilde bunda farz namaz;· 

lara devam ve hatta nafileye de teşvik manası bulunmakla beraber, Şükür ve iba

det için sade onlarla yetinilmemesi ve hatta yalnız namaz cinsi gibi bedeni iha
detlerle de kalınmayıp Kurban kesmek suretiyle mali fedakarlıklarda <la 

1 bulunulması ve böyle bütün ibadetlerin ��I y� JJ ı.JC::J ;;ç.:..:, �� '-'� �ı Jj 
' , , , ,  ,, "' , ,,; ::,__J· :Jı �1 m� �:_..1 ciJ.i..ı:, � �_;:. 'J "De ki: "Benim namazımt ihadetim, hayatım ve 

· ölÜmüm hep /il�ml�;in ·R�bb'l Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana höyle 
emrolundu ve ben müslümanların ilkiyim . "  (En'am, 6/162-1 63) manası üzere sa
dece Allah için yapılması hak İslam dininin, Kevser attyycsinin gereği olduğuna 

delalet de açıkttr. Onun için Resulullah Mekke'de iken de bu minval üzere hare
ket etmiş, beş vakit namazlardan başka daha diğer namazlar kılmaya devam 
etmiş, bu cümleden olarak Vitir ve Duha namazlarına da kend i hakkında farz 
olarak devam etmiş, hac farz değil iken de nahir günlerinde ve onun dı�ınc.la 
kurbanlar da kesmiştir. Ve demek ki Kurban'ı keserken kuşluk veya bi l hassa hir 
şükür namazı da kılmıştır. 

Sonra da Medine'de ümmet için Zilhicce'nin onuncu nahir günü Kurban 

Bayramı namazı ve Kurban meşru kılınmıştır. Fakat ümmet için bu namaz ve 
Kurban'ın sübut ve takriri doğrudan doğruya bu ayet ile değil, Medine'de Pcy
gamber'in emir ve sünnetiyle vaki olmuştur. Gerçi Peygamber'e uymanın vacib 
oluşundan dolayı ona olan �G "kurban kes" emriyle ümmetin nisaba malik 
(şer'an zengin) olanlarına da kurban kesmenin vacib oluşuna istidlal olunabilir. 
Ve Medine'de nüzulüne kani olanlar bu fikre sahip olmuşlarsa da "l Jsul-i 
Fıkıh"da beyan olunduğu üzere Peygamber'in özelliklerinden olan fiillen.le onu 

uymanın vücubu sabit olmaz. Onun için burada şu hadis-i şerif ile de o istic..llalc 
cevap verilmi.ştir: })(, ��1� �ı � :. :t;j �� � :-:-! �'}J "Üç �ey benim 

, ; , 

üzerime yazıldı (yani farz kı lındı), sizin üzerinize yaz&lmadı: Duha namazı, 
Udhıyye kurbanı, Vitir namazı.11(1) Demek ki Peygamber'c farz olduğu hal<lc 
ümmete farz olmayan şeyler vardır. Buradaki � "namaz kıl", :;.JıJ "kurhan ke.\' 11 

,, 

emirleri de böyle demektir. Bunlar ümmet hakkında başkaca hir emir veya ya-
saklama bulunmadıkça, olsa olsa Pcygamber'in sünneti olarak mc�ru olur. umu
ma delalet eder surette zanni bazı delillerin gelmesiyle de �üphcli delil ile sabit 

(1) Ahmed b. Hanbcl, I, 231; Suyuti, a.g.c., 1. 536 (3476). 



�.10 108- KEVSER SÜRESİ: 2 Cüz: 30 
. - · 

. , . . - . . . ·- - · · ··
-·----- -----------·-·--·-·-----

ınfınfısına vacib de olabilir. Nitekim Vitir bu mana ile vacip veya ameli farzdır 
denilir. Bayram namazı ve kurban da böyledir. "Hidaye" ve diğer fıkıh kitap
larında kurbana dair şu hadislerle de istidlal edilmiştir. İmam Ahmed ve İbnü 
Mace'nin rivayetleri üzere 'WY� :;� � � �� JL:lı ::,_. � �j :;. "Maldan bir 
genişlik bulup da Kurban kesmeyen bizim camimiz� yaklaşmasın."(1) Bir de 
peygamberimizin şu emri vardır: �G.ı �1 � �ll I� "Uöhıyye Kurbanı'nı 
kesiniz, çünkü o babanız İbrahim �leyhis�elamin süniıetidir."(Z) Tirmizl'de: 
" Kurban vacib midir?" diye bir adam İbnü Ömer (r.a.)'den sordu, İbnü Ömer 

1 ' ��(, �j �·_re :J.ıı � �I J�� � "Resulullah (s.a.v.) udhıye kurbanı kesti, 
müslümanlar da kesti." dedi. Adam yine sorusunu tekrar etti, o da: "Anlamıyor 

1 1 

musun" �;..LJıj rı:-� � :J.ıı � J.Jı J;..:, � "Resulullah (s. a.v.) udhiye kur-
banını kesti, 

'
nıüslüma;ılar da kesti, dedi. ,,(3) Tirmizi der ki: "Bu hadis hasendir, 

sahihtir, bugün ilim ehli katında amel bunun üzerinedir. Kurban vacib değil 
(yani farz değil), lakin Resulullah'ın sünnetlerinden bir sünnettir . "  Yine Tir
mizi'de İbnü Ömer'den: "Resulullah Medine'de on sene ikamet etti, hep udhiye 
kurbanı kesiyordu". Bcva b. Azib'den: Resulullah (s.a.v .) bir kurban günü bize 
hutbede buyurdu ki: Hiç biriniz namaz kılıncaya kadar kurban kesmesin. Bunun 
üzerine dayım kalktı: Ey Allah'ın Resulü! Bugün et günü, bunda mekruh var mı, 
ben ehlimi ve hanemin ehlini ve komşularını doyurmak için kurbanımı acele 
kesm iştim'2 dedi. "Öyle ise bir daha kes." buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, yanımda 
bir süt oğlağı var, iki et koyunundan daha hayırlıdır, onu keseyim mi? dedi. 
"Evet, o senin iki kurbanınm hayırllsıdar, senden sonra bir ceze (çebiş) dahi yet
mez." buyurdu. Bu  konuda Cabir'den, Cündeb'den, Enes'ten, Üveymir b. 
Eş'ar'dan, İbnil Ömer'den ve Ebu Zeyd Ensarl'den dahi rivayetler vardır. Bu ha
dis, hasendir. Sahihtir, pekçok ehl-i i l im katında amel bunun üzerinedir: 
Mısır'da, yani cuma ve bayram namazları kılınan kasabada imam, Bayram na
mazını kılıncaya kadar Kurban kesilmemelidir. Bazı ilim ehli de Bayram na
mazı kılınmayan köy ahalisi için sabahın doğuşunda (güneşin doğuşunda) kes
meye ruhsat olduğunu söylemiştir ki, İbnü Mübarek'in görüşüdür. Bütün ilim 
ehli, keçinin bir yaşını doldurmayan çebişi yeterli olmaz. Fakat koyunun ceze i 
(bir yaşını doldurmayana) yeterlidir, demişlerdir ve koyunun cezei (toklu) altı 
yedi ayda olabilir. Bunlar gösteriyor ki Kurban Bayramı namazından sonra kur
ban kesmek Resulullah'ın fiil ve emriyle sabit olmuştur. Ona farz olmakla bera-

( l) İbn Macc, Edahi, 2; Ahmed h. Hanbcl, il, 321. 

(2) İhn Macc, Edahi, :1. 
(:\) Tirmi;ô, Edahi, 1 1 ; İbn Macc, Edalı!, 2. 
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her ümmeti için farz kılınmamış, onun terketmediği ve Bayram naınazııulnn 
önce kesilmesini yeterli görterdiği bir sünneti olarak kararlaşmı§lır. Büyk hir 

sünnet ise dinde alametlerden olarak yürünen yol olmuş manasma bir sünnettir 
ki, farza yakındır. Bu gibilere kesin farz manasına vacib denilmezse de krkindµ 
"mescidimize yaklaşmasın" gibi tehdit şüphesi bulunduğu takdirde l l ancfi 
fıkhında malum olduğu üzere şüpheli delil ile sabit manasına vacib de denilir ki, 
"farz benzeri" demektir. Onun için İmam-ı Azam'dan zahiri rivayette vacibdir. 
Diğerlerinin "vacip değil" demeleri ise, "farz değil" manasınadır. Bununla bera
ber vacib veya sünnet olan kurbanlar udhıyyeye tahsis edilmiş de değildir. 
Adaklar, hac, kurbanlar, Kabe'de kesilen kurbanlardan olan kurbanların bir 
kısmı vacib olacağı gibi, hac ve adak dışında şükür ve sadaka için akika ve 
diğerleri gibi sünnet ve mendub olarak tatavvu' ve nafile kabilinden de kurban
lar kesilir ki geniş bilgi fıkıh kitaplarında aranmalıdır. 

Burada �� "kurban kes" emrinin esas manasına gelelim: Bu belli ki 
"nahır"dan türemedir. "Nahır" kelimesi de isim ve masdar olarak kullanılır. İsim 
olan nahır, göğsün boyun tarafına gelen boğaz çukuruna doğru gerdanlık yerine 
denir. Masdar olan nahır ise, Rağıb ve diğer dilcilerin beyanına göre aslında 
nahre isabet ettirmek yani vurmak veya dokunmak veya boğaz çukuruna bıçak 
sokmak suretiyle nahre rastlamak demektir. Deve başlangıçta oradan kesildiği 
için onda galip olmuştur. Bundan mutlaka zebhetmek, boğazlamak manasına da 
kullanılmıştır. İntihar da bundan alınmıştır. Maide Suresi'nde geçtiği üzere ma
lumdur ki, zebh, lebbe denilen çene altından kesmekle de olur. :;..;G "Kurban 
kes" emri de bu masdar olan nahırdendir. Zahir olan da boğazlamak manasına 
nahirdendir. Nahr ve zebh, mutlaka kurban için olmak lazım gelmeyip, soyut 
olarak etini yemek veya satmak için de olabilirse de Zilhicce'nin onuncu günü 
olan Kurban bayramının üç gününe de Kurban kesmek manasına nahır günleri 
denilmek yaygın olduğu gibi, burada kelamın sevki (söz gelişi) şükür ve ihadet 

manası üzerinde olduğu için de kurban manası açıktır. Bundan dolayı, "narnnz 
kıl, kurban kes de Kurban bayramı yap" manasına da olabilir. Fakat "vcnhur" 
(kurban kes) emrinin mefulü zikredilmemiş, neyin kurban edileceği tayin olun
mamıştır. Bu cihet, mücmeldir. Bu, şöyle demek olabilir: "Nahr denilen ibadeti 
de yap, yahut Rabbine kurban için boğazlanmak şanından olanlara boğazla. Ya
hut Kurban bayramı yap. Bunun hepsi de Allah için kurban kesmek manasına 
nahr fiHinde özetlenir. Demek k i  bunda merulün cinsini tayin kastedilmeyerck, 
yahut genellemeye işaret olunarak Allah için hayır olmak üzere boğazlanmak 
şanından olan önemi haiz herhangi bir kurban kanı akıtmakla fiil in kentlisinin 
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meydana gelmesi istenmiştir. Araplar'ın örfünde nahır deve kesmekte çok kul-
' 1 ,., 

!anıldığı ve Hace Sfiresi'nde � J.ıı �I ı_,J'lll � � � JJı ;� � � �� ��(, 
�_,'}:,:.5 � � �lf� �_is- �:·/Jf, �0Jı ı;wJ,t, 41. 1�, �� :-�;� r�ll, :;G:., "Biz kur-

, , , ; , />anlık develeri de size Allah'ın (dininin) işaretlerinden yaptık. Onlarda sizin 
için hayır vardır. Onlar, ön ayaklarını sıra halinde yere basmış durumda iken 
Üzerlerine Allah'ın ismini anın (da kesin). Yanları yere düş(üp canları çık) ınca 
da onlardan yiyin, kanaat eden (Jakir)e de, isteyen (fakir)e de yedirin. Allah 
o(kocaman hayva)nları size boyun eğdirdi ki, şükredesiniz. " (Hace, 22/36) 
ayetinde de "büdün" (develer) zikredildiği için pekçok tefsirci burada nahrın 
boğazlamak manasına olduğunu göstermek için �·�ı ;JG "develeri kes" diye 

. -

takdir ve tefsir etmişlerdir. Maksad kurbanı deveye tahsis etmek değil, en çok 
bilineniyle en büyüğünü işaret olarak, "develeri, deve gibi iri gövdeli, önemli 
kurbanlıkları kes" demek olduğunu anlatmaktır. Ebu Hayyan "Bahr" de der ki: 
"Nahrdan murad hady (Kabe'ye sevkedilen deve), nüsük (kurban), dahaya 
(kuşluk kurbanlıkları) nahridir. Çoğunluk böyle demiştir. O vakit cihad yoktu, 
onun için namaz ve kurban, bu ikisiyle emrolunmuştur . .,(l) AIUsl de çoğunluğun 
kurbanlıkların kesilmesi murad olması üzerinde olduğunu söylemiştir.<2) Hepsi
nin de maksadı nahrın kurban kesmek .m anasına olduğunu anlatmaktır. Yoksa 
murad, yalnız deve kesmekten ibaret olduğunu söylemek değildir. Usul-i Fıkıh 
deyimiyle söyleyecek olursak, nahr boğazlamak manasında zahirdir. Fakat 
mefulü hakkında mücmeldir. Ne gibi hayvanların bu kurban için kesilebileceği 
diğer delillerle beyana muhtaçdır. En'am Suresi'nde /!..G) �w "Sekiz çift 
(hayvan). " (En'am, 6/143) l?uyurulan koyun, keçi, deve, sığır, erkek ve dişi hay
vanların sekizinin de büyüklerinden Bayram kurbanı kesilebileceği Fıkıh'ta · 

açıklandığı üzere Peygamber'in sünneti i le beyan olunmuştur. Nahr, devede 
daha çok bilinmekle beraber diğerlerinin de nahr şanındandır. Bu itibarla nahr, 
zebh (boğazlama) manasına olmakla beraber, kurbanın büyüklüğüne ve şu hale 

(1) Ebu Hayyan'ın burada cihadı zikretmesi dikkate �ayandır. Yoktu demesi çoğunluk görüşü vcc
hilc slırenin Mckki olmasın() göredir. Medinc'dc olsaydı bu surede cihada İ§arct de bulunmak 
iazım gelirdi. Çünkü Mc<lirıe'de ��I M � "Size savaş farz kılındl. " (Bakara, 2/216) nazil 
olmu�tur. Bu ise diğer kurhanlardan daha mühimdir, diye bir istidlali içermi� oluyor. Şu halde 
Medeni olduğuna kail olanların burada cihada da bir i�aret anlamaları gerekir. Buna !:iU iki ce
vaptan birisi verilebilir: Birisi nahrdc buna da bir ima okluğu söylenebilir. Birisi de sulhun 
"hükümlerin efendisi" olduğuna tcnbih için bu surede cihad emri zikrolunmadığı söylenebilir 
ki Hudeybiye'dcn bahsedenler bunu söylcmi�lcr demektir. Dü�ün (Müellif) (Ebu Hayyan, 
a.g.c., VIII, 520.) 

(2) Alüsi, a.g.c., XXX, 316. 
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güre gövdeli, kıymetli en yüksek cinsinden en mükemmel �ckildc kcsilmr.Ninr 
itina, bir <le hacc ve kurban bayramı gününün adı olmak münasebetiyle unlu 
gününe işaret için devede galip olan nahr lafzıyle ifade olunmu� demek olur. 
Koyun hakkında : il!. �;J "onun eti şifadır" hadis delaletiyle koyun eti c.lnhn 

, 

şifalı olduğu için daha iyidir. Sayıca değilse de nitelikçe en yükseğidir ve kur-
banın en esaslı, en genel esasıdır. �I ��1 � "Kurbanlığın en hayırlısı 
koçtur. ıı(l) diye bir hadis de vardır. Hadis "ve Fıkıh kitaplarında kaydedildiği 

' 1 

üzere Resulullah'ın, kurbanda boynuzlu güzel iki koçu :J"1 ;ı,� �I �
,
diyerek ve 

ayağını boyunlarına koyarak kendi eliyle kestiği meşhurdur: ;ııı � JJı �;..� � 
�� � �:' t;:o�� ;,r_, :;:.,,� �� t:4:.�-� ;.;)1�ı9"·_-.�'! � :"J� Cabir 

'
(r.a.)'den ri

vayet edildiği üzere de demiştir ki :  "Peygamber (s.a.v.) ile beraber namaazgahta 
Kurban namazında hazır bulundum. Hutbesini bitirince m inberden indi, bir koçu 

. ' 

vardı, Resulullah onu �1 � � � �� � r� :J'I aıG �I � "Bismillahi vallahu 
ekber, bu benden ve ümmetimin kurban kesemeyenlerinden" diyerek kendi 
eliyle kesti. ıı (2) Deve ve sığır cinsi hayvanların yedi kişiye kurban olabileceği de 
beyan buyurulmuştur. Bir kişi keserse elbette daha büyük hayır ve sevap olur. 
Ancak bunların da yavruları yetmez. Hac ve Kurban bayramı kurbanlarından 
başka gerek nezir yani adak ve gerek adamadan sırf nafile olarak tasadduk ve 
şükür için kesilecek diğer kurbanlar ise eti yenir her hayvandan ve her zaman 
kesilebilir. Şu halde mutlak kurban, deve kesmeye münhasır olmadığı gibi, Kur
ban bayramı ve hacca ait kurbanlar ve keffarct kurbanları da deveye mahsus ol
madığından �(, "kurban kes" emri de deveye mahsus değil, kurban günü deyi
minde olduğu gibi, kurban kesmek manasına olmak uygundur. Bunu "nahr-i 
büdün" (deve kesmek) ile tefsir edenlerin maksadı da develere tahsis için değil, 
boğazlamak manasını anlatmak ve kurbanlann bedenlilerine itinayı işaret etmek 
için olduğundan dolayı Ebu Hayyan ve AIGsi de çoğunluğun ve ekseriyetin 
görüşünü o şekilde özctlemişlerdir.(3) Ancak Alı1si'nin beyanında Kurban hay
ramında kesmeye hasretme zahirdir. (4) . . .  �J&. ;. · ·.S- �':JJ "Üç şey benim üzerime• 
farz kılındı . . . " hadisine uygun düşen de budur. 

Çoğunluk görüşünün karşıtına gelince: İbnü Ebi Hatim'in rivayetine güre 
Ebu'l-Ahvas :r;G "kurban kes"· emrinin göğsünü kıbleye dündür manfisana 

( 1 )  Ehu Dcıvud, Ccnaiz, 31; Tirmizi, Edahi, 1 7; İhn Mfü.:e, Edcıhi, 4. 

(2) Buhar!, E<lahl, 9, 14, Tevhid, 13� Müslim, Edahi, 17; Ehu Davud, Edahi, 8; Tirnıiıi. hlııhi, 10, 
20; Ahmed b. Hanbcl, IU, 8, 356, 362. 

(3) Ehu 1 layyan, a.g.e., VIII, 520. 

(4) Alusi, a.g.c., XXX, 316. 
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kıbleye dönme ile emir olduğunu söylemiştir. Fcrra da bu görüşe sahip olmuş ve 
tevilinde şöyle demiştir: �G �;Gı "İniş yerleri karşı karşıya olur" tabirinde ol
duğu vechi1e karşı karşıya dönmek manasına gelir. Şu beyit de bu manadandır: 

�uı �'ıi �, �� -�� � �ı JJ. ��ı 
"Ey Ebu Hakem! Sen Mücanid'in amcası ve mütenahir, yani nahır nahire, 

göğüs göğüse karşılıklı dere ahalisinin, Mekke ahalisini� efendisi misin?" 
el-Ebtahu'l-mütanahır, göğüs göğüse karşı lıklı dere demektir. Bu manadan 

"nahr" kıbleye dönme manasmı ifade edebilir. Gerçekte tenahur lügatta intihar 
etmek ve boğazlamak manasına geldiği gibi, göğse isabet ettirmek, göğüs 
göğüse karşılamak manasından mecaz olarak evlerin ve dere kenarlarının 
karşılaşması gibi mutlaka tekabül (karşı karşıya olma) manasına da gelebilirse 
de bilinen manayı bırakıp da mecaz üstüne mecaz olarak kıbleye dönme 
manasını an.lamaya kalkışmak doğru olmaz, nahrin de tanahur manasına geldiği 
kabul edilecek olunca bundan göğüs göğüse cihadı, müçahedeyi anlamak daha 
çok yakışırdı. Ayetin inişinin Medeni olduğunu söyleyenlere göre bunda bir 
proplem olmayacağı gibi Mekke'de de ileriye ait bir emir olabilirdi. Mutlak 
emir, fevri (hemen yapılmayı) gerektirmeyeceği gibi, kurban hakkında da 
geçtiği vechile vav da geri kalmaya engel olmazdı. 

Bunlardan başka İbnü Ebi Hatim, Hakim, İbnü Merduye ve "Sünen"de 
Beyhaki Hz. Ali (k.v.)'den şöyJe bir rivayette bulunmuşlardır. Demiş ki: Bu �I 

, ;�ı ��1 Suresi nazil olduğunda Resulullah: " Rabbimin bana emrettiği bu 
kurbanlık nedir?" diye Cibri1 Aleyhisselam'a sordu. O dedi: Kurbanlık değil, la
kin namaz için tekbir aldığında tekbir alırken ve rüku ederken ellerini 
kaldırmanı sana emrediyor. Çünkü o bizim namazımız, yedi semadaki melek
lerin namazıdır. Ve her şeyin bir zineti vardır, namazın zineti de her tekbirde iki 
elini kaldırmaktır."(I) Fakat Suyfıtl bunun senedine zayıf demiş, İbnü Kesir, "bu 
hadis ciddi olarak münkcrdir" demi§; İbnü Cevzi de "Mevzuat"dan saymıştır. 

İbnü Cerir bir de Ebu Ca'fer<2) hazretlerinden, iftitah tekbirinde el kaldır
mak" demiş olduğunu nakletmiş. Buhari "Tarih"inde ve Darekutni " İfrat"da 
yine Hz. Ali'den, "Namazda sağ elini sol bileğinin üzerine koy da, sonra ikisini 
göğsüne koy. ıı(3) demiş olduğunu rivayet etmişler. Ebu'ş-Şeyh ve "Sünen "de 

( 1 )  cl-l lakim, cl-Müst<.!drck, ıı, 538; Beyhaki, a.g.c., II, 75. 
(2) C:ı'fcri Sadık hcızn:lkrinin hahası Muhammı.:<l Bakır hazretleri. 
('.') Beyhaki, a.g.c., il, 29. 
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Beyhaki Encs'lcn lllL'I fu o larak v e  bazıları İhnü Abhas'tan da hüyll· rivnyl'I 
ctmi�lcr ise de bunhırın da sıhhati sabit olamamışttr. Suyuti l lz. Al i'dcn ik iıu:i 
hadisi, İbnü Ebi Hatim'in ve Hakim'in labe'sebih (zararsız) olan bir scncdk ı i 
vayct ettiklerini söylemiş, Dahhak ile Süleyman Teym1'dc namazJan sonra dua 
da ellerini göğsüne kaldır demiş oldukları da nakledilmiştir. Bunlar kurban kt·.s 
meye iktidarı olmayanlar hakkında veya namazın adabıyla ilgili bazt rivayet ler  
olabilirse de nahrin malum ve meşhur olan "Kurban kesmek" manasını b ırakıp, 

ayeti bunlarla tevile kalkışmak ve bu şekilde �& "kurban kes" emrini de J,:, 
. ·  

"namaz kıl" emrine sokmaya çalışmak asla doğru olmaz. Bunların hepsi nihayet 
namaza ait şeylerdir. Sadece bununla sure, namaz kılmayanlara ve riyakarlık 
edenlere karşı ihlas ile namaz faziletini emretmiş olursa da maunu menetmelc
rine karşıl ık Allah için halka yardım olan bir hayır ve kerem, lütuf ve faziletini 
ihtiva etmiş olmaz. Bu Kevser ihsanına ulaşma şerefinin esas şükrüyle münasip 
olmaz. Nahrin kurban kesmekte bilindiği ve Kur'an'ın üslubunda namaz emirle
rinden sonra çoğunlukla zekat ve infak etme ayetleri zikrolunageldiği ve 
müşriklerin dualarını ve kurbanları n ı  putlar ve tağutlar adına yaptıkları da 
düşünü lünce, bu emrin onların tersine namazdan başka Allah için kurban kese
rek zekattan da fazla bir fedakarl ıkla k ıymetl i mallara kıyıp Allah'ın kullarına 
hayır ve yardımda bulunmak Kevser atıyyesine şükretmek üzere beden ve mal 
olarak ibadet ve hayır ile meşgul olmayı emretmiş olması en açık ve en esaslı 
mana olduğunda tereddüt edilmez. Bu esas tasbit edildikten sonra, bundan 
mümkün ve muhtemel olabilen diğer bir takım işaretler daha anlamakta ise sevk 
ve irfan için yasak koyma yoktur. Bu vecihle iş bu �G �) J 41 "Rahhi11 için na
maz kıl ve kurban ke.,· " ayeti, En'am Slıresi'nin sonundaki,. �-ç:..� �:, ı.i� �I J.i 

J 1 , - .. �-·'· '.lı �l �-G ��1 �.i.ı.:, � �� 'J �Wı y� JJ �C� "De ki: ''Benim 11a11wz11n, 
,. ,  , , _  , , ,. , ,,  

ibadetim, hayatım ve ijlümilm hep alemlerin Rabbi A llah içindir. 0'111111 orıa�ı 
yoktur. Bana böyle emrolundu ve hen müslümanlarm ilkiyim. "  (En'föıı, 6/ 162-
1 63) ayetindeki emri ve Duha SGresi'nin sonundaki :.:.ı� �� � l'..lj "Vı: J�ah/Ji-

,,, , ,,,, 

nin nimetini anlat. " (Duha, 93/ 1 1 )  emrinin Kevser hediyesine �ükrnn olnrnk 

üzere fiili bir izah ını ifade eder. Bundan dolayı biz de mcfildc Kurbun k<!smt=k 

tabiriyle ifadeyi "boğazla" demekten daha uygun bulduk. Ki tefsirin in özeti şu 

olur: Sana o Kevser'i verdiğimizden dolayı haydi sen Rahhinin IUtfunn hem knl

ben, hem dilinle, hem bütün azalarınla bedenen ve malen her vcchilc �ükrclrnck 

üzere Rabbin için ihlas ile namaz kıl, namaz kılmnkla bc:rulıcr kurban dn kes. 

Ona böyle tevhid ve ihlas i le  fedakaranc ibadet ve k u l l u k  et Ve! çok hayır 

işleyerek nimeti an, Rabhinin sana o lan ihsanı kesilmek ih timali yoktur. Jlljl.::. �I 
. . 
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Do�rusu senin şani'in, sana şeneanı olan, buğz, kin tutan, hınç besleyen her 
kim olursa olsun '?.'i1 ; odur ancak ebter. Güdük, ardı arkası kesilecek, nesli 
ve nesebi, iyi adı, sanı kalmayacak odur, sen değilsin ey Muhammed! Senin 
ardınca gelecek hayırlı neslin de, evladın gibi tabilerin ve Ensarın, sevgi l i  
ümmetin de çoğalacak. Dinin, kitabın, güzel adın, sanın, feyiz ve lütfun baki 
kalacak. Ahirette de beyana sığmaz, kesilmez, tükenmez ecre ereceksin. Böyle 
Kcvser'e, çok hayıra buğzedenin, onu sevmeyenin hayırsız kalacağında ise 
�üphc yoktur. 

ŞANi', işaret ettiğimiz ı)_.W 'i �1 � /� �� �� 'i� "Bir topluluğa karşı 
duyduğunuz kin, sizi adaletten saptırmasın. " (Maide, 5/8) ayetinde geçtiği üzere 
buğz ve düşmanlık etmek için kin tutmak manasına "şenean"den ism-i fail ola
rak mübğız, buğzeden demektir. Anlaşıllyor ki murad, buğzedip geçmiş olan 
değil, buğzunda devam ve ısrar edendir. Yani zaman ve hudus manası değil, de
vam ve sübut manası kastedilmiştir. Onun için izafet (tamlama)i, lafzıyye değil 
maneviyyedir. Şu halde sonradan tevbe edip imana gelenler bu hükümden hariç 
kalır. 

"Ebter", ayıp şeylerden olduğu için, efal-i tafdil değil, sıfat-ı müşebbehedir. 
Müennesi "betra11 gelir. Kesiklik manasına "betir"den türemiştir. Şu halde esas 
manası kesik demek ise de, örfte kuyruk kesilmesinde yaygın olmuştur. Onun 
için kuyruğu kesik hayvana ebter denildiği gibi, kuyruğu kesik küçük ayın gibi 
yazılan hemzeye « • » ayn-ı betra tabir olunur ki, Türkçe'de müzekkerine de, 
müennesine de "güdük" denilir. Kuyruk arkada olmak hasebiyle sonunda arkası 
olmayan, yani zürriyeti olmayan, kendinden sonra eseri kalmayan kimselere 
veya sonu gelmeyen, sonunda hayır olmayan işe de istiare suretiyle ebter denil
miştir. ?.l � �I r" :! � Y� � .J� !.$,l ,_;.1 JS' ''Önemli olan her hangi bir iş Allah'ın 
ismiyle başlanmazsa o iş ebterdir. "(l) hadisinde ebter, sonu gelmez, sonunda 
hayır olmaz, eksik, güdük kalır demektir. Çünkü �� \ıı �� � JS' "O'nun yüzü 

' , 
. 

(zatı)ndan başka herşey helak olacaktır. " (Kasas, 28/88) ayeti gereğince Al-
lah'tan başka herşey yok olacaktır. Daha sonra ebter, hakir ve zelil manasına da 
gelir. Burada ;. gerek zamir-i fası ve gerek mübteda olsun "el-Ebter" müsnedi 
marife (belirli) olduğu için cümle, tahsis ifade ettiğinden dolayı ebterlik 
manasını Peygamber'den tamamen red ile ona buğzedene tahsis ettiği cihetle 
ebter kelimesinden anlaşılması muhtemel olabilen manaların, noksanların hepsi
ni Kevser'in sahibi olan Resulullah'dan nefyile ona her buğzedene isbat etmek 

CI )  Beyhaki, a.g.e., I I I ,  209. 
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suretiyle nüzul schcbindc zikrolunduğu üzere cbtcr diyen şahsm muhakkuk eh 
terliğini haber vermiş olmakla ba§ta zürriyetsizlik manası olmak üzere muhtc� 

mel olan her mana bu tahsiste dahil olmak gerekir ki, bu şöyle demek olur: Ey 
Muhammed! Sana kesilmek ihtimali olmayan Kevser verilmiş olduğu i'in sende 
hiç bir vechile, hiç bir mana ile ebterlik, güdüklük ihtimali yoktur. Sana oğlunuu 
vefatından dolayı ebter diyerek buğz ve söğenin kendisi her manasıyle ehtcnJir. 
Çünkü sana öyle buğzedenlerin hepsi hakikatte mutlaka ebterdir. Onlarda mut
lak ebterlik manası vardır. işte yukarda beyan olunan tefsirin içeriği tahsisin bu 
manasından anlaşılmaktadır. Bu şekilde bunda bir taraftan Kevser'in kesilmek 
ihtimali olmayan bir "çok hayır" olduğu açıklanmış oluyor, bir taraftan da onun 
sahibine buğzedenlerin genellikle ebterliği kübra (çok büyük) makamında bir il
let ve delil suretinde haber verilmekle ebter diyen kafirin ebterliğini de özellikle 
haber vermiş bulunuyor ki, buna Bedi' i lminde 11mezheb-i kelami'' (kelami mez
heb) denilir. Bundan dolayı bazıları bunun As b. Vail veya Ebu Cehil veya Ku
reyş'ten bir topluluk veya Kab b. Eşref, her hangisi ise nüzul sebebi olan sözü 
geçen şahsa veya şahıslara mahsus olduğuna kani olmuşlarsa da müştak 
(türemiş) üzere hüküm, müştakkm minh (kendisinden türeyen)in illiyetini ifade 
edeceğinden şani' (buğz eden) vasfiyle ifadesi zahiren anım (genel) olduğuna 
işaret eder. Gerçekte Rcsulullah'a buğzetmiş olanlar hep ebter olmuşlardır. Ya 

maddi bakımdan nesil ve nesebiiveya manevi bakımdan hayır ve zikri kesilmi�, 
nihayet düşük ve zelil olarak kötü isim olup gitmişlerdir. Zürriyeti, eseri bulu
nanların da evlatlarmdan, eserlerinden hayır ve faydaları kalmamıştır. Çünkü 
onların neslinden iyilik ile İslam'a girmiş olan lardan kafir atalarınm dua ve 
istiğfar ve diğer şekilde faydalanmaları kesilmiş, aralarında masumluk kal
mamıştır. Bu evlatlar hep Peygamber'in ümmeti ve tabileri, manevi evladı 

,_ - 1 olmuşlar. :.,,") u1) ı)lf_,.J� �_;.w., ıJ:;·;.:.· ! �1 ı_,.t.ı �..il(, � �l.S' G. "Akraha hile olstl-
lar, cehennemin

, 
halkı old�klar� h�lli olduktan -.wm�� -(A lla/ı 'a) ortak koşanlar 

için mağfiret dilemek ne Peygamber'in, ne de insanların yapacaRı hir iş deKil
dir. " (Tevbe, 9/1 13) hükmüne tabi kalmışlardır. İyiliği, imanı olmayanlarm ·İse 
zaten hayrı yoktur, onlar hayru'l-halef (hayırlı evlat) olmazlar. Dua bile etseler 

_. 

� � �ı :r..;ı..s:Jı : �,,, G.j "Kafirlerin duası, böyle boşa >:İlmektedir. " (Ru'd, 13/ 14) 
" ,, ,, ,, , 
hükmünce hep dalalet içinde boşa gider, ölümden sonra eserlerinin de Alluh 
katında ahiret için kendilerine hiç bir hayır ve faydası olmaz, o büyük nzaptnn 
kurtarmaz. �� 1)1.S'L. �C.J � ı� (. �,;.j ��ı �} ��·'iı � � � ��I �,1 "011/ar 
öyle kimselerdir ki, ahirette onlar için yalnız ateş vardır l't' yap11k/ar111111 l1t.1psi 
orada hoşa çıkmıştır, amelleri hep hatıl olmuştur. " ( l lud, 1 1 / 1 <>); ;.;�r � � 
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�J).;� � �� �(.;.;JJ "Kendilerinden azap hafifletilmez, onların yüzlerine de 
bakılmaz. " (Bakara, 2/162) Bununla beraber şundan da gaflet edilmemek gere
kir ki, Peygamber'e şenean ile buğz ve düşmanlık, ona iman etmekten ibaret 
olan küfürden daha özel, daha şiddetli bir küfürdür. Bunun fiilen ortaya çıkarıl
ması, ona fiilen harp ilanı olacağı gibi, sözlü olarak açıklanması da, o manada 
olarak, sövme ve küfretme olur. Bunun ise Hak şeriatta hakkı harp ve öldürme
dir. Peygamber'e sırf dininden dolayı düşmanlık ederek ebter (güdük) veya 
"münbetir sanevber" (kesik çam) diye buğz ve küfürünü açıklayan şani' (buğz 
edici) de ona şöyle sövmekle küfretmiş olduğundan �G "kurban kes" emrin-. 
den sonra tahkik ile beraber illiyet de ifade eden � I  ile talil siyakında �� �t 
?.'i1 ; ''Muhakkak ki sanabuğzeden ebterin kendisidir. " buyurulmasınd; on� 
öyle sövenlerin önünde olmazsa sonunda kesilmeye hak kazanmış olduklarına 
işaret ve hatta sonlarında bir hayırlan kalmayıp büsbütün çirkin adlı olacaklarını 
hatırlatmak, Resulullah'm ise onların zıddına olarak hayır ve feyzinin, eserleri
nin ve faziletinin kesilmeyeceğini haber verme vardır. Bundan dolayı Resu.lul
lah'ın keder etmeyip de Rabb'inin lütfuna şükretmek üzere ibadet ve kulluk ile 
meşgul olarak namaz kılıp kurban kesmesi ve böyle hayır için fedakarlıkla Al
lah'ın nimetini söylemesi emro1unmuştur. Ona ebter (güdük) diyen buğuzcu, 
onun erkek evladının vefatını bahane etmiş olduğundan dolayı burada Peygam
ber'in neslinin de kesilmeyeceği ilk önce anlaşılması gereken bir mana olduğu 
için, bundan kız evladı ve onların evladı ve evladının evladı da zincirleme ola
rak evladdan, torunlardan, zürriyetten olduğuna istidlal edilmİ§tİr, bu da 
doğrudur. Bununla beraber Resulullah'ın müteaddid erkek evladı da olmuşken, 
bunların uzun yaşamayıp da onun neslinin yalnız kız evladından çoğalmış ol
masının da elbet bir manası ve hikmeti olması gerekir. Bu da peygamberlerin 
sonuncusu olması ile izah edilmiştir. Onun ruhani kuvveti gibi cismani kuvveti
nin de feyiz ve kemali açıklanmak üzere kendisine hem oğul, hem kız nesiller 
de verilmiş, fakat peygamberlik şerefi kendisiyle bitirildiği ve bundan dolayı 
onun dini, kitabı kıyamete kadar baki olup kendisinden sonra peygamber gön
derilmeyeceği cihetle oğullarının baki kalmaları halinde peygamberliğe mazhar 
edilmeleri bu hikmete uygun olmayacağı gibi, nübüvvetsiz olarak bekalan da 
tam manasıyla hayırlı evlat olmalarına engel ve şanlarına eksiklik' olacağından, 
onların masum olarak vefatları hem kendi haklarında, hem de Resulullah 
hakkında daha hayırlı, daha kudsi olmuştur. 

Bundan başka peygamberliğinin g �neli iği, dininin yayılması ve ümmetinin 
çoğalması açısından bunun ümmet ha!�kında da hayır olduğunda ve bu şekilde 
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de Rcsulullah'ın ümmetine ürnck olması kendisinin ecir ve feyzini llnhn 
yükseltmiş bulunduğunda da tereddüde yer yoktur. Zira oğullannın kendisinden 
sonra baki kalmaları takdirinde peygamberliğe mazhar edilmeyince hiç olmnzHa 
imamet velayetine varis kılınmaları yakışırdı. Bu ise imamet velayetini chliyd
ten çok neseb verasetine hasretmek olacağından, bu inhisar da Muhammedi 
nübüvvetin genelliğine & �:Uı � �� "Dinini, bütün dinlerin üstüne çıkarması 
için. " (Saf, 6 1/9) hikmeÜyl� gönderÜen' hidayet ve hak dininin gayesine, �)1 �ı 
µ1 J.ıı J;,.. ''Allah yanında en üstün olanınız, en çok korunanınızdır. " (Hucurat: 
49/lJ); �1 ]ı ı.::.ıwt:.Vı ı.,'�';5 �1 ''Allah, size emanetleri ehline vermenizi emrediyor. " 
(Nisa, 4/5.8); -��'11 � �� � vjjı -;"Sizi yeryüzünde halifeler yapan odur. " 
(Fatır, 35/39); ,  � �1 �1 f ):�ı "O, hanginizin daha güzel iş yapacağınızı de-

, 1 

nemek için. " (Mülk, 67/2), � �:;. �I J! ��ı ı);:· lJ "Hayır işlerine koşun, 
hepinizin dönüşü Allah'adır. " (Maide, 5/48) gibi üstünlük ve fazilet esaslarıyla 
bütün alemde zuhur ve yayılması hikmetlerine aykın bulunurdu. Bu tahsis kas
tedilmeyince de  bu yüzden ümmet için fitneye zahiri bir sebep olurdu. 
Kadınlarda ise Peygamberlik ve imamlık kazıyye (önerme)si esas itibarıyla var
id olmadığı için kızları hakkında bu mahzurlar varid olmaz. Bundan dolayı Re
sulullah'ın neslini kız evladından ilerletip de erkek_ evladının fazla yaşamama
sının açık olan makul hikmet ve manası bu iki sebepte özetlenebilir: Kendisin
den sonra peygamberlik olmaması, imamet ve velayetin de nesebi verasete tah
sis edilmemesi. Yoksa cahiliye Araplarının zannettiği gibi oğulların vefatıyla 
zürriyetin büsbütün kesileceği ve kız evladının evladı, evlad ve zürriyetinden 
sayılmayacağı için değildir. Ve belli ki bu son ayet gaybla ilgili ihbarı da 
içermektedir. 

İşte Muhammed Aleyhisselam'ın şanını Kevser'le anlatan ve her yünden 
şükür ve hamdetmekle namaz kılıp kurban keserek Bayram yapılmaya layık 
müjdeleri ihtiva eden bu yüksek sure, vecizliğiyle beraber böyle birçok latifeleri 
ve hikmetleri içine almaktadır. Razi tefsirinde bunun Duha Surcsi'ndcn heri ge
len surelere olan münasebetiyle daha birçok işaret ve latifelerini pek güzel hc
yan etmiş ve açıklamış ve bu cümleden olarak demiştir ki: "Bu sürenin lutifolc
rinden biri de şudur: Allah yoluna giden salihler için üç derece vardır. En 
yükseği: Bütün kalbleri ve ruhları ile Allah TeaJa'nın nur-i cchılinc garkolmo
larıdır. İkincisi: Bedenen de taat ve ibadetlerle meşgul olmaharı<lır. Üçüncilsil: 
Nefsi, özel lezzetler ve acil şehvetlere dökülmekten menetmek maknmmda ol-

..... 

malarıdır. İşte ):,.s:Jı :!J�l �I "hiz sana Kevser'i verdik", önceki makama işarettir 
ki, o da kudsi ruhun diğer beşeri ruhlardan gerek sayıca ve gerek nitelikçe kcn-
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dini göstermiş olmasıdır. Sayıca kendini gösterişi: Çünkü başlangıçlan pek 
çoktur. Nitelikçe kendini gösteri§i de, o başlangıçlardan neticelere geçmekte 
<liğer ruhlardan çok daha süratli olmasıdır. � J:.l "Rabbin için namaz kıl'' ikin
ci mertebeye işaret; :;.JG "Kurban kes" de üçÜ�cÜ mertebeye işarettir. Çünkü nef
si peşin lezzetlerden men etmek kurban kesmek ve boğazlamak mecrasına 
akıcıdır. Sonra da ?,�1; �c::, �I "muhakkak sana buğzeden, güdüğün kendisidir" 
buyurulmuştur. Bunun manası da şudur: Seni şu özellikler ile acil şehvetlere da
vet eden nefis yok mu, o fanidir, baki kalan güzellikler ise Rabb'ın katmda daha 
hayırlıdır. �1 �� �!) �� � ;..;.. ��Gafı �Ç;�G "Baki kalacak olan güzel işler 

,, ., , , 

Rabbinin katında sevapça da daha hayırlıdır, umutça da daha hayırlıdır. " 
(Kehf, 1 8/46) o ise ebediyen baki olan ruhani saadetler, Rabbani marifetler
dir. ıı(l) 

Bu surenin içine aldığı emirlerin en mühim yönü �) "Rabbin için " kay-
; , 

dının ifade ettiği tevhid ve ihlas olduğu için, bunu, ayrıca açıkça ilan ve açıkla-
ma hususunda : ' ·lSjı ı'.�1 \; ·,; Suresi takip edecektir ı.)J� '1'! - ıJ" 

(1) Fahrü'r-Razi, a.g.c., XXXJI, l 17. 
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