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48 / Fetih Sûresi 

Medîne döneminde, Hicret’in altıncı yılında, Hz. Peygamber Hûdeybiye antlaşmasından dönerken 

inmiştir. 29 âyettir. Adını ilk âyetindeki aynı kelimeden almıştır. (H. T. FEYİZLİ, 1/510) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

48/1-3  BİZ  SANA APAÇIK  BİR  FETİH  İHSAN  ETTİK 

1. (Rasûlüm!) Biz, sana (Hudeybiye Barış Antlaşması ile) apaçık bir fetih (ve zafer yolu) açtık. [bk. 

90/12] 

2-3. (Bu) senin (ümmetinden Müslüman olanların) günahından, geçmiş ve gelecek olanı Allah’ın 

bağışlaması, sana nîmetini tamamlaması ve seni (böylece) doğru bir yola iletmesi ve yine 

Allah’ın sana şanlı bir zaferle yardım etmesi içindir. 

 

1-3.(1).‘(Rasûlüm!) Biz, (Hudetbiye Barış Antlaşması ile) sana apaçık bir fetih (yolu) açtık.’ Kimi 

tefsirciler, bunun Mekke fethini haber verdiğini söylemişse de çoğunluğa göre, burada sözü edilen 

fetih, Hûdeybiye Antlaşması‘dır. Hz. Muhammed, sahâbesiyle umre için yola çıkmış, fakat 

Mekke’ye giremedikleri için Hûdeybiye’de konaklayarak, Hz. Osman’ı elçi olarak göndermiş, 

görüşmeler sonunda, Mekke’lilerin yararına ve tek yanlı olarak suçluların iâdesi şartı da antlaşmada 

yer almıştı. Buna rağmen 1’inci ve 3’üncü âyetlerde ‘parlak bir zafer’ ve ‘güçlü bir yardım’ olarak 

nitelendirilmesi, bunun diplomatik bir zafer oluşundandır. Şöyle ki: (1) Bu antlaşma, Hz. 

Peygamber’in Mekke yönetimi ile yaptığı, on yıl süreli, ilk önemli antlaşmadır. (2) Mekke yönetimi, 

Hz. Muhammed’in başkalarıyla olan bir savaşında, tarafsız kalmayı kabul etmişti. Böylece Kureyş’in, 

Hayber Yahûdileri ile olan dayanışma antlaşması da sona ermiş oluyordu.  Nitekim bundan sâdece 

birkaç hafta sonra Hayber’in fethedilmesi anlamlıdır. (H. DÖNDÜREN, 2/815) 

Hudeybiye Barış Antlaşması Maddeleri: (1). On yıl süreyle savaşılmayacak, (2). Müslümanlar 

umreyi bir sene sonra yapacak, (3). Umre ziyâretinde Müslümanlar üç gün kalacaklar, (4). Müşrikler, 

Müslümanlar umre yaparken dağa çıkacaklar, (5). Kureyşli bir müşrik Müslümanlara sığınırsa geri 

gönderilecek, (6). Bir müşrik Müslüman olup  Medine’ye gelirse geri gönderilecek, (7). Diğer Arap 

kabileleri Kureyş’in veya Müslümanların himâyesine girebilecekler, (İ. KARAGÖZ 7/231) 

(…) İlgili âyette ifâde edilen fetihten maksat Hûdeybiye antlaşması‘dır. Çünkü o, esâsen daha sonra 

elde edilecek tüm zaferlerin yolunu açmıştır. Bu husûsu şöyle ifâde edebiliriz: (a) Hûdeybiye 

antlaşması müşriklerin talebi üzerine yapılmış, böylece söz konusu antlaşma sâyesinde 

Müslümanlığın âlemde devlet olarak varlığı kabul edilmiştir. (ELMALILI’dan) (b) Daha önceleri 

Müslümanları muhâtap kabul etmeyen ve çözümü savaşta arayan müşrikler söz konusu antlaşma ile 
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Müslümanların varlığını tanımışlar ve onların bir yıl sonra gelip umre ibâdetini yapmalarına izin 

vermişlerdir. (KUR’AN YOLU’ndan) (c) Yapılan bu barış antlaşmasıyla savaş ihtimâli ortadan 

kalktığı için Mekkeli müşriklerle Müslümanlar arasında olumlu gelişmeler başlamış ve bunun 

sonucunda da bâzı müşrikler İslâm’ı kabul ederek müslüman olmuşlardır. (ELMALILI’dan). (d) 

Hûdeybiye antlaşmasıyla Hayber de fethedilen topraklar arasına katılmış, söz konusu antlaşmadan 

iki yıl sonra da on bin kişilik bir ordu ile Mekke üzerine yürüyen müslümanlar burasını da kolayca 

fethetmişlerdir. (ELMALILI’dan). (e) Söz konusu antlaşma sâyesinde İslâm dâvâsı büyük bir başarı 

elde etmiştir. Zîrâ Hz. Peygamber (s) bu stratejik başarının ardından Rum kralı ve İran kisrâsı dâhil 

olmak üzere bölgenin tüm liderlerine mesajlar ileterek onlardan teslim olmalarını değil, Müslüman 

olmalarını istemiş, böylece çok geçmeden Oman, Bahreyn krallarından, Yemen liderlerinden ve bâzı 

Gassan prenslerinden müslüman olduklarını bildiren mektuplar almıştır. Bu hâdisenin ardından da 

çeşitli kabîlelerden insanlar gruplar hâlinde Medîne’ye gelerek müslüman olduklarını 

açıklamışlardır. (M. DEMİRCİ, 3/152, 153)  

Hadis: Hz. Ömer (r) bu âyeti dinleyince şöyle sordu: ‘Ey Allah’ın elçisi! Bu bir zafer midir?’ Hz. 

Peygamber de (s): ‘Evet’ dedi. (İbn Cerir) Başka bir sahâbi gelerek o da aynı soruyu sordu. Hz. 

Peygamber (s) şöyle buyurdu: ‘Muhammed’in varlığı elinde olan Allah’a yemin olsun ki, şüphesiz bu 

bir fetihtir.’ (Müsned-i Ahmed, Ebû Dâvud’dan MEVDÛDİ, 5/376)  

(2, 3).‘Ki Allah senin (ümmetinden Müslüman olanların) geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar.’ 

Çoğu müfessirlerin görüşüne göre ise vahiy inmeyen konulardaki ictihâdında makâmına göre daha 

uygun olanın tersi şeklinde olan seçmeleridir ki, ‘Allah seni affetsin, onlara niçin izin verdin?’ 

(Tevbe, 9/43) gibi ilâhi hitap ile ihtar edilmiştir. Buna günah denilmesi, peygamberlik makâmına 

göredir. Çünkü iyilerin iyiliği Allâh’a yakın olanların kötülüğü gibidir. (ELMALILI, 7/157) 

(…) Ehl-i sünnet kelâmcıları, nübüvvetten önce ve sonra peygamberlerin yüz kızartıcı günahlardan 

korunmuş oldukları husûsunda görüş birliği içerisindedir. Çünkü onlara göre bütün peygamberlerin 

yüz kızartıcı ve insan şahsiyetini küçük düşürücü fiilleri işlemekten uzak durmaları 

gerekmektedir. Durum böyle olmakla berâber Ehl-i sünnetin çoğunluğu, peygamberlerin söz konusu 

nitelikte olmayan bâzı günahları, unutarak veya yanılarak işleyebileceklerini kabul etmektedirler ki, 

bilindiği gibi bunlara da zelle denilmektedir. (M. DEMİRCİ, 3/155) 

‘ve üzerindeki nîmeti tamamlar.’ Nîmetin tamamlanmasından maksat, müslümanların kendi 

yurtlarında bir tehlike, endişe ve dış müdâhâleden korunmuş bir hâlde tam olarak İslâm medeniyeti, 

ahlâkı ve İslâm kânunları ve hükümlerine uygun olarak yaşamaları için hür ve serbest olmaları ve 

onların Allâh’ın dînini, kelime-i tevhîdi yükseltebilmeleri için güçlü olmalarıdır. Allâh’a kulluk 

yolunda bir engel ve Kelime-i Tevhîdi yayma gayretine karşı bir zorluk olan küfür ve fâsıklığın üstün 

gelmesi, Kur’ân-ı Kerîm’in ‘fitne’ diye isimlendirdiği olay müslümanlar için büyük bir musîbettir. 

Müslümanlar bu fitneden kurtularak Allâh’ın dîninin eksiksiz yaşanıp uygulandığı bir İslâm 

beldesine (Dâr’ül İslâm) sâhip olmaları, bununla birlikte Allâh’ın arzında küfür ve fâsıklık yerine 

îman ve takvânın yerleşebileceği fırsat ve vâsıtaların ellerine geçmesi, Allâh’ın nîmetinin onlar 

üzerinde tamamlanması anlamına gelir. (MEVDÛDİ, 5/377)    

‘ve seni bir doğru yola eriştirir.’ Gerek peygamberliğin yerine getirilmesinde ve gerek devlet 

başkanlığının resmi işlerini yerine getirmede doğrudan doğruya Allâh’ın rızâsına ulaştıran bir doğru 

yola çıkarır ki, bu yol ‘İşte böylece sizin insanlar üzerinde şâhit olmanız, Rasûlün de sizin 

üzerinizde şâhit olması için sizi orta (dengeli) bir millet kıldık.’ (Bakara 2/143) âyetine göre bütün 

insanlığın örnek nümûnesi olmak üzere İslâmi işlerin düşman etkilerinden uzak olarak yalnız hakkın 

uygulaması ve kânûnu içerisinde hür irâdeyle yönetilmesi yoludur. (ELMALILI, 7/157)  
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‘ve Allah seni şanlı bir zaferle muzaffer ve güçlü kılar.’ Allah onlara, barış yoluyla düşmanlarını 

âciz bırakacak büyük bir yardımda bulunmuştur. Ayrıca Hûdeybiye’ye giderken yolculukta, barış 

müzâkereleri yaparken ve dönüşte Allah Teâlâ’nın husûsi yardımları da olmuştur. (Ö. ÇELİK, 4/562) 

 

48/4-7  GÖKLERİN  VE  YERİN  ORDULARI  ALLÂH’INDIR 

4. İmanlarına îman kat(ıp artır)sınlar diye, mü’minlerin kalbine huzur (ve sebat) indiren O’dur. 

Göklerin ve yerin orduları ancak Allâh’ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet 

sâhibidir.  

5. (Hem bu lütuflar,) mü’min erkeklerle mü’min kadınları, içinde ebedî kalmak üzere, alt 

tarafından ırmaklar akan cennetlere yerleştirmesi ve onların kötülüklerini örtmesi içindir. Bu 

da Allah katında büyük bir kurtuluştur.  

6. (Ey Peygamberim!) (Öte yandan mü’minlere bu yardım, onların “Allah, mü’minlere yardım 

etmez.” diyerek) Allâh’a kötü zanda bulunan münâfık erkeklerle münâfık kadınlara, müşrik 

erkeklerle müşrik kadınlara azap etmesi içindir. (Mü’minlerin başına gelmesini istedikleri) kötü 

olaylar, kendi başlarına gelsin! Allah onlara gazap etmiş, onları lânetlemiş ve kendilerine 

cehennemi hazırlamıştır. O ne kötü bir dönüş yeridir! 

7. Göklerin ve yerin orduları yalnız Allâh’ındır. Allah, yegâne gâliptir, hüküm ve hikmet 

sâhibidir. 

 

4-7. (4).‘Îmanlarına îman katsınlar diye, mü’minlerin kalbine huzur (ve sebat) indiren O’dur.’ 

Hûdeybiye’de kâfirler müslümanları yollarına devam etmekten alıkoyduğunda, gizli baskınlar ve 

saldırılar yaparak müslümanları tahrik etmeye çalıştıklarında, Hz. Osman’ın şehit edildiği haberi 

geldiğinde ve Ebû Cendel perişan hâliyle müslümanların gözleri önüne dikildiğinde tahrike kapılarak 

Hz. Peygamber’in (s) kurduğu disiplini ve düzeni bozsalardı, bu olaylar herşeyi berbat etmeye 

yetecekti. Dahası Hz. Peygamber (s) barış antlaşmasını müslümanların hiç beğenmedikleri şartlara 

rağmen yaparken, müslümanlar Peygamber’e (s) itaatsizlik yapsalardı Hûdeybiye’nin büyük zaferi 

büyük bir hezîmete dönüşecekti. Allâh’ın büyük bir lütfu olarak o nâzik zamanda müslümanların 

kalplerine, yüce Peygamber’in önderliği, hak dîne bağlılıkları ve temsilcilerinin doğru yolda olduğu 

husûsunda, huzur ve sükûnet (mutmain olma) verilmişti. Böylece onlar kalp huzûru ve sükûnet 

içinde Allah yolunda meydana gelebilecek herşeye sabredeceklerine karar verdiler. Bunun sonucu 

olarak da korku, endişe, tahrik, ümitsizlik gibi her türlü olumsuzluktan korunmuş oldular. 

(MEVDÛDİ, 5/378, 379) 

‘İmanlarına îman katarak..’ Buhâri ve bunun dışında diğer imamlar bunu, kalplerde îmânın artıp 

eksildiğine delil göstermişlerdir. (İbn Kesir’den S. HAVVÂ, 13/489) 

Yâni akîdenin / inancın sağlamca yer etmesi, nefislerin bu akîdeden yana rahat ve huzur bulması 

sûretiyle yakinlerine yakinler katması için… Çünkü belli dönemlerde sâbit olan îmânın zaman 

zaman yenilenmesi, onun artışının yenilenmesi durumunda değerlendirilmiştir. Böylelikle bunun 

için ‘artmak’ kelimesi istiâre yoluyla ve teşbih yapılarak ‘berâber’ anlamına gelen ‘mea’ kelimesi 

kullanılmıştır. (Âlûsi’den, S. HAVVÂ, 13/489, 490)  
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Hadis: ‘Ey Allâh’ın Rasûlü, îman artp eksilir mi?’ dedik; o şöyle buyurdu: ‘Evet, sâhibini cennete 

sokana kadar artar ve sâhibini cehenneme sokana kadar eksilir.’ (İbn Ömer’den). Nakli delillerden bir 

diğeri de Hz. Ömer ve Câbir b. Abdullah’dan merfu olarak yapılan şu rivâyettir: ‘Ebû Bekir’in îmânı 

bu ümmetin îmânıyla tartılacak olursa, onun îmânı daha ağır basar.’ (S. HAVVÂ, 13/490)      

‘Göklerin ve yerin orduları ancak Allâh’ındır.’ Maddi ordular, gaybi ordular ve mânevi ordular da 

bunların arasındadır. Şânı yüce Allâh’ın kullarından dilediği kimselerin üzerine indirdiği sekînet 

(huzur ve sükûn) da O’nun ordularındandır. (S. HAVVÂ, 13/482)  

‘Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sâhibidir.’  Bu âyet-i kerîmede Rasûlullah (s)’e yeni bir 

lütuf daha hatırlatılmaktadır. Çünkü birden çok yer ve konumda müminlerin üzerine yüce Allah 

sekînetini (huzur ve sükûnunu) indirmiş bulunmaktadır. En zorlu ve sıkıntılı zamanlarda bu sekînet 

inmiştir. İşte bunlardan bir tânesi de, antlaşma sonucunda ruhlarında duydukları sarsıntı zamânında 

olmuştur. Bununla birlikte onlar, Hz. Peygamber’e itaat ettiler, emirlerini yerine getirdiler. (S. 

HAVVÂ, 13/482, 483)   

Sekînet: Sözlükte ‘vakar, ağırbaşlılık, huzur, güven, rahatlık’ gibi anlamlara gelen sekînet, tasavvufta 

gaybın ve mânevi feyzin gelişi ânında kalbin bulduğu itmi’nan (iç barış) ve huzur hâline denir. 

Sekînet, peygamberlerin ve Allâh’ın seçkin kullarının kalplerine iner. Kur’an’da îmanlarının 

pekişmesi (Fetih, 48/4), sıkıntılı ve korkulu anlarda kalplerinin yatışıp, iç huzûra kavuşmaları için 

Allâh’ın müminlere sekînet indirdiği (Fetih, 48/8) belirtilmektedir. Ayrıca Hz. Peygamber’le ilgili 

olarak da şöyle buyrulmaktadır: ‘…Hani onlar mağaradaydı. O arkadaşına: ‘üzülme Allah bizimle 

berâberdir’ diyordu ve derken Allah O’na katından bir sükûnet / bir güven duygusu bahşetti..’ 

(Tevbe, 9/40) Hz. Peygamber de ‘Allah Teâlâ’yı anmak için toplanan kimseleri melekler kuşatır, 

onları rahmet kaplar ve onlar üzerine sükûnet ve vakar iner’ buyurmuştur. (Müslim, DÎNİ 

KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ, 1/511) 

(5).‘Tâ ki mümin erkeklerle mümin kadınları içinde ebediyyen kalacakları’ ve aslâ oradan 

çıkartılmayacakları ‘ve altlarından ırmaklar akan cennetlere koysun ve onların günahlarını 

örtsün’ Onları bağışlasın, mağfiret etsin, merhamet buyursun, iyi amellerine de karşılık versin. ‘İşte 

bu, Allah katında büyük bir kurtuluştur.’ Cennete girip cehennemden uzaklaştırılmaktan daha 

büyük bir kurtuluş ne olabilir? (S. HAVVÂ, 13/483) 

‘Allah onların günahlarını baştanbaşa silecek’ İnsan olmasından dolayı beşeri zayıflıklar sebebiyle 

yaptığı birtakım kusurları, hatâları affetmesi, onları cennete sokmadan önce o günahlara âit bütün 

izleri silecek. Yâni onlar utanmasınlar diye alınlarında günahların eseri ve izi olmadan cennete 

gireceklerdir. (MEVDÛDİ, 5/381)  

(6).‘(Öte yandan mü’minlere bu yardım, onların “Allah, mü’minlere yardım etmez.” diyerek) Allâh’a 

kötü zanda bulunan münâfık erkeklerle münâfık kadınlara, müşrik erkeklerle müşrik kadınlara 

azap etmesi içindir.’ Daha sonraki 12’nci âyette belirtildiği gibi, Medîne civârındaki münâfıklar, bu 

olayda Hz. Peygamber ve sahâbenin sağ – sâlim geri dönmeyeceklerini zannediyorlardı. Mekkeli 

müşrikler ve aynı tutumda olan kâfirler de Peygamber’i (s) ve Ashâbı umre yapmaktan alıkoymakla 

onları küçük düşürdüklerine inanıyorlardı. Aslında bu iki zümrenin de düşüncelerinin altında yatan 

kötü zanları; Allâh’ın Peygamber’e (s) yardım etmeyeceği ve hak ile bâtılın savaşından hakkın 

bâtıla mağlûp olacağı şeklinde idi. (MEVDÛDİ, 5/381) 

‘(Mü’minlerin başına gelmesini istedikleri) kötü olaylar, kendi başlarına gelsin!’ Yâni müminlerin 

başına geleceğini zannedip bekledikleri şey, her hâlükârda onların başına gelecektir. Burada ‘kötülük’ 

ten kasıt ise, helâk ve yok olmaktır. (S. HAVVÂ, 13/483) 
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(7).‘Göklerin ve yerin orduları yalnız Allâh’ındır.’ Böylelikle bu ordulardan diledikleri ile 

Peygamberine ve müminlere düşmanlık besleyenlerin hîle ve tuzaklarını bertaraf eder. ‘Allah 

Azîz’dir’ Azâbı geri çevrilemeyen, gâlip ve üstün gelendir. ‘Hakîm’dir’ Bütün tedbirleri hikmetle 

doludur. Şânı yüce Allah ‘orduları’ndan iki defa söz etmektedir: Birincisinde müminleri 

desteklediğinden söz ederken ordularından söz etmiştir; burada ise kâfirlere karşı olan kudretini 

dile getirirken ordularını onlara hatırlatmıştır. (S. HAVVÂ, 13/483, 484)   

  

48/8-10  SANA BÎAT  EDENLER  ANCAK  ALLÂH’A  BİAT  ETMEKTEDİRLER 

8, 9. (Rasûlüm!) Şüphesiz biz seni (bütün insanlara) bir şâhit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak 

gönderdik. [krş. 21/107; 22/49; 25/56; 34/28] 9. Bu ise: (Sizlerin de) Allâh’a ve Rasûlü’ne îman 

edip o (Rasûlü’)ne yardım etmeniz, ona saygı göstermeniz, sabah akşam (Allâh’ı) tesbih etmeniz 

içindir. 

10. (Rasûlüm!) Sana (samimiyetle) bîat edenler ancak Allâh’a bîat etmiş (söz vermiş)  olurlar. 

Allâh’ın (kudret) eli onların ellerinin üstündedir. Artık kim (bu bağlılığı) bozarsa, ancak kendi 

aleyhine bozmuş olur. Kim de Allâh’a söz verdiği şeyi yerine getirirse, O da ona büyük bir 

mükâfat verecektir. [bk. 4/80] 

 

8-10. (8, 9).‘(Rasûlüm!) Şüphesiz biz seni (bütün insanlara) bir şâhit, bir müjdeci ve bir uyarıcı 

olarak gönderdik.’ Rasûlullah gönderilmiş olduğu şu insanlığa şâhittir. Kendisine emredileni onlara 

bildirdiğine, kendilerini nasıl karşıladıklarına, içlerinden müminler, kâfirler ve münâfıklar olduğuna, 

iyiler ve bozguncular olduğuna şâhitlik edecektir. Peygamberliğini yerine getirdiği gibi, şâhitlik de 

edecektir. Rasûlullah, müminler için hayır, bağışlanma, hoşnutluk ve iyi mükâfat müjdecisi; 

kâfirler, münâfıklar, isyankârlar ve bozguncular için de kötü âkıbet, gazap, lânet ve cezâ ile 

korkutucu ve uyarıcıdır. (S. KUTUB, 9/290)  

‘Bu ise: (Sizlerin de) Allâh’a ve Rasûlü’ne îman edip o (Rasûlü’)ne yardım etmeniz, ona saygı 

göstermeniz, sabah akşam (Allâh’ı) tesbih etmeniz içindir.’ İbn Kesir’in dediğine göre: Allâh’ı 

tesbih edesiniz. Yâni günün başında ve sonunda, yâni sabah namazı ile diğer dört namazı kılarak 

tesbih edesiniz. Nesefi’nin görüşüne göre ise; bu âyetteki bütün zamirler, Allâh’a âittir. Buna göre; 

‘O’na yardım edesiniz ve saygı göstertesiniz, sabah – akşam O’nu tesbih edesiniz’  buyruğundaki 

zamirler; Allâh’a âit olunca, Allâh’a yardım, O’nun dînine ve Rasûlü’ne yardım, ‘Allâh’a saygı 

göstermek, O’nu yüceltme ve tesbih etmek için’ demek olur. Tesbih ise, ‘tenzih etmek’ demektir. (S. 

HAVVÂ, 13/494)  

(10).‘Şüphesiz ki sana bey’at edenler, ancak Allâh’a bey’at etmektedirler.’ Yâni, Allâh’ın Rasûlü 

ile birlikte yapılan misâk akdi, doğrudan Allah ile yapılıyor, gibidir. Bu konuda bir fark yoktur. Bu 

konuda Rasûlullah (s)’ın şerefi alabildiğine yüceltilmektedir. Çünkü şânı yüce Allah, onu böyle bir 

makâma yükseltmiş bulunmaktadır. (S. HAVVÂ, 13/494) 

Bey’at: Bağlılık yemini demektir. Hicretin 6’ncı yılında umre yapmak amacıyla 1400 ashâbıyla yola 

çıkan Hz. Peygamber, Kureyş’in kendilerini Mekke’ye sokmak istememesi üzerine Hudeybiye’de 

konaklamış ve Hz. Osman’ı da Mekke’ye elçi olarak göndermişti. Hz. Osman’ın dönüşü gecikince, 

Hz. Peygamber bir ağacın altında oturarak ashâbından, Osman öldürülmüş ise ölünceye kadar 

savaşacaklarına dâir söz (biat) aldı. Onlar da ona biat edip, söz verdiler. Sonunda Hz. Osman döndü 
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ve Kureyş’le on yıl süreli Hudeybiye Antlaşması yapıldı. Umre ziyâreti de bir yıl sonraya ertelendi. 

(H. DÖNDÜREN, 2/816) 

‘Allâh’ın eli, onların elleri üstündedir.’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni yüce Allah, onlarla birlikte hazırdır. 

Sözlerini işitir, durumlarını görür, içlerini dışlarını bilir. Aslında Rasûlullah (s) vâsıtasıyla asıl O’na 

bey’at edilmektedir. (S. HAVVÂ, 13/495)  

‘Allâh’ın eli onların ellerinin üzerindedir.’ Bu cümle, Allâh’ın rızâsını beyan eden temsîlî bir 

anlatımdır. Sahâbenin Hz. Peygamber’in elini tutarak yaptıkları biatte Rasûlullah ve eli Allâh’ı ve 

O’nun elini temsil anlamındadır. Dolayısıyla cümle, Allâh’ın gücü, kuvveti, yardımı, desteği, nimeti, 

rızâsı ve sevâbı, müminlerin güç, kuvvet ve verdikleri sözün üzerindedir, anlamındadır. (İ. 

KARAGÖZ 7/243) 

İbnü Cerir tefsîrinde der ki: Bunda iki yön vardır, birisi;  Bey’at yaparlarken ‘Allah eli onların 

ellerinin üzerinde’ demektir. Çünkü onlar Allâh’ın peygamberine bey’at etmekle Allâh’a bey’at etmiş 

oluyorlardı. Birisi de, Allâh’ın kuvveti onların kuvvetinin üzerindedir, demektir. Birincisine göre 

cümle, bey’atı tasvir hâline bir pekiştirme olarak peygamber, Allah Teâlâ’nın bir elçisi, hükümlerini 

uygulamaya memur bir âleti olmak itibâriyle Allâh’ın bir eli tasvir edilmiş, bir hayal ettirilmiştir. 

Çünkü Allah Teâlâ, kendisinden bir cüz olmak mânâsına uzuvlardan beridir. İkinci mânâya göre ise 

başlangıç cümlesi olarak ‘yed’ kuvvet ve kudret veya nîmet mânâsına tevil olunmuştur ki, ikisinin de 

sonucu bu bey’attan oluşan asıl faydanın bey’at edenlere âit olacağını açıklamaktır. (ELMALILI, 

7/161) 

‘Onun için kim bu ahdini bozarsa’ ve bey’atin gereğini yerine getirmezse ‘ancak kendi aleyhine 

bozmuş olur’ Bu ahdini bozmasının zararı sâdece ona döner. İbn Kesir der ki: ‘Yâni bunun vebâli, 

bizzat bozana âit olur; Allâh’ın da ona ihtiyâcı yoktur.’ (S. HAVVÂ, 13/495)  

‘Kim de Allâh’a verdiği ahde vefâ gösterirse, ona da Allah büyük bir ecir verecektir’  ki cennet 

ve rızâsıdır. Orada gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve insan kalbine henüz düşmemiş şeyler 

vardır. (ELMALILI, 7/162)  

 

48/11-17  MALLARIMIZ  VE  AİLELERİMİZ  BİZİ  ALIKOYDU 

11. (Ey Peygamberim! Hûdeybiye senesinde mâzeret ileri sürmelerinden dolayı) bedevîlerden geri 

kalanlar sana: “Mallarımız ve çoluk çocuğumuz(un durumu) bizi alıkoydu. Bizim için (Allah’tan) 

bağışlama dileyiver.” diyecekler. Onlar, kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylüyorlar. De ki: 

“Eğer Allah, size bir zarar diler veya size bir fayda dilerse, kimin O’n(un dilemesin)e karşı 

koymaya, sizden bir şeyi engellemeye gücü yeter? Doğrusu Allah, yaptığınız şeylerden hakkıyla 

haberi olandır.” 

12. Aslında siz, Peygamber’in ve mü’minlerin (umre için çıktıkları yolculuktan) âilelerine aslâ 

dönemeyeceklerini sandınız. Bu (düşünceniz), gönüllerinizde (şeytan tarafından) süslen(ip güzel 

gösteril)di de kötü zanda bulundunuz. (Böylece) helâk (edilecek) olan bir topluluk oldunuz. 

13. Kim Allâh’a ve Rasûlü’ne îman etmezse, (bilsin ki) biz inkâr edenlere alevi çılgın bir ateş 

hazırladık. 

14. Göklerin ve yerin mülkü (hâkimiyeti) yalnız Allâh’ındır. O, dilediğini bağışlar ve dilediğine 

azap eder. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. 
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15. (Ey Peygamberim!) O (Hûdeybiye seferinden, bahâneleri sebebiyle) geri kalanlar, siz (Hayber’i 

fethedip) ganîmetler almak için gittiğiniz zaman: “Bize müsâade edin de peşinizden gelelim.” 

diyecekler. Onlar Allâh’ın (kendi aleyhlerinde olan) sözünü değiştirmek isterler. (Çünkü Allah, 

ganîmetlerin yalnız Hûdeybiye’ye katılanlara verileceğini vaadetmişti.) De ki: “Siz bizim peşimizden 

gelmeyeceksiniz; Allah önceden böyle buyurdu.” (Onlar:) “Hayır! Bizi kıskanıyorsunuz.” 

diyecekler. Doğrusu onlar, (dînî gerçekleri) pek az anlayan kimselerdir. 

16. (Ey Peygamberim!) O bedevîlerden  (gösterdikleri bahânelere inanılıp da seferden) geri 

kalanlara de ki: “Siz yakında pek savaşçı bir kavme (karşı imtihan olarak savaşa) çağrılacaksınız; 

onlarla (ya ölüp öldürünceye kadar) savaşacaksınız yâhut (ön teklifinize göre ya savaşmadan teslim 

olup cizye vermeyi kabul ederler veya sâyenizde) müslüman olurlar.  Eğer itaat ederseniz, Allah 

size güzel bir mükâfat verir; (yok) eğer önceden döndüğünüz gibi (yine) dönerseniz (Allah) sizi 

acıklı bir azap ile azaplandırır.” 

17. (Ancak, savaşa katılmamaktan dolayı) köre bir sorumluluk yoktur. Topala bir sorumluluk 

yoktur. Hastaya bir sorumluluk yoktur. Kim Allâh’a ve Rasûlü’ne itaat ederse (Allah) onu alt 

tarafından ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim de yüz çevirirse, onu acıklı bir azap ile 

cezâlandırır. 

 

11-17. (11).‘(Hudeybiye senesinde mâzeret ileri sürmelerinden dolayı) bedevîlerden geri kalanlar 

sana: “Mallarımız ve çoluk çocuğumuz bizi alıkoydu. Bizim için (Allah’tan) bağışlama 

dileyiver.” diyecekler.’ Rasûlullah (s) Hûdeybiye senesi Umre için Mekke’ye gitmek istediği sırada 

Kureyş’in bir saldırısı veya engel olması ihtimâline karşı Cüheyne, Müzeyne, Gıfar, Eşca, Düil, Eslem 

kabîlelerinin dahi seferber olarak berâber hareket etmesini istermiş  ve maksadı savaş olmadığını 

anlatmak için yanında kurbanlık hayvanlar da götürmüştü.  Bu adı geçen bedevi kabîleler 

karşısında Kureyş, Sakif ve Kinâne ve Mekke’ye komşu Ehabiş denilen kabîleler gibi büyük bir 

düşman görerek gitmekten çekindiler,  henüz îman kalplerinde yerleşmemiş olduğu için Rasûlullah 

ile berâber gitmeyip kaldılar, ‘Muhammed ve ashâbı bu seferden geri dönemez’ dediler. İşte burada 

Cenâb-ı Allah, bunların bu sözlerini ve edecekleri itirâzı Rasûlüne, henüz kendilerine ulaşmasından 

önce bildirmiş ve öyle de olmuştur. (ELMALILI, 7/164) 

(..) Hudeybiye seferine katılmayanlara, Hayber savaşına olmasa da ileride çetin bir düşmana karşı 

yapılacak bir savaşa çağrılacaklarının bildirilmesi, onların münâfıklar olmadığını gösteren 

delillerden biridir. (KUR’AN YOLU 5/72) 

‘Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler.’ Bu ifâdenin iki anlamı vardır: (1) Bu insanların 

siz Medîne’ye ulaştığınızda ileri sürecekleri özürleri tamâmen yalandan ibâret olacaktır. Hâlbuki 

niçin evlerinde kalıp sefere katılmadıklarını kendileri çok iyi biliyor. (2) Onların Allah Rasûlünden 

bağışlanma istemeleri göstermeliktir, sâdece dilleriyle söylerler bunu, aslında onlar bu hareketlerinden 

dolayı ne pişman olmuşlar, ne peygambere tâbi olmadıklarından dolayı günah işlediklerinin 

farkındadırlar, ne de kalplerinde gerçekten bağışlanma arzusu vardır. Akıllarınca onlar, bu tehlikeli 

sefere gitmeyerek çok akıllı hareket ettiklerini zannetmektedirler. Eğer onlar hakikaten Allâh’ı ve 

bağışlamasını göz önünde tutup sakınsalardı, evlerine çekilip seferden uzak kalmazlardı. (MEVDÛDİ, 

5/383) 

‘De ki: Allah size bir zarar gelmesini dilerse veya bir fayda elde etmenizi isterse O’na karşı 

kimin bir şeye gücü yetebilir?’  Allâh’ın hükmünden ve dilemesinden sizin lehinize olan faydalı 

herhangi bir şeye kimin gücü yeter? Şâyet Allah, âilenizi ve malınızı helâk eder veya zâyi ederse, - ki 
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siz onları korumak ve onlardan zararı uzaklaştırmak için bize katılmadınız - veya Allah sizin 

mallarınızı ve âilenizi korumayı murad ederse, onlara kim zarar verebilir? Onları korumak için geride 

kalmaya ne gerek vardı? Zarar gelse def edemeyeceksiniz, fayda gelse zâten bunda size ihtiyaç yoktur. 

Durum sizin dediğiniz gibi değildir. Allah sizin bütün yaptıklarınızdan, geri kalmanızdan ve geri 

kalmasını hazırlayan sebeplerin hepsinden haberdardır. (İ. H. BURSEVİ, 19/351, 352)  

(12).‘Aslında siz, Peygamber’in ve müminlerin (umre için çıktıkları yolculuktan) âilelerine aslâ 

dönemeyeceklerini sandınız. Bu (düşünceniz şeytan tarafından), gönüllerinizde süslen(ip güzel 

gösteril)di de kötü zanda bulundunuz.’ Küfrün yücelip fesâdın üstün geleceği şeklindeki şerli bir 

inanca sâhip oldunuz.  ‘ve helâke mahkûm bir kavim oldunuz.’ Yâni sizler esâsen özünüz itibâriyle 

kalplerinizle, nefislerinizle, niyetlerinizle fesat kimselersiniz; sizde bir hayır yoktur. Yâhut Allah 

katında siz helâk olmuşsunuz, O’nun cezâsına lâyıksınız, demektir. (S. HAVVÂ, 13/498)  

(13).‘Kim Allâh’a ve Rasûlü’ne îman etmezse, biz inkâr edenlere alevi çılgın bir ateş hazırladık.’ 

Alev alev yanan bir ateştir bu…  Bu, bu gibi kimselerin kâfir olduklarının delîlidir; bunun aksini 

ızhar etseler dahi. İbn Kesir bu âyet-i kerîme hakkında şöyle demektedir: ‘Yâni her kim zâhir ve 

bâtında amelini yalnız Allah için ihlâslı olarak yapmayacak olursa, şânı yüce Allah onu çılgın alevli 

cehennem ateşinde azaplandıracaktır. İsterse insanlara, onun gerçek durumundan farklı kanaatler 

verecek şeyleri ızhar etmiş olsun.’ (S. HAVVÂ, 13/498)   

(14).‘Göklerin ve yerin mülkü Allâh’ındır.’ Bütün yaratıklar yalnız O’nun mülküdür. Onlara, O’nun 

emrinin dışına çıkmamak düşer; O’na gereken saygıyı göstermek, O’na îman etmek düşer. Onlar, 

O’nun egemenliği altındadır, herşey O’nundur ve O’ndandır. Mutlak tasarruf sâhibi, mutlak mâlik 

O olduğundan dolayıdır ki ‘dilediğini bağışlar ve dilediğine azap eder’ Dilemesi ve hikmeti 

gereğince bağışlar ve azap eder. İşte O’nun hikmetinin tecellîlerinden birisi de müminleri bağışlaması, 

kâfirlere de azap etmesidir. (S. HAVVÂ, 13/498, 499) 

‘Allah Rahîm ve Gafûr olandır’ Kendisine dönenler, huzûrunda boyun eğenler için bağışlayıcıdır, 

merhametlidir. Bu ifâdeler ile bütün mahlûkat yüce Allâh’a ihlâslâ ibâdete dâvet edilmektedir, O’na 

tevbe edip, O’na yönelmeye çağırılmaktadır. (S. HAVVÂ, 13/499) 

(15).‘O (Hûdeybiye seferinden, bahâneleri sebebiyle) geri kalanlar, siz (Hayber’i fethedip) 

ganîmetler almak için gittiğiniz zaman: “Bize müsaade edin de peşinizden gelelim.” diyecekler.’ 

Yâni çok yakında o vakit gelecek. Bugün tehlikeli bir yolculukta seninle gitmeye cesâret edemeyenler, 

senin pek çok ganîmet malları ele geçirdiğini, kolaylıkla zafere doğru  giderken görecek olan  bu 

insanlar kendiliklerinden ‘bizi de berâberinde götür’ diye koşarak gelecekler. Bu olay, Hûdeybiye 

barışından üç ay sonra Hz. Peygamber (s) Hayber’i kuşatıp kolaylıkla fethettiği zaman meydana 

gelmişti. (MEVDÛDİ, 5/386) 

‘Onlar Allâh’ın (kendi aleyhlerinde olan) sözünü değiştirmek isterler.’ Hayber’e gitmek üzere 

Hayber ganîmetlerinin sâdece Hûdeybiye’ye katılanlara olacağı şeklindeki yüce Allâh’ın vaadini 

değiştirmek istiyorlar. Oysa yüce Allâh’ın vaadi gereği bu ganîmetlere Hûdeybiye’ye iştirak 

etmeyen bedevi araplar ortak olmayacaktır. O bakımdan hem Allâh’ın takdîri, hem de Allâh’ın 

şerîatı dışında kalan istedikleri bu durum, gerçekleşmeyecektir. (S. HAVVÂ, 13/500)  

Hz. Peygamber Hûdeybiye’den dönünce bir iki ay kadar Medîne’de kalmış, hicri 7’nci yılın başında, 

kuzey bölgesinin güvenliğini bozan Hayber Yahûdileri’ni egemenliği altına almak üzere buraya bir 

sefer düzenlemiştir. Üslûptan anlaşıldığı üzere bu âyetler indiğinde henüz Hayber seferine 

çıkılmamıştı. Allah Teâlâ hem yakında düzenlenecek bir seferi ve bu seferin zaferle sonuçlanacağını, 

müslümanların ganîmet elde edeceklerini bildirmekte hem de Hûdeybiye seferine meşru mâzeretleri 
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bulunmadığı hâlde katılmamış olan gruplara bu sefere de katılamayacaklarını tebliğ etmektedir. Bu 

emir ve tâlimat âyette ‘Allâh’ın sözü’ olarak ifâde edilmiş ve onlar istese de değişmeyeceği 

bildirilmiş; Hayber savaşına Habeşistan’dan dönen muhâcirler dışında, yalnızca Hûdeybiye seferine 

katılanlar iştirak etmişlerdir. (KUR’AN YOLU, 5/72)    

‘De ki: “Siz bizim peşimizden gelmeyeceksiniz; Allah önceden böyle buyurdu.” Yâni Hayber 

ganîmetleri sâdece Hûdeybiye’ye katılanların olacaktır. Başkalarına o ganîmetlerden bir şey 

verilmeyecektir. (S. HAVVÂ, 13/500) 

‘(Onlar:) “Hayır! Bizi kıskanıyorsunuz.” diyecekler. Doğrusu onlar, pek az anlayan kimselerdir.’ 

Meselenin fıkhını, ilâhi yönünü anlayacak bir hâlde değiller, ancak dünyâya âit az bir anlayışları var, 

ganîmet denilince gelmek isterler de, ganîmete ne ile, ne hak ile erişilir, peygambere karşı nasıl bir dil 

kullanılır, bilmezler; ‘cehâletle haset ediyorsunu’ derler. (ELMALILI, 7/164, 165)   

(16).‘Bedevilerden (umre seferine katılmayıp) geri kalanlara de ki: Güçlü kuvvetli bir kavme 

karşı savaşmaya çağırılacaksınız.’ Bedevilerin savaşmaya çağırılacakları topluluk, Müseylime’nin 

kavmi olan Beni Hanife ile Hz. Ebû Bekr’in savaştığı ridde ehlidir. (İbn Şihâb ez Zühri ve İbnü ‘ssaib 

el Kelbi’den, M. DEMİRCİ, 3/160) 

Ey Bedevîler! Siz Hayber seferine karılmak istiyorsunuz ama, Allah sizin bu savaşa katılmanızı 

istemiyor. Siz ileride çok güçlü bir kavim ile savaş çağırılacaksınız, savaşma isteğinizde samîmi 

iseniz bu dâvete icâbet eder ve savaşırsınız. (..) Yüce Allah, Hz. Peygamberin umre dâvetine icâbet 

etmeyen bedevîleri hemen cezâlandırmamış, onlara hâllerini düzeltmeleri için fırsat vermiş ve zor bir 

savaşta onları deneyeceğini bildirmiştir. (İ. KARAGÖZ 7/252) 

Allah Teâlâ bu âyette bedevilere savaşacakları düşmana karşı iki seçenek sunmuştur. Bunlardan biri, 

söz konusu topluluk ya savaşacağı bu güçlü kavmi kılıçtan geçirip katledecektir ya da kendileriyle 

savaşılan bu kavim müslümanlığı kabul ederek öldürülmekten kurtulacaktır. Ancak hemen belirtelim 

ki, âyette öne sürülen bu şartlar sâdece ridde ehli (mürtedler) için söz konusudur. O hâlde burada 

sözü edilen güçlü düşmandan maksat Müseylime’nin kabîlesi Beni Hanife’nin de içerisinde yer 

aldığı ehl-i ridde yâni İslâm dîninden çıkan topluluklardır. (M. DEMİRCİ 3/161)  

‘Ya kendileriyle savaşacaksınız yâhut müslüman olacaklar’ cümlesi bu çetin düşmanı belirlemede 

önemli bir ipucu vermektedir. Bilindiği gibi Ehl-i Kitap ile müslümanlar üç farklı ilişki içinde 

bulunabilirler: İslâm’a dâvet, savaş, vergiye ve diğer şartlara bağlı barış ve antlaşma. Arap müşrikleri 

ve mürtedlere gelince seçenek ikiye inmektedir: Ya müslüman olacaklar ya da savaşı göze alacaklar. 

Şu hâlde âyette sözü edilen çetin ve güçlü düşman ya Arap müşrikleri ya da mütedlerdir. 

(KUR’AN YOLU, 5/72, 73.) 

‘Şâyet itaat ederseniz Allah size güzel bir ecir verir’ Bu da cennettir. Nesefi şöyle demektedir: Bu 

âyet-i kerîmede Hz. Ebûbekir ile Ömer’in hâlîfeliğinin sıhhatine işâret vardır. Çünkü yüce Allah 

onlara ‘şâyet itaat ederseniz’ buyruğu ile kendilerini cihâda çağıracak olan kimseye itaat etmelerine 

karşılık sevap vaadinde bulunmuştur. Yâni sizi kendilerine karşı savaşmak üzere dâvet eden kimseye 

itaat ederseniz ‘Allah size güzel bir ecir verir’ Bu buyruk ise kendilerini cihâda çağıran kimseye 

itaat farz olmasını gerektirmektedir. (S. HAVVÂ, 13/501) 

(17).‘(Ancak, savaşa katılmamaktan dolayı) köre bir sorumluluk yoktur. Topala bir sorumluluk 

yoktur. Hastaya bir sorumluluk yoktur.’ Yâni (savaşa) gitmek için sıkıştırma yoktur; kör, topal, 

hasta geri kalabilir, bunlar özürlüdürler. Bununla berâber yasaklanmış da değildir. Kendi arzularıyla 

gidebildikleri takdirde kendilerine engel de olunmaz. Başkalarına yük olacak derecede olmamak 
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şartıyla karşı koymak yönünden sevâba bile erişirler. Nitekim İbni Ümmi Mektum (r) hazretleri a’ma 

olmakla berâber Kadisiye savaşlarının bâzısında bulunmuş, bayrak tutmuştu. Ebû Hayyan Bahir’de 

der ki: Eğer Müslümanların etrâfı çevrilirse cihâdın farziyetinde güç ve yeteri kadarıyla onlar da 

görevlidir. (ELMALILI, 7/165) 

‘Kim Allâh’a ve Rasûlü’ne itaat ederse onu alt tarafından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim 

de yüz çevirirse, onu acıklı bir azap ile cezâlandırır.’ İbn Kesir şöyle demektedir: ‘Dünyâda zillete, 

âhirette de cehenneme mahkûm eder.’ (S. HAVVÂ, 13/502) 

Mâzeretsiz olarak savaşa katılmamak hem hukûki ve dîni hem de ahlâki bakımdan önemli bir ihlâl 

ve itaatsizliktir; başka bir deyişle, günahtır, şerefsizliktir ve suçtur. Bunu ortaya koyan ifâdelerden 

sonra ve önce, sakatlık, hastalık gibi mâzeretlerle savaşa katılmayanların müstesnâ olduğu, onların 

maddi ve mânevi müeyyidelere dâhil bulunmadığı açıklanarak ilgililer rahatlatılmış ve teselli 

edilmiştir. (KUR’AN YOLU, 5/73) 

 

48/18-26  ALLAH  MÜMİNLERE SÜKÛNET VE GÜVENİNİ İNDİRDİ 

18-19. (Ey Peygamberim!) Andolsun ki (Hûdeybiye’de) ağacın altında sana biat ederlerken, Allah 

o mü’minlerden râzı olmuştu. İşte (Allah) kalplerindeki (sadâkatleri)ni bildiği için onların 

üzerine huzur ve güven indirip hem kendilerini yakın bir zafer (olan Hayber’in fethi) ile hem de 

alacakları birçok ganîmetlerle mükâfatlandırdı. Allah mutlak gâliptir, hüküm ve hikmet 

sâhibidir. 

20, 21. (Ey Peygamberim!) Allah size (bundan sonra) alacağınız daha birçok ganîmet de vaadetti. 

Şimdilik bu (Hayber’inki)ni size peşin verdi. İnsanların (size uzanacak) ellerini sizden çekti. 

(Bilesiniz ki) bu, mü’minlere (Allâh’ın yardım edeceğine) bir delil olması ve sizi doğru bir yola 

çıkarması içindir. 21. (Size Allah), henüz güç yetirip ele geçiremediğiniz, fakat Allâh’ın onları 

kuşattığı diğer (zafer ve ganîmet)leri de (vaadetti). Allah herşeye kâdirdir. 

22. Eğer o kâfirler sizinle (Hûdeybiye’de, sulh değil de) savaş yapsalardı mutlaka arkalarına 

dön(üp kaç)acaklardı. Sonra ne bir dost ne de bir yardımcı bulacaklardı. 

23. (Müminlere yardım etmesi) Allâh’ın öteden beri cârî olan (süregelen) sünneti / kânûnu budur. 

(Peygamberini ve gerçek inananları üstün getirir.) (Ey Peygamberim!) Allâh’ın sünnetinde hiçbir 

değişme bulamazsın. 

24. (Ey mü’minler!) Müşriklere karşı size zafer verdikten sonra, Mekke’nin içinde 

(Hûdeybiye’deki sulhtan dolayı) onların ellerini sizden ve sizin ellerinizi de onlardan çeken O’dur. 

Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. 

25. (Ey müminler!) Onlar (Mekkeli müşrikler) , hem kâfir olan / inkâr eden hem de sizi Mescid-i 

Harâm’(ı ziyâret)den ve (orada) bekletilen kurbanları (kesim) yerine ulaşmaktan alıkoyan 

kimseler (Mekkeli müşrikler)dir. Eğer (Mekke’de) kendilerini henüz bilemediğiniz (îmanını 

gizleyen) mü’min erkeklerle, mü’min kadınlar olup da bilmeyerek onları öldürmeniz ve bu 

sebeple onlardan size bir sıkıntı (ve günah /sorumluluk) isâbet edecek olmasaydı (Allah, ellerinizi 

onlardan çekmez, Mekke’nin savaşla fethine izin verirdi). Allah, dilediğini rahmetine eriştirmesi 

için (böyle yapmış)tır. Eğer onlar (Mekkeli mü’minlerle kâfirler) seçilip ayrılsalardı, onlardan 

küfre sapan / inkâr edenleri (ellerinizle) elbet acıklı bir azap ile azaplandırırdık. 
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26. (Ey Peygamberim!) O kâfir olanlar, kalplerine asabiyeti, câhiliye asabiyetini (kibir ve 

bağnazlığını) koymuşlarken, Allah da Rasûlü’nün ve mü’minlerin üzerine huzur ve güvenini 

indirdi. Onları takvâ kelimesine (tevhîde yâni Lâ ilâhe illâllah kelimesine ve sulh akdine vefâya) 

bağladı. Zaten onlar da buna lâyık ve buna ehil idiler. Allah herşeyi hakkıyla bilendir. 

 

18-26. (18, 19).‘Andolsun ki (Hûdeybiye’de) ağacın altında sana biat ederlerken, Allah o 

mü’minlerden râzı olmuştu. İşte (Allah) kalplerindeki (sadâkatleri)ni bildiği için onların üzerine 

huzur ve güven indirip hem kendilerini yakın bir zafer (olan Hayber’in fethi) ile hem de 

alacakları birçok ganîmetlerle mükâfatlandırdı. Allah mutlak gâliptir, hüküm ve hikmet 

sâhibidir.’ Sûrenin 10’uncu âyetinde de işâret edildiği üzere Hûdeybiye’de bir ağaç altında müminler, 

Rasûl-i Kibriya (s)’e Allah yolunda ölünceye kadar savaşmaya söz verdiler. Efendimiz (sav)’in 

mübârek ellerini tutarak bey’at ettiler. Bu bey’ate (Bey’atü‘r Rıdvan) ya da Hûdeybiye Bey’ati 

denildi. Âyet-i kerîmede de haber verildiği üzere bu bey’at, ashâb-ı kirâmın, Cenâb-ı Hakkın yüce 

rızâsını kazanmalarına vesîle oldu. Burada haber verilen ‘yakın fetih’ten maksadın, Hayber’in fethi 

olduğu görüşü hâkimdir. Gerçekten müslümanlar kısa bir zaman sonra Hayber’i fethettiler ve orada 

pek çok ganîmet elde ettiler. Böylece Allah, müslümanlara vaadettiği fetihlerin ilkini bahşetmiş oldu. 

Bununla Hayberlilerin müttefiki olan Esed ve Gatafan kabîlelerinin de müslümanlara hücumlarını 

önledi. Hûdeybiye anlaşması ile de Mekkelilerin taarruzu önlenmiş oldu. Böylece müslümanlar bir 

taraftan düşman taarruzlarından emniyete kavuşturuldukları gibi, bir taraftan da onlara fetihlerin 

kapıları aralanmaya başlamış oldu. (Ö. ÇELİK, 4/574) 

‘üzerlerine sekîneti indirdi’ İbn Kesir’in açıklamasına göre âyet-i kerîmede geçen sekine, (mealde 

huzur ve sükûn); itminan demektir. (S. HAVVÂ, 13/503)  

‘çünkü kalplerindekini bildi’ doğruluk ve samîmiyetlerini ve müşriklerin hareketlerine karşı üzüntü 

ve heyecanlarını bildi. (ELMALILI, 7/170) 

‘ve onları pek yakın bir fetih ile mükâfatlandırmıştır’ Sûrenin başında geçen fetih, Hûdeybiye 

sulhu idi. 18’inci âyette zikredilen yakın fetih, ileride gerçekleşecek, Medîne yakınlarında Yahûdilerin 

yerleşim merkezlerinden biri olan Hayber’in fethidir. 19’uncu âyette sözü edilen ganîmet de 

Hayber’de elde edilecek savaş ganîmetidir. (KUR’AN YOLU, 5/76)  

(20, 21).‘Allah size alacağınız daha birçok ganîmet de vaadetti.’ Bunlar da kıyâmete kadar 

müslümanların fetihleri ve alacakları ganîmetlerdir. Şimdilik bu (Hayber’inki)ni size peşin verdi.’ 

Vaad edilen birçok ganîmetlerden önce Hayber ganîmetlerini âcilen verdi. ‘ve sizden insanların 

ellerini çekti’ Hayberlilerin müttefikleri olan Esed ve Gatafan kabîleleri onlara yardım etmek istediler 

de korkup kaçtılar. Hûdeybiye antlaşması ile Kureyş’in de eli çekildi, Hendek vakasında olduğu gibi 

müslümanlara saldırmak isteyen düşmanların güçleri kırılıp bundan sonra İslâm devletinin güvenlik 

bölgesine girdi. ‘hem de müminlere bir işâret’  gelecekte vaad edilen fetihler ve savaş ganîmetlerinin 

gerçekleşmesine bir görüntü ve işâret ‘olsun’, ‘ve sizi doğru bir yola iletsin’ başarılı kılsın ki o yol 

tek başına ve bağımsız olarak Allâh’a ve Allâh’ın nîmetine güvenme yoludur. (ELMALILI, 7/170, 

171)  

Yâni Allah, Hûdeybiye’de Kureyş kâfirlerine sana el kaldırıp seninle savaşma cesâretini vermedi.’ 

Hâlbuki görünüşte onlar, her bakımdan çok üstün durumda bulunuyorlardı. Ve savaşta kuvvet 

üstünlüğü bakımından da ilerideydiler. Bunlara ek olarak şu da kastedilmiş olabilir: Herhangi bir 

düşman birliği tam o sırada müslümanların Medîne’yi terk edip, 250 mil uzaklıktaki Hûdeybiye’de 

bulundukları sırada Medîne’ye hücum etme cesâretini gösteremedi. Hâlbuki 1400 savaş erinin çekip 
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gitmesinden sonra Medîne cephesi çok zayıf kalmıştı. Yahûdiler, müşrikler, münâfıklar bu durumdan 

faydalanabilirlerdi. (MEVDÛDİ, 5/391)  

‘(Size Allah), henüz güç yetirip ele geçiremediğiniz, fakat Allâh’ın onları kuşattığı diğer (zafer ve 

ganîmet)leri de (vaadetti). Allah herşeye kâdirdir.’ Müfessirler bu ganîmetten neyin kastedildiği 

husûsunda farklı görüşlere sâhiptir. İbni Cerir bunun Mekke’nin fethi olduğu görüşünü ileri 

sürmektedir. İbn Ebi Leylâ ve Hasan-ı Basri ise: Bunlar Bizans toprakları, Mücâhid ise: Kıyâmet 

gününe kadar gerçekleştirilebilecek her türlü fetih ve ganîmettir, derken; İbn Abbas da ‘Bugüne 

kadar yapılan bütün fetihlerdir, demektedir. (S. HAVVÂ,13/504-505) 

Yâni, sizin için başka birtakım fetihler vardır ki,  siz bunları ele geçiremiyordunuz. Ancak yüce 

Allah onları size kolaylaştırmıştır ve sizin için Allah onları saklamıştır. Çünkü şânı yüce Allah 

kendisinden korkan takvâ sâhibi kullarını ummadıkları yerden rızıklandırır.’ (İbn Kesir’den, S. 

HAVVÂ, 13/505) 

(22).‘Eğer o kâfirler sizinle (Hûdeybiye’de, sulh değil de) savaş yapsalardı mutlaka arkalarına 

dön(üp kaç)acaklardı. Sonra ne bir dost ne de bir yardımcı bulacaklardı.’ Şânı yüce Allah, mümin 

kullarına müjde vererek şöyle demektedir: Eğer müşrikler onlarla savaşa kalkışacak olurlarsa, Allah; 

Rasûlünü ve mümin kullarını onlara karşı muzaffer kılar. Küfür ordusu gerisin geri bozguna uğrayıp 

kaçar ve hiçbir dost ve yardımcı bulamaz. Çünkü onlar Allâh’a, Rasûlüne ve onların müminlerden 

oluşan grubuna savaş açan kimselerdir.’ (İbn Kesir’den, S. HAVVÂ 13/505)    

(23).‘(Müminlere yardım etmesş) Allâh’ın öteden beri cârî olan (süregelen) sünneti / kânûnu 

budur. (Peygamberini ve gerçek inananları üstün getirir.) (Ey Peygamberim!) Allah’ın sünnetinde 

hiçbir değişme bulamazsın.’ İbn Kesir şöyle demektedir: ‘Yâni bu, şânı yüce Allâh’ın yaratmaktaki 

sünneti ve âdetidir. Küfür ve îman, hak ile bâtılın açıkça ortaya çıkacağı bir yerde karşı karşıya 

gelecek olursa, mutlaka Allah îmânı küfre karşı muzaffer kılar, hakkı yükseltir, bâtılı alçaltır. Bedir 

günü gerçek dostları olan müminlere yaptığı gibi; onları müşrik düşmanlarına karşı muzaffer kılmıştı. 

Hâlbuki Müslümanların sayıları ve silâhları oldukça azdı. Müşrikler ise hem sayıca hem silâhça 

daha fazlaydı.’ (S. HAVVÂ, 13/505) 

Bu ilâhi yasa değişmez bir kânundur, sürüp gider. Fakat bâzen belirli bir süreye kadar gecikebilir. 

Bu gecikmeye müminlerin tuttukları yol ya da yüce Allâh’ın bildiği davranış biçimleri neden 

olabileceği gibi; bâzen de sebep, müminlere zaferin ve kâfirlere yenilginin doğacağı ortamı 

hazırlamak olabilir. Ki bu ortamın bir değeri ve etkisi olsun. Ya da bu gecikmenin nedeni ne birinci 

ihtimaldir ne de ikinci. Ancak yüce Allâh’ın bildiği başka bir şeydir. Fakat ne olursa olsun, yüce 

Allâh’ın yasası aslâ değişmez. (S. KUTUB, 9/302) 

(24).‘(Ey mü’minler!) Onlara karşı size zafer verdikten sonra, Mekke’nin içinde (Hûdeybiye’deki 

sulhtan dolayı) onların ellerini sizden ve sizin ellerinizi de onlardan çeken O’dur.’ İbn Kesir şöyle 

demektedir: ‘Bu buyruklarla şânı yüce Allah, müşriklerin onlara ilişmelerine fırsat vermediği zamanda 

mümin kullarına olan lütfunu hatırlatmaktadır. Müşriklerin onlara herhangi bir kötülük yapmasına 

fırsat vermediği gibi, müminlerin ellerinin onlara uzanmasına da engel olmuştur. Böylelikle Mescid-i 

Harâm’ın yakınında onlarla savaşmadılar. Aksine şânı yüce Allah her iki grubu da korumuş ve 

aralarında müminler için dünyâda da âhirette de pek çok hayırlı olan güzel sonuçları müminler lehine 

tecelli eden bir barışın yapılmasını gerçekleştirdi.’ (S. HAVVÂ, 13/507)  

‘Sizin müşriklere karşı zafer elde etmenizi sağladıktan sonra’ Bu cümle, hem Hudeybiye barış 

antlaşmasının bir zafer, hem de zaferin Allâh’ın bir lütfu olduğunu, barışta ve savaşta zafer ve başarı 



14 
 

elde etmenin sâdece insanların irâdesi ve çalışması ile değil, aynı zamanda Allâh’ın irâdesi ve lütfu 

ile olduğunu ifâde eder. (İ. KARAGÖZ 7/260)  

Bu zafer nasıldı? Önce:  Müslümanların Hûdeybiye’ye kadar varıp da orada ordu kurmaları bile bir 

zaferdi. Çünkü Hâlid b. Velîd  ikiyüz kadar Kureyş atlısının kumandanı olarak Kürai Gamim’e kadar 

gelmişti, ashâba yaklaşmak istedi, Rasûlullah Abbad b. Bişr’i görevlendirdi. O da atlıları ile ileri vardı, 

karşılarında saf tuttu, öğle vakti olmuştu, Rasûlullah korku namazı kıldı, Hâlid çekildi, gitti. 

Rasûlullah da yolu sağ tarafta yokuşa durup, Hûdeybiye’ye kadar vardı, diye haber verilmiştir. 

(Buhâri, Ebû Dâvud, Ahmed b. Hanbel) İkinci olarak Tirmizi ve daha başkaları Hz. Enes’ten rivâyet 

etmişlerdir ki, seksen kişi sabah namazı vakti, peygamberi öldürme niyetiyle Ten’im dağı tarafından 

peygamber ve ashâbının üzerine inmişlerdi, yakalandılar; sonra da peygamber (fakat barışı olumsuz 

etkilememesi için, KUR’AN YOLU, 5/77)  onları serbest bıraktı. (Müslim, Tirmizi Tefsiru Suretü 

Fetih 1 H. No 3264, Ebû Dâvud, Ahmed b. Hanbel) Bir de bu âyetin Mekke fethi hakkında olduğuna 

dâir İmam-ı Azam Ebû Hanife hazretlerine dayandırılan bir söz vardır. (ELMALILI, 7/171)  

(25).‘Onlar (Mekkeli müşrikler), hem kâfir olan / inkâr eden hem de sizi Mescid-i Harâm’(ı 

ziyâret)den ve bekletilen kurbanları (kesim) yerine ulaşmaktan alıkoyan kimselerdir. Eğer 

(Mekke’de) kendilerini henüz bilemediğiniz (îmânını gizleyen) mü’min erkeklerle, mü’min 

kadınlar olup da bilmeyerek onları çiğnemeniz ve bu sebeple onlardan size bir sıkıntı (ve günah / 

sorumluluk) isâbet edecek olmasaydı (Allah, ellerinizi onlardan çekmez, Mekke’nin savaşla fethine 

izin verirdi).’ Mekke’de müşriklerle birlikte bulunan, onlardan ayırt edilmeyen bir müslüman 

topluluğu da bulunuyordu. Şöyle de denilmiştir: Eğer sizler müşrikler arasında bulunan ve 

bilmeksizin helâk olmalarına sebep teşkil edeceğiniz, bunun sonucunda ise hoşunuza gitmeyecek 

durum ve sıkıntılarla karşı karşıya kalmanız sözkonusu olmasaydı, sizin ellerinizi onlardan geri 

çekmezdi. Kısacası, eğer müminler olmasaydı, sizleri onlara musallat kılardık, siz de onları 

öldürürdünüz, onların kökünü kazırdınız. Fakat aralarında öldürme esnâsında sizin bilmenize imkân 

bulunmayan mümin erkek ve kadınlar bulunmaktadır. Bundan dolayı ellerinizi onlardan çektik. 

(S. HAVVÂ, 13/508)     

‘Allah, dilediğini rahmetine eriştirmesi için (böyle yapmış)tır.’ (Bu) buyruk, âyet-i kerîmenin 

delâlet ettiği ve sözkonusu ettiği Mekke hâlkına ilişilmemesi ile aralarından müminlerin korunması 

maksadıyla onlarla savaşmanın alıkonulmasının sebebini beyan etmektedir. Şöyle buyurulmuş gibidir: 

Bu şekilde ellerin çekilmesi ve azâbın engellenmesi yüce Allâh’ın onların îman edenlerinin hayır 

ve itaatlerini arttırmak üzere rahmetine yâni tevfikine alması yâhut da müşrik olanları arasından 

arzu eden kimsenin İslâm’a girmesi içindir. (S. HAVVÂ, 13/508) 

(…) Yüce Allah, Kureyş’in mağlûp edilip Mekke’nin fethedilmesinin böyle kanlı bir savaş sonucu 

olmasını istemiyordu. Belki de murâd-ı ilâhi, Mekkelilerin her yandan çembere alınması yoluyla 

çâresiz ve güçsüz hâle getirilmeleri, hiçbir eziyete lüzum kalmadan mağlûp olmaları ve nihâyet 

Kureyş kabîlesinin topyekün İslâm’ı kabul edip Allâh’ın rahmetine nâil olmalarına zemin 

hazırlamak idi. Gerçekten de Hûdeybiye’den sonra geçen iki sene bu maksat için kâfi geldi. 

(MEVDÛDİ’den Ö. ÇELİK, 4/578)  

‘Eğer onlar (Mekkeli mü’minlerle kâfirler) seçilip ayrılsalardı, onlardan küfre sapan / inkâr 

edenleri (ellerinizle) elbet acıklı bir azap ile azaplandırırdık.’ Nesefi’nin ifâdesine göre, eğer 

kâfirlerle müslümanlar birbirlerinden ayrılmış olsalardı, o Mekke halkı arasından inkâr edenleri 

elim bir azâba uğratırdık. İbn Kesir’in açıklamasına göre, sizleri onlara musallat eder ve alabildiğine 

onları öldürürdünüz. (S. HAVVÂ, 13/508) 
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(26).‘O kâfir olanlar, kalplerine asabiyeti, câhiliye asabiyetini (kibir ve bağnazlığını) 

koymuşlarken, Allah da Rasûlü’nün ve mü’minlerin üzerine huzur ve güvenini indirdi.’ Burada 

sekînet, (huzur ve sükûn)dan kasıt, huzur, vakar ve hilim (tahammülkârlık)‘dır. Bu ise görmüş 

olduğumuz konumlarda müşriklere karşı takınılan tavırların ifâdesidir. (S. HAVVÂ, 13/509) 

‘câhiliye hamiyeti’ anlamsız, gereksiz, yersiz, aşırı koruyuculuk ve gayretkeşlik demektir. Mekkeli 

müşrikler, kendilerini Kâbe’nin gerçek sâhipleri zannediyor ve Müslümanların Kâbe’yi ziyâret 

etmelerini şereflerinin çiğnenmesi olarak değerlendiriyorlardı. (İ. KARAGÖZ 7/264) 

‘O zaman inkâr edenler, kalplerine taassubu, câhiliye taassubunu yerleştirmişlerdi.’ Kureyş, 

Hûdeybiye antlaşmasında besmeleyi, ‘Bismike Allahümme’ (Ey Allah’ım senin adınla), Rasûlullah 

kelimesini ‘Abdullah’ın oğlu Muhammed’ şeklinde değiştirmişler ve o yıl umre yapmaya izin 

vermemişlerdi. (H. DÖNDÜREN, 2/818)  

Müşriklerin aslında hiç kimseyi Kabeyi ziyaretten men etme hakları yoktu. Bunu da çok iyi 

biliyorlardı. Fakat sırf câhiliye taassubu ile hareket edip, Müslümanların ziyâretine izin 

vermediler. Eğer Allah Rasuılü (s) bu kadar kalabalık bir grupla Mekke’de görünürse, bütün Arap 

yarımadasında şöhretlerinin söneceğini ve gururlarının kırılacağını düşünüyorlardı. Onların son derece 

kışkırtıcı bu câhiliye taassuplarına mukâbil, Cenâb-ı Hak Rasûlünün ve müminlerin kalplerine huzur 

ve sükûn indirdi. Onlara sabır ve vakar verdi. Böylece öfkelenip şuursuzca hareket etmediler. Bilakis 

takvâya sarıldılar. Aşırı davranışlardan kaçındılar. (MEVDÛDİ’den Ö. ÇELİK, 4/579) 

‘Onları takvâ kelimesine bağladı.’ Tirmizi ve (..) Dârekutni ve diğerleri Übey b. Ka’b’dan merfu 

olarak rivâyet etmişlerdir ki takvâ kelimesi ‘La İlahe İllâllah’tır. (ELMALILI, 7/177) 

‘Zaten onlar da buna lâyık ve buna ehil idiler.’ O müminler ilm-i ilâhide o kelimeye daha lâyıktılar 

ve hem de ehildiler. Öyle bir kelimeyle korunmak, diğerlerinden daha çok onların hakları idi. Hem de 

onu korumaya ve ona uymaya ehil olan, müşrikler değil onlar idi. Çünkü Allah onlardan râzı 

olmuştu, o câhiliyyet taassubu sâhibi müşrikler, korunmaya lâyık olmadıkları gibi, onu koruma ve 

devam ettirme ehliyetine de sâhip değildiler. Nitekim öyle oldu, müminler korundu ve güzel âkıbet 

onların oldu. (ELMALILI, 7/177, 178)  

‘Allah herşeyi hakkıyla bilendir.’ O bakımdan işleri maslahatlarına uygun şekilde yürütür. Yâni O, 

kimin hayra kimin de şerre lâyık olduğunu çok iyi bilendir. (S. HAVVÂ, 13/509) 

 

48/27-29  MUHAMMED  ALLÂH’IN  ELÇİSİDİR 

27. Andolsun ki Allah, Rasûlü’ne o rüyâyı hak ile doğru çıkardı. (Ey müminler!) Allah dilerse, 

güven içinde (kiminiz) başlarınızı tıraş ederek ve (kiminiz) saçlarınızı kısaltarak korkusuzca 

mutlaka Mescid-i Harâm’a girecek (ve umrenizi yapacak)sınız. Fakat O, sizin bilmediklerinizi 

bildi de önce yakın bir fetih (olan Hayber fethini) verdi. 

28. Allah, bütün dinlerin üzerinde olduğunu göstermek için, Rasûlü’nü, hem hidâyet (rehberi 

Kur’an) ile hem de (son) hak din (İslâm) ile göndermiştir. (Buna) şâhit olarak da Allah yeter. [krş. 

9/33; 61/9] 

29. Muhammed Allah’ın Elçisi’dir. Onunla berâber olan (mü’min)ler, kâfirlere / İslâm karşıtlığı 

yapanlara karşı çok şiddetli, kendi aralarında ise çok şefkatlidirler. Onların (namazda) rükû 

yaptıklarını (ve) secde ettiklerini görürsün. Onlar, Allah’tan (dâimâ) lütuf ve rızâ isterler. 
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Yüzlerinde secdelerin eserinden (meydana gelen) nişanları vardır. Tevrat’taki nitelikleri budur. 

İncil’deki nitelikleri de (şöyledir: Onlar) filizini çıkaran, derken onu (filizini) kuvvetlendiren, 

kalınlaşan, zamanla gövdesi üzerinde doğrulup dikilen bir ekin gibidir ki ekincilerin hoşuna 

gider, (Allah Rasûlü’nün ashâbı ile birlikte böyle gelişip kuvvetlenmesinin misâlle anlatılması) 

kâfirleri öfkelendirmek içindir. Allah, içlerinden îman edip de sâlih amel işleyenlere, bağışlama 

ve büyük mükâfat vaadetmiştir. 

 

27-29. (27).‘Andolsun ki Allah, Rasûlü’ne o rüyâyı hak ile doğru çıkardı.’ Hz. Peygamber 

Hûdeybiye seferine çıkmazdan önce rüYâsinda kendisini ve ashâbını given içinde, başlarını tıraş 

ederek Mekke’ye girer görmüş ve bu durumu ashâbına haber vermişti. Buna sevinen sahâbiler umre 

seferine çıkmış, ancak Hûdeybiye’den geri dönünce üzülmüşlerdi. Hattâ kimi münâfıklar şüpheye 

düşüp ileri geri konuşmuşlardı. Fakat bunda bir hikmet vardı ve en yakın fetih olan Hayber’le öteki 

fetihlere zemin hazırlanmıştı. (H. DÖNDÜREN, 2/818)   

Sâdık Rüyâlar: ‘İyi rüyâ Allah’tandır.’ (Müslim Rüyâ 3). İyi rüyâlar iki kısma ayrılır: 

Peygamberlerin rüyâsı ve sâlih müminlerin rüyâsı. Peygamberlerin rüyâsı, Allah tarafından 

doğrudan doğruya veya bir melek aracılığıyla gelen ilâhi telkinlerdir. Asıl rüyâ, hak ve gerçek olan 

rüyâ budur. Bu tür rüyâ(lar) Peygamberlere özgüdür. Peygamberimize ilk vahiy ‘sâdık rüyâ’ olarak 

gelmiştir. (Buhâri Bed’ül Vahy 1). (İ. KARAGÖZ 7/267) 

Hadis: ‘Biriniz sevdiği bir rüyâ gördüğü zaman, bu rüyâ Allah’tandır. Onun için Allâh’a hamd etsin 

ve rüyâyı sevdiklerine anlatsın.’ (Buhâri Ta’bir 3; İ. KARAGÖZ 7/267) 

Kötü Rüyâlar: Peygamberimiz kötü rüyâyı ‘hul(ü)m’ olarak isimlendirmiş, iyi rüyanın Allah’tan, 

kötü rüyanın şeytandan olduğunu bildirmiştir. (Buhâri Ta’bir 2, Tirmizi Rüya 4; İ. KARAGÖZ 

7/268). 

‘Allah dilerse, güven içinde başlarınızı tıraş ederek ve saçlarınızı kısaltarak korkusuzca mutlaka 

Mescid-i Harâm’a gireceksiniz.’ Hz. Peygamber rüyâsında ashâbı ile güvenli bir şekilde Mekke’ye 

gidip umre yaptıklarını görmüş ve bunu da anlatmıştı. Umre yapmak için yola çıkmış olan Hz. 

Peygamber ve sahâbîlerini müşrikler Mekke’ye sokmamışlardı. Bundan dolayı Hûdeybiye’de onlarla 

antlaşma yaptılar. Bu antlaşma yapılırken Mekkeliler antlaşmanın başındaki besmelenin “Rahmân” ve 

“Rahîm” kelimesi ile “Allâh’ın Rasûlü” kelimesinin yazılmasına itiraz etmişlerdi. Hz. Peygamber de 

ilerisinin zafer olacağını bildiği için isteklerini kabul etmiş, antlaşmaya “Bismikellâhümme, Abdullah 

oğlu Muhammed’den” şeklinde başlanılmıştı. İşte Allah, bu duruma canları sıkılan mü’minlerin 

gönüllerine ferahlık için (..) (bu) âyeti indirerek rüyâsının gerçekleşeceği müjdesini vermiştir. (H. T. 

FEYİZLİ, 1/513) 

Tıraş veya saçları kısaltmadan (ihramdan) çıkılmaz ve ihram yasakları devam eder. Umre ibâdetinde 

ihramlı olarak Kâbeyi tavaf edip, Safâ ve Merve Tepeleri arasında sa’y yaptıktan sonra saçları tıraş 

edip veya kısalttıktan sonra ihramdan çıkılabilir. (İ. KARAGÖZ 7/269) 

Yâni kiminiz kazıtmış, kiminiz kırktırmış bir hâlde, İhramdan çıkarken tıraş olmak hac veya umrenin 

eylemlerindendir. Buradan anlaşılır ki kazıtmak vâcip değildir. Taksir, yâni kırkmak, kısaltmak ta 

câizdir. Şu kadar var ki, önce ifâde edildiğinden dolayı kazıtmak daha iyidir. (ELMALILI, 7/180)  

Bu cümle içerisinde ‘Allah dilerse’ ifâdesi, Cenâb-ı Allâh’ın vaad ettiği şeyi, yine O’nun dilemesine 

bağlamaktadır. Bu ifâde aynı zamanda, kulların yapmayı plânladıkları şeyleri ‘inşâallah’ diyerek 
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Allâh’ın dilemesine bağlamalarını öğretmek içindir. Yoksa –haşa- Allâh’ın âyette vaad edilen şeyi 

yapıp yapmama konusunda tereddütlü olduğu anlamına gelmez. (İ. H. BURSEVİ, 19/412) 

Burada ayrıca müslümanların Mekke’ye girmelerinin kendi güç ve kuvvetlerine değil, Cenâb-ı 

Allâh’ın dilemesine bağlı olduğuna işâret edilmektedir. (İ. H. BURSEVİ, 19/412)   

‘Fakat O, sizin bilmediklerinizi bildi de önce yakın bir fetih verdi.’ İbn Kesir der ki: Bu fetih ise 

sizlerle müşrikler arasında gerçekleştirilecek barıştır. Nesefi de şöyle demektedir: ‘Burada söz konusu 

edilen fetih, Hayber kalelerinin fethidir. Böylelikle vaadolunan fetih müyesser oluncaya kadar 

müminlerin kalpleri rahat bulmuştur.’ Her iki müfessirin de belirttiği bütün hususlar gerçekleşmiş ve 

ortaya çıkmıştır. (S. HAVVÂ, 13/510, 511)   

Hûdeybiye seferinden birkaç hafta sonra Hayber fethi gerçekleşti. Ertesi yıl kazâ umresi yapılarak 

Allah Rasûlünün rüyâsı gerçekleşti. İki yıl sonra da Mekke fethedildi. Mekke hâlkı için İslâm’a 

büyük zarar veren birkaç kişi dışında genel af ilân edildi. Kâbe putlardan temizlendi. Medîne’ye 

bağlı bir vâli tarafından yönetilen bir belde oldu. Ancak henüz çevreden müşrik topluluklarının da 

Kâbe hac ziyareti devam ettiği için ilk yılda Allâh’ın elçisi, hacca katılmadı. Hz. Ebû Bekir’in 

yönetiminde ilk hac yapıldı. Hz. Ebû Bekir daha yolda iken inen Tevbe sûresinin ilk âyetlerinde, artık 

bundan sonra müşriklere Hicaz’a giriş ve Kâbe ziyâreti yasaklandı. Ertesi yıl (10/632) Allâh’ın 

Rasûlü vedâ haccını îfâ etti ve üç aydan az bir süre sonra da dünyâdan ayrıldı. (DÖNDÜREN, 2/818)  

(28).‘Allah, bütün dinlerin üzerinde olduğunu göstermek için, Rasûlü’nü, hem hidâyet (rehberi 

Kur’an) ile hem de hak din (İslâm) ile göndermiştir.’ Çünkü şeriat iki şeyi kapsamaktadır: İlim ve 

amel. Şer’i ilim, sahih bir ilimdir. Şer’i amel de makbul bir ameldir. O bakımdan âyet-i kerîmenin 

verdiği haberler de haktır; dile getirdiği gerçek te haktır. ‘Şâhit olarak da Allah yeter.’  Yâni 

Allâh’ın vaad ettiklerine dâir O’nun şehâdeti yeterlidir. Nitekim bunlar gerçekleşmiştir ve 

gerçekleşecektir. (S. HAVVÂ, 13/511) 

‘Hak din’ ifâdesinde ‘hak’ kelimesi ‘kendisi sâbit olup diğer dinleri nesh ve iptal eden’ anlamına 

gelir. Âyetin bu kısmı ’hak din olan İslâm’ı tüm dinlere, o dinlerdeki doğru olan bâzı hükümleri, 

bunların üzerinden epey zaman geçmesi sebebiyle değiştirilmesi gerektiği için nesh ederek, bâtıl olan 

hükümlerin de geçersizliğini ortaya koyarak üstün ve gâlip kılmak için’ demektir. Yine bu ifâdede 

‘müslümanları diğer din mensuplarına hâkim kılarak İslâm’ı bütün diğer dinlere üstün ve gâlip kılmak 

için’ anlamı da vardır. (İ. H. BURSEVİ, 19/418, 419)   

Allâh’ın şâhit olarak yetmesi, Hz. Muhammed’in hak peygamber, rüyasının ve söylediklerinin doğru 

olmasına tanıklık etmesidir. (İ. KARAGÖZ 7/270) 

Burada Allah Rasûlü (s)’in berâberinde bulunan ve Kur’an’ın beyânıyla örnek mümin bir cemaat olan 

ashâb-ı kirâmın önde gelen vasıfları tablolar hâlinde beyan edilir. (Ö. ÇELİK, 4/584)  

(29).‘Muhammed Allâh’ın Elçisi’dir.  (1) Onunla berâber olan (mü’min)ler, kâfirlere / İslâm 

karşıtlığı yapanlara karşı çok şiddetli, (2) kendi aralarında ise çok şefkatlidirler.’ Kâfirlere karşı 

Peygamber’in ashâbının sert olması, onların kâfirlere karşı haşin ve katı davranmaları demek değil, 

îmanlarının sağlamlığı, prensiplerinin kesinliği, hayat düzenlerinin olgunluğu ve îmanlarından gelen 

ileri görüşlülüklerinin şaşmazlığı sebebiyle kâfirler karşısında granit bir kaya gibi sağlam 

durmaları demektir. Kâfirlerin istedikleri gibi çevirebilecekleri, şahsiyet tanımayan varlıklar 

değillerdir onlar. Müşriklerin dişleri arasında rahatça çiğneyip eritecekleri yumuşak bir yem değildir 

onlar. Onlar korku ile sindirilemezler. Onlar birtakım ihtiraslarla satın alınamazlar. Hz. 
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Peygamber’in yoluna baş koymuş bu müminleri o yüce dâvâlarından döndürmeye kâfirlerin gücü 

yetmeyecektir. (MEVDÛDİ, 5/397)  

Nesefi şöyle demektedir: ‘Onların kâfirlere karşı zorlu ve çetin olmaları o derece idi ki, elbiselerinin 

kâfirlerin elbiselerine yapışmasından, bedenlerinin kâfirlerin bedenlerine dokunmasından 

sakınırlardı. Aralarındaki merhamet de o dereceye ulaşmıştı ki, bir mümin bir diğer mümini gördü 

mü mutlaka onunla tokalaşır ve onunla kucaklaşırdı. (S. HAVVÂ, 13/513)  

Hadis: ‘Karşılıklı sevgi ve merhametlerinde müminlerin misâli bir tek vücudun misâli gibidir. O 

vücuttaki herhangi bir organ rahatsızlanacak olursa, vücudun diğer kısımları da ateşlenerek, uykusuz 

kalarak ona katılır.’ Yine Hz. Peygamber şöyle buyurmaktadır: ‘Müminin mümine karşı durumu 

birbirlerini güçlendiren yapı taşları gibidir.’ Hz. Peygamber böyle derken parmaklarını da birbirine 

geçirmişti. Her iki hadîs-i şerif, Buhâri Edeb 27 ve Müslim Birr 66’de yer almaktadır. (S. HAVVÂ, 

13/530)  

 (3) ‘Onların rükû yaptıklarını (ve) secde ettiklerini görürsün. (4) Onlar, Allah’tan lütuf ve rızâ 

isterler.’ İbn Kesir der ki: ‘Onları çokça amel işlemekle, çokça namaz kılmakla nitelendirdi. Namaz 

ise, amellerin en hayırlısıdır. Aynı şekilde kıldıkları namazı Allah için ihlâslâ kılmakla ve Allah 

katında büyük sevap olan Allâh’ın lütfunu da içeren cenneti Allah’tan ummakla niteledi. Allâh’ın 

lütfu ise onlara verdiği geniş rızık ve onlardan râzı olmasıdır ki, bu da beklenebilecek en büyük 

lütuftur. (S. HAVVÂ, 13/513) 

(5) ‘Yüzlerinde secdelerin izinden nişanları vardır.’ Allah için ihlâs ile secde edip durdukları 

yüzlerinin temiz ve parlayan nûrâniliğinden bellidir. Bir hadîs-i şerifte ‘Gece namazı çok olanın, 

gündüz yüzü güzel olur.’ (İbn Mâce) Ebû’s Suud tefsirinde der ki: ‘Çok secde etmekten meydana 

gelen izdir.’ Hz. Peygamber (s)’den rivâyet olunan ‘Yâni suratlarınızı sertleştirmeyiniz, sertlikle 

damgalamayınız.’ (İbnü‘l Esir, en Nihâye)  hadisi ile geçen yasaklama, alınlarını yere sürterek o 

sîmâları meydana getirmeye çalışanlar hakkındadır ki, o sırf gösteriş ve fitnedir. Buradaki söz ise 

yalnız Allah için secde eden, tam samîmi secde edenlerin yüzlerinde meydana gelen izdir. 

Mücâhid’den rivâyet edildiğine göre: İbnü Abbas demiştir ki: ‘sîmâhüm fi vücûhihim…’ âyetindeki 

iz, göreceğiniz iz değil, fakat İslâm çehresi, karakteri, tavrı, vakar ve tevâzuudur. Bâzı müfessirler 

de bunu, dünyâdaki secdelerinden, namazlarından kıyâmet günü yüzlerinde meydana çıkacak nur 

diye rivâyet etmişlerdir. (ELMALILI, 7/181, 182)   

Hadis: ‘Şüphesiz ümmetim Kıyâmet günü aldıkları abdestlerin izlerinden oluşan parlaklık ve 

güzelliğinden bilinerek çağrılır. Sizden parlaklığını artırmaya gücü yeten bunu yapsın.’ (Buhâri Salât 

136; İ. KARAGÖZ 7/273, 274) 

Hadis: ‘Kimin gece namazı çok olursa onun gündüz vakti yüzü güzel olur.’ (Tirmizi Salât 174; İ. 

KARAGÖZ 7/273) 

(6) ‘Tevrat’taki nitelikleri budur. İncil’deki nitelikleri de (şöyledir: Onlar) filizini çıkaran, 

derken onu (filizini) kuvvetlendiren, kalınlaşan, zamanla gövdesi üzerinde doğrulup dikilen bir 

ekin gibidir ki ekincilerin hoşuna gider’  toprak sâhipleri ve eğitim öğretim üstadları onları 

gördükçe imrenir. İşte Rasûlullah ve ashâbı böyle hoş, mükemmel, intizamlı, güzel bir ekin gibi 

yetiştirilmiş bir ordudur. Burada Rasûlullâh’ın ahlâkının bereketi, eğitim ve öğretimiyle ümmetine 

ruh ve cisim yönünden verilen hayâti düzen ve neşenin bir ifâdesi ve Mekke fatihlerinin bir geçit 

resmi vardır. Katâde ve Dahhâk’tan rivâyet olunan tefsîre göre bu tasvir Muhammed ümmetinin 

İncil’de zikrolunan sıfatlarıdır. (ELMALILI, 7/182) 
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Nesefi şöyle demektedir: ‘Bu şânı yüce Allâh’ın İslâm’ın başlangıcına ve güçlenip sapasağlam yer 

edinceye kadar gücünün ilerlemesine verdiği bir misâldir. Çünkü Peygamber (s) önce tek başına 

dâvete kalktı; daha sonra yüce Allah kendisi ile birlikte îman edenlerle incecik yeşeren bir ekinin 

zamanla kendisinden doğan diğer parçalarla güçlenerek ekin ekenlerin hoşuna gidinceye kadar 

güçlenmesi gibi güçlendirir. (S. HAVVÂ, 13/513) 

‘Allah bu şekilde onlar sebebiyle kâfirleri öfkelendirir.’ Bu âyet-i kerîmeden İmam Mâlik  - ondan 

gelen bir rivâyete göre - ashâb-ı kirâma buğzeden  Rafızileri tekfir etmek hükmünü çıkarmış ve şöyle 

demiştir: ‘Çünkü Rafıziler ashâb-ı kirâma karşı öfke duyarlar, ashâb-ı kirâma öfke duyan bir kimse 

ise bu âyet-i kerîme sebebiyle kâfir olur. İlim adamlarından bir grup da onunla aynı kanaati 

paylaşmıştır. Ashâb-ı kirâmın faziletine dâir hadîs-i şerifler ile onların kusurlarını dile dolamanın 

nehyedilmesine dâir hadîs-i şerifler çoktur. Şânı yüce Allâh’ın onlardan övgü ile söz edip râzı olması 

da onlar için yeterlidir.’ (İbn Kesir’den S. HAVVÂ, 13/514) 

‘Allah îman edip sâlih amelde bulunanlarına hem mağfiret hem de büyük bir lütuf 

vaadetmiştir.’ Uçsuz, bucaksız ve şerefli rızık vaad etmiştir. İbn Kesir şöyle demiştir: ‘Allâh’ın vaadi 

ise doğrudur, gerçektir. Aslâ değişmez, değiştirilmez. Ashâb-ı Kirâm’ın izini takip eden herkes de 

onların hükmündedir. Ancak ashâb-ı kirâmın belli bir üstünlüğü, önceliği ve kemâli vardır ki, bu 

ümmetten hiçbir kimse bu hususta onlara yetişemez.’ (S. HAVVÂ, 13/514) 

______________________________________ 
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49 / Hucurât Sûresi 

Medîne döneminde inmiştir. 18 âyettir. Sûre adını dördüncü âyette geçen “odalar” anlamındaki 

“hucurât” kelimesinden almıştır. (H. T. FEYİZLİ, 1/514) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

49/1-5  ALLÂH’IN  VE  RASÛLÜNÜN  ÖNÜNE  GEÇMEYİN 

1. Ey îman edenler! (İşlerinizde, söz ve hükümlerinizde) Allah’ın ve Rasûlü’nün önüne geçmeyin. 

Allâh’a saygılı olun, emirlerine ve yasaklarına uygun yaşayın. Çünkü Allah, (herşeyi) hakkıyla 

işitendir, bilendir. 

2. Ey îman edenler! Seslerinizi Peygamber’in sesinin üstünde yükseltmeyin, konuşurken 

birbirinize bağırdığınız gibi (çağırmak için) ona bağırmayın; (yoksa) siz farkına varmadan 

amelleriniz boşa gidiverir. [krş. 24/63] 

3. Doğrusu, Allâh’ın Rasûlü yanında seslerini kısanlar (edepli olup benliğini öne çıkartmayanlar) 

var ya! İşte onlar, Allâh’ın gönüllerini takvâ için imtihan ettiği kimselerdir. Onlar için 

bağışlama ve büyük bir ödül vardır. 

4. (Rasûlüm! Sana âit) odaların ardından seni çağıranlar var ya! Onların çoğu (saygıya) akıl 

erdiremezler. 

5. Eğer onlar, sen yanlarına çıkıncaya kadar (seni çağırmayıp) sabretselerdi, kendileri için elbet 

daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. 

 

1-5. (1).‘Ey îman edenler! Allah’ın ve Rasûlü’nün önüne geçmeyin. Allâh’a saygılı olun, 

emirlerine uygun yaşayın. Çünkü Allah, hakkıyla işitendir, bilendir.’ ‘Öne geçmek ve geçirmek’ 

tâbiri, hakîki ve mecâzi anlamda olur. Buna göre ‘Allâh’ın ve Peygamberin önüne geçmeyin’ 

demek, Allah ve Rasûlünün emir, yasak, helâl, haram, hüküm ve tavsiyelerini dikkate almadan hiçbir 

işe girişmeyin, kural koymayın ve karar vermeyin, demektir. (..) Âyette müminler, Allâh’ın kitabı ve 

Peygamberin sünnetini gözönüne almaksızın acele ile veya baskı ile nefislerine uyarak bir işe 

kalkışmaktan, bir ilke belirlemekten, fetvâ vermekten, Kur’an ve sünnete aykırı söz söylemekten ve 

iş yapmaktan men edilmektedir. (İ. KARAGÖZ 7/277)  

(…) Âyetten görünürde anlaşılan gerek söz, gerek fiil hepsine genel olmasıdır. Rasûlullâh’ın 

meclisinde bir mesele geçtiği zaman ondan önce cevâba kalkışmamaları için de olduğu gibi, yolda 

giderken bir izin, işâret veya ihtiyaç olmaksızın önünde yürümemeleri ve sofrada ondan önce 
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yemeye başlamamaları da içinde olur ki buna usulde genel mecaz yâhut beyanda kinaye tâbir edilir. 

(..) Namazda hiçbir şekilde imamın önüne geçmenin câiz olmamasındaki mânâ da budur. 

Rasûlullâh’ın huzûrunda birisi imam edilip namaz kılınacak olsa onun izni olmaksızın sahih olmaz. Bu 

şekilde bu âyetten herşeyde şeriata uymanın gerekliliğine delil getirilir. (ELMALILI, 7/189) 

(…) Hucurât sûresinde îman edenlerin muâmelât ve hareketlerinde önden giderek kendiliğinden 

kararlar almaması ilk önce Allâh’ın kitabı ve Peygamberin sünnetinde bu konularda ne gibi 

emirler buyurulduğunun araştırılması gerektiği, şeklinde bir uyarı vardır. Ayrıca bu durum 

müslümanların sâdece şahsi işlerine özgü kılınmamıştır. Bilâkis onların her çeşit sosyal ilişkilerine de 

kapsamaktadır. Aslında bu, İslâm anayasasının temel maddesidir ve İslâm devleti onun adâlet 

mekanizması ve meclisi de bu hükme uymak zorundadır. Bu hükmün dışında ve karşısında serbest bir 

karar alınamaz. (MEVDÛDİ, 5/404)  

Âyetin, Hz. Ebûbekir ile Ömer’in Temim oğullarına kimin emir olarak atanacağı konusunda, Hz. 

Peygamber’in huzûrunda tartışması üzerine indiği veya kimi sahâbenin kurbanlarını bayram 

namazından önce kesmesi ve Hz. Peygamber’in onlara yeniden kurban kesmeyi emretmesi üzerine 

indiği nakledilmiştir. (Buhâri, Taberi’den H. DÖNDÜREN, 2/819) 

‘Allâh’a karşı gelmekten sakının.’ Bir insanın müttaki olabilmesi için, îman edip şirkten yâni 

Allâh’a ortak koşmaktan, inkâr ve nifaktan yâni ikiyüzlülükten sakınması, Allah ve Peygamberin emir 

ve yasaklarına, helâl ve haramlarına, ilke ve hükümlerine riâyet etmesi, bütün günahlardan, dünyâ ve 

âhirette kendisine zarar verecek şeyleri yapmaktan sakınması gerekir. (İ. KARAGÖZ 7/278) 

‘Allah her sözü işiten ve herşeyi çok iyi bilendir.’ ‘Semi’ ve ‘alîm’ yüce Allâh’ın en güzel 

isimlerinden ikisidir. ‘Semi’’ her sözü, her duâyı işiten, duyan ve dinleyen demektir. Allah, insanların 

fısıltılarına varıncaya kadar iyi veya kötü her sözünü işitir ve gereğini yapar, duâ ve niyazları duyar ve 

icâbet eder. ‘Alîm’ bilen anlamındaki âlim’ kelimesinin mübâlağalı kalıbı olup herşeyi çok iyi bilen 

demektir. Gerçekten Allah, olmuşu ve olacağı, görünen ve görünmeyen âlemi, yerde ve göklerde 

olup bitenleri, geçmiş, hâli ve geleceği, canlı ve cansız bütün varlıkları, insanların gizli ve âşikâr 

bütün yaptıklarını bilir. (İ. KARAGÖZ 7/278)    

(2).‘Ey îman edenler! Seslerinizi Peygamber’in sesinden yüksek çıkarmayın’ Nesefi şöyle diyor: 

‘Birbirinizle konuştuğunuz takdirde size düşen, onun sesinin ulaştığı sınırdan daha yüksek 

çıkarmamak, (..) (Allah Rasûlü’nün, M. SELMAN) sesinin yüksekliği sizinkinden daha fazla olacak 

şekilde kısmaktır. Tâ ki onun sizden üstün bir meziyeti olsun ve sizden ileri ve önde olduğu da açıkça 

ortaya çıksın.’ (S. HAVVÂ, 14/18) 

‘Birbirinize bağırdığınız gibi Peygamber’e bağırmayın.’ Nesefi şöyle demektedir: ‘O 

konuşmaksızın siz onunla konuştuğunuzda, sakın size yasaklanmış bulunan sesinizi yükseltmeye 

kalkışmayın. Aksine aranızda konuşurken yüksek sesle konuşmak derecesine ulaşmayın. Onunla 

konuşurken bağırmanın zıddı olan âdetâ fısıltıya yakın yumuşak sözlerle konuşun. Yâhut ona: ‘Ya 

Muhammed, ya Ahmed’ demeyin, (ismiyle hitap etmeyin, M. SELMAN). Aksine ona: ‘Ey 

Peygamber! diye hitâbedin, ona karşı sâkin olun, onu tâzim edin. (S. HAVVÂ, 14/19)  

Hadis: Bu âyet indikten sonra Peygamber (s) ile Hz. Ebûbekir gizli konuşur gibi konuşur olmuş, Hz. 

Ömer’in konuşmasının dozu ise, yeniden sormayı gerektirecek derecede düşmüştü. Yüksek sesli olan 

Sâbit İbn Kays ise ‘amelinin boşa gideceği’ korkusu ile Hz. Peygamber’in huzûruna gelmez 

olmuştu. Ancak Allâh’ın Rasûlü ona: ‘Ey Sâbit! Sen hayır ile yaşıyorsun, hayır ile öleceksin. Sen 

cennet ehlindensin’ buyurmuştur. (Buhâri Tefsîru Sûre 49/1; Müslim Îman 187, İbn Hanbel 2/137, 

146, 287’den H. DÖNDÜREN, 2/819)  
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Bakara sûresinde şânı yüce Allâh’ın: ‘Sizden her kim dîninden döner de kâfir olarak ölürse 

onların yaptığı ameller dünyâda da âhirette de boşa gitmiştir.’ (el Bakara 2/217) buyruğu yer 

almaktadır. Hucurât sûresinde de şöyle buyurulmaktadır: ‘Seslerinizi Peygamberin sesinden yüksek 

çıkarmayın. Birbirinize bağırdığınız gibi Peygamberinize bağırmayın, yoksa siz farkına 

varmadan amelleriniz boşa gider.’ (âyet 2) Her iki âyet-i kerîmede de amellerin boşa gitmesinin söz 

konusu edilmesinden, Rasûlullah (s)’e karşı edebe aykırı davranmanın eğer kasdi değil ise hemen 

hemen irtidâda / dinden çıkmaya yaklaştığı, kasdi yapılacak olur ise bizzat irtidad olduğunu 

anlamaktayız. (S. HAVVÂ, 14/52) 

İbn Kesir’den: ‘Onun kabri yakınında sesi yükseltmek bizzat hayatta iken huzûrunda sesi 

yükseltmek gibi çirkin bir şeydir. Çünkü Hz. Peygamber hayatta iken muhterem olduğu gibi, 

kabrinde her zaman saygı gösterilmesi gerekir.’ (S. HAVVÂ, 14/19)   

(3).‘Doğrusu, Allâh’ın Elçi’si yanında seslerini kısanlar var ya! İşte onlar, Allâh’ın gönüllerini 

takvâ için imtihan ettiği kimselerdir. Onlar için bağışlama ve büyük bir ödül vardır.’ Kullanılan 

ifâde, Nesefi’nin de dediği gibi; seslerini kısan kimselerin bu davranışlarının oldukça hoş 

görüldüğünü ve bu amellerinden râzı olunduğunu göstermektedir. Ayrıca bu ifâdeler ile seslerini 

yükseltmek işini işleyenlerin ne kadar büyük bir iş yaptıkları da üstü kapalı olarak dile getirilmektedir. 

(S. HAVVÂ, 14/20) 

‘Allâh’ın imtihânı’ tecrübe ile bilmesi değil, sınav işlemi yapmasıdır. Allâh’ın tecrübe ile bilmeye 

ihtiyâcı yoktur. Âyetteki imtihan, doğru söyleyenler ile yalan söyleyenleri ortaya çıkarmak içindir. 

Allâh’ın sahâbenin kalplerini takvâ için imtihan etmesi, kalplerini genişletmesi, onları ihlâsa erdirmesi 

ve günahtan arındırması anlamındadır. (İ. KARAGÖZ 7/282, 283) 

İlim adamları bu âyet-i kerîmeyi Peygamber (s)’in kabr-i şerîfinin yanında, onun hadîs-i şeriflerinin 

okumaları sırasında da sesleri yükseltmenin men edildiğine delil göstermişlerdir. Çünkü onun 

vefattan sonraki saygınlığı hayatta ikenki saygınlığı gibidir. Ebû Hayyan yine âlimin huzûrunda 

sesi yükseltmenin mekruh olduğundan söz eder. Kendisine eziyet edilmesi ve küçük görülmesi 

mutlak olarak haram olan kimselere karşı eziyet vermek ve küçük düşürmek kastı ile de böyle bir işi 

yapmanın haram olma ihtimâli de uzak değildir. Bununla birlikte açıkça bilindiği gibi, haram oluşun 

da farklı farklı mertebeleri vardır. (S. HAVVÂ, 14/49) 

Hadis: Şunu da belirtelim ki, bu âyet-i kerîme, kalplerin de sınandığını göstermektedir. Kimisi 

sınavı kaybeder, kimisi başarı elde eder. Buna şu sahih hadis de tanıklık etmektedir: ‘Fitneler kalplere 

teker teker arz edilir. Hangi kalp o fitneleri içerse ona siyah bir nokta konulur. Hangi kalp onu 

reddederse ona da beyaz bir nokta konulur. Nihâyet iki tür kalp ortaya çıkar. Birisi dümdüz kaya 

parçası gibi beyazdır, gökler ve yer bâki kaldıkça hiçbir fitne ona zarar veremez. Bir diğeri ise eğik 

duran ve siyaha çalan bir testiyi andırır. Ne mârûfu mâruf olarak tanır, ne münkeri münker olarak 

(tanır). Hevâsından kendisine içirilen müstesna. (Müslim’den, S. HAVVÂ, 14/49) 

(4).‘(Rasûlüm! Sana âit) odaların ardından seni çağıranlar var ya! Onların çoğu (saygıya) akıl 

erdiremezler.’ (…) Yüce Allah ‘Heyetler yılı’ diye isimlendirilen hicretin dokuzuncu yılında Temim 

oğullarından bir heyetin Rasûlullâh’a geldiği zaman meydana gelen bir olaya değinmektedir. Bu yıla 

‘heyetler yılı’ denmesinin nedeni, Mekke’nin fethinden sonra her yerden heyetlerin gelmesi ve 

İslâm’a akın akın girmelerinin bu yıl gerçekleşmesi yüzündendir. Bu gelen insanlar, çölde yetişen 

bedevi ve kaba insanlardı. Bunlar, Peygamber mescidine açılan hanımlarına âit odaların girişinden 

bağırarak ‘Ey Muhammed! gel yanımıza’ diye sesleniyorlardı. Rasûlullah bu kabalığı ve bu rahatsız 

etmeyi hoş görmedi, bunun üzerine (…) (bu) âyet indi. (S. KUTUB, 9/321)  
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(5).‘Eğer onlar, sen yanlarına çıkıncaya kadar (seni çağırmayıp) sabretselerdi, kendileri için elbet 

daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.’ Temim oğulları kendilerinin bir 

kolu olan Anber oğulları esirlerine şefaatçı olmak üzere Medîne’ye gelmişlerdi. Bunların yarısı serbest 

bırakıldı, yarısı için de fidye alındı. Eğer sabretselerdi, tümünün serbest bırakılabileceği 

söylenmiştir. (Kurtubi, ELMALILI’dan H. DÖNDÜREN, 2/819) 

 

49/6-10  İÇİNİZDE  ALLÂH’IN  ELÇİSİ  VARDIR 

6. Ey îman edenler! Şâyet bir fâsık (günahkâr) size bir haber getirirse, doğruluğunu araştırın. 

(Yoksa) bilmeyerek bir topluluğa kötülük eder de, yaptığınıza kesinlikle pişman olursunuz. 

7, 8. (Ey Peygamberin arkadaşları!) Bilin ki Allâh’ın Rasûlü içinizdedir. Eğer o, birçok işte size 

uysaydı, kesinlikle sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah, size îmânı (isteğinizle) sevdirdi; onu 

kalpleriniz onunla süslendi. Küfrü, fâsıklığı ve isyânı da çirkin gösterdi. İşte bu (özelliklere sâhip 

ola)nlar, doğru yolda olanların ta kendileridir. 8. (Bu hâller) Allah’tan bir lütuf ve nîmet olarak 

(verilmiş)tir. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sâhibidir. 

9. (Ey Müslümanlar!) Eğer mü’minlerden iki topluluk birbirleriyle vuruşurlarsa, hemen aralarını 

düzeltin. Eğer onlardan biri, hâlâ (Allâh’ın hükmüne boyun eğmeyip) diğerine saldırırsa, Allâh’ın 

emrine dönünceye kadar saldırana karşı savaşın. Eğer (Allâh’ın emrine) dönerse, artık aralarını 

adâletle düzeltin ve (her işinizde) âdil davranın. Çünkü Allah âdil davrananları sever. 

10. Mü’minler ancak kardeştirler. O hâlde kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allâh’ın emir ve 

yasaklarına uygun yaşayın ki rahmete erişesiniz. 

 

6-10. (6).‘Ey îman edenler! Şâyet bir fâsık (yalancı/günahkâr) size bir haber getirirse, 

doğruluğunu araştırın,’ birden bire kapılmayın da açıklama isteyin, araştırıp anlayın, dinleyin. 

Fâsıkllıktan (günah ve isyan ve inkârdan) kaçınmayan yalandan da kaçınmaz. Fâsıkın karşılığı âdildir. 

(ELMALILI, 7/195) 

Âyette geçen ‘fâsık’ kelimesi, Allah ve Peygamber’e itaat etmeyen kimse demektir. Bu kavram, 

günah olan her türlü inanç, söz, eylem ve davranışları sergileyen kimseleri ifâde eder. Dolayısıyla 

kâfir, müşrik ve münafık fâsık olduğu gibi, yalan, içki, kumar, fuhuş, hırsızlık, insan öldürme, gıybet, 

iftirâ, yalancı şâhitlik, şâhitliği gizleme, fert ve kamu mallarına zarar verme gibi günah olan eylemleri 

yapanlar da namaz, oruç, hac, zekât gibi ibâdetleri terk edenler de fâsıktır. (..) Bu âyette fâsık 

kavramı günahkâr anlamında kullanılmıştır. (İ. KARAGÖZ 7/285) 

Yüce Allah burada emrini fâsıkın getireceği haberin araştırılmasına özel kılıyor. Çünkü onun 

getirdiği haberin yalan olması muhtemeldir. Sonra, İslâm toplumunda o toplumu oluşturan kişilerin 

arasında birbirlerine iletmiş oldukları her haber konusunda bir şüphe yayılmaması gerekmektedir. 

Yoksa müslümanlar arası bilgi akımı felç olmaya yüz tutar. İnanmış bir toplumda asıl olan, fertlerinin 

güvenilir ve birbirlerine iletmiş oldukları haberlerin inanılır ve kabul edilir olmasıdır. Oysa fâsık, 

getirmiş olduğu haberin doğruluğu ortaya çıkana kadar şüphe altındadır. (S. KUTUB, 9/322) 

Şânı yüce Allah, fâsıkın getirdiği haber konusunda işi sağlam tutmayı emretmektedir. Böylelikle bu 

konuda gerekli ihtiyat tedbiri alınmış olur. Tâ ki onun sözüne dayanılarak hüküm verilmekten uzak 

kalınır. Çünkü fâsıkın haberi bizzat yalan veya hatâ olabileceğinden, onun sözüne göre hüküm veren 
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hâkim de bu konuda onun peşinden gitmiş olur. Şânı yüce Allah ise, fesat çıkartanların yolunu 

izlemeyi yasaklamıştır. (İbn Kesir’den, S. HAVVÂ, 14/23) 

Âyet-i kerîmede âdil olan bir kimsenin haberini (haber-i vâhid) kabul etmeye delâlet vardır. Çünkü 

bizler o kimsenin getirdiği haberde duraksayacak olursak, onu ve fâsıkı birbirine eşit tutar ve herhangi 

bir fayda söz konusu olmaksızın da onu da bu konuda sınırlandırmış oluruz.’ (Nesefi’den S. HAVVÂ, 

14/23)  

‘Yoldan çıkmış’ diye çevirdiğimiz fâsık, ‘dînin emirlerine uymayan demektir; yalan haber taşıyan 

kimse de bu kavrama dâhildir. Hz. Peygamberin ashâbı genel olarak doğru, dürüst, takvâ sâhibi 

insanlar olarak kabul edilmişlerdir. Buna göre âyette geçen fâsık kelimesi Velîd’in değil, ona yalan 

haber taşıyan meçhul kişinin niteliğidir. Âyetten çıkan genel hüküm, durumu bilinmeyen veya 

yalancı, günahtan çekinmez olarak tanınan kimselerin verdikleri haberlere ve bilgilere 

güvenilmemesi, bunlara göre hüküm verilmemesi, harekete geçilmemesidir. (KUR’AN YOLU, 5/90) 

Râzi’ye göre (..) söz konusu âyet genel bir hüküm ifâde etmek üzere inmiştir. O hâlde bu âyet, 

falanca şahıs hakkında indirilmiştir, diyenlerin sözüne itibar edilmemelidir. Çünkü ne Allah Teâlâ ne 

de Hz. Peygamber (s) onun falanca hakkında indiğini söylemiş değildir. Ayrıca bu âyetin Velîd 

hakkında indiğini ileri sürmek, onu fâsıklıkla nitelemek demektir. Bu da bir sahâbi için söylenecek bir 

şey değildir. Çünkü böyle bir olayın doğru olduğunu kabul etsek bile, en nihâyet söz konusu 

sahâbinin hatâ yaptığını düşünebiliriz. Hatâ yapana da fâsık denmez. (M. DEMİRCİ, 3/174) 

‘(Yoksa) bilmeyerek bir topluluğa kötülük eder de, yaptığınıza kesinlikle pişman olursunuz.’ 

Yâni işin gerçeğini, olayın özünü bilmeksizin bir topluluğa sataşırsınız. Bunun önlenmesi için bu emir 

verilmiştir. (S. HAVVÂ, 14/24)  

Hadis: ‘Kişiye yalan olarak her duyduğunu söylemesi, (başkalarına aktarması) yeter.’(Müslim 

Mukaddime 5; İ. KARAGÖZ 7/286) 

Haber bir emanettir. Onu tersyüz etmek ve çarpıtmak, ihânet, yalan, insanlara saygısızlık, onları 

aldatmak ve haber alma haklarını ihlâl etmektir. Dolayısıyla yalan söylemek, yalan haber yazmak ve 

yaymak, yalan haberle işlem yapıp suçsuz insanlara zarar vermek büyük günahtır. (İ. KARAGÖZ 

7/286) 

Dînin emirlerine aykırı hareket eden, günah kaygısı taşımayan kimsenin verdiği habere ve bilgiye 

dayanarak hüküm vermek, hareket etmek ve aynı zamanda bu karakterdeki kimseleri işbaşına 

getirmek câiz değildir. (İ. KARAGÖZ 7/287)   

(7, 8).‘Bilin ki Allâh’ın Rasûlü içinizdedir.’ Yâni aranızda Allâh’ın Rasûlünün de bulunduğunu 

biliniz. Onu tâzim ediniz, ona saygı gösteriniz. Ona karşı edepli olunuz, emirlerine uyunuz. O sizin 

menfaatinize, maslâhatınıza olan şeyleri daha çok bilir ve kendinizden daha çok size karşı şefkati 

vardır. Hakkınızdaki görüşü, sizin kendi hakkınızdaki görüşlerinizden daha mükemmeldir.’ (İbn 

Kesir’den S. HAVVÂ, 14/24) 

‘Eğer o, birçok işte size uysaydı, kesinlikle sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah, size îmânı sevdirdi; 

onu kalpleriniz onunla süslendi. Küfrü, fâsıklığı ve isyânı da çirkin gösterdi. İşte bu (özelliklere 

sâhip ola)nlar, doğru yolda olanların ta kendileridir.’ Buna göre îman etmek için yalnız bilgi yeterli 

değildir. Bir irâdenin fiil olabilmesi için sevmek de gereklidir. Bu yüzden dînin başı (1) kesin inanç, 

(2) sevgi ve (3) teslim olmaktır. Âyet: ‘De ki: Eğer Allâh’ı seviyorsanız, bana uyunuz ki Allah da 

sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.’ (Âlu İmran 3/31) Hadis: ‘Kişi dostunun dîni üzeredir. Bu 
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yüzden sizden birisi kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin.’ (Ebû Dâvud Edeb 12, Tirmizi Zühd 45, İbn 

Hanbel 2/303, 334’den H. DÖNDÜREN, 2/820) 

Bâzı fıkıhçılar âyetten şu hükümleri de çıkarmışlardır: ‘Dînin emirlerine aykırı hareket eden, günah 

kaygısı taşımayan kimsenin verdiği habere ve bilgiye dayanarak hükmetmek ve harekete geçmek 

câiz olmadığına göre, böyle kimseleri işbaşına getirmek, önder seçmek, arkalarında namaz kılmak  

da câiz olmaz. (KUR’AN YOLU, 5/91)  

‘(Bu hâller) Allah’tan bir lütuf ve nîmet olarak (verilmiş)tir.’ İbn Kesir der ki: ‘O’nun size 

bağışlamış olduğu bu ihsan, O’nun tarafından sizin üzerinizdeki bir lütuf ve O’nun katından verilmiş 

bir nîmettir.’ ‘ve Allah Alîm’dir, Hakîm’dir’ Kimin hidâyeti kimin de sapmayı hak ettiğini çok iyi 

bilendir. Söz, fiil, şeriat ve takdîrinde hikmeti sonsuz, hakîm olandır. (S. HAVVÂ, 14/25)  

(9).‘Eğer mü’minlerden iki topluluk birbirleriyle vuruşurlarsa, hemen aralarını düzeltin.’ Bu 

emrin muhâtabı, vuruşan iki grubun dışındaki bu iki grubu barıştırma imkânına sâhip tüm 

müslümanlardır. Diğer bir ifâdeyle, Allah katında müslümanların içlerinde vuruşan iki grubu öylece 

seyretmeleri hoş görülmez. Bu üzücü olayın meydana gelmesi hâlinde, tüm müslümanlar bu olayın 

ızdırâbını içlerinde duymalı ve onların aralarını bulmak için gayret göstermelidirler. Savaşan 

muhâlif gruplara Allah’tan korkmalarını telkin etmeli ve tarafların ileri gelenleriyle irtibat kurarak, 

savaşın sebeplerini araştırmalı, her türlü gayreti göstererek onları barıştırmaya çalışmalıdırlar. 

(MEVDÛDİ, 5/408, 409)    

Yüce Allâh’ın ‘aralarını düzeltin’ buyruğunda hitap emir yetkisine sâhip olan kimseleredir. Bu İbn 

Abbas’dan da rivâyet edilmiştir. Böyle bir durumda düzeltmek vâciptir. Aynı şekilde haddi aşan grup 

(fie-i bâğiye) çarpıştığı sürece, onunla çarpışılır. Çarpışmaktan vaz geçip savaştan uzak durursa 

bırakılır. (Âlûsi’den, S. HAVVÂ, 14/27)  

‘Eğer onlardan biri, hâlâ (Allâh’ın hükmüne boyun eğmeyip) diğerine saldırırsa, Allâh’ın emrine 

dönünceye kadar saldırana karşı savaşın.’ Bu ifâdeden de anlaşıldığı gibi müdâhâle emri, âsi ve 

başkaldıran gruba bir cezâ değildir. İstenilen, onların saldırılarının engellenerek, Allâh’ın kitabına 

ve Hz. Peygamber’in sünnetine göre hak olanı kabul etmek ve saldırıdan vaz geçmek kast 

olunmaktadır. Âsi olan grup bu emre uymayı kabul ettiği takdirde, onlara karşı kuvvet kullanmaktan 

vaz geçmek gerekir. Çünkü savaşın gerçek amacı ve nihâi hedefi budur. Artık bundan sonra Hûdûdu 

çiğneyip onlara zulmetmek doğru olmaz. Yapılması gereken, Allâh’ın kitabı ve Hz. Peygamber’in 

sünneti ışığında söz konusu ihtilâfın nedenlerini araştırmak ve haksızın kim olduğuna 

yetkililerce karar vermektir. (MEVDÛDİ, 5/409) 

‘Eğer (Allâh’ın emrine) dönerse, artık aralarını adâletle düzeltin ve (her işinizde) âdil davranın. 

Çünkü Allah âdil davrananları sever.’ Burada sâdece iki tarafı barıştırmak emredilmemiş, onların 

hak ve adâletle barıştırılmaları gerektiği de vurgulanmıştır. Bu bakımdan haklı ve haksız dikkate 

alınmaksızın savaşın durdurulmasının Allah nezdinde bir değer taşımayacağı ortadadır. Ayrıca haklı 

olan tarafa baskı yaparak, haksız olan diğer tarafın yanında yer alıp iki grubu barıştırmaya 

kalkışmak doğru değildir. Çünkü gerçek barış, ancak hak ve adâlete dayanan barıştır. Aksi takdirde 

fesat sürer, saldırgan tarafın cesâreti artar. Sonuçda da bu fesâdın illeti kalkmamış olacağından 

fesat daha da çoğalır ve tekrar tekrar gün yüzüne çıkar. (MEVDÛDİ, 5/409) 

9’uncu âyet, haksız yere devlete başkaldıran gruplar ile devlet arasındaki savaştan değil, hâlk 

arasında meydana gelen anlaşmazlık ve kavgalardan, bunlara karşı güçlü çoğunluğun, hâlkın geri 

kalanlarının adâlet ve hakkaniyet ölçüleri içinde tarafları anlaştırma, aralarını bulma ve gerekirse 

güce başvurarak haksızlığı önleme yükümlülüğünden söz etmektedir.  Devlete baş kaldıran, hukûka 
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boyun eğmeyen âsi gruplar (bâğiler), hâlkın geri kalanına karşı da haksız yere savaş ilân etmiş 

oldukları ve zarar verdikleri için müctehidlerce bu âyetin kapsamına alınmışlar; - bâzı istisnalar 

dışında  – aynı hükme ve işleme tâbi tutulmuşlardır. (KUR’AN YOLU, 6/93)  

Bağy sözlükte: sınırı aşmak, isyan etmek, saldırmak anlamlarına gelir. Terim olarak, meşru devlet 

başkanına karşı kendince doğru gördüğü bir delîle dayanarak isyan etmek demektir. Hâricilerin Hz. 

Ali’ye isyânı gibi. Hz. Peygamber’in ‘Bize karşı silâh kuşanan bizden değildir.’ (Buhâri Fiten 7, 

Müslim Îman 161, 163) ‘Bağy yolunda ölüm cahiliyye ölümüdür.’ (Buhâri Fiten 2) hadisleri dikkat 

çekicidir. Âsilerin esir ve yaralıları hemen öldürülmez, kaçanları izlenmez, malları ganîmet 

sayılmaz. Hanefilere göre, âsilerin mala ve cana verdikleri zararın tazmîni gerekmez. Devlet gücü 

yanında çarpışanlara günah ve keffâret gerekmediği gibi, mala verdikleri zararı da tazmin etmeleri 

gerekmez. (H. DÖNDÜREN, 2/819)  

İslâm toplumu hem dışarıda, hem içeride meydana gelen haksız çatışmalar karşısında ilgisiz ve 

duyarsız kalmaması, barış ve adâletin sağlanması için elinden geleni yapması gerekir. Bu âyet-i kerîme 

gereğince, Müslümanlardan oluşan bir barış gücü olmalı; bu güç, Müslümanlar arasında savaş 

çıkmaması, çıkmış ise sonlandırılması ve barışın adâletle sağlanmasıiçin çalışmalıdır. Bu barış 

gücüne İslâm Ülkeleri’nin tamâmı katılmalı ki, barış sağlanabilsin. (İ. KARAGÖZ 7/292) 

Bâzı Hanbeli âlimleri de bâğilerle çarpışmanın cihaddan daha üstün olduğunu açıkça 

söylemişlerdir. Buna delil olarak da şunu gösterirler: Hz. Ali halîfeliği döneminde cihâdı bırakıp 

onlarla çarpışmıştır. Doğrusu ise bunun mutlak olarak kabul edilmeyeceğidir. Aksine eğer onlarla 

çarpışmanın terk edilmesinden dolayı büyük bir fesâdın ortaya çıkmasından korkuyor ise, o takdirde 

böyle bir fesâdın def edilmesi cihat maslâhatından daha büyüktür. Âyet-i kerîmenin maslahâtına 

göre bâği / ısyan eden mümindir. Çünkü bağyeden ve kendisine karşı bağyedilen her iki tâife de 

mümin olarak nitelendirilmiştir. (Âlûsi’den S. HAVVÂ, 14/28) 

(10).‘Mü’minler ancak kardeştirler.’ Zîrâ hepsi ebedi hayâta sebep olan îman esâsında birleşir din 

kardeşidirler. ‘Onun için iki kardeşiniz arasını düzeltin’ gerek iki fert, gerek iki mümin topluluk 

bozuştuklarında hemen aralarını bulup barıştırın, dinde kardeşliğin gereği budur. ‘ve Allah’tan 

korkun’ yâni bu düzeltme ve kardeşlik takvâdandır. Bozuşmaktan korunun, müminlerin kendi 

aralarında barış ve iyilik bulunmazsa, kardeşlikleri kuvvetli olmazsa kâfirlere karşı mücâdele 

edemezler, Allâh’ın azâbından iyi korunamazlar. Onun için Allah’tan korkun, bozuşmayın, 

bozuşursanız barışmaktan, barıştırmaktan kaçınmayın, her işinizde takvâ yolunu tutun. ‘ki rahmete 

erdirilesiniz.’ (ELMALILI, 7/201) 

‘.. kardeşlerinizin arasını düzeltin’ Barış içinde olun, kavga etmeyin, dövüşmeyin, birbirinize 

zulmetmeyin, kavgalı, hasım ve küs olanları barıştırırn, demektir. (İ. KARAGÖZ 7/296) 

Mü’minler birbirinin derdine ortak olarak, kötülük yapmalarına ve bâtıla meyletmelerine engel olarak, 

hayırda yardımlaşarak, selâmlaşarak, ziyâretleşerek, hediyeleşerek, birbirini koruyarak, Allah yolunda 

yürüyerek, İslâm düşmanlarına karşı birlik olarak kardeştirler. Aralarındaki üstünlük ancak takvâ ile, 

Allâh’ın emirlerine uygun yaşamakladır. Bunun dışında, kan bağları ve beşerî tedbir ve usullerin, 

hiçbiri, dînin getirdiği bu kardeşliği tesis edemez. Bundan dolayı şirkten kaçınmış olan mü’minler, 

İslâm’ın amelle ilgili şartlarını tam yerine getiremeseler bile Kur’an’ın ifâdesi gereği îman yönünden 

kardeş olduklarını bilmeli ve kelime-i tevhid dâvâsında birleşmelidirler. (H. T. FEYİZLİ, 1/515) 

Hadis: Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücûda 

benzerler. Vücûdun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli 

hastalığa tutulurlar.’ (Buhâri Edeb 27 ve Müslim Birr 66’den Ö. ÇELİK, 4/599) 
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Hadis: ‘Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmana teslim etmez. Din 

kardeşinin ihtiyâcını karşılayanın, Allah da ihtiyâcını karşılar. Müslümandan bir sıkıntıyı giderenin, 

Allah da kıyâmet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Bir Müslümanın ayıbını örtenin, Allah 

da kıyâmet gününde ayıplarını örter.’ (Buhâri Mezâlim 3, Müslim Birr 58’den Ö. ÇELİK, 4/600) 

Hadis: ‘Birbirinize haset etmeyin. Birbirinizin aleyhine alışverişi kızıştırmayın. Birbirinize 

buğzetmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinizin alışverişi üzerine alışveriş yapmayın. Ey 

Allâh’ın kulları, kardeş olun! Müslüman müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez, onu yardımsız 

bırakmaz, onu küçük görmez. – Üç defa göğsüne işâret ederek buyurdular ki - ‘Takvâ buradadır. 

Kişiye kötülük olarak müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Her müslümanın diğerine kanı, malı 

ve nâmusu haramdır.’ (Müslim Birr 32’den, Ö. ÇELİK, 4/600)    

 

49/11-12  BİRBİRİNİZİN  KUSURUNU  ARAŞTIRMAYIN 

11. Ey îman edenler! Bir topluluk, bir toplulukla alay etmesin. Ola ki (alay edilen adamlar, Allah 

yanında) kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kadınlar da kadınları alaya almasın. Ola ki onlar, 

kendilerinden daha hayırlıdırlar. Birbirinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü lâkaplarla 

çağırmayın. İman ettikten sonra (kişinin) fâsıklık (damgası yemesi veya din ve ahlâk sınırını 

aşması) ne kötü isimdir! Kim de tevbe etmezse işte onlar zâlimlerin ta kendileridir. [bk. 104/1] 

12. Ey îman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin 

gizli kusurunu (câsus gibi) araştırmayın ve biriniz, diğerini çekiştirmesin. Herhangi biriniz 

(normal insan olarak) ölmüş kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte bundan iğrendiniz (değil mi?) 

O hâlde ‘Allâh’a saygı duyup emir ve yasaklarına riâyet ederek yaşayın’ aykırı davranmaktan 

sakının. Şüphesiz Allah tevbeleri kabul edendir, çok merhametlidir. [bk. 17/36] 

 

11-12. (11).‘Ey îman edenler! (1) Bir topluluk, bir toplulukla alay etmesin.’ Yâni, (…) erkekler 

başka erkeklerle alay etmesin. Bundan kasıt ise, onların aşağı ve küçük görülmelerinin 

yasaklanmasıdır.  Böyle bir davranış haramdır. (S. HAVVÂ, 14/33) 

Kurtubi demiştir ki: Alay etmek; hakâret ve horlamak ve gülünecek şekilde ayıp ve kusura 

dokunmaktır. Bâzı fiilini veya sözünü hikâye ve işâret veya îmâ ile yâhut lakırdısına veya işine veya 

herhangi bir kusuruna veya suratına gülmek ile de olur. Diğer bir târife göre bir şahsı huzûrunda 

gülünecek şekilde sözle veya hareketle aşağılamaktır. Kâmus’un ifâdesine göre eğlenmektir. 

(ELMALILI, 7/204, 205) 

‘Ola ki (alay edilen adamlar, Allah yanında) kendilerinden daha hayırlıdırlar.’ (…) Bu 

yasaklamanın sebebi sorulmak istenilirse, her mümin şöyle inanmalıdır: Olabilir ki eğlenilen, Allah 

yanında o eğlenenden daha hayırlı olsun, çünkü insanlar yalnız görülebilen hâlleri bilebilirler, iç 

yüzünde gizli yönleri bilemezler. Allah yanında tartı tutacak olan ise vicdanların ihlâsı, kalplerin 

takvâsıdır. İnsanın ilmi ise, onun Allah yanındaki tartısını tartmağa, iki kalbin gizli meyillerini 

ölçmeye yeterli değildir. Onun için kimse dış görünüşe bakıp da gözünün kestiğini horlamaya, 

eğlenmeye cüret etmesin, eğer Allah yanında vakarlı, saygılı olan bir şahsa, hakâret etmiş olursa, 

nefsine ne büyük zulmetmiş olur. (ELMALILI, 7/205)  
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‘Kadınlar da kadınları alaya almasın. Ola ki onlar, kendilerinden daha hayırlıdırlar.’ (…) 

Uymamız emredilen birinci edep müminin mümin ile alay etmemesi edebidir. Daha sonra yüce Allah 

ikinci edebi şöyle zikretmektedir:  

(2) ‘Birbirinizi ayıplamayın / karalamayın.’ Yâni kiminiz kiminizi ayıplayıp tenkid etmesin. 

Nesefi şöyle demektedir: ‘Sizin dîninize mensup olan kimselere ta’n etmeyiniz. (Kusurları 

dolayısıyla ayıplamayınız) Âyet-i kerîmede geçen ‘el lemz’ tenkid ve dil ile vurup yaralamaktır. 

Bütün müminler ise bir tek nefis gibidir. Mümin bir başka mümini ayıpladığında kendisini ayıplamış 

gibi olur. Mânâsının şu olduğu da söylenmiştir: Sizler ayıplanmanıza sebep teşkil edecek şeyler 

yapmayınız. Çünkü bu işi yapan bir kimse hakikatte kendi kendisini ayıplamış olur. (S. HAVVÂ, 

14/34) 

‘karalamayın’ diye anlam verdiğimiz ‘ve lâ telmizû’ fiilinin kökü olan ‘lemz’ kelimesi, bir insanın 

yüzüne karşı sözle vaya el ile veya kaş göz işâretiyle karalamak, küçük düşürmek, şeref ve haysiyetine 

leke sürmek, ayıplamak ve yermek anlamlarına gelir. Bunlar kişinin yüzüne değil de arkasından 

yapılırsa ‘hemz’ denir. Hümeze sûresinin birinci âyetinde her iki davranış, ‘insanları arkalarından 

veya yüzüne karşı dil ile veya el, kaş ve göz işâretiyle çekiştiren her kişinin vay hâline!’ denilerek 

kınanmaktadır. (İ. KARAGÖZ 7/300)  

‘lemz’ kişiyi haksız yere eleştirmektir. (..) Haklı eleştiri yapmak veya hatâları ve yanlışları usulü 

dâireside söylemek ‘lemz’ değil, ‘iyiliği emir, kötülüğü engellem’ görevidir. (..) İnsanları işlediği 

‘kusur ve hatâlı davranış’ın diğer insanlara ve topluma bir zararı sözkonusu değilse bu kusurun 

gizlenmesi daha uygun olur. (İ. KARAGÖZ 7/300, 301)   

(3) ‘Birbirinizi kötü lâkaplarla çağırmayın.’ (Üçüncü edep) Âyette, müminlerin birbiriyle alay 

etmesi veya kötü lâkap takması ‘fâsıklık’ olarak nitelendirilmiştir. Buna göre kişiyi hoşlanmadığı bir 

lâkapla anmak câiz olmaz. Güzel lâkap ve künye ise teşvik edilmiştir. Hz. Ebûbekir’e ‘Sıddîk’ (çok 

tasdik edici), (Hz.) Ömer’e ‘Fâruk’ (Hakla bâtılı ayıran), Hâlid İbn Velîd’e ‘Seyfullah’ (Allah’ın 

kılıcı) denilmesi gibi. Hz. Peygamber Medîne’ye hicret edince, ensardan kimileri iki – üç adla 

çağırılıyor, onlardan kimisi bundan inciniyordu. Yukarıdaki âyet bunun üzerine inmiştir. (İbn 

Kesir’den, H. DÖNDÜREN, 2/820, 821) 

Kötü lâkaplar insanları rencide eder, kırgınlık ve dargınlıklara sebep olur. Özellikle engelli insanları 

engelleriyle anmak, meselâ kör Ali, topal Hasan, kel Mahmut, deli Mustafa ve benzeri nitelemeler son 

derece kötü bir isimlendirmedir. Hiç kimse kel, kör, topal ve deli olmak istemez. Bu tür nitelemeler 

kişinin onur ve haysiyetini zedeler. Dolayısıyla lâkap takan kişi bu sözleriyle büyük günah işlemiş 

olur. (İ. KARAGÖZ 7/302) 

‘İman ettikten sonra fâsıklık ne kötü isimdir!’ Yâni îmandan sonra bu yasaklanan şeyleri, alay 

etmeyi veya ayıplamayı veya kötü lâkap takmayı işleyenler, fısk yapmış ve böylece kendilerine 

fâsıklığı uygun görmüş olurlar. Hâlbuki îmandan sonra fâsıklık veya fısk ile anılmak ne fena bir 

anılma, ne çirkin bir addır. (ELMALILI, 7/206) 

(12).‘Ey îman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır.’ Şânı yüce 

Allah, mümin kullarına zannın pek çoğundan sakınmalarını emretmektedir. Zan ise, âile, akraba ve 

insanları yersiz olarak itham altında tutmak, onların hâinliklerinden çekinmektir. Çünkü böylesi bir 

düşünce kimi zaman katıksız bir günah olabilir. İhtiyâten bunun birçoğundan sakınılmalıdır. (İbn 

Kesir’den, S. HAVVÂ, 14/35) 
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(…) Zannın hepsi günah ve vebâl değildir. Allâh’a ve müminlere güzel zan gibi vâcip olan zan da 

vardır. Nitekim Nûr sûresinde ‘Erkek ve kadın müminlerin bu iftirâyı işittiklerinde kendi 

vicdanları ile iyi zanda bulunup da…’ Nûr, 24/12) buyurulmuş ve Kudsi Hadis’te ‘Ben kulumun 

bana zannı yanındayımdır.’ (Buhâri, Müslim Zikir 19, Tirmizi) diye rivâyet olunmuştur. Hz. 

Peygamber (s) buyurmuştur ki: ‘Her biriniz ancak Allâh’a iyi zanda bulunarak ölsün.’ (Müslim, Ebû 

Dâvud) ve ‘Güzel zan îmandandır’ (Ebû Dâvud, Dârimi) buyurulmuştur. Uygulamada kesin olmayan 

hususlarda zannî delili ile amelin vâcip olduğu yerler de vardır. Sonra geçime âit hususlarda olduğu 

gibi mubah olan zanlar da vardır. Lâkin zannın bir kısmı da haramdır. Yakin vâcip olan ilâhi 

hususlarda ve peygamberlik konusunda zan haram olduğu gibi Allâh’a ve iyi kimselere karşı kötü 

zan da haramdır. Peygamber (sav) buyurmuştur ki: ‘Allah Teâlâ müslümandan kanını ve ırzını ve 

kendisine kötü zanda bulunulmasını haram kılmıştır.’ (Müslim, Ahmed b. Hanbel’den ELMALILI, 

7/207) 

Tefsir ettiğimiz âyet gereği insanlar veya olaylar hakkında kanıta dayalı doğru bilgiye göre karar 

vermek ve gerçeği bulmak için araştırma yapmak gerekir. Başkaları aleyhinde konuşmak ve karar 

almak sözkonusu olduğunda zan ile hareket edilmez, edilmemesi gerekir. Çünkü zan, birçok kere 

isâbetsiz olabilmektedir. Zanna dayalı hüküm ile iftirâ edilmiş ve vebâle girilmiş olabilir. Bu nedenle 

kötü zan haramdır ve kaçınılması gerekir. Bilinmeyen bir kişi hakkında iyi zan vacip olmasa bile 

kötü zan câiz değildir. (İ. KARAGÖZ 7/306) 

(…) Bu âyet, insanların birbirleri ile ilişkilerinde uyulması gereken bir prensip getirirken, İslâm’ın 

tertemiz toplumunda yaşayan insanların hakları çerçevesinde bir koruma duvarı örer. Dolayısıyla bu 

toplumda kişiler bir töhmetten dolayı cezâlandırılmazlar, bir şüpheden dolayı yargılanmazlar ve 

insanların yargılanmalarında zan asıl temel dayanak olamaz. Hattâ zan, insanlar hakkında ya da 

çevreleri üzerinde kovuşturma için bile gerekçe olamaz. (S. KUTUB, 9/330) 

‘Birbirinizin gizli işlerini araştırmayın’ (tecessüs etmeyin) Yâni müminlerin eksikliklerini 

bulacağız, açık delil ve işâretler elde ederek zan ve yakin meydana getireceğiz diye câsus gibi inceden 

inceye yoklayıp araştırmayın da açık olanı tutun, Allâh’ın örttüğünü örtün. (ELMALILI, 7/208) 

Hadis: ‘Müslümanların eksiklerini, ayıplarını araştırmayın. Zîrâ her kim müslümanların ayıplarını 

araştırırsa Allah Teâlâ da onun ayıbını tâkip eder, nihâyet onun evinin içinde de olsa rezil ve rüsvay 

eder.’ (İbn Mâce Hudud 5, Tirmizi Birr 84, Ebû Dâvud’dan ELMALILI, 7/208) 

Şerefli ve yüce İslâm toplumunda insanlar canları, yuvaları, sırları ve ayıplarından emin olarak 

yaşarlar. Hangi gerekçe ile olursa olsun, insanların can, konut, gizli sırlar ve ayıp dokunulmazlığı 

çiğnenemez. Hattâ bir suçu izleme ve kovuşturma izni İslâm düzeninde insanların ayıplarını 

araştırmak için bahâne olamaz. Herkes dış görünüşüne göre değerlendirilir. Dolayısı ile insanların 

içlerini kimsenin araştırmaya hakkı yoktur. İnsanlar, ancak ve ancak dışa vurdukları suçlar ve aykırı 

davranışları nedeni ile cezâlandırılırlar. Hiçbir kimsenin birisi hakkında zanda bulunmaya, tahmin 

yürütmeye hattâ insanların gizlice herhangi bir yasak hareketi yapıp yapmadıklarını öğrenmeye ve 

bunun için onların ayıplarını araştırmaya ve onları yakalamaya hakkı yoktur. Yapabilecek tek şey 

vardır; O da suçlunun suçu işlediği ve bunu açığa vurduğu zaman, her suç için İslâm’ın getirdiği ve 

belirttiği diğer garantiler eşliğinde cezâlandırılmasıdır. (S. KUTUB, 9/330, 331) 

Siyâset ile uğraşan pek çok kimse, haber alma örgütlerinin modern devlet için kaçınılmaz bir şey 

olduğu görüşündedirler. Peki böyle bir çağda İslâm devleti ne yapacaktır? Cevap: Düşmanı 

gözetlemek tecessüsün yasaklanması kapsamına girmez. Çünkü Rasûlullah (sa) Kureyşlilere karşı 

gözetleyiciler ve câsuslar gönderirdi. Nehyedilen, müslümanlara karşı tecessüstür. İslâm devletinde 

haber alma örgütlerine ihtiyaç bırakmayan şey de müslüman kimsenin uyanıklığı, onun hükümeti ile 
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kaynaşmasıdır. Ayrıca herhangi bir hâinlik yâhut güvenliğe karşı bir tehlikeyi hissettiği zaman, bunu 

yetkililere bildirmesidir. (S. HAVVÂ, 14/59)    

Özel hayâtın gizliliği temel insan hakları arasında yer alır, izinsiz kimsenin evine girilemez (24/27-

28), eşyâsı aranamaz, mektubu okunamaz. Bir insanın gizli hâlini araştırmak şöyle dursun, başkalarına 

veya kamuya zararı sözkonusu değilse bir kusurun gizlenmesi, açıklanmasından daha iyidir. Hadis: 

‘Kim bir Müslümanın hatâsını ve kusurunu örtüp gizlerse, Allah da onun dünyâ ve âhirette bir hatâsını 

ve kusurunu örtüp gizler.’ (İbn Mâce Hudud 5; İ. KARAGÖZ 7/306, 307) 

‘ve biriniz, diğerini çekiştirmesin.’ Gıybet, bir kimsenin arkasından hoşlanmayacağı bir şey 

söylemektir. Hz. Peygamber (s) buyurmuştur ki: ‘Bilir misiniz gıybet nedir?’ ‘Allah ve Rasûlü daha 

iyi bilir’ dediler. ‘Kardeşini, hoşlanmayacağı bir şeyle anmandır’ buyurdu. ‘Ya söylediğim 

kardeşimde varsa?’ denildi. ‘Eğer söylediğin onda varsa gıybet etmiş olursun ve eğer onda yoksa o 

vakit ona iftirâ etmiş olursun’ buyurdu. (Müslim Birr 70, Tirmizi, Ahmed b. Hanbel) Demek ki 

bundan önceki âyette yüzüne karşı ayıplamak yasaklandığı gibi burada da gıybet yasaklanmıştır. 

(ELMALILI, 7/209) 

Kişinin bedeni, nesebi, davranışı, işi, elbisesi, evi, bineği ve benzeri şeylergıybet konusu olabilir. 

Gözün şaşılığı, saçların döküklüğü, uzun veya kısa boylu, siyah veya sarı renkli oluşu gibi nitelikler 

hakkında alaylı bir şekilde söz edilmesi gıybet olur. Gıybet söz, yazı, el, kol, göz ve kaş işâretleri ile 

de yapılabilir. (İ. KARAGÖZ 7/307) 

Gıybet icmâ ile haramdır. Bundan tek istisnâ cerh ve tadilde olduğu gibi herhangi bir maslahat 

sebebiyle yapılmasının gerekmesi hâlidir. Ayrıca öğüt verme de bu istisnâlar arasındadır. Hz. 

Peygamber’in mâlûm fâcir kimsenin yanına girmek üzere kendisinden izin istendiğinde söylediği şu 

söz de bu türdendir: ‘Ona izin veriniz, O bu aşîretin ne kötü bir mensûbudur!’  Yine Fâtıma bint 

Kays’a (r) Muâviye ile Ebû Cehm ona tâlip olduğunda söylediği şu sözler de buna örnektir: 

‘Muâviye fakirin birisidir, Ebû‘l Cehm ise (çokça döven) sopasını omuzundan indirmeyen birisidir.’ 

Bu şekilde olabilecekler de böyledir. Bundan sonra geri kalan bütün gıybetler de alabildiğine 

haramdır. (S. HAVVÂ, 14/60) 

Gıybet eden ölü bir insanın etini yiyen kişi gibi kötü ve çirkin bir davranış yapmış, büyük günah 

işlemiş, kul hakkı üstlenmiş, fâsık ve isyankâr konumuna düşmüş olur. Allâh’a tevbe etmedikçe ve 

gıybeti yapılan kimse hakkını helâl etmedikçe gıybetin günahından kurtulamaz. Gıybetin hiçbir 

olumlu yanı, fert ve topluma zerre kadar yararıyoktur. (..) Söylediği söz, yaptığı fiil ve sergilediği 

davranış her türlü günahı ve kötülüğü işleyen, fert ve topluma zararlı olan, sözgelimi hırsızlık ve 

iftirâ eden, ırz ve nâmus düşmanlığı yapan bir kimsenin zararından korunması için bu kişinin kötü 

davraışları bir başkasına söylenebilir. Bu gıybet değildir. (İ. KARAGÖZ 7/308)   

(…) Kötülüğü gidermek için veya fetvâ almak için veya şerrinden korunmak için yâhut topal 

demek gibi târif için olursa gıybet olmaz. Bunun gibi, işlediği fıskı, zulmü açıklayan bir kimse olur 

da onun fıskını, zulmünü anarsa yine gıybet olmaz. Lâkin başka bir ayıbını zikrederse gıybet olur. 

İbnü Şeyh, Enes (r)’den: Hz. Peygamber (s) ‘Her kim hayâ örtüsünü atarsa, artık onun gıybeti yoktur.’ 

(Beyhaki’den, ELMALILI, 7/209) 

‘Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte bundan iğrendiniz (değil mi?) O 

hâlde ‘Allâh’a saygı duyup emrine uygun yaşayın’ aykırı davranmaktan sakının. Şüphesiz Allah 

tevbeleri kabul edendir, çok merhametlidir. ‘ İbn Kesir der ki: ‘Yâni sizler tabiatınız itibâriyle 

bundan tiksindiğiniz gibi, şer’an da bundan tiksininiz. Çünkü onun cezâsı böyle bir şeyden daha 

ağırdır.’ Böylelikle gıybete karşı nefret uyandırılmakta ve ondan sakındırılmaktadır. Âyet, gıybet 
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yapma işini ölmüş bir kardeşin etini yemek şeklinde örnek vermekle yetinmemektedir. Katâde şöyle 

demektedir: ‘Sen kurtlanmış bir leş gördüğün zaman nasıl ondan yemekten tiksiniyor isen, hayatta 

iken kardeşinin etini yemekten de öylece tiksin.’ (S. HAVVÂ, 14/36) 

Hadis: Enes b. Mâlik’ten dedi ki: Rasûlullah (s) şöyle buyurdu: ‘Mirâca çıkarıldığımda bakırdan 

tırnakları ile yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan bir topluluk gördüm. ‘Bunlar kimlerdir ey Cebrâil?’ 

diye sordum. O: ‘Bunlar insanların etlerini yiyen ve nâmuslarına dil uzatanlardır’ dedi.’ Bunu da tek 

başına Ebû Dâvud (Edeb 35, No 4878) rivâyet etmiştir. İmam Ahmed de bu şekilde bir başka yoldan 

rivâyet etmiştir. (S. HAVVÂ, 14/61)   

Âyette sû-i zan, gizlileri araştırma ve gıybet yasaklandıktan sonra ‘Şüphesiz Allah tevbeyi çok kabul 

eden ve çok merhamet edendir’ cümlesiyle verilmek istenen mesajı şöyle anlayabiliriz: Müminler 

hakkında kötü zanda bulunmayın, müminlerin gizli hâllerini araştırmayın ve gıybetlerini yapmayın; 

yaparsanız Allâh’a karşı gelmiş, isyan etmiş olursunuz. Bu duruma düşerseniz tevbe etmeniz gerekir. 

Tevbe ederseniz Allah tevbenizi kabul eder ve size merhametle muâmele eder. Ayrıca bu üç davranışla 

kul hakkı ihlâl edildiği için hak sâhibinden hrlâllik alınması da gerekir. (İ. KARAGÖZ 7/310) 

 

49/13-14  ALLAH  YANINDA  EN  DEĞERLİNİZ 

13. Ey insanlar! Şüphesiz biz, sizi bir erkekle bir dişiden yarattık (ırkınız ve şahsınızla övünmeniz 

için değil; sırf iyilik uğrunda) tanışasınız (yarışıp ve yardımlaşasınız) diye sizi boylara ve kabîlelere 

ayırdık. Hiç şüphesiz ki sizin Allah yanında en şerefliniz, en takvâlınız (Allah’ın emirlerine en 

uygun yaşayanınız ve günahlardan sakınanınız)dır. Şüphesiz, Allah hakkıyla bilendir, (herşeyden) 

haberi olandır. 

14. (Ey Peygamberim!) Çöldeki (bedevî) Araplar (gelip): “İman ettik.” dediler. De ki: “Siz 

(gönülden) îman etmediniz. (Fakat:) ‘Müslüman olduk/teslim olduk’ deyin. Henüz îman 

kalplerinize (tam) girmedi. Eğer Allâh’a ve Rasûlü’ne (tam) itaat ederseniz (îmanınız sahih ve 

kâmil olur); O’da amelleriniz(in sevâbın)dan hiçbir şeyi eksiltmez. Çünkü Allah, çok bağışlayan, 

çok merhamet edendir.” [krş. 8/2-4] 

 

13-14. (13).‘Ey insanlar! Şüphesiz biz, sizi bir erkekle bir dişiden yarattık’ Âdem ile Havvâ’dan 

veya her birinizi bir ana ile bir babadan yarattık, yâni bu yönden hepiniz eşitsiniz, birbirinize karşı 

övünmeye veya şu kavim diye aşağılamaya hak yoktur. Bu sebeple bir insanlık kardeşliği vardır ki, 

onun bile öyle alay etmeye ve birbirinin etini yercesine gıybete engel olması gerekir. ‘ve sizi milletler 

ve kabîleler yaptık ki, tanışasınız’ yâni soylarınız, atalarınızla övünmek için değil birbirinizi soyu 

sopu ile tanıyarak ona göre yardımlaşmanız içindir. (ELMALILI, 7/211, 212) 

Yaratılış bakımından bütün insanlar eşittir. Çünkü onları yaratan bir’dir, onların yaratıldığı madde 

ve yaratılış yolu da birdir. Hepsinin bağı, bir anne ve bir babaya dayanır. Bir de, bir kimsenin, 

herhangi bir milletin yurdunda veya âile topluluğu içinde yaratılması, kendi irâdesi ve seçiminin 

dışında ve hiçbir çalışma ve çabası olmadan, ilâhi irâdeyle meydana gelmiş bir olaydır. Bu 

bakımdan, birinin diğerine üstünlük elde etmesi için hiçbir mâkul sebep yoktur. Birinin diğerine üstün 

olmasını gerektiren asıl şey, o kişinin diğerlerinden daha çok Allah’tan sakınması, kötülüklerden 

kaçınması, dürüstlük ve doğruluk yolunda yürüyen kimselerden olmasıdır. (MEVDÛDİ, 5/424) 
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‘Gerçekten Allah katında en değerliniz, en takvâlınızdır.’ Takvâ, nefsi herhangi bir günah sayılan 

söz ve fiillerden korumaktır. Takvâ için, büyük günahlardan kaçınmanın gerekliliği konusunda 

görüş birliği vardır. (bk. Necm, 53/32) Küçük günahlar tartışılmıştır. Hadis: ‘Kul zarar olan şeyden 

sakınmak için kendisinde zarar olmayan şeyi terk etmedikçe takvâ sâhiplerinden olamaz.’ ((Tirmizi 

Kıyâme 19, İbn Mâce Zühd 24) Buna göre, kişinin haram şüphesi olan şeylerden yâni tahrimen 

mekruhlardan da kaçınması gerekir. Râgıp el İsfehâni şöyle demiştir: ‘Takvâ, nefsi günahtan 

korumaktır, bu ise haramı terk ile olur, bu da işlenmesi mubah olan şeyleri terk ile tamamlanır. 

Çünkü ‘Helâl belli, haram bellidir, aralarında şüpheli şeyler vardır’ hadisi uyarınca korunun 

çevresinde otlayan içine düşebilir’ (Buhâri Büyu 2, Müslim Müsâkat 107’den H. DÖNDÜREN, 

2/821) 

Kur’an’da ‘ittikâ’ kavramı; îman (Şu’arâ 26/11), tevbe (Mâide 5/65), itaat (Nahl 16/52), günahları 

terk etmek (Bakara 2/189), korkmak (haşyet) (Hac 22/1), ibâdet etmek (Nahl 16/2) ve ihlâs (Tevbe 

9/108, Hac 22/37) anlamlarında kullanılmıştır. (DÎNÎ KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ, 1/306) 

Bir müminin müttaki olduğunun üç göstergesi vardır: (a). Bir günah işlerse hemen pişman olup 

tevbe eder (3/133), (b). İşlediği günahı telâfi etmek için bir sâlih amel işler, (c). Sâhip olduğu 

imkânlar ile mağrur olmaz ve âhireti unutmaz. (İ. KARAGÖZ 7/313) 

Hadis: ‘Irkçılığa çağırıp kavmiyetçilik yapan bizden değildir. Irkçılık uğruna savaşan bizden değildir. 

Irkçılık üzere ölen bizden değildir.’ (Ebû Dâvud No 5121; İbn Mâce No 3948) 

Hadis: ‘Allah cahiliyetten kalma bir duygu olan babalar ve atalarla övünmeyi yasaklamıştır. Bu 

atalar, ister mümin ve müttaki, ister fâcir ve günahkârolsun fark etmez. Siz Âdem’in neslindensiniz ve 

Âdem de topraktan yaratılmıştır. Sizden kavimlerle övünen bir kimse olmasın, kavimlerinizle 

övünmeyiniz. Atalarla övünenler, cehennem kömürlerinden bir kömür gibidir. Atalarla övünenler, 

Allah nazarında burnuyla pislik yuvarlayan pislik böceğinden daha kötüdür.’ (Ebû Dâvud Edeb 112, İ. 

KARAGÖZ 7/313) 

Takvânın üç mertebesi vardır: (1) Şirk, küfür ve nifaktan korunarak îmâna sarılmak. (Fetih 48/26) 

Kelime-i tevhid, (Lâ ilâhe illallah = Allah’tan başka ilâh yoktur, cümlesi) kelime-i takvâdır. (Tirmizi 

Tefsir 48)  (2) Büyük günahları işlemekten, küçük günahlarda ısrar etmekten kendini alıkoymak ve 

dini görevleri, farzları yerine getirmek (A’raf 7/96). (3) Kalbi Hak’tan meşgul edecek herşeyden 

temizleyip bütün varlığı ile Allah’a yönelmektir. (Âl-i İmran 3/102) (DÎNÎ KAVRAMLAR 

SÖZLÜĞÜ, 1/306)    

Rasûl-i Müctebâ (s) meşhur Vedâ Hutbesinde bütün insanlığa şöyle seslendi: ‘Ey insanlar! Şunu iyi 

bilin ki Rabbiniz Bir’dir, babanız birdir. Arab’ın başka ırka, başka ırkın Arab’a, beyazın siyaha, 

siyahın beyaza, dindarlık ve ahlâk üstünlüğü dışında bir üstünlüğü yoktur. Dinleyin! Bu ilâhi gerçeği 

size tebliğ ettim mi, bildirdim mi?’ Hep birden ‘Evet’ dediler. ‘Öyleyse burada olanlar, olmayanlara 

bildirsin’ buyurdu. (Ahmed b. Hanbel’den Ö. ÇELİK, 4/607, 608)  

Takvâ sâhibi olmak, bütün günahlardan ve günaha giden yollardan sakınmak, nefsi terbiye ve tezkiye 

etmektir. Bu da nefsi her türlü kötü ve bâtıl duygu ve isteklerden arındırarak, Allâh’ın emrine ve 

Rasûlü’nün sünnetine uygun yaşamak; insanlara karşı dış yaşantısını Allâh’a karşı da iç yaşantısını 

tertemiz süslemektir. Muttakîlik köşeye çekilme değil, aynı zamanda iyiliği emir kötülüğe engel 

olmayı  yerine getiren aksiyoner bir hayat tarzıdır. Âyet-i kerîmeden anlaşıldığı üzere dünyâda bütün 

insanlar arasında, insan olma yönünden hiç bir farklılık ve üstünlük yoktur. Eşitlik, karşılıklı saygı, 

müsâmaha ve hayat hakkını tanıma (5/32) vardır. Hâlbuki bu hareket Batı’da ancak 15’inci asırdan 
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sonra hümanizm ile gelişmiştir. Ancak Allâh’a olan inanç ve kulluğun yerine getirilmesi bakımından 

O’nun katında dereceler ve üstünlükler vardır. (H. T. FEYİZLİ, 1/516) 

(14).‘Bedeviler; İman ettik, dediler’ İbn Kesir şöyle diyor: Yüce Allah, İslâm’a girer girmez henüz 

îman kalplerine yerleşmeden önce kendilerinin îman makâmına eriştiklerini iddiâ eden bedevi 

Arapların durumlarını reddederek şöyle buyurmaktadır: ‘De ki: Siz îman etmediniz’ henüz gerçek 

îman makâmına erişmediniz. (S. HAVVÂ 14/44) 

‘Ama teslim olduk / boyun eğdik, deyiniz’ Müslümanlar Medine’de devlet kurup güçlenince, bir 

kısım bedeviler îman etmedikleri hâlde, Hz. Peygamber’e gelip, sosyal yardımlardan pay alabilmek, 

can ve mal güvenliklerini sağlayabilmek amacıyla ‘biz îman ettik’ demişler, yüce Allah da bunların 

îman etmediklerini bildirmiş ve Hz. Peygamber’in kendilerine ‘siz îman etmediniz, çünkü îman 

kalplerinize girmedi, biz size teslim olduk, size boyun eğdik, hâkimiyetinizi ve gücünüzü kabul ettik 

demelerini emretmiştir. (İ. KARAGÖZ 7/315)  

‘eslemnâ / biz boyun eğdik’ demek, barış amacıyla ve kendi isteğimizle size geldik ve aranızda 

sizinle birlikte yaşamak istiyoruz, demektir. Bedeviler ‘eslemnâ’ fiilini sözlük anlamında 

kullanmışlardır. (Biz Müslüman olduk anlamında kullanmamışlardır. İ. KARAGÖZ 7/315)) 

İmam-ı Azam’a nispet edilen Fıkh-ı Ekber’de şöyle denilmiştir: İman, ikrar ve tasdiktir. İslâm, Allah 

Teâlâ’nın emirlerine teslim olmak ve bağlanmaktır. Bundan dolayı îman ile İslâm arasında lügat 

yönünden fark vardır. Fakat şer’i hükümde İslâmsız îman, îmansız İslâm olmaz. Bu ikisi, zâhir ile 

bâtın, yüz ile astar gibidir. Din de îman ve İslâm ve şeriatın hepsine birden konulan isimdir. 

(ELMALILI, 7/215) 

‘ve Allâh’a ve Rasûlüne itaat ederseniz’ yâni açıktan şehâdet ile ikrar edildiği gibi kalben de 

samimiyetle îmânâ yükselip olgun mümin, dosdoğru müslüman olmak üzere gereğince amel ederek 

Allah ve Rasûlünün emirlerini seve seve yerine getirirseniz ‘Allah size amellerinizden hiçbirini 

eksik olarak ödemez’ değerinden eksik ecir ile karşılamaz. (ELMALILI, 7/216, 217) 

Medîne çevresinde oturan Esed oğulları ganîmet ve sadaka elde etmek amacıyla İslâm’a 

girmişlerdi. Bir kıtlık yılında Medîne’ye gelerek ‘şehâdet kelimesi’ni söylemişler, Hz. Peygamber’e 

’Biz filân oğulları gibi sana karşı savaş açmadık, ağırlık ve âilelerimizle geldik’ diyerek sadaka 

istemişlerdi. Yukarıdaki âyet bu sebeple inmiştir. Nitekim aynı kabîle, çağrıldığı hâlde, Hûdeybiye 

seferine katılmamış, fakat Hayber ganîmetlerinden pay almak için çaba harcamıştı. (H. 

DÖNDÜREN, 2/822)   

 

49/15-18  SİZ  DİNİNİZİ  ALLAH’A  MI ÖĞRETİYORSUNUZ? 

15. Mü’minler, ancak Allâh’a ve Rasûlü’ne inanan; sonra (bunda) şüpheye düşmeyen, Allah 

yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar (îmanlarında) doğru olanların ta 

kendileridir. [bk. 4/76; 61/10-11] 

16. (Ey Peygamberim! Kalpleriyle îman etmeyen Bedevilere) De ki: “Siz dininizi Allâh’a mı haber 

veriyorsunuz? Hâlbuki Allah göklerde ve yerde olanları bilir. Allah, herşeyi bilendir.” 

17. (Ey Peygamberim! Bedeviler) Teslim olup boyun eğmelerini senin başına kakıyorlar. (Seni 

minnet altında bırakmak istiyorlar.) De ki: “Teslim olup boyun eğmenizi (iyilik ve lütuf sayıp)  
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benim başıma kakmayın. Aksine (îman ettik sözünüzde doğru iseniz), Allah sizi îmâna 

eriştirmekle, size lütufta bulunmuş olur.” 

18. Şüphesiz ki Allah, göklerin ve yerin görünmeyenini bilir. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla 

görendir. 

 

15-18. (15).Mümin nasıl olur, denilirse: ‘müminler ancak o kimselerdir ki, Allah ve Rasûlüne 

îman etmişlerdir’ yâni dilleriyle ikrar verdikleri gibi kalpleriyle de sağlam inanmışlardır. ‘Sonra da 

işkillenmemiş, şüpheye düşmemişlerdir’ Demek ki îman etmek için önce kalpten şüpheyi atmak 

şart olduğu gibi, ileride devamı için şüpheden uzak olmak da şarttır. Onlar sonradan da şüpheye 

düşmemişlerdir. ‘Mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad etmektedirler’ Yâni Allah’a itaat 

yolunda her türlü zahmet ve sıkıntıya göğüs germektedirler; mallar ve canlar ile cihad, mâli ve bedeni 

her türlü ibâdeti içine alır. ‘ve işte onlar sâdıklardır’ îman dâvâsında sâdık, verdikleri ikrâra 

kalpleriyle ve fiilleriyle içten bağlılık göstermiş samimi müslümanlardır. (ELMALILI, 7/217)  

‘Müminler sonra şüphe etmeyen kimselerdir.’ Bir insanın mümin olabilmesi için îman esaslarını 

şeksiz şüphesiz kabul etmesi gerekir. Şüphesi ve tereddüdü olan kimse, mümin olamaz. Meselâ 

‘Kur’an Allah sözü mü değil mi, âhiret var mı ok mu?’ diye şüphe eden kimse mümin değildir. (İ. 

KARAGÖZ 7/317) 

‘Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad eden kimselerdir.’ Cihad, îman edip, sâlih ameller 

işlemek, hak dinde sebat etmek, nefsi kötülüklerden ve haramlardan alıkoymak, İslâm’ı öğrenmek ve 

öğretmek, İslâm’ın bilinmesi, tanınması, yücelmesi ve hükümlerine uyulması için çalışmak, 

Müslümanları her türlü tehlike ve saldırılara karşı savunmak, fitne ve fesâdı önlemek, güven ve huzuru 

sağlamak ve benzeri İslâm toplumunun yararına olan kişisel ve toplumsal bazda sözlü, yazılı, görsel, 

bilimsel ve ekonomik olarak yapılan her türlü çabayı göstermek, Allah rızasına yönelik her türlü 

gayret, gerektiğinde İslâm düşmanlarıyla canı ve malı ile savaşmak ve savaş araç gereçlerini 

hazırlamak ve hazırlanmasına katkı sağlamaktır. (İ. KARAGÖZ 7/317, 318) 

Cihâdı üç kısıma ayırmak mümkündür: (a). İalâm’ı anlatarak ve bizzat yaşayarak tebliğ etmek, 

Müslümanlara saldırı ve savaş açıldığında mal ve canla fiilen savaşmak. (Buhâri Rikak 34, Cihad 2) 

(b). Allâh’a ve Peygamberine itaat etme konusunda nefisle mücâdele etmek. (c). Şeytanın hîle ve 

tuzaklarına karşı koymak, haram ve günahlardan sakınmak (İ. KARAGÖZ 7/318) 

Hadis: ‘Ey Allâh’ın elçisi! İnsanların en üstünü hangisidir?’ diye soruldu. Hz. Peygamber (s): ‘Malı 

ve canı ile Allah yolunda cihad eden mümindir’ buyurdu. (Buhâri Cihad 1; İ. KARAGÖZ 7/318) 

(16).‘De ki: Allâh’a dîninizi haber mi veriyorsunuz?’ Yâni, Allâh’a diyânetinizi, dindarlığınızı 

haber verip bildirmek mi istiyorsunuz ki, ‘biz îman ettik’ diyorsunuz. Hâlbuki: ‘Allah göklerde 

olanları da bilir, yerde olanları da. Allah herşeyi hakkıyla bilendir’ Bu âyet o A’rabileri 

kınamaktadır. (ELMALILI, 7/217) 

(17).‘Onlar’ yâni şu Bedevi Araplar, İslâm’a girdiler diye sana minnet ediyorlar / başa kakıyorlar’ 

Nesefi şöyle demektedir: ‘Minnet (karşısındakine) şükür etmesi gerektiğini hatırlatmak kasdı ile 

yapılan iyilikleri söz konusu etmektir. Şânı yüce Allah da onların bu tavırlarını reddederek şöyle 

buyurmaktadır: ‘De ki: Boyun eğip teslim olduğunuz için bana minnet etmeyin / başa kakmayın’ 

çünkü bunun faydası size âittir. Aksine bu konuda Allah size lütufta bulunur: ‘Bilâkis sizi îmâna 

erdirdiği için Allah size minnet eder’ Çünkü sizi îmâna iletmiştir. ‘Şâyet sâdıklardan iseniz’ 
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Allâh’a îman etmek iddiâsında doğru iseniz, bu konuda Allâh’ın size lütfu söz konusudur. (S. 

HAVVÂ, 14/46)  

Îman etmedikleri hâlde, Allâh’a yemin ederek ‘îman ettik’ sözlerinde doğru olduklarını anlatmaya 

çalışan bedevilere ‘Siz îman ettik demekle dîninizi Allâh’a mı haber veriyorsunuz’ âyeti ile cevap 

verilmiştir. Bir insanın gerçekten îman edip etmediğini ancak Allah bilir. ‘Dîninizi Allâh’a mı haber 

veriyorsunuz’ soru cümlesi istifhâm-ı inkâri olup, ‘boşuna yemin etmeyin, Allah sizin îman 

etmediğinizi biliyor’ anlamındadır. (İ. KARAGÖZ 7/320) 

Yüce Allah Hz. Peygamberine bedevilere, eğer gerçekten îman etmiş iseniz, Müslüman olmanızı 

benim başıma kakmayın. Çünkü îman etmiş olmanız, sizin hayrınıza olan bir durumdur. İnsanın, kendi 

hayrına yaptığı bir şey için başkasını minnet konusu yapması, doğru değildir. (İ. KARAGÖZ 7/320) 

(18).‘Şüphesiz ki Allah, göklerin ve yerin gaybını / gizliliklerini bilir.’ Bundan dolayı sizin içinizi, 

dışınızı bilir. Müslümanlığınızda doğru olup olmadığınızı, kalplerinizde îman ve doğruluk bulunup 

bulunmadığını, niyetlerinizden neler geçirdiğinizi tamâmen bildiği gibi, âlemde, göklerde ve yerde 

neler olacağını ve sizlerin nelerle karşılaşacağınızı da bilir. ‘Allah, yaptıklarınızı hakkıyla 

görendir.’ Her ne yaparsanız görür, hiç birni kaçırmaz. Bundan dolayı siz de içinizi dışınızı 

düzelterek ona göre korunup, ona göre çalışınız. (ELMALILI, 7/218)   

________________________________________ 
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50 / Kâf Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. 45 âyettir. 38’inci âyeti Medîne döneminde inmiştir. Adını ilk âyetten 

almıştır. (H. T. FEYİZLİ, 1/517) 

Kâf sûresini Hz. Peygamber’in Cuma hutbesinde, kurban ve ramazan bayramlarında, sabah namazının 

farzında sık sık okuduğuna dâir sağlam rivâyetler vardır. (Müslim Salât 165, 171) , KUR’AN YOLU, 

5/103)  

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

50/1-8 ARALARINDAN  BİR  UYARICININ  GELMESİNE  ŞAŞTILAR 

1. Kâf. Çok şerefli Kur’an hakkı için. 

2-3. O kâfirler; kendilerine içlerinden bir uyarıcı (peygamber) geldi diye şaştılar da: “Bu tuhaf 

bir şeydir! Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı (dirilecekmişiz)? Bu, (ihtimâlden bile) 

uzak bir dönüştür.” dediler. 

4. (Kara) toprağın onlardan neleri (yiyip) eksilttiğini elbet bilmişizdir. Yanımızda (herşeyi) 

zapteden bir kitap vardır. 

5. Buna rağmen Mekkeli müşrikler, kendilerine hak (olan Kur’an ve Peygamber) gelince 

yalanladılar. Onlar (Kur’an ve Peygamber hakkında) çelişki ve tutarsızlık içindedirler. 

6. (Ey Peygamberim! Kıyâmet kopunca ölülerin diriltilmesini inkâr edenler) Üstlerindeki göğe hiç 

bakmadılar mı? Biz, onu nasıl binâ ettik (kurduk) ve onu nasıl süsledik; onun hiçbir çatlağı 

(düzensizliği ve eksikliği) yoktur. 

7, 8. Yere de (buna rağmen bakmadılar mı?) Onu (canlıların yaşamalarına elverişli olarak) yayıp 

döşedik ve ona sâbit dağlar koyduk! Orada gönülleri açan her çeşit çift (bitkiler)den bitirdik. 8. 

(Bunların hepsini, Allah’a) yönelen her kulun gözle görebileceği bir delil (ve ibret) vermek / 

(kulluk görevini) hatırlatmak için (yaptık). 

 

1-8.(1).‘Kâf.’ Hurûf-u mukattaadan olup, Kur’an’ın îcâzını bildirmek ve bu kitâb-ı mûciz’in, benzeri 

kesik harflerden oluştuğunu işâret içindir.  (M. A. SÂBÛNİ, 3/224)  ‘Çok şerefli Kur’an hakkı için.’ 

Mecid kelimesi Arapçada iki anlamda kullanılmaktadır: (1) Yüksek mertebeli, azametli, şerefli, izzet 

sâhibi, (2) Kerem sâhibi, çok veren, çok faydalı ve menfaatli olan. Kur’ân-ı Kerîm’de bu kelime 

(Mecîd) bu iki anlamda da kullanılmıştır. Dünyâda hiçbir kitap bu Kur’ân-ı Kerîm’le 

karşılaştırılamayacağı için, Kur’an en büyük bir kitaptır, dili ve edebi yönü ile de o bir mûcizedir. O 

indiği zamanda da insanlar onun benzeri bir kelâmı söylemekten âciz kalmışlar, bugün de âcizdirler. 
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Hiçbir sözünün, hiçbir devirde yanlış ve asılsız olduğu ispat edilememiştir, ispat edilemez de. Bâtıl 

onun karşısına geçip karşı koyamaz, ne de arkadan saldırıp onu yenemez. (MEVDÛDİ, 5/433)                                   

Nesefi der ki: Çok şerefli (el Mecîd) şerefi itibariyle diğer kitaplardan daha üstün demektir. Onun 

anlamlarını kuşatan ve onda bulunan hükümler gereğince amel eden bir kimse Allah katında da 

şereflidir.’ (S. HAVVÂ, 14/81) 

(2,3).‘O kâfirler; kendilerine içlerinden bir uyarıcı geldi diye şaştılar da: “Bu tuhaf bir şeydir!’ 

Kâfirler bundan dolayı hayrete düştüler. İbn Kesir der ki: ‘Yâni kendilerine insanlardan bir 

peygamberin gönderilmesini hayretle karşıladılar.’ Nesefi de: ‘Kendilerinden gelen uyarıcıdan kasıt, 

Muhammed (s)’dir, demektedir. Bu âyette Nesefi’nin de belirttiği gibi, şaşılacak bir şey olmayan 

böyle bir işe şaşmaları, inkâr ve reddedilmektedir. (S. HAVVÂ, 14/82)   

‘Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı (dirilecekmişiz)? Bu, (ihtimalden bile) uzak bir 

dönüştür.” dediler.’ O (kâfir)ler şöyle demektedirler: ‘Bizler ölüp çürüdükten, kemiklerimiz, 

eklemlerimiz parçalandıktan ve toprak olduktan sonra, evet bütün bunlardan sonra nasıl tekrar böyle 

bir yapıya, böyle bir terkibe sâhip olabiliriz? ‘Bu uzak bir dönüştür’ Böyle bir dönüşü uzak 

görüyoruz, kabul edemiyoruz. Yâni böyle bir şey düşünülemez, âdeten de olamaz. İbn Kesir şöyle 

demektedir: ‘Meydana gelmesi uzaktır. Yâni onlar böyle bir şeyin imkânsız olduğuna, 

gerçekleşemeyeceğine inanmaktadırlar.’ (S. HAVVÂ, 14/82) 

Müşriklerin hep tekrarladıkları bir şüpheleri vardır: ‘Çürüyüp dağılmış, başka maddelere dönüşmüş 

bedene can vermek nasıl mümkün olabilir?’ Kur’ân’ın bu şüpheye karşı ileri sürdüğü delîlin iki 

önemli unsuru vardır: (1) Herşeyi yok iken var eden Allah, yeniden var etmeye elbette kâdirdir. (2) 

Ölen insanda neyin kaldığını, neyin eksildiğini, nelerin başka maddelere dönüştüğünü Allah eksiksiz 

olarak bilmektedir; bunların benzerini yaratmak ve rûhu bu bedene iâde etmek O’nun için zor değildir. 

(KUR’AN YOLU, 5/105, 106) 

(4).‘Elbette Biz toprağın onlardan neleri eksilttiğini biliyoruz.’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni çürüme 

esnâsında cesetlerinden neler yediğini biliyoruz. O bakımdan bedenlerin nereye dağıldığını, nereye 

gittiğini, nereye boyladığını bilmek Bize gizli kalmaz.’ Şunu da belirtelim ki, burada kasıt sâdece 

toprak değildir. Atmosfer ve zemin itibâriyle yeryüzünün tümüdür. (S. HAVVÂ, 14/84) 

Nesefi şöyle diyor: ‘Bu, onların geri dönüşü uzak görmelerini reddetmektedir. Çünkü ilmi yeryüzünün 

ölen cesetlerinden neleri eksilttiğini, etlerinden, kemiklerinden neleri yediğini bilecek kadar lâtif olan 

bir zat, elbette – daha önceden oldukları gibi - diri olarak onları döndürmeye de kâdirdir.’ (S. 

HAVVÂ, 14/84) 

Fakat gerçek olan şudur ki: O vücutlardan her bir parça hangi şekilde olursa olsun, Allah Teâlâ’nın 

doğrudan doğruya bilgisi dâhilindedir. Hattâ onun baştan sona bütün kaydı Allah Teâlâ’nın 

kitabında mahfuzdur. Ve hiçbir zerresi kaybolup gitmeyecektir. Allâh’ın emri verildiği an melekleri 

bu kayda müracaat ederek, her zerreyi teker teker çıkarıp bütün insanların içinde yaşayarak dünyâ 

hayâtını içinde geçirdikleri  ve onunla iş yaptıkları eski vücutlarını yeniden şekillendireceklerdir. 

(MEVDÛDİ, 5/434) 

Sûr’a İsrâfil tarafından ikinci defâ üflenip kıyâmet kopunca, (39/68) yüce Allah, insanın bedenine âit 

asli parçalarını bir araya getirir ve ona rûhunu iâde eder. Dolayısıyla yeniden dirilme, hem beden 

hem ruh ile olur. Nitekim şu âyette bu hususa işâret edilmiştir: ‘Ruhlar bedenlere iâde edilip 

birleştirildiği zaman.’ (81/7; İ. KARAGÖZ 7/326) 
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Açık ifâdeler taşıyan diğer birtakım âyetler gibi bu âyet de âhiret hayâtının sâdece bu dünyâdaki 

cismâni hayattan ibâret kalmayacağını hattâ her insanın vücut şeklinin bu dünyâdaki vücut şeklinin 

aynı olacağını belirtiyor. Gerçek böyle olmasa idi, kâfirlerin sözüne karşılık, ‘Toprağın 

vücudunuzdan yediklerinin hepsini biz biliyoruz ve parça parça hepsinin kaydı bizde 

mevcuttur’ denmesi hiçbir mânâ ifâde etmezdi. (MEVDÛDİ, 5/434, 435)    

‘Katımızda da koruyucu bir kitap vardır.’ İbn Kesir der ki: ‘Bunları tespit eden bir kitap vardır. 

İlim kuşatıcıdır; kitapta da aynı şekilde herşey tamı tamına zapt edilmiştir.’ Buradaki kitaptan kasıt 

Levh-i Mahfûz’dur. Bu kitap, kendisine tevdi edilen ve kendisinde yazılı olanları korur. İlmi ve kitabı 

böyle olan bu yüce zâtın toprak olsa dahi insanı öldükten sonra diriltmeye kâdir oluşundan nasıl 

hayret edilir? (S. HAVVÂ, 14/84) 

‘Çünkü yanımızda herşeyi koruyan bir kitap vardır.’ ‘koruyan kitap’ ile maksat, yüce Allâh’ın 

evrende olup biten herşeyin bilgisini yazdığı levh-i mahfuz’dur. Yüce Allah, her varlığın yaratılışını, 

özelliklerini, yaşama süresini, görevlerini, ölümünü, kıyâmetin ne zaman kopacağını, insanların 

diriltileceğini önceden programlamıştır. Bu programın yazıldığı kitaba Kur’an’da levh-i mahfuz 

denilmektedir. (57/22, 23; İ. KARAGÖZ 7/327)  

(5).‘Doğrusu onlar hakkı, kendilerine geldiği anda yalanladılar’ Kendilerini yaratmış olan Allâh’ın 

ilmini ve gönderdiği kitabını ve peygamberini gelir gelmez yalanladılar. ‘da şimdi onlar pek 

karmakarışık bir hâl içinde çalkalanıyorlar.’ Bâzen sihirbaz, bâzen kâhin, bâzen şâir diyerek, bâzen 

şaşkınlıkla, bâzen inkâr etmekle ızdırap içinde gelecekten, âhiret hayâtından ümitsiz bir hâlde 

kıvranıyorlar. (ELMALILI, 7/227) 

‘Artık onlar kararsız bir hâldedirler’ (…) Yâni kâfirler, sıkıntılı (karışık) bir durumda olmaları, 

duygu, vehim ve hayâllerinin akıllarına gâlip gelmesinden dolayı karar veremezler. Bu sebeple onlar 

hidâyeti bulamazlar. Dolayısıyla da Hz. Peygamber (s) hakkında bâzen şâir, bâzen sihirbaz, bâzen 

kâhin, bâzen de yalancı derler; bir fikirde karar kılamazlar. Bu onların Hz. Peygamber’in (s) 

durumu hakkında akıllarının karışık olduğunu açık bir biçimde ifâde eder. Zımnen de Kur’an 

hakkında kafalarının karışık olduğunu gösterir. Kur’ân’a şiir vb. birtakım yakıştırmalar yapmalarının 

da sebebi budur. Şunu bil ki, aklın karışık olması ihtilâfı berâberinde getirir. Bu da bâtıl yolda 

olunduğunun en açık delîlidir. (İ. H. BURSEVİ, 19/537, 538)    

(6, 7).‘Üstlerindeki göğe hiç bakmadılar mı? Biz, onu nasıl binâ ettik (kurduk) ve onu nasıl 

süsledik; onun hiçbir çatlağı yoktur.’ Nesefi (..) der ki: ‘Yüce Allah öldükten sonra dirilişi inkâr 

etmeleri üzerine öldükten sonra dirilişe kâdir olduğunu göstermek üzere: ‘Üstlerindeki göğe hiç 

bakmazlar mı?’ diye buyurmaktadır. Yâni şânı yüce Allâh’ın bu âlemdeki kudretinin etkilerine hiç 

bakmazlar mı?’Onu nasıl binâ etmiş’ direksiz olarak yükseltmiş ‘ve nasıl’ ışıklarla ‘süslemişiz. 

Onda hiçbir çatlak da’ yarık ve delik ‘yoktur.’ Yâni gök, her türlü kusurdan uzaktır. Herhangi bir 

çatlaklık, bir dengesizlik bulunmamaktadır. (S. HAVVÂ, 14/85)    

Daha sonra yüce Allah: ‘Yeryüzünü de döşedik’ diye buyurmaktadır. İbn Kesir: ‘genişlettik ve 

yaydık’ derken, Nesefi de: ‘onu yuvarlaklaştırdık’ demektedir. ‘ve ona sağlam kazıklar koyduk’ İbn 

Kesir der ki: ‘Bunlar çalkalanmasın, sarsılmasın diye ortaya yerleştirilen dağlardır. ‘ve orada her 

güzel türden çiftler yetiştirdik.’ Görünüşü, güzelliği dolayısıyla insanı neşelendiren çiftler… Yâni 

her türlü ekin, meyve, bitki ve çeşitlerden yetiştirdik. (S. HAVVÂ, 14/85) 

‘yerin yayılması’ ile maksat, ovaların, vâdîlerin, göllerin, ırmakların ve denizlerin var edilmesi, 

ormanların, meyve ve bitkilerin yetişeceği, insanların ve hayvanların yaşayabileceği duruma 

getirilmesi, üzerinde dolaşmaya, barınmaya ve korunmaya, ziraat yapmaya ve başka faaliyetlerde 
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bulunmaya, uygarlık kurmaya elverişli kılmasıdır. Yeryüzünde ovalar ve tarlalar olmasaydı, su ve 

ırmaklar bulunmasaydı, toprak ziraata elverişli olarak var edilmeseydi, insanlar yeryüzünde 

yaşayamazlardı. Bu (durum), hem Allâh’ın varlığının, birliğinin, gücünün ve hem nîmetlerinin açık 

delilidir. (İ. KARAGÖZ 7/330)  

‘sâbit dağlar’ Dağlar yeryüzünde denge unsurudur. İnsanlar ve diğer varlıklar için uygun hayat 

şartlarının, iklimin ve bitki örtüsünün oluşmasında, kıyı bölgelerinin yağışlı, iç bölgelerin karasal 

iklime sâhip olmasında önemli bir etkendir. Dağlar, ormanların oluşmasını sağlar, akarsular için su 

deposudur ve yabâni hayvanların yaşam alanıdır. (İ. KARAGÖZ 7/330) 

Dünyâda varlıklar zıtları veya benzerleri veya bileşikleri veya karşıtları bulunması yönüyle çifttirler. 

‘Yeryüzüde her çiftten gözlere ve gönüllere neşe ve sevinç veren güzel bitki yetiştirdik’ cümlesi, 

bitkilerin, insanların, hayvanların ve bilmediğimiz başka varlıkların çift olarak yaratıldığını, her birinin 

paydaşı, eşi, benzeri olduğunu, gece ve gündüz, soğuk ve sıcak, acı ve tatlı, erkek ve dişi, cisim ve 

ruh, cevher ve araz, karanlık ve aydınlık gibi karşıtı bulunduğunu, bütün çiftleri yüce Allâh’ın 

yarattığınıifâde eder. Bu cümle ‘bütün çeşit ve sınıflarıyla âlemi yarattık’ anlamındadır. (İ. 

KARAGÖZ 7/330)  

Gökle ilgili üç husûsa dikkat çekilir: Binâ edilmesi, onda hiçbir çatlağın, yarığın, ayıp ve kusurun 

olmaması. Buna karşılık yeryüzü ile ilgili üç husus dile getirilir: Yayılıp döşenmesi, içine sâbit 

sapasağlam dağların yerleştirilmesi, orada gözler, gönüller açan, huzur ve neşe veren her güzel çiftten 

sevimli bitki ve canlıların yaratılıp çıkarılması. Buna göre yeryüzü için zikredilen ‘yayıp döşeme’, 

gök için zikredilen ‘binâ edilme’nin karşılığıdır. Çünkü ‘el medd’ koymak ve yerleştirmek, ‘el binâ’  

ise kaldırmak ve dikmek demektir. Dağlar, yerde sâbittir. Yıldızlar da gökte yer almış ve göğü 

süslemişlerdir. Yeryüzünde ‘bitkileri bitirme’, yeri yarmak mânâsına gelir ki, gökleri deliksiz 

gediksiz yaratmanın zıddı bir durumdur. (Ö. ÇELİK, 4/615, 616)  

Bizim dünyâmızdan yüzbinlerce defâ daha büyük gezegenler bu kâinat içinde bir top küre gibi yüzer 

dururlar. Güneşimizden binlerce defâ daha parlak yıldızlar, onun içinde parlarlar. Bütünü ile bizim bu 

güneş sistemimiz, bu kâinatın sâdece bir kehkeşânı (Galâksi) sinin bir köşesine sıkışmıştır. Sâdece 

bu bir galâkside bizim güneş sistemimiz gibi yüzbinlerce sâbit yıldız vardır. Bu ân’a kadar beşer 

müşâhedesi bu şekilde bir milyon galâksinin varlığını tespit etmiştir. Bu yüzbinlerce galâksiden bize 

en yakın komşu galâksi ışık senesine göre bir milyon senede ışığı yeryüzüne ulaşan bir mesafede 

bulunmaktadır. Bu da insanoğlunun şu âna kadar bilgi ve görgüsünün ulaşabildiği kâinâtın 

genişliğinin sâdece bir parçasıdır. Allâh’ın kudret ve azameti ne kadar geniştir, bunu biz 

ölçemeyiz. İnsanın bildiği ve düşünebildiği kâinat, gerçek kâinat karşısında belki de denizde bir damla 

kadar bile değildir. Allâh’ın yarattığı bu muhteşem varlık âlemi konusunda küçücük, konuşan bir 

hayvan olan (‘canlı’ olması daha uygundur, M. SELMAN) insanın ‘öldükten sonra tekrar nasıl 

diriltilebiliriz’ diye inkâr etmesi onun aklının kısalığındandır. Kâinâtın yaratıcısının kudreti bu 

kadar basit bir şeyden nasıl âciz kalır? (MEVDÛDİ, 5/437)   

‘Allâh’a yönelen’ yâni O’nun hârikulâde yaratışı üzerinde düşünerek Rabbine dönen ‘her kula öğüt 

ve ibret olmak üzere (yaptık)’ Böylelikle bunlar vâsıtasıyla hakkı görüp öğüt alasınız. İbn Kesir der 

ki: ‘Yâni göklerin ve yerin yaratılışının gözlemlenmesi yüce Allâh’ın onlarda yerleştirdiği büyük 

âyetler (belgeler), Allah Teâlâ’ya yönelen her bir kul için hakikati göstermekte, delâlet etmektedir. 

Allah’tan korkan, Allâh’a yönelen herkesedir bunlar.’ (S. HAVVÂ, 14/85)  

 

50/9-15  HAYÂTA  YENİDEN  ÇIKIŞ  DA  BÖYLEDİR 
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9, 10, 11. Gökten de bereketli bir su indirdik; onunla da bahçeler ve biçilecek tâne(li ekin)ler 

bitirdik. 10-11. Kullara rızık olsun diye, küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları 

(yetiştirdik). Biz o (su) ile ölü bir memlekete can verdik. İşte (kabirden dirilerek) çıkış da böyledir. 

12, 13, 14. (Rasûlüm!) Onlardan önce Nûh kavmi, Res hâlkı ve (Sâlih’in kavmi) Semûd, Âd, 

Firavun (ve kavmi ile) Lût’un kardeşleri (yâni kavmi) de yalanlamıştı. 14. (Şuayb’ın gönderildiği) 

Eyke hâlkı ve (Himyer meliki olan) Tübba kavmi de… Her biri peygamberleri yalanladılar da 

hepsine azâbım hak oldu. (Bu nedenle kavminin yalanlamasına üzülme.)  

15. (Ey Peygamberim!) Biz ilk yaratışta âciz mi kaldık (ki tekrar diriltemeyelim)? Hayır! Onlar 

(yine de) bu yeni yaratıştan şüphe içindedirler. [bk. 30/27] 

 

9-15. (9, 10, 11).‘Ve gökten bereketli bir su indirip de’ ki hayrı, bereketi ve faydası pek çoktur. 

Bununla o güzel çiftlerin nasıl bitirildikleri gösterilerek yerinde uygulama ve diriltme şekline bir 

örnek verilmiş oluyor. Kur’an da bu mübârek suya benzer. (ELMALILI, 7/229) 

Atmosferdeki su buharının yoğunlaşmasını, bulutta su taneciklerine dönüşmesini sağlayan yüce 

Allah’tır. Bütün bunlar kendiliğinden değil, Allâh’ın varlık âlemine koyduğu bir nizam sonucu 

meydana gelmektedir. Bu, hem Allâh’ın bir nimeti, hem de varlığının ve gücünün bir delîlidir.(İ. 

KARAGÖZ 7/331)   

‘onunla bağlar, bahçeler ve biçilecek tâneler bitirmekteyiz.’  Biçilecek tânelerden kasıt, tânesini 

elde etmek ve saklamak kasdı ile ekilen ekinlerdir. Nesefi de der ki: ‘Yâni buğday, arpa ve bunun gibi 

biçilme özelliği olan ekinlerin tâneleri demektir.’ (S. HAVVÂ, 14/86) 

‘Kullara rızık olsun diye, küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları (yetiştirdik).’ 

Yâni boyları yüksek ve üst üste yığılmış salkımlar hâlinde yâhut oldukça fazla hurma ağaçları. (S. 

HAVVÂ, 14/86) 

‘toprağı canlandırma’ ile maksat, yağan yağmur ile bitkilerin yetişmesidir. Toprağı ve suyu yaratan 

ve toprağa bitki yetiştirme ve suya bitkileri besleme özelliği veren yüce Allah’tır. Yağmur yağmasa 

ve yeryüzü suları olmasa insan, hayvan ve bitki dâhil hiçbir canlı yaşayamaz. (İ. KARAGÖZ 7/331) 

‘Kullara rızık olmak üzere’ yâni biz bütün bunları yağmur suyu ile kullara rızık olmak üzere bitirdik. 

‘ve onunla’ bu su ile ‘ölü’ bitkisi kurumuş ‘yeri dirilttik. İnsanların çıkışı da böyledir.’ Bu ölü 

arâzi nasıl diriltilir ise, siz de ölümünüzden sonra böylece diriltileceksiniz. Çünkü ölü varlıkların 

diriltilmesi, ölmüş arâzilerin diriltilmesi gibidir. İbn Kesir şöyle demektedir: ‘İşte bu, ölüp yok 

olduktan sonra dirilişin misâlidir. Allah ölüleri işte böyle diriltir. İşte bu öldükten sonra dirilişi inkâr 

edenlerin inkâr sebeplerinden çok daha büyük ve his ile anlaşılan, Allâh’ın azim kudretinden bir 

delildir.’ (S. HAVVÂ, 14/86)    

‘İşte (kıyâmet kopunca ölülerin kabirlerinden diriltilip) çıkışı da böyle olacak’ buyurularak, ölülerin 

diriltilmesini inkâr edenlere örnekli cevap verilmektedir. Öldükten sonra dirilmeye îman etmek 

farzdır. Îman etmeyen mümin ve Müslüman olamaz. (İ. KARAGÖZ 7/332) 

(12, 13, 14).‘(Rasûlüm!) Onlardan önce Nûh kavmi, Res hâlkı ve Semûd, Âd, Firavun, Lût’un 

kardeşleri de yalanlamıştı.’ ‘Eyke halkı ve Tübba kavmi de… Her biri peygamberleri 

yalanladılar da benim azâbım hak oldu.’  Âyet metninde geçen ‘Ress’ duvarı örülmemiş kör bir 

kuyu, demektir. ‘Eyke’ ise, dalları sık ve birbirine sarılmış gür ağaçlardır. Eykeliler – ağır basan 
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tercihe göre - Hz. Şuayb’ın kavmidir. Ress sâhiplerine gelince, onlar hakkında şu kısa ifâdeden başka 

hiçbir açıklama yoktur. Tübba’ kavmi de böyledir. Onlar hakkında da hiçbir açıklama yoktur. Tübba’ 

Yemen’deki Himyer krallarının lâkabıdır. Yalnız burada söz konusu edilen kavimler o zamanlar bu 

Kur’an’ı okuyanlarca bilinmekteydi. (S. KUTUB, 9/350) 

‘ve Lût’un kardeşleri de’ Bunlar ise Hz. Lût’un kendilerine peygamber olarak gönderildiği Sedum 

hâlkıdır. Yüce Allah onları yerin dibine geçirmiş, yaşadıkları arâziyi küfür, isyan ve hakka 

muhâlefetleri sebebiyle kokuşmuş ve pis bir göle  çevirmişti. (S. HAVVÂ, 14/87) 

Zâten açıkça belli ki bu kısa işâretten maksat kavimlerin hikâyelerini ayrıntıları ile anlatmak 

değildir. Sâdece, Peygamberlerini yalanlamış geçmiş kavimlerin âkıbetlerini anlatarak kalplere 

etki etmektir. Burada dikkati çeken şey bütün bu kavimlerin kendilerine gönderilen peygamberleri 

yalanlamış olmalarının ifâde edilmesidir. (S. KUTUB, 9/350)  

‘üzerlerine azâbım hak olmuştu’ Vâcip olmuş ve nitekim azâbım onlara isâbet etmişti. Bu ifâdeler 

ile Rasûlullah (s) teselli edilmekte, inanmayan kavmi ise tehdit edilmektedir. İbn Kesir der ki: ‘Yâni 

yüce Allâh’ın yalanlamaya karşılık olarak onları tehdit edegeldiği azap ve intikam hak oldu. O 

bakımdan muhâtaplar da onlara isâbet eden şeyin aynısının kendilerine isâbet edeceğinden 

sakınsınlar. Çünkü bunlar da ötekilerin yalanladığı gibi peygamberlerini yalanlamış bulunuyorlar.’ (S. 

HAVVÂ, 14/87)  

(15).‘İlk yaratmada acze mi düştük?’ İbn Kesir der ki: ‘Biz ilk yaratıştan âciz mi kaldık ki, onlar 

tekrar yaratmadan yana şüphe içindedirler.’ Nesefi de şöyle demektedir: ‘Hemze (şeklindeki soru 

edatı) inkâr içindir. Yâni bizler birinci yaratmadan dolayı âciz olmadığımıza göre ikincisinden nasıl 

âciz oluruz? Birinci yaratmayı itiraf etmek, yaratışı iâde edebilmeyi de itiraf etmektir.’ (S. HAVVÂ, 

14/87, 88) 

‘Hayır, onlar’ ölümden sonra ‘yeni bir yaratıştan şüphe etmektedirler.’ Karışıklık içerisindedirler, 

tereddüttedirler, işin içinden çıkamıyorlar. Nesefi şöyle demektedir: ‘Şeytan onları çıkmaza sokmuş 

ve şaşırtmıştır. İşte ölülerin diriltilmesi âdetin dışında olan bir iştir, diyerek onları kandırmış ve 

böylelikle onlar da sağlıklı bir şekilde delillendirmeyi terk etmiş bulunuyorlardı. Sağlıklı 

delillendirme ise şudur: Hiç yoktan var etmeye kâdir olan, varlığı var etmeye daha kâdirdir. (S. 

HAVVÂ, 14/88)  

 

50/16-21  GELECEĞİ  VAAD  EDİLEN  GÜN 

16. Andolsun, insanı (biz) yarattık ve nefsinin/duygusunun ona ne vesvese verdiğini biliriz. 

(Çünkü ilmimizle) biz ona şahdamarından daha yakınız. 

17. (Ey insanlar!) Unutma(yın) ki (insanın) sağında ve solunda oturan iki kaydedici (melek, onun 

söz ve hareketlerini) kaydedip durur. 

18. (O,) bir söz söylemeye görsün, kesinlikle yanında (yazmaya) hazır bir melek vardır. [bk. 

82/10-12] 

19. (Bir gün) ölüm sarhoşluğu hak ile gelir (gerçeği de ortaya getirir): “(Ey insan!) İşte bu, senin 

kendisinden kaçtığın şeydir.” (denilir.) 

20. Sûr’a da üfürülür; işte bu (kâfirler için) tehdit edilen (azap) günüdür. 
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21. (O gün, Rabbin huzûruna) herkes, berâberinde bir sevkedici ve bir şâhit (melek) olduğu hâlde 

gelir. 

 

16-20. (16).‘Andolsun ki, Biz insanı yarattık ve nefsinin kendisine ne vesveseler verdiğini biliriz.’ 

İbn Kesir şöyle demektedir: ‘Şânı yüce Allah insanı yaratanın kendisi olduğunu, bilgisinin onun bütün 

durum ve hâllerini kuşattığını, hattâ Âdemoğlunun hayır olsun şer olsun, içinden geçen vesveseleri 

dahi bildiğini belirterek, insana güç yetiren / kâdir olduğunu haber vermektedir.’ (S. HAVVÂ, 14/90, 

91) 

‘Biz ona şah damarından daha yakınız.’ Yâni bizim kudret ve ilmimiz insanoğlunu içinden ve 

dışından çepeçevre sarmıştır ki, bizim ilim ve kudretimizin ona yakınlığı, şah damarının ona yakın 

oluşundan daha yakındır. Onun konuşmasını işitmek için bir mesâfe katedip yanına gelmemiz 

gerekmez, gönlünden geçen düşünceleri bile doğrudan doğruya biliriz. Bunun gibi, onu ele 

geçirmemiz gerekirse bir mesâfeden gelip yakalamamız gerekmez. Nerede olursa olsun, her zaman o 

kabzamızdadır, istediğimiz zaman onu ele geçiririz. (MEVDÛDİ, 5/441) 

Hadis: Sahih’te sâbit olduğuna göre Rasûlullah (s) şöyle buyurmuştur: ‘Yüce Allah ümmetime 

içinden geçirdikleri vesveseleri söylemedikçe yâhut onlarla amel etmedikçe bağışlamıştır’ (İbn 

Kesir’den: S. HAVVÂ 14/100)    

(17, 18).‘Unutma ki (insanın) sağında ve solunda oturan iki kaydedici (melek, onun söz ve 

hareketlerini) kaydedip durur.’ ‘(O,) bir söz söylemeye görsün, kesinlikle yanında hazır bir gözcü 

vardır.’ Cenâb-ı Hak kullara bu şekilde yakın olmakla birlikte her insan üzerine iki de melek 

gönderilmiştir. Onlar insanın söylediği her sözü ve yaptığı her işi teker teker kaydederler. Hiçbir söz 

ve hareket onların kayıtları dışında kalamaz. Bu sebeple Rasul-i Ekrem (s) şöyle uyarmaktadır:  

Hadis: ‘Kul, iyice düşünüp taşınmadan bir söz söyleyiverir de, bu yüzden cehennemin, doğu ile batı 

arasından daha uzak bir yerine düşer gider.’ (Buhâri Rikak 23, Müslim Zühd 49, 50’den Ö. ÇELİK, 

4/620) 

Allah Teâlâ’nın öyle melekleri vardır ki kulların fiillerini gerek hayır gerek şer, gerek onların dışında 

olsun, gerek söz olsun, gerek amel, gerek itikat, gerek niyet olsun, gerek azim, gerek karar verme 

hepsini yazarlar. Allah Teâlâ onları onun için seçmiştir. Gerek kasten ve bile bile işlesinler, gerek 

dalgınlıkla ve unutarak yapsınlar, gerek sağlıklarında meydana gelsin, gerek hastalıklarında, 

işlerinde hiçbir şeyi ihmal etmezler. (Âlûsi, 26/179, 180 den) Nakil ve rivâyet âlimleri böyle rivâyet 

etmişlerdir. Demek ki, niyet, azim, karar mertebelerine gelmeyen vesveseler yazılmaz. 

(ELMALILI, 7/241)    

Âyette geçen Rakîb ve Atîd hemen ilk anda akla geldiği gibi bu iki meleğin ismi değildir. İnsanın her 

hareket ve sözünü kaydeden her an hazır ve gözcü iki melek demektir. Biz bu iki meleğin amelleri 

nasıl kaydettiğini bilmiyoruz. Hiçbir temele dayanmayan hurâfe ve vehimleri sıralamaya da gerek 

yoktur. Gayba âit olan bu gerçekler karşısında tutumumuz şudur bizim: Bunları oldukları gibi alırız, 

nasıl olduklarını araştırmaya kalkışmadan ifâde ettiği anlamlara inanırız. Çünkü bunların nasıl 

olduklarını bilmek, bize hiçbir şey kazandırmaz. Üstelik bu gayba dâir gerçekler ne tecrübelerimizin 

ve ne de beşeri bilgilerimizin alanına girmezler. (S. KUTUB, 9/352, 353)  

(19).‘Ve ölüm sarhoşluğu hak ile geldiğinde’ de Allah ‘habl-i verîd’den daha yakındır. ‘Biz ona 

sizden daha yakınız. Fakat siz görmezsiniz.’ (Vâkıa, 50/85) ölümün sarhoşluğu, sarhoşlukları, aklı 
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gideren şiddetidir. Ölümün hak ile gelmesi, Allâh’ın emriyle ‘Her nefis ölümü tadacaktır.’ (Âl-i 

İmran 3/185) gerçeğini getirmesidir. (ELMALILI, 7/242)  

Nesefi bu âyet-i kerîme hakkında şunları söylemiştir: ‘Yüce Allah, onların öldükten sonraki 

dirilişlerini inkâr edişlerini söz konusu edip, kudretini delil olarak belirttikten sonra; inkâr ettikleri 

şey ile fazla geçmeden ölümleri hâlinde ve Kıyâmet kopacağı zaman karşılaşacaklarını onlara 

bildirmekte(dir). Bunun oldukça yakınlaşmış olduğunu belirtmek üzere de mâzi (di’li geçmiş zaman) 

kipi ile dile getirmektedir. Bu da yüce Allâh’ın: ‘Ölüm sarhoşluğu hak ile geldi…’ şeklindeki 

buyruğudur. (S. HAVVÂ, 14/92)   

İnsanın ölüm hâli, mümin veya kâfir oluşuna göre değişir. Ölüm melekleri, müttaki müminlerin 

ruhlarını alırken, şefkat ve nezâketle hareket ederler, canlarını kolayca alırlar ve kendilerine selâm 

verirler. (16/32). İnkâr etmek, kötülük ve günah işlemek suretiyle kendilerine zulmeden kâfirlerin 

yüzlerine ve arkalarına vurarak canlarını alırlar ve onlara sert ifâdeler kullanırlar. (8/50, 47/27, 

4/97, 6/93, 7/37; İ. KARAGÖZ 7/339, 340) 

Hadis: (…) Hz. Âişe’nin (r) anlattığına göre Rasûl-i Ekrem (s) ölüm döşeğinde iken yanı başındaki 

su kabına elini daldırıp yüzüne sürüyor ve ‘Lâ ilâhe illâllah, ölümün de sekerâtı; şiddet ve sıkıntıları 

var’ buyuruyor. (Buhâri) ve ‘Allâh’ım! Ölümün şiddet ve sıkıntılarına karşı bana yardım et’ diye duâ 

ediyordu. (Tirmizi Cenâiz 8, İbn Mâce Cenâiz 64’den Ö. ÇELİK, 4/622) 

(20).‘Sûr’a da üfürülür’ Nesefi’nin dediğine göre kasıt, öldükten sonra dirilişin üfürüşüdür. ‘İşte bu 

tehdit edilen (azap) günüdür.’ Yâni bu üfürme zamânı, yüce Allâh’ın insanlara vaad edip 

sakınmalarını istediği ve tehdîdinin gerçekleşeceği gündür. (S. HAVVÂ, 14/92)  

(21).‘Ve her bir nefis berâberinde bir sevk edici ve bir şâhit (melek) ile gelmiştir.’ İki çeşit melek, 

birisi o nefsi mahşere sevk etmekle görevli, birisi de ameline şâhittir. Herkesin ameline göre şâhitlik 

ve sevkin şekli farklı olmakla berâber, hepsi böyle iki görevli ile berâber sevk edilir.  (ELMALILI, 

7/242) Büyük ihtimalle bundan maksat, dünyâda o kişinin söz ve hareketlerini tespit edip yazmakla 

görevli iki melektir. Kıyâmet günü Sûr’un sesi yükselir yükselmez her insan mezarından kalkınca 

derhâl o iki melek gelerek o kişiyi kendi hükmü altına alacak, biri onu Allah’ın mahkemesine doğru 

çekerek götürecek, diğeri de onun amel defterini taşıyacaktır. (MEVDÛDİ, 5/443) 

 

50/22-29  HUZÛRUMDA  SÖZ  DEĞİŞTİRİLMEZ 

22. “Kuşkusuz sen, (dünyâda) bundan gaflette idin. İşte sen(in gözün)den perdeni kaldırıp açtık; 

artık bugün, gözün keskindir.” (denilir.) [bk. 19/38; 32/12] 

23. Onun yoldaşı (olan melek): “İşte yanımdaki (yazılı amel defteri) hazırdır.” der. 

24, 25, 26. (Allah, iki meleğe:) “(Rabbini tanımayan) her inatçı nankörü, hayra (ve İslâm yoluna 

bütün gücüyle) engel olanı, azgını, (îmanda) şüpheci olanı atın cehenneme! Allah ile berâber 

başka (sahte) ilâhlar edinen (Allah yerine onlara, onun emir ve ilkelerine bağlanan)ı, şiddetli azâbın 

içine atın.” (buyurur.) [krş. 2/165-167] 

27. Arkadaşı (olan şeytan): “Ey Rabbimiz! Onu (ben) azdırmadım. Fakat o kendisi, (haktan) uzak 

bir sapıklık içinde idi.” der. 

28. (Allah) buyurur ki: “Huzûrumda tartışmayın. Ben size (azâbıma dâir) tehdîdi önceden 

gönderip bildirmiştim.” 



44 
 

29. “Benim huzûrumda (kâfirlerin cehennemi dolduracağına dâir) söz değiştirilmez ve ben 

kullarıma zulmedici de değilim.” 

 

22-29. (22).“Kuşkusuz sen, (dünyâda) bundan gaflette idin. İşte sen(in gözün)den perdeni kaldırıp 

açtık; artık bugün, gözün keskindir.” (denilir.)’ İbn Kesir şöyle demektedir: ‘Çünkü Kıyâmet 

gününde herkes görecektir, basîreti açılacaktır. Dünyâda kâfir olanlar dahi Kıyâmet gününde 

istikâmet üzere olacaklardır, fakat bunun onlara faydası olmayacaktır.’ Nesefi şöyle demektedir: 

‘Gaflet sanki onun bütün vücûdunu örten bir örtü gibi yâhut gözlerini perdeleyen bir perde gibi ifâde 

edilmiştir. Bu perde dolayısıyla o, hiçbir şey görememektedir. Kıyâmet günü oldu mu uyanır ve bu 

gafletin perdesi zâil olur / yok olur. Böylelikle, görmediği hakkı görür. Gafleti dolayısıyla zayıf olan 

görüşü, bu sefer uyanıklığı sebebiyle alabildiğine keskinleşir. (S. HAVVÂ, 14/92)   

(23).‘Berâberinde olan’ Nesefi’nin dediğine göre; cumhur onun üzerinde tanıklık eden yazıcı melek 

olduğu kanaatindedir. İbn Kesir de şöyle demektedir: ‘Şânı yüce Allah, Âdemoğlu’nun amelini 

yazmakla görevli olan meleğin durumundan haber vermekte ve Kıyâmet gününde neler 

yaptıklarına dâir hakkında şâhitlik edeceğini ve onunla ilgili olarak : ‘İşte yanımdaki hazırdır’ 

diyeceğini, yâni eksiksiz yâhut fazlasız olarak hazır edilmiştir, diyeceğini belirtmektedir.’ Hazır 

olandan kasıt ise, amellerin yazılı oldukları amel defterleridir. (S. HAVVÂ, 14/92, 93)   

(24, 25, 26).‘İkiniz de atın cehenneme, her inatçı kâfiri’ hakka uzak kalan, hakka karşı inat eden, 

bâtıl ile hakkın karşısına çıkan ve bütün nîmetleri vereni inkâr eden kâfiri, ‘hayra bütün hızıyla 

engel olan’ maldaki hakları çokça engelleyen yâhut hayır türünün, ehline ulaşmasına mâni olan  yâni 

üzerindeki hakları yerine getirmeyip iyilik yapmayan, akrabâlık bağını gözetmeyen, sadaka 

vermeyen, ‘azgın’ zâlim, hakkı aşıp giden ‘ve’ Allah hakkında, dîni hakkında şüphe eden, 

‘şüpheciyi’ cehenneme atınız. (S. HAVVÂ, 14/93)     

Hadis: İmam Ahmed rivâyet ediyor… Ebû Said el Hudri Rasûlullah (s)’ın şöyle buyurduğunu rivâyet 

etmektedir: ‘Cehennemden bir alev çıkar, konuşarak şöyle der: Bugün üç kişiye (azap etmek için) 

görevlendirildim. Zorba ve inatçı her kâfir, Allah ile birlikte başka ilâh koşan, haksız yere bir canı 

öldüren, der ve onları içerisine alarak cehennemin azâbı en çetin yerlerine bırakır.’ (S. HAVVÂ, 

14/103) 

‘O ki, Allah ile başka bir ilâh edinmiştir. Haydi, ikiniz onu en çetin azâbın içine atın’ Yüce 

Allâh’ın bu son üç âyetin ilkindeki ‘ikiniz’ hitâbı ile sonuncularındaki  ‘ikiniz’ hitâbındaki iki kişi ile 

sürükleyen ve tanıklık eden iki meleğe hitap edilmektedir. İbn Kesir der ki: Zâhire göre bu 

sürükleyen sâik ve şehid ile bir konuşmadır. Sürükleyen onu hesâbın görüleceği yere getirmiştir. 

Şehid (yâni şâhid) de üzerindeki tanıklığı yerine getirdikten sonra, yüce Allah her ikisine de onu 

cehenneme atmaları emrini vermiştir. O ne kötü bir dönüş yeridir.’ (S. HAVVÂ, 14/93)     

(27).‘Yakını ona der ki’ Bu yakının dünyâda o kâfire musallat olup, âhirette berâber sevk edilen 

şeytan olduğu şu sözünden bellidir. ‘Ey Rabbimiz, onu ben azdırmadım’ Demek oluyor ki, Ya Rab! 

Beni bu azıttı diye özür beyan edip şikâyet etmek istemiş, o da bu yolda cevap vermiştir. ‘Fakat 

kendisi uzak bir sapıklık içinde idi.’ Yâni kendisi haktan uzağa sapmış bulunuyordu da ben ona öyle 

yanaştım. ‘Benim size karşı bir hâkimiyetim yoktu. Ancak sizi dâvet etmiştim.’ (İbrâhim, 14/22) 

der. (ELMALILI, 7/242, 243) 

(28).‘(Allah) buyurur ki: “Huzûrumda tartışmayın.’ Burası çekişme yeri değildir. Daha önce her 

amelin karşılığı belirlenmiştir. Her yapılan kaydedilmiştir, değiştirilmez. Ve herkes ancak yaptığından 
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dolayı cezâlandırılır. Kimseye zulmedilmez, çünkü cezâyı veren en âdil hüküm sâhibidir. (S. 

KUTUB, 9/356) ‘Ben size (azâbıma dâir) tehdîdi önceden gönderip bildirmiştim.” Önceden 

dünyâda çalışma çağında kitaplar ve peygamberlerle uyarmış, azgınlık edenlere böyle şiddetli azap 

edileceğini haber vererek tenbihler, tehditler yapmış iken dinlemediğiniz hâlde şimdi hesap ve cezâ 

yerinde boşuna çekişmeyin. (ELMALILI, 7/243) 

(29).“Benim katımda söz değiştirilmez’ Yâni kâfirleri cehenneme koyacağıma dâir söz ve tehdîdimi 

değiştireceğime umut bağlamayınız. ‘ve ben kullara aslâ zulmedici değilim.” Günahsız yere hiçbir 

kula azap etmem. İbn Kesir der ki: ‘Yâni Ben kimseyi başkasının günahı ile azaplandırmayacağım 

gibi; hiçbir kimseyi ona karşı delil ortaya konulmadıkça bizzat kendi günahı ile dahi azaplandırmam. 

(S. HAVVÂ, 14/94) 

Vaad ve vaid haktır. Vaad, kulların Allah üzerindeki hakkıdır. Onu yapmaları durumunda söz 

verdiği şekilde vermeyi garanti etmiştir. Allah için de evlâ olan ahde vefa göstermektir. Vaid ise 

Allâh’ın kullar üzerindeki hakkıdır. ‘Böyle yapmayın, yoksa sizi cezâlandırırım’ demiş fakat onlar 

yapmıştır. Allah isterse affeder, isterse hakkını alır. Çünkü bu O’nun hakkıdır. Bu ikisi arasında evlâ 

olan affetmektir. Zîrâ O affeden, merhametli olandır. (İ. H. BURSEVİ, 19/586)   

 

50/30-35  EBEDİ  YAŞAMANIN  BAŞLADIĞI  GÜN 

30. O gün cehenneme: “Doldun mu?” deriz. (O’da:) “(Dolmadım.) Daha var mı?” der. 

31. Cennet ise muttakîlere uzak değildir, artık yakınlaşmıştır. 

32-33-34. İşte size vaadedilen bu cennet; her (tevbe ile Allah’a) yönelen, (O’nun buyruklarını) 

koruyan, görmediği hâlde Rahmân’dan (her yerde) korkan ve O’nun itaatine yönelmiş bir kalple 

gelen kimse içindir. (Onlara:) “Selâmetle girin oraya. İşte bu ebedîlik günüdür.” (denilir). 

35. Cennette onlar için istedikleri şeyler vardır. Katımızda daha fazlası da vardır. 

 

30-35. (30).‘O gün cehenneme: “Doldun mu?” deriz. (O’da:) “Daha var mı?” der.’ Bu soru ve 

cevap ‘Andolsun ki cehennemi dolduracağım’ (Sâd 38/85) vaadinin yerine getirilmesi ve 

cehennemin dehşetini ve hızını tasvirdir. İstifham / soru takriridir. Yâni cehennem genişliği ile berâber 

‘Andolsun ki cehennemi cinlerden ve insanlardan tamâmen dolduracağım’ (Hûd 11/19) ifâdesi 

gereğince grup grup atılan cin ve insandan doldurulacak, fakat hızı kesilmeyecek, günahkârlara öfke 

ve şiddetinden daha fazlasına hırs gösterecektir. (ELMALILI, 7/244) 

‘O gün cehenneme ‘doldun mu?’ deriz’ Allah’tan gelen bu soru söylediğini tasdik, vaadini tahkik, 

azâbının ehline azar ve bütün kullarına bir uyarıdır. (İ. H. BURSEVİ, 19/589) 

Nesefi der ki: ‘Bu, yapılan tahkika göre cehennem tarafından söylenecek bir sözdür. Bunun 

reddedilecek bir tarafı olmaz; tıpkı organların konuşturulması gibi. Soru ise kâfirleri azarlamak için 

olacaktır. Çünkü şânı yüce Allah, zâten cehennemin dolup dolmadığını bilir.’ (S. HAVVÂ, 14/94) 

Hadis: Enes b. Mâlik (r) Peygamber (s)’in şöyle buyurduğunu nakletmektedir: ‘Cehenneme atıldıkça 

o ‘daha var mı?’ der. Nihâyet (yüce Allah) oraya ayağını koyar, o da ‘yeter’ der. (Müslim 

Cehennem, Buhâri’den S. HAVVÂ, 14/103)  
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(31).‘Cennet ise takvâ sâhiplerine yaklaştırılır, zâten uzak değildir.’ Yâni bir kimsenin muttaki 

olduğu ve cennete lâyık olduğu Allâh’ın mahkemesinde kararlaşırsa, derhâl o cenneti önünde hazır 

bulacaktır. Cennete ulaşmak için yürüyerek veya herhangi bir vâsıtaya binerek yolculuk yapmak 

sûreti ile gitmeyecek. Karar zamânı ile cennete girme arasında hiçbir bekleyiş olmayacaktır. Burda 

karar verilmiş, şurda kişi mutlaka cennete girmiş olacak. Sanki o cennete ulaştırılmamış da cennetin 

kendisi onun yanına getirilmiştir. Âhiret âleminde zaman ve mekân kavramının bizim bu dünyâdaki 

kavramlardan ne kadar farklı olacağı işte bundan ölçülebilir. Bu dünyâda tanıdığımız çabukluk ve 

gecikme, uzaklık ve yakınlık gibi bütün kavramlar orada mânâsız şeyler olacaktır. (MEVDÛDİ, 5/446, 

447) 

(32, 34).Cennete girmeye hak kazananların mümtaz özellikleri de şöyledir: (Ö. ÇELİK, 4/626)  

(a) ‘İşte size yönelen’ yâni Allah’a tevbe ederek çok çok dönen,  

(b) ‘ve buyruklara riâyet eden’ Allah’ın sınırlarını koruyan yâhut Allah’a olan ahdini muhâfaza eden 

veya İbn Kesir’in dediği gibi, ahdi koruyup onu tamâmıyla yerine getirip bozmayan ‘herkese 

vaadolunan budur’   

(c) ‘Görmediği hâlde Rahman’dan korkan’ ‘Yâni Allah’tan başka hiçbir kimsenin görmediği bir 

yerde gizlilikle Allah’tan korkan kimse demektir. Hadis: Hz. Peygamber’in: ‘Ve tenhâda iken Allâh’ı 

zikrederek gözlerinden yaş boşanan bir adam ‘hiçbir gölgenin olmadığı Kıyâmet gününde Arş’ın 

gölgesi altında olacaktır’ buyruğu bunu andırmaktadır.  

Buradaki âyette havf yerine ‘haşyet’ kelimesi kullanılmıştır. Bu haşyet kelimesinden de, müminin 

kalbinde Allah korkusu sâdece onun azâbından korktuğundan değil, daha çok Allâh’ın azamet ve 

büyüklüğünü hissetmesinden dolayı onun üzerinde devamlı bir ürperti meydana getirdiği kast 

edilmiştir. (MEVDÛDİ, 5/447) 

(d) ‘ve Allâh’a yönelen bir kalp ile gelenlere’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni Kıyâmet gününde yüce Allâh’a 

dönen, O’nun huzûrunda boyun eğen, selim bir kalp ile Allâh’ın huzûruna çıkan kimseye (söz verilen 

yerdir.) (S. HAVVÂ, 14/94)    

’Selâmetle’ nîmetlerin zeval bulacağından, cezâların geleceğinden ya da esenlik içerisinde, güvenlik 

içerisinde olmak üzere ‘girin oraya’ cennete. Katâde der ki: ‘Yüce Allâh’ın azâbından kurtuldukları 

gibi, Allâh’ın melekleri de onlara selâm verecektir. (S. HAVVÂ, 14/94)  

(35).‘İşte bu ebediyet günüdür’ Cennette ebediyyen kalırlar, ebediyyen ölmezler, ebediyyen 

susamazlar, yerlerinin değiştirilmesini istemezler. ‘Orada diledikleri onlarındır’  Zevk verecek 

çeşitli şeylerden hangisini isterlerse bulurlar, hangisini dilerlerse önlerinde hazır edilir. ‘Katımızda’ 

arzuladıklarının da üstünde ‘daha fazlası da vardır’ Nesefi der ki: ‘Cumhûrun görüşüne göre 

buradaki fazlalıktan kasıt, keyfiyetsiz olarak yüce Allâh’ın görülmesidir. (S. HAVVÂ, 14/95)   

 

50/36-40  GECENİN  BİR  BÖLÜMÜNDE  O’NU  TESBİH ET 

36. (Ey Peygamberim!) Bunlardan önce, nice (inkârcı) nesilleri helâk ettik. Oysa onlar, 

kendilerinden kuvvetçe daha güçlü idiler. (Ticâret ve benzeri amaçlarla) beldeleri gezip dolaştılar.  

Ama hiç kaçacak bir yer var mı? 

37. Şüphesiz ki bu (zikredilenlerin hepsi)nde kalbi olan, yâhut hazır bulunup kulak veren 

kimseler için elbette bir öğüt vardır. 
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38. Andolsun ki (biz,) gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı evrede yarattık; bize hiçbir 

yorgunluk dokunmadı. [bk. 46/33] 

39, 40. (Rasûlüm!) Müşriklerin dediklerine sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından 

önce(ki vakitlerde) Rabbini hamd ile tesbih et (namaz kıl). 40. Gecenin bir kısmında(ki 

namazlarda) ve secdelerin (namazların) arkalarında O’nu tesbih et. [bk. 17/79; 30/17-18] 

 

36-40. (36).‘Bunlardan önce, nice (inkârcı) nesilleri helâk ettik. Oysa onlar, kendilerinden 

kuvvetçe daha güçlü idiler. (Ticâret ve benzeri amaçlarla) beldeleri gezip dolaştılar. Ama hiç 

kaçacak bir yer var mı?’ Bunlar sayıca onlardan daha fazla oldukları gibi, güç ve kuvvet itibâriyle de 

bunlardan daha fazla idiler. Güçlü oldukları için de ülkelerde dolaşıp durmuşlardı. Yâni yeryüzünde 

ticâret,  rızık aramak ve kazanç sağlamak maksadıyla sizin dolaştığınızdan daha fazla gezmiş 

dolaşmışlardı. ‘Bir kurtuluş var mı?’ Allah’tan yâhut ölümden kaçış var mı? İbn Kesir der ki: ‘Yâni 

Allâh’ın kazâ ve kaderinden kaçıp kurtulabildiler mi? Peygamberleri yalanladıklarından dolayı azap 

kendilerine gelince bu azâbı geri çevirmeye yaradı mı? İşte yüce Allah size azap etmek diledi mi, 

sizlerin de kaçışınız, kurtuluşunuz, sığınağınız olamaz.’ (S. HAVVÂ, 14/95) 

(37).‘Şüphesiz bunda’ bu fıkrada söz konusu edilen şeylerde ‘kalbi olan’ yâni uyanık olan; çünkü 

kalbi uyanık olup anlamayan bir kimse kalpsiz gibidir; yâhut kalbi diri olan, çünkü ölü kalp Allah’tan 

gelen bir şeye kulak vermez; ‘veya hazır bulunup’ zihnini toplayıp ‘kulak veren’ çünkü zihnini 

toplamayan bir kimse hazır olmayan kimse gibidir.  İşte bu nitelikte olan ‘kimseler için elbette bir 

öğüt’ ibret ve mev’iza ‘vardır’. (S. HAVVÂ, 14/95)  

(38).‘Andolsun ki (biz,) gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı evrede yarattık; bize 

hiçbir yorgunluk dokunmadı.’  Eldeki Tevrat nüshâlarında Allâh’ın evreni altı günde yarattığı, 

yedinci gün – yaratmayı bitirmiş olduğu için – istirahat ettiği ve o günü kutsal kıldığı yazılmıştır. 

Konumuz olan âyette ise göklerin ve yerin altı günde yaratıldığı gerçeği teyit edilmekte, fakat 

yedinci gün dinlenme haberi ve inancı reddedilmektedir; çünkü yorulma ve dinlenme kavramları 

Allâh’ın bildirdiği yüce sıfatlarına ters düşmektedir. Yerin ve göklerin altı günde yaratılması da 

yoruma açık bir ifâdedir. Bu sözü lügat mânâsıyla alıp dünyevi zaman ölçülerine göre yirmi dört’er 

saatten oluşan altı gün şeklinde değerlendirmek de doğru olmaz. (bu konuda bilgi için bk. A’raf 7/54, 

KUR’AN YOLU, 5/112, 113) 

‘ve Bize bir yorgunluk dokunmadı, bir usanç gelmedi’ yâni Yahûdilerin dediği gibi Allah yedinci 

gün dinlenmeye ihtiyaç duymuş değildir. Hâlâ yaratıyor, hâlâ yaratıyor, yeniden de yaratır. Topraktan 

da yaratır. (ELMALILI, 7/247)  

(39, 40).‘(Rasûlüm!) Müşriklerin dediklerine sabret.’ Nesefi der ki: ‘Yâni Yahûdilerin söyleyip 

işledikleri küfür ve benzetmelere karşı. yâhut müşriklerin öldükten sonra diriliş hakkında 

söylediklerine katlan! Çünkü kâinâtı yaratmaya kâdir olan onları tekrar diriltmeye ve onlardan 

intikam almaya da kâdirdir. (S. HAVVÂ, 14/97)  

‘Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce(ki vakitlerde) Rabbini hamd ile tesbih et (namaz 

kıl).’ ‘Gecenin bir kısmında(ki namazlarda) ve secdelerin arkalarında O’nu tesbih et.’ Tesbihten 

maksat namaz, zikir ve duâdır. ‘Güneşin doğuşundan önce’ sabah namazı, ‘güneşin batışından 

önce’ öğle ve ikindi namazı, ‘geceleyin’ ise akşam, yatsı ve teheccüd namazlarıdır. ‘Secdelerden 

sonraki tesbih’e gelince, bundan maksat farzlardan sonra kılınan nâfile namazlar ve yapılan diğer 

zikirlerdir. (Ö. ÇELİK, 4/629) 
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‘Secde’den maksat namazdır. Parça söylenmiş, bütün kastedilmiştir. Burada kast edilen farz 

namazların ardından kılınan sünnet ve nâfile namazlar ya da her namazdan sonra çekilen 

tesbihlerdir. Çünkü sabah ve ikindi namazlarından sonra nâfile namaz kılmak mekruhtur. (H. 

DÖNDÜREN, 2/824) 

Hadis: Her namazdan sonra 33 kez Allah’ı tesbih eden, 33 kez O’na hamd eden ve 33 kez tekbir 

getiren ve bunu ‘Lâ ilâhe illâllahu vahdehu lâ şerîke leh, lehü‘l mülkü ve lehü‘l hamdü ve Hüve alâ 

külli şey’in kadîr’ ile 100 e tamamlayan kişinin hatâları deniz köpüğü kadar da olsa affolunur.’ 

(Müslim Mesâcid 142’den İ. H. BURSEVİ, 19/619)  

 

50/41-45  SESLENENİN  SESİNE  KULAK  VER 

41, 42. (Ey Peygamberim!) Seslenen (İsrâfil’)in yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. 42. O 

gün (bütün insanlar, Sûr’a ikinci üfürülüşteki) o (korkunç) çığlığı gerçek olarak işitecekler. Bu, 

(dirilip) çıkma günüdür. 

43, 44. Öldürecek de, diriltecek de kesinlikle biziz biz. Dönüş de ancak bizedir. 44. O gün, 

süratle (mahşer yerine) koşmak için yer onlar(ın üzerlerin)den yarılır. İşte bu bir haşr 

(toplama)dır ki (bu) bize göre çok kolaydır. [bk. 31/28; 99/2] 

45. (Ey Peygamberim!) Biz müşriklerin dediklerini daha iyi biliriz. Sen onların üzerinde bir 

zorlayıcı değilsin. Onun için benim tehdîdimden korkanlara Kur’an ile öğüt ver. [krş. 2/272; 

13/40; 88/21-22] 

 

41-45. (41).‘Seslenen (İsrâfil’)in yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver.’ O çağırıcı İsrâfil ve 

Cebrâil (as)’dir. Ey çürümüş kemikler, kopmuş mafsallar, didiklenmiş etler, dağılmış saçlar, Allah 

Teâlâ size ayırt edici dâvâ için toplanmanızı emrediyor diye bağıracak. ‘Yakın bir yerden’ yâni ses 

herkese eşit olarak işitilecek şekildeki yeniden yaratmadaki bu seslenmeyi ilk yaratılıştaki ‘ol’ emrine 

benzetmişlerdir. (ELMALILI, 7/248) 

Bir kişi nerde ölürse ölsün veya dünyânın neresinde ölüm ona yetişirse yetişsin, oraya Allâh’ın 

çağırıcısının ‘Rabbinize doğru yürüyün’ diyen sesi ona ulaşacaktır. Bu ses, yeryüzünün köşe 

bucaklarında dirilip kalkan insanlar tarafından sanki çok yakından çağırılan bir sesmiş gibi duyulacak 

ve aynı anda yeryüzünün her tarafında bu ses aynı şekilde işitilecektir. Bunun da âhiret âleminde 

bizim dünyâmıza nispetle zaman ve mekân kavramlarının ne kadar değişik olacağı ve hangi 

güçlerin hangi kânunlara uygun olarak iş yapabileceği ölçülebilir. (MEVDÛDİ, 5/451) 

‘O gün insanlar bu sesi gerçekten işiteceklerdir. İşte bu, çıkış günüdür.’ İşte bugün kabirlerden 

çıkış günüdür. ‘Yevmü‘l hurûc’ / ‘çıkış günü’ kıyâmet gününün isimlerindendir. Bayram günü de 

buna teşbihle ‘yevmü‘l huruc’ olarak anılmaktadır. Bu âyetin anlamı şöyledir: İnsanlar diriliş 

gerçeğiyle iç içe geçmiş bir durumda çığlığı duydukları gün kabirlerden hesâba doğru giderler. 

Hesaptan sonra ya cennete ya da cehenneme varırlar. (İ. H. BURSEVİ, 19/625) 

(43, 44).‘Şüphesiz ki dirilten de öldüren de’  yâni dünyâda insanlara hayat veren de, canlarını alan 

da ‘Biziz  Biz. Ve dönüş de ancak Bizedir.’ Dönüşleri Bize olacaktır. (S. HAVVÂ, 14/98)   
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‘O gün yer üzerlerinden yarılır.’ Yarılıp açılır ve ölüler oradan çıkarlar. ‘Onlar da çabucak’  

hızlıca ‘çıkarlar. Bu, Bize göre kolay bir haşirdir.’ Bir zorluğu yoktur, basittir. İbn Kesir: ‘Bu tekrar 

iâde etmek Bize göre gâyet kolay ve basittir‘ demektedir. (S. HAVVÂ, 14/98) 

(45).‘Biz müşriklerin dediklerini daha iyi biliriz. Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. 

Onun için benim tehdîdimden korkanlara Kur’an ile öğüt ver.’ Müşrikler, Hz. Peygamber 

hakkında çeşitli söylentiler çıkarıyor, ‘deli, şâir, masalcı..’ diyorlar, bu da onu üzüyordu. Allah Teâlâ 

‘Onların ne dediklerini Biz daha iyi biliyoruz’ buyurarak peygamberini teskin etmekte, bütün yapıp 

ettikleri karşısında onlara imkân ve özgürlük vermesinin bir hikmeti olduğuna dikkat çekmektedir. Bu 

arada Peygamberin görevi insanları îmâna ve dînî hayâta zorlamak değil, Kur’ân’ı durmadan 

okuyarak, açıklayarak tebliğde bulunmak, insanları dîne ve hakka çağırmaktır. (KUR’AN YOLU, 

5/114, 115)  

‘Kur’an ile öğüt ver’ emri Hz. Peygamber’in şahsında bütün müminlere yöneliktir. Bu itibarla her 

mümin, Kur’ân’ın emir ve yasaklarını, helâl ve haramlarını, ilke ve hükümlerini, öğüt ve kıssalarını 

öğrenmesi ve Kur’ân’ı insanlara öğretmesi ve anlatması gerekir. Bu yüce Allâh’ın bağlayıcı ve kesin 

emridir. (İ. KARAGÖZ 7/360, 361) 

‘Sen onlar üzerinde bir zorba değilsin.’ Yâni onları zorla îman ettirecek yâhut onlara dilediğini 

yapacak birisi değilsin. Sen yalnızca bir hatırlatıcısın. ‘Sen bir hatırlatıcısın, onların üzerinde bir 

zorba değilsin.’ (Ğaşiye 88/21-22) âyetlerinde de beyan edildiği gibi. Yâni sen onları istediğin şeyleri 

yapmaya zorlayacak birisi değilsin. (İ. H. BURSEVİ, 19/628, 629) (Biiznillah Kaf sûresi tamamlandı. 

23.12.2017 / 5 Rabiulâhir 1439 Cumartesi.) 

________________________________________ 
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51. Zâriyât Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. 60 âyettir. Birinci âyette geçen “zâriyât” kelimesi, sûrenin adı olmuştur. 

(H. T. FEYİZLİ, !/519) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

51/1-6  SİZE  VAADEDİLEN,  KESİNLİKLE  DOĞRUDUR  

1-2-3-4-5-6. Savurup kaldıran (rüzgâr)lara, yükü(nü) taşıyan (bulut)lara, kolayca akıp giden 

(gemi)lere (ve bütün) iş(ler)i dağıtan (melek)lere andolsun! Şüphesiz (size) vaadedilenler elbet 

doğrudur. Hiç şüphesiz (hesap ve) cezâ mutlaka gerçekleşecektir. 

 

1-6.(1).‘Andolsun toz atıp savuranlara’ ‘Zariyat’, kırıp ufalayan veya savuran ya da toz duman edip 

götüren kuvvetler demektir. Merselâ toprağı ve başka şeyleri tozdurup savuran rüzgârlar, volkanları 

püskürten, yaratıkları kırıp dağıtan ve yayıp açan melekler ve barut, dinamit gibi sonradan bulunmuş 

ve bulunacak şiddetli patlayıcı, tahrip edici ve yakıcı bütün sebepler bu kavrama dâhildir. Beydâvi, 

‘Bütün yaratıkları savuran sebepler’ demekle bu genelliği göstermiştir. Müfessirlerin çoğunluğunun 

‘riyah’ yâni rüzgârlar ile yetinmesi Hz. Ali’den gelen rivâyete göredir. (ELMALILI, 7/252) 

(2).‘sonra bir ağırlık yüklenenlere’ yağmur yüklenen bulutlar, bulutları taşıyan rüzgârlar veya 

gebe kadınlar veya bütün bunların sebepleri ki bunlar öncekilerin aynısı da, başkası da olabilir. Önce 

tozdurur, sonra da yüklenir, taşır veya tozdurup savuran başka, taşıyıp götüren başka olur, bir ordunun 

ağırlıkları ve ganîmetleri gibi. (ELMALILI, 7/253) 

(3).‘sonra da kolaylıkla akanlara’ gemiler ve benzeri trenler, otomobiller gibi. (ELMALILI, 7/253) 

(4).‘sonra da bir emir pay edenlere andolsun’ yâni bütün bunları idâre etmek, tozdurulan, taşınan, 

götürülen şeyleri varacakları yerlere yetiştirmek için yüce Allâh’ın emrini ayırıp dağıtan meleklere, 

Cebrâil, Mikâil, İsrâfil, Azrâil gibi emir meleklerine yemin olsun, bunlara yemin, cezânın meydana 

gelmesinde özellikle hizmetlerini hatırlatmadır. (ELMALILI, 7/253) 

(5).‘Size vaad olunan kesinlikle doğrudur’ Kaf sûresinde geçtiği üzere size yapılmakta bulunan 

vaadler ve tehdidler, o yeni yaradılış, dirilme ve çıkma, girme ve ebedilik hep doğrudur. (ELMALILI, 

7/253) 

‘doğru olan vaad’ kıyâmetin kopması, ölülerin diriltilmesi, mahşer yerinde toplanması, insanların 

hesaba çekilmesi, sonuçta müminlerin cennete, kâfirlerin cehenneme atılmasıdır. (İ. KARAGÖZ 

7/364) 
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(6).‘ve (hesap ve) cezâ kesinlikle gerçekleşecektir’ Din, yâni cezâ ve sorumluluk vardır. Amellerinin 

cezâsı, iyiliğe çalışanlara iyilikle mükâfat, kötülüğe çalışanlara kötülükle cezâ mutlaka olacak, 

herkes ettiğini bulacaktır. (ELMALILI, 7/253)   

 

51/7-14  KAHROLSUN  O  KOYU  YALANCILAR 

7, 8, 9. Muntazam dalgalı yollara (yörüngelere, galaksi ve diğerlerine) sâhip gök hakkı için! 

Doğrusu siz (Peygamber hakkındaki, “o kâhindir, şâirdir, sihirbazdır” şeklindeki sözlerinizde) çeşitli 

çelişki(ler) içindesiniz. (Oysa îmandan) döndürülen (aklı çarpık) kimseler ondan çevrilip uzaklaşır.  

10, 11. Kahrolsun o düzenbaz yalancılar! Onlar, bir cehâlet (ve sapıklık) içinde (îmandan) gâfil 

(kalmış) kimselerdir. 

12. Müşrikler (alay ederek: “O hesap ve) cezâ günü ne zaman?” diye sorarlar. 

13. Kıyâmet günü kâfirler, ateş üzerinde azâba uğratıl(ıp kıvran)acaklardır. 

14. (Onlara:) “Azâbınızı tadın! Bu, (dünyâda) acele gelmesini istediğiniz (azap)tır.” (denilir). 

 

7-14 (7, 8, 9).‘İçinde yörüngeleri olan göğe andolsun ki’ (…) ‘hubük’ bize hem gökyüzünün 

sağlamlığını, güzelliğini, eşsizliğini, düzgünlüğünü hem de onun, yıldız kümelerinin oluşturduğu 

yörüngelerle dolu olduğunu anlatmaktadır. Bir başka ifâdeyle de denilebilir ki, Yüce Allah bu âyette 

yer verdiği ‘hubük’ sözcüğü ile gökyüzünü, onda bulunan yıldızları ve bu yıldızların yörüngelerini, 

üstün bir sanatla dokunmuş son derece güzel nakışları olan düzgün ve sağlam bir kumaşa 

benzetmiştir. Bu bakımdan söz konusu âyet tefsiri bir şekilde ‘Her biri son derece güzel ve üstün bir 

sanatla yaratılmış, tıpkı tatlı bir rüzgârın çölde oluşturduğu kıvrımlar  gibi yörüngelerinde akıp giden 

yıldızlarla süslü göğe andolsun.’ (M. DEMİRCİ, 3/193)  

Türlü gök cisimleri, sistemleri ve bunlara âit hareket düzenleriyle semâ çok sağlam, ince ve 

sanatkârâne bir denge içermekte, akıl almaz bir âhenk içinde varlığını koruyan bu çeşitlilik ve 

güzellikler kuşkusuz tek bir kudreti işâretlemektedir. Şu hâlde insanlara yaraşan da farklılık ve 

çoklukların içinden birliğe ulaşabilmek, birbirini tutmayan söz ve davranışlardan kaçınmak, bunun 

tabii sonucu da yalnız ve yalnız Tek Tanrıya kulluk etmektir. (KUR’AN YOLU, 5/122, 123) 

‘Siz çelişkili sözler söylüyorsunuz’ Sözleriniz birbirini tutmuyor, bir hüküm altında 

toplanmıyorsunuz. ‘Gökleri ve yeri yaratan Allah’ dersiniz, sonra da tutar başkalarına taparsınız. 

Çeşitli ilâhlara taptığınız için, gittiğiniz yollar ve amaçlarınız bir hedefte birleşmiyor, hakta 

birleşmediğiniz için peygambere bâzen sihirbaz,  bâzen kâhin, bâzen şâir, bâzen de deli gibi 

birbirini tutmaz sözler söylüyorsunuz! Bir taraftan dînin, yâni cezânın olacağına inanmıyor, Hakk’a 

uymayan görüşleri benimsiyorsunuz, bir taraftan da ileride bize şefaat ederler diye putlara 

tapıyorsunuz. (ELMALILI, 7/254) 

‘Ondan (Kur’an’dan veya îmandan) dönen döndürülür (engellenmez)’  Kur’an ve Hz. Muhammed 

ile ilgili çelişkili sözlerden gerçek anlamda dönmeyi arzulayanlar döner, doğruyu söyler ve ona 

yapışırlar. Bu gerçekle vasıflanmış olmayanlar da ondan vaz geçmez, birbiriyle çelişki içinde bulunan 

sözlerine devam eder dururlar. Ancak her sapma, giderek fazlalaşıp şiddetleneceğinden, bu durum, o 

kişiyi karşılaştırma imkânı olmayan büyük bir değişikliğe mâruz bırakacaktır. (İ. H. BURSEVİ, 20/19) 
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(10, 11).‘Kahrolsun o koyu yalancılar!’ (…) Doğru bir bilgiye dayanmaksızın sırf zan ve 

tahminlerine göre Hz. Muhammed ve Kur’an hakkında çelişkili yalan sözler söyleyen kimseler de 

yalancı sayılıp, onların sözlerinin bir geçerliliği, doğruluk payı yoktur. Sanki burada: ‘İşte sözü edilen 

bu yalancılar kahrolsun!’ denmek istenmiştir. (İ. H. BURSEVİ, 20/20) 

‘ki onlar cehâlet içinde’ yâni herşeyi kuşatan bir sel gibi kendilerini her noktadan sarıp bürümüş olan 

batak, bir sarhoşluk veya bir cehâlet içinde ‘şuursuzdurlar’ Allah’ın emrinden gâfiller,  başlarına 

gelecek felâketin farkında değiller. (ELMALILI, 7/254, 255)  

(12, 13, 14).‘Müşrikler (alay ederek) cezâ günü ne zaman?” diye sorarlar.’ İbn Kesir der ki: ‘Onlar 

bu sözlerini bu günü yalanlamak, inat, şüphe ve gerçekleşmesini uzak bir ihtimal olarak gördüklerini 

ifâde etmek üzere söylerler.’ Yüce Allah da bu sorularına şöylece cevap vermektedir: ‘O gün onlar 

ateşe arzedileceklerdir.’ Yakılacaklar ve azap göreceklerdir. ‘Tadın azâbınızı’ ; ateşte yakılmanızın 

ve azap görmenizin ıstırâbını duyun, denilecektir. (…) ‘İşte’ dünyâda iken ‘acele gelmesini 

istediğiniz bu idi.’ Onlara azarlayıcı, aşağılayıcı ve küçültücü bir üslûpla bu ifâdeler söylenecektir. 

İşte haktan döndürülen, şüphe ve tereddüt içerisinde olan, cehâlet ve gaflete gömülmüş olan, âhiret 

gününü uzak sayan gruplardan birisinin durumu bu olacaktır. (S. HAVVÂ, 14/133)    

 

51/15-19  TAKVÂ  SÂHİBİ  KİMSELERİN  VASIFLARI 

15, 16. Hiç şüphesiz muttakîler (Allah’ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlar), 

Rablerinin kendilerine verdiğini al(ıp râzı ol)muş olarak cennetlerde ve pınarlar(ın 

başların)dadırlar. Çünkü onlar, bundan önce güzel hareket ederlerdi. 

17, 18. (Muhsin müminler ibâdet etmek için, ancak) gecenin az bir kısmında uyurlar, seherlerde 

(duâ edip) istiğfâr ederlerdi. 

19. Kendilerinin mallarında hem yardım isteyen hem de (istemekten çekinen) yoksul için bir hak 

vardır. 

 

15-19. (15, 16).‘Şüphe yok ki takvâ sâhipleri’  öldükten sonra diriltilmelerinin akabinde 

‘cennetlerde ve pınarlardadırlar.’ Öbür bedbahtların içinde bulunacakları azap, intikam, yanma ve 

zincirlere bağlı olma durumundan farklı bir hâldedirler. ‘Rablerinin kendilerine verdiğini almış 

olarak’ Onlara ihsan edeceği sevâbı tümüyle kabul etmiş ve buna râzı olmuş olarak alırlar. İbn Kesir 

der ki: ‘Takvâ sâhipleri cennetlerde, pınarlarda Rablerinin kendilerine vermiş olduğu sonsuz nîmet, 

sevinç ve güzel bağışları alıp kabul edecek bir durumda olacaklardır.’ ‘Çünkü onlar bundan önce’ 

dünyâda iken cennete girmeden önce ‘ihsan edenlerdi.’ Güzel ameller işlemişlerdi. (S. HAVVÂ, 

14/133, 134)   

(17, 18).‘(Muhsin müminler ibâdet etmek için, ancak) gecenin az bir kısmında uyurlar’ 17-18. 

âyetlerde geceleri ibâdetle geçirmenin değeri üzerinde durulmaktadır. Bâzı âyetlerde belirtildiği üzere, 

vücûdun dinlenmesini sağlayan uyku, yüce Allâh’ın insanlara bir lütfudur ve O’nun kudretini 

gösteren kanıtlardandır. (bk. Furkan 25/47; Rûm 30/23; Nebe’  78/9) Buna karşılık Hz. Peygamber, 

aşırı uykuyu, buna yol açan sebepler ve vakit isrâfı olması dolayısıyla hoş karşılamamıştır. Aşırı 

uyku getiren sebeplerden biri de çok yemektir ki, bunun sağlık açısından ne kadar zararlı olduğu 

açıktır. Öte yandan Rasûl-i Ekrem kendini ibâdete verme adına sağlığını tehlikeye atanları ve 

başkalarına, özellikle âilelerine karşı görevlerini ihmal edenleri de uyarmıştır (Buhâri Nikâh 1, Müslim 
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Sıyam 177) Bu hususlar göz önüne alındığında 17’nci âyetten uykunun yerildiği anlamı çıkmaz. 

Burada, kulluk şuurunu açık tutma ve vakitlerini olabildiğince tefekkür ve ibâdetle değerlendirme 

gayreti içinde olan müminlerin övüldüğü anlaşılmaktadır. (KUR’AN YOLU, 5/124) 

‘seherlerde istiğfâr ederlerdi.’ Seher, gecenin son altıda bir olan kısmıdır. Aydınlığa benzediği için 

bu isimle anılmıştır. (…) Yâni müminler, geceleyin az uyumaları ve çok ibâdet etmelerine rağmen 

sanki geceleyin günah ile geçirmişler gibi seher vakitleri de yatmaz kusurlarına bağışlanma 

dilerler. Bunun delili şudur ki, kendi amelleriyle gururlanmamışlar ve ona değer vermemişlerdir. (İ. 

H. BURSEVİ, 20/29) 

Hadis: ‘Şüphe yok ki, her gece, gecenin son üçte birinden itibâren, yüce Allâh(ın rahmeti, M. 

SELMAN) dünyâ semâsına iner ve şöyle buyurur: Tevbe eden var mı? Tevbesini kabul edeyim. 

Bağışlanma dileyen var mı? Onu bağışlayayım. Dilekte bulunan var mı? Dileği yerine getirilsin. Tan 

yeri ağarıncaya kadar bu böyle sürüp gider.’ (Müslim Salâtü’l Müsâfirin 168; S. HAVVÂ, 14/156) 

Birçok müfessir, yüce Allâh’ın bize naklettiği Hz. Yâkub’un çocuklarına: ‘Sonra sizin için 

Rabbimden mağfiret dileyeceğim.’ (Yûsuf 12/98) şeklinde sözleri ile; onlar için bağışlanma 

dilemeyi seher vaktine ertelediği görüşündedir. (S. HAVVÂ, 14/156)     

(19).‘Kendilerinin mallarında hem isteyen hem de yoksul için bir hak vardı (ki bunu bilip 

verirlerdi).’ ‘Yardım isteyen’ ve ‘yoksul’ diye çevirdiğimiz ‘sâil’ ve ‘mahrum’ kelimelerinin anlamı 

hakkında değişik yorumlar yapılmıştır. Yaygın yoruma göre sâil, ihtiyacını belli eden hattâ yardım 

talebinde bulunan, mahrum ise ihtiyaç içinde olduğu hâlde istemekten çekinen ve ar duygusu, hâlini 

belli etmesine engel olan kimsedir. Birinci kelimeyle insanların, ikincisiyle ise can taşıyan diğer 

varlıkların kastedildiği tarzında bir yorum da vardır ki bu yorum, insanların yanı sıra diğer canlıların 

haklarını, özellikle hayvan haklarına dikkat çekmesi açısından ilginçtir. (KUR’AN YOLU, 5/125) 

Hadis: Rasûlullah (s) şöyle buyurmuştur: ‘Miskin kişi, bir lokma ve iki lokma ile geri çevrilen, kapı 

kapı dolaşan kimse değildir. Fakat asıl miskin, kendisini zengin kılacak bir varlığı bulunmayan ve 

farkına da varılmadığı için kendisine tasadduk edilmeyen kimsedir.’ (Buhâri ve Müslim’den S. 

HAVVÂ, 14/156)   

 

51/20-23  MÜMİNLER  İÇİN  YERYÜZÜNDE  ÂYETLER  VARDIR 

20, 21. Kesin inananlar için yeryüzünde nice deliller vardır. 21. (Ey insanlar!) Kendi 

(yaratılışı)nızda da (ibretler vardır). Hiç görmüyor musunuz? 

22. (Ey insanlar!) Gökte, hem rızkınız(ın sebepleri) hem de (size) vaadedilen şeyler (cennet ve 

cehennem)  vardır. 

23. (Ey insanlar!) İşte, göğün ve yerin Rabbine andolsun, ki o (vaadedilen cennet ve cehennem), 

sizin konuştuklarınız (ses) gibi apaçık gerçektir. 

 

20-23. (20, 21).‘Kesin inananlar için yeryüzünde nice deliller vardır.’ İşâretlerden murat, âhiretin 

mümkün olduğuna ve onun gerekli ve lüzumlu olduğuna şehâdet eden işâretlerdir. Yeryüzünün kendi 

varlığı ve yapılışı, onun güneşten belli bie mesâfe ve uzaklıkta belli bie eğiklikte konuluşu, ışık ve 

sıcaklığın düzenli bulunuşu, çeşitli mevsimlerin o dünyâya geliş ve gidişi, üzerinde hava ve su 

ayarlanması, karnında çeşit çeşit hazînelerin konuluşu, üzerine münbit bir örtünün geçirilmesi, onun 
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da üzerinde cins cins sayısız, hesapsız bitkilerin bitirilmesi, içinde kara, deniz, hava canlılarının 

sayısız cinslerini yaratması, orada her cins hayat için uygun durumlar ve uygun gıdâyı ayarlaması, 

orada insanı yaratmadan önce târihin her devrinde insanın günlük ihtiyaçlarını değil, ilim ve 

medeniyet yolunda ilerlerken ihtiyaç duyacağı bütün malzemeleri, bu ve diğer sayısız işâretler gözü 

gören herkesi yeryüzüne ve onun çevresine baktığı zaman kendine çekecek ve o insanı hayrete 

düşürecektir. (MEVDÛDİ, 5/468)    

‘Kendi (yaratılışı)nızda da (ibretler vardır). Hiç görmüyor musunuz?’ (…) İnsanın hem zâhiri 

(fiziki) hem de bâtıni (mânevi) yapısında Allâh’ın varlığına ve birliğine işâret eden deliller 

mevcuttur. Meselâ insanın fiziki yapısında mevcut olan organlar birer varlık delîli niteliği taşıdığı 

gibi, onların mükemmel bir görüntü sağlamak için vücûdun en uygun yerlerine yerleştirilmiş 

olmaları da başlı başına birer varlık delîli demektir. Ayrıca yine Allah tarafından insana verilen akıl, 

irâde, vicdan, kalp gibi bâtıni özelliklerin her biri de ayrı ayrı birer enfüsi âleme âit delildir. O hâlde 

insanın baştan aşağı mûcize bir varlık olduğu söylenebilir. Bu yüzden onun kendi varlığına ibret 

gözüyle bakıp söz konusu delilleri görmesi, yaratanına yönelmesi ve O’na olan kulluk görevlerini 

yerine getirmesi gerekmektedir. Bizce bu âyetin insana vermek istediği asıl mesaj da budur. (M. 

DEMİRCİ, 3/198, 199)  

‘görmüyor musunuz?’ (..) görüp inceleyin, öğrenin, ders alın, anlayın ve îman edin, demektir. Hem 

göz, hem kalp ile görülmesi gerekir. İnsan küçük âlem, diğer varlıkların hepsi büyük âlemdir. (İ. 

KARAGÖZ 7/374) 

(22).‘Gökte, hem rızkınız(ın sebepleri) hem de (size) vaadedilen şeyler (cennet ve cehennem)  

vardır.’ Rızkımızın esas sebeplerinden biri olan yağmur gökten yağmakta; ışık ve ısıyla hayâtın 

kaynağı kılınan güneş de gökte bulunmaktadır. Suçluların tehdit edildikleri azapların bir kısmı 

gökten indiği gibi, müminlere vaadedilen cennetler yine göklerde bulunmaktadır. (Ö. ÇELİK, 4/640) 

‘vaad edildiğiniz şey’ ile maksat, müjdelendiğiniz ve tehdit edilip uyarıldıklarınız, demektir ki, 

maksat nîmet ve musibet, hayır ve şer, kıyâmetin kopması, cennet ve cehennemdir. Bu âyette vaad 

edilen ile Mürselât sûresinin ‘Vaad edildiğiniz kıyâmet, ölülerin diriltilmesi, cennet ve cehennem 

kesinlikle gerçekleşecektir’ anlamındaki 7’nci âyetinde vaad edilen şey aynıdır. (İ. KARAGÖZ 

7/374) 

‘Rızkınız da, size vaadolunan şeyler de göktedir’ yağmurdadır. Çünkü yağmur bizi besleyen 

gıdâlara sebeptir. ‘Vaadolunan şeyler’ ile ilgili olarak Nesefi şöyle demektedir: ‘Yâni cennet. Çünkü 

cennet, Arş’ın altında yedinci semânın üstündedir. (S. HAVVÂ, 14/135) 

‘size vaad edilenler’ Hem müjdelendikleriniz hem de tehdit edilip uyarıldıklarınız anlamındadır. 

Birinci açıklama, insanlar için göklerde birçok imkân ve nîmet bulunduğu sonucuna götürür. İkinci 

açıklama isenîmet ve rızkın yanında birçok cezanın da göklerden geldiğini ve gelebileceğini gösterir. 

Bu ifâde cennet ve cehennem, hayır ve şer ve kıyâmet kopması gibianlamlarla da açıklanmıştır. 

(KUR’AN YOLU 5/126) 

(23).‘İşte, göğün ve yerin Rabbine andolsun ki, o (vaadedilen cennet ve cehennem), sizin 

konuştuklarınız (ses) gibi apaçık gerçektir.’ İbn Kesir der ki: ‘Yüce Allah, Kerîm zâtına yemin 

ederek şöyle buyurmaktadır: Onlara vaadetmiş olduğu Kıyâmet, öldükten sonra diriliş, amellerinin 

karşılığının görülmesi, kesinlikle gerçekleşecek şeylerdir. Bunlar hakkın kendisidir. En ufak bir şüphe 

yoktur, siz de bunlar hakkında şüphe etmeyiniz. Konuştuğunuz zaman kendi konuşmanız hakkında 

nasıl şüphe etmiyorsanız, bunlar da böyledir.’ (S. HAVVÂ, 14/135) 
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51/24-37  İBRÂHİM’İN  MİSÂFİRLERİNİN  HABERİ  SANA  GELDİ  Mİ? 

24. (Rasûlüm!) İbrâhim’in değerli misâfirlerinin haberi artık sana geldi mi? 

25. Hani vaktiyle (bunlar) onun yanına girmişlerdi de: “Selâm” demişlerdi. (İbrâhim de) selâm(ı 

alıp: “Bunlar) tanınmamış yabancı kimseler.” demişti. 

26, 27. Hemen (bir bahâne ile) âilesi(nin yanı)na gitti ve (kızartılmış) semiz bir dana getirdi. [bk. 

11/69-70; 15/52-62] 27. Bunu onlara sundu: “(Buyurun) yemez misiniz?” dedi. 

28. (Yemediklerini görünce) onlardan içinde bir ürperti belirdi. “Korkma!” dediler ve onu bilgin 

bir oğul (İshak’)la müjdelediler. [bk. 11/77] 

29. Karısı (Sâre) de, (hayretinden) feryat ile yönelip (ellerini) yüzüne vurdu ve: (“Nasıl çocuğum 

olur,) ben kısır bir kocakarı(yım)?” dedi. 

30. (İnsan suretindeki melekler:) “Rabbin böyle buyurdu. Çünkü O, hüküm ve hikmet sâhibidir, 

hakkıyla bilendir.” dediler. 

31. (İbrâhim, onların melek olduklarını bildi ve:) “Ey elçiler! Asıl işiniz nedir?” dedi. 

32, 33, 34. (İnsan suretindeki melekler): “Biz günahkâr bir kavme (Lût kavmine) üzerlerine 

çamurdan (pişirilmiş) taş(ları) yağdırmak için gönderildik.” dediler. 34. “(O taşlar) haddi aşanlar 

için Rabbinin katında işâretlenmiş(tir).” 

35. Orada (Sodom’da, Lût’a) inananlardan kim varsa çıkardık. 

36. Orada müslüman olan bir ev (hâlkın)dan (Lût ve iki kızından) başkasını bulmadık. 

37. Nihâyet, (inanmayanların başlarına gelecek böyle) acıklı bir azaptan korkanlar için (ibretlik 

olarak) orada bir işâret bıraktık. 

 

24-37. (24).‘(Rasûlüm!) İbrâhim’in değerli misâfirlerinin haberi artık sana geldi mi?’ İbn Kesir 

der ki: ‘Şerefli misâfirlerden kasıt,  kendileri için şeref bağışlanmış kimselerdir. İmam Ahmed ve ilim 

adamlarından bir kesim, misâfir olarak uzaktan gelip konaklayan kimseyi ağırlayıp ziyâfet vermenin 

vâcip olduğu kanaatindedirler. Âyet-i kerîmenin zâhirinden bu hüküm açıkça anlaşıldığı gibi, sünnette 

de böylece gelmiştir. (S. HAVVÂ, 14/142) 

(25).‘Hani vaktiyle (bunlar) onun yanına girmişlerdi de: “Selâm” demişlerdi. (İbrâhim de) selâm(ı 

alıp: “Bunlar) tanınmayan kimseler” demişti.’ İslâm’ın alâmeti olan ve o zaman bilinmeyen selâm 

verişleri, hâl ve tavırları tuhâfına gitmiş, bu sûretle kimliklerini gizleyerek geldiklerini de sezer gibi 

olmuştur. (ELMALILI, 7/260)  

(26, 27).‘Hemen âilesi(nin yanı)na gitti’ Yâni misâfirlere sezdirmeksizin önce yemek tedâriki için 

âilesine koştu; demek ki, misâfire ikrâmın âdâbından birincisi budur. Gitti, ne yaptı ise yaptı. ‘Çok 

geçmeden semiz bir buzağı getirdi.’ Hûd sûresinde ‘hanîz: kebap edilmiş’ kızartılmış olduğu (Hûd 

11/69) geçmişti. Burada da semizliği anlatılıyor.  (ELMALILI, 7/260) 
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‘Bunu onlara sundu: “yemez misiniz?” dedi.’ Bunun ‘yemeğe buyurun’  mânâsına bir teklif veya 

‘ne için yemiyorsunuz?’  mânâsına bir soru olma ihtimâli olduğu söylenmiştir. (ELMALILI, 7/260) 

(28).‘Bunun üzerine onlardan içine bir korku düştü’ Yemeğe el uzatmadıklarını görünce onlardan 

işkillendi. (Hûd, 11/70) Çünkü düşmanlık ve tepkiye delâlet eden bir mânâdan uzak kalmaz. İbnü 

Abbas’tan rivâyet olunduğuna göre melek olduklarını sezdi, azap için gelmiş olmaları ihtimâli 

hatırına gelerek korktu. ‘Korkma dediler ve ona çok bilgili bir oğlu olacağını müjdelediler’ Hûd 

sûresinde açıklandığı üzere bu oğul, İshak’tır. (ELMALILI, 7/260) 

(29).‘Bunun üzerine hanımı yüzünü döndü.’ Müfessirler diyorlar ki: Hanımı Sâre bir köşede 

bakıyordu, o müjdeyi işitince utandı, evine gitmek için yüzünü döndü. Sarre: ‘Sarir’ kelimesinden 

türeme, ‘haykırma’ mânâsınadır. Yâni a… diye içini çekerek ‘bir çığlık kopardı da elini yüzüne 

çarptı ve kısır bir ihtiyar kocakarı dedi.’ Yâni ihtiyarlamış, bununla birlikte gençliğinde bile 

doğurmamış kısır bir kocakarı çocuk mu doğurur? (ELMALILI, 7/260) 

(30).‘dediler ki öyle Rabbin buyurdu’ Yâni biz öyle söylediğimizi kendimizden söylemiyoruz, 

yalnız Rabbinin kelâmını haber veriyoruz. ‘Şüphesiz ki O, öyle Hakîm, öyle Alîm’dir’ Hikmetiyle 

dilediğini yapar ve nasıl yapacağını bilir. Bundan dolayı O’nun dediği mutlaka olur. Bu şekilde 

İbrâhim (as) onların Allah tarafından gönderilmiş melek olduklarını anladığı gibi, görevli oldukları 

vazifenin bu müjdeden ibâret olmadığını da sezerek ‘Dedi: Şu hâlde hatbınız nedir?’ (ELMALILI, 

7/260, 261) 

Bu âyet, Allah Teâlâ’nın fazlından ümit kesmemeye de işâret etmektedir. Zîrâ takdirde olan, geç de 

olsa, mutlaka gerçekleşecektir. Yine Meryem (as)’ın yanında durduğu ağaç da yapraklanıp 

meyvalanmamış mıydı? Hâlbuki o ağaç, Meryem sûresinde geçtiği üzere ‘kuru (meyvesiz) bir 

hâldeydi.’ (Meryem, 19/25, İ. H. BURSEVİ, 20/55) 

(31).Hz. İbrâhim, ‘ey elçiler, işiniz nedir?’ hâliniz nedir? Ne istiyorsunuz? Ne için gönderildiniz? 

‘dedi’ Hz. İbrâhim’in onlara bu şekilde soru sorması, onların ancak birtakım işler için elçi olarak 

Allâh’ın emri ile indiklerini bildiğindendir. O, özel olarak müjde vermek için mi, bir başka iş için mi, 

yoksa her iki iş için mi gönderildiklerini bilmek istemişti. (S. HAVVÂ, 14/144)  

(32, 33, 34).‘Onlar: “Biz günahkâr bir kavme (Lût kavmine) üzerlerine çamurdan taş yağdırmak 

için gönderildik.” dediler.’ Siccil, asıl itibariyle kireç gibi ateşte pişirilen ve taş kadar sertleşinceye 

kadar pişirilmesi devam eden bir çamurdur. (S. HAVVÂ, 14/144) 

‘Rabbinin katında nişanlanmış, damgalanmış’ hangisinin kime ve nasıl isâbet edeceği takdir 

olunmuş, belli edilmiş, ‘müsrifler için’ suçta, fâsıklıkta ve günahta haddini aşmış, aşırıya kaçmış 

azgınlar için alâmetleriyle tertip edilmiş, hazırlanmış, mendud, ‘Biz orada bulunan müminleri 

çıkardık’   (ELMALILI, 7/261) 

Yani teker teker her taşa Rabbin tarafından hangi günahkâra cezâ verileceği işâret edilmiştir. Hûd 

ve Hicr sûrelerinde onların şehirlerinin altüst edileceği ve üzerlerine pişmiş çamurdan taşlar 

yağdırılacağı bildirilerek azâbın teferruâtı anlatılmıştır. Şiddetli yer sarsıntısının etkisiyle bütün 

bölgenin altüst edildiği depremden kurtularak kaçan insanları ateş saçan maddeden yapılmış taş 

yağmurunun yok ettiğini bu âyetten dolayı kafamızda (zihnimizde, M. SELMAN) canlandırabiliriz. 

(MEVDÛDİ, 5/473)  

(35).‘Orada (Sodom’da, Lût’a) inananlardan kim varsa çıkardık.’ Meleklerin kendilerine 

emredilen şeyi Lût (as) ve ona inananlara müjdelemelerini müteâkiben  biz ‘…. Âileni gece yola 

çıkar’ (Hûd 11/81) sözümüzle onları oradan çıkarıp uzaklaştırdık. (İ. H. BURSEVİ, 20/58)  
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(36).‘Orada müslüman olan bir ev (hâlkın)dan başkasını bulmadık.’ Bunlar ise hanımı dışında, Hz. 

Lût’un ev hâlkıdır. Nesefi der ki: Bu buyrukta îman ile İslâmın bir olduğuna dâir delil vardır. Çünkü 

burada melekler onlara hem müminler hem müslümanlar adını vermişlerdir.’ (S. HAVVÂ, 14/145) 

Kâmil İslâm ile kâmil îman birbiriyle eş anlamlıdır. Çünkü kâmil îman, kalbe yerleşen, amel ile de 

doğrulanandır; kâmil İslâm da hem kalbin, hem organların yüce Allâh’a, dînine ve şerîatına uygun 

olarak teslim olmasıdır. Kimi zaman ise tasdik bulunmakla birlikte amel olmaz, kimi zaman da amel 

bulunmakla birlikte îman bulunmaz. İşte bundan dolayı bu hâllerde îmânın mefhûmu ile İslâm’ın 

mefhûmu birbirinden farklı farklı olur. (S. HAVVÂ, 14/159)   

(37).‘Nihâyet, acıklı bir azaptan korkanlar için orada bir işâret bıraktık.’ Helâk edilen Lût 

kavminden geriye bırakılan işâret hakkında şu açıklama yapılır: (a) Kavmin helâki için indirilmiş 

birçok istifli taşlar, (b) Bulundukları yerin yarılıp oradan çıkmış olan kokuşmuş siyah su, Lût Gölü, 

(c) Bu olayın Kur’an’da zikredilmek sûretiyle kıyâmete kadar dillere destan olacak bir ibret vesîkası 

hâline gelmesi. (Ö. ÇELİK, 4/643) 

Eski eserlerin uzman araştırıcılarına göre Lût kavminin büyük şehri, şiddetli depremden dolayı yer 

altına gömülmüş üzerine de Lût gölünün suları batmış olacak. Çünkü bu gölün ‘Ellisân’ adındaki 

yarımada görünümündeki bölümü güneyde bulunmakta ve açıkça daha sonra meydana geldiği 

anlaşılmaktadır. Eski Lût gölünün bu yarımadanın kuzeyine kadar görülen târihi kalıntıları, güneyde 

bulunan târihi kalıntılardan çok farklıdır. İşte bundan dolayı önceleri güney kısmının bu göl 

yüzeyinden yüksekte olduğu, daha sonra herhangi bir zamanda batarak gölün altına gömüldüğü 

tahmin edilmektedir. Batma zamânı da milattan aşağı yukarı ikibin sene önce olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu da târih olarak Hz. İbrâhim ve Hz. Lût’un devirleridir. (MEVDÛDİ, 5/475)      

 

51/38-46  BAKIP  DURURLARKEN  YILDIRIM  ÇARPIVERDİ 

38. Mûsâ’(nın haberin)de de (ibretler vardır). Onu açık bir delil ile Firavun’a göndermiştik. 

39. Firavun, taraftarlarıyla (îmandan) yüz çevirmiş ve (Mûsâ’ya): “Ya sihirbazdır veya 

mecnundur.” demişti. 

40. Biz de onu ve ordularını yakalayıp denize at(ıp boğ)duk. O, (bu sırada kendisini) kınayan 

durumda idi. [krş. 10/92] 

41. Âd (kavmin)de de (ibretler vardır). Hani üzerlerine köklerini kazıy(ıp helâk ed)en bir rüzgâr 

göndermiştik. 

42. O uğradığı hiçbir şeyi bırakmıyor, hemen onu çürütüp kül gibi yapıyordu. 

43. Semûd (kavmin)de de (ibretler vardır). Hani onlara: “Bir zamâna kadar faydalan(ıp eğlen)in.” 

denilmişti. 

44. Onlar ise Rablerinin emrinden uzaklaşıp haddi aşmışlar (keyiflerine göre yaşıyorlar)dı. Bu 

yüzden kendileri bakıp dururken yıldırım onları alıvermişti. 

45. (O zaman) ayakta durmaya güç yetiremediler ve hiç yardım edenleri de olmadı.  

46. Daha önce Nuh kavmini de (helâk ettik). Çünkü onlar da yoldan çıkmış bir kavim idiler. 
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38-46. (38).‘Mûsâ’(nın haberin)de de (ibretler vardır). Onu açık bir delil ile Firavun’a 

göndermiştik.’ Yâni Mûsâ (as)’ın eliyle zâhir olan âsâ, beyaz el ve diğerleri gibi yüce mûcizelerle 

Mısır’ın sâhibi (kralı) olan Firavun’a göndermiştik. (İ. H. BURSEVİ, 20/62) 

(39).‘Firavun, taraftarlarıyla (îmandan) yüz çevirmiş ve (Mûsâ’ya): “Ya sihirbazdır veya 

mecnundur.” demişti.’ (…) Firavn büyük bir güç ve kudrete sâhipti. Öyle ki o güç ve iktidar ona 

tanrılığını dahi ilân ettirmişti. Tabiatıyla Firavun bu güç ve iktidârın elinden gitmesini aslâ 

istemiyordu. Bu yüzden onu kaybettirecek en küçük oluşuma bile tahammülü yoktu. Hz. Mûsâ’ya 

karşı duruşunun en temel sebebi buydu. Tabii ki bu durumda kibrin ve şımarıklığın etkisinden 

kurtularak, Hz. Mûsâ’nın sunmuş olduğu gerçeğe inanması mümkün değildi. Çünkü bu kudret ve 

büyüklük duygusu, onun inkâr içinde hareket etmesini sağlayan yegâne unsurdu. Bütün bunlar da bize 

gösteriyor ki, Firavun’un Hz. Mûsâ’ya düşmanlık etmesini sağlayan iki önemli unsur vardı: 

Bunlardan biri güç ve iktidar sâhibi olması, diğeri de sözkonusu iktidârı kaybetmek istememesiydi. 

Aslında inkârını besleyen asıl etken de gücün temsil ettiği bu büyüklük duygusuydu. (M. DEMİRCİ, 

3/200) 

(40).‘Biz de onu ve ordularını yakalayıp denize at(ıp boğ)duk. O, (kendisini) ayıplayıcı durumda 

idi.’ Kınanacak fiiller yaparken: yâni küfür ve azgınlık ile cinâyetler yapıp dururken. Müfessirlerin 

gösterdiği bu mânâ, suda boğulmasından önceki hâlini beyan olur. Bir de ‘mülîm: nefsini kınayarak’ 

demek olur ki, suda boğulurken ‘Gerçekten İsrâiloğulları’nın inandığı Tanrı’dan başka Tanrı 

olmadığına ben de îman ettim.’ (Yûnus, 10/90) diyerek gösterdiği pişmanlığı ifâde eder. 

(ELMALILI, 7/262)  

(41).‘Âd (kavmin)de de (ibretler vardır). Hani üzerlerine köklerini kazıyan bir rüzgâr 

göndermiştik.’ Âd kavmine gönderilen rüzgâra ‘akîm’ denilmesinin nedeni, onların umdukları gibi, 

bu rüzgârın su ve hayat değil de ölüm ve felâket taşımasıydı. Üzerinden geçtiği herşeyi çürütüp 

dağıtması, ufalayıp kırıntı hâline çevirmesiydi. (S. KUTUB, 9/379) 

Rüzgâr bu evrendeki güçlerden birisi, Allâh’ın ordularından bir ordudur. ‘Rabbinin ordularını 

ancak O bilir.’ (Zâriyât 31). Ve Allah rüzgârı – kendi dilemesi ve kânunları çerçevesinde - herhangi 

bir biçimi ile belirlenen zamanda, öldürüp yok etmek ya da diriltip canlandırmak için istediği 

kimseler üzerine gönderir. (S. KUTUB, 9/379, 380)    

Hadis: ‘Âd kavmi debûr (batı) rüzgârıyla helâk edildi. Bana ise sabâ (doğu) rüzgârıyla yardım 

verilmiştir.’ (Buhâri İstiskâ 25, Müslim İstiskâ Hadis no 900’den İ. H. BURSEVİ, 20/67) 

(42).‘Üzerinden geçtiği hiçbir şeyi canlı bırakmıyor’ yâni üzerlerinden geçtiği canlarını, evlerini, 

mallarını ve hayvanlarını ‘kül gibi’ unufak çürümüş kırıntılar ‘edip savuruyordu.’ Ramîm: Kemik, 

bitki, kurumuş ot ve benzeri gibi çürüyüp kırıntı hâline dönüşmüş olan nesnelere verilen addır. (İ. H. 

BURSEVİ, 20/68) 

(43).‘Semûd’da da (ibretler vardır). Hani onlara: “Bir zamâna kadar faydalanın.” denilmişti.’ 

‘Bir süreye kadar zevklenin’ sözü ile onların dişi deveyi öldürmelerinden sonra kendilerine üç gün 

süre verilmesine işâret ediliyor olabilir. Nitekim bu konu bir âyette şöyle ifâde olunmaktadır: ‘Sâlih 

onlara ‘yurdunuzda üç gün daha yaşayınız’ dedi. (Hûd 11/65) Yâhut da bu işâretle, Sâlih 

peygamberin gelişinden dişi deveyi öldürmelerine, Rablerinin buyruğunu dinlemeyip ondan yüz 

çevirmelerine ve sonunda da helâk olmayı hak etmelerine kadar geçen nîmetlenip faydalandıkları süre 

kastedilmektedir. (S. KUTUB, 9/380) 
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(44).‘Rablerinin emrinden kaçınarak azgınlık ettiler, onun için kendilerini yıldırım çarpıverdi.’ 

Yâni azap yakalayıverdi. Diğer sûrelerde ‘sayha: haykırış’, burada ise ‘sâika yâni yıldırım’ 

denilmiştir ki, maksat aynı musîbettir. ‘Bakıp duruyorlardı’, üç gün denilmiş olduğu ve alâmetleri 

görülmeye başladığı için azâbı gözetmeye başlamışlardı. Azâbı beklemenin ise azaptan daha acı 

olduğu da unutulmamalıdır. Veya azâba çarpılmış henüz can çekişirken birbirlerinin bütün felâket ve 

korkunçluğunu görüp duruyorlardı. (ELMALILI, 7/262) 

(45).‘(O zaman) ayakta durmaya güç yetiremediler ve hiç yardım edenleri de olmadı.’ Bu ifâdeler 

herhangi bir sûretle batmakta olan bir kavmin bütün dehşeti ile manzarasını göstermektedir. 

(ELMALILI, 7/262) 

(46).‘Daha önce Nuh kavmini de (helâk ettik). Çünkü onlar da yoldan çıkmış bir kavim idiler.’ 

Onun için helâk edildiler. Bu şekilde bunlar yeryüzünde cezânın olacağına delâlet eden birer 

örnektirler. (ELMALILI, 7/263) 

 

51/47-54  GÖĞÜ  KENDİ  ELLERİMİZLE  BİZ  KURDUK 

47. Biz göğü kudret(imiz)le binâ ettik. Şüphesiz, genişlik ve kudret sâhibiyiz.  

48. Yeri de biz döşedik. (Biz) ne güzel döşeyiciyiz! 

49. (Ey insanlar!) Her (türlü) şeyden çift çift yarattık ki düşün(üp öğüt al)asınız. 

50. (Rasûlüm! De ki: Ey insanlar!) “O hâlde (Allah’a ortak koşmaktan) Allah’a kaçın (O’na sığının, 

O’na itaate koşun). Çünkü ben O’n(un tarafın)dan (gönderilmiş) apaçık bir uyarıcıyım.” 

51. (Ey Peygamberim! De ki: Ey insanlar! Allâh’ın yanına başka bir ilâh daha katmayın. Çünkü 

ben, O’n(un tarafın)dan (gönderilmiş) apaçık bir uyarıcıyım. 

52. (Rasûlüm!) Onlardan öncekilere de bir peygamber geldiğinde, mutlaka (onun için de): “Bir 

sihirbaz veya bir mecnundur.” dediler. 

53. Bunu (nesilden nesile) birbirlerine tavsiye mi ettiler? (Hayır!) Doğrusu, (bu) onlar(ın) azgın 

bir topluluk (olmalarından)dır. 

54. (Ey Peygamberim!) Müşriklerden yüz çevir. (Onların yola gelmemelerinden dolayı) sen 

kınanacak değilsin. (Çünkü tebliğ görevini yaptın.) 

 

47-54. ‘Biz göğü kudret(imiz)le binâ ettik. Şüphesiz, Çünkü genişlik ve kudret sâhibiyiz.’ 

‘Şüphesiz Biz genişletmekteyiz’ diye çevrilen cümle için yapılan başlıca yorumlar şunlardır: (a) Biz 

vüsat yâni genişlik ve kudret sâhibiyiz; gökteki bu ihtişâmı sağlamakla kudretimizden bir şey 

eksildiği sanılmamalıdır, dilersek daha da genişletiriz. Bakara sûresinin 255 ve Kâf sûresinin 38. 

âyetlerindeki içerik ve üslûp bu mânâyı çağrıştırmaktadır. (b) Hiçbir şeye muhtaç olmadığımız gibi 

nîmetleri bol bol ihsan eden de Biz’iz; sıkıntıları giderir, darda kalanlara genişlik veririz. (Şevkâni, 

ELMALILI) (c) Evreni genişletmekteyiz. Bu yorum daha çok uzay cisimlerinin birbirinden 

uzaklaştığı ve aralarındaki mesâfenin gitgide arttığı yönündeki bilimsel tespitten hareketle ortaya 

konan ‘genişleme teorisi’ ışığında yapılmıştır. (KUR’AN YOLU, 5/134) 
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Bizim kanaatimize göre de şâyet astronomi bilginlerinin kâinâtın genişlemesiyle ilgili iddiâ etmiş 

oldukları nazariyeler doğru ise, söz konusu âyetle göğün genişlemesinin kastedildiği söylenebilir. 

Aksi hâlde ‘ve şüphesiz onu Biz genişletmekteyiz’ sözünü klâsik müfessirlerin öne sürdüğü Allah’ın 

kudretinin genişliği ve O yüce varlığın mahlûkâta yönelik vermiş olduğu rızkın genişletilmesi 

şeklinde anlamak daha isâbetli olabilir. (M. DEMİRCİ, 3/203) 

(48).‘Yeryüzünü de döşedik’ türlü nîmetlerle donattık, döşek gibi altınıza serdik ki üzerinde bir 

zamâna kadar durup hayattan nasip alasınız. ‘daha da ne güzel döşeriz’ türlü nîmetlerle döşenmiş 

olduğu gibi, ilerde daha güzelini döşeyecek, daha güzel nîmetler verecek kuvvet ve kudret de 

mevcuttur. (ELMALILI, 7/265) 

(49).‘Her (türlü) şeyden çift çift yarattık ki düşünesiniz.’ Teklik yalnız Cenâb-ı Hakka mahsustur. 

Onun dışında canlı cansız bütün varlıklar çift olarak yaratılmıştır. (bk. Ra’d 13/3; Yâsin 36/36) 

Evrende herşeyin eşi olduğu, ancak onunla bir anlam kazanıp sonuç verdiği gibi, bu aynı zamanda 

dünyâ hayâtının bir eşi olarak âhiretin varlığının da zarûri olduğunu ortaya koyar. Çünkü ağaçlar 

eşleşmeden meyve vermediği gibi, âhiretle eşleşmeyen dünyâ hayâtı da meyvesiz ve mânâsız kalır. (Ö. 

ÇELİK, 4/647) 

Yâni bütün varlıklar çift çifttir. Gök ve yer, gece ve gündüz, güneş ve ay, kara ve deniz, aydınlık ve 

karanlık, îman ve küfür, mutluluk ve bedbahtlık, ölüm ve hayat, cennet ve cehennem gibi. Hattâ 

hayvanlar ve bitkiler dahi böyledir. İşte bundan dolayı yüce Allah: ‘Ki ibret alasınız’ diye 

buyurmaktadır. Yâni yaratanın ortaksız, bir ve tek olduğunu bilesiniz.’ (İbn Kesir’den S. HAVVÂ, 

14/160) 

Çağımızda ‘çift olma’nın anlamı hayvanı, bitkiyi, cansızları ve galâksileri dahi kapsayacak şekilde 

oldukça geniş bir çerçeve hâlinde açıklığa kavuşmuş bulunuyor. Çift oluşun söz konusu olmadığı tek 

bir atom, tek bir unsur dahi yoktur. Âyet-i kerîmede de: ‘ve herşeyden’ diye buyurulduğuna göre; şu 

âna kadar insanın yaptığı bütün keşifler bu konuda Kur’ân-ı Kerîm’in mûcizelerinden bir mûcizeyi, 

daha bir anlaşılır kılmaktadır. (S. HAVVÂ, 14/160) 

‘Düşünüp öğüt alasınız diye’  Yâni yaptığımız bütün bu göğün sağlam kılınması, yerin döşek gibi 

yayılması, çiftlerin yaratılması gibi fiillerimize bakıp düşünesiniz. Ve bunun akabinde de Allah’ın 

herşeyi yaratıp rızkını verdiğini, ibâdete lâyık olduğunu, bu yüzden de bütün canlıları tekrar diriltme 

kudretine sâhip bulunduğunu öğrenerek bu bilgilerin gereğince amel edesiniz diyedir. (İ. H. 

BURSEVİ, 20/80)    

(50).‘O hâlde düşünüp de hep Allah’a kaçın’ O’nun cezâsından o elim azaptan korunmak, Cennet 

ve pınarlar ile müjdelenen müttakiler içine girmek için îman ve tevhid, güzel amel ve kulluk ile 

O’nun koruması altına girin. ‘Haberiniz olsun ki ben sizin için O’nun tarafından açıklayan bir 

uyarıcıyım.’ Şirk koşanlara ve isyan edenlere hazırlanmış azâbı haber vermeye görevli bir 

peygamber, hem de peygamberliği açık âyetler ve mûcizelerle belli veya anlatılması gerekli olan 

şeyleri güzel anlatan bir peygamberim. Yâni ‘Böyle söyle ey Muhammed!’ (ELMALILI, 7/266) 

Sözü edilen varlık ve olayları var eden   (Yukarıda 47, 48, 49’uncu âyetlerde sözü edilen) Allah Teâlâ, 

Hz. Muhammed (s)’i peygamber olarak göndermiş ve onun vâsıtasıyla insanları tevhîde ve yalnızca 

kendine kulluğa dâvet etmektedir. O hâlde şirki terkedip tevhîde, putlara kulluğu bırakıp Allâh’a 

kulluğa, küfrü bırakıp îmâna, sapıklığı bırakıp hidâyete, şeytana itaatten Rahmân’a itaate, cehâletten 

ilme, günahlardan tevbeye, nefislerin tasallutundan kurtulup Allâh’a koşmak; Allah Teâlâ’nın 

kulluğu ve zikrinde kendinden geçmek gerekir. (Ö. ÇELİK, 4/647)  
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(51).‘Allâh’ın yanına başka bir ilâh daha katmayın. Çünkü ben, O’n(un tarafın)dan (gönderilmiş) 

apaçık bir uyarıcıyım.’  “Allah vardır, ama bir de görebileceğimiz putumuz olsun.” diyen müşrikler 

ve Sâmirî gibi olmayın. Çünkü müşrikler sözle Allâh’ın varlığını kabul etseler bile; yine gönülleri, 

sevgi ve saygıları putlarından yana idi. Çağlar geçtikçe putlar da değişti, çeşitli şekil ve isimler aldı. 

(H. T. FEYİZLİ, 1/521) 

(52).‘İşte böylece’ yâni Rasûlullah (s)’ın Kureyş’in ve diğer Arap müşriklerin ‘büyücü’ veya 

‘cinlenmiş’ tâbirini kullanarak kendisini yalanlamaları tarzında karşılaştığı olay, önceki ümmetlerin 

peygamberlerine karşı da vuku bulmuştur. Nitekim peşinden gelen cümle bu gerçeği açıklamaktadır: 

‘Onlardan öncekilere herhangi bir peygamber’ Allâh’ın elçilerinden bir elçi ‘geldiğinde’ onun 

hakkında da mutlaka ‘hemen O, bir büyücüdür veya delidir, dediler.’ Yâni o peygamber, eğer 

bunlara mûcize gösterse ona sihir derler, eğer haşir ve yeniden dirilmeden haber verse onun sözünü 

delilerin sözüne benzetirler. Dolayısıyla ey Rasûlüm, sen de kavminin yalanlamasına üzülme! (İ. H. 

BURSEVİ, 20/83)   

(53).‘Ona tavsiye mi ettiler?’ Yâni sihirbaz ve deli demeyi öncekilerle şimdikiler hep birbirlerine 

tavsiye mi ettiler? Nerde edecekler, çoklarının birbirlerinden haberleri bile yok. ‘Hayır onlar’ 

Peygamberlere öyle sihirbaz veya deli diyenler hep ‘tuğyan etmiş, azgınlar zümresidir.’ Hakka karşı 

azgınlık etmekte, azgınlık sıfatında görüş birliği içinde oldukları için onun gereği olan sözleri de 

birbirlerine benziyor. (ELMALILI, 7/266, 267)    

(54).‘Onlardan yüz çevir!’ Onlara iltifat etme! Nesefi der ki: ‘Tekrar tekrar onları dâvet etmekle 

birlikte, inatlarından dolayı senin dâvetine icâbet etmeyenlerden sen de yüz çevir!’ ‘Artık sen 

kınanacak değilsin.’ Nesefi der ki: ‘Risâleti tebliğ ettikten, tebliğ ve dâvet husûsunda bütün gücünü 

harcadıktan sonra onlardan yüz çevirmen dolayısıyla kınanacak değilsin.’ (S. HAVVÂ, 14/151) 

 

51/55-60  ÖĞÜT  MÜMİNLERE  FAYDA  VERİR 

55. (Ey Peygamberim!) Sen (Kur’an ile) öğüt ver. Çünkü öğüt, mü’minlere fayda verir. 

56. Ben cinleri ve insanları ancak bana (ibâdet ve itaatle) kulluk etsinler diye yarattım. [bk. 1/4; 

4/36; 6/102; 29/1; 41/14; 49/14-15; 103/1-3] 

57. Ben müşriklerden bir rızık istemiyorum ve bana yedirmelerini de istemiyorum. 

58. Şüphesiz ki Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sâhibidir. 

59. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki) payı gibi bir pay vardır. 

Şimdi (gelmesi için) acele etmesinler. [bk. 6/6; 29/40] 

60. O vaadedilen (azap) günlerinden dolayı vay o kâfir olanların hâline! 

 

55-60. (55).‘Kur’an’la öğüt vermeye devam et’ yâni görev ve sorumluluğu hatırlatarak vaaz ve 

nasîhate devam et. ‘Çünkü hatırlatma müminlere fayda verir.’ Vaaz ve nasîhat ile görevin ve 

sorumluluğu hatırlatmanın müminlere faydası olur. İman etmiş olanların unutmamasına, gaflete 

düşmemesine, îmanlarının kuvvetlenmesine, neşelerinin artmasına, bilmediklerinin öğrenilmesine 

hattâ îman etme eğiliminde olanların îmâna gelmesine sebep olur. (ELMALILI, 7/267) 
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Her bir müslümanın Rasûlullah (s)’den hatırlatıp öğüt verme sıfatına mîrasçı olmak görevi vardır. 

Çünkü ‘Andolsun ki sizin için Rasûlullah (s)’de uyulacak güzel örnekler vardır’ diye 

buyurulmuştur. Bizim yüce Rasûlümüz de bize tebliğde bulunmayı emretmiştir. İnsanlar ise 

karşımızda iki kısımdır: müminler ve kâfirler. Kâfirler de iki kısımdır: Bir kısmının kalbinde 

Allâh’ın tehdîdine yer yoktur; bir kısmının ise kalbinde Allâh’ın tehdîdine hâlâ yer bulunur. 

Mümine gelince; öğüdün, hatırlatmanın ona fayda vereceğinde şüphe yoktur. Kalbinde Allâh’ın 

tehdîdine yer bulunan kimsenin ise, Kur’an ile öğüt verilmesi hâlinde, yararlanması umulur. İşte Hz. 

Ömer, bir kâfir idi. Bir rivâyette belirtildiğine göre, Kur’ân-ı Kerîm’den bir bölüm okumanın akabinde 

İslâm’a girdi. Allâh’ın tehdîdinden herhangi bir şekilde korkmayan bir kalbe sâhip olan kimseye 

gelince; işte böyle bir kimse için başlangıç noktası da, önce Allâh’ın varlığına dâir ona karşı delîli 

ortaya koymaktır, ondan sonra da adım adım ilerlemeye sıra gelir. (S. HAVVÂ, 14/161)     

(56).‘Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.’ (…) 56’ncı âyette geçen 

‘ibâdet / kulluk’ kelimesi sâdece namaz, oruç, hac vs. gibi belli bir niyet, şekil ve şartlar içinde 

yapılan ibâdetler anlamında değildir. Bu ifâdenin tam anlamı, cin ve insanların Allah’tan başkasına 

tapmamaları, itaat etmemeleri, hiç kimseye boyun eğmeyip sâdece Allâh’ın huzûrunda eğilmeleri, 

O’nun emirlerine itaat edip O’ndan korkmaları, sâdece Allâh’ın dîninin kânunlarına uymaları, 

O’nun dışında hiç kimseden bir şey beklememeleri ve hiç kimsenin önünde duâ etmek için el 

açmamaları demektir. (Ö. ÇELİK, 4/649)   

Burada akla şöyle bir soru gelebilir: ‘Allah sâdece insanları ve cinleri yarattığını belirtmiş, oysa O tüm 

kâinâtı yaratan değil midir? Ayrıca kâinattaki her zerre Allâh’a ibâdet etmekteyken niçin sâdece 

insanların ve cinlerin Allâh’a ibâdet etmeleri için yaratıldıkları söylenmektedir?’ Bu soru şu şekilde 

cevaplanabilir: Cin ve insanlar kendilerine Allâh’a ibâdet etme veya yüz çevirme ya da başkalarına 

ibâdette bulunma hürriyeti verilmiş olan yaratıklardır. Kâinattaki diğer varlıklar ise, böylesine 

bir irâde hürriyetine sâhip değillerdir. Onlar Allâh’ın koyduğu yasalara uyarak, Allâh’a ibâdet 

etmenin dışında başka bir seçeneğe sâhip olmadıklarından sâdece insanlara ve cinlere hitap edilmiştir. 

(MEVDÛDİ, 5/482) 

(57).‘Onlardan bir rızık istemiyorum’ Yâni Ben onları, ne Beni rızıklandırmaları, ne kendilerine 

rızık sağlamaları için yarattım. Yâhut kullarımdan herhangi birisini rızıklandırsınlar diye yaratmadım. 

‘Beni yedirmelerini de istemiyorum.’ O bundan yüce ve münezzehtir. O hiçbir şeye ihtiyaç 

duymayan, her türlü ihtiyaçtan uzak ve münezzehtir. (S. HAVVÂ, 14/152) 

(58).‘Şüphesiz ki’ yaratıklarını ‘rızıklandıran da’ eksiksiz, kâmil kudret sâhibi ‘güç ve kuvvet 

sâhibi olan da Allah’tır’ Durum böyle olduğuna göre, O’na ibâdet etmeyen kişi zâlimdir. Dolayısıyla 

böyle birisi dünyâda da, âhirette de azâbı hak eder. (S. HAVVÂ, 14/152)  

(59).‘Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki) payı gibi bir pay 

vardır.’ Zîrâ o zulüm edenlere, peygambere inanmayıp Allâh’a kulluktan kaçan şirk ve azgınlık ile 

kendilerini ebedi azâba sürükleyerek nefislerine yazık etmiş olan Mekke müşrikleri gibilere 

arkadaşlarının hisseleri gibi dolgun bir hisse var. (ELMALILI, 7/268) 

‘Acele etmesinler.’ Azâbın çabuk gelmesini istemesinler. İbn Kesir der ki: ‘Bunu acele istemelerine 

gerek yoktur; çünkü kaçınılmaz olarak gelecektir. (S. HAVVÂ, 14/152)  

(60).‘O vaadedilen (azap) günlerinden dolayı vay o kâfir olanların hâline!’ Bundan kasıt kıyâmet 

günüdür. (S. HAVVÂ, 14/152) 
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‘vaad edildikleri günleri’ ile maksat, âhirette cehennem ile cezâlandırılacakları günlerdir. Kâfir 

olarak ölenler cehenneme atılacak ve cehennemde ebedî olarak kalacaklardır. (İ. KARAGÖZ 7/397) 

________________________________________ 
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52 / Tûr Sûresi 

Mekke döneminde inen ilk sûrelerdendir. 49 âyettir. Adını, birinci âyette geçen aynı kelimeden 

almıştır. (H. T. FEYİZLİ, 1/522) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

52/1-16  RABBİNİN  AZÂBI  MUTLAKA  VUKÛ  BULACAKTIR 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. (Ey Peygamberim!) Andolsun ki (Mûsâ’nın vahiy aldığı) “Tûr” (dağın)a, yayılıp 

açılmış, (kağıt gibi) ince deri üzerine yazılmış Kitab’a, (Meleklerin Kâbesi konumundaki) Beyt-i 

Ma’mûr’a, yükseltilmiş tavan (gibi göğ)e, dolu (ve coşkun) denize ki Rabbinin azâbı elbette vukû 

bulacaktır. Onu önleyecek hiçbir şey yoktur. 

9, 10, 11, 12. O gün gök çalkalandıkça çalkalanır. Dağlar (yerinden kopup) yürüdükçe yürür (toz 

duman olur). 11, 12.Artık (inanmayıp) yalanlayanların o gün vay hâline! Onlar daldıkları bâtıl 

içinde oyalanıp duranlardır. 

13, 14. Âhirette kâfirler cehennemin ateşine şiddetle itileceklerdir: “İşte bu, sizin kendisini yalan 

saymakta olduğunuz ateştir.” denilecektir. 

15. (Cehenneme atılırken kâfirlere şöyle denir☺  (Vahye sihirdir dediğiniz gibi, şimdi) bu (ateş) de 

sihir midir? Yoksa siz (yine) mi görmüyorsunuz? 

16. Girin ona! İster dayanın, ister dayanmayın. Artık sizin için birdir (durum değişmez). Siz 

ancak yapmış olduklarınıza göre cezâlandırılacaksınız. 

 

1-16. (1, 2, 3).‘Andolsun Tûr’a’ Tûr’un asıl mânâsı dağ demektir. Buradaki Tûr’dan maksat, Hz. 

Mûsâ’nın peygamberlikle şereflendiği ve Cenâb-ı Hak ile konuştuğu özel dağın adıdır. Dilimizde Tur 

dağı olarak meşhur olmuştur. (Ö. ÇELİK, 4/654) 

‘Yayılmış ince deri üzerine, satır satır yazılmış kitaba (andolsun) Mestur, düzgün şekilde yazılmış 

demektir. Kitâb-ı mestûr’un Tûr lafzından sonra yer alması, bu düzgün yazılı kitabın Tevrat olduğu 

fikrini ilk defa akla getirse de ‘ve’l kitabi’l mestûri’  şeklinde mârife getirilmeyip ‘ve kitabin 

mestûrin’ olarak nekre zikredilmesi bunun henüz tanınmayan bir kitap olduğunu ortaya koyar ki 

‘… kıyâmet günü onun için, açılmış olarak bulacağı bir kitap çıkarırız’ (İsrâ 17/13) âyetine 

dayanarak söz konusu kitabın amel defteri olduğunu söylemek, en doğru görüştür. Ayrıca bu kitabın, 

Levh-i mahfuz veya yeni bir kitap olması itibârıyla Kur’an olduğu da düşünülebilir. (ELMALILI, 

7/272, 273)   
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(4).‘Mâmur olan eve (andolsun)’ Beyt-i mâmur, bir rivâyete göre semâda / gökte bulunan bir evdir. 

Bu evi her gün yetmiş bin melâike ziyâret eder ve kıyâmete kadar bir daha geri dönmezler. Ona ayrıca 

‘durah’ ismi de verilmektedir. Hasan Basri’den gelen bir rivâyette o şöyle der: ‘Beyt-i mâmurdan 

maksat Ka’be’dir. (ELMALILI, 7/273) 

Bilindiği gibi bir yerin mâmur olması, üzerinde ikâmet edilmesi ve ziyâretçilerinin çok olup güzel 

bakılması mânâsında mecâzi bir anlam taşımaktadır. Kâbe’nin mâmur olması da ‘Ayakta duranlar, 

rükû ve secde edenler için evimi temizle’ (Hacc 22/26) âyetince etrafındakilerin ve hacıların çokluğu 

ve ziyâret etmeleriyledir. Beydâvi’ye göre de Beyt-i mâmurdan kasıt, müminin kalbidir ki, onun 

bakımlı olması da bilgi ve ihlâs iledir. (ELMALILI, 7/273) 

Hadis: ‘Miraç’ta yedinci kat göğe çıktığımızda Bayt-i Mâmur’u gördüm ve onu Cebrâil’e sordum, 

bana şu bilgiyi verdi: ‘Burası Beyt-i Mâmur’dur, Orada her gün yetmiş bin melek namaz kılar. 

Oradan çıkan melek artık bir daha geri dönmez.’ (Buhâri Bed’ül Halk 6, Müslim Îman 265’den Ö. 

ÇELİK, 4/655) 

(5).‘Yükseltilmiş tavana’ yâni semâya / gök’e, bir rivâyette de cennetin tavanı olan Arş’a yemin 

olsun. (ELMALILI, 7/273) 

(6).‘Kaynayan denize andolsun’ (….) ele aldığımız âyette geçen ‘el mescûr’ kelimesi ‘secera’ 

fiilinden ism-i meful formatında bir sözcüktür. ‘Secera’ fiili, ‘ateşi tutuşturmak, yakmak’ anlamına 

geldiğine göre ‘bahr-i mescur’ ateşle suyu kaynatılmış deniz demektir. Nitekim ‘Denizler 

kaynatıldığında’ (Tekvir 81/6) âyetinde de kıyâmet koparken denizlerdeki suların kaynatılacağı ifâde 

edilmektedir. Yine bir rivâyette denilmiştir ki, kıyâmet günü bütün denizler kaynatılacak ve 

cehennem onunla ateş (nar) hâline getirilecektir. (M. DEMİRCİ, 3/213) 

(7).‘Rabbinizin azâbı mutlaka vukû bulacaktır.’ İbn Kesir der ki: ‘İşte bu, hakkında yemin edilen 

şeydir. Yâni mutlaka bu azap, kâfirlere gelip çatacaktır, onların tepelerine inecektir. (S. HAVVÂ, 

14/172) 

(8).‘Onu savacak yoktur’ Yâni azâbı kendisinden uzaklaştıracak bir kimse yoktur. Nitekim 

‘Allah’tan geri çevrilmesi mümkün olmayan bir gün’ (Şûrâ 42/47) âyetinde de aynı anlam vardır.  

O azâbı uzaklaştıracak hiç kimse yoktur, aksine her hâlükârda bu azap gerçekleşecektir. (İ. H. 

BURSEVİ, 20/120)     

(9, 10).‘O gün gök sarsıldıkça sarsılır.’ Alabildiğine çalkalanır. Nesefi der ki: ‘Yâni değirmen gibi 

hareketli bir şekilde döner.’ (S. HAVVÂ, 14/173) 

‘Dağlar yürüdükçe yürür.’ Nesefi der ki: ‘Yâni dağlar gidecek ve un ufak olacak, etrâafa 

dağılacaktır, savruldukça savrulacaktır.’ (S. HAVVÂ, 14/173) 

(11).‘Yalanlayanların vay hâline o gün’ Bu çalkalanış ve yürüyüş vukû bulduğunda ve iş bu 

zikredilen tarzda geliştiğinde, başlarına gelecek bu şiddetli azaptan dolayı o yalanlayanların 

çekecekleri var. (İ. H. BURSEVİ, 20/123) 

‘yalanlayıcılar’ ile maksat, Peygamberi, Peygamberin tebliği Allâh’ın kitâbını, kitapta bildirilenleri, 

Allâh’ın emir ve yasaklarını, ilke ve hükümlerini, helâl ve haramlarını, kıyâmetin kopacağını, âhireti, 

ölülerin diriltilmesini, cennet ve cehennemi yalan sayan Mekkeli müşrikler ve onların konumunda 

olanlardır. Kur’an’da verilen bir bilgiyi veya bir emir ve yasağı yalan sayan sayan kimse kâfir olur. 

Kâfirlerin âhirette gidecekleri yer, içinde ebedi kalmak üzere cehennemdir. (2/24, İ. KARAGÖZ 

7/400, 401)  
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(12).‘Onlar ki, daldıkları içinde oyalanıp durmaktadırlar’ Hz. Peygamber’den (s) kıyâmet, âhiret, 

cennet ve cehenneme âit haberleri işitip onları alay konusu yapıyorlar. Saygı ile onları inceleme 

yerine, sırf eğlenmek için bu konular üzerinde söz ebeliği ediyorlar. Âhiretle ilgili onların 

konuşmalarının gâyesi gerçeği anlamaya çalışmak değil, bilâkis gönül eğlendirdikleri bir oyundur. 

Çünkü onlar gerçekten hangi âkıbete uğrayacaklarını hiç düşünmüyorlar. (MEVDÛDİ, 5/493)  

(13, 14).‘O gün onlar cehennemin ateşine şiddetle itileceklerdir’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni durdurulur 

ve cehenneme doğru itile kakıla sürülürler.’ (S. HAVVÂ, 14/173) 

Dünyâda iken ‘yalanlayıp durduğunuz ateş işte budur’ İbn Kesir der ki: Yâni Zebâniler azarlamak 

kastıyla onlara böyle söyleyecektir. (S. HAVVÂ, 14/173) 

(15).‘Bu (ateş) de sihir midir? Yoksa siz (yine) mi görmüyorsunuz?’ Siz başınıza gelecek şeyleri 

haber veren Kur’an’a ‘sihir’ diyordunuz ya, işte o Kur’ân’ın haber verdiği bu cehennem ateşine de 

sihir desenize! Bakın bakalım, bu gördüğünüz sihir midir? (İ. H. BURSEVİ, 20/124)  

(16).‘Girin ona! İster dayanın, ister dayanmayın. Artık sizin için birdir.’ Her iki durumda yâni 

sızlansanız da sabretseniz de azâbın kaldırılması veya hafifletilmesi gibi herhangi bir faydayı aslâ 

temin edemezsiniz. Çünkü sabır, ancak dünyâda bir fayda karşılığında olur, âhirette olmaz. Her kim 

bu dünyâda taatlere sabırla devam ederse, âhirette sızlanmaz. (İ. H. BURSEVİ, 20/125) 

‘Siz ancak yapmış olduklarınıza göre cezâlandırılacaksınız.’ (…) Cezâ onların inkâr ve çirkin 

amelleri karşılığında verilmektedir. Bu, kesinlikle vukû bulacak ilâhi bir vaaddir. Allâh’ın vaadinin 

yalan çıkması mümkün değildir. Ayrıca faydası bulunmaması açısından da sabretmeleri veya 

etmemeleri eşittir. (İ. H. BURSEVİ, 20/125) 

 

52/17-21  HERKES  KAZANDIKLARINA  KARŞI  BİR  REHİNDİR 

17, 18. Şüphesiz Allâh’a karşı gelmekten sakınan müminler, cennetlerde ve nîmet içinde 

(olacaklardır). Rablerinin kendilerine lütfettiği nîmetlerden zevk (ve sefâ) içerisinde faydalanırlar 

ve Rableri onları cehennem azâbından mutlaka korur. 

19,20. “Yaptıklarınız (iyi ameller)e karşılık, sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanmış olarak (cennet 

nîmetlerinden) âfiyetle yiyin, için.” (denilir). Ayrıca biz onlara güzel iri gözlü hûrileri eş yaptık. 

[bk. 37/44] 

21. İman edenler (Allah’a teslimiyet gösterenler) ve nesilleri de îmanla kendilerine (Allah yolunda) 

tâbi olanlar (var ya)! Biz onları (cennete koyarken) nesillerini de kendilerine katarız. Onların 

amellerinden de hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kazancına bağlıdır (ona göre muamele görür). 

 

17-21. (17, 18). ‘Şüphesiz Allâh’a karşı gelmekten sakınan müminler, cennetlerde ve nîmet 

içinde (olacaklardır). Rablerinin kendilerine lütfettiği nîmetlerden zevk (ve sefâ) içerisinde 

faydalanırlar.’ Kur’an’da kâfirlerin hâlleri beyan edilirken mutlaka müttaki müminlerin durumlarına 

da işâret edilmektedir. Öyle anlaşılıyor ki, Allâh’ın azâbından emin olmak, ancak O’nun korumasıyla 

mümkündür. Çünkü kimse azâba mâni olamadığı için onun gerçekleşmesi kesindir. Bu yüzdendir ki 

Allah ve peygamberi tasdik edip de, Allâh’a kullukta, O’nun emrettiği şekilde çalışan ve korunan 

müttakiler, Allâh’ın kendilerin koruması ile o gün cennet nîmetleri içinde zevk alacaklardır. 

(ELMALILI, 7/274) 



67 
 

‘Rablerinin kendilerine verdikleriyle sevinirler’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni yüce Allâh’ın onlara vermiş 

olduğu yemek, içecek, giyecek, mesken, binek ve buna benzer çeşitli  lezzetlerden oluşan nîmetler 

içerisinde zevk ile yaşarlar.’ Nesefi de şöyle der: ‘Yâni Rablerinin kendilerine verdikleri ile lezzet 

alır ve duyarlar.’ (S. HAVVÂ, 14/175)  

‘Rableri onları cehennem azâbından da korumuştur’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni, Allah onları 

cehennem azâbından kurtarmıştır. Bu ise hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı ve hiçbir 

insanın da içinden geçirmediği sevinçlerin bulunduğu cennete girmeye ek olarak başlı başına ve 

bizâtihi nîmettir. (S. HAVVÂ, 14/175) 

(19, 20).“Yaptıklarınıza karşılık, sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanmış olarak (cennet 

nîmetlerinden) âfiyetle yiyin, için.” (denilir). Ayrıca biz onlara güzel iri gözlü hûrileri eş yaptık.’ 

Cennet yiyecek ve içecekleri içinde, bunların lezzet ve güzelliklerini bozacak hiçbir eksiklik 

olmayacaktır. Dünyâda olduğu tarzda yemeden ileri gelen hazımsızlık, hastalık ve sıkıntılar gibi 

üzüntü verici şeyler oradaki yeme içme husûsunda aslâ vâki olmayacaktır. (İ. H. BURSEVİ, 20/129) 

‘Sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanmışlar olarak.’ Yemeleri ve içmeleri esnâsında bu hâlde 

olacaklardır. Yâni koltukları birbirlerine bitişik olacaktır. (S. HAVVÂ, 14/175) 

‘ve onları iri gözlü hurilere eş yaptık.’ Âyetin mânâsı ‘Biz onları o hûrilerle yakın dost kıldık’ 

şeklindedir. Çünkü cennette, dünyâdaki gibi bir evlendirme söz konusu değildir. Zîrâ cennet, bir 

yükümlülük yurdu değildir. Dolayısıyla cennet ehlinin hûrilerle evlendirilmesi, aralarında nikâh gibi 

herhangi bir akde dayanmayan, sâdece birbirlerini kabûle dayalı bir husustur. (İ. H. BURSEVİ, 

20/131, 132)  

(21).‘İman edip de îman ile kendilerine tâbi olanlara soylarını da kattık.’ O kimseler ki îman 

etmişler, zürriyetleri de îman ederek onların ardından gitmiştir. İşte biz onların zürriyetlerini de 

kendilerine katmışızdır. Yâni zürriyetleri amel bakımından atalarından daha aşağı derecede olmakla 

berâber, îman ederek onlara tâbi olmaları sebebiyle cennette atalarının derecelerine çıkarılarak 

yanlarında bulundurulurlar. Böylece onların zevk ve sevinçleri tamamlanmış olur. (ELMALILI, 

7/274) 

‘Bununla berâber kendilerine amellerinden hiçbir şey eksiltmemişizdir.’ Yâni zürriyetlerini 

kendilerine katmaktan dolayı yaptıkları amellerin sevaplarından onlara bir şey eksik verilmiş değildir. 

(ELMALILI, 7/274) 

‘Herkes kazancına bağlıdır.’ Herkes yapıp ettiğinin karşılığında bir rehindir. (Yâni) kişinin 

sorumluluğu, borç ilişkilerinde önemli bir yeri olan rehin kavramıyla açıklanmıştır. Bir borca karşılık 

teminat olmak üzere nasıl ki borçlu alacaklıya rehin verirse, kul da Allâh’ın huzûrunda vereceği 

hesap karşılığında kendisini rehin vermiş gibidir. Hesâbını verebilenler kurtulur, veremeyenler 

cezâlarını çeker. Şâyet borcunu ödemeye çalışmış ve bu yüce Allah tarafından yeterli görülmüşse 

rehin olmaktan kurtulacak, âhiret saadetine erişecektir. (..) Bu cümle için herkesin yaptığı iyi kötü 

herşeyin kayıt altında olduğu, kimsenin başkasının günahından sorumlu olmayacağı ve sâdece 

kendi yaptıklarının karşılığını göreceği yorumu yapılmıştır. (KUR’AN YOLU 5/146, 147) 

Hadis: ‘Allah Teâlâ cennette sâlih kulunun derecesini yükseltir. O kul: ‘Ya Rabbi! Bana bunu hangi 

sebeple lütfettin?’ diye sorduğunda Cenâb-ı Hak ’Çocuğunun senin için istiğfar etmesi sebebiyle’ 

buyurur. (İbn Mâce Edeb 1, Ahmed b. Hanbel 2/509’dan Ö. ÇELİK, 4/658)    
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52/22-28  CENNETTEKİ  İKRAMLAR 

22. Biz (cennetlerde) müminlere canlarının çektiği meyve ve etten bolca ikram ederiz.  

23. Müminler cennetlerde birbirleriyle kadehlerle içecek ikram ederler. On(un içimin)de bir 

saçmalama ve bir günaha girme yoktur.  

24. (Cennetlerde) sanki sedefte gizlenmiş inci gibi, civanlar (hizmet için) çevrelerinde dolaşırlar. 

25, 26, 27, 28. (O cennettekiler) birbirlerine yönelip (hâl, hatır) sorarlar. 26. (Şöyle) derler: 

“Hakikaten biz, bundan önce (dünyâda), âilemizde (ve çevremizde bir günaha düşmekten ve 

sonumuzdan) korkan (kimse)lerdik. 27. “Allah da bizi (bu sebeple rahmetiyle) lütfetti ve bizi 

iliklere kadar işleyen (cehennemin)  azabından korudu. 28. “Doğrusu biz, bundan önce (ancak) 

O’na yalvarır (ibâdet eder)dik. Çünkü O iyiliği ve merhameti bol olandır.” 

 

22-28. (22).‘Biz (cennetlerde) müminlere canlarının çektiği meyve ve etten bol bol ikram ederiz.’ 

Bu âyette cennet ehline mutlaka her çeşit et verileceği anlatılmış, Vâkıa sûresinin 21’inci âyetinde de 

kuş etinden onlara ikram edilip yedirileceği buyurulmuştur. Bu etin cinsinin ne olduğunu iyice 

bilmemekteyiz. Ama Kur’ân-ı Kerîm’in açıklamalarında ve bâzı hadislerde cennetin sütü hakkında, 

onun hayvanların memelerinden çıkan süt gibi olmadığı, cennet balı hakkında, arıların yaptığı gibi 

olmadığı, cennet şarabı hakkında da onun meyvelerin çürütülüp çıkarılan suyundan olmadığı, bilâkis 

Allâh’ın kudreti ile bütün bunların kaynaklardan çıkıp nehirlerden akacağı şeklinde belirtildiği gibi, 

cennet etinin de kesilmiş hayvan etinden olmayacağı, ama bunun da Allâh’ın kudreti ile yaratılacağı 

şekli ile yukardakilerle kıyas edilebilir. (MEVDÛDİ, 5/497)  

(23).‘Cennetlerde içindekileri saçmalamaya sebep olmayan ve günaha sokmayan bir kadehi 

elden ele dolaştırırlar.’ Mücâhid der ki: Orada birbirlerine sövmez ve günah işlemezler. Katâde der 

ki: Bu durum, dünyâda ve şeytan ile birlikte idi. Şânı yüce Allah, âhiretteki içkiyi dünyâdaki içkinin 

pisliklerinden ve rahatsız edici özelliklerinden tenzih etmiştir. Âhiretteki içki, başı ağrıtmaz, karnı 

rahatsız etmez, aklı bütünüyle izâle etmez. Ayrıca bu içkinin onları faydasız, boş, kötü hezeyan ve 

ahlâksızlık içeren sözler söylemeye itmeyeceğini haber verdiği gibi; görünüşünün güzel, tadının hoş 

olduğunu da bildirmektedir. ‘İçenlere lezzet veren, beyaz kâselerle, etraflarında dolaşılır. Onda 

herhangi bir zarar yoktur. Onlar ondan dolayı sarhoş da olmazlar. (Sâffât, 37/46-47). ‘Ondan 

dolayı başları da ağrımaz ve akılları da giderilmez.’ Vakıa 46/19, S. HAVVÂ 14/196) 

(24).‘ve onların etrâfında dönerler’ Vâkıa sûresinde de geleceği gibi, kadehler sürâhîlerle emre hazır 

bir durumda etraflarında pırıl pırıl dönüp dolaşırlar. ‘sâhibi bulundukları uşaklar’ cennet sâkisi genç 

hizmetçiler, ‘sanki saklı iri inciler’ yâni sedeflerinde gizli hiç kirlenmemiş, el değmemiş, beyaz, saf, 

temiz ve pırıl pırıl inciler gibidirler. (ELMALILI, 7/276) 

(25).‘..birbirlerine yönelip sorarlar.’ Yâni birbirlerine hâllerinden, amellerinden ve Allâh’ın yanında 

eriştikleri ikramlardan soruyorlar. Bunları sormalarının nedeni, lezzet almalarının yanı sıra sohbet 

eden kişilerin adetlerinde olduğu gibi ulaşmış oldukları büyük nîmetleri sayıp dökmek ve 

ünsiyetlerinin tam olması içindir. (İ. H. BURSEVİ, 20/144) 

‘Evet doğrusu biz daha önce ehlimiz arasında’ ilimiz, obamız, evimiz ve âilemiz içinde 

‘yüreklerimiz titrer, korkardık.’ Geleceğimizden endişe eder, bir isyâna düşmekten veya bir azâba 

mâruz olmaktan korkardık. (ELMALILI, 7/276)  
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(27).‘Şimdi ise Allah bize iyilikte bulundu.’ Lütuf ve yardımıyla bu nîmetleri ihsan etti. ‘ve bizi 

semûm azâbından korudu.’ Semûm; (…) vücudun içine işleyen zehirli, sıcak, samm denilen bir 

rüzgârdır. Burada zikri geçen azaptan maksat, cehennem ateşi veya buna benzetilen korkunç dünyâ 

hayâtıdır. Semûm’un cehennemin isimlerinden olduğu da rivâyet edilmektedir. (ELMALILI, 7/276) 

(28).‘Gerçekten biz bundan önce’ yâni yüce Allâh’a kavuşmadan ve O’na dönmeden önce – ki 

dünyâda oldukları zamânı kastediyorlar - ‘da O’na yalvarıyorduk.’ Nesefi der ki: ‘O’na ibâdet eder, 

O’ndan başkasına tapınmazdık.’ İbn Kesir de der ki: ‘O’na yalvarıp yakarıyorduk, O da duâlarımızı 

kabul buyurdu; dileklerimizi bizlere verdi.’ (S. HAVVÂ, 14/177) 

‘Gerçekte iyilik eden’ yâni sözünde duran, ihsan eden, kerem sâhibi olan ‘ancak O’dur. O 

Rahîm’dir.’ Kendisine duâ ve ibâdet eden müminlere sonuçta çok rahmet ve merhamet eden yine 

O’dur. (ELMALILI, 7/276)   

 

52/29-34  RASÛLÜM!  SEN  ÖĞÜT  VER 

29. (Rasûlüm! Sen) öğüt ver. Sen Rabbinin nîmeti sâyesinde, kâhin de değilsin, mecnun da 

değilsin. 

30. (Ey Peygamberim!) Yoksa (senin için): “(O) bir şâirdir, ona (çarpacak olan) zamânın felâketini 

gözetliyoruz.” mu diyorlar? 

31. (Ey Peygamberim! Onlara) De ki: “ (Bana geleceğini beklediğiniz felâketi) Bekleyin, çünkü ben 

de sizinle berâber (uğrayacağınız) felâketi / azâbı bekleyenlerdenim.” 

32. (Ey Peygamberim!) Yâhut bunu, kendilerine (kısa) hayalci akılları mı emrediyor, yoksa onlar 

azgın bir topluluk mudurlar? 

33. (Ey Peygamberim!) Yoksa: “Onu (Kur’ân’ı) kendisi uydurup söyledi” mi diyorlar? Hayır! 

Onlar (bu tavırlarıyla) îman etmezler. 

34. Eğer (onlar) doğru söyleyenler iseler onun gibi bir söz getirsinler! 

 

29-34. (29).‘Sen öğüt ver.’ Nesefi der ki: ‘Yâni insanlara öğüt verip hatırlatmaya devam et, bu 

konuda sebat göster.’ (S. HAVVÂ, 14/181) 

‘Rabbinin nîmeti sâyesinde sen ne bir kâhinsin, ne de bir deli.’ Kâhin; cinnin gökteki ordulardan 

telâkki ettiği sözleri alıp getirdiği kimsedir. Mecnun (deli) ise, aklını yitirmiş kimsedir. Kâhinlik ve 

sar’a iftirâsı kâfirlerin vahiy gerçeğini ve ona bağlı diğer hususları açıklamak üzere ileri sürdükleri iki 

ayrı olaydır. Ancak böyle bir açıklama şekli ilmi bakımdan da, akli açıdan da reddedilir. Çünkü 

kâhinin bu Kur’ân-ı Kerîm’in bir benzerini ortaya koymasına imkân yoktur. Sar’a ise bir hastalık 

hâlidir. Böyle bir hâl ile birlikte Kur’an âyeti gibi bir âyetin ortaya çıkması imkânsızdır. Diğer delilik 

türleri ve bu esnâda aklın kaybedilmesi ise, hep birer hastalık hâlidir. Yine bu hâllerde vahiy 

gerçeğine bağlı olarak ortaya çıkan gaybe âit bilgiler, hidâyet, ilimler ve Kur’ân-ı Kerîm’in meydana 

gelmesine imkân yoktur. (S. HAVVÂ, 14/181) 

(30).‘Yoksa: Bir şâirdir, zamânın onun aleyhine dönmesini görüyoruz mu derler?’ Yâni zamanla 

ortaya çıkacak olan olayların yâni musîbetlerin ona gelip çatmasını ve böylece kendisinden önceki 
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şâirlerin ölüp gittiği gibi onun da ölüp gitmesini bekliyoruz, demek istiyorlar. İbn Kesir der ki: ‘el 

menûn: ölüm’ demektir. Yâni; bizler ölünceye kadar onu bekler ve onun yaptıklarına karşı sabrederiz. 

Artık öldükten sonra ondan da onun bu durumundan da rahat etmiş oluruz.’ (S. HAVVÂ, 14/181, 182) 

Anlatıldığına göre Kureyşliler Dârü‘n nedve’ de toplanmışlar Hz. Peygamber hakkındaki görüşler de 

çoğalmıştı. Nihâyet Abdüddar oğulları peygamberi kastederek ‘Raybül Menûn’u gözetin. Çünkü o 

bir şâirdir. Züheyr’in, Nabiga’nın ve A’şa’nın helâk olması gibi, o da helâk olacaktır’ demişler ve 

bunun üzerine de dağılmışlardı. (ELMALILI, 7/279)  

(31).‘De ki: “Bekleyin, çünkü ben de sizinle berâber (sizin) felâketinizi / azâbınızı 

bekleyenlerdenim.” Siz benim ölümümü beklediğiniz gibi, ben de sizin helâk oluşunuzu bekliyorum. 

İbn Kesir şunları söylemektedir: ‘Siz de bekleyiniz, ben de sizinle birlikte beklemekteyim. Güzel 

âkıbetin dünyâ ve âhirette kimin hakkı olacağını bileceksiniz.’ (S. HAVVÂ, 14/182) 

(32).‘Yâhut bunu, kendilerine hayalci akılları mı emrediyor, yoksa onlar azgın bir topluluk 

mudurlar?’ Yâni sözlerindeki bu çelişkiyi akılları mı emrediyor? Çünkü kâhin, keskin akıllı ve zeki 

olur. Mecnûnun ise aklı, fikri karışıktır. O hâlde nasıl olur da onlar, kâhin dediklerine mecnun, 

mecnun dediklerine kâhin diyebilirler; demek ki akıllı olduklarını iddiâ eden o kimseler, bu 

davranışlarıyla ne dediklerini bilmeyecek ve nasıl çelişkiye düştüklerini fark etmeyecek derecede 

akılsız olduklarını ortaya koymuşlardır. Onun içi buyuruluyor ki ’yoksa onlar akılsız’ azgın, hakkı 

kabul etmemekte haddi aşan, kendi ihtiraslarına uymayınca akıl ve insaf dâiresinden çıkan ve yalan 

uydurmaya alışkın ‘bir güruh mudurlar?’ (ELMALILI, 7/279) 

‘akılları mı emrediyor?’ soru cümlesi (..) akılları emretmiyor anlamındadır. Çünkü müşrikler, 

akıllarını kullanan kimseler değillerdi.  Önyargı ve duyguları ile hareket ediyorlardı. Müşrikleri Hz. 

Peygambere büyücü, deli ve şâir demelerini gerektirecek hiçbir dayanakları yoktu. (İ. KARAGÖZ 

7/413) 

(33).‘Yoksa: “Onu (Kur’ân’ı) kendisi uydurup söyledi” mi diyorlar? Hayır! Onlar îman 

etmezler.’ Yâni ya bu söyledikleri sözlere kendileri bile inanmazlar, ya da îman etmedikleri için öyle 

söylerler. Zîrâ onlar da biliyorlar ki, Muhammed yalan söylemez, şu hâlde kendi sözünü Allâh’a iftirâ 

etmez. Ve yine bilirler kibu söz (Kur’an) uydurma bir söze de benzemez. Fakat sırf küfür ve inatları 

sebebiyle öyle söylerler. (ELMALILI, 7/280) 

(34).‘Eğer doğru söyleyenler iseler onun gibi bir söz getirsinler!’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni eğer 

onlar, Muhammed bu Kur’ân-ı Kerîm’i uydurup düzdü şeklindeki iddiâlarında doğru söyleyen 

kimseler iseler, işte Muhammed’in getirdiği Kur’an’ın bir benzerini onlar da getirsinler. Gerçek şu ki, 

onlar ile cinler ve insanlar da dâhil olmak üzere bütün yeryüzü hâlkı bir araya toplanacak olsalar, 

benzerini getiremezler. On sûresinin, hattâ bir sûrenin dahi benzerini meydana getiremezler.’ (S. 

HAVVÂ, 14/183) 

‘Eğer doğru sözlü iseler.’ Yâni peygamberin uydurduğunu ileri sürdükleri iddiâlarında doğru iseler, 

kendilerinin de öyle bir sözü uydurup getirmeleri gerekir. Çünkü Kur’an, beşer uydurması bir kelâm 

olsaydı, onların da peygamber gibi beşer olmaları dışında, nutuk, hitâbet ve şiir ile meşgul olmaları, 

nazım ve nesir kelâm üsluplarındaki deneyimleri, târih ve olaylara olan vukufları, okuyup yazmaları, 

tahsilleri ve kâhinlerinin olması gibi sebeplerden dolayı Kur’ân’a nazire yapma kudretlerinin 

bulunması gerekirdi. Böyle bir kudreti gösteremediklerine göre niçin onu Allâh’ın gönderdiğine 

inanmıyorlar da îmansızlık ediyorlar? Yoksa kendilerine cezâlarını verecek yok mu sanıyorlar? 

(ELMALILI, 7/280) 
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52/35-43  BİR  TUZAK  MI  KURMAK  İSTİYORLAR?  

35. Yoksa müşrikler, yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yâhut kendilerini yaratan kendileri mi? 

36. Yoksa gökleri ve yeri müşrikler mı yarattılar? Hayır! Onlar kesinkes inanma(k isteme)zler. 

37. Yoksa Rabbinin hazîneleri onların yanında mıdır? Yâhut üstün ve hâkim olan kendileri 

midir? 

38. Yoksa müşriklere âit bir merdiven var da onunla (göğe çıkıp meleklerin sözlerini ve onlara 

vahyedileni) mi dinliyorlar? Öyleyse onları dinleyenler, açık bir delil getirsin. 

39. (Ey müşrikler!) Yoksa kızlar Allâh’ın da, oğullar sizin mi? 

40. (Ey Peygamberim!) Yâhut onlardan bir ücret istiyorsun da onlar, (böyle) bir borçtan dolayı 

ağır yük altına mı girmişler? 

41. Yoksa gayb kendilerinin yanında da onlar (istediklerini) mi yazıyorlar? 

42. (Ey Peygamberim!) Yâhut (sana) bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Fakat inkâr edenler, asıl 

kendileri o tuzağa düşecek olanlardır. 

43. Yoksa onların Allah’tan başka bir ilâhları mı var? Allah, onların ortak koştukları şeylerden 

uzak (ve şânı yüce)dir. 

 

35-43. (35).‘Yoksa müşrikler, yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yâhut kendilerini yaratan 

kendileri mi?’ Önceleri yokken sonradan yaratıldıklarına göre, şâyet akılları varsa, kendilerini bir 

yaratanın olabileceğini hiç düşünmüyorlar mı? Bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa yaratanı 

hiçbir şey yerine koymadıkları için mi O’nun kudretini hesâba katmıyor, cezâsından korkmuyor ve 

îmansızlık ediyorlar? (ELMALILI, 7/280) 

Hadis: Muhammed b. Cübeyr b. Mut’im’in babasından rivâyetle dedi ki: Rasûlullah (sa)’ı akşam 

namazında Tûr sûresini okurken dinledim. Şu: ‘Onlar yaratıcısız mı yaratıldılar, yoksa kendileri 

midir yaratanlar? Hayır, onlar inanmıyorlar. Yoksa Rabbinin hazîneleri onların yanında mıdır 

veya egemen olanlar onlar mıdır? (âyet 35-37) buyruklarına ulaşınca; kalbim neredeyse yerinden 

fırlayıp çıkacaktı. Bu hadîs-i şerif Buhâri ile Müslim’de bu şekilde birkaç yoldan rivâyet edilmiştir. 

Cübeyr b. Mut’im de Bedir vak’asından sonra esirlerin fidye karşılığı bırakılmasında Peygamber (s)’in 

yanına varmıştı. O sırada müşrik idi. Bu sûrede yer alan bu âyet-i kerîmeleri dinlemesi, daha sonraları 

onun İslâm’a girmesine sebep teşkil eden hususlar arasındadır.’ (İbn Kesir’den, S. HAVVÂ, 14/197)    

(36).‘Yoksa gökleri ve yeri müşrikler mı yarattılar? Hiç birisi olmadığı belli (fakat) hakikati 

anlamazlar.’ Yâni gökleri ve yeri yaratan Allah’tır, derler de yine şüphe içinde dolaşırlar. Onun 

mantıklı sonuçlarını tatbik edecek kesin bir kanaat ile hareket etmez, emir yasak tanımaz, mûcizelere 

inanıp peygamberi tasdik etmek istemezler. Sâdece zamânın felâketine çarpılmasını bekler dururlar. 

(ELMALILI, 7/281) 

(37).‘Yoksa Rabbinin hazîneleri onların yanında mıdır?’ Yâni seni yetiştirip rahmet ve nîmetiyle 

peygamber olarak gönderen Rabbinin hazîneleri onların yanında mıdır? Hazîne kâhyası onlar mı? 
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Nîmetleri onlar mı dağıtıyorlar ki, peygamberliği sana vermek istemiyorlar? ‘Yoksa herşeyi 

hâkimiyetleri altına alan onlar mıdır?’ Yâni Allâh’a gâlip gelmişler, hazînelerini ele geçirmişler de 

onun vergilerini verdirmek istemiyorlar? Yâhut da Allâh’ın verdiğini mi zorla almak istiyorlar? 

(ELMALILI, 7/281) 

(38).‘Yoksa onların bir merdivenleri var da orada mı dinliyorlar?’ Yâni Allâh’ın Mele-i Âlâ’ya 

(yüksek melekler topluluğuna) gönderdiği emirleri, vahiyleri ve diğer bütün ilâhi sözleri o 

merdivenden mi dinliyorlar da bu vesîle ile kimin kimden önce öleceğini ve Kur’an’ın Allah 

tarafından gönderilmeyip uydurularak O’na isnad edildiğini biliyorlar? ‘Öyle ise dinleyenler 

açıklayıcı, kuvvetli bir delil getirsinler’ dinlediklerini ispat etsinler. Nasıl Hz. Peygamber (sav) 

‘Eğer doğru iseler onun benzeri bir söz meydana getirsinler’ (Tûr 52/34) şeklindeki âyetlerle 

onlara meydan okuyarak apaçık mûcizesini gösterdi, onlar da öyle bir delil getirsinler. (ELMALILI, 

7/281) 

(39).‘Yoksa kızlar Allâh’ın da, oğullar sizin mi?’ Necm sûresinde de ifâde edileceği gibi bu ne 

haksız bir paylaştırma? Çünkü onlar, meleklerin Allâh’ın kızları olduğunu ileri sürüyorlar ve onların 

adına birtakım putlar yapıp, Lât, Uzzâ, Menât gibi dişi isimler vererek tapıyorlar, sonra da ‘Biz 

bunları Allâh’a ortak koşmuyoruz, Allâh’ın kızları oldukları için bize şefaat etsinler diye ibâdet 

ediyoruz’ diyorlardı. Ancak kendilerine gelince kız evlâdını hor görüyor ve oğlan istiyorlardı. 

(ELMALILI, 7/281) 

(40).‘Yoksa sen kendilerinden’ tebliğ ve inzar / uyarı karşılığında ‘bir ücret istiyorsun da onlar 

ağır bir borç altında kalıyorlar?’ Bundan dolayı mı onlar sana tâbi olmaktan uzak duruyorlar? Sen 

onları hidâyete iletme karşılığında onlardan bir ücret istemediğine göre; peki yüz çevirmekteki delilleri 

ne olabilir? (S. HAVVÂ, 14/187)  

Mağrem,  esâsen suçsuz bir insanın malından vermesi gereken zarar karşılığı demektir. Bu yüzden 

kefil olmak gibi açık yâhut yardımlaşma gibi zımnen bir söz verme ya da cebri bir sorumluluk neticesi 

meydana gelen zarara da mağrem denilir. Türkçede buna karşılık olarak zarar ve cereme vermek 

tâbiri kullanılır. Yâni zorba hükümetlerin baskıları altında ağır vergilerle ezilmekte olan hâlk gibi 

midir ki senin için felâketler bekliyorlar. (ELMALILI, 7/282) 

(41).‘Yâhut gaybı bilmek’ Nesefi’nin açıklamasına göre Levh-i Mahfûz; ‘kendilerine âittir de onlar 

mı yazıyorlar?’ Nesefi der ki: ‘Yâni onda bulunanları yazanlar onlar mıdır ki, bizler öldükten sonra 

diriltilmeyeceğiz, diriltilsek dahi bize azap edilmeyecektir, derler.’ Yâni buna bağlı olarak onlar âhiret 

için herhangi bir amelde bulunmazlar. (S. HAVVÂ, 14/187, 188)  

(42).‘Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar?’ Yâni sana ve müminlere bir suikast mı hazırlamak 

istiyorlar ey Muhammed! Bu âyet müşriklerin Darü‘n nedve’de tertip etmek istedikleri suikastı 

haber vermektedir. ‘Fakat o küfredenlerin kendileri aldanacak, kurdukları tuzağa kendileri 

düşeceklerdir.’ Nitekim öyle olmuş Hz. Peygamber (s) sağ sâlim hicret ederken Ebû Cehiller 

Bedir’de yakalanmışlardır. Böylece söz konusu âyet, gaybı önceden haber vermiş ve bunu onların 

değil, Allâh’ın bilip peygamberine haber verdiğini gözler önüne sermiştir. Denildiğine göre 

Peygambere suikast tertip edenler İslâm’ın yayılışının 15’inci yılında gerçekleşen Bedir harbinde 

katledilmişlerdi. Bu sûrede de ‘em: yoksa’ kelimesi 15 defâ zikredilmiştir. İşte bu, o olaya işâret 

sayılabilir. Şihâb’ın dediği gibi bu kabil gizli işâretler, Kur’an’ın mûcizeleri arasında sayılırlar. 

(ELMALILI, 7/282)    

(43).‘Yoksa onların Allah’tan başka bir ilâhları mı var?’ Yâni o taptıkları putların kendilerini 

Allâh’ın azâbından kurtaracaklarını mı zannediyorlar? ‘Allah onların koştukları ortaklardan 
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uzaktır.’ Gerçekte Allah’tan başka ilâh yoktur ve onun azâbı ‘Mutlaka vuku bulacaktır ve ona 

engel olacak bir şey yoktur.’ (Tûr 52/7-8, ELMALILI, 7/282) 

  

52/44-49  RABBİNİN  HÜKMÜNE  SABRET 

44. (Ey Peygamberim! Başlarına) gökten bir parçayı düşerken görseler bile, (inatlarından 

inanmayıp): “Üst üste gelmiş bir buluttur.” derler (“Allah’tan gelen bir felâkettir.” demezler). 

45, 46. (Ey Peygamberim!) Artık, çarpılacakları (felâket) günlerine kavuşuncaya kadar, kendi 

hâllerine bırak onları. 46. O gün ‘hîle ve plânları’ kendilerinden hiçbir şeyi savamaz ve onlara 

yardım da edilmez. 

47. Hiç şüphesiz zulmedenlere, bu (dünyâ azabı)ndan başka bir de (âhiret) azâb(ı) vardır. Fakat 

onların çoğu bilmezler. [bk. 32/21] 

48, 49. (Ey Peygamberim!) Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözetimimiz altındasın. (Her) 

kalktığın zaman Rabbini hamd ile tesbih et. 49. Gecenin bir kısmında ve yıldızların kaybolup 

gitmesinden sonra (sabah vakti) O’nu tesbih et (namaz kıl, sübhâneke oku). 

 

44-49. (44).‘Bununla berâber onlar öyle kâfirlerdir ki, semâdan bir parçanın düşmekte 

olduğunu görseler’ ‘Üzerimize gökten parçalar düşür (Şuarâ 26/187) diye istekte bulundukları hâlde 

azâbın başlarına inmekte olduğuna şâhit olsalar bile yine inanmazlar da (onun için) toplanmış bir 

bulut derler.’ Fiilen başlarına gelmedikçe kabul etmezler. Bu yüzden Allah Teâlâ ‘Üzerlerine 

Rabbinin kelimesi (hükmü) hak olanlar inanmazlar; onlara (istedikleri) bütün mûcizeler gelmiş 

olsa bile acıklı azâbı görünceye kadar (îman etmezler) (Yûnus 10/96, 97; ELMALILI, 7/282, 283) 

(45).‘Artık’ Kıyâmet gününde Bayılma Nefhası olan İlk Nefha esnasında ‘çarpılıp bayılacakları 

günlerine erişinceye kadar bırak onları’ ya Muhammed! (S. HAVVÂ, 14/189) 

(46).‘O gün ‘hîle ve plânları’ kendilerinden hiçbir şeyi savamaz ve onlara yardım da edilmez.’ 

Nitekim Peygamber (s)’e suikast hazırlamak isteyen Ebû Cehil ve yandaşları Bedir günü böyle bir 

âkıbete uğramışlardı. (ELMALILI, 7/283) 

(47).‘Hiç şüphesiz zulmedenlere, bu (dünyâ azabı)ndan başka bir de (âhiret) azâb(ı) vardır. Fakat 

onların çoğu bilmezler.’ İbn Kesir der ki: ‘Bizler onları dünyâ hayâtında azâba uğratır, musîbetlerle 

imtihan ederiz. Belki dönerler ve vaz geçerler diye. Fakat onlar kendilerinden ne istendiğini 

anlamıyorlar. Aksine azap üzerlerinden açıldığı, giderildiği vakit, tekrar eskiden içinde bulundukları 

durumdan daha kötüsüne dönerler. (S. HAVVÂ, 14/189)   

‘zulmeden kimseler’ ile maksat, kâfir ve müşriklerdir. Îman etmeyen herkes, kendisine zulmetmiştir. 

Çünkü bunun dünyâ ve âhirette cezâsını kendisi çekecektir. Bu itibarla bütün kâfirler zâlimdir. (2/255, 

İ. KARAGÖZ 7/421)  

(48, 49).‘Rabbinin hükmüne sabret. Şüphesiz sen Bizim gözetimimiz altındasın.’ İbn Kesir der ki: 

‘Yâni onların eziyetlerine katlan; onlara aldırış etme! Çünkü Biz seni görüyoruz ve sen Bizim 

korumamız altındasın. Allah seni insanlara karşı korur. (S. HAVVÂ, 14/189, 190) 
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‘ve Rabbini hamd ile tesbih et.’ Yâni ‘Sübhanallâhi ve bi hamdihi: O’nu her türlü noksanlıklardan 

tenzih eder ve O’na hamd ederim’ demek sûretiyle Allah’ı zikret. ‘kalkacağın zaman’ Yâni herhangi 

bir meclisten kalkarken (Allâh’ı tesbih ve tahmid et). Ebû Dâvud ve Nesâi’nin sünenleri ile  diğer 

bâzı hadis kitaplarında mevcut olan ve Ebû Berzet ‘el Eslemi (r)’den gelen bir rivâyette şöyle 

denilmektedir: ‘Rasûlullah (s) bir meclisten  kalkacağı zaman ‘Sübhânekallahümme ve bihamdike 

Eşhedü en lâilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbü ileyke: Ey Allâh’ım seni her türlü noksan sıfattan 

tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilâh olmadığına şehâdet eder, senden mağfiret diler ve 

(günahlarımdan dolayı) sana tevbe ederim’ derdi. Konuyla ilgili soru sorulduğunda da ‘Bu, mecliste 

olanlar için kefârettir’ demişti. Bâzıları da bunun namaza durulduğu zaman ‘Sübhanekallâhümme 

ve bi hamdike ve tebâreke smüke ve Teâlâ ceddüke ve lâ ilâhe ğayrüke : ‘Ey Allah’ım seni noksan 

sıfatlardan tenzih eder ve yalnız sana hamd ederim. Senin ismin ne yüce ve makâmın ne uludur. Ve 

senden başka ilâh yoktur.’ Duâsının okunması hakkında rivâyet edildiğini söylemişlerdir. Âlimlerden 

bir kısmına göre de söz konusu âyetten maksat, yataktan kalkıp namaza durduğun vakit demektir. 

Buna göre âyete ‘kalkacağın zaman’ mânâsını vermek daha uygun olacaktır. (ELMALILI, 7/283, 

284)  

‘Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışından sonra da O’nu tesbih et.’ Gecenin bir kısmında 

Allâh’ı tesbih etmek: Bundan maksat hem akşam, yatsı ve teheccüd namazları ve hem de Kur’ân-ı 

Kerîm okumak ve Allâh’ı zikretmektir. (Ö. ÇELİK, 4/667) 

Yıldızların batmaya başladığı demde Allâh’ı tesbih etmek: Bu vakit sabah namazı vaktidir. Maksat 

sabah namazını kılmaktır. Bu vakitte sabah namazının iki rekat sünnetini kılmak da çok mühimdir. 

(Ö. ÇELİK, 4/667) 

Hadis: ‘Sabah namazının iki rekâtı dünyâdaki ve içindeki şeylerden hayırlıdır.’ (Müslim Müsâfirin 

96’den Ö. ÇELİK, 4/667) 

________________________________________ 
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53. Necm Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. 62 âyettir. 32’nci âyeti Medîne döneminde inmiştir. Adını ilk âyetten 

almıştır. (H. T. FEYİZLİ, 1/525) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

53/1-11  GÖRDÜĞÜNÜ  KALBİ  YALANLAMADI 

1-2. İnen yıldıza/“peyderpey inen Kur’an’a” andolsun ki arkadaşınız (Muhammed) sapmadı ve 

(bâtıla inanıp) azmadı da. 

3. O arzusuna göre konuşmaz. [krş. 69/43-47] 

4. O(nun sözleri/hükümleri ilhamdan) vahiyle bildirilenden (ve vahye uygunluktan) başkası 

değildir.  

5, 6, 7. Muhammed’e Kur’ân’ı müthiş kuvvetleri olan (Cebrâil) öğretti. (Hem de) o (bir) heybete 

sâhiptir ki en yüksek ufukta iken kendi sûretinde (Rasûl’e) göründü. [bk. 81/19-21] 

8. Sonra (Cebrâil Hz. Peygambere) yaklaştı, (vahiy getirmek üzere yeryüzüne) indi.   

9, 10. Aradaki mesâfe; (üst üste getirilen) iki yay kadar, hattâ daha yakın oldu da, o sırada 

(Allâh’ın) vahyettiğini, kuluna vahyetti. 

11. (Peygamber’in gözünün) gördüğünü kalb(i) yalanlamadı. 

 

1-11. (1, 2).‘İnen (kayan) yıldıza andolsun!’ Yüce Allah, yeminin Arap kültüründe önemli bir yer 

tutması sebebiyle Kur’an’da bâzı varlıklar üzerine and içmektedir. İşte burada da sünneti gereği 

‘necm’ üzerine yemin ederek söze başlamıştır.  (..) Abdullah İbn Abbas, Süfyanü‘s Sevri ve İbn 

Kuteybe‘ye göre bu âyette sözü edilen yıldız Süreyyâ  (Ülker) yıldızıdır. Zîrâ Araplar ‘necm’ 

sözcüğünü daha çok bu anlamda kullanmışlardır. Hattâ onların söz konusu kelime ile 7 adet yıldızı 

kastettikleri, bunların 6 tânesi açıkça görülebilen, 1 tânesi de gizli olduğu için gözle görülemeyen 

yıldızın oluşturduğu bir kümeden ibârettir. (M. DEMİRCİ, 3/216, 217) 

‘Arkadaşınız sapmadı, azmadı.’ Sâhipten maksat da Hz. Peygamber’dir. Zâten hitap da ona ve 

‘Kur’ân’ı kendi uydurdu’ diyen Kureyş ve benzerlerinedir. Bunlara karşı ‘sâhibiniz’ tâbirinin 

kullanılmasında özel bir anlam vardır. Zîrâ sâhip, dâimâ sohbette bulunan veya arkadaşlık edip 

koruyan, yâni himâye eden anlamlarına gelmektedir. Bu yüzden âyetin meâli şöyle olmalıdır: 
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‘Şimdiye kadar sohbetinde bulunarak çok iyi tanıdığınız, aklına ve doğruluğuna güvendiğiniz, sizinle 

sohbet edip hak yolunu göstermek isteyen arkadaşınız ne yolunu şaşırdı ne de aklını, ne aldanır ne 

aldatılır. O, ne sihirbaz, ne kâhin, ne de mecnundur. (ELMALILI, 7/289)   

(3).‘O arzusuna göre konuşmaz.’ Onun konuşması, özellikle Kur’an kelâmını söylemesi kendi görüş 

ve arzusundan, gönlünün meyli ve ona olan sevdâsından kaynaklanmaz. O, öyle sırf kendisine âit bir 

söyleyiş değildir. Şu hâlde Hz. Peygamber de ne bir şâirdir, ne de kendi keyif ve arzusuna göre hüküm 

vermek isteyen ehli hevâ (kendi isteğine göre yaşayan)lardandır. (ELMALILI, 7/289)   

Yâni arkadaşınız Muhammed – salât ve selâm üzerine olsun - akıllı bir insandır, şaşkın değildir; doğru 

yoldadır, sapık değildir; samîmidir, kötü niyetli değildir. Hak’tan yâni Allah’tan aldığı gerçeği size 

duyuruyor. Kuruntulu, uydurmacı veya iftirâcı değildir. Size mesaj iletirken havadan konuşmuyor. 

Söyledikleri, kendisine indirilmiş bir vahiydir. O doğru ve güvenilir bir aracı sıfatı ile kendisine gelen 

vahyi size duyurmaktadır. (S. KUTUB, 9/413) 

(4).‘Söyledikleri, kendisine indirilen bir vahiydir.’ Rasûlullah (s)’in dilinden sâdır olan Kur’an 

âyetlerinin hepsi Allah tarafından kendisine vahyedilen sözlerdir. Efendimiz (s)’in hadislerine 

gelince bunlar hakkında şu değerlendirme yapılabilir: (a) İslâm’ın hükümlerini beyan, Kur’ân’ı tefsir 

ve îzah özelliği taşıyan sözlerinin tümü vahiy kaynaklıdır. Fakat Kur’an ile hadisler arasında fark 

vardır. Kur’an âyetleri lâfız ve mânâlarıyla birlikte Allah tarafından geldiği hâlde, hadis-i şeriflerde 

mânâlar Allah’a âit iken lâfızlar Efendimiz (s)’e âittir. (b) Rasûlullah (s)’in Allâh’ın dînini tebliğ ve 

yayma yolunda mücâdele ederken çeşitli zamanlarda verdiği emirleri ve yaptığı konuşmaları içeren 

sözleri vahiy mahsûlü değildir. (Ö. ÇELİK, 4/673) 

Bilindiği üzere Efendimiz (s) zaman zaman sahâbeyle istişârede bulunmuştur. Bu istişâreler sonunda 

o, bâzan kendi görüşünden vazgeçip, sahâbelerin reyini kabul etmiştir. Bâzan da sahâbeler ‘Bu sizin 

kendi sözünüz mü yoksa Allâh’ın vahyi midir?’ diye sormuşlar, O da: ‘Benim sözümdür’ karşılığını 

vermiştir. (İbn Sa’d, Tabakat, 2/15) Bâzan Peygamberimiz (s) ictihat edip bu doğrultuda emir 

verdikten hemen sonra, Allah Teâlâ, onun içtihâdının aksini bildiren âyetler indirmiş ve bunun 

üzerine Nebiyy-i Ekrem (s) yanlış olan içtihâdını düzeltmiştir. (bk. Enfâl 8/67-69; Tevbe 9/43; Ö. 

ÇELİK, 4/674) 

(5, 6).‘Ona bunları müthiş kuvvetleri olan (Cebrâil) öğretti. (Hem de) o (bir) heybete sâhiptir ki 

en yüksek ufukta iken kendi sûretinde doğruldu.’ ‘Sonra (Cebrâil ona) yaklaştı, (aşağı doğru) 

sarktı.’ Müthiş güçleri olan, üstün yetenekli melek Cebrâil’dir. Arkadaşınız Muhammed’in size 

duyurduğu mesajı O’na öğreten bu melektir. Vahiy yolu budur. Vahiy amaçlı gezi işte böyle 

gerçekleşmiştir. Olay bütün ayrıntıları ile gözler önündedir. O üstün yetenekli melek, ‘yüce 

ufuktayken’ doğruldu. Böylece Muhammed O’nu gördü. Bu olay vahyin başlangıç aşamasında 

gerçekleşti. O sırada Muhammed (s) Cebrâil’i aslında olduğu gibi, yüce Allah tarafından nasıl 

yaratılmışsa öyle gördü. Sonra Cebrâil kendisine yaklaştı. O’na doğru uzandı, yere sâdece iki yay 

uzunluğu kadar bir mesâfe kaldı. Yâni birbirlerine alabildiğine yaklaştılar. Arkasından yüce Allah, 

kuluna ‘dilediği mesajı’ indirdi. Görüldüğü gibi, ilâhi mesajdan söz eden ifâde kısa, yüceltici ve 

görkem yükleyicidir. (…) Olay vahiy, öğretme, görme ve kesinlikle emin olma olayıdır. (S. 

KUTUB, 9/413)   

Kur’ân-ı Kerîm’i Hz. Peygamber’e Cebrâil’in öğrettiğinin bildirilmesi, ‘(Ey Peygamberim!) Yemin 

ederim Biz şüphesiz müşriklerin, Kur’ân’ı Muhammed’e ancak bir insan öğretiyor dediklerini 

biliyoruz’ (16/10) diyen müşriklere bir reddiyedir. (İ. KARAGÖZ 7/429). 
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(8, 9, 10).‘Aradaki mesâfe; iki yay kadar, hattâ daha yakın oldu da, o sırada (Allâh’ın) vahyettiği 

şeyi kuluna vahyetti.’ (…) Araplar câhiliye döneminde bir ittifak kurmak üzere anlaşacakları zaman 

iki yay çıkarır, birini diğerinin üzerine koyarak ikisinin kabını birleştirirler, sonra da ikisini berâber 

çekip onlarla bir ok atarlardı. Bu, onlardan birinin râzı olacağı şeye, diğerinin de râzı olacağını, birisini 

kızdıran şeyin diğerini de kızdıracağını ifâde eden bir birlik antlaşmasıydı ve aksi mümkün 

olmayacak tarzda söz birliği ettiklerini gösteriyordu.  (ELMALILI, 7/294) 

Abdullah b. Abbas’a göre (..) ‘fe evhâ ilâ abdihi mâ evhâ’ âyetindeki ilk fiilin öznesi Cebrâil, 

ikincisinin ise Allah Teâlâ’dır. Mef’ul de (…) Hz. Muhammed’dir. Buna göre âyetin anlamı; ‘Cebrâil 

Allâh’ın kendisine vahyettiğini kulu Muhammed’e vahyetti’ şeklindedir. Yâni Allah Teâlâ 

Cebrâil’e, Cebrâil de Hz. Muhammed’e vahyetti, demektir. (M. DEMİRCİ, 3/220) 

(11).‘(Muhammed (s)’in) gördüğünü gönül yalanlamadı.’ Onun gözü ile görmüş olduğu Cebrâil’in 

sûretini, gönlü yalanlamadı. Yâni onu gözüyle gördü, kalbiyle tanıdı ve gördüğünde herhangi bir 

şekilde şüphe etmedi. (S. HAVVÂ, 14/209)  

Abdullah b. Mes’ud ve Hz. Âişe (r.a.)’ye göre söz konusu âyet Hz. Peygamber’in Allah Teâlâ’yı 

değil, Cebrâil’i gördüğünden söz etmektedir. Bu hususla ilgili olarak da Hz. Âişe (r)’den bâzı 

hadisler nakledilmiştir. Sözgelimi bir hadiste Hz. Âişe (r) buyurmuştur ki: ‘Kim Muhammed Rabbini 

gördü derse yalan söylemiştir. Çünkü Allah: ‘Gözler O’nu görmez.’ (En’âm 6/103) buyurmaktadır. 

Kim de Muhammed gaybı bilir derse aynı şekilde yalan söylemiştir. Çünkü Allah: ‘Gaybı Allah’tan 

başkası bilmez.’ (Neml 27/65) buyurmuştur. (Buhâri’den M. DEMİRCİ, 3/221) 

 

53/12-18  GÖZÜ  KAYMADI  VE  SINIRI  AŞMADI 

12. (Ey müşrikler!) Onun (Cebrâil’i) görmesi hakkında tartışıyor musunuz? 

13, 14. Andolsun ki Cebrâil’i, diğer bir kere (Mi’râç’tan dönüşte) Sidre-i Müntehâ’nın (yedinci 

semanın) yanında gördü. 

15. Sidre-i Müntehâ’nın yanında Cennetü’l-Me’vâ vardır.  

16, 17. O (Cebrâil’i gördüğü) zaman Sidre’yi, (ilâhi nur) kapladı. 17. (Peygamber’in) göz(ü 

gördüğünden) kaymadı ve (sağa sola bakıp) sınırı aşmadı. 

18. Andolsun ki o (Peygamber Mîraç gecesi), Rabbinin en büyük âyetlerinden (delillerinden) bir 

kısmını gördü. [bk. 20/23] 

 

12-18. (12).‘Onun (Cebrâil’i) görmesinden kuşku mu duyuyorsunuz?’ Yâni Muhammed (s)’ı 

yalanlayarak ayne‘l yakîn Cibrîl’i görmesi husûsunda onunla tartışıyor musunuz?  Müşriklerin 

Peygamber (s)’in gördüğü şeyden kuşku duymalarının (zikrediliş) nedeni, Nebi (s)’nin Cibrîl’i 

gördüğünü kendilerine haber verdiği zaman buna şaşırıp inkâra kalkışmalarıdır. (İ. H. BURSEVİ, 

20/201)  

(13, 14).‘Andolsun ki Cebrâil’i başka bir defâ daha gördü.’ Yâni andolsun ki Muhammed (s) 

Cebrâil (as)’i bir defâ daha görmüştü. Yâni onun üzerine kendi aslî sûretinde bir başka defâ daha 

inmiş ve asıl sûretiyle onu görmüştü. Birincisi yeryüzünde, ikincisi ise Miraç gecesinde olmuştu. (S. 

HAVVÂ, 14/210) 
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‘Sidretü‘l Müntehâ’nın yanında’ Cumhûrun görüşüne göre bu, yedinci semâda bir ağacın adıdır. 

El müntehâ, son yer veya sona ermek anlamındadır. Sanki cennetin sonu ve nihâyeti gibidir. Orayı hiç 

kimse aşmamıştır da denilmiştir. Şehitlerin ruhlarının son olarak ulaştıkları yer orasıdır da denilmiştir. 

(S. HAVVÂ, 14/210) 

Sidre-i müntehâ, yedinci semâda bir hadise göre de altıncı semâda Arşın sağ tarafında bulunan bir 

nebk ağacıdır ki müttakilere vaad edilen cennetin nehirleri (Muhammed 47/15 bkz.) onun altından 

çıkar. Hz. Peygamber (s)’in meyvesini tacın püsküllerine, yapraklarını da fil kulaklarına benzeterek 

nitelendirmede bulunduğu bu ağaç hakkında şunları söylediği rivâyet edilmiştir: ‘Öyle bir ağaç ki bir 

binici onun gölgesinde yetmiş sene yol alsa yine katedemez. Bir yaprağı ümmetin hepsini örter.’ 

(Buhâri, Müslim, Tirmizi, İbn Mâce) ‘Öyle bir ağaç ki bir binici onun gölgesinde yüz sene gitse 

katedemez. Bir yaprağı bütün ümmetin üzerini örter’ gibi haberler nakledilmiştir. Bu haberler, söz 

konusu ağacı, mahlûkâtın cisim ve boyutları bakımından aldıkları son şekil ve emir âleminin sınırına 

dikilmiş bir ağaç, bir oluşum ağacı olarak göstermektedir. İbnü Mes’ud’dan gelen bir rivâyette onun 

şöyle dediği görülür: ‘Sidre-i müntehâ, cennetin uç kısımlarında bulunan bir yerdir. Üzerinde ise 

Sündüs ve İstebrak’ın etekleri vardır.’ (Buhâri, Tirmizi, Nesâi, Ahmed b. Hanbel) Keşşaf’ta da  

‘Sidre-i müntehâ sanki cennetin bitiş noktasındadır’ şeklinde bir ifâde vardır. İbnü Abbas ve Ka’b’dan 

nakledildiğine göre Sidre-i Müntehâ, arşın altında bulunan bir ağaçtır ki, melekler, nebiler ve 

mahlûkât içinde bulunan âlimlerin ilmi sonuçta ona ulaşır. Ondan ötesi ise gaybdır, Allah’tan başkası 

bilemez. (ELMALILI, 7/298) 

Hadis: İmam Ahmed rivâyet ediyor… Abdullah b. Mes’ud dedi ki: Rasûlullah (s) Hz. Cebrâil’i her 

birisi ufku kapatmış vaziyette altıyüz kanadı olduğu hâlde, asıl sûretinde gördü. Kanatlarından ancak 

Allâh’ın bildiği değişik renklerde inciler ve yâkutlar düşüyordu. Bu hadîsin senedi hasendir. (S. 

HAVVÂ, 14/231)   

(15).‘O Cennetü’l-Me’vâ da onun yanındadır.’ Sidre-i Müntehâ’nın yanında Cennetü‘l Me’vâ 

vardır. Kelime olarak ‘kalınan, sığınılan cennet’ demektir. Burası müttakilerin ve şehitlerin 

varacakları cennettir. (Ö. ÇELİK, 4/678)  

(16).‘O an sidreyi (ilâhi nur) kapladı.’ Anlamına gelen 16’ncı âyetle ne kastedildiği husûsu oldukça 

kapalı olup, daha çok bu konudaki rivâyetler ışığında değişik yorumlar yapılmıştır. Bunları, 

‘Rasûlullâh’ın sidretü‘l müntehâ’da bulunduğu esnâda Allâh’ın nûru veya melekler yâhut 

yaratılmışların nûru ya da altın bir pervâne orayı öylesine kaplamıştı ki Rasûlullah kimsenin 

tasavvur edemeyeceği bir güzelliğe bürünmüştü’ şeklinde özetlemek mümkündür. Bize göre burada 

anlatılan ‘bürünme, kaplama, örtmeyi, vâki olacak yakınlık ve müşâhedeye bir beşer olan Hz. 

Peygamber’in tahammül etmesini sağlayacak değişim ve koruma çemberi olarak anlamak daha 

uygundur. (KUR’AN YOLU, 5/163)  

Hadis: ‘Melek beni Mirac’a çıkardı, derken Sidre’ye ulaştım. Onun Sidre olduğunu, yaprağını ve 

meyvesini tanıyordum. Az sonra onu Allâh’ın emrinden bürüyen bürüyünce, ânî bir değişikliğe 

uğrayıp hiç kimsenin nitelendiremeyeceği bir hâle geldi ki, o hâli ben de anlatamam. (Buhâri, Müslim 

Îman 163’den Ö. ÇELİK, 4/678)   

(17).‘Göz şaşmadı.’ Onu (Sidreyi) gören Rasûlullah (s)’in gözü yerinden kaymadı, şaşıp da sağa sola 

meyletmedi. ‘ve sınırı aşmadı.’ Yâni görme sınırını aşıp da yanlış bir bakış bakmadı. Akılların 

şaşacağı, gözlerin kamaşacağı hayret verici şeyler görmekle berâber O, ne şaştı, ne de görme sınırını 

aştı. (ELMALILI, 7/299) 
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İbn Kesir der ki: ‘İşte bu, sebat ve itaat itibâriyle ne kadar yüksek bir derecede olduğunu 

göstermektedir. O ancak emrolunduğu şeyi yaptı. Kendisine verilenden fazlasını da istemedi.’ (S. 

HAVVÂ, 14/210)  

(18).‘Şüphesiz Peygamber,  (Miraç gecesinde) Rabbinin âyetlerinden en büyüğünü gördü.’ Hz. 

Peygamber, Miracda Rabbinin rububiyet âyetlerinden, mülk ve saltanatının acâyipliklerinden, 

kelâmın ifâde sınırına sığmayıp ancak müşâhede ile ulaşılabilecek en büyük âyet veya büyük 

âyetlerini gördü. Şu hâlde bu âyetlerin anlamlarını açıklamaya kalkışmak haddimize düşmez. 

Görüldüğü gibi burada Rabbini gördü denilmeyip, Rabbinin âyetlerinden en büyüğünü gördü, 

şeklinde bir ifâde kullanılmıştır. Dolayısıyla bundan Allâh’ı görme mânâsını anlamak, âyetin zâhiri 

itibariyle mümkün görünmemektedir. (ELMALILI, 7/299, 300)   

İsrâ ve Mirac olayı ile yüce Allâh’ın bunlara dâir İsrâ sûresinde; ‘Ona âyetlerimizden bâzısını 

gösterelim diye…’ buyruğu ile burada yer alan: ‘Andolsun ki o, Rabbinin büyük âyetlerinden bir 

kısmını gördü’ buyrukları üzerinde dikkatle düşünen bir kimse, bu yolculuktan hikmetin, Azîz ve 

Celîl olan Allâh’ın Rasûlüne gayba dâir bâzı hususlara muttali kılmak / öğretmek olduğunu anlar. 

Böylelikle Rasûlullah (s) kendisine îman etmeye dâvet ettiği şeyi bizzat müşâhede etmiş olsun. 

Çünkü o doğru sözlü ve emin olandır. Bununla da insanlara karşı delil ortaya konulmuş, müminlerin 

de itmi’nanları daha bir artmış olur. (S. HAVVÂ, 14/232)     

 

53/19-25  ÂHİRET  DE  DÜNYÂ  DA  ALLÂH’INDIR 

19, 20. (Ey müşrikler!) Bana haber verin o Lât, Uzzâ ve diğer üçüncü Menât’ (adlı putların âciz 

olduklarını) gördünüz değil mi? 

21, 22. (Ey müşrikler!) erkek çocuğu sizin de, kız çocuğu Allâh’ın mı? (O zaman bu) zulüm olan 

bir paylaştırmadır. [krş. 16/57; 17/40; 43/15-19] 

23. (Ey müşrikler!) Bu putlar, sizin ve babalarınızın, kendilerine isim verdiği (boş) isimlerden 

başkası değildir. Allah, onlara âit hiçbir delil, yetki indirmemiştir. O (puta tapa)nlar ancak 

zanna, bir de canlarının istediğine uyuyorlar. Hâlbuki onlara, Rablerinden doğru yol rehberi 

(Peygamber / Kur’an) gelmiştir. 

24. Yoksa insan temenni ettiği her şeye sâhip olacağını mı zannediyor?  

25. Âhiret de dünyâ da ancak Allâh’ındır. 

 

19-25. (19, 20).‘Bana haber verin Lât, Uzzâ’yı ve diğer üçüncü Menât (adlı putların âciz 

olduklarını) gördünüz değil mi?’ ‘Lât’ Taif’te tapılan bir puttu. ‘Uzzâ’ Mekke ile Taif arasında 

Nahle’de tapılan bir puttu. ‘Menât’ ise, Kızıldeniz kenarında Medîne yakınında Sıfu’l Bahr’da tapılan 

bir puttu. Bu fetişler aynı zamanda Mekke puthanesinde de kutsanıyordu. Sözü edilen bu üç put da 

tanrıçaydı. (H. DÖNDÜREN, 2/847) 

Garânik Olayı: Rivâyete göre bir gün Hz. Peygamber hâlkın içinde yüksek sesle bu sûrenin 19-20 

âyetlerini okuduğu sırada şeytan arkasında durup oradaki kalabalığa şu sözleri işittirdi: ‘Bunlar yüce 

turnalardır, şefaatleri umulur.’ Turna, yükseklerden uçar ve Araplarca kutsal kuş sayılırdı. Hz. 

Peygamber bundan sonra secdeye vardığından, müşrikler bunun bir uzlaşma ve putlarını yüceltme 
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ifâdesi olduğunu sandılar. Ve onlar da secdeye vardılar. Daha sonra bu haber Hz. Peygambere 

ulaştığında böyle bir şeyi aslâ okumadığını söyledi. (M. Hamidullah’tan, H. DÖNDÜREN, 2/847-8)     

(…) Garânik olayını anlatan hadiste de zikredildiği gibi şeytanın, vahye müdâhâle etmek amacıyla 

karıştırmış olduğu sözün, Hz. Peygamber’in ağzından çıktığını kabul etmek aslâ mümkün değildir. 

Çünkü Allah Rasûlü (s) bütün peygamberler gibi vahyi tebliğde mâsumdur. Bu da şeytanın etkilemesi 

ya da yanıltması sonucu onun, ‘Gördünüz mü o Lât ve Uzzâ’yı? Ve üçüncüleri olan ötekini, 

Menât’ı’ (Necm 53/19-20) âyetlerini okuduktan sonra ‘Bunlar yüce kuğulardır (putlardır), elbette 

onların şefaatları umulur’ demesini imkânsız kılmaktadır. Buna göre Garânikle ilgili sözleri ne 

şeytanın etkilemesi sonucunda, ne de unutarak Hz. Peygamber’in söylediği iddiâları kesinlikle 

doğru değildir. Zîrâ Hz. Peygamber’e şeytan aslâ etki edemez (Kalem 68/2), o sâdece günahkâr ve 

iftirâcı kimselere yaklaşabilir. (Şuarâ 26/221-222) Eğer Hz. Peygamber şeytanın müdâhâlesine açık 

olsaydı, Kur’ân’ın tamâmı tartışmalı hâle gelir ve Allah tarafından vahyedilen bir kitap olduğu 

yolundaki güven sarsılırdı. Onun uykulu iken ya da unutarak bu sözleri söylemesi de ismet sıfatına 

aykırıdır. Dolayısıyla bu tür iddiâlar (yukarıda tırnak içi aldığımız  ‘Bunlar yüce kuğulardır…’ ile 

başlayan söz, M. SELMAN) de asılsızdır. Çünkü onların nübüvvetle örtüştürülmesi mümkün değildir. 

(M. DEMİRCİ, 3/230)  

(21).‘Erkek çocuğu size, kız çocuğu Allâh’ın mı?’ Yâni erkek isimlerini kendiniz alıp, kadın 

isimlerini tanrıya veriyorsunuz öyle mi? Arapça’da isimler ya erkek ya da dişi olur. Fakat müşrikler 

putlarına hep dişi isimler vermişlerdi. Özellikle Allah adına dikildiği iddiâ edilen söz konusu putlar, 

dişi isimli idiler. Müşriklerin kanaatine göre putlar,  ilâhi kuvvetlerin ve meleklerin sûretleridir. 

Melekler de Allâh’ın kızlarıdır. Bu yüzden müşrikler; ‘Biz onların sûretlerini yapıp dişi isimler 

vererek, onlara taparız. Böylece de bu putları Allâh’ın yanında şefaatçı kabul ederek yardımlarını 

bekleriz’ diyorlardı. (ELMALILI, 7/310)  

‘el ünsâ / dişi’ ile maksat, melekler ve putlardır. Çünkü Mekkeli müşrikler, meleklere Allâh’ın kızları 

(16/57, 17/40, 37/149, 52/39) ve putlara dişi diyorlardı. Bu husus Zuhruf sûresinin 16’ncı âyetinde 

‘Yoksa (müşrikler şöyle mi diyorlar☺ Allah yarattıklarından (kendisi için) kızlar edindi ve 

oğulları sizin için mi şeçti?’ Nahl sûresinin 57’nci âyetinde ‘Müşrikler, kızları Allâh’a tahsis 

ediyorlar, kızlar Allâh’ındır, diyorlar. Hâşâ Allah bundan münezzehtir, (O’nun çocuğu yoktur). 

Kendilerine arzuladıklarını (oğulları) tahsis ediyorlar’ denilmektedir. (İ. KARAGÖZ 7/435, 436) 

(22).‘Bu zâlimce bir paylaştırma!’ (…) Müşrikler, Allâh’a çocuk isnad etmekle haddizâtında O’na 

en büyük zulmü yapmakla kalmıyorlar, kız sâhibi olmayı eksiklik sayıp, arzu etmedikleri hâlde, onları 

Allâh’a tahsis etmek sûretiyle kendi vicdanlarına karşı saygı göstermek istedikleri tanrıyı küçümsemiş 

oluyorlardı. Bu kınamadan sonra gerçeğin açıklanması için de şöyle buyurulmuştur: (ELMALILI, 

7/311, 312) 

(23).‘Aslında bunlar sizin ve atalarınızın uydurduğu kuru isimlerdir. Allah onlara ilişkin hiçbir 

kanıt indirmemiştir.’ Gerek bu Lât, Uzzâ, Menât ve benzeri isimler, gerek bunlara ilâh ve melek 

adlarının takılması, gerek meleklere dişi varlıklar denmesi ve bu dişi varlıkların yüce Allâh’a 

ayrılması; bütün bunlar hiçbir anlam taşımayan, ardında hiçbir gerçek bulunmayan kuru isimlerden 

ibârettir. Yüce Allah, size bu isimlere ilişkin hiçbir kanıt indirmemiştir. Yüce Allâh’ın yapmadığı 

açıklamanın hiçbir gücü, hiçbir ağırlığı yoktur. Çünkü gerçek değildir. Gerçeğin ağırlığı, gücü ve 

etkinliği olur. Buna karşılık bâtıl sözler, yâni asılsız açıklamalar hafiftirler, ağırlıkları yoktur; 

zayıftırlar, güçleri yoktur; basittirler, etkinlikleri yoktur. (S. KUTUB, 9/417)   

‘O (puta tapa)nlar ancak zanna, bir de canlarının istediğine uyuyorlar.’ (…) Bunların sapıklıkta 

olmalarının iki nedeni vardır: (a) Onların bu inancı bir gerçeğe dayalı olmadığı gibi sâdece zan ve 
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vehimden ibârettir. (b) Onlar bu inançları arzu ve hevâlarına uyarak ortaya atmışlardır. Çünkü onlar, 

öyle bir ilâhları olsun istiyorlar ki, şâyet âhiret varsa bu ilâhları onları kurtarabilsin. Fakat bu dünyâda 

hiçbir sûrette sınırlamalar (helâl – haram) koymasınlar. Bu tür kimseler dünyâda diledikleri şekilde 

helâl ve harama aldırmadan yaşamak istedikleri için, herhangi bir ahlâki disiplini kabul etnezler. 

İşte bu yüzden de Peygamberlerin getirdikleri Tevhîdî nizâma karşı çıkmaktadırlar. Dolayısıyla 

arzularına uygun ilâhlar icad etmişlerdir. (MEVDÛDİ, 6/23) 

‘Hâlbuki onlara, Rablerinden doğru yol rehberi gelmiştir.’ Yâni zan ve arzularla murâda 

erilemeyeceğini  anlatan ve isteklere kavuşmak için  takip edilmesi lâzım gelen hak ve hakikat yolunu 

gösteren Peygamber ve Kur’an gelmişken yine kendi arzu ve zanlarına uyuyorlar da putlardan şefaat 

umuyorlar. (ELMALILI, 7/314) 

(24).‘Yoksa insan temenni ettiği herşeye sâhip olacağını mı zannediyor?’ Yâni her temenni ettiği 

ve gönlünce arzu edip kurduğu her hayâli, her ideali gerçekleşir mi? Putlar şefaat ederler diye temenni 

etmekle, nefislerin arzuları yerine geliverir mi? Yâhut Peygamber olmayı isteyen Peygamber olabilir 

mi? Hayır olmaz, insanın her arzusu yerine gelmez. Zîrâ herşey Allah’ın irâdesine bağlıdır. 

(ELMALILI, 7/314) 

Âyette, insanın temenni ettiği herşeyin gerçekleşmesinin mümkün olmadığı bildirilmektedir. İnsanın 

istediği bir şeyi elde edebilmesi için sâdece kendi arzusu ve çalışması yetmez, yüce Allâh’ın da 

istemesi, izin ve imkân vermesi gerekir. Bâzı şeyler meselâ Peygamber olmak insanın irâdesinde olan 

bir şey değil, tamamen ilâhi irâdeye bağlı bir durumdur. (İ. KARAGÖZ 7/438) 

 

(25).‘Âhiret de dünyâ da Allâh’ındır.’ İlk varlık âlemine geliş insanın kendi elinde olmayıp sırf 

Allâh’ın hüküm ve irâdesine bağlı olduğu gibi, sonu yâni âhireti de, yine O’nun hüküm ve kânunları 

çerçevesinde cereyan eder. Şu hâlde insanın âhiretini kurtarması ve sonunda murâdına erebilmesi 

için yalnız kendi arzu ve hisleriyle değil, Allâh’ın hüküm ve irâdesine göre indirmiş olduğu delil ve 

hükümlere uygun hareket etmesi gerekir. Demek ki sırf nefsin arzu ve temennilerinden ibâret ümit 

ve hayâl peşinde gitme, yâni sâde idealizm,  yeterli değildir. Gerçek bir esâsa dayanarak yürümek 

gerekir. Çünkü eninde sonunda mülk ve hüküm insan nefsinin değil, Allâh’ındır. (ELMALILI, 

7/314, 315) 

Herşeyi yaratan, yöneten, insanlara rızık, erkek veya kız çocuğu veren yüce Allah olduğu gibi, 

kıyâmetin kopmasını, ölülerin diriltilmesini sağlayan, cennet ve cehennemi var eden de, şefaat izni 

verecek olan da sâdece yüce Allah’dır. Dünyâ ve âhirette herşey Allâh’ındır. (İ. KARAGÖZ 7/438) 

 

53/26-32  O,  SİZİ  EN  İYİ  BİLENDİR 

26. Göklerde nice melek vardır ki şefaatleri hiçbir fayda vermez. Ancak (şefaat) Allâh’ın dilediği 

ve râzı olduğu kimselere izin vermesinden sonradır. [bk. 2/255; 20/109; 34/23; 78/38] 

27. Doğrusu âhirete inanmayanlar (müşrikler) , meleklere dişi adı takıyorlar. 

28. Hâlbuki (müşriklerin) kendilerinin meleklere dâir hiçbir bilgisi yoktur. Onlar zandan 

başkasına uymazlar. Şüphesiz ki zan gerçekten yana hiçbir şey ifâde etmez (zan ile kesin bilgi 

elde edilmez). 
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29. (Ey Peygamberim!) Onun için, bizi anmaktan (ve Kur’an’dan) yüz çeviren ve dünyâ 

hayâtından başkasını istemeyen müşriklerden yüz çevir. 

30. Müşriklerin ilimden ulaşacakları (nokta), işte bu (dünyâ hayâtını elde etmek)tir. (Ey 

Peygamberim!) Şüphesiz Rabbin, yolundan sapan kimseleri de çok iyi bilendir, doğru yolu bulan 

kimseleri de çok iyi bilendir. 

31. Göklerde olanlar ve yerde bulunanlar Allâh’ındır. (Bu da) kötülük yapanları yaptıklarıyla 

cezâlandırması, güzel hareket edenlere de daha güzeliyle (cennetle) karşılık vermesi içindir. 

32. (Güzel davranışta bulunanlar,) küçük kusurlar hâriç, günahların büyüğünden ve hayâsızlık 

(sayılan bütün çirkin iş)lerden kaçınanlardır. (Ey Peygamberim!) Şüphesiz ki Rabbin, (şirk hâriç) 

bağışlaması geniş olandır. (Ey insanlar!) Allah sizi, topraktan yarattığı zaman da, siz 

annelerinizin karınlarında cenin hâlinde iken de, (ne olduğunuzu) çok iyi bilendir. O hâlde 

kendinizi (beğenip) temize çıkarmayın. O (Allah), takvâlı olanı çok iyi bilendir. 

 

26-32.(26).’Göklerde nice melek vardır ki şefaatleri hiçbir fayda vermez. Ancak (şefaat) Allâh’ın 

dilediği ve râzı olduğu kimselere izin vermesinden sonradır.’ Nesefi der ki: ‘Yâni şefaat alanı 

oldukça dardır. Melekler yüce Allâh’a olan yakınlık ve çokluklarına rağmen, eğer hep birlikte birisi 

için şefaatçı olacak olsalar dahi, bu şefaatlerinin hiçbir faydası olmaz. Faydalı olabilmesi ancak yüce 

Allâh’ın kendisine şefaat edilmesi için izin verip râzı olduğu ve buna ehil gördüğü kimseler için, 

şefaate izin vermesinden sonra mümkündür. (S. HAVVÂ, 14/215) 

‘Allâh’ın dilediği ve râzı olduğu kimseler’ müminlerdir. (34/23). Çünkü kâfirler, îmanları olmadığı 

için cehenneme atılacaklardır. Şefaat, cennete girecekler için söz konusudur. Cennete ise sâdece 

müminler girecektir. (2/255). Dolayısıyla kendilerine şefaat izni verilecek olanlar müminlerdir. (21/23, 

20/109; İ. KARAGÖZ 7/439, 440) 

(…) Bu âyete göre âhirete ve dünyâya ilişkin bütün yetkiler yüce Allâh’ın tekelindedir. İnsanın 

özlemi somut gerçeğin kılını bile değiştiremez. Şefaat, aracılık, yüce Allâh’ın hoşnutluğu ve izni 

eşliğinde olursa kabul edilebilir. Demek ki son söz O’nundur. Hem âhirette, hem dünyâda 

yönelinecek tek merci O’dur. (S. KUTUB, 9/418, 419)   

(27).‘Doğrusu âhirete inanmayanlar, meleklere dişi adı takıyorlar.’ Allâh’ın kızları diyorlar. Onun 

için nefislerinin arzularına uyacak tarzda kız sûretinde putlar yapıyorlar. (ELMALILI, 7/316-7)  

Âhirete îman etmeyen kimseler’ Bundan maksat müşriklerdir. Mekkeli müşrikler, öldükten sonra 

dirilmeye, âhiret gününe, cennet ve cehennemin varlığına inanmıyorlardı. (27/67-68, 36/78, 41/6-7, 

45/24, 50/3; İ. KARAGÖZ 7/440) 

(28).‘Bununla birlikte (müşriklerin) meleklere dâir bilgileri yoktur.’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni 

söylediklerinin doğruluğuna dâir sıhhatli bir bilgiye sâhip değillerdir. Aksine bu yalandır, uydurmadır, 

iftirâdır ve oldukça çirkin bir küfürdür. (S. HAVVÂ, 14/215) 

‘Sırf zanlarına tabi oluyorlar.’ Burada zan, kuruntu mânâsınadır. Yâni melekler dişi olarak 

düşünülür ve tasvir edilirse daha çekici olacağını zannediyorlar. ‘Hâlbuki zan hakikat bakımından 

hiçbir şey ifâde etmez.’ Yâni hiçbir şekilde hakkın yerini tutmaz. Çünkü zan, nefsi (sübjektif, ferde 

göre değişen nitelikte) bir olaydır. Hak ise değişmeyen (objektif) bir olaydır. Onun için kesin inancı 

gerektiren itikâdi konularda zan yeterli değildir. (ELMALILI, 7/317) 
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Yâni onların ‘melekler Allâh’ın kızlarıdır’ şeklindeki inançları hiçbir bilgiye dayanmaz. Onlarınki 

sâdece zandır. İşte onlar bu zan ve vehim ile hareket ederek, meleklere tapmakta, kurban kesmekte ve 

onlara yalvarıp yakarmaktadırlar. (MEVDÛDİ, 6/25) 

Hadis: Sahihte sâbit olduğuna göre Rasûlullah (s) şöyle buyurmuştur: ‘Zandan sakının, çünkü zan 

sözün en yalan olanıdır.’ (Müslim Birr 28; S. HAVVÂ, 14/236)  

‘Onun için, bizi anmaktan (ve Kur’an’dan) yüz çeviren ve dünyâ hayâtından başkasını istemeyen 

kimselerden yüz çevir.’ Yâni, dünyânın zevk ve sefâsından başka bir şey düşünmeyen bir adamdan 

hayır gelmez. Dolayısıyla sen bu kimselerle uğraşarak vaktini boşuna harcama. Böylesine Allah’tan 

uzak olanlarla uğraşacağına, Allâh’ın zikrini dinlemek isteyenlerle ilgilen. (MEVDÛDİ, 6/25)  

‘müşriklerden yüz çevir’ emri, Kur’ân’ı onlara tebliğ etme anlamında değil, eziyetlerine tahammül 

et ve Allâh’a ortak koşmalarına aldırış etme, anlamındadır. (İ. KARAGÖZ 7/441) 

Hadis: İmam Ahmed rivâyet ediyor… Müminlerin annesi Hz. Âişe (r)  dedi ki: Rasûlullah (s) şöyle 

buyurdu: Dünyâ, yurdu olmayanın yurdu, malı olmayanın malıdır. Aklı olmayan kimse de onun için 

toplar durur.’ Hz. Peygamber’den rivâyet edilen duâda da şöyle denilmektedir: ‘Allâh’ım, dünyâyı en 

büyük gayret sebebimiz kılma, ilmimizin vardığı son nokta da kılma.’ (İbn Kesir’den S. HAVVÂ, 

14/236)  

(30).‘Müşriklerin ilimden ulaşacakları (nokta), işte bu (dünyâ hayâtını elde etmek)tir.’ Yâni 

bildikleri o kadardır. Bütün ilimlerinin nihâyet murâdı (son hedefi) dünyâ hayâtının zevkidir. ‘Dünyâ 

hayâtından sâdece dış yüzü bilirler; âhiretten ise onlar tamâmen gâfildirler.’ (Rûm 30/7) âyeti de 

onların hâllerini tasvir etmektedir. (ELMALILI, 7/317) 

‘Şüphesiz Rabbin, yolundan sapan kimseleri de çok iyi bilendir, doğru yolu bulan kimseleri de 

çok iyi bilendir.’ Hidâyeti kabul edip, doğru yolu tutanı en ziyâde bilen de O’dur. Bu cümle, yüz 

çevirme emrinin sebebidir. ‘En fazla bilen’ sözünün tekrarı da, her iki bilinen arasındaki zıtlığı ifâde 

etmektedir. İlimden maksat da, cezâ ve mükâfâtını tertip ve uygulayacak tarzda bilmektir. 

(ELMALILI, 7/317) 

İbn Kesir der ki: ‘Yâni, bütün yaratıkları yaratan, akıllarının maslahatını bilen O’dur. Dilediğine 

hidâyet veren, dilediğini saptıran O’dur. Bütün bunlar ise O’nun kudretinden, ilminden ve 

hikmetinden dolayıdır. Şeriatında olsun, kader ve takdîrinde olsun, ebediyyen zulmetmeyen, mutlak 

âdil olan O’dur. (S. HAVVÂ, 14/216)  

(31).‘Göklerde olan da ve yerde olan da Allâh’ındır.’ Bu ise adâleti gerçekleştirmeyi gerektirir. 

Çünkü sâhip olan (Mâlik) mülkünde adâleti gerçekleştirir. Yüce Allah, göklerin ve yerin mutlak 

Mâliki olduğuna göre, bu O’nun adâleti gerçekleştirmesini gerektirmektedir. İşte bundan dolayı 

yüce Allah şöyle buyurmaktadır: (S. HAVVÂ, 14/217)  

‘Göklerde ve yerde bulunanlar’ ifâdesine; insanlar, melekler, cinler, hayvanlar, canlı ve cansız bütün 

varlıklar dâhildir. Bütün varlıkları yaratan, yaşatan, ve yöneten yüce Allah’tır. (İ. KARAGÖZ 7/444) 

‘(Allah) kötü iş yapanları yaptıkları ile cezâlandıracak,’ kötü işlerine karşılık, benzer kötü cezâlar 

verecek. ‘Güzel iş yapanları da daha güzeliyle karşılayacak,’ hüsnâ yâni, en güzel mükâfat olan 

cennet ile yâhut amellerinin daha güzeli olan kat kat sevapla karşılık verecektir. (ELMALILI, 7/318) 

Nesefi der ki: Azîz ve Celîl olan Allâh’ın dünyâyı yaratıp melekûtu düzenlemesinin sebebi 

mükellefler arasında iyilik yapanlara da kötülük yapanlara da yaptıklarının karşılığını vermesidir. 
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Çünkü mutlak Mâlik, kendi dostlarına zafer ve yardım vermeye, düşmanlarını da kahretmeye 

muktedirdir. (S. HAVVÂ, 14/217)  

Âyette kötülük yapanların bunun cezâsını görecekleri belirtildiği hâlde, iyilik yapanların 

yaptıklarından daha güzeliyle ödüllendirileceklerinin bildirilmesi, yüce Allâh’ın haksızlık etmesinin 

ve hak edilenden fazla cezâ vermesinin aslâ düşünülemeyeceğini, O’nun kötülere adâletiyle, iyilere 

ihsânıyla muâmele edeceğini, bu sonunculara hak ettiklerinden fazlasını vereceğini göstermektedir. 

(Râzi’den KUR’AN YOLU, 5/171)  

(32).‘(Güzel davranışta bulunanlar,) küçük kusurlar hâriç, günahların büyüğünden ve hayâsızlık 

(sayılan bütün çirkin iş)lerden kaçınanlardır.’ ‘Ufak tefek kusurlar’ diye çevrilen ‘lemem’ kelimesi 

kapsamına giren fiiller için tefsirlerde, haram olan öpme, dokunma, bakma gibi örnekler verilmiştir. 

Ayrıca kelimenin sözlük anlamına ve bu konudaki bâzı rivâyetlere dayanılarak ‘lemem’ şu mânâlarla 

da açıklanmıştır: (a) Kişinin aklından geçirdiği fakat eyleme dönüştürmediği kötülükler, (b) 

Yapmaya başlamışken pişmanlık duyup vazgeçtiği kötülükler, (c) Müslüman olmadan önce işlediği 

şirk ve diğer günahlar, (d) Dünyâda cezâyı âhirette de azâbı gerektirmeyecek derecedeki günahlar. 

(KUR’AN YOLU, 5/172)  

Kur’an’da yasaklanan, haram olduğu, işleyene cezâ olduğu ve cehennemle cezâlandırılacağı 

bildirilen, Allâh’ın lânet ettiği veya gazap ettiği ve işleyeni fâsık olarak nitelenen söz, eylem ve 

davranışlar, inkâr etmek, münafıklık yapmak, Allâh’a ortak koşmak, farzları terk etmek, haramları 

işlemek ve kul hakkı ihlâl etmek büyük günahtır. En büyük günah şirk, inkâr ve nifaktır. (İ. 

KARAGÖZ 7/445, 446) 

Hadis: ‘Yedi helâk edici şeyden uzak durunuz: Allâh’a şirk koşmak, büyücülük yapmak, yüce 

Allâh’ın haram kıldığı canı – hak ile olması hâli müstesna - öldürmek, yetimin malını yemek, fâiz 

yemek, savaştan kaçmak, bir şeyden haberi olmayan mümin, iffetli, nâmuslu hanımlara (zinâ) 

iftirâsında bulunmak.’ (Buhâri Vesâyâ 23, Müslim Îman 145’den S. HAVVÂ, 14/218) 

‘Şüphesiz ki Rabbin, bağışlaması geniş olandır.’ Büyük günahlardan kaçınılınca küçükleri affettiği 

gibi, tevbe edilince büyükleri de affeder; dilerse tevbesiz de affedebilir. Ancak tevbe edilmedikçe şirki 

bağışlamaz. (ELMALILI, 7/318) 

Allâh’ın küçük günahları affetmesinin nedeni, onların günah kabul edilmemesi dolayısıyla değildir. 

Affedilmelerinin nedeni, Allah Teâlâ’nın kullarına olan rahmetinin geniş olmasındandır. Şâyet 

kullar büyük günahlardan sakınır ve fuhuştan uzak durursa, Allah engin rahmeti dolayısıyla 

kullarının küçük günahlarını affeder. (MEVDÛDİ, 6/28) 

‘Hem O sizi en iyi bilendir.’ Yâni sizin her hâlinizi bilir, hükmünü de ona göre verir. ‘Sizi topraktan 

yarattığı zaman’ yerde ilk insan cinsinin, hücrelerinin yaratılışı esnâsında, ya da insan gıdâsının 

topraktan yaratıldığı sırada ‘ve siz analarınızın karınlarında cenin olarak bulunduğunuz vakitte,’ 

yâni sizin kendinizi bilmediğiniz zamanlarda bile nasıl olduğunuzu ve gelecekte neler kazanacağınızı, 

kısacası bütün eksiğinizle varlığınızı hep O bilir. (ELMALILI, 7/318) 

‘O hâlde nefislerinizi temize çıkarmayın.’ Yâni kendinizi hiç günahsız, kusursuz ve tertemiz kabul 

ederek övünmeyin. Farkında olmadan birçok kusurunuz olabilir. (ELMALILI, 7/318) 

‘nefislerinizi tezkiye etmeyin’ cümlesi, kendinizi övmeyin, takvâlı, Muhsin, sâlih ve ihlâslı 

olduğunuzu söylemeyin. Kendinizi olduğunuzdan başka göstermeyin, ben günah işlemem demeyin, 

anlamındadır. (İ. KARAGÖZ 7/446, 447) 
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Hadis: İmam Ahmed rivâyet ediyor… Adamın birisi geldi ve Hz. Osman’ı yüzüne övdü. Bu sefer el 

Mikdad b. El Esved; Rasûlullah (s): Meddahlarla karşılaştığınız zaman yüzlerine toprak saçmamızı 

emretti; diyerek yüzüne toprak saçmaya başladı. (Müslim Zühd 69, Ebû Dâvud Edeb 9’dan S. 

HAVVÂ, 14/239) 

Hadis: Sahâbilerden biri yeni dünyâya gelen kızına  ‘iyi kadın’ anlamında ‘Berre’ adını vermişti. 

Peygamberimiz (s), ‘Kendinizi temize çıkarmayın; Allah sizin iyi olanlarınızı pekâlâ bilir’ buyurdu ve 

çocuğa ^Zeynep’ adının verilmesini tavsiye etti. (Müslim Âdâb 17-19, Ebû Dâvud Edeb 62’dan Ö. 

ÇELİK, 4/684) 

Hadis: Bir defâsında Peygamberimiz (s)’in yanında bir adamdan bahsedilmiş ve orada bulunan bir 

kişi o adamı aşırı derecede övmüştü. Bunun üzerine Efendimiz (s): ‘Yazık sana! Arkadaşının 

boynunu kopardın’ buyurdu ve bu sözü defâlarca tekrarladı. Sonra da: ‘Şâyet biriniz mutlaka 

arkadaşını övecekse, eğer söylediği gibi olduğuna da gerçekten inanıyorsa ‘zannederim o şöyle 

iyidir, böyle iyidir’ desin. Esâsen onu hesâba çekecek olan Allah’tır ve Allâh’a karşı hiç kimse kesin 

olarak temize çıkarılamaz.’ (Buhâri Edeb 54, Müslim Zühd 65’den Ö. ÇELİK, 4/684)   

‘Tamâmıyla korunup müttaki olanı en fazla O bilir.’ Çünkü her hâlinize vâkıf olan O’dur. İyilerle 

kötüler âhirette Allâh’ın huzûrunda seçileceklerdir. (ELMALILI, 7/318) 

   

53/33-42  İNSAN  İÇİN  KENDİ  ÇALIŞMASINDAN  BAŞKA BİR  ŞEY  YOKTUR 

33, 34, 35. (Ey Peygamberim!) Gördün mü (îmandan) döneni, (malından) azıcık verip sonra cimri 

kesileni? Yoksa gaybın ilmi onun yanında da, (herşeyin sırlarını) kendisi mi görüyor? 

36, 37. Mûsâ’(ya gelen Tevrat’)ın sayfalarında ve ahdine çok bağlı İbrâhim’in sayfalarında da 

olan (bilgi)ler, yoksa kendisine haber verilmedi mi?  

38, 39. Doğrusu hiçbir günahkâr, diğerinin (günahına sebep olmadığı şeyi) yüklenmez. 39. 

Hakikaten (Allâh’ın lütfu ve yapılan bağışlar dışında) insana, kendi çalışmasından başkası yoktur.  

40, 41, 42. Hakikaten çalıştığı(nın karşılığı) görülecektir. 41. Sonra ona tastamam karşılığı 

verilecektir. 42. Şüphesiz ki en son varış, ancak Rabbinedir. 

 

33-42. (33).‘Gördün mü (îmandan) döneni, (malından) azıcık verip sonra cimri kesileni? Yoksa 

gaybın ilmi onun yanında da, (herşeyin sırlarını) kendisi mi görüyor?’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni 

serveti tükenir korkusu ile cimriliğe başlayan, yaptığı iyiliğe son veren böyle bir kimse artık elinde 

bulunanın bitip tükeneceğine dâir gayb bilgisine mi sâhiptir ki, o bunu ayan beyan gördüğünden dolayı 

yaptığı iyilikten elini çekmiştir? Yâni durum hiç de öyle değildir. Onun sadaka vermekten, mâruf 

işlemekten, iyilik ve akrabâlık haklarını gözetmekten geri kalmasının sebebi cimriliktir, eli 

sıkılıktır ve bu konudaki dayanıksızlıktır.’ (S. HAVVÂ, 14/221) 

‘Yoksa gaybın ilmi onun yanında da (herşeyin sırlarını) kendisi mi görüyor?’ ‘Gaybın ilmi’ ile 

maksat, âhiret hâlleridir. ‘O gürüyor mu’ Günahını ben yüklenirim’ sözünün doğruluğunu mu görüp 

öğreniyor, anlamındadır. (İ. KARAGÖZ 7/448) 

Mücâhid ve İbnü Zeyd’den rivâyet olunduğuna göre, Velîd b. Muğîre Rasûlullah (s)’in meclisine 

gelmiş, onun okuduğu Kur’ân’ı ve vaazını dinlemiş ve İslâm’a yaklaşmıştı. Bundan dolayı da 
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Rasûlullah (s) onun hakkında ümit beslemişti. Sonra müşriklerden biri onu azarlayıp, ‘atalarının 

dînini terk mi ediyorsun? Dînine dön, onda sebat et, âhiret hakkında her neden korkuyorsan bana 

şöyle şöyle mal vermen şartıyla kendi üzerime alırım’ deyince, Velîd de ona uyup İslâm’a olan 

gayretinden dönmüş ve şart koşulan malın bir kısmını verip geri kalanına dayatıvermişti. İşte âyet bu 

husûsa işâret etmektedir. (ELMALILI, 7/320, 321) 

(36, 37).‘Mûsâ’nın sayfalarında ve ahdine çok bağlı İbrâhim’in sayfalarında da olan (bilgi)ler, 

yoksa kendisine haber verilmedi mi?’ Âyetteki fiilin ‘veffâhü’ şeklinde şedde ile getirilmesi, 

İbrâhim (as)’ın Allâh’a vermiş olduğu söze son derece sadâkat gösterdiğini bildirmeye dönük çokluk 

veya mübâlağa anlamını verebilmek içindir. İbrâhim (as)’ın çok vefâlı oluşunun burada özellikle ona 

tahsis edilmesinin gâyesi, ondan başkası için pek mümkün görülmeyen ahde vefâdaki üstün sabrını 

göstermek içindir. Nitekim o bu sabrıyla Nemrud’un ateşine karşı direnmiş (…) ve oğlunu kurban 

edeceği zaman ve hanımını ve çocuğunu ekin bitmeyen bir yere bırakıp ayrıldığı zaman da yine bu 

sabırla ahde vefâ etmiştir. (İ. H. BURSEVİ, 20/267, 268) 

Müfessir Beydâvi de, Atâ b. Es Sâib’in söz konusu sıfata yaklaşımına tefsîrinde ilk sırada yer vererek, 

Hz. İbrâhim’in bu sıfatını onun, mahlûkattan yardım istemeyeceği şeklindeki ahdine, ateşe atıldığı 

zaman bile sâdık kalması konusuyla ilişkilendirmektedir. Bizin bu husustaki kanaatimize göre de 

Beydâvi’nin tercihi âyetin rûhuna daha uygun düşmektedir. Çünkü bunun dışındaki hususların tümü, 

her peygamberin yerine getirmesi gerekli olan fiillerdendir. Ama görüldüğü gibi ‘vefâkâr’ sıfatı Hz. 

İbrâhim dışında başka bir peygamber için kullanılmış değildir. Eğer diğer hususlardan biri ya da tümü 

vefâ duygusu için söz konusu edilmiş olsaydı, o takdirde görevini yerine getiren her peygambere bu 

sıfatın verilmesi gerekli olurdu. Böyle olmadığına göre demek ki Hz. İbrâhim ahdini, hayâti bir sorun 

söz konusu olsa bile, yerine getirecek çok güçlü bir irâdeye sâhip olduğu için, Yüce Allah onu bu 

sıfatla nitelendirmiştir. (M. DEMİRCİ, 3/238, 239)  

(38, 39).‘Doğrusu hiçbir günahkâr, diğerinin (günahına sebep olmadığı şeyi) yüklenmez.’ 39. 

‘Şüphesiz insana, kendi çalışmasından başkası yoktur.’ 40. ‘Şüphesiz çalıştığı(nın karşılığı) 

görülecektir.’ ‘Sonra ona tastamam karşılığı verilecektir.’ 42. ‘Şüphesiz ki en son varış, ancak 

Rabbinedir.’ Kur’ân-ı Kerîm burada Hz. Mûsâ’nın sahîfelerine yâni Tevrat’a ve Hz. İbrâhim’in 

sahîfelerine atıfta bulunarak şu hikmetli kâideleri haber vermektedir:  

Birincisi: Herkes yaptıklarından sorumludur. Bir şahsın yaptıklarından ancak kendisi sorumludur. 

Hiç kimse, bir başkasının cezâsını çekmeyi kabullenemez. Çünkü onun bu tavrı, asıl suçlunun 

cezâsının hafifleştirilmesini sağlamayacağı gibi, bunun asıl suçluya bir yararı da olmayacaktır. (Ö. 

ÇELİK, 4/686) 

İkincisi: Her şahıs yaptığının karşılığını görecektir. Başkasının yaptığı amellere kimse ortak 

olamaz. Ancak yapılan amele iştirak edilmişse mükâfâta da iştirak edilebilir. Hiç kimse, yapmadığı 

amelin karşılığını alamaz. (Ö. ÇELİK, 4/686) Yâni bir insan başkasının günahından dolayı hesâba 

çekilmeyeceği gibi, çalışmasının dışında bir şeyle sevap alması da has hakkı değildir. Olursa 

başkasının hediyesi, bağışı olur. (ELMALILI, 7/322)  

Sevâbı başkasına bağışlamak: Bir kimsenin hayırlı bir iş yapıp, yaptığı amelin sevâbını bir başkasına 

vermesi için Allâh’a duâ etmesidir. İmam Mâlik ve İmam Şâfii ‘sevap, sâdece bedeni ibâdetlerde 

(örnek namaz, Kur’an okumak vs.) başkasına verilemez. Mâli ibâdetlerde, (örnek sadaka vs.)  ve 

mâli - bedeni ibâdetlerde (örnek Hac) sevap başkasına verilebilir. Nitekim sahih hadislerde 

sadakanın ve vekâleten yapılan haccın sevaplarının başkasına intikâlinin câiz olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu tür îsâlü‘s sevâb / sevap bağışlama’nın mümkün olduğunu kabul etmekle birlikte Hanefiler, 
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insanın herhangi bir amelinin sevâbını (örnek namaz, hac, umre, sadaka vs.)  bir başkasına 

bağışlayabileceği görüşündedirler. (MEVDÛDİ, 6/30) 

Ölülere Kur’an Tilâveti / Kur’an tilaveti sevâbının ölülere ulaşması: Allâh’a kurbiyet için namaz, 

oruç, tilâvet-i Kur’an ve sadakanın sevâbının ölüye hediye edilmesi husûsunda ulemâ ihtilâf 

etmiştir. Ebû Hanife ve İmam Ahmed ölüye yapılan bu bağışın ona ulaşacağı ve ölünün Allâh’ın 

lütf-u keremiyle ondan istifâde edeceğini belirtmişlerdir. (İ. H. BURSEVİ, 20/276, 277) 

Hadis: ‘İnsan öldüğü zaman bütün amelleri kesilir. Ancak şu üç şey bundan müstesnâdır: Sadaka-i 

câriye, istifâde edilen ilim ve kendisine duâ eden hayırlı evlât. (Müslim Vasiyyet 14’den Ö. ÇELİK, 

4/687) 

Hadis: Sa’d b. Ubâde (r), yanında bulunmadığı bir esnâda annesinin vefat ettiğini, onun adına 

sadaka verdiği takdirde kendisine bir faydası olup olmayacağını sormuştu. Allah Rasûlü (s) ‘Evet’ 

buyurunca, sâhip olduğu meyve bahçesini annesi adına tasadduk etmişti. (Buhâri Vesâyâ 15’den, Ö. 

ÇELİK, 4/687)  

(40).Üçüncüsü: Hesap verme: Dünyâ hayâtında irâdi seçimle yaptığı her iş mahşer günü insanın 

önüne konacak, iyilik ve kötülükleri görülecek, bu konuda tamâmen âdil bir yargılama yapılacaktır. 

(KUR’AN YOLU, 5/175) 

‘ve şüphesiz çalışması yarın görülecektir,’ kıyâmet günü defterinde görülecek ve mîzânına 

konulacaktır. Yâni çalışması boşa gitmez, fakat onun meyvesini peşin ve hemen görmeğe 

kalkışmamalıdır. Zîrâ o, ileride görülecektir. (ELMALILI, 7/323) 

(41).Dördüncüsü: Karşılık verme: Sözü edilen yargılamanın sonunda herkese yaptıklarının 

karşılığı tastamam verilecektir. (KUR’AN YOLU, 5/175) 

(42).Beşincisi: Nihâi takdir: Yapılanların karşılığı verilirken kimsenin en küçük bir haksızlığa 

uğratılmayacağı kesin olmakla berâber, ilâhi lütuf ve bağışlama husûsu Allâh’ın mutlak irâdesine 

bağlıdır. Bu konuda mümine düşen ümitvar olmak, ama buna güvenerek gevşeklik göstermemektir. 

(KUR’AN YOLU, 5/175)   

‘şu da bir gerçek ki, varış Rabbinedir,’ sonunda Rabbine gidilecektir. Bütün yaratıklar dönüp O’na 

varır, O’nun huzuruna çıkarılır. İşte o vakit o tam cezâ da hakka‘l yakîn / şüphe edilmeyen gerçek  

olur. Evvel O’dur, âhir O (dur). (ELMALILI, 7/323) 

 

53/43-56  GÜLDÜREN  DE  AĞLATAN  DA  O’DUR 

43, 44. Şüphesiz güldüren de O’dur, ağlatan da. 44. Şüphesiz (yaşatıp) öldüren de O’dur, sonra 

dirilten de.  

45-46. Hiç şüphesiz ki atılan bir meniden, erkek ve dişiden ibaret çifti O yarattı. 

47. Şüphesiz (kıyâmet kopunca) tekrar diriltmek de Allâh’a âittir.  

48, 49. Şüphesiz zengin eden ve (dilediğine kanaat ettirip) râzı eden O’dur. 49. Şüphesiz (câhiliyede 

tapınılan) Şi’râ (yıldızı)nın Rabbi de Allah’tır.   

50, 51. Şüphesiz, Âd’ı da O helâk etti. Semûd’u da. Hiçbirini bırakmadı.  
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52. Daha evvelden Nuh kavmini (helâk etmişti). Çünkü onlar, daha zâlim ve daha azgınların ta 

kendileri idiler. 

53, 54. (Lût kavminin) alt üst olan (kasabaların)ı da kaldırıp, yere çarpan O’dur. 54. Oraları 

(yağan taşlarla azap) kapladıkça kapladı. 

55. (Ey kâfir!) O hâlde Rabbinin hangi nîmetlerinden şüphe ediyorsun? 

56. İşte bu (Muhammed) de, önceki uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. 

 

43-56. (43, 44).‘Şüphesiz güldüren de O’dur, ağlatan da.’ Hayâtın safhâlarından iki zıt durum ki 

biri neşe alâmeti, biri acı; biri sevap defteri, biri azap; biri cenneti ifâde eder, biri cehennemi; biri  

Cemâl’inin yansıması biri Celal sıfatının yansımasıdır. (ELMALILI, 7/323) 

‘Şüphesiz öldüren de O’dur, sonra dirilten de.’ ‘Hiç şüphesiz ki atılan bir meniden, erkek ve 

dişiden ibâret çifti O yarattı.’  ‘Şüphesiz tekrar diriltmek de O’na âittir.’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni 

ilk olarak O yarattığı gibi, tekrar iâde etmeye Kâdir olan O’dur. Bu da Kıyâmet günündeki ikinci 

yaratılış, yâni ölümden sonraki diriliştir.’ (S. HAVVÂ, 14/223)  

(45, 46).‘Erkeği ve dişiyi çiftler hâlinde yaratan O’dur.’ Düşünelim. Dışa fışkıran bir meni 

damlası. İnsan vücûdunun ter gibi, gözyaşı gibi, sümük gibi çok sayıdaki salgılarından birinin 

damlası. İşte bu salgı damlası yüce Allâh’ın tasarlayıp belirlediği bir sürenin sonunda ne oluyor? 

İnsan oluyor. Bir süre sonra da bu insandan erkek ve dişi cinsleri türüyor. Nasıl? Eğer gerçekten 

meydana gelmiş olmasa insan hayâlinin ucundan bile geçmesi düşünülemeyecek olan bu çarpıcı olay, 

nasıl meydana geliyor? Son derece karmaşık, son derece kompleks yapıya sâhip olan şu ‘insan’ bir 

damlacık meninin, hattâ milyonlarca hücreden oluşan bu damlanın bir tek hücresinin neresinde 

gizleniyor? İnsan denen canlı eti ile, kemiği ile, derisi ile, damarları ile, saçları ile, tırnakları ile, vücut 

hatları ile, parmak izleri ile, yüz çizgileri ile, huyları ile, karakteristik özellikleri ile, yetenekleri 

ile bu tek hücrede nasıl saklanıyor? Milyonlarca benzeri ile birlikte bir damla meni içinde yüzen bu 

mikroskobik hücre bunca ayrıntıyı nasıl bünyesinde barındırıyor? Özellikle ilerdeki ‘cenin’ 

evresinde ortaya çıkacak olan erkeklik ve dişilik karakteristikleri bu hücrenin neresinde saklanıyor?  

(..) Peki hücreyi bu yetenekle donatan kimdir? Bu hücreye soyunu sürdürme, soyunun yeni bir 

dölünü meydana getirme arzusunu kim aşılamıştır? Bu minik, bu zayıf canlı tohumuna yeni bir döl 

meydana getirme gücünü kim vermiştir?  Bu gizli amacını gerçekleştirebilmesi için izleyeceği doğru 

yolu kim çizmiştir? Bu hücreciğin bünyesine sürdüreceği soyun karakteristik niteliklerini kim 

yerleştirmiştir? (S. KUTUB, 9/431) 

(47).‘Ve gerçekten diğer yaratma da O’nun uhdesindedir.’ (üzerindedir)’ Ölümden sonraki âhiret 

yaratmasını da O kendisine gerekli kılmıştır. O yapacak, iyiliklerin ve kötülüklerin cezâ ve mükâfâtını 

verecektir. Şu hâlde O’nu inkâr etmenin hiçbir anlamı yoktur. Bütün bu çift yaratmalar, bu dünyânın 

bir âhireti bulunduğuna delâlet edip durmaktadır. (ELMALILI, 7/323) 

‘Tekrar diriltecek olan da O’dur.’ Yeniden diriliş insan bilgisine kapalı bir ‘gayb’ olgusudur. Fakat  

‘ilk yaratılış’ olgusu bu ikinci olgunun ön göstergesidir, onun olabileceğini gösteren bir kanıttır.  

Sebebine gelince; vücuttan fışkıran bir damla meniden erkekli – dişili insan çiftlerini yaratan yüce 

Allah, hiç kuşkusuz kemik kırıntılarını yeniden canlı insan hâline getirmeye muktedirdir. Çünkü 

kemik kırıntıları fışkıran bir meni damlasından daha önemsiz şeyler değildir. Ayrıca yeniden dirilme 
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olayının gerekçesine ilişkin birer ipucudurlar. Sebebine gelince; küçücük bir canlı hücreyi uzun ve 

zahmetli yolculuğu boyunca yardımcı olan gizli irâdenin mutlaka yeryüzü yolculuğunu aşan, uzun 

vâdeli bir amacı vardır. Çünkü yeryüzünün sınırları içinde hiçbir şey tam olarak gerçekleşmiyor. 

Burada ne iyiler iyiliklerinin eksiksiz karşılıklarını alabiliyorlar ve ne de kötüler, yaptıkları 

kötülüklerin hakettirdiği cezâlara tam olarak çarptırılabiliyorlar. Çünkü sözünü ettiğimiz üstün 

irâde herşeyin tam olarak yerini bulabilmesi için insanların yeniden dirilmesini plânlamıştır. Demek ki 

‘ilk yaratılış’ olgusu, ‘yeniden diriliş’ olgusuna iki koldan delil sunmaktadır. (S. KUTUB, 9/432)   

(48, 49).‘Şüphesiz zengin eden ve mal mülk verip kanaat ettiren O’dur.’ Yüce Allah, dünyâda 

dilediği kullarına türlü alanlarda zenginlik bağışlar. Bu alanlar sayıca çoktur. Mal zenginliği olur, 

sağlık yeterliliği olur, evlât zenginliği olur, düşünce zenginliği olur, yüce Allâh’a bağlılık 

zenginliği olur ki, bu en emsalsiz hazînedir. Ayrıca O, âhirette de dilediği kullarına âhiret zenginliği 

bağışlar. Bunların yanı sıra gerek dünyâ nîmetlerinden yana, gerekse âhiret mutluluğundan yana 

dilediği kullarının gözünü doyurur, onları tatmine erdirir. (S. KUTUB, 9/432) 

Mal, mülk ve para biriktirip zengin olmak, insanın çalışması ve Allâh’ın irâdesine bağlıdır. Çünkü 

zenginlik, sâdece insanın çalışması ile değil, Allâh’ın irâdesi ve lütfu ile ile ilgilidir. Yüce Allah 

dilediğine hesapsız derece rızık verir (2/212). Allâh’ın bu kimseye bol rızık vermesi, onun Allah 

katında değerli olduğu anlamına gelmediği gibi, rızkı az vermesi Allah katında sevilmeyen biri 

olduğu anlamına gelmez. Mal varlığı Allâh’ın rızasına uygun olarak kullanılmazsa, Allah katında bir 

değer ifâde etmez. Sonra Allâh’ın kimisine az, kimisine çok rızık vermesinin birçok sebebi ve hikmeti 

vardır. Zuhruf sûresinin 32’nci âyetinde bu husus şöyle bildirilmektedir: ‘Dünyâ hayâtında 

insanların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için çeşitli 

alanlarda kimini kimine, derece derece üstün kıldık.’ (İ. KARAGÖZ 7/455, 456)  

‘Şüphesiz Şi’râ (yıldızı)nın Rabbi de O’dur.’ Herşeyin Rabbi olan Allah Teâlâ’nın Şîrâ yıldızının 

Rabbi olmasının özellikle beyan edilmesine gelince: Bu yıldız, gökte en parlak görünen yıldızdır. 

Güneşten 23 kat daha fazla parlak olup ışığı dünyâya ancak sekiz yılda ulaşır. Müşrikler, yıldızların 

insan hayâtı üzerinde tesirli olduğuna inanır ve Şîrâ yıldızına taparlardı. Âyet-i Kerîme ne kadar 

parlak olsa da bu yıldıza değil, onu yaratan ve parıldatan Allâh’a tapmaya dâvet etmektedir. (Ö. 

ÇELİK, 4/689) 

(50, 51).‘Şüphesiz, Âd’ı da O helâk etti.’ Yâni eski Âd kavmini ki, Nuh kavminden sonra helâk 

edilen Hûd’un kavmidir. Bu anlamda ilk denilmesi, sonraki kavimlere göre olup öteden beri gelen 

kıdemli Âd demektir. Bâzıları Âd-ı Ûlâ’nın birinci Âd mânâsına olup, Âd-ı Uhrâ / diğer Âd karşılığı 

olduğunu söylemişlerdir ki, doğru olan da budur. Âd-ı uhrâ hakkında ihtilâf edilmiştir. Zemahşeri’ye 

göre Âd-ı Ûlâ Hûd kavmi, Âd-ı Uhrâ İrem’dir. (ELMALILI, 7/324, 325) 

‘Semûd’u da helâk etti de hiç bırakmadı.’ Yâni ne Âd ne de Semûd kavminden îman etmeyenlerin 

hiç birini bırakmadı, günahlarının cezâsını yanlarına komadı. (ELMALILI, 7/325)   

(52).‘Daha önce de Nuh kavmini helâk etmişti. Çünkü onlar daha zâlim ve daha azgın idiler.’ 

Nuh kavmi diğerlerinden daha zâlim idi. Hz. Nûh’a pek fazla eziyet veriyorlardı. Yâhut diğer bir 

anlam ile Âd, Semûd ve daha önce Nuh kavmi hep o helâk edilen kavimler, Kureyş’ten daha zâlim 

ve daha azgın idiler. (ELMALILI, 7/325) 

(53, 54).‘(Lût kavminin) alt üst olan (kasabaların)ı da kaldırıp, yere çarpan O’dur.’ Havaya 

kaldırıp hâviyeye, yâni yerin altına geçirdi. ‘Mü’tefike’ Lût kavminin altı üstüne gelen şehirleri, 

Sedum vesâire diye açıklanmıştır ki, ‘münkalibe’  de üstü altına gelmiş demektir. ‘Üstünü altına 

geçirdik.’ (Hûd 11/82) âyeti de bu anlamdadır. Ebû Hayyan der ki: ‘Herhangi bir değişim ile evleri ve 
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yerleri altüst olan her memleketin kastedilme ihtimâlinin bulunduğu söylenmiştir.’ (ELMALILI, 

7/325) 

‘Oraları kapladıkça kapladı.’ Nesefi der ki: ‘Onlara üzerlerini örten şeyi giydirdi. Bu ifâdeler ile 

onların üzerine yağdırdığı azâbın kızgın kaya parçalarından oluşan yağmurun ne kadar büyük ve 

dehşetli olduğu anlatılmaktadır.’ (S. HAVVÂ, 14/224) 

(55).‘(Ey kâfir!) O hâlde Rabbinin hangi nîmetlerinden şüphe ediyorsun?’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni 

ey insan, Allâh’ın senin üzerindeki hangi nîmeti hakkında şüphe ve tereddüttesin? Bu, Katâde’nin 

açıklamasıdır, İbn Cerir de bunu tercih etmiştir.’ Âyet-i Kerîmeden açıkça anlaşıldığı gibi hitap 

insanadır. (S. HAVVÂ, 14/224) 

(56).‘İşte bu (Muhammed) de, önceki uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır.’ Yâni bu Kur’ân’ı getiren 

Muhammed (s) o Mûsâ ve İbrâhim gibi önceki peygamberler cümlesinden bir peygamberdir. Verdiği 

haber kesinlikle gerçekleşecektir. (ELMALILI, 7/326) 

Nezîr kelimesi  sözlükte uyaran, birine üzüleceği bir şeyi haber veren, din dilinde ise; inkâr ve isyan 

edenleri Allâh’ın gazabı, dünyâda âfet ve musibetler, âhirette cehennem azâbı ile uyaran 

anlamındadır. Uyarıcı olmak, bütün peygamberlerin ortak özelliğidir. (2/213; İ. KARAGÖZ 7/458)  

 

53/57-62  YAKLAŞAN  YAKLAŞTI 

57. O yaklaşan (kıyâmet) yaklaştı. 

58. O(nun vakti)ni Allah’tan başka açığa çıkaracak olan yoktur. 

59-61. (Ey kâfirler!) Şimdi siz, bu Kur’an’a mı şaşıyorsunuz? 60. Siz (gaflet ve çeşitli eğlenceler 

içinde) gülüyorsunuz da (günahkâr hâlinize) ağlamıyorsunuz. 61. Siz (Kur’an’dan uzak) gaflet 

içinde oyalanıyorsunuz. 

62. Hemen (îman edip) Allah’a secde edin ve (O’na) ibâdet edin! 

 

57-62. (57).‘O yaklaşan (kıyâmet) yaklaştı.’ Yâni, ‘Ne acelesi var, nasıl olsa düşünecek çok zaman 

bulunuyor’ diye zannetmeyin. Aslında sizlerden hiç kimse ne kadar zamânı olduğunu ölümün veya 

kıyâmetin ne zaman kendisine gelebileceğini bilmez. Dolayısıyla vaktin erken olduğu zannına 

kapılmayın. Şimdi aldığınız nefesten sonra yine nefes alıp alamayacağınızı bilemezsiniz. (MEVDÛDİ, 

6/37) 

Hadis: Peygamberimiz (s) işâret parmağı ile orta parmağını birleştirip göstererek ‘Kıyâmetin 

gelmesi, şu ikisi arasındaki fark gibi yakın iken ben gönderildim.’ (Buhâri Rikak 39) buyurdu. Bu 

sözleriyle kendisinin peygamber olarak gönderilmesi ile kıyâmetin yaklaştığını bildirmiştir. (İ. 

KARAGÖZ 7/459) 

(58).‘O(nun vakti)ni Allah’tan başka açığa çıkaracak olan yoktur.’ Yâni onun ızdıraplarını, 

acılarını Allah’tan başka açacak veya kaldıracak hiçbir kuvvet ve kudret yoktur. Yâhut onun ne zaman 

ve nasıl olacağını Allah’tan başka keşfederek bilecek kimse yoktur. (ELMALILI, 7/326)  
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(59, 60, 61).‘Şimdi siz, bu Kur’an’a mı şaşıyorsunuz?’ Ve onun doğru olmasını reddediyorsunuz. 

Bu müşriklerin Kur’ân-ı Kerîm’i dinledikleri hâlde, ondan yüz çevirip başka şeylerle oyalanarak ona 

iltifat etmeyişlerini reddeden bir ifâdedir. (S. HAVVÂ, 14/225)  

‘Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz.’ Bu cümle onların Kur’ân-ı Kerîm’in hakikatine çok uzak 

olduklarını beyan eden bir alay ifâdesidir. Râgıp, gülme ifâdesinin burada onlar için bir alay maksadı 

taşıdığını öne sürmektedir. ‘Ağlamıyorsunuz.’ Yâni siz Kur’an’la ilgili gerçeklere dâir elden 

kaçırdığınız bilgilere ve geçmiş ümmetlerin başına gelen felâketlerin sizi de kuşatmasına hüzünlenerek 

ağlamıyorsunuz. Rivâyete göre bu âyetin nüzûlünden sonra Rasûlullah (s)’in (ölünceye kadar 

tebessüm dışında, (Ö. ÇELİK, 4/690) güldüğü bir daha görülmemiştir. (İ. H. BURSEVİ, 20/304-5)  

Hadis: ‘Allah korkusundan dolayı ağlayan kimse cehenneme girmez.’ (Beyhaki Şuabü’l Îman 

1/489’dan Ö. ÇELİK, 4/690) 

‘Siz (Kur’an’dan uzak) gaflet içinde oyalanıyorsunuz.’ Yâni şarkılar söylemekte yâhut gaflet içinde 

bulunmakta veya oyalanıp durmakta, yüz çevirmektesiniz. (S. HAVVÂ, 14/226)  

(62).‘Şimdi (îman edip) Allâh’a secde edin ve ibâdet edin!’ Hâl böyle olunca hemen Kur’an’ı 

indiren Allâh’a secde edip kullukta bulunun. Putlar ve yıldızlar gibi faydası ve zararı olmayan cansız 

şeylere taptığınız gibi bir de kalkıp herhangi bir melike ve insana da kullukta bulunmayın! (İ. H. 

BURSEVİ, 20/306) 

Hz. Peygamber, Hz. Cebrâil’den bu âyeti duyar duymaz hemen secdeye kapanmış ve müslümanlar da 

kapanmışlardır. Bu sûreyi dinlerken, içindeki kuvvetli sırların câzibesine kapılan müşrikler bile 

secdeye kapanmışlardır. Sonra Hz. Peygamber için “Putlarımızın adı geçtiği için secde etti, biz de 

ettik.” dediler. Hâlbuki Allah Rasûlü, bir göz kırpması kadar bile putları yüceltip tapmadı. Garânik 

olayının özü budur. Bu olay, müsteşriklerce çarpıtılmıştır. (H. T. FEYİZLİ, 1/527) 

İmam Ebû Hanife, Şafii ve İmam Ahmed’e göre bu secde, tilavet secdesi mânâsındadır. Bu imamların 

dayanağı da Ömer b. Hattâb (r)’ın kavlidir. Zîrâ bu kavle göre Rasûlullah (s) Necm sûresini okuyup 

(bitirdiği zaman) hemen secde etmiştir. Yâni o, bu sûreyi Kureyş’e okuyup tamamladığında secde 

etmiş ve onunla birlikte oradaki tüm mümin, müşrik, ins ve cin de secdeye kapanmıştır. (İ. H. 

BURSEVİ, 20/307) (Son kısım İbn Abbas, Buhâri’den rivâyet edilmiştir. S. HAVVÂ, 14/244) (Necm 

Sûresi Allah’ın izniyle tamam oldu. 30 Ocak 2018, 13 Cemaziyelevvel 1439) 

________________________________________ 
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54 / Kamer Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. 55 âyettir. Adını, aynı kelimenin geçtiği ilk âyetten almıştır. (H. T. 

FEYİZLİ, 1/527) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

54/1-8  HER  İŞİN  ULAŞACAĞI YERİ  VARDIR 

1. Kıyâmet saati yaklaştı ve ay yarıldı (ve birleşti). [bk. 16/1; 21/1; 33/63; 81/1-2] 

2. Onlar (müşrikler) bir mûcize görseler de yine yüz çevirirler: “(Bu,) devam edegelen bir 

sihirdir.” derler. 

3. (Müşrikler Peygamber’i) yalanladılar, hevâ ve heveslerine uydular. Hâlbuki her iş 

kararlaştırılmış (Allah’ın dilediği gibi gerçekleşecek)tir. 

4, 5. Andolsun ki onlara içinde (ibret alıp da kendilerini küfür ve inattan) alıkoyacak şeyler, üstün 

hikmet bulunan haberlerden niceleri gelmiştir. Fakat (onlara gelen) uyarılar (kendilerine) hiç 

fayda vermiyor. [bk. 10/101]  

6, 7, 8. O hâlde (Rasûlüm!) Dâvet edici (İsrâfil’in) görülmemiş müthiş bir şeye (yeniden dirilmeye) 

çağırdığı gün, sen de onlardan yüz çevir. 7. Gözleri, (korkudan yere) eğik bir hâlde kabirlerden 

çıkarlar. Onlar tıpkı (etrâfa) yayılan çekirgeler gibidirler. 8. O çağırıcıya (boyunlarını uzatıp) 

koşarlarken kâfirler (o zaman içlerinden): “Bu çok çetin bir gündür!” derler. 

 

1-8.(1).‘Kıyâmet saati yaklaştı’ Müminlere sevâbın, kâfirlere cezânın vaad edildiği kıyâmet vakti 

günden güne yaklaşmaktadır. Hazırlanmak gerekir. ‘ve Ay, yarıldı.’ Peygamber (s)’in parlak 

mûcizelerinden olan ayın yarılması mûcizesi meydana geldi. Sahâbe, tâbiîn ve sonraki dönemde 

yaşayan bilginlerden bilinen tefsircilerin hepsi, âyetin bu mûcizeyi haber verdiğinde ittifak etmişlerdir. 

Haber meşhurdur, sahâbeden bir hayli kimse rivâyet etmiştir. (ELMALILI, 7/333) 

Hadis: Bir defâsında da Rasûl-i Ekrem (s) ashâbına dünyânın ömrünün iyice azaldığını ve sayılı 

günlerinin kaldığını anlatmak için batmakta olan güneşi gösterdi ve şöyle buyurdu: ‘Bugünün geçen 

saatlerine göre kalan saatleri ne kadar kısa ise, dünyânın geçen ömrüne göre kalan ömrü de o kadar 

kısadır.’ (Tirmizi, Ahmed b. Hanbel 2/133’den Ö. ÇELİK, 4/695) 

Hadis: Abdullah b. Mes’ud’un rivâyeti: İmam Ahmed rivâyet ediyor… İbn Mes’ud dedi ki: Ay, 

Rasûlullah (s) döneminde iki parçaya ayrıldı ve onlar bunu gözleriyle gördüler. Rasûlullah (s) da: 
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Şâhid olunuz’ diye buyurdu. Bunu Buhâri Tefsir Kamer s. 1, Müslim böylece rivâyet etmişlerdir. (S. 

HAVVÂ, 14/277) 

Hadis: Buhâri’nin Mesruk, onun da Abdullah b. Mes’ud’dan rivâyetine göre şöyle demiştir: 

Rasûlullah (s) döneminde Ay ikiye ayrıldı. Bunun üzerine Kureyşliler: Bu, İbn Ebi Kebşe’nin yaptığı 

bir büyüdür, dediler. Bunun üzerine şöyle dediler: Peki, bu sırada yolculuktan gelenlere bir bakınız. 

Çünkü Muhammed bütün insanları büyüleyemez. Bu sırada yolculuktan gelenler de aynı şeyi 

gördüklerini söylediler. (S. HAVVÂ, 14/277)        

Kur’ân’ın sırf gerçekleri içeren bir kitap olduğuna îmânımız vardır. Madem Kur’an’da ay yarıldı 

buyurulmuştur, âlimlerin büyük çoğunluğu ve müfessirler bu yarılmanın kıyâmette meydana 

geleceği hakkında Osman b. Atâ’nın babasından yapmış olduğu rivâyeti, daha önce geçen sahâbilerin 

rivâyetleriyle, ayrıca ‘Bir mûcize görseler yüz çevirirler ve sürekli bir sihirdir, derler.’ Âyetinin 

açık delâletiyle reddederek, ayın yarılmasının Hz. Peygamber zamanında mûcize olarak vuku 

bulduğunu icmâ ile kabul etmişlerdir. Biz artık bunun bizzat meydana gelmiş olduğu hususûnda 

aslâ şüphe etmez ve niteliğini ancak Allah ve Rasûlüne havâle ederiz. (ELMALILI, 7/345)  

(2).‘Müşrikler bir mûcize görseler de yine yüz çevirirler’ Olacak, olmadan akıllanmıyorlar, âkıbeti 

düşünmüyorlar, ibret almak istemiyorlar da her gördükleri mûcizeden yüz çeviriyorlar. ‘ve süregelen 

bir sihirdir, diyorlar.’ Bu cümleden anlaşıldığına göre burada âyet, hayret verici alâmet, yâni 

olağanüstü durum ve mûcize mânâsınadır. Bununla berâber şu da bir kuraldır ki, şart cümlesinde yer 

alan nekreler, olumsuz cümlelerdeki nekreler gibi genel anlam ifâde ederler. Binâenaleyh,  buradaki 

‘âyet’ söz konusu kurala göre, herhangi bir mûcize anlamına gelip, her türlü mûcizeyi içine 

almaktadır. Yâni hiçbir âyeti, hiçbir delîli ve hiçbir mûcizeyi nazarı itibara almıyorlar da  ‘öteden 

beri süregelen bir sihir’ deyip geçiyorlar. (ELMALILI, 7/346)  

(3).‘ve yalanladılar.’ Peygamber (s)’i ve getirdiği haberleri ve gösterdiği delil ve mûcizeleri yalana 

nispet edip inkâr ettiler. Fakat bir şey bildiklerinden yâhut bir delile dayandıklarından değil de 

‘arzularına uydular’ yâni keyiflerine ve nefislerinin isteklerine tâbi oldukları için yalanladılar. Vukû 

bulan hâdisedeki gerçeğin gereğini hesâba katmadılar. ‘Hâlbuki her iş yerini bulacaktır.’ Yâni 

peygamber (s)’in işi, zannettikleri gibi gelip geçici değildir. Onun her işi, Allah Teâlâ’nın ilim ve 

takdirine göredir ve ona doğru gitmektedir. Hepsinin varıp karar kılacağı bir gâye ve sonuç vardır ki, 

gerçekliği o zaman ortaya çıkar. Peygamber (s)’in işlerinin hakikat ve yüceliği, onların arzularının ne 

olduğu ve uğursuzluğu, Allâh’ın yanında belli olduğu gibi, saati gelince ortaya çıkacaktır. 

(ELMALILI, 7/347 ) 

3’ncü âyetin ‘oysa her iş yerli yerindedir.’ şeklinde çevrilen kısmı daha çok şu anlamlarla 

açıklanmıştır: Evrenin yaratılışı ve hayat olayı anlamsız olmayıp bütün varlık ve olayların bir 

hedefi, bir gâyesi vardır. Herşey Allâh’ın ilminde bir takdîre bağlanmış olup kararlaşmış bir sonuca 

doğru gitmektedir. Herşeyin bir dünyâda görünen bir de âhirette ortaya çıkacak gerçek yüzü vardır. 

Böylece Hz. Peygamberin görevinin yüceliği ve inkârcıların kişisel arzularına bağlanıp kalmalarının 

süfliliği, vakti gelince belli olacaktır. Rasûlullah’ın yaptığı tebliğ işi, sandıkları gibi gelip geçici bir 

şey değildir. (KUR’AN YOLU, 5/185)  

(4, 5).‘Andolsun ki onlara’ yâni bu kâfirlere ‘vazgeçirecek nice önemli haberlerin yer aldığı 

uyarılar gelmiştir.’ Yâni geçmiş kavimlerin, nesillerin haberlerinin yer aldığı veya âhirete dâir 

niteliklerin yer aldığı Kur’ân-ı Kerîm’de kâfirleri küfürden vaz geçirecek buyruklar gelmiş 

bulunmaktadır. İbn Kesir der ki: ‘Yâni şirkten vaz geçirmek, yalanlamayı sürdürmekten vaz geçirmek 

için onlara yeteri kadar öğüt veren buyruklar gelmiş bulunmaktadır.’ (S. HAVVÂ, 14/253) 
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‘Yeterli bir hikmettir.’ Yâni üstün bir hikmet olan tehditler ve haberlerle Kur’an geldi. Yâhut 

bunların hepsi, durumun bu şekilde cereyan etmesi, üstün bir hikmettir. (ELMALILI, 7/347) 

Fakat bunlar, küfürde öyle bir hâle gelmişler ki, artık hiçbir hikmet, hiçbir âyet ve hiçbir uyarının 

onlara bir faydası dokunmuyor. İşte yüce Allah bunun için ‘Fakat uyarılar fayda vermiyor’  

buyuruyor. (…) Vakıa şu ki, bunlar öyle bir duruma ulaştılar ki Kur’an da onlara etki etmiyor; 

Rasûlullah’ın öğütleri de, Allâh’ın ameli uyarıları da onlara etki etmiyor. İbn Kesir der ki: ‘Yâni 

yüce Allâh’ın hakkında bedbahtlığı yazıp kalbini mühürlediği kimselere uyarıların faydası ne ki! 

Böyle birisini Allah’tan başka kim hidâyete erdirebilir?’ (S. HAVVÂ, 14/253)    

(6).‘O hâlde sen de onlardan’  yâni o arzularının peşinde giden inkârcılardan ‘yüz çevir.’ Boş yere 

onlarla mücâdele etme de yaklaşmakta olan kıyâmet saatine bak. (ELMALILI, 7/347) (..) Diğer bir 

ifâdeyle ‘onları kendi hâline bırak’ Çünkü sen onlara ikna edici deliller getirdin ve Kıyâmeti inkâr 

ettikleri, peygamberini yalanladıkları için ibret verici cezâlara dûçar olan kavimlerden târihi örnekler 

verdin. Şâyet tüm bunlara rağmen hâlâ ders almazlarsa onları kendi hâline bırak. Onlar Kıyâmet 

günü kabirlerinden fırladıklarında önceden hakkında kendilerine haber verilen Kıyâmetin bir 

gerçek olduğunu bizzat gözleriyle göreceklerdir. (MEVDÛDİ, 6/47) 

‘O gün ki, dâvetçi görülmemiş ve tanınmamış bir şeye dâvet edecektir.’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni 

görülmedik, oldukça korkunç bir şeye çağırdığı gibi. Bu ise hesap için durulacak yer ve o hesap 

yerindeki türlü, belâlı sıkıntılar, hattâ sarsıntı ve dehşetli durumlardır. Nesefi der ki: Burada sözü 

geçen çağırıcı İsrâfil (as)’dir. (S. HAVVÂ, 14/254) 

(7).‘Gözleri düşkün bir hâlde kabirlerinden çıkarlar.’ Azâbı gördüklerinde, kıyâmetin şiddetli 

korku ve dehşetinden gözleri önlerine inmiş düşkün bir hâlde kabirlerinden çıkarlar. (…) Huşûun, 

boyun eğmenin özellikle gözde ifâde buyurulmuş olması, duygulanmanın ve etkilenmenin en çok 

gözlerde ortaya çıkmasındandır. Bunun gibi korku, utanma ve benzeri insanda bulunan duygular 

öncelikle gözde fark edilir. ’İnsanların, ateşin etrâfını sarmış pervâneler gibi olduğu gün’ (el Kâria 

101/4) âyet-i kerîmesinde olduğu gibi. ‘Sanki etrâfa yayılmış çekirge sürüsü gibi’ Büyük dalgalar 

ve paramparça olmuş hâlde çevreye yayılacaklardır. (İ. H. BURSEVİ, 20/326, 327)  

(8).‘O çağırıcıya koşarlarken kâfirler: “Bu çok çetin bir gündür!” derler.’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni 

onlar çağırana uymak üzere hesâbın yapılacağı yere alelacele yürüyüp yayılmalarında, etrâfa yayılan, 

ufukları kaplayan çekirgelere benzerler.’ İşte bundan dolayı yüce Allah: ‘O çağırana koşarak’ diye 

buyurmaktadır. Süratle, hiçbir şekilde muhâlefet etmeksizin ve geri kalıp gecikmeksizin… (S. 

HAVVÂ, 14/254) 

‘diyecek ki o kâfirler, bu çok zorlu bir gün’ Bu ifâdeden müminler için öyle olmayacağı anlaşılıyor. 

(ELMALILI, 7/348) 

‘zor gün’ ile maksat, âhiret günüdür. Kâfirler için âhiret çok zordur. Çünkü sorgulamada dünyâda 

yaptıkları bütün kötülükleri ve günahları ortaya çıkar, sorgulama sonunda itilip kakılarak gruplar 

hâlinde cehenneme sevk edilirler ve içerisinde ebedi kalmak üzere cehenneme atılırlar. (İ. 

KARAGÖZ 7/470) 

 

54/9-17  GEMİYİ  BİR  İBRET  OLARAK  BIRAKTIK 

9. (Rasûlüm!) Bunlardan önce Nuh kavmi de yalanlamıştı. Kulumuzu yalancı saydılar ve 

“mecnun” dediler. O, (yapılan eziyetle dâvetten) alıkonulmuştu. 
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10. Bunun üzerine Rabbine: “(Yâ Rab!) Doğrusu ben yenildim, bana yardım et!” diye yalvardı. 

11, 12. Biz de şiddetli sağanak hâlinde yağan bir su ile gökyüzünün kapılarını açtık. 12. Yeri de 

kaynaklar hâlinde fışkırttık. (Her iki) su, (helâkleri) takdir edilmiş bir emir üzerinde birleşiverdi. 

13, 14. Onu (kulumuz Nuh’u) da tahtalar ve çivi ve halatlar(la yapılmış gemi) üzerinde taşıdık. 14. 

(O gemi, kendisine) nankörlük edilmiş bulunan (kulumuz)a bir mükâfat olarak, gözetimimiz ve 

korumamız altında yüzüyordu.  

15. Andolsun ki biz, bunu, (Allâh’ın birliğine, gücüne dâir) bir delil olarak bıraktık; hani 

düşün(üp ibret al)an (yok mu)? [krş. 29/15; 36/41; 69/11-12] 

16. (Ey insanlar!) Benim azâbım ve uyarmalarım nasılmış? (Görün ve ibret alın.) 

17. Andolsun ki biz, Kur’ân’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Hani düşünüp öğüt alan 

(yok mu)? [bk. 19/97] 

 

9-17. (9).‘Onlardan önce Nûh’un kavmi yalanlandı.’ Yâni o yalanlama fiilini ya Muhammed!  

Senin kavminden önce Nuh kavmi yaptı. Allâh’ın peygamber gönderdiğine inanmadı. ‘Öyle ki o 

kulumuza yalan isnad ettiler ve cinlenmiş, (delirmiş) dediler. Ve (Nuh dâvetten vazgeçmeye) 

zorlandı.’ Yâni tebliğden men edilmek için çok azarlandı, incitildi, eziyet gördü. ‘Ey Nuh! (bu 

dâvâdan) vazgeçmezsen, iyi bil ki, taşa tutulanlardan olacaksın.’ (Şuarâ 26/116) diye vaz geçmezse 

taşlanarak öldürülmekle tehdit ediliyordu. (ELMALILI, 7/348) 

(10),‘Bunun üzerine Rabbine: “Doğrusu ben yenildim, bana yardım et!” diye yalvardı.’ Tâkatım 

tükendi. Enerjim kalmadı. Gücüm bitti; altta kaldım. ‘Yenik düştüm, yardım et bana.’ Sen yardım et 

bana, Rabbim. Çağrını zafere erdir, Hakk’ını zafere erdir, istemini zafere erdir. Sen yardım et bana. İş 

senin işin, dâvâ senin dâvân. Benim fonksiyonum bitti. (S. KUTUB, 9/452) İbn Kesir der ki: ‘Yâni 

ben bunların hakkından gelemeyecek, onlara direnemeyecek kadar zayıfım, artık kendi dînine 

yardım et. (S. HAVVÂ, 14/259)  

(11, 12).‘Biz de (şiddetli sağanak hâlinde) yağan bir su ile göğün kapılarını açtık.’ Çoğunluğun 

beyânına göre ‘su ile göğün kapılarını açmak’ ifâdesi bir istiâre-i temsiliyedir. Bulutlardan suyun 

boşalması, kuvvetli bir sel ile göğün kapılarının açılıp gök kubbenin yarılması manzarasına 

benzetilmiştir. (ELMALILI, 7/348) 

‘Yeri de kaynaklar hâlinde fışkırttık. (Her iki) su, (helâkleri) takdir edilmiş bir emir üzerinde 

birleşiverdi.’ Yâni bulutlardan akan sular ile yerden fışkıran pınarlar yüce Allâh’ın dilediği şekilde, 

takdir buyurduğu bir vaziyete geldi veya Levh-i Mahfuzda olacağı takdir buyurulmuş bir konuma 

geldi. Bu da Nuh kavminin Tufan ile helâk edilmesidir. (S. HAVVÂ, 14/259)  

(13, 14).‘Onu (kulumuz Nuh’u) da tahtalar ve çivi ve halatlar(la yapılmış gemi) üzerinde taşıdık.’ 

‘Elvah’ levh kelimesinin çoğuludur. Levh, her neden olursa olsun tahta gibi yassı olan şeye denir. 

‘Düsür’ de disâr’ın çoğuludur. Disâr, geminin tahtalarını birbirine bağladıkları bağ, kenet, perçin 

(çivi) veya hâlata denir. Zât-ı Elvah ve düsür’den maksat gemidir. Târif için bir nevi sıfat isim yerine 

konulmuştur. Yâni birtakım tahtaların birbirlerine özel bir biçimde kenetlenmesiyle yapılmış olan 

gemiye bindirdik. (ELMALILI, 7/349) 

13’üncü âyette gemi kavramı kullanılmadan niteliklerine değinilmiştir; başka âyetlerde bu anlama 

gelen ‘fülk’ kelimesi geçmektedir. Burada gemiyi anlatmak üzere hangi maddelerden imal edildiği 
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bilgisinin verilmesinde, Nûh’a hazır bir gemi gönderilmiş olmayıp, onun tarafından yapıldığına, 

daha önce bu işi bilmediği hâlde ilâhi vahiy ile bunun kendisine öğretilmiş olduğuna işâret vardır. 

(İbn Âşur’dan KUR’AN YOLU, 5/187) 

‘O tahtalardan yapılmış gemi Bizim gözetimimiz altında akıp gidiyordu.’ ‘Gemi dağlar gibi 

dalgalar arasında, onlarla birlikte yüzüp gidiyordu.’ (Hûd 11/42)  âyeti gereğince dağlar gibi 

dalgalar içinde Allâh’ın görüp gözetmesiyle yâni doğrudan doğru(ya) koruması altında akıp gidiyordu. 

‘O küfredilmiş, değeri bilinmeyip nankörlükle karşılanmış olan zâta,’ yâni Nûh (as)’a mükâfat 

için ki onu yalanlayanlar boğulurken O, Allâh’ın koruması altında bulunuyordu. (ELMALILI, 

7/349)   

Nesefi der ki: Burada Hz. Nuh’tan inkâr edilmiş (ona karşı nankörlük edilmiş) diye söz edilmektedir. 

Çünkü peygamber, Allah tarafından gönderilmiş bir nîmet ve bir rahmettir. Buna göre Hz. Nuh, 

nankörlük ile karşılanmış bir nîmettir. (S. HAVVÂ, 14/259) 

(15).‘Andolsun ki biz, bunu, (Allâh’ın birliğine ve gücüne) bir delil olarak bıraktık; hani düşün(üp 

ibret al)an (yok mu)?’  Bundan maksat gemi türüdür. Yâni bizler gemi türlerini size Nûh’un gemisini 

hatırlatacak bir belge olarak bırakmış bulunuyoruz, demektir. (S. HAVVÂ, 14/260) 

(16).‘Benim azâbım ve uyarmalarım nasılmış?’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni Beni inkâr edip 

peygamberlerimi yalanlayan ve uyarılarımın ifâde ettikleri hususlarda öğüt almayan kimselere azâbım 

nasılmış ve Ben peygamberlerimin intikâmını nasıl aldım, onlara nasıl yardımcı oldum? (Bunu 

düşünen yok mu?) (S. HAVVÂ, 14/260) 

(17).‘Andolsun ki biz, Kur’ân’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Hani düşünüp öğüt alan 

(yok mu)?’  Bu cümle, yemin cümlesidir. Sûre-i celîlede geçen dört kıssanın sonunda ayrı ayrı 

gelmiştir. Her kıssanın öğüt almayı gerektirecek ve günahlardan vaz geçirmeğe yetip artacak 

durumda olduğunu uyarmak içindir. Bununla berâber, hiç biri yerini bulmamış, insanlar yeteri kadar 

öğüt almamışlardır. Yâni Allâh’a yemin olsun ki, Kur’ân’ı onların dilleri üzerine indirerek ümmetine 

kolaylaştırdık. ‘Biz Kur’ân’ı sâdece onunla Allah’tan sakınanları müjdeleyesin ve şiddetle karşı 

çıkan topluluğu uyarasın diye senin dilinle kolaylaştırdık.’ (Meryem 20/97) âyet-i kerîmesinde 

buyrulduğu gibi Kur’ân’ı çeşitli öğütler ve ibret alınacak olaylarla süsledik. Öğüt alınsın ve nasîhat 

edilsin diye birçok vaad ve uyarmalar sarfettik. (İ. H. BURSEVİ, 20/336) 

(…) Yüce Allah söz konusu âyette teysiri / ‘yessernâ’yı bir maksada bağlamıştır ki o da, ‘zik(i)r’ yâni 

düşünüp öğüt almaktır. Bu da tabiatıyla metnin anlaşılmasıyla mümkündür. Metni anlamanın yolu 

da öncelikle onun kıraatından geçmektedir. Çünkü okunamayan bir metnin anlaşılması mümkün 

değildir. Bu arada Kur’ân’ı Kerîm metninin ezberlenmesinde de ilâhi bir kolaylıktan söz edilebilir. 

Ancak bunun ikincil bir amaç olduğu anlaşılmaktadır. Zîrâ vahiy dönemi incelendiği zaman Allah 

Rasûlü (s)’in ezberlemekten çok Kur’an’ın anlaşılmasına önem verdiği görülür. Çünkü Kur’an bir 

hayat kitabıdır. Her müslümanın ondaki emir ve yasaklara göre hayat düzeni oluşturması zarûridir. 

Böyle olunca söz konusu metni sâdece ezberleyip içeriğinden habersizce davranmak, onun amacına 

uygun değildir. Bu yüzdendir ki, ashab-ı kiram inen Kur’an metinlerini beşer ya da onar âyetler 

şeklinde ele alıp okumuşlar,  ezberlemek isteyenler onları ezberlemiş, ama hepsi söz konusu metnin 

içeriğini anlayıp hayatlarına uygulamaya çalışmıştır. (M. DEMİRCİ, 3/248, 249)  

 

54/18-22  ÖĞÜT  ALAN  YOK  MU? 

18. Âd (kavmi de) yalanladı. Fakat azâbım ve uyarmalarım nasılmış (, görün ve ibret alın). 
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19, 20. Biz, onların üstüne uğursuz bir günde dondurucu bir fırtına gönderdik. 20. O (fırtına), 

insanları, sanki köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi (yerlerinden) koparıp atıyordu. 

21. (Ey insanlar!) İşte benim azâbım ve uyarmalarım nasılmış (görün ve ibret alın)! 

22. Andolsun ki biz, Kur’ân’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Hani düşünüp öğüt alan 

(yok mu)? 

 

18-22. (18).‘Âd (da) yalanladı .. azâbım ve uyarmalarım nasıl oldu?’ Bu istifham önceki gibi 

korkutmak için değil, söylenecek sözlere dikkatleri çekmek içindir. Çünkü biz onların üzerine bir 

sarsar rüzgârı gönderdik. Sarsar, soğuk veya gürültülü bir fırtına demektir. (ELMALILI, 7/349, 350) 

(19, 20).‘Biz, onların üstüne uğursuz bir günde dondurucu bir fırtına gönderdik.’ Ki 

uğursuzluğu, onların helâk olmaları ile son bulmadı da, kıyâmete kadar kabirde azap gördüler. Bâzı 

astrologların (yıldız âlimleri) zannettiği o uğursuzluk, günün kendisi ile ilgili değildir. Yâni o gün, 

herkes ve herşey için uğursuz olmayıp, sâdece onlar hakkında uğursuz olmuştur. (ELMALILI, 

7/350) 

‘O (fırtına), insanları, sanki köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi koparıp atıyordu.’ Yâni 

çekip koparıp alıyordu. Sanki onlar, dibinden kopmuş hurma kütükleri gibidirler. Âd, iri bedenli bir 

kavim olduğu için başları koparılıp yere serildikçe, bu teşbîhe konu oluyorlardı. (ELMALILI, 7/350)  

(21).‘İşte benim azâbım ve tehditlerim nasılmış?’ Allâh’a yemin ederim, azaplar oldukça şiddetli; 

uyarılar, tehditler doğruydu. (S. HAVVÂ, 14/262) 

(22).‘Andolsun ki biz, Kur’ân’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık.’ İnsanların öğüt almaları 

için kolay kıldık. ‘Düşünüp öğüt alan var mı?’ Öğüt alarak tevbe edecek, kendisine gelecek veya 

hakkı bilip amel edecek kimse var mı? (S. HAVVÂ, 14/262)  

 

54/23-32  ARAMIZDAN  BİR  BEŞERE  Mİ  UYACAĞIZ? 

23, 24, 25. Semûd (kavmi) de uyarıcıları (peygamberlerini) yalanladı: “Bizden bir insana mı 

uyacağız? O takdirde biz, bir sapıklık ve bir delilik etmiş oluruz. Vahiy aramızdan ona mı 

bırakıldı? Doğrusu o şımarık ve aşırı yalancıdır.” dediler. 

26. (Sâlih’e dedik ki:) “Yarın onlar şımarık ve aşırı yalancı kimmiş, bilecekler.” 

27, 28. (Allah Sâlih’e şöyle buyurdu: Ey Peygamberim!) Doğrusu biz, onlara bir sınav olmak üzere 

o dişi deveyi gönderenleriz. (Şimdi sen) onları gözetle ve (eziyetlere) sabret. 28. Hem de onlara 

(içecekleri) suyun, (o dişi deve ile) aralarında (gün aşırı nöbetle) pay edilmiş olduğunu haber ver. 

Su sırası gelen herkes hazır bulun(up suyunu al)sın. [bk. 26/155] 

29. Nihâyet arkadaşlarını çağırdılar, o da (kılıcı) aldı ve (deveyi ayağından biçerek) kesip öldürdü. 

30. (Ey insanlar!) Benim azâbım ve uyarılarım(ın sonu onlara) ne biçim oldu (düşünün!) 

31. Nitekim üzerlerine bir tek korkunç bir ses gönderdik (onlar) da, ağıl sâhibinin (biçtiği) kuru 

ot gibi oluver(ip yere seril)diler. [Krş. 7/78] 
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32. Andolsun ki biz, Kur’ân’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Hani düşünüp öğüt alan 

(yok mu)? 

 

23-32. (23, 24, 25).‘Semûd (kavmi) de uyarıcıları yalanladı: “Bizden bir insana mı uyacağız?’ 

Onlar Hz. Sâlih’in ya insanüstü bir varlık olması gerektiğine veya insanüstü bir varlık olmasa da 

kendi içlerinden olmayıp, mûcizevi bir yolla gelmesi gerektiğine ya da gücü ve şöhreti olan bir 

kabîle reîsi olması gerektiğine inanıyorlardı. Çünkü Allâh’ın ancak bu şekildeki birini peygamberlik 

görevi için seçebileceğini düşünüyorlardı. Nitekim Mekkeli müşrikler de aynı cehâlet içindeydiler. 

Zîrâ onlar da Hz. Muhammed (s)’in peygamberliğini reddedebilmek için aynı gerekçeleri öne 

sürüyorlardı. Yâni Hz. Muhammed de sıradan insanlar gibi alış veriş yapıyor. İçimizde doğmuş ve 

büyümüşken, şimdi kalkmış Allâh’ın kendisine peygamberlik verdiğini iddiâ etmektedir’ diyorlardı. 

(MEVDÛDİ, 6/49)  

‘O takdirde biz, bir sapıklık ve bir delilik etmiş oluruz, dediler.’ Yâni, biz kalabalık bir topluluk 

olduğumuz, o da tek başına olup melek de olmadığı hâlde (o inkârcıların inançlarına göre), insan 

olmak peygamber olmaya engeldir. Ona uyarsak, doğrudan sapıklığa düşmüş ve delilik etmiş oluruz 

(dediler). (İ. H. BURSEVİ, 20/345)  

Bu (Sâlih as. kavminin sözleri) bizlere şunu gösterir: Doğruyu bulmuş önderlere, liderlere dizginlerini 

teslim etmeyi reddetmek, kâfirlerin ahlâkı cümlesindendir. Bu konu üzerinde her müslümanın 

düşünüp kendisini değerlendirmesi ve kendisini hak ehline, liderlikteki haklarını teslim edecek hâle 

getirmesi gerekir. (S. HAVVÂ, 14/279) 

Liderlik, itaat ve velâ Rasûlullah (s) hayatta iken Rasûlullah (s)’in kendisine âitti. O’nun vefâtından 

sonra ise itaat hakkı, mâruf çerçevesinde doğruluk üzere olan müminler safının şûrâ aracılığı ile öne 

geçirdiği kimselere âittir. Konunun değişik şekilleri olduğu gibi, herbir şeklin de kendine özgü 

hükümleri vardır. Doğru yolda yürüyen emir ve kumandanın insanları, Allah Rasûlünün sünneti ve 

Allâh’ın kitabı ile yönetmesi görevidir. Liderlik şûrâ ile tespit edilir ve liderlik Kitap ve sünneti 

uygular, müslümanlara âit işlerde doğru kararı alabilmek için onların şûrâ ehli ile istişâre yapar. 

Müslüman da mâruf olan hususlarda başındaki âmire itaat etmekle yükümlüdür. (S. HAVVÂ, 

14/279, 280) 

‘Vahiy aramızdan ona mı bırakıldı?’ Biz de onun gibi bir fert bir beşer değil miyiz? Yâhut içimizde 

ondan daha lâyıkı yok mu? ‘Hayır o bir mağrur’ şımarık, şımarıklıkla üstümüze çıkmak isteyen ‘bir 

yalancıdır.’ İşte bu derece yalan isnad etmek sûretiyle onu yalanladılar. (ELMALILI, 7/351) 

(26).‘(Sâlih’e dedik ki:) “Yarın’ yâni üzerlerine azâbın ineceği vakit yâhut Kıyâmet gününde ‘kimin 

pek yalancı’ yâni Sâlih mi, onu yalanlayanlar mıdır yalancı olan ‘ve şımarığın biri olduğunu 

bileceklerdir.’ (S. HAVVÂ, 14/263) 

(27).‘Doğrusu biz, onlara bir sınav olmak üzere o dişi deveyi gönderenleriz. (Şimdi sen) onları 

gözetle ve sabret.’ Şuarâ sûresinde geçtiği gibi ‘Sen de ancak bizim gibi bir beşersin. Eğer doğru 

söyleyenlerden isen, haydi bize bir mûcize getir.’ (Şuarâ 26/154) diye Sâlih (as)’den âyet, yâni 

peygamberliğine delil olabilecek mûcize istemeleri üzerine, birkaç sûrede geçtiği şekilde işte size bir 

dişi deve, bir âyet olmak üzere Allâh’ın devesi ‘İşte o da, size bir mûcize olarak Allâh’ın şu 

devesidir. Onu bırakın. Allâh’ın yeryüzünde yesin (içsin) sakın ona herhangi bir kötülükle 

dokunmayın; sonra sizi acıklı bir azap yakalar.’ (A’raf 7/73) denilmişti. Bu dişi devenin nereden ve 

nasıl çıktığı Kur’an’da açıkça izah edilmiş değildir. Ancak ‘Allâh’ın devesi’ şeklinde ifâde edilmiştir. 
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Lâkin haberlerde bir ‘hedbe’den, yâni yalçın kayadan ibâret bir tepeden çıkarılmış olduğu 

bilinmektedir. Burada söz konusu devenin çıkarılması değil de gönderilmesinin, yâni Allâh’ın 

arzında otlasın diye salınmasının bir sınav için olduğu beyan buyurulmuştur. (ELMALILI, 7/351, 

352)    

(28).‘Hem de onlara (içecekleri) suyun, aralarında (gün aşırı nöbetle) taksim edilmiş olduğunu 

haber ver.’ Yâni deve ile onlar arasında ‘Su içme hakkı (bir gün) onundur, belli bir günün içme 

hakkı da sizin’ (Şuarâ 26/155) âyetinin işâretiyle nöbetleşe pay edilmiştir. Bir gün deve içer, bir gün 

de onlar su alır ve hayvanlarını sularlar. Yâhut devenin su içtiği günün dışında, onlar arasında  

paylaştırılmıştır. (ELMALILI, 7/353) 

‘Herbiri su nöbetinde hazır bulunsun.’ Yâni bir gün Hz. Sâlih’in kavmi su nöbetinde hazır 

bulunacak, bir gün de dişi deve hazır bulunacaktır. (S. HAVVÂ, 14/263)  

(29).‘Nihâyet arkadaşlarını çağırdılar, o da (kılıcı) aldı ve (o deveyi) devirip öldürdü.’ Yâni dişi 

deveyi öldürdü. Âyet-i Kerîme hepsinin dişi devenin kesilmesine rızâ gösterdiklerine delildir. Çünkü 

bu iş, onların istekleri üzerine veya onların rızâlarına dayanılarak yapılmıştır. (S. HAVVÂ, 14/264) 

(30).‘Ama benim azâbım ve uyarılarım(ın sonu onlara) ne biçim oldu (düşünün!)’ Nasıl acı bir 

şekilde gerçekleşti. Sâlih (as) ’Yurdunuzda üç gün daha yaşayın. İşte o söz yalanlanamayan bir 

tehdit idi’ diye tebliğ etti.’ (Hûd 11/65, ELMALILI, 7/353) 

(31).‘Nitekim üzerlerine bir tek korkunç bir ses gönderdik (onlar) da, ağıl sâhibinin (biçtiği) 

kuru ot gibi oluver(ip yere seril)diler.’ Bu çığlığın sonunda geriye onlardan hiçbir kimse kalmamak 

üzere, son fertlerine kadar yok oldular. Bitki ve ekin nasıl kurur ve canlılığını yitirirse, onlar da 

böylece kuruyup öldüler. ‘el heşîm’ kırılmış, dökülmüş ve kurumuş ağaç demektir. ‘el muhtazır’ ise 

ağıl yapan demektir. Âdeten orada bırakılan bir şey, zamanla kurur ve hayvanlar da bunları çiğner, 

sonunda bunlar paramparça olur. İşte Hz. Sâlih’in kavmi de bu çığlık sonucunda bu hâle döndüler. 

Bu ne kadar da şiddetli bir azaptı. (S. HAVVÂ, 14/264)  

(32).‘Andolsun ki biz, Kur’ân’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Hani düşünüp öğüt alan 

(yok mu)?’ Dünyâ ve âhirette cezâlandırılmak korkusuyla Allâh’a koşarak bu Kur’ân-ı Kerîm’e îman 

edecek, ona gereğince amel ederek, O’na yönelerek ibret alacak kimse var mı? (S. HAVVÂ, 14/264) 

 

54/33-40  BİZ  ŞÜKREDENİ  BÖYLE  MÜKÂFATLANDIRIRIZ  

33. Lût kavmi de (peygamberin) uyarılarını yalanladı. 

34, 35. Biz de üzerlerine taşları yağdıran (bir fırtına) gönderdik (helâk ettik). Yalnız Lût’un âilesi 

hâriçtir. Tarafımızdan bir nîmet olarak, işte onları bir seher vakti kurtardık. (İman ve itaatle) 

şükredenleri böyle mükâfatlandırırız. 

36. Andolsun ki (Lût) onları bizim (azapla) yakalamamıza karşı uyarmıştı. Fakat (onlar), 

uyarmaları şüphe ile karşıla(yıp yalanla)dılar. 

37. Andolsun ki onlar, onun (melek olarak gelen) misâfirlerine sarkıntılık etmek istediler. Biz de 

gözlerini sil(me kör ed)iverdik: “İşte azâbımı ve uyarmalarımı(n kötü âkıbetini) tadın!” (dedik.) 

[bk. 11/77-83; 15/61-74] 

38. Andolsun ki onları bir sabah, (artık kurtulamayacakları) kararlı bir azap bastır(ıp kapla)mıştı. 
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39. (Lût kavmine) “İşte, azâbımı ve uyarılarımı(n âkıbetini) tadın!” (dedik.) 

40. Andolsun ki Kur’ân’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Hani düşünüp öğüt alan (yok 

mu)? 

 

33-40. (33).‘Lût kavmi de (onun) uyarılarını yalanladı.’ Bu kıssanın da çeşitli yerlerde zikri geçti, 

fakat sırf tekrar sûretiyle değil, geçtiği her yerde özel bir noktasına işâret edildi. (ELMALILI, 7/354) 

(34, 35).‘Biz de üzerlerine çakıl taşları yağdıran (bir fırtına) gönderdik (helâk ettik). Yalnız 

Lût’un âilesi hâriçtir.’ İbn Kesir der ki: ‘Hz. Lût’a, kendi hanımı dâhil olmak üzere kavmi arasından 

hiçbir kimse, hiçbir erkek îman etmedi. O bakımdan ona da kavmine isâbet eden azap isâbet etti. Hz. 

Lût ve kızları, kavminin arasından onlara herhangi bir kötülük dokunmaksızın esenlikle çıkıp gittiler. 

(S. HAVVÂ, 14/265)   

‘Tarafımızdan bir nîmet olarak, işte onları bir seher vakti kurtardık. Şükredenleri böyle 

mükâfatlandırırız.’ Biz îman ve itaatıyla Allâh’ın nîmetine şükredeni böyle, bu şekilde kurtardığımız 

gibi mükâfatlandırırız. (S. HAVVÂ, 14/265) 

(37).‘Andolsun ki onlar, onun (melek olarak gelen) misâfirlerine sarkıntılık etmek istediler.’ 

Misâfirlerden murad almak, ahlâksızca harekette bulunmak için gidip geldiler. Misâfirlere baskı 

yapmak istediler ki bunlar, Hz. İbrâhim’e gelen elçilerdi. ‘Biz de gözlerini sil(me kör ed)iverdik: 

“İşte azâbımı ve uyarmalarımı(n kötü âkıbetini) tadın!” (dedik.)’ Yâni yüzlerinde izleri bile 

kalmayacak şekilde gözlerini kör ettik, evlerine girdiklerinde hiçbir şey göremez oldular, nereden 

çıkacaklarını dahi bilemediler (..) (ELMALILI, 7/354) 

(38).‘Andolsun ki onları bir sabah, kararlı’ ondan kurtulunamaz, sıyrılmak imkânı bulunmayan  

‘bir azap bastırmıştı.’ Nesefi der ki: ‘Yâni kendilerini âhiret azâbına götürünceye kadar üzerlerinde 

karar kılmış, sâbit bir azap geldi.’ (S. HAVVÂ, 14/265)   

(39).“İşte, azâbımı ve tehditlerimi tadın!” Yâni onlara körlük azâbını tattırınca; Benim azâbımı ve 

tehditlerimi tadın dediği gibi, sabah erkenden onlara azâbı gönderince de aynı şeyi söyledi. Çünkü 

onlara gelen azap birden çok ve çeşitli idi. İşte her bir türü indikçea, bu buyruklarla onları azarladı. 

(S. HAVVÂ, 14/266)  

(40).‘Andolsun ki Kur’ân’ı düşünmek için kolaylaştırdık. Düşünüp öğüt alan’ böylelikle azâba 

uğratılanların yaptıkları gibi yalanlamaktan, isyan etmekten uzak duracak ‘var mı?’ (S. HAVVÂ, 

14/266)  

 

54/41-48  O  TOPLULUK  YAKINDA  BOZULACAK 

41, 42. Andolsun ki, Firavun’un kavmine de uyarıcılar gelmişti. 42. Bütün âyet (ve 

mûcize)lerimizi yalanladılar. Biz de onları güçlü ve mutlak gâlip (olan zâtımız)ın yakalayışıyla 

yakaladık. [bk. 20/56] 

43. (Ey Allah’tan başkasına kulluk edenler!) Sizin kâfirleriniz, bu (isimleri geçe)nlerden daha mı 

hayırlı? Yoksa (ilâhî) kitaplarda sizin için bir kurtuluş belgesi mi var? 

44. (Rasûlüm!) Yoksa onlar: “Dayanışma içinde olan bir topluluğuz.” mu diyorlar? 
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45. Yakında müşrik topluluk bozguna uğratılacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır. 

46. Daha doğrusu onlara vaadedilen (asıl) azap vakti O (kıyâmet) saat(i) dir. O saat(in azâbı) 

daha şiddetli ve daha acıdır. 

47. Şüphesiz kâfirler, sapıklık ve çılgınlık içindedirler. 

48. Kıyâmet günü (kâfirler), yüzleri üstü ateşte sürüklenecekler (ve kendilerine): “Tadın 

cehennemin dokunuşunu!” (denilecektir). 

 

41-48. (41, 42)‘Andolsun ki, Firavun’un kavmine de uyarıcılar gelmişti.’ ‘Bütün âyetlerimizi 

yalanladılar.’ Yâni dokuz mûcizeyi yalanladılar. Onlar; Mûsâ (as)’ın elinin hârika beyazlığı, âsâ, 

tufan, çekirgeler, bit gibi haşere, kurbağalar, kan, dilindeki bağın çözülmesi ve denizin yarılmasıdır. 

‘Biz de onları kudretimize lâyık bir şekilde yakaladık.’ Yalanlamaları sırasında karşı konulamaz ve 

yenilmez bir azap ile yakaladık. Bu âyet-i kerîmenin amacı Allâh’ın muktedir olduğunu ve gücü 

karşısında hiçbir şeyin duramayacağını vurgulamaktadır. Bu sebeple, yalanladıklarından dolayı onları 

yakalamış ve O’nu hiçbir şey engelleyememiştir. Buradaki azaptan maksat, onların Kızıldeniz’de 

veya Nil nehrinde boğulmalarıdır. (İ. H. BURSEVİ, 20/358) 

(43).‘Sizin kâfirleriniz’ hitap, Mekke ehline; dolayısıyla Araplara ve son asır insanlarınadır. Yâni Ey 

bu zaman insanları! Sizin kâfirleriniz ‘onlardan hayırlı mıdır?’ Yâni Nuh (as)’un kavminden 

Firavun’a kadar helâkleri zikredilen kâfirlerden daha mı kuvvetli yâhut Allâh’ın azâbından kurtulmaya 

daha mı lâyıktırlar? ‘Yoksa sizin için kitaplarda bir berâet mi vardır?’ Yâni âhir zamanda yaşayan 

insanlar, ne kadar küfür ve isyan ederlerse etsinler Allâh’ın yanında cezâ ve sorumlulukları yoktur 

diye aklanmanıza dâir semâvi kitaplarda bir açıklama mı vardır? (ELMALILI, 7/356, 357) 

(44).‘(Rasûlüm!) Yoksa onlar: “Dayanışma içinde olan bir topluluğuz.” mu diyorlar?’ İbn Kesir 

der ki: ‘Yâni onlar birbirlerine yardım ve destek olduklarına ve bu topluluklarının kendilerine kötülük 

yapmak isteyenlere karşı bir fayda sağlayacağına inanıyorlardı.’ (S. HAVVÂ, 14/268) 

(45).‘Yakında müşrik topluluk bozguna uğratılacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır.’ Âyet-i 

Kerîmenin mânâsı şöyle olur: Yenilgiye uğramış olarak savaştan dönüp kaçacaklardır. Allah 

peygamberine ve müminlere yardım edecektir. Gerçekten Bedir günü tam böyle oldu. (İ. H. 

BURSEVİ, 20/360) 

Kureyş’in kendisiyle gururlandıkları kuvvetlerinin kırılacağı, hicretten 5 yıl önce açıkça beyan 

edilmektedir. O dönemde bunun nasıl mümkün olacağını hiç kimse tasavvur dahi edemezdi. Çünkü 

Müslümanlar o dönemde, bir kısmı çaresizlik içinde Habeşistan’a hicret etmeye mecbur olmuştu ve 

geride kalanlar ise Rasûlullah’la birlikte Şi’bi Ebi Tâlip’de kuşatma altındaydılar. Hattâ Kureyş’in bu 

kuşatması yüzünden neredeyse açlıktan ölecek hâle gelmişlerdi. Şimdi böyle bir dönemde bu 

tablonun tersine dönebileceğini kim düşünebilirdi. (MEVDÛDİ, 6/53) 

Sekiz dokuz yıl sonra müşriklerin yapılacak bir savaşta hezimete uğrayacaklarının bildirilmesi  ve 

bildirildiği gibi gerçekleşmesi Hz. Muhammed (s)’in hak peygamber, Kur’ân’ın Allah sözü 

olduğunun açık delilidir. Çünkü Peygamberin gaybı kendiliğinden bilmesi mümkün değildir. Belli ki, 

bu haberi bildiren yüce Allah’tır. Bu haber, Hz. Peygamber için bir mûcizedir. (İ. KARAGÖZ 7/487) 

Hadis: Said b. Müseyyeb şöyle demiştir: Hz. Ömer (r)’ın şöyle dediğini işittim: ‘O topluluk yakında 

bozulacak ve onlar arkalarını dönüp kaçacaklardır’ âyet-i kerîmesi inince, sözü edilen topluluğun 
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hangisi olduğunu bilmiyordum. Bedir günü Rasûlullâh (s)’ın zırhını giyerken, bu âyet-i kerîmeyi 

okumakta olduğunu duydum. O zaman âyetin mânâsını anladım. Bu Rasûlullah (s)’ın 

mûcizelerindendi. Gaybdan haber vermişti ve aynen haber verdiği gibi oldu. (Buhâri Tefsir 54/6’dan 

İ. H. BURSEVİ, 20/360)   

(46).‘Daha doğrusu onlara vaadedilen (asıl) azap vakti O (kıyâmet) saat(i) dir.’ Yâni o bozgun, 

onların tam cezâları değil, bir başlangıçtır. Asıl miadları yâni kendilerine azâbın vaad edildiği zaman 

kıyâmet saatidir. (ELMALILI, 7/357) 

Yâni Bedir günü uğradıkları azaptan ayrıca onlara vaad olunan asıl azapları Kıyâmet günündedir. 

‘O saat ne şiddetli ne acıdır.’ Bedir’dekinden daha büyük, daha belâlı bir musîbettir. (S. HAVVÂ, 

14/270) 

‘O saat(in azâbı) daha şiddetli ve daha acıdır.’ Evet, âhiret azâbı dünyâda gördükleri ve görecekleri 

bütün azaplardan daha dehşetli ve daha acıdır. Âhiret azâbı, tufandan kasırgaya, şimşekten taşları 

savuran müthiş rüzgâra ve Firavun ile yandaşlarının güçlü ve sert pençeli yakalanışlarına varıncaya 

kadar yukarıdaki âyetlerde canlandırılan bütün azap sahnelerinden daha korkunç ve tüyler 

ürperticidir. (S. KUTUB, 9/463) 

(47).‘Şüphesiz kâfirler, sapıklık (dünyâda haktan uzak kalmak, Nesefi’den) ve çılgın ateş âhirette de 

cehennem) içindedirler.’ Yâhut âhirette helâk olacaklar ve ateşler içerisinde kalacaklardır. (S. 

HAVVÂ, 14/270) 

(48).‘Kıyâmet  günü (kâfirler), yüzleri üstü ateşte sürüklenecekler: “Tadın cehennemin 

dokunuşunu!” (denilecektir).’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni, onların (dünyâda) ateş, şüphe ve tereddüt 

içerisinde oluşları kendilerini cehenneme götürdü. Onlar nereye gideceklerini bilmeksizin yüzleri üstü 

sürüklenen sapıklar olduklarından dolayı da azarlayıcı bir üslûpla ‘Sakar’ın dokunmasını’ yâni 

onun azâbını ‘tadın, denir.’ Sakar ise cehennemin isimlerinden birisidir. (S. HAVVÂ, 14/270) 

 

54/49-55  BİZ,  HER  ŞEYİ  BİR  ÖLÇÜYE  GÖRE  YARATTIK 

49. Şüphesiz biz, herşeyi bir kader (hikmetli bir ölçü) ile yarattık. [bk. 25/2; 87/1-3] 

50. (Bir şeyin olması için) bizim emrimiz, bir göz kırpması gibi, ancak bir tek (“ol” sözünü 

söylemek)ten ibarettir. [krş. 16/40; 31/28; 36/82] 

51. Andolsun ki (inkârcılıkta/isyanda) sizin gibi (olan)ları helâk ettik. Hâlâ düşünüp öğüt alan yok 

mu? 

52, 53. İnsanların yaptıkları herşey kitaplarda (kayıtlı)dır. 53. Küçük büyük hepsi defterlerde 

yazılmıştır. [bk. 82/10-12] 

54, 55. Şüphesiz takvâ sâhipleri (Allah’ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlar), cennetlerde 

aydınlık, bolluk ve ferahlık içinde, (hem de) doğruluk meclisinde (hoşnutluk içinde) gücü sonsuz 

olan hükümdârın huzurundadırlar. 

 

49-55. ‘Şüphesiz biz, herşeyi bir (ölçü plân ve) kader ile yarattık.’ ‘Herşey’ ifâdesine yer ve gök, 

yerde ve göklerde bulunanküçük – büyük, canlı ve cansız bütün varlıklar dâhildir. Yüce Allah yegâne 
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yaratıcıdır, O’ndan başka yaratıcı yoktur. (..) ‘Allah herşeyin yaratıcısıdır.’ (39/62; bk. 37(96, 7/54; 

İ. KARAGÖZ 7/489) 

49’uncu âyette geçen ‘kader’  kelimesine iki farklı mânâ vermek mümkündür: (a) Birincisi; ölçü, 

düzen ve ahenk: Allah Teâlâ tüm kâinâtı ve varlıkları hikmetin gereklerine uygun bir şekilde sağlam, 

şaşmaz ve dakik ölçülere göre, belli bir düzen, denge ve ahenk içinde yaratmıştır. Bugün 

varlıkların yapıları, özellikleri ve birbirleriyle olan ilişkileri ile alâkalı yapılan bilimsel incelemeler, 

kâinattaki bu şaşmaz ölçü, nizam ve ahengi gözler önüne sermektedir. Akıllara hayranlık veren bu 

nizam  ve bunlardaki çok ince ölçülere göre cereyan eden yaratılış gerçeği, Allah Teâlâ’nın sonsuz 

kudret, ilim ve hikmetini haykırmaktadır. (Ö. ÇELİK, 4/707) (b) İkincisi; Allah Teâlâ herşeyi bir 

kader ile yaratmıştır: Herşeyin, meydana gelmeden önce ezelde, Allâh’ın ilminde takdir edilen bir 

kaderi, yâni ilmi bir değeri vardır ki, kazâsının cereyanı yâni fiilen yaratılışı, o kadere göre meydana 

gelir. (bk. Hadîd 27/22; Ö. ÇELİK, 4/707, 708) 

Hadis: Rasûlullah (s), bir inanç esâsı olarak ‘kader’ hakkında şöyle buyurmaktadır: ‘İman; Allâh’a, 

meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere, hayrın da şerrin de Allah’tan 

olduğuna îman etmendir.’ (Müslim Îman 1, 5, Tirmizi İman 4, Ebû Dâvud Sünnet 16’dan Ö. ÇELİK, 

4/708)  

(50).‘Bizim emrimiz de’ yâni işimiz yâhut herhangi bir şeyi yaratmak için verdiğimiz emir de başka 

değil ‘ancak birdir.’ Bir kelimeden veya bir bakıştan ibarettir. ‘Gözle bir bakış gibi’ gözle seri bir 

bakış ânı, yâni bir şuur ânı gibi ki ‘O’nun işi, bir şeyi yaratmak istediği vakit sâdece ‘ol’ demektir 

ve o şey, derhâl oluverir.’ (Yâsin 36/82) buyrulduğu üzere bir ‘kün’ (ol) emrinden ibarettir, 

Hakikatte tam sebep, bu ‘kün’ (ol) emridir. Sebep meydana gelince, yâni ‘kün’ emri vukû bulunca, 

sebebin sonucu da hemen oluverir ki bu da yaratmadır. (ELMALILI, 7/358)    

50’nci âyet, Yâsin sûresinin ‘Allah bir şeyin olmasını dilediği zaman O’nun emri o şeye sâdece ‘ol’ 

demesidir. O da hemen oluverir.' an’amındaki 82’nci âyet ile aynı anlama gelir. (2/117). (..) Âyetler 

hem yüce Allâh’ın irâdesini, yaratma yöntemini ve gücünü, hem varlık âlemindeki egemenliğini, bir 

şeyi var etmek için vâsıtaya ihtiyacının bulunmadığını ve O’nun için zorluk, sıkıntı ve uğraşma gibi 

insanlara özgü kusurların düşünülemeyeceğini, hem yaratmada süratini ifâde  eder. (2/117). Yüce 

Allah, bir şeyin olmasını isterse, ona ‘ol’ diye emreder, o da olur. (İ. KARAGÖZ 7/490)   

(51).‘Andolsun ki (inkârcılıkta/isyanda) sizin gibi (olan)ları’ geçmiş ümmetlerde küfürleri itibâriyle 

sizlere benzeyenleri ‘helâk ettik. Hâlâ düşünüp öğüt alan yok mu?’ (S. HAVVÂ, 14/271) 

(52).‘İnsanların yaptıkları herşey kitaplarda (kayıtlı)dır.’ Yâni kendileri helâk olup gitmekle 

berâber, iyi ve kötü bütün fiilleri kitaplarına, amel defterlerine yazılıdır. (ELMALILI, 7/358)  

(53).‘Küçük büyük herşey satır satır yazılmıştır.’  Amel olsun, meydana gelecek herşey olsun, 

Levh-i Mahfuzda satır satır yazılmıştır. Bu, Nesefi’nin âyet-i kerîmeyi tefsir şeklidir. İbn Kesir’e göre 

ise buradaki ifâdeler, meleklerin sahifeleri hakkındadır. Şöyle der: ‘Yâni bütün bunlar onların 

aleyhinde toplanıp bir araya getirilir ve kendilerine âit sahifelerde satır satır yazılır. Küçük olsun, 

büyük olsun, onun kaçırıp kaydetmediği hiçbir şey yoktur.’ (S. HAVVÂ, 14/272)   

(54).‘Şüphesiz takvâ sâhipleri, cennetlerde aydınlık, bolluk ve ferahlık içinde,’ ’Neher’ 

kelimesinin ‘ırmak’ anlamı yanı sıra ‘aydınlık ve bolluk’ mânâları da vardır. Bu sebeple Arapçada 

gündüze ‘nehar’ denilmiştir. Buna göre takvâ sâhiplerinin cennetlerde hep nur içinde olacakları, 

hattâ hiç gecesi olmayan aydınlık gündüzler içinde yaşayacakları anlaşılır. (Kurtubi’den Ö. ÇELİK, 

4/710) 



104 
 

‘Doğruluk koltuklarında’ Yâni sıdk meclisi, doğruluk sandalyesi ya da doğru kimselere mahsus, 

yalan söylenmesi ve ortadan yok olması ihtimâli olmayan sâbit bir makam ve mevkide ‘gâyet 

iktidarlı’ yâni kudretinin sonu olmayan bir kralın; pek büyük mülk sâhibi ‘bir şahlar şâhının yüce 

huzûrunda(dırlar).’ Ki O, Allah Teâlâdır. ‘Melîk’ ve ‘Muktedir’ isimlerinde bulunan tenvin, azamet 

(büyüklük) içindir. Denmiştir ki, Allah Teâlâ burada, yüce huzûru yakınlığı üstü kapalı, muktedir 

kelimesini nekre (belirsiz) olarak zikretmekle, mülk ve kudretinin hakikatini akılların idrak 

edemeyeceğine ve onun yüce huzûruna yakınlığın, ‘Gözlerin görmediği ve kulakların işitmediği’ 

(Buhâri, Müslim, Tirmizi, ..) kabilinden târif ve beyâna sığmayacak gâyet büyük bir saadet ve kerâmet 

olduğuna işâret buyurmuştur. (ELMALILI, 7/359)     

Hadis: İmam Ahmed rivâyet ediyor… Abdullah b. Amr Rasûlullah (s)’ın şöyle buyurduğunu 

nakletmektedir: ‘Âdil olanlar (yâni hükümlerinde, âile hâlkları arasında  ve yönetimleri altında 

bulunanlar hakkında adâlet yapanlar) Allah katında nurdan minberler üzerinde  Rahmân’ın sağında (ki 

onun iki eli de sağdır ya) olacaklardır.’ (Müslim ve Nesâi de Süfyan b. Uyeyne senediyle, bunun gibi 

rivâyet etmişlerdir; S. HAVVÂ, 14/293)   

________________________________________ 
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55. Rahmân Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. 78 âyettir. Adını birinci âyetten almıştır. (H. T. FEYİZLİ, 1/530) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

55/1-13  SAKIN  DENGEYİ  BOZMAYIN  

1, 2. Allah Rahman’dır. (Elçi’sine) Kur’an’ı öğretti.  

3,4. (Allah) İnsanı yarattı. Ona beyânı öğret(mekle anlama, düşünme ve ifâde yetisi ver)di. 

5. Güneş de ay da hesaba göre (hareket etmekte)dir. 

6. Bitkiler de, ağaçlar da (Allah’a) secde ederler. 

7, 8. Allah gökyüzünü yükseltti ve (herşeyde) ölçü (ve denge)yi koydu. 8. (Hak ve adâlete âit) 

ölçüde haddi aşmayın (haksızlık) etmeyin. [krş. 42/17; 57/25] 

9. (Ey insanlar!) Ölçüyü adâletle ve tam yapın, tartıları da eksik yapmayın. 

10, 11, 12. (Allah) yeryüzünü canlılar için yayıp döşedi. 11-12. Orada meyve(ler) ve salkımlarla 

dolu hurma ağaçları, yapraklı tâneler ve hoş kokulu bitkiler vardır. 

13. (Ey insanlar ve cinler!) Rabbinizin hangi nîmetlerini yalanlayabilirsiniz? 

 

1-13. (1, 2).‘Allah Rahman’dır, (Muhammed’e) Kur’an’ı öğretti.’ Yâni Kur’an’daki tâlimatların 

kaynağı bir insan değil, Rahman olan Allah’tır. (…) Allâh’ın diğer sıfatları yerine ‘Rahman’ sıfatının 

kullanılmış olması (…) özel bir anlam içerir. Yâni bu sözleri indirmesii Allâh’ın rahmetinin bir 

gereğidir. Çünkü O’nun rahmeti, kendi mahlûkâtını karanlıkta bırakmaya elvermez. İşte bu yüzden 

Kur’ân’ı bir yol gösterici, dünyâda ve âhirette kurtuluşun bir vâsıtası olmak münâsebetiyle 

gönderilmiştir. (MEVDÛDİ, 6/62)  

Kur’ân-ı Kerîm’i Hz. Peygamber’e Allâh’ın öğrettiğinin bildirilmesi, ‘(Ey Peygamberim!) Andolsun 

biz şüphesiz müşriklerin, Kur’ân’ı Muhammed’e ancak bir insan öğretiyor dediklerini 

biliyoruz.’ (16/103) diyen müşriklere bir reddiyedir. (..) Allâh’ın Kur’ân’ı Hz. Muhammed (s)’e 

öğretmesi ile maksat, okunuşunu, anlamını, mâhiyetini, hükümlerinin nasıl uygulanacağını 

bildirmesi ve beyan etmesidir. (İ. KARAGÖZ 7/495) 
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(3. 4).‘İnsanı yarattı.’ (…) Bu âyette zikredilen insandan maksat bütün insanlar olmalıdır. Çünkü 

yüce Allah söz konusu âyette insan cinsine hitap etmiştir. Kelimenin başında zikredilen ‘el’ takısı 

buna işâret etmektedir. Bu hususta ileri sürülebilecek bir başka delil de Rahman 55/4 âyette yer verilen 

‘beyan’ kavramıdır. Zîrâ beyan kısaca insanın duygu ve düşüncelerini açıklayabilme ve kendini 

anlatabilme kâbiliyetidir. Tabii ki bu kâbiliyetin de insanın akıl, irâde ve idrâkıyla yakın bir ilişkisi söz 

konusudur. Bütün bunların insana verilmesinin de tek bir amacı vardır o da, Allâh’a karşı kulluk 

görevini yerine getirmektir. (M. DEMİRCİ, 3/254) 

‘Ona beyânı öğretti.’ Yâni kendini vicdan ve gönlünde meydana gelen duygu ve anlayışlarını, 

başkalarına açık ve güzel bir şekilde ifâde etmek, maksadı anlatmak ve anlamak demek olan konuşma 

ve dil nîmetini belletti ki, ilmin elde edilmesi ve Kur’an öğretimi nîmeti de bununla meydana gelir. 

Hz. Âdem yaratıldıktan sonra kendisine eşyânın isimlerinin öğretilmesi sâyesinde meleklerin 

bilemediklerini bildi, onların ulaşamadıklarına ulaştı. Peygamberlerin nübüvvete nâil olmaları, Allah 

tarafından tebliğ yapabilmeleri, kitaplar getirmeleri, ümmetlerin onlardan istifâde edebilmeleri hep 

beyan ilmi, dil nîmeti sâyesinde olduğu gibi, Kur’ân’a ve Kur’ân’ın tefsir ve tercemesi nîmetine 

ulaşmamız ve ondan faydalanma derecemiz dahi o nîmetten aldığımız hisse oranındadır. (ELMALILI, 

7/365)     

(5).‘Güneş de ay da bir hesaba göre (hareket etmekte)dir.’ Yâni güneş, ay ve yıldızların doğuş ve 

batışı değişmeyen, muazzam bir kânûna tâbidir. Bu kânûnun sâyesinde insanlar mevsimlerin vaktini, 

günlerin sayısını, ürünlerin olgunlaşma zamanlarını tespit edebilmektedirler.  Bunca varlığın 

yeryüzünde yaşayabilmesinin nedeni güneşin yeryüzünden belli bir mesâfede tutulmuş olmasıdır. 

Şâyet güneş ölçüsüz hareket etseydi ve yeryüzüne yaklaşsa ya da uzaklaşsa idi, bunca varlık yok 

olurdu. Ayrıca güneş ve ay birbirlerine uyum içindedirler ve bizlerin kullandığı takvimler onların 

hareketlerine bağlıdır. (MEVDÛDİ, 6/63) 

(6).‘Bitkiler de,’ yâni arzdan çıkıp ta sapı olmayan bitki, çemen ‘ağaçlar da’ sapı olan bitki, ağaç 

‘secde ederler.’ Allâh’ın irâdesine tâbi olarak boyun eğerler, kânunları karşısında elâstikiyetle 

istediği konumu alırlar. O hâlde insanlar isteyerek, Allâh’ın emirlerine uyarak, nîmetlerine 

şükretmek için secdeyi bilmelidirler. (ELMALILI, 7/366) 

(7, 8).‘Göğü Allah yükseltti ve mizânı (ölçü ve dengeyi)  O koydu.’ Yâni o yüksekliklerin 

durabilmesi için aşağıya ve yukarıya çeşitli ve birden fazla ağırlıklar, varlıklar ve haklar arasında 

herşeyin kendi hakkına göre duruşu ve konumu demek olan denge kânûnunu ve adâlet kânûnunu 

koydu ki, bu kânun olmasaydı göklerin ve yerin düzeni ve dengesi olmazdı. (ELMALILI, 7/366) 

Yedinci âyette ‘gök’ anlamı verilen ‘semâ’ kelimesiyle, üzerimizde yükselen uçsuz bucaksız âlemin, 

milyarlarca galâksi ve gök cisminin içinde yer aldığı ve belli bir düzene göre hareket ettiği kozmik 

uzayın kastedildiği söylenebilir. ‘Göğün yükseltilmesi’ hakikat anlamı esas alınarak bize nispetle 

yüksek olması yâhut mecâzi anlamda düşünülüp mânevi bir yüksekliğe sâhip olması şeklinde 

yorumlanabilir. (KUR’AN YOLU, 5/198)  

‘Göğü Allah yükseltti.’ Yâni, görülüp hissedildiği gibi bulunduğu yer itibâriyle onu yükseltilmiş 

olarak yarattı. Mânen ve makam itibâriyle onu yükseltti. Çünkü onu ilâhi hükümlerin infazların ve 

emirlerin çıktığı, meleklerin de bulunduğu yer yaptı. (İ. H. BURSEVİ, 20/381)  

Semânın dengesi de günümüzde ‘merkezcil ve merkezkaç kuvveti kânûnu’ adıyla ifâde 

edilmektedir. Bu kânun sâyesindedir ki, gök cisimleri ne birbirlerini sonsuza kadar iterler ne de 

birbirlerini kendilerine çekmek sûretiyle bir araya toplanıp kümelenirler. Kısacası, Yüce Allah bu 

büyük kitleleri uzay boşluğunda hareket eden bir sisteme bağlamış,  bunları birbirinden uzak tutmak 



107 
 

ve birbirlerine çarpmamalarını sağlamak için de bu kütlelere hem birbirlerini itme hem de çekme 

gücü özelliği vermiştir.  Böylece bir denge sağlamak sûretiyle söz konusu gök cisimlerinin 

birbirlerinden uzaklaşmalarını veya bir araya toplanarak birbirleriyle kümelenmelerini önlemiştir. 

Ayrıca söz konusu kânûnun zıt kutupları arasında çok muazzam bir denge de bulunmaktadır. Bu 

denge sebebiyle de gök cisimleri kendileri için takdir edilen noktada bulunup, kayma, sapma, yığılma 

ve düşme gibi durumlardan uzak kalmışlardır. (M. DEMİRCİ, 3/260) 

‘Sakın dengeyi bozmayın.’ Şerîat ve kânûna tecâvüz edip de haddinizi aşmayasınız, tartısız iş 

yapmayasınız yâhut maddi ve mânevi tartıda taşkınlık etmeyesiniz de Allah Teâlâ’nın emirlerine, 

hükümlerine itaat ve hukûka riâyet edesiniz. (ELMALILI, 7/367) 

(9).‘Ölçüyü adâletle tutun’ ‘Ölçüyü düzgün tutasınız’ diye çevrilen kısmında ‘hakkâniyet’ anlamına 

gelen ‘kıst’ kelimesine yer verilmesi burada vezin ve mîzan kelimelerinin adâlet ilkesinin dolayısıyla 

genel denge kânûnunun hayat olaylarına yansıtılması gereğini ifâde etmek üzere kullanıldığını 

göstermektedir. (KUR’AN YOLU, 5/199)  

‘ve eksik tartmayın.’ Eksiltmeyin, terâziyi kötü niyetli kullanmak sûretiyle âhirette mîzânınıza yazık 

etmeyesiniz diye O Rahman, mîzânı koydu ve göğe yükseklik verdi. (ELMALILI, 7/367, 368) 

Eksik tartmak ve ölçmek, aldatmak ve kul hakkı üstlenmektir. Hadis: Peygamberimiz (s): ‘Bizi 

aldatan bizden değildir’ buyurmuştur. (Ebû Dâvud Büyu 52, No: 3452). Alım satımda satıcının alıcıyı 

aldatmaması gerekir. (Ebû Dâvud Büyu 52). Bir ürünü müşteriyi kandırarak, hîle yaparak satmak, 

eksik tartıp ölçmek söz gelimi 1 kilo yerine 900 gram,  1 metre yerine 90 santim veren bir kimse, 

Allâh’ın emirlerine karşı çıkmış, Peygamberimizin sünnetine uymamış, büyük günah işlemiş, kul 

hakkı üstlenmiş ve haram para kazanmış olur. (İ. KARAGÖZ 7/500)  

Bu âyetin ‘eksik tartmayasınız’ şeklinde tercüme edilen kısmı, aynı zamanda her bir olayla ilgili 

uygulamanın yâni bütün davranışlarımızın âhiretteki terâziyi aleyhimize çevirmeyecek biçimde 

olması gerektiği şeklinde de yorumlanabilir. (KUR’AN YOLU, 5/199) 

(10).‘(Allah) yeryüzünü canlılar için yayıp döşedi.’ Yâni orayı, orada bulunan yaratıklara uygun ve 

elverişli bir şekilde hâlketti. İbn Kesir der ki: ‘Yâni şânı yüce Allah, göğü yükselttiği gibi, yeryüzünü 

de alçalttı, orayı gerekli şekilde hazırladı, yüksek ve sağlamlaştırıcı dağlar ile onun çalkalanmasını 

önledi. Böylelikle değişik bölgelerinde köşe ve bucaklarında yaşayan; şekilleri, renkleri ve dilleri 

birbirinden farklı yaratıklar olan mahlûkların üzerinde karar kılmasını sağlamış oldu. (S. 

HAVVÂ, 14/306, 307)   

(11, 12).‘Orada meyve(ler) ve salkımlarla dolu hurma ağaçları, yapraklı tâneler ve hoş kokulu 

bitkiler vardır.’ Yâni O, sizin için gerek meyve türünden yemeniz için, gerekse gıdâlanmanız için, 

gerekse görünüşü ve kokusu ile zevklenmeniz için birçok şeyler yaratmıştır. Bütün bunlar ise, 

yeryüzünün insanlar için alçaltılmış olduğunun tecellileri arasındadır. (S. HAVVÂ, 14/307) 

(13).‘(Ey insan ve cin topluluğu!) O hâlde (Ey insanlar ve cinler!) Rabbinizin hangi nîmetlerini 

yalanlayabilirsiniz?’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni Allâh’ın nîmetleri açıkça üzerinizde görülmektedir. 

Onları inkâr edemez, onları reddedemezsiniz.’ Durum böyle olduğuna göre, o hâlde size bunları 

yaratana, bunları var edene şükretmek düşer. Bu ise O’na karşı takvâlı olmakla mümkündür. (S. 

HAVVÂ, 14/307) 

Burada ‘âlâi’ kelimesi ‘nîmet’ anlamında kullanılmıştır. Fakat ayrıca Allâh’ın kemâl ve kudretiyle 

O’nun hamde lâyık vasıfları da kast olunmuştur. Yâni O’nun bu kâinatta şaşılacak derecede birçok 

varlık yaratması ve onları en uygun şekilde rızıklandırması, kudret ve kemâlinin bir göstergesidir. 
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Her türlü yiyecek ve meyvayı yaratması, O’nun hamde lâyık sıfatlarına delâlet eder. (MEVDÛDİ, 

6/67) 

Hadis: Rasûl-i Ekrem (s), bir gün ashâbının yanına çıkmış ve onlara Rahman sûresini başından 

sonuna kadar okumuştu. Daha sonra şöyle buyurdu: ‘Cinlerle buluştuğum gece, ben bu sûreyi cinlere 

de okudum; onlar sizden daha güzel karşıladılar. Ben ne zaman ‘Öyleyse ey insanlar ve cinler, 

Rabbinizin hangi nîmet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?’ (Rahman 55/13) âyetine gelsem; onlar 

‘Senin hiçbir nîmetini inkâr etmeyiz, ey Rabbimiz, sana hamdolsun’ diyorlardı. (Tirmizi Tefsir 

55/1’den, Ö. ÇELİK, 4/721)   

 

55/14-25  O,  İKİ DOĞUNUN VE  İKİ  BATININ  RABBİDİR 

14. Allah, (ilk) insanı ateşte pişirilmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı. [bk. 6/2; 15/26]  

15. Cinı  ise dumansız ateşten yarattı. 

16. (Ey insan ve cin topluluğu!) O hâlde Rabbinizin hangi nîmetlerini yalanlayabilirsiniz? 

17. (Allah) iki doğunun da Rabbidir, iki bâtının da Rabbidir. 

18. (Ey insan ve cin topluluğu!) O hâlde Rabbinizin hangi nîmetlerini yalanlayabilirsiniz? 

19, 20. (Allah, suları acı ve tatlı olan) iki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir. 20. 

Aralarında bir engel (ve bir perde) vardır ki birbirinin sınırını aşmıyor (birbiriyle karışmıyor)lar. 

[bk. 25/ 53; 35/12] 

21. (Ey insan ve cin topluluğu!) O hâlde Rabbinizin hangi nîmetlerini yalanlayabilirsiniz? 

22. O ikisinden inci ve mercan çıkar.  

23. (Ey insan ve cin topluluğu!) O hâlde Rabbinizin hangi nîmetlerini yalanlayabilirsiniz? 

24. Dağlar gibi yapılıp (ya da yükseltilip) denizde yüzüp giden (gemi)ler (gerçekte) Allâh’ındır. 

25. (Ey insan ve cin topluluğu!) O hâlde Rabbinizin hangi nîmetlerini yalanlayabilirsiniz? 

 

14-25. (14).‘O, (ilk) insanı ateşte pişirilmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı.’ Yüce Allah son 

aşamaya kadar, ilk önce topraktan (22/5; 30/20; 35/11), sonra yapışkan çamurdan (37/11), sonra şekil 

verilmiş çamurdan (15/26, 28, 33) ve son aşamada da âyette bildirildiği şekilde yaratmıştır. (H. T. 

FEYİZLİ, 1/530) 

Allah Teâlâ, hayat emâresinden bu kadar uzak olan bir nesneden insanı yaratıp ona can vermiştir. Bu 

O’nun yüce kudretini gösterir. Cinleri de dumansız bir ateş alevinden yaratmıştır. (Ö. ÇELİK, 4/723) 

Modern bilim, insan organizmasının, toprağın içerdiği elementleri aynılarını içerdiğini 

kanıtlamıştır. İnsan organizması karbondan, oksijenden, hidrojenden, fosfordan, kükürtten, azottan, 

kalsiyumdan, potasyumdan, sodyumdan, klordan, magnezyumdan, demirden, manganezden, bakırdan, 

florinden, kobalttan, çinkodan, silisyumdan ve alüminyumdan oluşur. Bu elementler aynı zamanda 

toprağı da oluşturan elementlerdir. (S. KUTUB, 9/483) 
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(15).‘Cini ise dumansız ateşten yarattı.’ Cinler salt rûhî varlıklar değillerdir ve onların da maddi 

cisimleri vardır. Onlar hâlis bir ateşten yaratıldıkları için, insanlar onları göremezler; Zîrâ kendileri 

(yâni insanlar) topraktan yaratılmışlardır. (…) (A’raf 7/27) Ayrıca cinler hızlı hareket etmekte 

değişik şekillere dönüşmekte ve topraktan yaratılmış olan insanın görünmeden giremeyeceği yerlere, 

hiç hissettirmeden girmektedir. Bu özellikler, ateşten yaratılmış bir varlık için mümkündür. 

(MEVDÛDİ, 6/69) 

Cinler, insanlardan önce yaratılmış, ((15/27), insanlar gibi aklı ve irâdesi olan, Allâh’a ibâdet 

etmekle sorunlu tutulan (51/56), Müslümanı ve kâfiri, sâlih ve günahkârı bulunan (72/11, 14), gözle 

görülmeyen,  âhirette cennet veya cehenneme gidecek olan (7/179, 38/85) varlıklardır. (İ. KARAGÖZ 

7/503) 

Hadis: İmam Ahmed rivâyet ediyor… Urve, Âişe (r. anha) den şöyle dediğini rivâyet etmektedir: 

Rasûlullah (s) buyurdu ki: ‘Melekler nurdan, cinler dumansız bir alevden yaratılmıştır. Âdem’i de 

yüce Allâh’ın size (Kur’ân-ı Kerîm’de) nitelendirdiği şekilde yaratmıştır.’ (Ahmed Müsned 40/109 

No: 25194). Bu hadîsi senedi ile birlikte Müslim de rivâyet etmiştir. (S. HAVVÂ, 14/329) 

(17).‘(Allah) iki doğunun da Rabbidir, iki batının da Rabbidir.’ İki doğu ve iki batı; dünyânın 

yuvarlak / küre olması ve dönmesi itibâriyle, güneş ve diğerlerinin, birbirine karşıt olan taraflarına 

göre dünyânın bir zaman dilimindeki doğusu ve batısıdır. Yâni yarım küre olan bir tarafta, görünüşe 

göre güneş batıp gece olurken, diğer tarafta doğmaktadır. Böylece dünyâda iki doğu ve iki batı 

olayı meydana gelmektedir (senelik doğuş ve batış yeri için bk. 37/5). Mevsimlere göre doğuş ve batış 

yerleri ise dünyânın güneşin yörüngesindeki dönüşündendir. Bunların hepsi Allâh’ın takdîri ve 

kânûnudur. (H. T. FEYİZLİ, 1/531) 

(…) Sayılan bu güzellikte eşsiz işleri yaratan, yazın ve kışın, doğunun ve batının her ikisinin de 

Rabbidir. Bunun kaçınılmaz bir gereğidir ki iki doğunun ve batının arasındaki bütün varlıkların 

da Rabbidir. Yâni doğu ve batının en yüksek ve en aşağı sınırlarını zikretmek, aralarındaki herşeyi 

içine alıp kuşattıklarına işâret eder. (İ. H. BURSEVİ, 20/392)   

(18).‘(Ey insan ve cin topluluğu!) O hâlde Rabbinizin hangi nîmetlerini yalanlayabilirsiniz?’ 

Burada ‘âlâi’ kelimesinin anlamının, mevki ve mahâl itibarıyla ‘kudret’ mânâsında olması daha 

muhtemeldir. Ve fakat aynı zamanda nîmet ve hamde lâyık sıfatlar anlamını da içerir. Güneşin 

doğuşunu ve batışını bir kurala bağlamış olması, Allâh’ın büyük bir nîmetidir. Çünkü bu değişmez 

kuralın insanlara, hayvanlara ve bitkilere sayısız yararları vardır. Şâyet mevsimler bu sisteme bağlı 

olarak devran etmeseydi, insanlar, hayvanlar ve bitkiler hayatlarını sürdüremezlerdi. Yarattığı 

mahlûkat için her türlü uygun ortamı hazırlaması, Allâh’ın rahmet, rubûbiyet ve hikmetidir. 

(MEVDÛDİ, 6/71)   

(19).‘(Suları acı ve tatlı olan) iki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir.’ ‘Aralarında bir 

engel vardır ki birbirinin sınırını aşmıyorlar.’  ‘İki deniz’ ve ‘aralarındaki engel’ den maksadın ne 

olduğu hakkında değişik yorumlar yapılmıştır. Bâzı müfessirler bunu Furkan sûresinde belirtildiği 

üzere tatlı ve tuzlu suların birbirine kavuşması ama karışmamasıyla açıklamışlardır. (bilgi için bk. 

Furkan 25/53; Fatır 35/12). ELMALILI, farklı yorumları aktardıktan sonra ‘her iki türüyle deniz’ 

denirse bunun acı – tatlı, iç – dış,  semâvi – arzi, hattâ hakikat ve mecaz her iki çeşiti kapsayacağını, 

böylece işâri bir mânâ olarak cismâni âlem ve rûhâni âlem ayırımının da bu kapsamda 

düşünülebileceğini belirtir. Burada günümüz deniz araştırmalarının ortaya koyduğu bilimsel bir 

gerçeğe işâret bulunduğu söylenebilir. Şöyle ki, tespitlere göre büyük denizlerin birleşim noktalarında 

oluşan doğal bir engel bunların terkibi özelliklerinin karışıp bozulmasını önlemekte, bu da 
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kendilerine özgü bitki türlerinin ve hayvan türlerinin korunmasını sağlamaktadır. (KUR’AN YOLU, 

5/204)  

‘Bahreyn: iki deniz’ kelimesinin söz konusu ettiği iki denizle, faraza ‘A’ ve ‘B’ denizi gibi iki deniz 

mi, yoksa birden çok iki deniz mi kastedilmiştir? Sorusuna cevap aramak gerekmektedir. Bize göre 

ilgili âyette kastedilen sâdece ‘A’ ve ‘B’ denizi değil, suları bir noktada birleşen herhangi iki 

denizdir. O hâlde, âyetin sözünü ettiği denizler ikiden fazladır, yâni birkaç tâne iki deniz bu âyette 

söz konusu edilmiştir. Nitekim ünlü deniz bilimci Jacques Cousteau yaptığı bir araştırmada âyette 

zikri geçen iki denizin Atlas Okyanusu ile Akdeniz olduğunu ileri sürmüştür. Çünkü bu iki denizin 

suları Cebel-i Târık boğazında birleşmektedir. Alman bilim adamlarının yapmış oldukları bir 

araştırmaya göre de söz konusu iki denizden maksat Aden Körfezi ile Kızıl Deniz’dir. Zîrâ bu iki 

denizin suyu da Mendep Boğazında birbirine ulaşmaktadır. O hâlde kısaca denilebilir ki ‘merace‘l 

bahreyni yeltekıyân’ âyeti daha önce de ifâde ettiğimiz gibi sâdece iki denizi değil, genel bir ilke 

ortaya koyarak suları herhangi bir noktada birleşen tüm denizleri ifâde etmiş olmaktadır. (M. 

DEMİRCİ, 3/267) 

(22).‘O ikisinden inci’ özellikle iri inci ‘ve mercan çıkar.’ Lisânımızda da mercanın kırmızısı 

meşhurdur. Bilindiği gibi inci ile mercan, hem süs eşyası olarak kullanılır hem de ticâret 

nîmetlerindendir. (ELMALILI, 7/372) 

(23).‘(Ey insan ve cin topluluğu!) O hâlde Rabbinizin hangi nîmetlerini yalanlayabilirsiniz?’ 

Bunca kıymetli eşyâyı yaratmış olması Allâh’ın bir nîmetidir. Ayrıca mahlûkuna güzellik zevki 

vermekle birlikte, bu zevkin tatmin olacağı güzel eşyâları da hâlk etmesi, O’nun Rubûbiyetinin 

şânındandır. (MEVDÛDİ, 6/71)  

(24).‘Dağlar gibi yapılıp denizde yüzüp giden (gemi)ler (gerçekte) Allâh’ındır.’ Burada ‘alem’ dağ 

mânâsına olmakla berâber, bayrak ve alâmet mânâsına da gelebilir. Evet, inşâ edilip de denizde akıp 

giden, o inci ve mercan gibi nice faydalı şeyleri taşıyan o dağlar gibi gemiler de Allâh’ın 

nîmetlerindendir. Mamâfih / bununla berâber ‘cevâri‘l münşeât’ vasfı, gök deryâsında yüzüp duran 

bütün gök cisimlerinin Allah Teâlâ’nın kudret delillerinden olarak denizde yüzüp giden gemiler 

gibi akıp gittiklerini de ifâde etmeye müsâittir. (ELMALILI, 7/372)  

İnsanların yaptığı gemilerin Allâh’ın olmasını, gemilerin yapıldığı malzemeyi var edenin, insana 

gemi yapma yeteneği ve gücü verenin Allah olması îtibâriyledir.   İnsanlar tarafından üretilse bile 

herşey Allâh’ındır.Sâffât sûresinin ‘Sizi de yaptığınız şeyleri de Allah yarattı’ anlamındaki 96’ncı 

âyeti bunun delilidir. Denizlerin varlığı  Suyun kaldırma gücü, dağlar gibi büyük ve yüksek gemilerin 

denizde batmadan akıp gitmesi Allâh’ın nîmetlerindendir. (İ. KARAGÖZ 7/506, 507) 

Âyet-i Kerîme bizlere yüce Allah’ın insanın emrine vermiş olduğunu hatırlatmaktadır. Bunun 

sonucunda insan, bu dünyâda taşımak, yolculuk ve birtakım şeyleri taşıyıp getirmek gibi, birçok 

menfaatlerine yardımcı olan bu muazzam gemileri yapabilmiştir. (S. HAVVÂ, 14/312) 

 

55/26-32  HER  CANLI  YOK  OLACAK 

26. (Yer) üzerinde bulunan her canlı fânidir. [bk. 28/88] 

27. (Yalnız) azamet ve ikram sâhibi Rabbinin zâtı, bâkidir. 

28. (Ey insan ve cin topluluğu!) Öyle iken Rabbinizin hangi nîmetlerini yalanlayabilirsiniz? 
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29. Göklerde ve yerde bulunanlar, (herşeyi ancak) Allah’tan ister. O, her gün (her an, hikmetine 

uygun) bir işte/bir yaratıştadır. 

30. (Ey insan ve cin topluluğu!) O hâlde Rabbinizin hangi nîmetlerini yalanlayabilirsiniz? 

31. Ey (insan ve cin) toplulukları! (Verdiğimiz süreden sonra) siz(in hesab)a çekeceğiz. 

32. (Ey insan ve cin topluluğu!) Şimdi Rabbinizin hangi nîmetlerini yalanlayabilirsiniz? 

 

26-32. (26).‘(Yer) üzerinde bulunan her canlı fânidir.’ Yâni, o arz üzerinde bulunan her kim olursa 

olsun hepsi yok olucudur. Gerek o gemilerdekiler, gerek diğerleri, hepsi de su üzerindeki o yüzen 

gemiler gibi akıp akıp yokluğa gidecekler ve öleceklerdir. Ey muhâtab! (ELMALILI, 7/374) 

(27).‘(Yalnız) azamet ve ikram sâhibi Rabbinin zâtı, bâkidir.’ Şânı yüce Allah, bu âyet-i kerîmede 

kendi Kerîm zatını celâl ve ikram sâhibi olmakla nitelendirmektedir. Yâni O, kendisine isyan 

edilmeyecek kadar üstün ve yüce; muhâlefet edilmeyip itaat edilecek olan zattır. (İbn Kesir’den) İbni 

Abbas ise celâl ve ikramı azamet ve kibriya ile tefsir etmektedir. ‘Fenâ: son bulmak’ta ise birçok 

nîmetler vardır. (…) Şunu da belirtelim ki, eğer ölüm olmasaydı, hayat imkânsız olurdu. Şâyet beş 

yıl süre ile ölüm söz konusu olmaksızın iki tâne sinek üreyip duracak olursa, bu yeryüzü küresi 

etrâfında beş santimetre kalınlığında bir sinek tabakası teşkil ederdi. (S. HAVVÂ, 14/313) 

Hadis-i Şerifte şöyle denilmektedir: ‘(Duâlarınızda) ısrarla: ‘Ey Celâl ve İkram Sâhibi’ deyiniz, 

duâlarınızda onları çok söyleyiniz.’ (Tirmizi, Ahmed b. Hanbe’den ELMALILI, 7/376) 

’Yine rivâyete göre Rasûlullah (s) namaz kılarken: ‘Ey Celâl ve İkram Sâhibi’ diyen bir adamın 

yanından geçmiş ve ‘Senin duân kabul olundu’ diye cevap vermiştir. (Nesefi’den, S. HAVVÂ, 

14/331)   

(29).‘Göklerde ve yerde bulunanlar, Allah’tan ister.’ Nesefi der ki: ^Yâni göklerde ve yerde 

bulunanların hepsi O’na muhtaçtır. Göklerde bulunanlar dinleri ile ilgili, yerde bulunanlar ise hem 

dinleriyle hem dünyâlarıyla alâkalı olan hususları O’ndan isterler. (S. HAVVÂ, 14/313) 

‘O, her gün (hikmetine uygun) bir işte/bir yaratıştadır.’ Gökte ve yerde olan herkes tüm 

ihtiyaçlarını  hem dilleriyle hem de hâlleriyle O’ndan isterler. Sözgelimi gökteki varlıklar O’ndan 

bağışlanma dilerken, yerdekiler de O’ndan hem rızık hem bsğışlanma isterler. Cenâb-ı Hak devamlı 

olarak onların ihtiyâcı olan şeyleri yaratır, ihsan eder. Çünkü O her an yaratma hâlindedir. Her an 

milyarlarca fiili tecellide bulunur. Yaratma, yok etme, sağlık – hastalık, izzet – zillet, rızık verme – 

mahrum etme, tâyin – azil, zenginlik ve fakirlik gibi hâllerin kimini getirir, kimini götürür. (Ö. ÇELİK 

4/728) 

‘O her gün bir iştedir.’ Mukâtil demiştir ki: Bu âyet-i kerîme, Yahûdiler hakkında inmiştir. Onlar, 

Allah cumartesi hiçbir şey infaz etmez, demişlerdi. Bu âyet-i kerîme, onların bu görüşlerini red 

etmektedir. O’nun her an yaratma hâlinde olduğuna delildir. Her gün işleri çevirir veya yeniden 

yaratır. (İ. H. BURSEVİ, 20/404) 

Hadis: ‘Bir günahı bağışlamak, bir sıkıntıyı kaldırmak, bir topluluğu yüceltip daha başkalarını 

alçaltmak O’nun işlerindendir.’ (İbni Mâce Mukaddime 13’den, Ö. ÇELİK, 4/728) 

(31).‘Ey (insan ve cin) toplulukları! (Verdiğimiz süreden sonra) siz(i hesâba)a çekeceğiz.’ Allah 

Teâlâ bu iki sorumlu gruba hitap ederek, onları âhiret azâbına karşı uyarmaktadır. Herşey fenâ bulup 
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dünyâ sayfası kapatıldıktan ve âhiret sayfası açıldıktan sonra mahlûkâtın dünyâya âit işleri bitecek, 

sâdece hesâba çekme, cezâ veya mükâfat verme işi kalacaktır. Dolayısıyla burada insan ve cinnin 

günahkârlarına Allah’tan sakınmaları için ciddi bir ilâhi tehdit bulunmaktadır. Yoksa Allah Teâlâ için 

bir işi yapmak için meşgul olduğu başka bir işten boşalmak veya boş vakit bulmak gibi bir durum 

câiz değildir. (Ö. ÇELİK, 4/729)  

 

55/33-45  SUÇLULAR  SÎMÂLARINDAN  TANINIR 

33. Ey cin ve insan topluluğu! (Siz o hesabınızı görme ve azabımız geldiği zaman) göklerin ve yerin 

çevrelerinden geçip gitmeye (kurtulmaya) gücünüz yeterse haydi geçip gidin! Ama (Bizden) bir 

yetki/kudret olmadıkça geçemezsiniz. [krş. 6/128] 

34. (Ey insan ve cin topluluğu!) O hâlde Rabbinizin hangi nîmetlerini yalanlayabilirsiniz? 

35. (Ey insan ve cin topluluğu!) Üzerinize yalın ateşten bir alev ve kıpkızıl (zehirleyici) bir duman 

(veya erimiş bakır) gönderilecek (ve siz) de yardımlaşıp kurtulamayacaksınız. 

36. (Ey insan ve cin topluluğu!) Böyle iken Rabbinizin hangi nîmetlerini yalanlayabilirsiniz? 

37. (Ey insan ve cin topluluğu! Kıyâmet koptuğunda) Sonra gök (cisimleri ile) yarılıp da (içinden 

kaynayıp çıkanlar) kırmızı gül hâlini aldığı zaman, erimiş bir yağ gibi olduğu zaman (hâliniz ne 

olur). [bk. 70/8; 84/1] 

38. (Ey insan ve cin topluluğu!) Şimdi Rabbinizin hangi nîmetlerini yalanlayabilirsiniz? 

39.Âhirette insana ve cine günahından sorulmaya (lüzum kalmaya)caktır. 

40. (Ey insan ve cin topluluğu!) O hâlde Rabbinizin hangi nîmetlerini yalanlayabilirsiniz? 

41. Kâfirler, sîmâlarından tanınır da (cehenneme atılmak için onlar) alınların(ın) perçemi ile 

ayaklar(ın)dan yakalanırlar. 

42. (Ey insan ve cin topluluğu!) O hâlde Rabbinizin hangi nîmetlerini yalanlayabilirsiniz? 

43-44. İşte bu, o kâfirlerin yalan saydığı cehennemdir ki onlar bununla kaynar su arasında 

(şaşkınca) gider gelirler. 

45. (Ey insan ve cin topluluğu!) Böyle (bir azap var) iken Rabbinizin hangi nîmetlerini 

yalanlayabilirsiniz? 

 

33-45. (33).‘Ey cin ve insan topluluğu! Göklerin ve yerin çevrelerinden geçip gitmeye 

(kurtulmaya) gücünüz yeterse haydi geçip gidin! Ama (Bizden) bir yetki / kudret olmadıkça 

geçemezsiniz.’ Âyet-i Kerîmenin mânâsı; ‘şâyet Allah’tan ürkerek, kaderinden ve kazâsından kaçarak 

yerin ve göklerin öbür ucundan çıkıp geçmeğe gücünüz yeterse çıkıp gidin ve kendinizi azâbımdan 

kurtarın’ demektir. Bu ilâhi emir, onları âciz bırakmak içindir. O’nu hiçbir sûretle âciz 

bırakamayacaklarını, kaçmaya güçlerinin yetmeyeceğini bildirmek kasdıyla böyle hitap edilmiştir. 

‘Ancak büyük güçle çıkıp gidebilirsiniz.’ Büyük, üstün bir kuvvet olmadan kurtulamazsınız. Siz ise 

böyle bir kuvvet sâhibi olmaktan çok uzaktasınız. (İ. H. BURSEVİ, 20/409)  
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(35).Ancak ‘(O’nun hüküm ve saltanatının hudûdundan) çıkmağa kalkışıldığı takdirde ne olur?’ 

denilirse, bunun cevâbı şöyle verilir: ’Üstünüze ateşten yalın bir alev salınır.’ Ve bir bakır yâni 

erimiş bakır yâhut bakır gibi kızıl bir duman veya zehirli bir duman ki, hem yakar hem boğar. ‘da her 

ne yapsanız bundan kurtulamazsınız.’ Kendinizi savunamaz ve kaçıp gidemezsiniz, yakalanır ve 

yakılırsınız. Ebû Hayyan Bahr’de der ki: ‘Bu ifâdeden maksat, cin ve insanın âcizliğini göstermektir.’ 

(ELMALILI, 7/379) 

(37).‘Sonra da gök bir yarıldı mı’ yâni kıyâmet kopmaya başlayıp gök dürülmek üzere çatladığı 

‘çatlayıp da bir gül olduğu’ kıpkırmızı bir gül gibi kızarmış bir hâlde ‘yağ gibi eridiği zaman’ ‘izâ’ 

şartiyyedir, cevâbı belirtilmemiştir. Yâni şimdi tafsilâtını anlayamayacağınız, beyâna sığmaz ne 

dehşetler, ne inkılâplar olacaktır. (ELMALILI, 7/380)  

(38).‘Şimdi Rabbinizin hangi nîmetlerini yalanlayabilirsiniz?’ Sizler şimdi Kıyâmetin vukû 

bulmasını mümkün görmüyorsunuz. Yâni sizlere göre Allah buna muktedir değildir. Oysa Kıyâmet 

vuku bulduğunda bunu kendi gözleriniz görecek ve sonra bakalım bunu yalanlayabilecek misiniz? 

(MEVDÛDİ, 6/75) 

(39).‘Âhirette insana ve cine günahından sorulmaya (lüzum kalmaya)caktır.’ Yâni suçlu olup 

olmadığının anlaşılması için şuradan buradan sorularak araştırılmaya ihtiyaç yoktur. Günahlı ile 

günahsız karıştırılmaz. Çünkü hepsi tespit edilmiştir. Şimdi açıklanacağı gibi suçlular, yüzlerinden 

tanınırlar. Demek ki hesap ve sorumluluk yok değil, lâkin o gün suçlunun şahsını tanımak için soru 

sorulmaz. (ELMALILI, 7/380) 

Birçok âyette belirtildiği üzere, herkes dünyâda yapıp ettiklerinden tek tek kayda geçirilmiş 

olduğunu görecek, günahkârların dilleri, elleri ve ayakları bu konuda tanıklık edecek, ayrıca 41’nci 

âyette ifâde edildiği gibi günahkârlar sîmâlarından tanınacaktır. İşin aslı böyle olmakla berâber, 

herkes kendi sevap ve günah durumuna göre haşrolunup hesap meydanına getirildikten sonra yargı 

süreci başlayacak(tır). Yüce Allah, bütün kullarının iyilik ve kötülüklerini eksiksiz kusursuz bilmesine 

rağmen adâlet ve şefkatini ortaya koymak, her kulunun nasıl bir âkıbeti hak ettiğini ona da gösterip 

onaylatmak üzere herkesi ince bir hesaptan sorgulama ve yargılamadan geçirecektir. (ayrıca bk. Hicr 

15/92; Kasas 28/78; Sâffât 37/24; Zemahşeri’den KUR’AN YOLU, 5/210) 

(41).‘Suçlular sîmâlarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar.’ Melekler 

onların alınlarından yâni başlarının ön tarafındaki saçlarından, perçemlerinden ve ayaklarından tutarak 

cehenneme atarlar. Bâzan da perçemlerinden yakalayarak yüzükoyun sürükleyerek veya 

perçemleriyle ayakları arkalarından bir zincire vurularak yaka paça edilirler, demektir. (İ. H. 

BURSEVİ, 20/413) 

Mahşer yerinde müminler ve kâfirler yüz hatlarından bilinir, müminlerin yüzleri ak, kâfirlerin yüzleri 

kapkara ve gözleri ise gömgöktür. (20/102). ‘Kıyâmet günü (bâzı) yüzler ağarır, (bâzı) yüzler 

kararır. Yüzleri kararanlara gelince, (onlara) ‘îmânınızdan sonrainkâr mı ettiniz? Öyle ise inkâr 

etmenize karşılık azâbı tadın, denir.’ (3/106; bk. 10/27, İ. KARAGÖZ 7/514) 

(43, 44).‘İşte bu, kâfirlerin yalan saydığı cehennemdir ki onlar bununla kaynar su arasında 

(şaşkınca) gider gelirler.’ Yâni, cehennem ateşi arasında döner dururlar ve onunla yakılırlar. Hamîm, 

sıcaklığı en yüksek derecesine ulaşmış, mücrimlerin üzerine dökülen veya onlara içirilen kaynar 

sudur. Şaşkınlık ve susuzluktan cehennem ateşinden kaynar suya, kaynar sudan cehennem ateşine 

sürekli olarak döner dururlar. (İ. H. BURSEVİ, 20/414)  
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55/46-61  İYİLİĞİN  KARŞILIĞI  İYİLİKTEN  BAŞKA  BİR  ŞEY  MİDİR? 

46. Rabbinin huzûrunda (o gün günahla) durmaktan korkan, (bunun için de günah işlemeyi terk 

eden) için iki cennet vardır. 

47. (Ey insan ve cin topluluğu!) O hâlde Rabbinizin hangi nîmetlerini yalanlayabilirsiniz? 

48. (Bu cennetler) çeşitli nîmetlere sâhiptirler. 

49. (Ey insan ve cin topluluğu!) O hâlde Rabbinizin hangi nîmetlerini yalanlayabilirsiniz? 

50. İki cennette akıp giden iki kaynak vardır. 

51. (Ey insan ve cin topluluğu!) O hâlde Rabbinizin hangi nîmetlerini yalanlayabilirsiniz? 

52. (Cennetlerin) ikisinde de her meyveden çift çift (çeşit)ler vardır. 

53. (Ey insan ve cin topluluğu!) O hâlde Rabbinizin hangi nîmetlerini yalanlayabilirsiniz? 

54. (Hepsi de) parlak kalın atlastan döşemelere yaslanarak iki cennetin meyvelerini yakından 

(zahmetsizce) toplarlar. 

55. (Ey insan ve cin topluluğu!) O hâlde Rabbinizin hangi nîmetlerini yalanlayabilirsiniz? 

56. Cennetlerde bakışlarını (yalnız eşlerine) çeviren (öyle güzel eş)ler vardır ki bunlardan önce 

henüz kendisine bir insan ve bir cin dokunmamıştır.  

57. (Ey insan ve cin topluluğu!) O hâlde Rabbinizin hangi nîmetlerini yalanlayabilirsiniz? 

58. Cennetteki eşler yâkut ve mercan gibidirler. 

59. (Ey insan ve cin topluluğu!) O hâlde Rabbinizin hangi nîmetlerini yalanlayabilirsiniz? 

60. Sâlih amelleri güzel yapmanın karşılığı, ancak cennettir.  

61. (Ey insan ve cin topluluğu!) O hâlde Rabbinin hangi nîmetlerini yalanlayabilirsiniz? 

 

46-61. (46).‘Rabbinin huzûrunda durmaktan korkan kimselere iki cennet vardır.’ Mücâhid’e 

göre Allah Teâlâ bu âyetteki ‘cennetân’ ifâdesiyle insanlar ve cinler için hazırlanan iki ayrı 

cennetten söz etmektedir. (M. DEMİRCİ, 3/276) 

(48).‘(Bu cennetler) çeşitli nîmetlere sâhiptirler.’ Fenen / (fenn / efnân), ince ve yumuşak dal ve taze 

fidan mânâsınadır. Yâni her birinde türlü türlü bostanlar, yâhut birçok dallar, bölümler vardır. İkisi de 

çeşitlidir. (ELMALILI, 7/384) 

Hadis: Hz. Ebû Bekir’in kızı Esmâ (r) dedi ki: Rasûlullah (sa)’ın Sidretü‘l Münteha’dan söz ederken 

şöyle buyurduğunu dinledim: ‘Onun dallarından birisinin gölgesinde bineği üzerindeki süvâri, yüz 

sene boyunca yol alır – veya şöyle buyurdu Onun dallarından birisinin gölgesinde yüz tâne süvâri 

gölgelenir - Onda altından kelebekler vardır. Meyveleri de irilikleri itibâriyle âdetâ testiyi andırır.’ (Bu 

hadisi Tirmizi Yûnus’tan gelen yolla nakletmiştir, S. HAVVÂ, 14/335) 
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(50).‘Cennetlerde akıp giden iki kaynak vardır.’ El Hasen’den rivâyete göre; bunlar tatlı su akıtan 

pınarlar olup, birisi Tesnim, diğeri Selsebil’dir. İbn Kesir de der ki: ‘Yâni ağaçları, dalları sulamak 

ve böylece her türden meyve verdirmek için akıp duran pınarlar, demektir. (S. HAVVÂ, 14/322) 

(52).‘(Cennetlerin) ikisinde de her meyveden çift çift (çeşit)ler vardır.’ Yâni bütün meyve türleri 

çift çifttir. Bildiklerinden, bilmediklerinden daha hayırlı olanlardan, hiçbir gözün görmediği, hiçbir 

kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hatırından geçirmediği bütün türlerden… İbn âbbas der ki: 

‘Âhirette, dünyâdan sâdece isimler vardır.’ (S. HAVVÂ, 14/322) 

(54).‘(Hepsi de) parlak kalın atlastan döşemelere yaslanarak iki cennetin meyvelerini yakından 

toplarlar.’ Ebû İmran el Cevni der ki: Atlas, altın ile süslenmiş olan ipek demektir. Yüce Allah 

burada üst örtünün değer ve kıymetini açıklamak için alttaki atlasın değer ve kıymetine dikkat 

çekmektedir. İşte bu, daha aşağı derecede olana dikkat çekerek, daha üst derecede olanı 

anlatmaktır. İbn Mes’ud der ki: ‘Astarlar böyle olunca, bunların üstteki örtüleri ya nasıldır bir 

görseniz?’ (S. HAVVÂ, 14/322, 323) 

Her iki cennetin olgunlaşmış meyveleri cennet ehline yaklaştırılmıştır. Ağaçlar cennet ehline 

dallarını o kadar yaklaştırırlar ki, onlar isterlerse ayakta, otururken hattâ yatarken bile onun 

meyvelerini toplayabilir. Nitekim bir diğer âyet-i kerîmede şöyle buyrulur: ‘Cennet ağaçlarının 

huzur ve rahatlık veren gölgeleri onları bürür. Salkım salkım meyveler, hemen elleriyle 

koparacakları mesâfeye kadar sarkar.' (İnsan 76/14; Ö. ÇELİK, 4/736) 

(56).‘Cennetlerde bakışlarını (yalnız eşlerine) çeviren (hûri)ler vardır.’ İbn Kesir der ki:’Yâni 

eşlerinden başkalarına bakmayan, gözlerini sakınan kimseler… Cennette kendi eşlerinden daha güzel 

hiçbir şey görmezler. ‘Ki onlardan önce bunlara ne bir insan, ne de bir cin dokunmuştur.’ 

Herhangi bir şekilde onlarla temas etmemiştir. Nesefi der ki: ‘İşte bu, cinlerin de insanlar gibi ilişki 

kurduklarının delîlidir.’ İbn Kesir de der ki: ‘Yâni o kadınlar orada bâkiredirler ve yaşları denktir. 

Kocalarından önce insanlardan olsun, cinlerden olsun hiçbir kimse onlara yaklaşmamıştır. Aynı 

zamanda bu, cinlerden mümin olanların da cennete gireceklerine delildir. (S. HAVVÂ, 14/323) 

(58).‘Cennetlerdeki eşler yâkut ve mercan gibidirler.’    Hadis: İbn Ebi Hâtim rivâyet ediyor… 

Abullah b. Mes’ud Rasûlullah (s)’in şöyle buyurduğunu rivâyet etmektedir: ‘Cennet ehlinden olan bir 

kadının bacağının beyazlığı yetmiş kat ipeğin arkasından dahi görülür. İşte yüce Allâh’ın ‘Onlar 

sanki yâkut ve mercandırlar’ buyruğunda anlatılan budur. Yâkut öyle bir taştır ki, onun içerisine bir 

tel sokacak olursanız ve sonra da saf hâliyle bakacak olursanız, o teli içinden görürsünüz.’ (Tirmizi bu 

şekilde mevkuf olarak naklettikten sonra, ‘daha sahih olanı budur’ demektedir. (S. HAVVÂ, 14/335)  

(60).‘Sâlih amelleri en güzel şekilde yapmanın karşılığı, ancak cennettir.’ ‘Yâni dünyâda iyilik 

yapan bir kimseye âhirette de iyilikten başka bir şey verilmeyecektir. Nitekim yüce Allah şöyle 

buyurmaktadır: ‘İyilikte bulunanlara güzellik ve bir de fazlası vardır.’ (Yûnus 10/26, S. HAVVÂ, 

14/336) 

 

55/62-78  RABBİNİN  ADI  YÜCELERDEN  YÜCEDİR 

62. (Sâlih ameller işleyip haramlardan sakınanlara) iki (cennet)ten başka iki cennet daha vardır. 

63. (Ey insan ve cin toplulukları!) O hâlde Rabbinizin hangi nîmetlerini yalanlayabilirsiniz? 

64. (Bu iki cennet de) yemyeşildirler. 
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65. (Ey insan ve cin toplulukları!) O hâlde Rabbinizin hangi nîmetlerini yalanlayabilirsiniz? 

66. Bu iki cennette, durmayıp fışkıran iki pınar vardır. 

67. (Ey insan ve cin toplulukları!) O hâlde Rabbinizin hangi nîmetlerini yalanlayabilirsiniz? 

68. (Bu iki cennetin) içlerinde (görülmedik) meyve, hurma ve nar vardır. 

69. (Ey insan ve cin toplulukları!) Böyle iken Rabbinizin hangi nîmetlerini yalanlayabilirsiniz? 

70. Bu iki cennette huyu güzel, kendi çok güzel kızlar vardır. 

71. (Ey insan ve cin toplulukları!) Böyle iken Rabbinizin hangi nîmetlerini yalanlayabilirsiniz? 

72. Cennette çadırlar içerisinde eşlerinden başkasına bakmayan hûriler vardır. 

73. (Ey insan ve cin toplulukları!) O hâlde Rabbinizin hangi nîmetlerini yalanlayabilirsiniz? 

74. Cennetlerde güzel kızlara önceden bir insan ve bir cin dokunmamıştır.  

75. (Ey insan ve cin topluluğu!) O hâlde Rabbinizin hangi nîmetlerini yalanlayabilirsiniz? 

76. (Bu cenneti kazananlar) yeşil yastıklara ve çok güzel döşeklere yaslanırlar. 

77. (Ey insan ve cin topluluğu!) O hâlde Rabbinizin hangi nîmetlerini yalanlayabilirsiniz? 

78. Azamet ve ikram sâhibi Rabbinin ismi ne yücedir! 

 

62-78. (62).‘(Sâlih ameller işleyip günahlardan sakınanlar için) iki (cennet)ten başka iki cennet daha 

vardır.’ İbnü Zeyd’den yapılan rivâyete göre önceki cennetler mukarrebler (takvâ ve kullukta 

Allah’a yakın olanlar) için bunlar ise ashâb-ı yemin (amel defteri sağ eline verilenler) içindir. Hasan-ı 

Basri’ye göre de öncekiler sahâbiler, sonrakiler de tâbiin içindir. Bu iki görüşe göre de ikinciler, şeref 

ve mertebe yönünden öncekilerden aşağıdır ve ‘ve min dûnihimâ’nın ifâde ettiği anlam da budur. 

Öncekiler, ‘zevâtâ efnân’ ikisi de çeşitli olmakla daha derli toplu ve daha olgun vasıfla vasıflanmıştır. 

‘hel cezâül ihsani illâ’l ihsân’ âyeti de en yüksek olan ihsan mertebelerini göstermiş olmaktadır. 

(ELMALILI, 7/386) 

Hadis: Hz. Peygamber buyurmuştur: ‘İki cennet, kapları ve içindekiler gümüşten, diğer iki cennet de 

kapları ve içindekiler altındandır. Adn cennetinde, topluluğun Rablerine bakmasına ancak yüzlerindeki 

büyük günah örtüsü engel olur.’ (Buhâri Tefsir 55/1, 2’den H. DÖNDÜREN, 2/851) 

(64).‘(Bu iki cennet de) yemyeşildirler.’ Yeşilliklerinin ileri derecede olmasından dolayı siyahı 

andırırlar. Muhammed b. Ka’b der ki: Yâni, yeşillikle dopdoludurlar. Katâde der ki: Sulak 

olduklarından dolayı yeşil ve yumuşaktırlar. İbn Kesir de der ki: ‘Birbirine sarmaş dolaş olmuş 

ağaçlardaki dalların göz alıcı ve tâze olacağında şüphe yoktur.’ (S. HAVVÂ, 14/324, 325) 

(66).‘Bu iki cennette, durmayıp fışkıran iki pınar vardır.’ Yâhut fıskiyeler, şadırvanlar vardır. 

Âyette geçen ‘nadh’ suyun fışkırması ve püskürmesidir. (ELMALILI, 7/386) 

(…) Önce sözü geçen ‘iki cennet’ hakkında ‘İkisinde de akan iki pınar vardır.’ (âyet 50) buyurduğu 

hâlde burada ‘İkisinde de durmadan fışkıran iki pınar vardır.’ (âyet 66) diye buyurmaktadır. Ali b. 
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Ebi Talha İbn Abbas’tan ‘Fışkıran, demektir. Akmak ise, fışkırmaktan daha güçlüdür.’ (S. HAVVÂ, 

14/338) 

(68).‘(Bu iki cennetin) içlerinde (görülmedik) meyve, hurma ve nar vardır.’ Bundan önce söz 

konusu edilen iki cennet hakkında ‘İkisinde de her tür meyveden çift çift vardır.’ (âyet 52) diye 

buyurulduğu hâlde; burada söz konusu edilen iki cennet hakkında: ‘İkisinde de meyve, hurma ve nar 

vardır.’ (âyet 68) diye buyurulmaktadır. Şüphe yok ki, önce sözü edilen iki cennetin, meyvelerinin tür 

ve çeşitlerinin daha kapsamlı ve çok olduğunda şüphe yoktur. (S. HAVVÂ, 14/338) 

(70).‘İçlerinde huyu güzel, kendi çok güzel kızlar vardır.’ Nesefi der ki: ‘Bunun anlamı şudur: 

Onlar ahlâk itibâriyle faziletli, yaratılış itibâriyle güzel olan kadınlardır.’ (S. HAVVÂ, 14/325) 

(72).‘(Cennette) Çadırlar içine kapanmış hûriler vardır.’ Yâni, şurada burada dolaşan takımdan 

değil, evlerinin işleriyle meşgul nâmuslu, beyaz tenli, kara gözlü seçkin dilberler bulunmaktadır. 

Hûr, ahver veya havra’nın çoğuludur ki gözünün beyazı şiddetli beyaz, karası da şiddetli kara olan 

âhu gözlüye denilir. (ELMALILI, 7/387) 

Hadis: Ebûbekr b. Abdullah b. Kays babasının Rasûlullah (s)’ın şöyle buyurduğunu rivâyet 

etmektedir: ‘cennette içi oyulmuş inciden bir çadır vardır. Bunun eni altmış mildir. Mümin için bunun 

her bir köşesinde bir zevcesi vardır. Bunlar ötekilerini görmezler. Müminler bunları dolaşırlar.’ 

(Buhâri’den S. HAVVÂ, 14/339, 340)   

(74).‘Cennetlerde bunlara onlardan önce bir insan ve bir cin dokunmamıştır.’ Görülüyor ki, iffet 

temizliği, her iki cennet gurubundaki kadınların ortak niteliğidir. (S. KUTUB, 9/497)  

(76).‘Yeşil yastıklara’ Nesefi der ki: ‘Refref’, enli her türlü elbisedir. Yastıklar oldukları da 

söylenmiştir. ‘ Bunların yeşil olmalarının sebebi ise,  yeşilin gözleri ve rûhu dinlendirici özellikte 

olmasından dolayıdır. ‘ve güzel’ kaliteli, iyi ‘döşeklere yaslanırlar.’ Âyet-i Kerîmede geçen ‘abkari’ 

ipek veya yastık ve döşek anlamına gelir. (S. HAVVÂ, 14/325)  

(77).‘Öyleyken Rabbinizin hangi nîmetlerini yalanlayabilirsiniz?’ Görülüyor ki, bununla berâber 

aynı âyet, otuzbir defa tekrar edilmiştir. Bunlardan sekizi, yaratılış üstünlüklerinin sayılması ve 

dünyâ ile âhirete dâir hususların akabinde, yedisi cehennemin ahvâliyle ilgili tenbihlerin peşinde – ki 

bu rakam cehennem kapılarının sayısıyla eşittir - , sekizi de ilk iki cennetin vasıflarının ardında – ki 

bu da cennet kapılarının sayısına eşittir - zikredilmiştir. Bu sûretle şuna işâret edilmiş gibidir ki, ilk 

sekiz husûsa inanıp da gerektirdiği şekilde amel eden kimse, her iki cennete girmeyi hak etmiş ve 

cehennemden korunmuş olacaktır. (ELMALILI, 7/391)  

(78).‘Azamet ve ikram sâhibi Rabbinin ismi ne yücedir!’ Sûrede başından sonuna kadar bir taraftan 

Cenâb-ı Hakk’ın kerem ve rahmetinin tecellilerine yer verildiği gibi, bir taraftan da celâl ve 

azametinin tezâhürleri dile getirilmiştir. Bunları var eden, müttaki kullarına keremiyle, 

nankörlere ise celâliyle muâmele edecek olan Allah Teâlâ’nın ismi çok yücedir, yücelerden yücedir. 

(Ö. ÇELİK, 4/739) 

Hadis: Rasûl-i Ekrem (s): ‘Ya ze’l celâli ve’l ikram’ / Sonsuz büyüklük ve ikram sâhibi Allâh’ım!’ 

diye başlayarak duâ etmeyi ihmal etmeyip sık sık söyleyin’ buyurdu. (Tirmizi Deavât 92, Ahmed b. 

Hanbel 4/177’den Ö. ÇELİK, 4/739) 

Hadis: Allah Rasûlü (s) selâm verip namazdan çıkınca, üç defa ‘estağfirullah’ dedikten sonra 

‘Allahümme ente’s selâm ve minke’s selâm, tebârekte ya ze’l celâli ve’l ikram / Allah’ım Selâm 
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sensin. Selâmet ve esenlik sendendir. Ey sonsuz büyüklük ve ikram sâhibi Allâh’ım! Sen hayır ve 

bereketi çok olansın’ derdi. (Müslim Mesâcid 135, Ebû Dâvud Vitir 25’dan Ö. ÇELİK, 4/739)  

Rahman sûresi Cenâb-ı Hakk’ın lütfuyla tamam oldu. Okuyup amel etmek niyeti ile… (25 Şubat 2018, 

9 Cemaziyelahir 1439)  

________________________________________ 
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56 / Vâkı’a Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. 96 âyettir. 81-82’nci âyetleri Medîne döneminde inmiştir. Adını, birinci 

âyette geçen aynı kelimeden alır. Bir hadiste, her gece Vâkı’a sûresini okuyanın fakirliğe düşmeyeceği 

ifâde edilmiştir. (H. T. FEYİZLİ, 1/533) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

56/1-12  SİZLER  DE  ÜÇ  SINIF  OLDUĞUNUZ  ZAMAN 

1, 2. (Kıyâmet) olay(I) vukû bulduğu zaman, 2. Onun oluşunu (artık) hiçbir yalanlayan olmaz. 

3-7. (Ey insanlar!) O (kâfirleri) alçaltır (zelil eder) , (müminleri) yükseltir (aziz eder). 4. Yer 

(şiddetli) bir sarsıntı ile sarsılınca, [bk. 22/1; 69/14-15; 99/1-2] 5-6. Dağlar, ufalandıkça ufalanıp 

dağılmış bir toz hâline gelince, [krş. 78/20] 7. Siz de (o gün) üç sınıf olursunuz. 

8. Sağın adamları (sâlih amel işleyip amel defterleri sağından verilenler), ne mutlu (mübârek, 

hayırlı) kimselerdir. 

9. Solun adamları (Allah’ın hükümlerine değer vermeyerek yaşayıp amel defterleri solundan 

verilenler) de ne bedbaht (kötü, hayırsız) olanlardır! 

10, 11. (İman, ibâdet ve hayır) yarışlarında öne geçenler(e gelince): Onlar (âhirette mükâfatta da) 

önde gidenlerdir. [krş. 35/32] 11. İşte onlar, (Allah katında) yakınlığa erdirilmiş olanlardır. 

12. Na’îm cennetlerinde(dirler). 

 

1-12. (1, 2).‘(Kıyâmet) olay(ı) vukû bulduğu zaman,’ Nesefi der ki: ‘Yâni Kıyâmet koptuğu 

zaman…’  İbn Kesir der ki: ‘Vâkıa, Kıyâmet gününün isimlerinden birisidir. Onun olacağı ve varlığı 

mutlaka gerçekleşeceğinden dolayı bu adı almıştır.’ (S. HAVVÂ, 14/358)  

‘Onun oluşunu hiçbir yalanlayan yoktur.’ (…) Kıyâmet kopmadan önce onu yalanlayan ve inkâr 

edenler bulunursa da, vukûu gerçekleşip bir kere meydana geldi mi, artık onu kimse inkâr edemez ve 

çâresizce tasdik etmeye mecbur olurlar. (ELMALILI, 7/396)  

(3-7).‘O (kâfirleri) alçaltır, (müminleri) yükseltir.’ (…) Üçüncü âyette söz konusu edilen ‘alçaltma 

ve yükseltme’ kıyâmetle birlikte evrende meydana gelecek fiziki değişikliklerle ilgili olup, mevcut 

düzen ve dengenin altüst olacağı anlamındadır; bu yorum 5-6’ncı âyetlerdeki tasvîre uygun 

düşmektedir. Diğer bir yaklaşıma göre alçaltma ve yükseltme insan unsuruyla ilgilidir. Bu da iki 

farklı yorum ortaya çıkarmaktadır: (a) Kıyâmetin kopması, âhirette inkârcıları cehennemin 

aşağılarına düşürecek ve müminleri cennetin yukarılarına yükseltecektir. (b) Kıyâmetin kopması bu 
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dünyâda büyüklenen nice kimseleri ve toplumları alçaltacak, rezil rüsvâ edecek, horlanan veya tevâzu 

gösteren nicelerini de yüceltecektir. (Taberi, Zemahşeri ve İbn Atıyye’den KUR’AN YOLU, 5/220)  

‘Yer sarsıldıkça sarsıldığı zaman’ Yâni onun üstünde bulunan dağ ve yapı türünden her ne varsa 

yıkılıncaya kadar alabildiğine şiddetli bir şekilde hareket ettirildiği, yâni büyük bir sarsıntı ile 

sarsıldığı zaman; ‘dağlar ufalandıkça ufalandığı, dağılmış toz hâline geldiği zaman.’ İbn Kesir der 

ki: ‘Bu âyet-i kerîme de Kıyâmet gününde dağlaın yerlerinden yok olup gideceği, yürütüleceği ve 

bunların atılmış pamuk gibi yerlerinden sökülüp savrulacağını belirten diğer âyetleri andırmaktadır.’ 

(S. HAVVÂ, 14/358, 359)  

‘Siz de (o gün) üç sınıf olursunuz.’ Âyetteki hitap, (..) hem şu andaki, hem de geçmiş ümmetlerin 

hepsine ve bütün insanlara olabilirse de bâzı müfessirlerin kanaatine göre yalnızca şu andaki ümmet 

için olması, bizce de tercih edilen bir görüştür. (ELMALILI, 7/396)  

(8).‘Sağın adamları, mutlu (hayırlı, mübârek) kimselerdir.’ (…) Ashab-ı meymene: ‘el meymene’ 

sağ kol, sağ taraf yâhut meymenet, uğur ve bereket anlamlarına gelir. Sağ taraf, meclislerde daha 

ziyâde saygı ve hürmet mevkii olduğu için, ‘ashâb-ı meymene’ hürmet makamında bulunan yüksek 

şeref sâhipleri demektir. Bu gibi kimseler hayırlı ve faydalı kimseler olmaları sebebiyle 

;’meymenetli’ diye de nitelendirilir. Bu zümreden sûrenin 27, 38, 90, 91’inci âyetlerinde ‘ashâb-ı 

yemin’ olarak bahsedilir. Bunlar uğurlu, bahtlı ve iyi kimseler olup mahşer günü amel defterleri 

kendilerine sağ taraftan verilecektir. (Ö. ÇELİK, 5/11) 

(9).‘Solun adamları da ne uğursuz (bedbaht, hayırsız) olanlardır!’ (…) Ashâb-ı meş’eme: ‘el 

meş’eme’ sol kol, sol taraf yâhut meymenetin zıddı olarak şeâmet, uğursuzluk, bereketsizlik demektir. 

Buna göre ‘ashâb-ı meş’eme’ de sol tarafta, alçak yerde bulunan değersiz yâhut hem kendilerine  hem 

de yakınlarına uğursuzluğu dokunan kimselerdir. Her iki mânâya da işâret edilmek üzere bu vasıfları 

iki kez tekrar edilmiştir. Bunlardan sûrenin 41’inci âyetinde ‘ashâb-ı şimâl’, 51 ve 92’nci âyetlerde 

‘yoldan çıkmış yalancılar, inkârcılar’ olarak söz edilir. Bunlar uğursuz, bedbaht ve kötü kimseler olup, 

mahşer günü amel defterleri sol taraflarından verilecektir. (Ö. ÇELİK, 5/11, 12)  

(10, 11).‘(İman, ibâdet ve hayır) yarışlarında öne geçenler: Onlar (âhirette mükâfatta da) önde 

gidenlerdir.’   Sâbikûn (sabıklar) iyilik ve hak için çaba sarf edenler. Yâni, Allah ve Rasûlü’nün 

çağrısına hiç tereddüt etmeden ‘Lebbeyk’ diyenler, Allah yolunda cihad ve infak etmek, hakka 

hizmet, hayra dâvet ve tebliğ için, kısaca iyiliği emir, kötülüğü yasaklamak için fedâkârlık eden ve 

bu yolda her sıkıntıya karşın yürüyenlerdir. Dolayısı ile âhirette en önde bu kimseler olacaktır. Yâni 

Allâh’ın huzûrunda sağda sâlihler, solda fâsıklar ve en önde de sabıklar bulunacaktır. (MEVDÛDİ, 

6/89)    

‘İşte onlar, (Allah katında) yakınlığa erdirilmiş olanlardır.’ ‘Na’îm cennetlerinde(dirler).’ (Allah’a 

en yakın olanlar) ‘Mukarrebûn’ diye nitelenen ‘es sâbikûne’s sâbikûn’ (önde olanlar, o önde 

olanlar) grubu ile ‘Allah ve Rasûlüne ilk îman edenler, ilk muhâcirler, iki kıbleye doğru da namaz 

kılmış sahâbiler’ şeklinde belirli kimselerin kastedildiği yorumları yapılmış olmakla berâber, İbn 

Atıyye esâsen âyetin dünyâda iken iyilik yapma ve kötülüklerden sakınma  husûsunda öncü 

konumunda olan ve âhiret mutluluğunda da en önde olmayı hak eden bütün insanları kapsadığını 

belirtir. (KUR’AN YOLU, 5/220) 

‘İleri geçenler’ den kasıt, emrolundukları gibi hayırlı işleri yapmaya koşanlar ve bu konuda ellerini 

çabuk tutan kimselerdir. Nitekim yüce Allah şöyle buyurmaktadır: ‘Rabbinizden bir mağfirete ve 

takvâ sâhipleri için hazırlanmış; eni göklerle yer kadar olan cennete koşun.’ (Âl-i İmran, 3/133) 

Yine yüce Allah, bir başka yerde şöyle buyurmaktadır: ‘Rabbinizden bir bağışlanmaya ve Allâh’a 
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ve peygamberine îman edenler için hazırlanmış, eni yerle göğün eni gibi olan cennete koşuşarak 

yarışın.’ (el Hadid, 57/21) Bu dünyâ hayatında koşuşup hayra öncelikle koşan kimse, âhirette de şeref 

ve üstünlükte öne geçer. Çünkü karşılık, amelin cinsinden olur ve sen nasıl yaparsan sana da öyle 

karşılık verilir. İşte bundan dolayı yüce Allah: ‘İşte onlar yakınlaştırılmış olanlardır; Naîm 

cennetlerinde’ buyurmaktadır. (S. HAVVÂ, 14/384)  

Mukarrebûn/ öne geçenler’ Amel devfterleri şağından verilenlerin önde geşen ve meretebesi en 

yüksek olanlar, peygamberler, sâlihler, iyiler, müttakiler, îman ibâdet ve hayır hasenatta önde giden, 

haram ve günahlardan sakınan ve Allâh’ın rızâsını kazanan kimselerdir. (İ. KARAGÖZ 7/533) 

 

56/13-26  YAPTIKLARINA  KARŞILIK  OLARAK  VERİLİR 

13, 14. (Cennettekilerin) Birçoğu önceki (ümmet)lerdendir. 14. Biraz(ı) da sonrakilerdendir. 

15-16. (Cennetlerde) Mücevheratla işlenmiş tahtlar üzerinde karşılıklı yaslanmış olarak onların 

üzerinde (oturur)lar. 

17-21. Ölümsüz gençler; (içmekle) başları ağrıtmayan, akılları gidermeyen (içeceklerin) 

kaynağından doldurulmuş kâseler, ibrik ve kadehlerle, hem de seçecekleri (her) bir meyve ve 

canlarının çektiği (her çeşit) kuş etiyle onların etrafında (hizmet için) dolanırlar. 

22-24. (Oradaki) güzel gözlü cennet kızları, saklı inci gibidirler. (Bunların hepsi mü’minlere,) 

yaptıklarına karşılık (ödül) olarak verilir. 

25, 26. Cennetlerde boş ve günah bir lâf işitmezler; ancak (işittikleri) söz; “selâm, selâm”dır. 

 

13-26. (13, 14).‘(Cennetlklerin) Birçoğu öncekilerden’ İbn Kesir’in dediğine göre yâni bu ümmetin 

ilklerinden; ‘birazı da sonrakilerden.’ İbn Kesir’in dediği gibi; bu ümmetin tümünden, demektir. 

Nesefi der ki: ‘Âyet-i kerîmede geçen ‘sülle: Birçoğu’: İnsanlardan olan büyük topluluk demektir.’ 

(S. HAVVÂ, 14/359) 

(…) Bu ümmet, Kur’ân-ı Kerîm’in ifâdesi ile bütün ümmetlerin en hayırlısıdır. O bakımdan, bu 

ümmetin dışındaki ümmetler arasında yakınlaştırılmış olan mukarreblerin, bu ümmetin 

mukarreblerinden daha fazla olması uzak bir ihtimaldir.’ (İbn Kesir’den) Ancak bütün ümmetlerin 

toplamının bu ümmet ile karşılaştırılması hâli müstesnâ olabilir. İfâdelerin zâhirinden anlaşıldığına 

göre bu ümmetin yakınlaştırılmış olan mukarrebleri, diğer ümmetlerinkinden daha fazla olacaktır. 

(S. HAVVÂ, 14/359, 360) 

(15, 16).‘(Cennetlerde) Mücevheratla işlenmiş tahtlar üzerinde karşılıklı yaslanmış olarak 

onların üzerinde (oturur)lar.’ Bu tahtların yüzleri değerli mâdenlerle süslenmiştir. O öncüler; 

‘karşılıklı olarak bu tahtlara kurulurlar.’ Rahat ve huzur içindedirler. Kafalarında hiçbir dert, 

hiçbir endişenin ağırlığı yok. İçine yüzdükleri nîmetlerden yana hiçbir kuşku taşımıyorlar. ‘Bitecek, 

tükenecek’ diye korku yok içlerinde. Karşı karşıya oturmuş, sohbet ediyorlar. (S. KUTUB, 9/505)  

(17, 21).‘Ölümsüz gençler; (içmekle) başları ağrıtmayan, akılları gidermeyen (içeceklerin) 

kaynağından doldurulmuş kâseler, ibrik ve kadehlerle, hem de seçecekleri (her) bir meyve ve 

canlarının çektiği kuş etiyle onların etrafında (hizmet için) dolanırlar.’ Bu gençler için zaman 
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işlemez. Dünyâdaki benzerleri gibi gençlikleri ve tâzelikleri zamânın etkisi ile aşınmaz. İşte bu genç 

hizmetçiler aralarında dolaşırlar. (S. KUTUB, 9/505) 

Onlar bu cennet şarabını içmeleri nedeniyle, dünyâ şarabında olduğu gibi baş ağrısı çekmezler. 

Gerçek olan şu ki, bu cennet şarabı yüzünden onların başları ağrımaz. (İ. H. BURSEVİ, 20/465) 

Hadis: Ebû Bekir b. Ebi’d Dünyâ rivâyet ediyor… Enes b. Mâlik’in rivâyetine göre Rasûlullah (s)’e 

Kevser hakkında sorulmuş, o da şöyle buyurmuştur: ‘O, cennette Azîz ve Celîl olan Rabbimin bana 

verdiği bir nehirdir. Sütten daha beyaz, baldan tatlıdır. Orada boyunları develerin boyunlarını andıran 

kuşlar vardır.’ Hz. Ömer: ‘Gerçekten onlar çok değerlidir, demek ki?’ dedi. Rasûlullah (s) şöyle 

buyurdu: ‘Onları yiyecek olanlar onlardan da değerlidir.’ (Tirmizi’den S. HAVVÂ, 14/389)   

(22-24).‘Güzel gözlü cennet kızları, (sedef içindeki) saklı inci gibidirler.’ Yâni ileri geçen ve 

yakınlaştırılan (es Sâbikûn, el Mukarrebûn)’a iri gözlü huriler vardır. (…) İfâdenin takdîri, ‘cennette 

güzel gözlü cennet kızları vardır’ şeklindedir. Bu hûriler arılık ve temizliklerinde ‘saklı inciyi’ 

korunmuş inciyi ‘andıran’ ez Zeccac der ki: ‘Yâni zamanın ve değişik kullanmalar sonucundaki 

farklılığın değişikliğe uğramadan önceki inci gibidirler. (S. HAVVÂ, 14/362) 

‘Sedefteki inci’ yâni ‘sıkı korunmuş inci’ Yâni el değmemiş, göz değmemiş ona. Hiçbir el 

kabuğunu, sedefini kırmamış; hiçbir göz tarafından tırmalanmamış. Bu ifâde, söz konusu ceylân gözlü 

hûriler konusunda gönül okşayıcı ve somutlayıcı anlamlar taşır, dolaylı olarak. Bütün bunlar 

‘yaptıkları iyiliklerin karşılığı olarak.’ (S. KUTUB, 9/505)   

‘Yaptıklarına karşılık (ödül) olarak (verilir)’ (…) Bütün bu nîmetler, onların dünyâdaki yapmış 

oldukları sâlih amellerine karşılık olarak verilir. İyiliğin karşılığı, iyilikten başka ne olabilir ki?!... 

Âhirette kazanılan mevki ve dereceler amellerin miktarına göre taksim edilmiştir. Cennete girebilme 

ise ancak Allâh’ın rahmeti ve ihsânı iledir, kişinin ameli ile değildir. (İ. H. BURSEVİ, 20/468)  

‘(Bunların hepsi mü’minlere,) yaptıklarına karşılık (ödül) olarak verilir.’ Evet, bütün bu nîmetler 

onların çalışma yurdu olan dünyâdaki iyi davranışlarının ödülüdür. Geçici dünyânın tüm 

nîmetlerinin, yanında eksik kalacakları bir mükemmellikle gerçekleşiyorlar. Bütün bunların ötesinde 

onlar huzur ve sükûn içinde selâmlaşıyorlar. Kibar ve nezih sözleri ile birbirlerine sesleniyorlar. Orada 

ne boşboğazlığa, ne tartışmaya ve ne de kem sözle karşılaşılır (S. KUTUB, 9/505)  

(25, 26).‘Cennetlerde boş ve günah bir lâf işitmezler; ancak (işittikleri) söz; “selâm, selâm”dır.’ 

Bu, Kur’an’da birçok yerde zikredilmiş bulunan cennet nîmetlerinden bir nîmettir. Bu nîmet, 

insanların orada hiçbir boş söz, yalan, gıybet, iftirâ, sövgü, lâf-ü güzaf, alay ve aşağılama duymayacak 

olmalarıdır. Kötü bir toplum içinde yaşayan zevk-ü selim sâhibi bir kimse, Allâh’ın insanlara cennette 

vaad ettiği bu nîmetin ne kadar büyük bir nîmet olduğunu iyi bilir. (MEVDÛDİ, 6/91) 

Onların tüm hayâtı selâmdır, esenliktir. Üzerinde esenlik kanat çırpar, havasında buram buram 

esenlik (selâm) tüter. Bu bol nîmetli ve güvenli ortamda melekler onlara selâm verir, birbirleri ile 

selâmlaşırlar ve kendilerine rahmeti bol olan Allâh’ın selâmı iletilir. Kısacası, içinde yaşadıkları 

atmosfer baştan başa selâm ve esenlik atmosferidir. (S. KUTUB, 9/505) 

 

56/27-40  NE  MUTLU  O  SAĞDAKİLERE!  

27. Sağ ehli olan (defteri sağından verilen, sevabı fazla gelen)ler var ya! Nedir o sağ ehli(nin 

mükâfatı)? 
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28-34. (Onlar, cennette) dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaç(lar)ı, 

(kesintisiz) uzayan gölgeler, çağlayan su(lar), kesil(ip bit)meyen ve yasak da edilmeyen birçok 

meyveler arasında ve yüksek döşekler (üstün)de (hûrilerle)dirler. 

35-38. Doğrusu biz, onları (hûrileri) defteri sağdan verilenler için (yep)yeni yarattık. Onları 

bâkireler, (kocalarına düşkün) hep aynı yaşta (kalan) sevgililer yaptık. 

39, 40. (Bunların da) birçoğu önceki (ümmet)lerdendir. Bir grubu da sonrakilerden (Muhammed 

ümmetinden)dir. 

 

27-40. (27).‘Sağ ehli olanlar var ya! Nedir o sağ ehli(nin mükâfatı)?’  Bu, onların mutluluk 

hâllerinin hayret edilecek derecede olduğunu ifâde eden ve hâllerini yücelten bir sorudur. (S. HAVVÂ, 

14/363) 

Bu ‘ashâbü‘l yemîn’ ifâdesi ‘ülâike’l mukarrebûn’ üzerine atfedilmiştir. Yukarıda ‘ashâbü‘l 

meymene’ burada ise ‘ashâbü‘l yemîn’ şeklinde zikredilmesi, ifâde çeşitliliği içindir. Bunlara ashâbü‘l 

yemin denilmesi amel defteri denilen kitapların Kıyâmet günü ‘Kimin kitabı sağından verilirse.’ 

(İnşikak, 84/7) âyetince sağ taraflarından verilmesi sebebiyle olduğu dahi ileri sürülmüştür. 

(ELMALILI, 7/398)  

(28-34).‘(Onlar, cennette) dikensiz Arabistan kiraz ağacı,’ Dünyâdaki ‘Sidr’ ise, ‘Arabistan Kirazı’ 

demek olup, dikeni bol meyvesi az bir ağaçtır. İbn Kesir der ki: ‘Âhirette ise bunun tam aksi olacaktır 

ve âdetâ gövdesine ağır gelecek şekilde çokça meyvesi olacaktır. (S. HAVVÂ, 14/363) 

‘meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaç(lar)ı,’ Mücâhid, ‘mendud’ kelimesini ‘meyvesi oldukça bol’ 

diye açıklamıştır. (S. HAVVÂ, 14/363) 

‘(kesintisiz) uzayan gölgeler’ ki, çekilmesi ve boşluğu yoktur. Fecr ile güneşin doğması arasındaki 

sabah gölgesi gibi hoş ve güzel bir gölgedir. (ELMALILI, 7/399) 

Hadis: Ebû Hüreyre (r) Rasûlullah (s)’in şöyle buyurduğunu nakletmektedir: ‘Cennette öyle bir ağaç 

vardır ki, süvâri onun gölgesinde bin yıl süre ile yol aldığı hâlde, yine onu bitiremez. Arzu ederseniz 

‘Yayılmış gölgelerin…’ okuyunuz.’ (Buhâri, Müslim’den S. HAVVÂ, 14/390) 

‘çağlayan su(lar),’ Yâni yüksekten dökülen akarsu. Bu suyun kovasız, dolapsız ve istenilen yerde 

akan bir su olduğu da söylenmiştir. (ELMALILI, 7/399) 

‘kesil(ip bit)meyen ve yasak da edilmeyen birçok meyveler arasında’ ‘la maktûatin’ ifâdesi ile 

bunların mevsimlik meyveler olmayacağı ve devamlı bulunup tükenmeyeceği; ‘la memnûatin’ 

ifâdesiyle de dünyâdaki bağ ve bahçelerde olduğu gibi bu meyvelerden almak için herhangi (bir) 

engelle (diken, yükseklik vb.) karşılaşılmayacağı kast olunmaktadır. (MEVDÛDİ, 6/91) 

İbn Kesir der ki: ‘Yâni onların yanında türlü, çeşitli ve pek çok meyveler vardır ki, hiçbir göz onların 

benzerini görmemiş, hiçbir kulak onlar gibisini işitmiş değildir, hiçbir insanın hatırından da böylesi 

geçmemiştir. Nitekim yüce Allah şöyle buyurmuştur: ‘Onlara ne zaman bunlardan bir meyve rızık 

olarak verilirse ‘bu evvelce rızıklandığımız şeydi’ derler, onlara birbirine benzeyen böyle 

nîmetler verilecek.’ (Bakara, 2/25) yâni, şekli şekline benzemekle birlikte tatları farklı olacaktır.’ (S. 

HAVVÂ, 14/364) 
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‘ve yüksek döşeklerde (hûrilerle)dirler.’ Ebû Ubeyde demiştir ki: ‘Burada firaştan maksat 

kadınlardır. Yükseklik de mânevi yüksekliktir yâni değer üstünlüğüdür. (ELMALILI, 7/399)  

(35-38).‘Gerçekten onları Biz yeni bir yaratılışla yarattık.’ Yâni doğum olmaksızın onları yeni 

baştan yarattık. Ya (…) yoktan varedilip yaratılanlardır yâhut (..) yeniden yaratılışları tekrarlanan 

kadınlardır. (S. HAVVÂ, 14/364) 

Yâni onlar daha önce gözleri çapaklanmış kocakarılar iken, ikinci yaratılışta onları yeniden eşlerine 

düşkün bâkireler hâlinde yarattık. Yâni daha önce bâkire olmadıkları hâlde, bâkire oldular. 

Tatlılıklarıyla, zarafet ve güzellikleriyle kocaları tarafından sevilen kimseler oldular. (S. HAVVÂ, 

14/393)  

Hadis: Rasûlullah (s)’e bir kocakarı geldi ve ona: ‘Ya Rasulallah, Allâh’a duâ et, beni cennete 

koysun’ dedi. Rasûlullah: ‘Ey falancanın annesi, cennete aslâ kocakarı giremez’ buyurdu. Bunun 

üzerine kadın, ağlayarak döndü. Rasûlullah buyurdu ki: ‘Ona haber verin kocakarı olarak giremez, 

çünkü Allah Teâlâ buyurmuştur ki, ‘Şüphesiz Biz onları yeni bir yaratılışla yaratmışızdır.’ 

(Tirmizi’den ELMALILI, 7/399, 400) 

‘ve onları bâkireler kıldık.’ Bu kimseler, sâlih amelleri dolayısıyla cenneti hak etmiş mümine 

kadınlardır. Bu kadınlar dünyâda iken, ne kadar yaşlanmış olurlarsa olsunlar, Allah onları 

gençleştirecek, cennete genç, güzel ve bâkire olarak gireceklerdir. Şâyet eşleri sâlih müminlerse 

cennette onlarla birlikte olacaklardır. Şâyet mümin değillerse, Allah bu mümine kadınları cenneti hak 

etmiş başka müminlerle evlendirecektir. (MEVDÛDİ, 6/93) 

‘Eşlerine düşkün’ Urub, arub’un çoğuludur. Bu kelimenin üç farklı tefsîri vardır: (1) Kocalarını çok 

seven kadınlar, (2) Cilvelî, nazlı, edâlı kadınlar, (3) Güzel söz söyleyen kadınlar. Şüphesiz cilve ve 

anlatım güzelliği de, sevişmenin en lâtif sebeplerinden ve edâlı kadının şiârındandır. ‘Etrâb: hep aynı 

yaşıt’ yâni yaşları da eşit, hep birbirine denktir.   Tirmizi’nin Muaz (r)’dan rivâyet ettiği bir hadiste 

şöyle buyurulmuştur: ‘Cennet ehli cennete tüysüz, bıyıkları henüz terlemeye başlamış, gözleri sürmeli, 

otuz, otuzüç yaşlarında girerler.’ (Tirmizi’den, ELMALILI, 7/400) 

‘Yemîn ashâbı için.’ Biz onları bu şekilde Yemin Ashâbı için var edeceğiz, demektir. (S. HAVVÂ, 

14/364)  

(39, 40).‘Birçoğu öncekilerden’ yâni öncekilerden birçok topluluk, Yemin Ashâbından olacaktır, 

‘birçoğu da sonrakilerdendir.’ Sonrakilerden de büyük bir topluluk Yemin Ashâbından olacaktır. (S. 

HAVVÂ, 14/364) 

Hadis: Said b. Cübeyr (r), Abdullah b. Abbas (r)’nın şöyle dediğini rivâyet eder: ‘Rasul-i Ekrem (s) 

birgün yanımıza çıkageldi de şöyle buyurdu: ‘Bana geçmiş ümmetler gösterildi. Kimi peygamberin 

yanında bir, kiminin yanında iki adam olduğu hâlde geçmeğe başladılar. Bir peygamberin yanındaki 

dokuz kişilik bir gurupla, birinin yanında bu sayıda bir gurup olmadığı hâlde,  diğer bir peygamberin 

ise yanında hiç kimse bulunmadığı hâlde geçtiğini gördüm. Bana şöyle şöyle bak denildi. Bütün ufku 

kaplayan çok büyük bir kalabalık daha gördüm. Bana: ‘İşte bunlar senin ümmetindir. Bunlarla birlikte 

hiçbir hesap sorulmadan cennete yetmişbin kişi girecektir’ denildi. (Buhâri Tıb 42, Rikak 50, 

Müslim Îman 374’den İ. H. BURSEVİ, 20/479, 480)   

 

56/41-48  NE  YAZIK  O  SOLDAKİLERE!  
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41. (Âhirette amel) defteri solundan verilenler(e gelince, onlar) ne (bedbaht) sol ehlidirler! 

42-44. (Kâfirler, kavurucu) bir sıcaklık ve kaynar su içinde, serinliği ve faydası olmayan kapkara 

dumandan bir gölgededirler. 

45, 46. Çünkü kâfirler, bundan önce (dünyâda) zevklerine düş(üp az)mışlar ve (aldırmadan) 

büyük günah üzerinde ısrar edip gidiyorlardı. 

47, 48. Bunlar diyorlardı ki: “Biz hakikaten öldüğümüz, bir toprak ve bir kemik yığını 

olduğumuz zaman mı, diriltilecekmişiz?” 48. “Evvelki atalarımız da mı?” 

 

41-48. (41).‘Soldakiler’ Bu âyet-i kerîme, kâfirlerin durumlarını ayrıntılı olarak açıklamaya bir 

başlangıçtır. Allah Teâlâ’nın ‘Âyetlerimizi inkâr edenler ise işte onlar soldakilerdir. Cezâları, 

kapları üzerine sımsıkı kapatılmış bir ateştir.’ (el Beled, 90/19, 20) beyânından anlaşıldığına göre, 

bu âyette geçen ‘soldakiler’den maksat kâfirlerdir. ‘Ne yazık o soldakilere!’ Yâni Kıyâmet günü 

onların başlarına gelecek kötülükleri ve durumlarının ne kadar zor ve ağır olacağını bilemezsin. (İ. H. 

BURSEVİ, 20/482, 483)   

(42-44).‘Kâfirler içlerine işleyen bir sıcakta; kaynar sulardadırlar.’ Semûm: Vücudun ve derinin 

gözeneklerinden içeriye doğru giren, iliklere ve beyinlere kadar işleyen zehirli, sıcak, kavurucu bir 

ateş. Hamîm; Harâreti en ileri dereceye ulaşmış kaynar su. O kavurucu ateş, cehennemliklerin 

bedenlerini ve ciğerlerini yakacağı vakit, onlar bu kaynamış suya koşacaklardır. Tıpkı yangından, o 

yangını söndürmek için suya koşanlar gibi. Ancak oraya varınca suyun son derece sıcak ve kaynamış 

olduğunu göreceklerdir. Nitekim âyet-i kerîmede şöyle buyrulur: ‘Onlara, içince bağırsaklarını 

paramparça eden kaynar sudan içirilir.’ (Muhammed, 47/15, Ö. ÇELİK, 5/16, 17.) 

‘Ve zifirden bir gölge’ kömür veya kurum gibi kararıp duran, sisli, boğucu bir gölge ‘içindedirler.’ 

Yahmûm, kömür gibi simsiyah olan şey, zifir ve kara duman mânâlarına gelir. Buna zulmet 

denilmeyip de gölge isminin verilmesi alay içindir. İbnü Abbas’tan gelen bir rivâyette de, cehennem 

halkını her tarafından kaplayıp, kuşatan perdenin ismi olduğu zikredilmiştir. ‘Serin de değil, kerîm de 

değil,’ yâni hiçbir hayır ve menfaati ve hiçbir güzelliği olmayan bir gölgedir. (ELMALILI, 7/402-3)       

(45, 46).‘Çünkü kâfirler, bundan önce (dünyâda) zevklerine düş(üp az)mışlardı.’ İbn Kesir der ki: 

‘Yâni onlar dünyâ hayâtında nîmetler içerisinde nefislerinin lezzet ve arzularına yönelmiş ve 

peygamberlerinin kendilerine getirdiklerine dönüp bakmayan kimselerdi.’ (S. HAVVÂ, 14/365) 

‘ve (şirk ve benzeri) büyük günah işlemekte direnir dururlardı.’ Yâni, zenginlik onları olumsuz 

yönde etkilemiştir. Allâh’a şükretmeleri gerekirken, O’nun nîmetlerine nankörlük etmişler, 

nefislerinin arzusuna uymuşlar ve böylece Allâh’ı unutmuşlardır. ‘Büyük günah işlemekte ısrar 

ediyorlardı.’ Büyük günah oldukça kapsamlı bir ifâdedir. Bu ifâde ile şirk, küfür, ateizm, 

ahlâksızlık, fâsit ameller vs. kast olunmaktadır. (MEVDÛDİ, 6/93) 

(47, 48).Onlar müşrik oldukları hâlde ve inat ve azgınlıklarının en ileri derecede bulunması sebebiyle 

‘biz öldükten, toprak ve kemik yığını hâline geldikten sonra, biz mi bir daha diriltileceğiz?’ 

diyorlardı. Yâni, etlerimizden ve derilerimizden bir kısmı toprak, bir kısmı da çürümüş ve dağılmış 

kemik hâline geldikten sonra mı yeniden diriltileceğiz (diyorlardı) (İ. H. BURSEVİ, 20/486)    

‘Önceki atalarımız da mı?’ Acaba bizden önce ölen anne ve babalarımız da diriltilirler mı? (İ. H. 

BURSEVİ, 20/486) 
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56/49-56  CEZÂ  GÜNÜNDE  SUNULACAK  ZİYÂFET 

49, 50. (Rasûlüm! O inkârcılara) söyle: “Şüphesiz hem öncekiler hem sonrakiler, belli bir günün 

muayyen bir vaktinde mutlaka toplanmış (olacak)lardır.” [bk. 11/103-105] 

51-53. Sonra siz, ey sapıklar (ve dirilmeyi) yalanlayanlar! 52. Elbette (cehennemin) zakkum 

ağacından yiyeceksiniz. [bk. 17/60; 37/62-64] 53. Karınları(nızı) hep onunla dolduracaksınız. 

54. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. 

55. (Kaynar suyu) susuzluk hastalığına tutulmuş develerin içtiği gibi içeceksiniz (içtikçe de 

susuzluğunuz artacak). 

56. İşte cezâ gününde kâfirlerin ağırlanması bu (şekilde)dir. 

 

 

49-56. (49, 50).‘(Rasûlüm! O inkârcılara) söyle: “Şüphesiz hem öncekiler hem sonrakiler, belli bir 

günün muayyen bir vaktinde mutlaka toplanmış (olacak)lardır.” İbn Kesir der ki: ‘Yâni, ey 

Muhammed, sen onlara şunu bildir: Âdemoğullarının öncekileri de sonrakileri de – hiçbirisi müstesnâ 

olmaksızın - Kıyâmette toplanacaklardır. Bunun için belli bir vakit vardır, ne öne alınır ne sonraya 

bırakılır.’ (S. HAVVÂ, 14/365, 366) 

(51, 53).‘Sonra siz, ey sapıklar (ve dirilmeyi) yalanlayanlar!’ ‘Elbette zakkum ağacından 

yiyeceksiniz.’ Yüce Allah, başka bir sûrede bu ağacın tomurcuklarının şeytanın başına benzediğini 

belirtiyor. Gerçi hiç kimse şeytanın başını görmemiştir. Fakat sâdece sözü ile insana çok şeyler 

anlatıyor. Üstelik ‘zakkum’ sözcüğü, tırmalayıcı ses yapısı aracılığı ile insanın zihninde yapışkan, 

sert, tırmalayıcı, batıcı bir imaj uyandırıyor. İnsan bu sözcüğü telâffuz ederken avuçlarının, hattâ 

gırtlağının tırmalandığını hissediyor. Zakkum ağacı, defterleri sağdan verilecek olanlara sunulacak 

olan ‘dikensiz sedir ağaçları’ ile ‘meyve yüklü muz ağaçları’nın karşılığıdır. (S. KUTUB, 9/509)  

(54, 55).‘Karınları(nızı) hep onunla dolduracaksınız.’ ‘Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz.’  

‘Susuzluk hastalığına tutulmuş develerin içtiği gibi içeceksiniz (içtikçe de susuzluğunuz artacak).’ 

El Hîm: ehyem’in veya heymâ’nın çoğuludur. Hüyam hastalığına tutulmuş deve, demektir. Hüyam, 

deveye ârız olan bir susuzluk illetidir ki, bu hastalığa yakalanan deve suya bir türlü kanmaz. İşte 

onlar da bu deve gibi zakkûmu yer, kaynar suyu içer içer ama aslâ kanmazlar. (ELMALILI, 7/403) 

Nesefi der ki: ‘Yâni yüce Allah onlara öyle bir susuzluk musallat edecektir ki, bu onları 

bağırsaklarını paramparça eden kaynar suyu (hamîm) içmeye mecbur edecektir ve bundan susuzluk 

çekme hastalığına yakalanmış develer gibi içeceklerdir.’ (S. HAVVÂ, 14/366)  

(56).‘Bu, onlara o din günü sunulacak ziyâfettir.’ Nüzul, konuk, misâfir gelince kahve veya 

kahvaltı gibi ilk sunulan yiyecek ve içeceklerdir. Konuklara ilk defa böyle şeyler takdim edilince, artık 

daha sonraki azâbın nasıl şiddetli olacağı düşünülmelidir. Bu beyandan sonra inkârcıları susturmak ve 

azarlamak için değişik bir hitap tarzı ile buyruluyor ki: ‘Biz sizi yarattık, hâlâ tasdik etmeyecek 

misiniz?’ (ELMALILI, 7/403, 404) 

56/57-67  DÜŞÜNÜP  İBRET  ALMANIZ  GEREKMEZ Mİ? 
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57. (Ey kâfirler!) Sizi, biz yarattık. O hâlde tasdik etmeniz gerekmez mi? [bk. 30/27; 19/67] 

58, 59. (Rahimlere) döktüğünüz meniye (onun insan olmasına) ne dersiniz? 59. Onu (bir insan 

olarak) siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz? 

60, 61. (Ey insanlar!) Aranızda ölümü takdir (ve vaktini tayin) eden biziz. Sizi (öldürüp veya helâk 

edip yerinize) benzerlerinizi getirmemizin ve sizi bilmediğiniz bir âlem (olan âhiret)te yeniden var 

etmemizin kimse önüne geçemez. [krş. 6/6; 35/16; 70/41; 76/28] 

62. (Ey kâfirler!) Yemin ederim ki ilk yaratılışı(nızı) bildiniz. O hâlde (öldükten sonra da yeniden 

diriltileceğinizi) düşünmeniz gerekmez mi? 

63, 64. (Ey insanlar!) Ekip durduğunuz toprağa baktınız mı? Siz mi onu (yerden) bitiriyorsunuz, 

yoksa bitiren biz miyiz? 

65-67. (Ey insanlar!) Dileseydik, elbette onu bir çer çöp yapardık. Siz de şaşar kalır (ve emek 

verdiğinize pişman olur)dunuz. 66-67. “Hakikaten biz borç altına girdik (ziyandayız), daha 

doğrusu (ürünlerden) mahrûmuz.” (derdiniz). 

 

57-67. (57).Şânı yüce Allah, öldükten sonra dirilişin gerçekleşeceğini vurgulayarak ve onu 

yalanlayarak ‘Öldüğümüzde, toprak ve kemik olduğumuzda mı; biz mi yeniden diriltileceğiz?’ 

(âyet 47) diyen sapık ve inkârcıların arasından bugünü yalanlayanları reddetmek üzere böyle bir soru 

sormaktadır. Onların bu sözleri ise, yalanlamak ve öldükten sonra dirilişi uzak bir ihtimal olarak 

görmek anlamında söylenmiştir. O bakımdan yüce Allah: ‘Sizi Biz yarattık.’ diye buyurmuştur. Yâni 

önce söze değer bir şey değil iken daha sonraları sizi yoktan var eden Bizleriz. Peki, yoktan var 

etmeğe kâdir olan, öncelikle ve daha mantıki bir sonuç olarak yeniden yaratmaya kâdir olmaz mı? 

İşte bundan dolayı da ‘Hâlâ tasdik etmez misiniz?’ diye buyurmuştur. Yâni niçin öldükten sonra 

dirilişi tasdik etmez, doğru kabul etmezsiniz? Daha sonra yüce Allah: ‘Dökmekte olduğunuz meniyi 

gördünüz mü…’ diye onlara karşı delil göstermektedir. (İbn Kesir’den, S. HAVVÂ, 14/368, 369)  

(58).Şunu belirtelim ki, her birisi yüce Allâh’ın ‘Gördünüz mü?’ buyruğu ile başlayan dört ayrı delil 

gelecektir. Bunların her birisi de onlara karşı bir delillendirme ve hüccet ortaya koymak özelliğine 

sâhiptir. (S. HAVVÂ, 14/369) 

(1).Birinci Delil (Âyet 58-62): ‘(Rahimlere) döktüğünüz meniye ne dersiniz?’ ‘Onu (bir insan 

olarak) siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz?’ Gıdâdan onu yaratanlar sizler misiniz 

yoksa Biz mi yarattık? Veya: Rahimlerde onu yerleştiren ve orada yaratan, takdir eden, ona sûret veren 

ve onu eksiksiz bir insan hâline getiren sizler misiniz, yoksa bütün bunları yaratan Allah mıdır? 

Yaratanlar onlar olmadıklarına göre, yaratanın Allah olduğunu kabul etmekten başka bir yol kalmıyor. 

(S. HAVVÂ, 14/370) 

‘O meniyi siz mi yaratıyorsunuz yoksa Biz mi yaratıcılarız?’ (..) Siz değil Biz yaratıyoruz 

anlamındadır. ‘Biz’ ve ‘yaratıcılar’ olarak çoğul (kalıbı) azamet çoğuludur. Yüce Allâhın çokluğu 

anlamına gelmez. ‘Hâlik’ yüce Allâh’ın en güzel isimlerinden biri olup, ‘bütün varlıkları yaratan’ 

demektir. Herşeyi yaratan yüce Allah’tır, O’ndan başka hiçbir yaratıcı yoktur. (İ. KARAGÖZ 7/550)  

İnsanın yaratma eylemindeki rolü, erkeğin kadın rahmine meni akıtmasından ibârettir. Erkeğin ve 

kadının işi bu noktada biter. Bu noktadan sonra sınırsız güç işe el koyar. Bu basit sıvıyı işlemeye 

başlar. Ona can verir. Onu geliştirir. Onun iskeletini çatar. İçine ruh üfler. İlk insanın sahneye 



128 
 

çıktığından beri bu mûcize, sâdece yüce Allâh’ın meydana getirebildiği bu olağanüstü olay her an 

tekrarlanır durur. Böyleyken insan bu olayın özünü, mâhiyetini kavrayamaz; nasıl meydana geldiğini 

bilmez. Nerede kaldı ki, onun oluşumuna katkıda bulunsun! (S. KUTUB, 9/512) 

(…) Bu tek hücrenin ana rahmine düşmesinden başlayarak canlı bir varlık hâline gelmesine kadar 

uzayan hikâyesi akla-hayâle sığmaz derecede şaşılacak bir serüvendir. (…) Bu tek hücre ana 

rahminde bölünerek çoğalmaya başlar. Kısa süre sonra hücrelerin sayısı milyonları bulur. Bu 

üreyen hücreler gruplara ayrılırlar. Her grubu oluşturan hücreler, diğer grubu meydana getiren 

hücrelerden farklı özellikte olur. Çünkü her hücre grubu, insan organizmasının başka bir tarafını, ayrı 

bir sistemini oluşturmakla görevlidir. Meselâ, şunlar kemik hücreleri, şunlar kas hücreleri, şunlar 

deri hücreleri, şunlar da sinir hücreleridir. Ayrıca şu gruptaki hücreler gözleri oluşturmakla, şu 

gruptakiler kulakları oluşturmakla, şu gruptakiler de çeşitli salgı bezlerini oluşturmakla 

görevlidirler. İkinci gruptaki hücreler, birinci gruptaki hücrelere oranla daha özel niteliklidir. Her 

hücre grubu görev yerini bilir. Buna göre meselâ göz hücreleri görev yerlerini şaşırıp karın 

boşluğunda ya da ayaklar bölgesinde kümelenmeye kalkışmazlar. (…) Tıpkı bunun gibi, kulak 

hücreleri de ayak bölgesinde kümelenerek orada kulak meydana getirmezler. Bütün bu hücre 

grupları yüce yaratıcının gözetimi altında görevlerini yaparak insan organizmasını en güzel biçimde 

meydana getirirler. İnsanın bu alanda hiçbir rolü, hiçbir katkısı olmaz. (S. KUTUB, 9/512)     

Tevhid gibi Âhiret inancı da bir gerçektir. Düşünün bir kere; insanın mikroskop ile görmesinin dahi 

güç olduğu erkek spermi, kadının yumurtasıyla birleşerek bir hücre oluşturmaktadır. İşte insan hayâtı 

böylece başlar ve dokuz ay boyunca çeşitli safhâlardan geçer. Sonunda bir insan şeklini aldığında, 

annesinin bedeni onu dışarı çıkarır ve dünyâya gönderir. Tüm insanlar dünyâya bu şekilde gelmişlerdir 

ve hâlâ da gelmektedirler. Bu kadar hârikulâde bir şekilde insanları yaratan Allah, niçin belli bir süre 

için yarattığı bu insanları başka bir zaman ve başka bir tarzda yaratmaya kâdir olmasın. 

(MEVDÛDİ, 6/95) 

(60, 61).‘Aranızda ölümü Biz takdir ettik.’ Sonsuz hikmetleri içeren irâdemizin gerektirdiğine göre, 

her birinize bir süre belirledik ve pay ettik. ‘ve Biz önüne geçilenlerden değiliz.’ Yâni kimse Bize 

üstün gelemez. İrademizi alıkoyamaz. Her dilediğimizi, istediğimiz şekilde yaparız. Buna kâdiriz. 

(ELMALILI, 7/405) 

‘Böylece sizin yerinize benzerlerinizi getirelim ve sizi bilmediğiniz bir âlemde tekrar var edelim 

diye (ölümü takdir ettik.)’ Nesefi der ki: ‘Yâni Bizler, her ikisine de bir anda kâdir olanlarız. Sizin 

benzerlerinizi yaratmaya da size benzemeyenleri yaratmaya da kâdiriz. O hâlde sizi tekrar 

diriltmekten nasıl âciz kalabiliriz.’ (S. HAVVÂ, 14/370) 

Mesel, sıfat ve şekil anlamlarıyla maddi ve mânevi benzeyişi ifâde eden huy, kılık ve kıyafet demek 

olduğundan bu durumda da anlam şöyledir: ‘Gerek fikir ve ahlâk yönünden gerek şekil ve sûret 

yönünden bulunduğunuz ve bildiğiniz kılıklarınızı değiştirmeğe ‘ve sizi bilemeyeceğiniz bir 

yaratılışta var etmeğe kâdiriz.’ Bunun önüne hiç kimse geçemez. Bu anlam, hem dünyevi 

değişmeyi hem uhrevi yaratma olan dirilmeyi ifâde eder. Ayrıca hem tehdit hem müjdeyi içerir. 

(ELMALILI, 7/406)      

(62).‘Yemin ederim ki ilk yaratılışı bildiniz.’ Yâni önceleri söz edilmeğe değer hiçbir şey 

olmadığınız hâlde, sizi yaratanın Allah olduğunu bildiniz. O sizi yarattı; size göz, kulak ve kalpler 

verdi. ‘İyice düşünmeli değil misiniz?’ Bir defa bir şeye kâdir olan bir kimseye onu, ikinci defa 

yapmanın imkânsız olmayacağını düşünmeli değil misiniz? İbn Kesir der ki: ‘Yâni niçin düşünüp 

öğüt almıyor ve ilk olarak yoktan var etmeye gücü yetenin, ikinci olarak yaratmaya kâdir olacağını 
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anlamıyorsunuz? Hâlbuki yeniden yaratılışı iâde etmek, yoktan var etmekten öncelikle daha yerinde ve 

kabul edilebilir bir şeydir.’ (S. HAVVÂ, 14/370)   

(63, 64).(2).İkinci Delil (Âyet 63-67): ‘Toprağa ektiğinizi gördünüz mü?’ Yâni orayı sürerek ve 

ekerek yaptıklarınızı gördünüz mü? (S. HAVVÂ, 14/371) ‘Onu siz mi bitiriyorsunuz?’ Onu yerden 

bitip çıkmasını, beslenip büyümesini ve olgunluk sınırına ulaşan bir bitki hâline gelmesini siz mi 

sağlıyorsunuz, ‘yoksa bitiren Biz miyiz?’ Elbette siz değilsiniz. Bitiren Biz’iz. (İ. H. BURSEVİ, 

20/497)  

(65).‘Dileseydik, elbette onu bir çer çöp yapardık.’ Yetişmeden önce kırılmış, dökülmüş, 

süprüntüye dönüştürürüz. İbn Kesir der ki: ‘Yâni lütuf ve rahmetimizle onu bitirenler, size olan 

merhametimiz dolayısıyla bırakanlar Bizleriz. Eğer dilemiş olsaydık, Biz onu daha olgunlaşmadan ve 

biçilecek hâle gelmeden önce kuruturuz.’ (S. HAVVÂ, 14/371)  

‘Siz de şaşar kalırdınız.’ Nesefi der ki: ‘Yâni şaşırır kalırsınız veya onun için harcadığınız 

emeklerinize, yaptığınız masraflarınıza pişman olursunuz ya da kendileri sebebiyle böyle bir 

musîbete düçar olduğunuz, işlediğiniz günahlara pişman olursunuz. (S. HAVVÂ, 14/371, 372) 

(66, 67).‘Biz herhâlde çok zarardayız.’ Ektiğimiz tohumlar zâyi oldu. Yaptığımız masraflar boşa 

gitti yâhut borçlandık. Veya ‘garam’ın, helâk anlamına olduğu göz önünde tutulursa, inanın helâk 

olduk, mahvolduk anlamı da verilebilir. (ELMALILI, 7/407) 

“daha doğrusu mahrûmuz.” (derdiniz).’ Yâni ektiğimiz mahvolduğu gibi, yiyeceğimiz rızıklardan 

da mahrûmuz. Yâhut bundan böyle hiç kazanç ihtimâli kalmamış, herşeyden mahrum ve sefâlete 

mahkûmuz. Bu sözlerin bir cümlesi birisi, diğeri başka biri tarafından söylenmek sûretiyle karşılıklı 

konuşma tarzında tekrar tekrar ifâde edilir. (ELMALILI, 7/407) 

Şânı yüce Allah bitkileri bitirmek gerçeğini bunun olgunlaştırılmasını kendisinin yaratıcı oluşuna 

delil olarak göstermektedir. Yaratanın O olduğu sâbit olduğuna göre, artık ibâdet etmeyen, takvâ 

sâhibi olmayan, Allâh’ı ve Rasûlünü yalanlayan ve âhiret gününü uzak bir ihtimal olarak görenlere 

karşı delil ortaya konulmuş demektir. (S. HAVVÂ, 14/372)   

 

56/68-74  ŞÜKRETMENİZ  GEREKMEZ Mİ? 

 

68, 69. (Ey insanlar!) İçtiğiniz suyu gördünüz mü? O suyu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa 

indiren biz miyiz? [bk. 15/22; 16/10; 39/21] 

70. Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. (İçmek mümkün olmazdı.)  O hâlde 

şükretmeniz gerekmez mi? 

71-73. (Ey insanlar!) (iki yeşil ağaçtan) çakmakta olduğunuz ateşi gördünüz mü? Onun ağacını siz 

mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu bir ibret ve (çölde) konaklayanlara da bir fayda 

vesîlesi yaptık. [bk. 36/80] 

74. (Ey Peygamberim!) O hâlde pek yüce Rabbinin adını tesbih et (O’nu noksan sıfatlardan tenzih 

edip, yücelt). 
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68-74. (68, 69).(3). Üçüncü Delil (Âyet 68-70): ‘Ya içmekte olduğunuz’ içmeye elverişli tatlı ‘suyu 

gördünüz mü? Buluttan onu siz mi indirdiniz yoksa’  kudretimizle onu ‘Biz miyiz indirenler? 

İsteseydik onu tuzlu bir su yapardık.’ İçilemeyecek şekilde tuzlu veya acı yapardık. Bu ise meselâ, 

denizlerden suyun buharlaştığı gibi tuzun da buharlaşması için gereken ortamı hazırlamak sûretiyle 

olabilirdi. ‘Öyleyse şükretmeli değil misiniz?’ Ne diye şükretmiyor, O’na ibâdet etmiyor, takvâ 

sâhibi olmuyor, O’nu tevhid etmiyorsunuz. Buharlaşma, yağmur ve yeryüzünde su deverânı gerçeği 

söz konusu edilerek, hikmet gerçeği ile yaratanın varlığına delil ortaya konulmaktadır. (S. HAVVÂ, 

14/373)  

(70).‘Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O hâlde şükretmeniz gerekmez mi?’ Bu âyet 

Allâh’ın hikmet ve kudretine işâret etmektedir. Çünkü suyun hayat verici özelliğinden başka bir 

özelliği de belli bir derece ısıda buharlaştığında içinde buharlaşan suyun saf olmasıdır. Şâyet su bu 

özelliğe sâhip olmasaydı, denizlerden buharlaşan su, içeriğinde tuz da bulunduracak ve sonuçta 

yağmur yağdığında tüm yeryüzü çorak hâle gelecekti. Aynı zamanda bu suyu insanlar içemeyecek ve 

hiçbir bitki yetişemeyeceği için yeşillik olmayacaktı. Şimdi bir düşünün, sağır ve kör bir kuvvet 

böylesine hikmet ve kudrete dayalı bir nizam kurabilir mi?  (MEVDÛDİ, 6/98, 99) 

(71-73).(4).Dördüncü Delil (Âyet 71-74): ‘(iki yeşil ağaçtan) çakmakta olduğunuz ateşi gördünüz 

mü? Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu bir ibret ve (çölde) 

konaklayanlara da bir fayda vesîlesi yaptık.’  72’nci âyette geçen ‘ağaç’ anlamındaki ‘şecere’ 

kelimesi genellikle bedevi Araplarca iyi bilinen ve birbirine sürtülmesiyle ateş çıkaran ağaç türü 

olarak anlaşılmıştır. (Bu konuda bk. Yâsin 36/80) Buna göre 73’üncü âyetteki ‘mukvin’ kelimesinin 

de sözlük anlamıyla ‘çöl yolcuları ve açlık çekenler’ diye çevrilmesi uygun olmaktadır. Belirtilen 

kişiler açısından ateşin ve ona kaynaklık eden ağacın – gerek yemek pişirip açlığı giderme, gerekse 

satıp maişet temin etmede - sağladığı yarar açıktır. Fakat âyetin lâfzi anlamı bu olsa da burada ateşin, 

sürtünme yoluyla meydana gelen yanma olayının, hattâ daha geniş bir yorumla ışığın insan 

hayâtındaki önemine, yine ateşin kontrol edilebilir hâle gelmesinin medeniyetin oluşmasındaki 

rolüne dikkat çeken bir örneklendirme yapıldığı söylenebilir. (KUR’AN YOLU, 5/226) 

‘Biz onu bir ibret’  yâni zinad ateşini cehennem ateşini hatırlatması ‘için yarattık.’ Şöyle ki, Biz 

onların geçim sebeplerini bu ateşe bağladık ki, ona bakıp tehdit edildikleri cehennem ateşini 

hatırlasınlar. Yâhut biz onu bir öğüt, hatırlatma ve cehennem ateşine bir örnek olarak yarattık. 

Hadis: Nitekim Peygamber Efendimiz (s) şöyle buyurmuştur: ‘İnsanoğlunun yakmakta olduğu bu 

ateş, cehennem ateşinin yetmiş parçada bir parçasıdır.’ (Buhâri Bed’ül Halk 10, Tirmizi Cehennem 7, 

İbn Mâce Zühd 38Dârimi Rikak 120, Muvatta Cehennem 1’den İ. H. BURSEVİ, 20/505). 

(74).‘O hâlde pek yüce Rabbinin adını tesbih et.’ Yâni bu nîmetleri ihsan edip duran Rabbin çok 

büyüktür, şirk ve noksanlıklardan münezzehtir. Onun için O’na azametini tenzih ederek tesbih eyle 

yâhut namaz kıl. (ELMALILI, 7/408) 

Yüce Rabbinin ismini tesbîh et, ‘namaz kıl’ anlamına da gelir. Hz. Peygamber (s) bu âyet inince ‘Bu 

emri namazların rükûunda yerine getirin.’ (Hâkim Müstedrek 1/225, No 817) Biz namazlarımızın 

rükûunda ‘Sübhâne Rabbiye’l Azim / Yüce Rabbimi noksan sıfatlardan tenzih ederim’ diyerek bu 

emri yerine getiriyoruz.(İ. KARAGÖZ 7/558)  

 

56/75-82  O,  ÂLEMLERİN  RABBİNDEN  İNDİRİLMİŞTİR 
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75-79. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki doğrusu bu (yemin) eğer bilirseniz büyük bir 

yemindir. 77-79. Şüphesiz o, korunmuş bir kitapta (yazılı) olan pek değerli Kur’an’dır ki O’na 

(gökyüzünde günahlardan) temizlenmiş (melekler) dokunabilir.  

80. (O) âlemlerin Rabbinden indirilmiştir. 

81, 82. (Ey kâfirler!) Şimdi siz, bu (ilâhî) sözü mü küçümsüyor / hor görüyorsunuz? 82. Siz, (o 

Kur’an’dan faydalanmak yerine) ondan nasibinizi, yalanlamakla mı alıyorsunuz. 

 

75-82. (75-79).‘Yıldızların yerlerine yemin ederim ki doğrusu bu (yemin) eğer bilirseniz büyük 

bir yemindir.’ Astronomi bilimine göre, ışık hızıyla dünyâya en yakın yıldızın uzaklığı 45 yıldır. 

Evrende, ışığı henüz dünyâya ulaşmamış yıldızların varlığından söz edilmektedir. Bu kadar büyük 

ve geniş alana, galâksilere yayılan yıldızların bulunduğu yer, doğması batması, yörüngesi, burçlar ve 

uzaydaki ‘kara delikler’ dikkate alınınca bunun büyük bir oluşuma yapılan yemin olduğu anlaşılır. 

(H. DÖNDÜREN, 2/852)   

Astronomi bilginlerinin dediklerine göre uzay boşluğunda milyarı aşkın sayıda yıldız ve gök cismi 

vardır. Bu yıldızların ve gezegenlerin bir bölümü çıplak gözle görülebilir, diğer bir bölümü sâdece 

uzun menzilli dürbünlerle ve teleskoplarla görülebilir, başka bir bölümünden ise birtakım sinyaller 

alınabilir, fakat teleskop ekranlarında görülmeleri mümkün değildir. Bütün bu yıldızlar ve gezegenler 

biçimini bilmediğimiz yörüngelerinde hareket ederler. Herhangi bir yıldızın mıknatıs alanı, başka 

bir yıldızın mıknatıs alanı ile hiçbir noktada çakışmaz. Tıpkı bunun gibi, hiçbir yıldızın başka bir 

yıldızla çarpışması söz konusu değildir. (S. KUTUB, 9/517) 

Yıldızların yörüngeleri arasındaki uzaklık bir hikmete ve plânlanmış bir ölçüye göre belirlenmiştir. 

Bu uzaklık yıldızlar ve gök cisimleri arasındaki karşılıklı etkilenmelerle uyumludur. Bu uyum 

sâyesinde bütün bu gök cisimlerinin uçsuz bucaksız evrendeki karşılıklı (dengeleri) oluşmaktadır. (S. 

KUTUB, 9/517)  

‘O elbette şerefli bir Kur’an’dır.’ Kerîm, çok faydalı ve feyizli anlamınadır. Çünkü dünyâ ve âhirete 

dâir birçok önemli ilmin esaslarını içermektedir. Diğer bir anlam ile gâyet güzel, hoş, yüceltmeye ve 

hürmete lâyık demektir. Ayrıca bu kelimeye, Allah katında değerli anlamı da verilmiştir. 

(ELMALILI, 7/411) 

Evet, ‘Bu kitap yüce Kur’an’dır.’ Yoksa müşriklerin iddiâ ettikleri gibi ne bir kâhin sözü, ne bir deli 

saçması, ne Allâh’a yakıştırılmış bir uydurma, ne eski kuşaklardan kalma bir masal ve ne de 

şeytanlar tarafından getirilmiş bir mesajdır. Bütün bunlar ve bunlara benzer daha birçok müşrik 

iddiâları tümü ile asılsızdır. Bu kitap yüce bir Kur’an’dır. Kaynağı bakımından yücedir, başlı başına 

yücedir, gösterdiği yolun yönü bakımından yücedir. (S. KUTUB, 9/517) 

‘Korunmuş bir kitaptadır.’ Bu kitap (…) levh-i mahfuzdur. Koruma altına oluşundan kasıt ise, 

bâtılın herhangi bir şekilde ona ulaşamamasıdır. Veya Mukarreb meleklerin dışındakilere karşı 

koruma altında olmasıdır. Onların dışında kalanlar o Kur’ân-ı Kerîm’i öğrenemezler.  (S. HAVVÂ, 

14/377) 

‘Ona (gökyüzünde) ancak (günahlardan) tamâmıyla arınmış (melek)ler el sürebilir.’ İbn Abbas’ın 

açıklamasına göre kasıt, meleklerdir. İbn Zeyd de: Kureyş kâfirleri bu Kur’ân-ı Kerîm’in şeytanlar 

tarafından indirildiği iddiâsında bulunmuştu. Şânı yüce Allah ise ona tamâmıyla arınmış kimselerin 

el sürebileceğini bildirdi; demektedir. (S. HAVVÂ, 14/377)  
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Çoğunluk fakihler Kur’ân’a abdestsiz el sürmenin câiz olmadığı görüşündedir. Delil: Hz. 

Peygamber’in Amr İbn. Hazm’a yazdığı mektupta: ‘Temiz olmadıkça Kur’ân’a el sürmemesini’ 

istemesidir. İmam Şâfii ve Mâlik bu görüşü benimsemiştir. Ebû Hanîfe’den ise, bu konuda iki görüş 

nakledilmiştir. Ondan gelen bir rivâyete göre abdestsiz (muhdes) Kur’ân’a el sürebilir ve okuyabilir. 

Bu görüş İbn Abbas, Şa’bi vb. seleften gelmiştir. İkinci rivâyete göre abdestsiz kişi, sâdece yazı 

olmayan dış kabuğuna el sürebilir, fakat yine ezbere okuyabilir. (Kurtubi’den H. DÖNDÜREN, 2/852) 

(…) Vâkı’a sûresi 77-79’uncu âyetleri bize öncelikle Kur’ân’ın ilâhi bir vahiy olduğunu, bu vahiyden 

de ancak ona inananların ve ilgi duyanların istifâde edebileceğini beyan etmektedir. Bu bakmdan 

diyebiliriz ki, (…) İbnü’s ‘Sâib el Kelbi, Rebi’ b. Enes, Hüseyin b. Fadl, Ebû Müslim el İsfehâni ve 

özellikle de Ferrâ ve Râgıp gibi dilbilimci müfessirlerin yaklaşımları fevkalâde isâbetli görünmektedir. 

Dolayısıyla sözünü ettiğimiz bu müfessirlerin anlayışlarına göre ‘Lâ yemessühü ille‘l mutahherûn’ 

âyetinin mushafa abdestli dokunmakla hiçbir ilgisi yoktur. Zâten İmâm-ı Azam Ebû Hanîfe de 

abdestsiz ve cünüp bir kimsenin Kur’ân-ı Kerîm’e dokunup onu yanında taşıyabileceğini câiz 

görmektedir. Bu da gösteriyor ki, Ebû Hanîfe de ilgili âyete yukarıda isimlerini zikrettiğimiz 

müfessirler gibi yaklaşmaktadır. Yâni o da söz konusu âyeti hidâyetle ilişkilendirmiştir. Çünkü ona 

göre de Kur’ân-ı Kerîm insanları doğru yola götüren bir kitâb-ı ilâhidir. Dolayısıyla ondan 

yararlananlar da hidâyete erenlerdir. O hâlde söz konusu âyetin Kur’ân’a mutlak anlamda 

dokunmayı değil, onun hidâyet ve hükümlerinden istifâde etmeyi söz konusu ettiğini 

söyleyebiliriz. (M. DEMİRCİ, 3/295) 

(80).‘(O) âlemlerin Rabbinden indirilmiştir.’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni bu Kur’ân-ı Kerîm, âlemlerin 

Rabbi olan Allah tarafından indirilmiştir. Onların söyledikleri gibi o bir büyü, kehânet ve şiir 

değildir, aksine o tartışılmaz bir haktır. Bunun ötesinde de fayda verebilecek bir hak yoktur.’ (S. 

HAVVÂ, 14/377) 

(81, 82).‘Şimdi siz, bu (ilâhî) sözü mü küçümsüyor / hor görüyorsunuz?’ Nesefi der ki: ‘Yâni bâzı 

hususlarda o hususa önem vermediğinden dolayı katı bir tutum takınmayıp yumuşak davranan ve ona 

aldırış etmeyen kimselerin yaptığını mı yapıyorsunuz?’ İbn Abbas der ki: Anlamı; sizler yalanlıyor, 

tasdik etmiyorsunuz, şeklindedir. (S. HAVVÂ, 14/377) 

‘Siz, (o Kur’an’dan faydalanmak yerine) ondan nasîbinizi, yalanlamakla mı alıyorsunuz.’  Yâni 

rızkınıza şükür olarak, yalanlama yolunu mu seçiyorsunuz? Yâni sizler, yalanlamayı şükür yerine mi 

koydunuz? (S. HAVVÂ, 14/377) 

Hadis: İmam Mâlik Muvatta’da rivâyet ediyor… Zeyd b. Hâlid el Cüheni dedi ki: ‘Hudeybiye’de 

Rasûlullah (s) bize yağmur yağan bir gecenin akabinde sabah namazı kıldırdı. Namazı bitirdikten 

sonra, insanlara doğru dönüp şöyle buyurdu: ‘Rabbinizin ne buyurduğunu biliyor musunuz?’ Ashab: 

‘Allah ve Rasûlü daha iyi bilir,’ dediler. Buyurdu ki: ‘Kullarımın bir kısmı Bana îman etmiş, bir kısmı 

da Bana kâfir olmuş olarak sabahı etti. Allâh’ın lütuf ve rahmeti ile bize yağmur yağdı, diyen kimse 

bana îman etmiş, yıldıza kâfir olmuş demektir. Şu şu yıldız sebebiyle bize yağmur yağdırıldı, diyen 

kimse ise Beni inkâr etmiş, yıldıza îman etmiş demektir.’ (Buhâri, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâi’den S. 

HAVVÂ, 14/401)   

 

56/83-96  CAN  BOĞAZA  DAYANDIĞI  ZAMAN 

83-85. (Ey insanlar!) Hele (can) boğaza gelince, 84, 85. O vakit siz, (ölenin yanında) bakıp 

durursunuz. 85. Biz, ona sizden daha yakınız. Fakat siz (ölüm meleğini) göremezsiniz. 
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86, 87. (Ey müşrikler!) Eğer (kıyâmette dirilip) hesâba çekilmeyeceğiniz sözünde doğru iseniz, o 

(çıkmakta olan can)ı geri çevirseniz ya! 

88, 89. Eğer (ölen kişi, Allâh’a) yakınlık kazanmışlardan ise, artık (ona) rahatlık, güzel rızık ve 

Na’îm cenneti vardır. 

90, 91. Eğer bahtiyar kimselerden ise: “Ey bahtiyarlardan olan! Selâm sana!” (denilir). 

92-94. Fakat (o ölen kimse Kur’ân’ı) yalanlayanlardan ve sapıklardan ise; onun için kaynar 

sudan bir ziyâfet ve cehenneme atılma vardır. 

95. Şüphesiz bu (sûrede anlatılanlar), kesin gerçeğin ta kendisidir. 

96. (Ey Peygamberim!) O hâlde Rabbini “Azîm” ismiyle tesbih et. 

 

83-96. (83).‘Hele can’ ölüm esnâsında ‘boğaza’ yemenin ve içmenin geçiş yerine ‘gelince,’ İbn Kesir 

der ki: ‘Yâni ölüm esnâsında can boğaza gelip can çekişince ‘o zaman siz bakar kalırsınız.’ Can 

çekişen kimseye ve onun çektiği ölüm sekerâtına bakar, durursunuz. ‘Biz ona’ meleklerimiz ile 

‘sizden yakınız, ama göremezsiniz.’ İbn Kesir’in dediği gibi: Yâni sizler o melekleri göremezsiniz.’ 

(S. HAVVÂ, 14/379)  

(84, 85).‘ve siz o zaman bakar durursunuz.’ Onun ölüm sarhoşluğunu görür, kurtaracak hiçbir şey 

yapamaz, acz içinde kara kara bakarsınız. ‘Biz ise ona’ o can çekişen arkadaşınıza ‘sizden daha 

yakınızdır.’ Gerek ilim, gerek kudret, gerek tasarruf cihetiyle olsun her hususta yakınız. Siz onun 

hâllerinden yalnız açıkta gördüğünüz izleri tanıyabilirsiniz. Onun mâhiyetine, niteliğine ve gizli 

özelliklerine vâkıf olamaz ve onlardan hiçbirini def edemezsiniz. Biz ise hepsini bilir ve dilediğimizi 

yaparız.     (ELMALILI, 7/412) 

‘fakat siz göremezsiniz.’ Siz Allâh’ın yakınlığını ve canı alan ölüm meleğini göremezsiniz. Bu cümle 

aynı zamanda insanların dünyâ gözü ile Allâh’ı ve melekleri göremeyeceklerini de ifâde eder. (İ. 

KARAGÖZ 7/565) 

(86, 87).‘Eğer siz cezâ görmeyecek iseniz’ Nesefi’nin ifâdesine göre; siz bir Rabbin kulu değilseniz, 

İbn Abbas’ın ifâdesine göre de, hesâba çekilmeyecek iseniz; ‘haydi onu geri çevirsenize!’ Yâni o can 

boğaza gelip dayandıktan sonra onu tekrar cesede geri çevirin bakalım; ‘doğru söyleyenler iseniz.’ 

Sizin Rabbinizin olmadığı; kahredilip mağlûp edilmeyeceğiniz ve hesâba çekilmeyeceğiniziddiânızda 

doğru iseniz, bunu yapınız.’ (S. HAVVÂ, 14/379)   

(88, 89).‘Eğer o kişi yakınlaştırılmışlardan ise rahatlık, güzel rızık ve Naîm cenneti onundur.’ 

Bunlar farzları, müstehapları işleyip haramları mekruhları ve bir kısım da mubahları terk eden 

kimselerdir. Yâni bunlar için rahatlık ve güzel rızık vardır. Ölüm esnâsında melekler onlara bu 

güzel müjdeyi verirler. Nitekim sahih bir hadiste de şöyle geçmişti: ‘Rahmet melekleri; ey güzel ve 

hoş bedende bulunan, o bedeni mâmur eden hoş ve güzel ruh; rahatlığa, hoş rızka ve sana karşı 

gazaplanmayan Rabbe doğru gitmek üzere çık!’ (İbn Kesir’den S. HAVVÂ, 14/404) 

(90, 91).‘Şâyet’ vefat eden kişi ‘Yemin ashâbından ise; selâm sana yemin ashâbından.’ Yâni 

melekler ona bu müjdeyi verir. Böyle olan birisine ‘Selâm sana’ derler. Yâni, senin için korkulacak 

bir şey yoktur. Sağlık ve esenliğe gidiyorsun, sen yemîn ashâbındansın. (İbn Kesir’den, S. HAVVÂ, 

14/406)  
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(92-94).‘Fakat (o ölen kimse Kur’ân’ı) yalanlayanlardan ve sapıklardan ise; onun için kaynar 

sudan bir ziyâfet ve cehenneme atılma vardır.’ Eğer o can çekişen kimse hakkı yalanlayan ve 

hidâyetten sapmış kimselerden ise, işte ona da kaynar sudan karınlarında bulunanları ve derileri 

kaynatarak eriten eritilmiş sıvıdan bir ziyâfet vardır, bir de cehenneme sokuluş. Yâni bütün yönleriyle 

kendisini kuşatan cehenneme bırakılacaktır. (S. HAVVÂ, 14/407)  

‘Şüphesiz bu, kesin gerçeğin ta kendisidir.’ İbn Kesir der ki: ‘Bu haber tartışılmaz, herhangi bir 

kimsenin kabulden kaçınamayacağı yakîn olan gerçeğin ta kendisidir.’ (S. HAVVÂ, 14/381) 

(95).(…) Seyyid Şerif’in Tarifât’ında izah edildiği üzere ‘yakîn’in üç mertebesi vardır: Bunlar ilmü’l 

yakîn, aynü’l yakîn, ve hakku’l yakîndir. Hakku’l yakîn, ilim ve müşâhededen geçerek fiili olarak  

gerçekleşip yaşanan hakikat demektir. Ayrıca denilmiştir ki hakku’l yakîn, kulun hakla yok olması 

ve onunla yalnız ilmen değil, hem ilim olarak, hem müşâhede ile, hem hâl olarak bâki olmasıdır. 

Meselâ, her akıllı insanın ölümü bilmesi ilmü’l yakîn, melekleri görmesi aynü’l yakîn, ölümü tatması 

da hakku’l yakîndir. (ELMALILI, 7/413)  

(96).‘O hâlde Rabbini “Azîm” ismiyle tesbih et.’ Bu sûrenin de tekrar eden âyeti budur. Allah 

Teâlâ, hakkı beyan ettikten sonra, kâfirlerin kabûle yanaşmamaları üzerine Rasûlüne buyuruyor ki, 

kâfirler kabul etmeseler de sen onları bırak. Onlar ister tasdik etsinler, ister yalanlasınlar, sen Rabbini 

tesbih et, hem de ‘Azîm’ (yüce) ismiyle tesbih et. (ELMALILI, 7/413) 

Hadis: İmam Ahmed rivâyet ediyor… Ukbe b. Âmir el Cüheni dedi ki: Rasûlullah (s)’e ‘Öyleyse 

Rabbini büyük adıyla tesbih et!’ buyruğu nâzil olunca, ‘Bunu rükûunuzda söyleyiniz’ diye buyurdu. 

Yine ona: ‘O, en yüce Rabbinin adını tesbih et’ (el A’lâ, 87/1) buyruğu da nâzil olunca Rasûlullah 

(s): ‘Bunu da secdelerinizde söyleyiniz’ diye buyurdu. Bu hadîsi bu şekilde Ebû Dâvud ve İbn Mâce 

de rivâyet etmiştir. (S. HAVVÂ, 14/407) 

Hadis: Ebû Hüreyre’den: Rasûlullah (s) buyurdu ki: ‘İki söz vardır ki, bunları söylemek dile hafif 

gelir ve bunlar mîzanda ağırdırlar, Rahman olan Allah tarafından da sevilirler: ‘Sübhana’llâhi ve bi 

hamdihi, sübhâna‘llâhi‘l azîm’: ‘Hamdiyle Allâh’ı tesbih ve tenzih ederim, Azîm olan Allâh’ı tesbih 

ve tenzih ederim.’ (Bu hadîsi Ebû Dâvud dışında diğer kütüb-i sitte sâhipleri de isnâdı ile bunun gibi 

rivâyet etmişlerdir. (S. HAVVÂ, 14/407, 408) 

________________________________________ 
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57. Hadîd Sûresi 

Medîne döneminde inmiştir. 29 âyettir. Hadîd, “demir” demektir. Sûre adını, demirin önemine işâret 

eden 25. âyetten almıştır. (H. T. FEYİZLİ, 1/536) 

Tesbih ifâdesiyle başladıkları için ‘müsebbihat’ diye anılan beş sûrenin ilkidir.(diğerleri Haşr, Saf, 

Cum’a ve Teğâbün sûreleridir). Hadîs: Hz. Peygamber yatmadan önce ‘müsebbihâtı okur’ ve bunlarda 

bin âyetten fazîletli bir âyetin bulunduğunu söylerdi. (Tirmizi Fezâilü’l Kur’an 21’den, KUR’AN 

YOLU, 5/234) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

57/1-6  O  SİZİNLE  BERÂBERDİR 

1. Göklerde ve yerde olan herşey, Allâh’ı tesbih eder. O, mutlak gâlip, hüküm ve hikmet 

sâhibidir. [krş. 17/44] 

2. Göklerin ve yerin mülkü (ve hükümranlığı yalnız) Allâh’ındır. Hem diriltir, hem öldürür. O, 

herşeye kâdirdir. 

3. O (Allah); hem ilktir, hem son(suz kalacak olan)dır. Zâhir’dir (varlığının delilleri açıktır). 

Bâtın’dır (zâtının hakikati gizlidir). O, herşeyi hakkıyla bilendir. 

4. O, gökleri ve yeri altı aşamada yaratan, sonra arşa hükümran olandır. Yere gireni, ondan 

çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni hep O bilir. (Ey insanlar!) Nerede olsanız sizinle 

berâberdir. Allah (bütün) yaptıklarınızı hakkıyla görendir. 

5. Göklerin ve yerin mülkü (ve hükümranlığı) ancak Allâh’ındır. Bütün işler ancak O’na 

döndürülür. 

6. Geceden (bir kısmını) gündüzün içerisine katar (böylelikle gündüzler uzar). Gündüzden de 

gecenin içerisine katar (böylelikle geceler uzar). O, sînelerin özünü hakkıyla bilendir. 

 

1-6.(1).‘Göklerde ve yerde olan herşey, Allâh’ı tesbih eder. O, mutlak gâlip, hüküm ve hikmet 

sâhibidir.’  Tesbih, Allah Teâlâ’nın zâtını ve sıfatlarını her türlü noksan sıfatlardan pak ve uzak 

tutmaktır. Göklerde ve yerde canlı cansız akıllı akılsız ne kadar varlık varsa kendilerine has dilleriyle 

ve hâlleriyle yüce Allâh’ı tesbih ederler. (bk. İsrâ 17/44, Ö. ÇELİK, 5/34) Bilindiği gibi Kur’an’ın bir 

âyetinde ‘Ey dağlar o (Hz. Dâvud) tesbih ettikçe siz de söylediklerini tekrarlayın.’ (Sebe, 34/10) 

buyuruluyor. Yâni dağların, Hz. Dâvud’un tesbihine koro hâlinde katıldıkları belirtiliyor. Elimizde bu 

gerçeği vurgulayan hadisler de vardır. Birkaç tânesini birlikte gözden geçirelim: Sahâbilerden Câbir’in 
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bildirdiğine göre Peygamberimiz şöyle buyuruyor: ‘Mekke’de bir kaya var. Bu kaya, 

peygamberliğimin ilk gecelerinde bana selâm verirdi. O kayayı şimdi de biliyorum. (Müslim) Öte 

yandan Hz. Ali (kv) şöyle diyor: ‘Bir keresinde Peygamberimizle birlikte Mekke’nin kenar 

semtlerinden birinde geziye çıkmıştık. Yolda rastladığımız her ağaç, her tepe ‘Esselâmü aleyke yâ 

Rasûlallah’ diyerek O’nu selâmlıyordu. (Tirmizi’den S. KUTUB, 9/529) 

Azîz; kuvvet sâhibi, kâdir ve kâhir anlamına gelir. Hiç kimse O’nun emirlerine karşı koyamaz ve 

herkes O’nun emirlerini yerine getirmek zorundadır. O’na karşı çıkan, O’ndan kaçıp kurtulamaz 

Hakîm ise, hikmet sâhibi demektir. Yâni O’nun yaptığı herşeyde bir hikmet vardır. Onun yaratışı, 

idâresi, emirleri ve yol göstermesi yine bir hikmete dayanmaktadır. Yaptıkları akla ve mantığa ters 

değildir, hiç birinde bir bilgisizlik yoktur. (MEVDÛDİ, 6/110) 

(2).‘Göklerin ve yerin mülkü (hükümranlığı) Allâh’ındır.’ Yâni âlemdeki bütün külli tasarruf, var 

etme, yok etme ve diğer bilinen ve bilinmeyen tasarrufların hepsi O’nun içindir. (ELMALILI, 7/417) 

‘Diriltir, öldürür.’ Yâni ölüleri diriltir, dirileri de öldürür. ‘ve O, herşeye kâdirdir.’  Yâni O’nun 

dilediği olur, dilemediği olmaz. (S. HAVVÂ, 14/422)  

(3).Üçüncü âyette zikredilen ‘evvel, âhir, zâhir, bâtın’ isimleri Hz. Peygamberin, Allâh’ın 

doksandokuz isminin sayıldığı ‘esmâ-i hüsnâ’ ile ilgili hadisin yanı sıra, onun şu şekilde başlayan bir 

münâcâtında da yer alır: ‘Allâh’ım sen evvelsin, senden önce olan yoktur. Sen âhirsin, senden sonra da 

hiçbir şey yoktur; Sen zâhirsin, senden daha açık ve üstün olan yoktur; Sen bâtınsın, senden daha gizli 

ve senden öte hiçbir şey yoktur. (Müslim Zikir 61) Bunların anlamları kısaca şöyledir: (a) Evvel: 

Allah Teâlâ kadimdir, ezelidir; varlığının başlangıcı yoktur; O, herşeyin başlangıcı ve başlatıcısıdır. 

(b) Âhir: Allah Teâlâ bâkîdir, ebedidir; varlığının sonu yoktur; herşey sonludur ve sonunda O’na 

ulaşmak üzere vardır. (c) Zâhir: Allah Teâlâ’nın varlığı ve varlığının kanıtları, kudretinin eserleri 

açıktır. O açıkta olanları bilir; üstündür, yücedir, hikmet sâhibidir. (d) Bâtın: O’nun zâtının içeriği 

gizlidir, yaratılmışlarca bilinemez; gözler O’nu göremez, akıllar O’nu idrak edemez, muhayyileler 

O’nu kuşatamaz. O ise bütün gizlilikleri bilir, herşeye nüfûz eder. (KUR’AN YOLU, 5/236) 

(4).‘Gökleri ve yeri altı aşamada yaratan, sonra da arşa istivâ eden O’dur.’ Ve bu O’nun 

kudretinin tecellîlerinden, mutlak Mâlik oluşunun delillerindendir. (S. HAVVÂ, 14/422)  

Allâh’ın Arş’a istivâsı mecâzi anlamda olup, bununla maksat, herşeyi yaratması, bütün varlıkları 

egemenliği altına alıp yönetmesidir. (10/3, 13/2, 20/5) ‘Allah her an bir iş üzerindedir’ (55/29) 

âyetinde belirtildiği üzere, yüce Allah varlık âlemini yaratıp bir kenara çekilmiş değildir. O ilmi, 

irâdesi, hikmeti ve lütfu ile her an varlık âlemi ile ilişkisini sürdürmekte ve yönetmektedir. ‘O’nun 

ilmi dışında bir yaprak dahi düşmez!’ (6/59; İ. KARAGÖZ 7/576)).  

‘Nerede olursanız olun O sizinle berâberdir.’ Allâh’ın insanlarla berâberliği mekân itibariyle değil, 

Allâh’ın insanları görmesi, duâlarını duyması ve bütün yaptıklarını bilmesi itibâriyledir. (İ. 

KARAGÖZ 7/576) 

‘Yere gireni,’ ışık, meteor, melekler gibi yerin dışından olup oraya girenleri yâhut tahıl, yağmur, ölüm 

ve buna benzer toprağın içine girenleri ‘de ondan çıkanı, yerden başka yere çıkan ruhları, melekleri, 

yapay  uyduları, fezâ gemilerini yâhut toprağından çıkan bitki, ekin ve meyveleri ‘de gökten ineni’ 

melekleri ve emirleri ‘de oraya yükseleni’ melekleri, ruhları, amelleri ve duâları ‘da bilir. Nerede 

olursanız olun, O sizinle berâberdir.’ Nesefi der ki: ‘Genel olarak ilim ve kudretiyle, özel olarak da 

lütuf ve rahmetiyle sizinledir. (S. HAVVÂ, 14/422) 
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‘Yerden çıkan şeyleri bilir.’ Yerden çıkan şey, su, bitkiler, mantarlar, gaz, petrol ve benzerleridir. (..) 

‘göğe çıkan şeyleri’ Göğe çıkan şey ruhlar, kulların duâları ve ibâdetleri, yeryüzüne inen melekler, su 

buhârı ve benzerleridir. (İ. KARAGÖZ 7/575) 

‘Allah yaptıklarınızı görmektedir.’ İbn Kesir der ki: ‘O, sizin üzerinizde gözeticidir. Amellerinize 

nerede olursanız ne hâlde bulunursanız bulununuz, tanıktır. İster denizde, ister karada, ister gece, ister 

gündüz, ister evlerin odalarında, ister çölde bulunun. Hepsi O’nun bilgisi açısından eşittir; hepsi de 

O’nun görmesi ve işitmesi söz konusudur. Sizin sözlerinizi işitir, yerinizi görür, bilir; gizlediğinizi 

bildiği gibi, fısıltılarınızı da bilir. (S. HAVVÂ, 14/423)     

(5).‘Göklerin ve yerin mülkü (hükümranlığı) ancak Allah’ındır.’ Sûrenin ikinci âyetinde de geçen 

bu cümle mânâyı pekiştirmek ve bundan sonra gelmekte olan âyete girizgâh olmak üzere 

tekrarlanmıştır. (İ. H. BURSEVİ, 20/552)  

‘Bütün işler ancak O’na döndürülür.’ Dünyâ – âhiret işlerinin tümü O’na dönecektir. Çünkü mutlak 

Mâlik ve tasarruf sâhibi sâdece O’dur. (S. HAVVÂ, 14/423)  

(6).‘Geceden gündüzün içerisine katar. Gündüzden de gecenin içerisine katar.’ İbn Kesir der ki: 

‘Yâni mahlûkâtında tasarrufta bulunan O’dur. Geceyi ve gündüzü evirip çevirir. Onları hikmetine göre 

dilediği şekilde takdir eder. Kimi zaman gece uzar gündüz kısalır,  kimi zaman bunun aksi olur. 

Kimi zaman da onları mûtedil hâlde bırakır. Kimi zaman kış mevsimi, kimi zaman bahar, sonra yaz, 

sonra sonbahar gelir. Bütün bunlar ise O’nun yarattıkları hakkında dilemiş olduğu hikmet ve 

takdîrine göre olmaktadır. (S. HAVVÂ, 14/423) 

‘O, sînelerin özünü hakkıyla bilendir.’ En gizli fikirleri, niyetleri, acı ve kederleri, her türlü duyguyu 

O bilir. (ELMALILI, 7/419) 

 

57/7-12  FETİHTEN  ÖNCE  HARCAYAN  VE  SAVAŞANLARIN  DERECESİ 

7. (Ey müminler!) Allâh’a ve Rasûlü’ne îman edin (îmânınızda sebat edin), sizi üzerinde 

tasarrufuna / harcamasına vekil kıldığı (maddî) şeylerden (Allah uğrunda) harcayın. Sizden îman 

edip de (Allah için) harcayanlar var ya! Onlar için büyük bir mükâfat vardır. 

8. (Ey kâfirler!) Size ne oluyor da, Peygamber sizi Rabbinize inanmanız için çağırdığı hâlde, 

Allâh’a inanmıyorsunuz? Hâlbuki (inanmanız için Allah, ezelde) sizden kesin söz almıştı. Eğer 

inanacaklardansanız (hemen inanın). [bk. 5/7; 7/172] 

9. (Ey insanlar!) Sizi (her türlü inkâr) karanlıklar(ın)dan (îman) aydınlığ(ın)a çıkarmak için kuluna 

açık açık âyetleri indiren O’dur. Şüphesiz ki Allah, size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. 

[krş. 2/257] 

10. (Ey îman edenler!) Size ne oluyor da Allah yolunda harcamıyorsunuz? Hâlbuki göklerin ve 

yerin (bütün) mîrâsı Allâh’ındır (herşey, asıl sâhibi olan Allâh’a kalacaktır). İçinizden (Mekke) 

feth(in)den önce (Allah yolunda) harcayan ve savaşanlar, (diğerleriyle) bir olmaz. İşte onlar 

derece bakımından, (fetihten) sonra harcayan ve savaşanlardan daha büyüktür. Allah, yine de 

(bunların) her birine en güzel (mükâfat olan cennet)i vaadetmiştir. Allah (bütün) işlediklerinizden 

haberdardır. [bk. 4/95] 

11. (Ey müminler!) Kim ki Allâh’a “karz-ı hasen”le bir borç verirse Allah da ona o(nun 

karşılığı)nı kat kat artırır. Hem ona değerli bir mükâfat (cennet) de vardır. 
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12. (Ey Peygamberim!) O gün mü’min erkeklerle, mü’ min kadınların (îman ve sâlih amellerinin) 

nurlarının, önlerinden ve sağlarından (aydınlatıp) gitmekte olduğunu görürsün. (Onlara:) 

“Bugün sizin müjdeniz, içlerinde ebedî kalacağınız, alt tarafından ırmaklar akan cennetlerdir.” 

(denilecek). İşte bu, büyük ‘kazanç ve kurtuluşun’ ta kendisidir. 

 

7-12. (7).‘Allâh’a ve Rasûlü’ne îman edin.’ Çünkü Allâh’ın tebliğini, emirlerini, nehiylerini o 

getirecek, o beyan edecektir. (ELMALILI, 7/420) 

‘Sizi üzerinde hâlîfe kıldığı şeylerden harcayın.’ Bu emrin kapsamına zekât, sadakalar ve Allah 

yolunda cihad için infak da girmektedir. (S. HAVVÂ, 14/428) 

Nesefi der ki: ‘Yâni sizin ellerinizde bulunan bu mallar, aslında onları yaratmış ve var etmiş olması 

sebebiyle Allâh’a âit olan mallardır. O bu malları sizler onlardan istifâde edesiniz diye vermiştir ve 

bu mallarda tasarrufta bulunmak üzere sizleri malın üzerindeki hâlîfeler kılmıştır. Gerçekte bunlar 

size âit olan mallar değildir. Sizin bu mallara karşı konumunuz ise vekil ve temsilci konumundadır. 

O bakımdan bu mallardan şânı yüce Allâh’ın hakları alanında infakta bulununuz. (S. HAVVÂ, 

14/429) 

Âyetin anlamı şöyle de olabilir: Allah öncekilere âit olan malları size bırakmak sûretiyle sizi onlara 

hâlîfe yaptı. Öyleyse onların hâlinden ibret alın, çünkü bu mallar onlardan size intikal ettiği gibi 

sizden sonrakilere de intikal edecektir. O hâlde infakta cimrilik etmeyin. (İ. H. BURSEVİ, 20/556) 

Hadis: İnsanoğlu ‘malım malım’ diyor, oysa senin malın ancak yediğin, giyerek eskittiğin ve sadaka 

vererek âhirete gönderdiğindir. Bunun dışında elinde ne varsa, elinden çıkacak ve başkalarının eline 

geçecektir.’ (Müslim, MEVDÛDİ, 6/115)  

(8).‘Hâlbuki Allah sizden kesin söz almıştı.’ ‘ehaze’ fiilinin zamiri hem Allâh’a hem Rasûlüne âit 

olabilir. Allâh’a âit olduğu düşünülürse o zaman buradaki mîsaktan maksat, yaratılış sözü olan ‘Evet 

Rabbimizsin dediler’ mîsâkıdır ki, delil getirme ve düşünceye yerleştirme şeklinde de 

yorumlanmıştır. Rasûlullah (s)’e âit kabul edilirse, bu duruma göre de ona yapılan bîat anlamına 

alınabilir. Zîrâ Ubâde b. Sâmit (r)’den rivâyet edildiğine göre sahâbiler Hz. Peygamber’e canlılık ve 

gevşeklik hâlinde işitip itaat etme, zorluk ve kolaylık durumunda nafaka verme, iyiliği emredip 

kötülükten sakındırma ve kınayanın kınamasından korkmayarak Allah Teâlâ ile ilgili söz söyleme 

konusunda bîat etmişlerdi. (ELMALILI, 7/420. 421)   

‘Rabbinize îman etmeniz için’ denilmesi, müşriklere Allah’tan başka ilâh bulunmadığını, yegâne ilâh 

ve rabbin Allah olduğunu bildirmek içindir. ‘Allâh’a (O’nun birliğine) îman etmiyorsunuz’ cümlesi 

‘îman edin’ anlamındadır. (İ. KARAGÖZ 7/580) 

(9).‘Sizi’ Allah veya Rasûlü bu Kur’an ile dâvette bulunmak sûretiyle ‘(inkâr) karanlıklar(ın)dan 

(îman) aydınlığ(ın)a’ yâni küfür, şüphe ve şaşkınlığın karanlıklarından îman ve yakînin aydınlığına; 

İbn Kesir’e göre bilgisizliğin, küfrün ve birbiri ile çelişkili görüşlerin karanlıklarından hidâyetin, 

yakînin ve îmânın aydınlığına ‘çıkarmak için kuluna’ Muhammed (s)’e ‘apaçık âyetler’ yâni bu 

Kur’ân-ı Kerîm’de açık – seçik deliller, göz kamaştırıcı belgeler  ve kesin burhanlar ‘indiren O’dur. 

Doğrusu Allah size karşı Raûf’dur, Rahîm’dir.’ Size karşı rahmeti pek çok olandır. İbn Kesir der 

ki: ‘Yâni, insanları hidâyete kavuşturmak, ileri sürebilecekleri gerekçe ve şüphelerini ortadan 

kaldırmak için kitapları indirmekle, peygamberler göndermekle ..’ size karşı çok rahmetli ve 

merhametlidir. (S. HAVVÂ, 14/430)  
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‘karanlıklar’ ile maksat, şirk, inkâr, nifak, ateizm ve deizm gibi küfür karanlıkları; ‘aydınlık’ ile 

maksat, îman ve İslâm aydınlığıdır. Îman ve İslâm tek olduğu için ‘nûr’ kelimesi tekil, küfür çok 

çeşitli olduğu için ‘zulmet’ kelimesi çoğul olarak kullanılmıştır. Yüce Allâh’ın peygamber ve kitap 

göndermesinin amacı, insanları küfür karanlıklarından kurtarıp, îman aydınlığına çıkarmaktır. (İ. 

KARAGÖZ 7/581) 

(10).‘Ne oluyor size ki Allah yolunda infak etmiyorsunuz?’ ‘O’nun dînini yükseltmek için cihad 

uğrunda harcamıyorsunuz? ‘Hâlbuki göklerin ve yerin mîrâsı Allâh’ındır.’ Nesefi der ki: ‘Yâni O, 

her ikisinde bulunan herşeye mîrasçı olacaktır. Mal olsun, başka bir şey olsun O’nun dışında hiçbir 

kimseye bir şey kalmayacaktır. (S. HAVVÂ, 14/431, 432) 

‘Göklerin ve yerin mîrâsı’ cümlesi, göklerin ve yerin gerçek sâhibive mâliki anlamındadır. Bütün 

mülk Allâh’ındır. İnsanların sâhip oldukları herşey, ellerinde emanettir. İnsanlar ellerindeki mal ve 

mülkün sâdece kullanım hakkına sâhiptir. (İ. KARAGÖZ 7/582) 

‘İçinizden fetihten önce infak edenler ve savaşanlar diğerleriyle bir olmaz.’ Burada fetihten kasıt 

Mekke’nin fethi yâhut hakkında Fetih Sûresinin indiği Hudeybiye’dir. Bu ibâreden de onuncu âyetin 

Medîne’de indiği anlaşılır. Müfessir el Vâhidi’nin rivâyetine göre bu âyet, Ebû Bekir (r) hakkında 

indirilmiştir. (Âlûsi’den) Bununla berâber, ‘Sebebin özel olması, hükmün genel olmasına engel teşkil 

etmez’ kuralından hareketle Mekke’nin fethedilmesinden veya Hudeybiye’den önce infakta 

bulunan ve savaşan Muhâcir ve Ensârı da içerisine almaktadır. Bu yüzdendir ki, çoğul kalıbıyla  

‘Onlar (derece itibâriyle) daha büyüktür’ buyurulmuştur. (ELMALILI, 7/421) 

Âyetin üçüncü cümlesine göre Hudeybiye antlaşması ve Mekkenin fethinden önce ve sonra yapılan 

‘infak’ ve ‘savaş’ aynı olmasına rağmen, Allah katında değeri aynı değildir. Çünkü Mekkenin 

fethinden önce  Müslümanların hem ekonomik, hem askeri gücü Hudeybiye antlaşması ve Mekkenin 

fethinde sonrasına göre daha zayıftı, demek ki zor durumda dînî bir emrin uygulanması Allah katında 

daha değerli olmaktadır. (İ. KARAGÖZ 7/583) 

Bu kümedeki âyetlerin rûhundan ve bağlamından edindiğimiz izlenim, anılan âyetin bir kişi hakkında 

değil, Tevbe sûresinin 100’üncü âyetinde ‘es sâbikûne‘l evvelûn’ diye nitelendirilen ilk tabaka 

muhâcir ve ensar hakkında olduğudur. Ona göre âyetin iniş vesîlesi de İslâmiyete yeni girmiş, 

özellikle görevlerini yerine getirme ve özveride bulunma husûsunda tereddütlü ve gevşek davranan 

kimselerin uyarılmasına ihtiyaç duyulmasıdır. Nitekim onların bu gibi tutumlarına başka birçok 

âyette değinilmiştir. (bk. Bakara 2/264-267; Nisâ 4/52-57; 71-87; 95-100; 114-115; 140-147 ve bu 

sûrenin daha sonra gelecek âyetleri, KUR’AN YOLU, 5/241)   

 (11).‘Kim ki Allâh’a “karz-ı hasen”le bir borç verirse Allah da ona o(nun karşılığı)nı kat kat 

artırır. Hem ona değerli bir mükâfat da vardır.’ ‘Karz-ı Hasen’ İhtiyasç sâhiplerine Allah rızâsı 

için güzelce ödünç vermek ve yoksullara karşılıksız yardımda bulunmak, sırf Allah rızâsı için zekât, 

sadaka, bağış ve hediye vermek, Allah yolu İslâm’ın bilinmesi, tanınması ve yaşanması için harcamak 

anlamlarına gelir. İhtiyâcı olanlara borç verme anlamında karz-ı hasen, altın ve para gibi değişim 

vâsıtası olabileceği gibi (..) bir ürün ve mahsul de olabilir. Borç veren açısından uhrevi, borç alan 

açısından dünyevi yarar söz konusudur. (İ. KARAGÖZ 7/584) 

Karz-ı hasen (güzel bir borç): Karşılığını Allah’tan bekleyerek, malın iyisinden, helâlinden gönül 

hoşluğu ile gösterişsiz olarak Allah yolunda vermektir. Bu da Allâh’a vermek gibidir (Beydâvî). Sırf 

Allah rızâsı için darda kalmış müslümâna borç vermek veya (ilim) tahsîlinde kolaylık sağlamak da 

böyledir. Ebû Dahdâh (ra.), “Ey Allah’ın Rasûlü! Allâhu Teâlâ bizden ödünç mü istiyor?” dedi. O da, 

“Evet” diye cevap verdi. Bunun üzerine, “Elini bana ver.” dedi. Rasûlullah (sas.) da elini ona 
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uzattığında elini tutup dedi ki: “Ben bahçemi Rabbime ödünç verdim.” Ebû Dahdâh’ın bahçesinde 600 

hurma ağacı bulunuyordu. Hanımı ve çocukları orada oturuyorlardı. Ebû Dahdâh gelip onlara, “Artık 

buradan çıkın, ben onu Rabbime ödünç verdim.” dedi. Kadının sözü ancak “Bu alışverişin hayırlı 

olsun.” demek oldu. Çocuğunu ve eşyâsını taşıdı. Rasûlullah (s.), “Ebû Dahdâh’ın cennette kocaman 

dalları olan hurma ağaçları var” buyurdu. (İbni Kesîr (Çetiner), XIV, 774). [bk. 2/245; 5/12; 57/18; 

64/17; 73/20] (H. T. FEYİZLİ, 1/537) 

Karz-ı Hasen’in on özelliği taşıdığı ifâde edilmiştir: (1) Sarf edilecek malın helâl maldan olması 

lâzımdır. Çünkü Allah Teâlâ temizdir, temiz olmayanı sevmez. (2) Kişinin sâhip olduğu malın en 

iyisinden olmalıdır. (3) Karz-ı hasen sâhibi sıhhatli, yaşama ümidi besleyen, fakirlik korkusu içinde 

tutumlu hareket eden birisi olmalıdır. (4) Malı, en muhtaç ve en uygun olana vermelidir. (5) Verdiği 

malı gizlemeli, açığa vurmamalıdır. (6) Arkasından başa kakmamalı, eziyet etmemelidir. (7) 

Maksadı sırf Allah rızâsı olmalıdır. (8) Verdiği çok olsa da az ve ehemmiyetsiz görmelidir. (9) En 

sevdiği malından vermelidir. (10) Malı, fakire evine götürerek vermek sûretiyle onu en fazla 

memnun edecek yöntemi seçmelidir. (ELMALILI, 7/424) 

(12).‘O gün (mahşerde) mü’min erkeklerle, mü’min kadınların (îman ve amellerinin) nurlarının, 

önlerinden ve sağlarından (aydınlatıp) gitmekte olduğunu görürsün.’ Bu âyet ile bir sonraki 

âyetten anlaşıldığına göre mahşer meydanında Allâh’ın nûru sâdece sâlih müminlere mahsus 

olacak, kâfir, münâfık, fâcir ve fâsıklar ise dünyâda nasıl karanlıklar içinde yaşamışlarsa orada da 

karanlıklar içinde kalacaklar. Çünkü aydınlık, orada sâlih akîde / inanç ve amellerin sonucunda vukû 

bulur. İmandaki ihlâs, hayat tarzındaki parlaklık orada ‘nur’ olarak aydınlık verecek ve bununla 

müminlerin yüzleri ışıldayacaktır. (MEVDÛDİ, 6/119) 

Nesefi der ki: ‘Burada yüce Allâh’ın ‘Önlerinden ve sağlarından’ diye buyurmasının sebebi, 

bahtiyar olacak olanlara amel defterlerinin bu iki cihetten verileceğinden dolayıdır. Nitekim 

bedbahtlara da amel defterleri sol taraflarından ve arkalarından verilecektir. Böylelikle sözü geçen 

iki tarafta nûrun bulunması onlar için bir şiar ve alâmet olacaktır. Çünkü onlar hasenatları ile mutlu 

olacaklardır. Cennete götürülüp Sırat üzerinden koşarak geçtiklerinde onların koşmaları sebebiyle 

nurları da koşacaktır. (S. HAVVÂ, 14/433)  

  

57/13-15  ARKANIZA  DÖNÜN  DE  BİR  IŞIK  ARAYIN 

13. (Ey Peygamberim!) O gün, münâfık erkekler ve münâfık kadınlar, o îman etmişlere: “(Ne 

olur) bize bakın (bizi bekleyin) de nûrunuzdan faydalanalım.” derler. (Onlara:) “Dönün arkanıza 

(tekrar dünyâya) da (burası için) bir nur alın.” denilir. Sonra aralarına kapılı bir sûr çekilir. (Öyle 

ki) onun iç tarafında rahmet, dış tarafında da azap vardır. 

14. (Münâfıklar,) müminlere seslenirler: “Biz (dünyâda) sizinle değil miydik?” (Mü’minler de:) 

“Evet (görünüşte berâberdik). Fakat siz, fitnelik yapıp kendi (canı)nızı yaktınız. (Kur’ân’ın 

hükümlerini hiçe saydınız hep mü’minleri dışladınız, eksik tarafları ve felâketleri için) fırsat 

gözlediniz. Şüphe ettiniz (tam inanmadınız). Kuruntular sizi, Allâh’ın emri (ölüm) gelinceye 

kadar aldat(ıp oyala)dı. O çok aldatıcı (şeytan), Allâh’a karşı bile (inanç ve ibâdet husûsunda) sizi 

aldattı.” [bk. 83/29-35] 

15. (Ey münâfıklar!) Bugün artık sizden ve (açıktan) inkâr edenlerden (kurtuluş için) bir fidye 

alınmaz, barınacağınız yer ateştir. Size lâyık olan yer orasıdır. O, ne kötü gidilecek bir yerdir! 
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13-15. (13).‘O gün, münâfık erkekler ve münâfık kadınlar, o îman etmişlere: “(Ne olur) bize 

bakın (bizi bekleyin) de nûrunuzdan yararlanalım” derler.’ Bu buyrukta şânı yüce Allah, Kıyâmet 

gününde Arasat’ta meydana gelecek korkunç dehşet verici hâlleri, büyük sardıntıları, müthiş 

durumları haber vermekte, o gün Allâh’a ve Rasûlüne îman eden, Allâh’ın emri gereğince îman edip, 

sakınılmasını emrettiği şeyleri terk eden kimselerin dışında kurtulan olmayacağını bildirmektedir. (İbn 

Kesir’den S. HAVVÂ, 14/459)  

Nursuz münâfıklar, âhirette müminlerden ışık isterler, ancak alamazlar. Münâfık, gerçekten îman 

etmediği hâlde, birtakım dünyevi çıkarlar veya başka amaçlarla dili ile mümin olduğunu söyleyen ve 

mümin gibi görünen kâfir kimsedir. (İ. KARAGÖZ 7/587) 

‘Onlara’ yâni melekler yâhut müminler onları reddetmek ve onlara tahakküm edâsı ile  “Dönün 

dünyâya da bir nur alın” denilir.’ Bize bu nûrun verildiği hesap için durdurduğunuz yere veya 

dünyâya dönün de orada bu nûru elde etmenin sebeplerini arayın, diyeceklerdir. Bu sebep ise îmandır, 

bunu bu yolla elde etmeye ise güçleri yetmeyecektir. (S. HAVVÂ, 14/433) 

‘Sonra aralarına kapılı bir duvar çekilir.’ Yâni cennet ile cehennem arasında bir engel olacak 

duvar konulur. Nesefi’nin dediğine göre bunun A’raf olacağı söylenilmiştir. Bu sûrun da cennet 

ehlinin içinden geçecekleri bir kapısı olacaktır. Kapının ‘içinde’ yâni cennet tarafında kalan kısmında 

‘rahmet, dış tarafında’ cehennemliklerin gördüğü kısımda ‘önünde’ yâni orada ve onun tarafında 

‘ise azap’ karanlık veya cehennem ‘vardır.’ (S. HAVVÂ, 14/434) 

(14).Münâfıklar müminlere ‘Biz sizinle berâber değil miydik?’ diye bağırışırlar. Dünyâda sâdece 

dilleriyle ‘âmennâ / (inandık)’ deyip mümin göründüklerini söylemek isterler. Buna karşı müminler 

‘diyecekler, evet… velâkin sizler kendilerinizi fitneye soktunuz.’ Yâni münâfıklık yaparak 

kendinizi meşakkate düşürdünüz, ateşe doğru gittiniz ve helâk ettiniz. ‘ve gözettiniz’ müminlere belâ 

ve musîbet gelmesini beklediniz. Bunun da sebebi ‘ve şüphe ettiniz, işkillendiniz.’ Yâni 

inanamadınız, böylece de hakikaten müminlerle berâber olmadınız. ‘ve’ bunun sebebi de 

‘kuruntularınız sizi aldattı.’ Boş temenni ve hülyâlarla kuruntularınıza aldandınız ve münâfıklıkla o 

boş isteklerinize ereceğinizi, böylece de İslâm’ın başarılı olamayacağını zannettiniz. ‘..ta Allah’ın 

emri’ yâni ölüm ‘gelinceye kadar’ gururlandınız ‘ve’ bunun da sebebi ‘o aldatıcı’ gururlu yâni 

şeytan ‘sizi Allâh’a güvendirdi.’ Adam sen de! Günahın zararı yoktur, Allah Gafûr ve Rahîm’dir, 

affeder diye sizi keyflerinizin arkasından koşturdu. (ELMALILI, 7/426, 427) 

Müfredat’ta ise ‘gurur’ mal, makam, şehvet ve şeytan gibi insanı aldatan herşeydir. Burada ise 

şeytan olarak tefsir edilmiştir. Çünkü o, dünyâ ile aldatanların en kötüsüdür. Dünyâ için de: ‘O 

aldatır, zarar verir ve geçer gider’ denilmiştir. (İ. H. BURSEVİ, 20/579)   

(15).‘Bugün sizden de’ ey münâfıklar ‘inkâr etmiş olanlardan da fidye’ kendinizi azaptan 

kurtaracak bir bedel ‘alınmaz. Varacağınız yer ateştir.’ Oraya varacaksınız ve oraya 

döküleceksiniz.’Size yaraşan odur.’ Küfrünüze ve şüphelerinize karşılık bir cezâ olmak üzere size 

her türlü yerden daha uygun olan yer orasıdır. ‘O’ cehennem ‘ne kötü bir dönüş yeridir!’ (S. 

HAVVÂ, 14/434) 

  

57/16-18  KALPLERİNİN  ÜRPERMESİ  ZAMÂNI  DAHA  GELMEDİ  Mİ? 

16. İman edenlerin Allâh’ı anma ve hak olarak inen (Kur’ân’)a karşı kalplerinin ürpermesi / 

saygıyla yumuşaması zamanı gelmedi mi? (Mü’minler,) sakın bundan önce kendilerine kitap 
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verilip de (onunla alâkayı keserek) üzerlerinden uzun zaman geçmiş, kalpleri artık katılaşmış 

kimseler gibi olmasınlar. Çünkü onlardan çoğu (Allâh’ın emrinden çıkmış) fâsık (olmuş)lardır. 

17. (Ey müminler!) Bilin ki Allah, yeri ölümünden sonra diriltir. Hiç şüphesiz biz, akıl erdiresiniz 

diye size (kudretimize delâlet eden) âyetleri (böyle) açıklarız. 

18. Doğrusu sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar ve Allâh’a karz-ı hasende 

bulunanlar (gönül hoşluğuyla güzel ödünç verenler)in (karşılıkları) kendilerine kat kat verilecektir. 

Onlar için (ayrıca) değerli bir mükâfat (cennet) vardır. [krş. 57/11] 

 

16-18. (16).‘İman edenlerin Allâh’ı anma ve hak olarak inen (Kur’ân’)a karşı kalplerinin 

ürpermesi / saygıyla yumuşaması zamânı gelmedi mi?’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni yüce Allah der ki: 

Allâh’ın  zikrine, müminlerin kalplerinin saygıyla yumuşaması zamanı gelmedi mi? Yâni zikir, öğüt 

ve Kur’ân’ı dinlemek esnâsında kalplerinin bunları dinlemesi, kulak vermesi, itaat etmesi zamanı 

gelmedi mi? (S. HAVVÂ, 14/436) 

Kalplerin Allâh’ın zikrine ve Kur’ân’a karşı boyun eğmesinin zamânı gelmedi mi? Sorusu, bilgi 

amaçlı bir soru değil, zamânı geldi, Allâh’ın azap ve gazabından korkun, Allâh’ı zikredin, gevşek 

davranmayın, Kur’ân’ın emir ve yasaklarına uyun, anlamındadır. Âyetin ilk cümlesi ile müminler 

dînî duyarlılığa ve kemâle ermeğe, ibâdet ve itaate, kâmil îman, sâlih amel, yasaklardan sakınma ve 

Kur’ân’ı hayâta hâkim kılmaya teşvik edilmekte, îmânın sevgi ve saygıyı, emir ve yasaklara riâyeti, 

ve güzel ahlâkı gerektirdiği bildirilmekte, dînî konularda gevşeklik gösterenler kınanmakta ve 

uyarılmaktadır. (İ. KARAGÖZ 7/591) 

‘Onlar daha önce kendilerine kitap verilip de üzerlerinden uzun zaman geçtiği için, artık 

kalpleri katılaşmış bulunanlar gibi olmasınlar.’ İbn Kesir der ki: Yüce Allah, müminlere 

kendilerinden önce kitabı yüklenmiş bulunan Yahûdi ve hıristiyanlar gibi olmalarını, onlara 

benzemelerini yasaklamaktadır. Çünkü onlar aradan geçen uzun zamanla ellerinde bulunan Allâh’ın 

kitabını değiştirdiler ve onu az bir bedel karşılığı sattılar, gerilerine attılar. Farklı sözlere yöneldiler, 

uydurma sözlere itibar ettiler, Allâh’ın dîninde sıradan insanları taklit ettiler.  Hahamlarını ve 

rahiplerini Allah’tan başka rabler edindiler. İşte o vakit kalpleri katılaştı, bundan dolayı onların 

kalpleri hiçbir öğüdü kabul etmez ve kalpleri hiçbir tehdit dolayısıyla da yumuşamaz. (S. HAVVÂ, 

14/436) 

Mekke’de iken yoksul olan, hicretten sonra durumu iyileşen, fakat gevşeklik gösteren kimi sahâbileri 

uyarmak için inmiştir. Nitekim İncil ve Tevrat’a tâbi olan kitap ehli de vahyin üzerinden uzun bir 

sürenin geçmesi yüzünden böyle bir gevşekliğe düşmüştür. Müminlerin Kur’an karşısında kalplerinin 

ürpermesi ve îmanlarının artması gerekir. (bk. Enfâl 8/2, H. DÖNDÜREN, 2/853)  

Abdullah b. Mes’ud, Abdullah b. Abbas, Kâsım b. Muhammed ve el Hasen el Basri’ye göre söz 

konusu âyette yüce Allâh’ın yer verdiği topluluk Hz. Muhammed’in risâletini kabul eden 

müminlerdir. (M. DEMİRCİ, 3/300) 

Zâten onlardan birçoğu fâsıklardır.’ Nesefi der ki: ‘Yâni onların çoğu dinlerinin dışına çıkmış ve 

her iki kitapta da bulunanları reddeden kimselerdir. Yâni onlardan îman eden kimseler pek azdır.’ (S. 

HAVVÂ, 14/437) 

Âyet-i kerîmede yüce Allah, mü’minlere, kitaplarından uzaklaşan yahûdiler ve hıristiyanlar gibi 

olmamalarını emir buyuruyor. Çünkü mü’minlerin Kur’an’la îmanlarının kuvvetlenmesi, kalplerinin 



143 
 

sükûn, hayatlarının huzur içinde olması gerekirken (8/2; 13/28), bunun aksine Kur’an’dan, onun 

kültüründen, mânevî gıdâsından ve hükümlerinden uzaklaşan kalp îmanca zayıflar, katılaşır ve 

duygusuzlaşır. Böyle bir kalbe sâhip olan insan Allâh’a karşı sorumluluğunu unutur, maddeci ve 

menfaatperest olur. Menfaatini başkalarının zararlarına, hattâ yok olmaları üzerine kurmakta kalbi 

huzursuz olmaz. (H. T. FEYİZLİ, 1/538) 

(17).‘Bilin ki Allah, yeri ölümünden sonra diriltir. Hiç şüphesiz biz, akıl erdiresiniz diye size 

âyetleri (böyle) açıklarız.’ İbn Kesir der ki: ‘Bu buyrukta şânı yüce Allâh’ın katılaşmasından sonra 

kalpleri yumuşattığına, sapmaktan sonra şaşkınları hidâyete ilettiğine, şiddetinden sonra kederleri 

açıp giderdiğine bir işâret vardır. Kurak, hareketsiz ve ölmüş arâziyi bol ve faydalı yağmurlarla 

dirilttiği gibi, katı kalpleri de Kur’ân-ı Kerîm’in burhanları ile delilleri ile hidâyete iletir. Daha 

önceden kilitli olup, hiçbir şey kendilerine ulaşmazken onlara nûru ulaştırılır. Dalâlettern sonra 

dilediğine hidâyet veren, kemâlden sonra dilediğini saptıran, dilediğini yapan, bütün işlerinde hikmeti 

sonsuz ve âdil olan, lâtif, habîr, kebîr ve müteâl (yüce) olan Allâh’ı bütün noksanlıklardan tenzih 

ederiz.’ (S. HAVVÂ, 14/438) 

(18).‘Doğrusu sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar ve Allâh’a karz-ı hasende 

bulunanların (karşılıkları) kendilerine kat kat verilecektir.’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni, sâdece Allâh’ın 

rızâsını gözeterek, verdikleri kişilerden bir karşılık ve bir teşekkür beklemeksizin hâlis bir niyet ile 

verenlere.’ Nesefi der ki: Karz-ı hasen insanın helâl olan şeyden gönül hoşluğu ile ve sahih bir niyet 

ile sadakaya hak kazanan kimseye tasaddukta bulunması demektir. İşte böyle ödünç verenlere ‘kat 

kat artırılır.’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni bunlara bir iyiliklerine on kat fazlası ile karşılık verilir ve bu, 

yediyüz katına ve hattâ daha da fazlasına arttırılır.’ ‘Onlar için (ayrıca) değerli bir mükâfat vardır.’ 

Nesefi (..) ‘Yâni cennet vardır’ demektedir. (S. HAVVÂ, 14/438, 439)  

 

57/19-20  DÜNYÂ  HAYÂTI 

19. Allâh’a ve Rasûllerine inananlar hem Rableri yanında dosdoğru olanlar hem de (Allah için 

gerçeğşn) şâhidi  olanlardır. Onların hem mükâfatları, hem de nurları vardır. İnkâr edenler ve 

âyetlerimizi yalanlayanlar(a gelince), onlar da cehennem ehlidirler. [bk. 24/35-36; 39/22] 

20. (Ey insanlar!) Bilin ki (âhiret kazancına önem verilmeden geçirilen) dünyâ hayatı, ancak (geçici) 

bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda bir övünme, mal ve evlâtta çoğalma yarışıdır. (Bu) tıpkı 

şuna benzer: Bir yağmurun bitirdiği (o yeşil) bitki, ekincilerin hoşuna gider, (fakat) sonra o 

(bitki) kurur da sen onu sararmış hâlde görürsün. Sonra da çer çöp olur (işte dünyâdaki herşey de 

böyledir). Âhirette ise (günahkârlara) şiddetli azap, (iyilere de) Allah’tan mağfiret ve hoşnutluk 

vardır. Dünyâ hayâtı, aldatıcı bir faydalanmadan başka bir şey değildir. [bk. 3/14; 10/24; 18/45-

46; 39/21] 

 

19-20. (19).‘Allâh’a ve peygamberine îman edenler, işte onlar Rablerinin  nezdinde sıddıklar ve 

(gerçeğin) şâhitleridir.’ Sâdık kelimesinin  mübâlağalı çoğulu olan ‘sıddıklar’, Allah ve Rasûlünü 

tasdik edip özü ve sözü dosdoğru olanlar, doğruluk ve dürüstlükten aslâ tâviz vermeyenler, sadâkat 

sâhipleri demektir. Müminler îmânında, ihlâsında, Allâh’a, kendisine, yakınlarına ve diğer insanlara 

karşı görevlerinde ve sosyal ilişkilerinde dosdoğru olan; hilesi, yalanı, aldatması ve sahtekârlığı 

bulunmayan dürüst kimselerdir. (İ. KARAGÖZ 7/595, 596)   
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Bu âyette yer alan ‘şüheda’ kelimesine her iki mânâyı vermek mümkündür. Çünkü (…) söz konusu 

sözcük hem şâhit hem de şehit anlamına gelmektedir. Ancak şunu da hemen ifâde etmek gerekir ki, 

buradaki ‘şühedâ’ sözcüğünü Allah yolunda can veren sehidler olarak değerlendirmek, âyetin 

özelliğine göre ‘her mümin bu anlamda şehit’ olduğunu öne sürmek demektir. Hâlbuki her mümin 

şehit değildir. Ama söz konusu kelimenin anlamını şehitlikle sınırlamayıp ‘hakka tanıklık yapmak’ 

olarak mânâlandırırsak, o zaman yukarıda işâret ettiğimiz problem ortadan kalkmış olur. Çünkü her 

mümin bu anlamda gerçeğin şâhididir. Nitekim ‘İşte böylece sizin insanlığa şâhitler olmanız, 

Rasûl’ün de size şâhit olması için sizi orta bir ümmet kıldık.’ (Bakara 2/43). ‘Allah uğrunda 

hakkını vererek cihat edin. O, (bunun için) sizi seçti; din husûsunda üzerinize hiçbir zorluk 

yüklemedi; babanız İbrâhim’in dîninde (de böyleydi) Peygamberin size şâhit olması, sizin de 

insanlara şâhit olmanız için O, gerek daha önce (gelmiş kitaplarda), gerekse bunda (Kur’an’da) 

size müslümanlar adını verdi. Öyle ise namazı kılın; zekâtı verin ve Allâh’a sımsıkı sarılın. (Şunu 

da bilin ki) O, sizin mevlânızdır. O ne güzel mevlâdır, ne güzel yardımcıdır.’ (Hac 22/78) âyetleri 

bu mânâyı desteklemektedir. (M. DEMİRCİ, 2/303)  

‘Onların hem mükâfatları, hem nurları vardır.’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni yüce Allâh’ın katında onlar 

için büyük bir ecir, muazzam bir nur vardır. Bu nur, onların önünde koşar durur. Bu konuda onların 

arasında dünyâ hayâtındaki amellerinin farklılığına göre farklılık olacaktır. (S. HAVVÂ, 14/439) 

(20).‘Dünyâ hayâtı’ yâni âhiret kazancı için sarf edilmeyen, sonsuzluk âleminin nîmetlerini elde 

etmeye vâsıta kılınmayan o dünyâ hayâtı sırf çocukları aldatan ve yorgunluktan başka bir meyvesi 

olmayan şu hâllerden ibârettir: ‘Bir oyundur,’ heves edilir. Uğraşılır, boğuşulur. Yense de yenilse de 

netice itibâriyle hiçe doğru sürüklenip gider. ‘ve eğlencedir.’ İnsanı faydalı olan işinden, gücünden, 

vazifesinden alıkoyan ve vaktini öldürmekten başka bir işe yaramayan eğlencelerdir. ‘Ve süstür’, 

herhangi bir şeref bahşetmeyen, kadın ve çocuklar gibi gâfilleri aldatan giyimler, kuşamlar, ciciler 

biciler kabilinden sâdece bir gösteriştir. ‘Ve aranızda bir övünmedir,’ ben senden üstünüm, ben 

falanın oğluyum gibi bir övünüştür. Tefâhür, övünme yarışı demektir. Fahr ve iftihar ise, kişinin 

kendisinden başka şeylere güvenip övünmesidir. ‘Mal ve evlâtta bir çokluk yarışı’, bir gururdur. İşte 

sırf dünyâ için yaşayanlara hayat, bunlardan ibarettir. (ELMALILI, 7/432, 433)   

‘Bir yağmur örneği gibi ki, otu çiftçileri imrendirmiştir.’ Burada küffar, şer’an bilinen anlamı ile 

kâfirler demek olabilirse de İbnü Mes’ud (r)’dan rivâyet edildiği üzere çiftçiler, rençberler mânâsına 

olması daha tercîhe şâyândır. Çünkü küfür, asıl lügat anlamında ‘örtmek’ demektir. Çiftçiler de 

tohumu toprağa atıp, örttükleri için onlara da bu vasıf verilmiştir. (ELMALILI, 7/433) ‘Sonra 

heyecâna gelir,’ coşar, gürleşir yâhut kurumaya yüz tutar, körelir. ‘Bir de bakar onu sapsarı 

görürsün. Sonra bir tutam çöp olur.’ İşte dünyâ hayâtının misâli budur. (ELMALILI, 7/433)  

‘Âhirette ise şiddetli bir azap vardır.’ Bu cümledeki ‘şiddetli azap’ ile maksat, cehennemdir. 

Cehennemdeki şiddetli azap, ateşte yakılma, diken ve zakkum yedirilme, kaynar su ve irin içirilme, 

üzerlerine kaynar su döküime ve demir sopa ile dövülme gibi azaplardır. (İ. KARAGÖZ 7/598) 

Yâni dünyâ hayâtına düşkünlüğün neticesi, çetin bir acıdır. Onun için burada ilk önce azap haberi 

verilmiştir. ‘Bir de Allah’tan bir bağışlama,’ bütün günahları örten, zahmetleri unutturan ve içeriğini 

tasvir imkânı olmayan bir mağfiret, bir bağışlama vardır. ‘Ve bir Rıdvan vardır’ ki herşeyden büyük, 

her zevkten üstün olan Allâh’ın rızâsına ulaşmak, ‘Allah kendilerinden hoşnut olmuş, onlar da 

Allah’tan hoşnut olmuşlar…’ (Beyyine 98/8) âyeti gereğince hem kendisinden râzı olunmuş, hem de 

kendisi râzı olmuş olmak ve ebedi hoşnutluk, bütün mutlulukların en büyüğü, bütün safâların 

(şenliklerin) en yücesidir. Bu ise, dünyâ hayâtını gâye edinmeyip, âhiret için çalışan müminlere 

vaad edilmiştir. (ELMALILI, 7/433)   
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‘Allah’tan bağışlama ve hoşnutluk vardır.’ Görülüyor ki, şiddetli bir azâba karşılık iki şey 

zikredilmiştir: (1) Mağfiret, (2) Hoşnutluk. Bu da Allâh’ın rahmet sıfatının gadab sıfatına üstün 

geldiğini göstermektedir. Kısacası, ‘dünyâ hayâtı aldatıcı zevkten başka bir şey değildir’ bu, 

zevkten ibârettir. Fakat bir aldanma zevkidir. (ELMALILI, 7/433) 

Hadis: İbn Cerir rivâyet ediyor… Ebû Seleme, Ebû Hüreyre’den şöyle dediğini rivâyet etmektedir: 

Rasûlullah (sa) şöyle buyurdu: ‘Cennette bir kamçılık kadar bir yer, dünyâdan ve dünyâdaki herşeyden 

hayırlıdır.’ Yüce Allâh’ın ‘Dünyâ hayâtı aldatıcı bir geçinmeden başka bir şey değildir’ buyruğunu 

okuyunuz.’ Bu hadîsi şerif bu son fazlalık olmaksızın, Sahih’te sâbittir. Doğrusunu en iyi bilen 

Allah’tır. (S. HAVVÂ, 14/464)   

 

57/21-24  CENNETE  KOŞUN   

21. (Ey insanlar! tevbe ve sâlih amellerle) Rabbinizden bir bağışlanmaya ve Allâh’a ve Rasûllerine 

inananlar için hazırlanmış, genişliği gökle yerin genişliği kadar olan cennete (girmek için) 

koşuşun/yarışın. Bu Allâh’ın bir lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sâhibidir. 

22. (Ey insanlar!) Gerek yerde, gerek kendi canlarınızda meydana gelen (kıtlık, âfet ve hastalık 

gibi) herhangi bir musîbet, biz onu yaratmadan önce mutlaka bir Kitap’ta (Levh-i Mahfûz’da) 

yazılmıştır. Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır. 

23. (Ey insanlar! Herşeyin önceden yazılmış olması) elinizden çıkıp gidene üzülmemeniz (Allâh’ın 

takdiri diye boyun eğmeniz) ve O’nun size verdiğiyle de sevinip şımarmamanız içindir. Allah, 

kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez.  

24. (İşte) onlar, cimrilik yaparlar ve insanlara da cimriliği emrederler. Kim de (Allah yolunda 

malını vermekten) yüz çevirirse, şüphe yok ki Allah Ganî’dir, hamd edilmeye (en) lâyık olan 

O’dur. 

 

21-24. (21).‘Rabbinizden bir bağışlanmaya ve genişliği yer ile göğün genişliği gibi bir cennete 

doğru yarışın.’ Sâbikû: Müsâbaka edin, yâni sizden önceki ümmetlerin önde gidenlerini geçmek ve 

onlardan daha ileri giderek Rabbinizin bağışlamasına, nitelenen cennet ve Allâh’ın rızâsına ermek için 

gerekli olan sebepleri hazırlamak hususunda koşu meydanlarında yarışan yarışçılar gibi müsâbaka 

edin, güzel ve hayırlı ameller için gayret gösterin. (ELMALILI, 7/434) 

(…) Bu âyet ile cennetin boy ve eni anlatılmak istenmemiştir. Nitekim burada, ‘cennetin yeryüzü ve 

gökyüzü gibi geniş olduğu’ ifâde edilirken, Âl-ı İmrân 133’te ‘Genişliği göklerle yer arası kadar 

olan cennet’ şeklinde bir ifâde kullanılmıştır. Bu iki âyet birleştirilerek okunduğunda, insan zihninde 

cennette bahçelerin ve birçok mahâllin olacağı ve insanoğlunun istediği yere gidebileceği şeklinde 

tasavvurlar oluşur. Öyle ki tüm kâinat bir gezi yeridir âdetâ ve orada dünyâdaki gibi engeller 

olmayacaktır. (MEVDÛDİ, 6/125) 

Nesefi der ki: ‘Bu buyruk (yâni hazırlanmış ifâdesi) cennetin mahlûk olduğunun delilidir.’ Yâni 

cennet şimdi / şu anda vardır, her kim daha sonra yaratılacağını ileri sürerse, bu âyet sebebiyle hatâ 

etmektedir. (S. HAVVÂ, 14/442) 
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‘İşte bu’ yâni vaadolunan bağışlama ve cennet ‘Allâh’ın lütfudur ki onu dilediğine verir.’ Bunlar 

ise müminlerdir. Nesefi der ki: ‘Bu buyrukta Allâh’ın lütfu ile olmadıkça hiçbir kimsenin cennete 

giremeyeceğine dâir delil vardır.’ (S. HAVVÂ, 14/442) 

(22).‘Gerek yerde, gerek kendi canlarınızda meydana gelen herhangi bir musîbet, biz onu 

yaratmadan önce mutlaka bir Kitap’ta (Levh-i Mahfûz’da) yazılmıştır. Musîbet, hedefine isâbet 

eden mermi gibi insana şiddetle dokunan olay ve felâkettir. Arzda vukû bulan musîbet, yerde herhangi 

bir zarar ve harâbeye sebep olan âfet ve ziyanlardır. Bu kuraklık, kıtlık, ürünler veya hayvanlara ârız 

olan afetler, ev veya şehir yıkımı, arâzi ziyânı ve deprem gibi diğer bütün zararları içine almaktadır. 

Nefislerdeki musîbet ise ölüm, hastalık, yara bere, kırık, hapis, işkence, açlık, susuzluk, züğürtlük 

gibi insanlarla ilgili olan acılardır. Tatlı başarılar Allâh’ın lütfu olduğu gibi, bütün musîbetler de 

Allâh’ın ezeli ilminde veya Levh-i Mahfuzda yazılmış bir takdîridir. (ELMALILI, 7/434, 435)  

‘Şüphesiz bu, Allâh’a göre kolaydır.’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni şânı yüce Allâh’ın olmalarından önce 

eşyâyı bilmesi ve zamânı gelince var oluşlarına uygun olarak bunları yazması, Azîz ve Celîl olan 

Allah için çok kolaydır. Çünkü O olmuşu, olanı, olmamışı, olacağı vakit ne şekilde olacağını bilir.’ (S. 

HAVVÂ, 14/443) 

Hadis: İmam Ahmed rivâyet ediyor… Ebû Hani’el Havlâni, Ebû Abdurrahman el Hubûli’yi şöyle 

derken dinledim: Rasûlullah (s)’i şöyle buyururkrn dinledim: ‘Şânı yüce Allah gökleri ve yeri 

yaratmadan elli bin sene önce herşeyin kaderini ve miktârını takdir buyurdu.’ Bunu Müslim de 

Sahih’inde rivâyet etmiş olup hadîsin senedinde yer alan râvilerden birisi olan İbn Vehb ayrıca şunu 

rivâyet etmektedir: ‘Ve O’nun arşı su üzerinde idi.’ Bunu Tirmizi de rivâyet etmiş olup, hasen – 

sahihtir, demiştir. (S. HAVVÂ, 14/465)  

(23).‘O yazı (kader) şu hikmet içindir ki kaybettiğiniz dünyâ nîmetlerinden ötürü gam yemeyip 

üzülmeyesiniz.’ Allâh’ın takdîri böyle imiş diye teselli bulup gücünüzü koruyasınız. ‘ve size verdiği 

ile de güvenmeyesiniz,’ kibirlenmeyip ‘Bu, dedi şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü 

edeceğim diye beni sınamak üzere Rabbimin (gösterdiği) lütfundandır.’ (Neml 27/40) diye sonunu 

düşünesiniz. Zîrâ hepsinin takdir edilmiş olduğuna îmânı olan, kalpleri Allâh’ın zikrine ve inen hakka 

saygı duygusu besleyen kimseler Allah Teâlâ’nın olaylar ile ortaya çıkan acı, tatlı kader görüntüleri 

karşısında insan olarak üzüntü duysa veya duygulansa da kendini şaşırmaz, ne gamın ızdırâbına ne de 

sevincin gurur ve heyecânına kaptırmaz. Hepsinin haktan indiğini ve nice gizli hikmetlerinin 

bulunduğunu bilerek her iki hâlde de gönlünü, Allâh’ın mağfiret ve hoşnutluk neşesine bağlayıp 

alçak gönüllülük ve rızâ hisleriyle görevine bakar. (ELMALILI, 7/435) 

İbn Kesir der ki: ‘Yâni yüce Allâh’ın size vermiş olduğu nîmetlerle insanlara karşı böbürlenmeyiniz. 

Çünkü bu, sizin kendi çalışmanız ve çabanızla olmuş şeyler değildir. Yüce Allâh’ın kaderi ve size 

olan rızkı dolayısıyladır. O bakımdan Allâh’ın nîmetlerini azmak ve şımarmak için bir sebep kabul 

etmeyiniz. Onlarla insanlara karşı böbürlenmeye kalkışmayınız.’ (S. HAVVÂ, 14/443) 

‘Allah kendini beğenip böbürlenen hiç kimseyi sevmez.’ Nesefi der ki: ‘Çünkü dünyâdaki payına 

sevinerek böbürlenen bir kimse, bununla büyüklenir, başkalarına karşı övünür, insanlara karşı 

büyüklük taslar.’ İkrime der ki: ‘Sevinmeyen, üzülmeyen hiçbir kimse yoktur. Fakat sevincinizi 

şükür, kederinizi sabıra dönüştürünüz.’ (S. HAVVÂ, 14/443)    

(24).Yâni ‘şöylelerini ki’ yâhut ‘onlar öyle kimselerdir ki cimrilik ederler;’ sadaka vermekten, 

yardım etmekten, Allah yolunda harcamaktan mallarını kıskanır, esirger ve cimrilik ederler. ‘İnsanlar 

da cimriliği emrederler,’ bu durum iki şekilde olur: Ya nasihat ediyormuş gibi doğrudan doğruya 

ağızlarıyla söyler ve iktisattan, idâreden bahsederek sıkılığa, cimriliğe teşvik ederler. Yâhut 
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davranışlarıyla herkese cimrilik örneği olurlar. ‘Her kim de ardına dönerse’, Allah yolunda 

harcamaktan yüz çevirirse, ‘haberi olsun ki, Ganî ve Hamîd ancak Allah’tır.’ Hiç ihtiyâcı olmayan 

zâtında hamdedilmeğe  ve övülmeye lâyık olan ancak O’dur. Onların yüz çevirmeleriyle Allâh’ın 

hiçbir şeyi eksilmez, zarar onların kendilerine âittir. İhtiyaç da kendilerinindir. (ELMALILI, 7/435, 

436)     

 

57/25-29  ADÂLETİ  YERİNE  GETİRMELERİ  İÇİN  KİTABI  VE  MÎZÂNI  İNDİRDİK 

25. Yemin ederim ki biz, Rasûllerimizi, açık mûcizelerle  gönderdik ve insanların adâleti (vahye 

uygun olarak) ayakta tutmaları için, onlarla berâber (hükümleri bildiren) Kitab’ı ve mîzânı (adâlet 

ve ölçüyü de) indirdik. Bir de kendisinde çetin bir kuvvet ve insanlara birçok faydalar bulunan 

demiri indirdik (var edip ikram ettik) ki böylece Allâh’ın, kendi (dîni)ne ve Rasûlü’ne gıyaben / 

görmediği hâlde kimin (bundan faydalanıp) yardım edeceğini belli etsin. Şüphesiz Allah çok 

kuvvetlidir, dâimâ gâliptir. 

26. Yemin ederim ki biz, Nûh’u ve İbrâhîm’i (peygamber olarak) gönderdik. Peygamberliği ve 

Kitab’ı da (artık) onların nesillerine verdik. Onlardan bir kısmı doğru yolu bulmuştur. Fakat 

çoğu yoldan çıkmışlardır. 

27. Sonra onların (Nuh ve İbrâhim’in)  izleri üzerine ardarda peygamberlerimizi gönderdik. 

Meryemoğlu Îsâ’yı da arkalarından gönderdik. O’na İncil’i verdik ve ona uyanların kalplerine 

şefkat ve merhamet (duygusu) koyduk. Ruhbanlığa (gelince): Onu kendileri icat ettiler. Biz onu 

üzerlerine emretmedik, ancak Allâh’ın rızâsını aramak için (böyle bir şey ortaya koydular). Fakat 

ona da hakkıyla uymadılar (teslis inancına ve riyâkârlığa saptılar). Biz de onlardan (ortak 

koşmadan) îman edenlere mükâfatlarını verdik. Onlardan birçoğu yoldan çıkmışlar (kâfir 

olmuşlar)dır. [bk. 5/17-72-73; 9/30] 

28, 29. Ey (önceki peygamberlere / Tevrat ve İncil’e) îman edenler! Allâh’ın emirlerine uygun 

yaşayın / aykırı davranmaktan sakının! O’nun (son) Rasûlü’ne de inanın ki, rahmetinden size iki 

pay versin; size hem (îmânınızdan dolayı) ışığı ile yürüyeceğiniz bir nur lütfetsin hem de sizi 

bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. [bk. 7/157; 24/34-35; 39/22] 29. Böylece 

(son Peygamber’e inanmayıp “yahûdiler yahûdi hıristîyanlar da hıristîyan olun ki doğru yolu 

bulasınız” diyen) Ehl-i Kitab, kesin olarak bilsin ki Allâh’ın lütfundan hiç bir şey (elde etmey)e 

aslâ güç yetiremezler. Şüphesiz lütuf Allâh’ın elindedir, onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf 

sâhibidir. [bk. 2/135; 7/157] 

 

25-29. (25).‘Andolsun ki biz, Rasûllerimizi, açık delillerle gönderdik ve insanların adâleti ayakta 

tutmaları için, onlarla berâber (hükümleri bildiren) Kitab’ı ve mîzânı (adâlet ve ölçüyü de) 

indirdik.’ Burada kısa bir cümleyle özetlenen peygamberlerin misyonunu iyice kavramak gerekir. 

Peygamberlerin tümüne şu üç şeyin verildiği görülmektedir. (1) Beyyinât: Yâni, onların Allâh’ın 

gerçek peygamberleri olduğuna dâir açık işâretler. Hakk’ın ve Bâtıl’ın ne olduğu âyet ve delillerle 

ispat edilmiş, ayrıca inanç, ahlâk ve beşeri münâsebetler konusunda doğru ve yanlış yolun 

özellikleri, açıkça ve şüpheye mahâl bırakmadan izah edilmiştir. (2) Kitap: İnsanoğluna muhtaç 

olduğu hidâyetin yolunu bulabilmesi için verilmiştir. (3) Mizan: Tartı yapıldığında hak ve bâtılın 

arasındaki farkı gösteren, düşünce, ahlâk ve uygulamalar konusunda ifrat, tefrit ve itidal noktalarını 

ortaya koyan ölçü. (MEVDÛDİ, 6/127) 



148 
 

Bu üç şeyin peygamberler ile birlikte dünyâya gönderilmesinin nedeni, onların bireysel ve toplumsal 

hayâta adâlet ve itidâli hâkim kılmaları içindir. Böylelikle onlar, bir yanda Allâh’ın kulları 

üzerindeki haklarını, nefsinin insan üzerindeki haklarını ve uygulamalarda insanların birbirleri 

üzerindeki haklarını ortaya koyup, bunları hakkıyla uygularlar, diğer yanda bu ilkelere dayanarak, 

toplumda zulmü kökten kaldıracak şekilde sosyal hayâtı düzenlerler. Toplumun her üyesinin kendi 

hakkını elde edebilmesi ve başkalarının hakkını verebilmesi için kültürel, ahlâki, ekonomik vs. her 

sahada aşırılıklardan uzak olarak dengeyi kurarlar. (MEVDÛDİ, 6/127, 128)  

‘Bir de kendisinde çetin bir kuvvet ve insanlara birçok faydalar bulunan demiri indirdik.’ 

25’inci âyette hem güç sembolü olan  hem de insanlara çeşitli faydalar sağlayan demirin de bir nîmet 

olarak yaratıldığından söz edilmektedir. ‘İndirme’ anlamına gelen kelime,  Zümer 39/6 âyetinde 

olduğu gibi ‘yarattı, lütfetti, insana kullanabilme yeteneğini ilham etti’ anlamındadır. (İbn Âşur’dan) 

Âyetin üslûbundan, Allâh’ın dînine ve peygamberlerine yardım eden, hak ve adâleti ayakta tutmak 

isteyenlerin bu gâyelerini gerçekleştirebilmek için demirle sembolize edilen maddi güce ve siyâsi 

otoriteye sâhip olmaları gerektiği anlaşılmaktadır. (KUR’AN YOLU, 5/252)  

‘Bir de demiri indirdik,’ yâni bolca yaratıp varlığını bildirdik, kullanılmasını öğrettik. ‘Onda 

şiddetli bir be’s vardır.’ Yâni, kuvvetli bir darbe, çetin bir azap vardır. Çelik silâhlar ve harp 

âletleri ondan yapılır. ‘ve insanlar için çok faydaları vardır.’ İğneden ipliğe hiçbir sanat yoktur ki 

onda demirin hizmet ve menfaati olmasın. Demir bütün sanâyiin hem belkemiği, hem eli ve tırnağı 

gibidir. (ELMALILI, 7/436) 

’Ve Allah kimin görmeden’ kendileri için gayb olduğu hâlde ‘Allâh’a ve peygamberlerine’ 

Nesefi’nin ifâdesiyle kılıç, mızrak ve diğer silâhları din düşmanlarına karşı cihad etmekte 

kullanmak sûretiyle ‘yardım edeceğini ortaya çıkarsın diye. Şüphesiz ki Allah’ gücü ile kendi 

dîninden yüz çevirenlerin kuvvetlerini bertaraf eden ‘Kavi’dir.’ İzzeti ile kendi dinine yardımcı 

olmaya  kalkışanların kalplerine sebat ve sükun veren ‘Azîz’dir.’ (S. HAVVÂ, 14/446)   

Yüce Allah burada ilâhî adâletin hayâta hâkim olmasını, bunun için de demirden faydalanarak her 

türlü kuvveti elde etmeyi bildirmektedir. (H. T. FEYİZLİ, 1/540) 

25’inci âyette üç şeyin indirildiği bildirilmiştir: Bunlar kitap, mîzan ve demir. Kitap nazari 

kuvvetlere, mîzan ameli kuvvetlere, demir kötü şeylerin ortadan kaldırılmasına işârettir. Kitap bilgiyi, 

mîzan adâleti, demir gücü temsil eder. Dolayısıyla İslâm Medeniyeti (a). Bilgi, eğitim ve kültüre, 

(b). Siyaset, ölçü, tartı, iş, hak, hukuk, ücret ve sosyal ilişkilerde adâlete, (c). Asleri, sanayi, ekonomi 

ve ticârette güce dayanır. Gelişmiş ve ilerlemiş bir devlet ve topluma sâhip olmak için bu üç alanda 

gelişmek ve ilerlemek gerekir. Medeniyet kurmak için ilim, adâlet ve sanâyi şarttır. (İ. KARAGÖZ 

7/609) 

(26).‘Yemin ederim ki biz, Nûh’u ve İbrâhîm’i gönderdik. Peygamberliği ve Kitab’ı da (artık) 

onların nesillerine verdik. Onlardan bir kısmı doğru yolu bulmuştur. Fakat çoğu yoldan 

çıkmışlardır.’ Peygamber apaçık delilleri ortaya koyduğu hâlde, insanların inanmamaları yeni değil, 

eskiden beri devam edegelen bir durumdur. Burada herkesin inanması için son derece istek ve gayret 

gösteren Peygamberimiz (s)’i teselli vardır. (Ö. ÇELİK, 5/52) 

‘mühted’ kelimesinin tekil olması, îman edenlerin azlığına, ‘fâsık’ kelimesinin çoğul olması, 

kâfirlerin çokluğuna delâlet eder. Fâsık kelimesi itaati terk eden kimse demektir. ‘onların çoğu fâsık 

idi’ denilmesi, hem insanların çoğunun kâfir olduklarını hem itaat etmediklerini ifâde eder. 

İsyankâr ve kâfir insanlara fâsık denir. (İ. KARAGÖZ 7/611) 
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(27).‘Sonra onların (Nuh ve İbrâhim’in) izleri üzerinde peygamberlerimizi ardarda gönderdik. 

Meryemoğlu Îsâ’yı da arkalarından gönderdik ve ona İncil’i verdik.’ İncil Allâh’ın Hz. Îsâ’ya 

vahyettiği kitaptır. ‘Ona uyanların’ bunlar ise Havâriler ve onların izinden giden kimselerdir; 

‘yüreklerine bir şefkat’ haşyet demek olan kalp inceliği, rikkat ‘ve’ yaratıklara karşı ‘merhamet’ 

veya kardeşlerine karşı sevgi ve yumuşaklık ’koyduk.’ (S. HAVVÂ, 14/448)  

‘Onların uydurdukları Ruhbanlığa gelince’ Nesefi der ki: ‘Ruhbanlık, onların din husûsunda 

fitneye düşmekten kaçmak kastı ile kendilerini ibâdete tahsis etmek için dağlara kaçıp sığınmalarıdır. 

İfadenin takdîri şöyledir: Onlar kendiliklerinden uydurup çıkardıkları ve adadıkları bir ruhbanlık 

ortaya koydular. (S. HAVVÂ, 14/448) 

‘Onu Biz üzerlerine emretmedik.’ Yâni, ruhbanlığı onlara farz kılan Bizler değiliz. ‘Ancak 

kendileri Allâh’ın rızâsını kazanmak için yaptılar.’ Nesefi der ki: ‘Fakat onlar Allâh’ın rızâsını 

aramak kastıyla bunu ortaya çıkardılar.’ (S. HAVVÂ, 14/448) 

Ruhbanlık: Hıristiyanların ilk neslinden sonra gelenler, zamanla dinde ruhbanlığı, Allâh’a ibâdette 

ihlâsı ve yaşam biçiminde takvâyı terk ettiler. Dünyâ hayâtının geçici menfaatine kendilerini iyice 

kaptırdılar. Ruhbanlık ve azizlik kisvesi altında insanları, kendi doğmalarına itaate mecbur ettiler. 

(9/31). Pek çok kimseyi Allâh’ın yolundan saptırdılar, din adına insanların altınlarına, gümüşlerine 

ve mallarına el koydular. (9/34). Yüce Allâh’ın âyetlerini para ile sattılar. Hattâ kendi elleriyle 

sattıklarını ‘Allâh’ın âyetleridir’ diyerek insanlara pazarladılar. (2/79, 3/78). Kiliseye yapılan yatırım 

karşılığında günahları bağışladılar, insanlara cennetin anahtarlarını sattılar. Böylece altın, gümüş ve 

servet stoklaı oluşturdular. (9/34, 35). Elbette bunların arasında gerçek râhipler, adâletle hüküm veren 

keşişler ve Allâh’a ibâdette ihlâsı terk etmeyensamîmi ve mütevâzı müminler de vardı. (5/82; İ. 

KARAGÖZ 7/613). 

Dînî kuralları peygamber ve kitapları vâsıtasıyla bildiren yüce Allah’tır. Kitapta yeri olmayan ve 

peygamberin bildirmediği bir din kuralı ihdas etmek ilâhi irâdeye uygun değildir. Bu itibarla 

bid’atlerden uzak durmak gerekir. Hadis: Peygamberimiz (s) bu konuda şöyle buyurmuştur: ‘Kim 

İslâm’da olmayan bir şeyi din adına ortaya çıkarırsa o reddedilmiştir.’ (Buhâri Sulh 5). Hadis: Din 

adına sonradan ihdas edilen herşey bid’attir. Her bid’at sapıklıktır, her sapıklık ateştedir.’ (Nesâi 

Iydeyn 22, Müslim Cuma 43, İ. KARAGÖZ 7/614) 

‘Ama buna da hakkıyla riâyet etmediler.’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni, onlar üzerine aldıkları işi 

hakkıyla yerine getirmediler. Bu ifâde ile onlar iki bakımdan yerilmektedirler: Evvelâ onların 

Allâh’ın dîninde, Allâh’ın emretmemiş olduğu bir şeyi bid’at olarak ortaya çıkarmaları, ikinci olarak 

da kendilerini Allâh’a yaklaştıracak yakınlaştırıcı bir amel diye zannettikleri ve yapmayı üstlendikleri 

şeyi gereğince yerine getirmemeleri.’ (S. HAVVÂ, 14/448) 

Hadis: ‘Her peygamberin bir ruhbanlığı vardır. Bu ümmetin ruhbanlığı da Yüce Allah yolunda 

cihattır.’ (Ahmed b. Hanbel 3/82’den Ö. ÇELİK, 5/53) 

Yâni bu ümmetin rûhânî gelişimi dünyâyı terk etmek değil, Allah yolunda cihad etmekle 

mümkündür. Dolayısıyla İslâm ümmetinin fertleri fitnelerden korkmak, orman ve dağlara çekilmek 

yerine, fitne ve fesâda karşı Allah yolunda mücâhede ederek, fitne ve fesâdı ortadan kaldırmak 

durumundadır. (MEVDÛDİ, 6/130) 

Hadis: İbn Ebi Hâtim rivâyet ediyor…  İbn Mes’ud dedi ki: Rasûlullah (s) bana Ey ibn Mes’ud’ dedi, 

ben: ‘Buyur ey Allâh’ın Rasûlü’ dedim; şöyle buyurdu: ‘Sen İsrâiloğulları’nın yetmiş iki fırkaya 

bölündüğünü ve üçü dışında hiçbir fırkanın kurtulmadığını biliyor musun? Bu fırkanın birisi 
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Meryemoğlu Îsâ (as)‘dan sonra krallar ve zorbalar arasında dikilerek Allâh’ın dînine ve Meryem oğlu 

Îsâ’nın dînine dâvet etti. Zorbalarla çarpıştı ve bu fırka öldürüldü; fakat onlar sabrettiler ve 

kurtuldular. Daha sonra savaşacak gücü olmayan bir başka fırka ortaya çıktı. Bunlar da krallar ve 

zorbalar arasında dikilerek Allâh’ın dînine ve Meryem oğlu Îsâ’nın dînine çağırdılar. Bu fırka da 

öldürüldü, testerelerle parçalandı, ateşlerde yakıldı. Bunlar da sabretti ve kurtuldu. Arkalarından bir 

başka fırka ortaya çıktı. Bunların savaşacak güçleri, adâleti gereğince ayakta tutacak güçleri de yoktu. 

O bakımdan onlar dağlara gittiler. Orada ibâdete koyuldular ve ruhbanlığa başladılar. İşte yüce 

Allâh’ın: ‘Onların uydurdukları ruhbanlığa gelince, onu Biz üzerlerine emretmedik’  buyruğunda 

söz konusu ettiği budur.’ (S. HAVVÂ, 14/466)  

(28, 29)‘Ey (önceki peygamberlere / kitaplara) îman edenler!’ Allâh’ın kitabına uymak, O’na duâ 

edip namaz kılmak, O’nun yolunda infak etmek sûretiyle ‘Allah’tan korkun ve’ Muhammed (s)’i 

tasdik etmek, sünnetine uymak, dînine yardımcı olmak sûretiyle ‘Peygamberi (Muhammed)e îman 

edin ki size rahmetini’ Nesefi’nin açıklamasına göre; Muhammed (s)’e  ve ondan öncekilere 

îmânınız dolayısıyla  rahmetini ‘iki kat versin.’ İbn Kesir der ki: Ve onlara fazladan ‘Size üzerinde 

yürüyeceğiniz bir nur lütfetsin.’ İbn Kesir’in açıklamasına göre; kendisi vâsıtasıyla körlükten ve 

cehâletten kurtularak basîret sâhibi olunacak bir hidâyet versin, demektir. ‘ve sizi bağışlasın’,  yâni 

günahlarınızı affetsin. Buna göre bu ümmet, diğer ümmetlere göre, ecrinin kat kat verilmesi ve 

mağfiret ile üstün kılınmıştır. ‘Allah Gafûr’dur, Rahîm’dir.’ O hâlde siz de O’ndan korkun, takvâ 

sâhibi olun, Peygamberine îman edin ki, O’nun rahmet ve mağfiretine nail olasınız. (S. HAVVÂ, 

14/450)    

‘(Emir ve yasaklarına uyarak) Allâh’a karşı gelmekten sakının’ Bir insanın Allâh’a karşı gelmekten 

sakınıyor olabilmesi için, şartlarına uyugun îman edip, Allâh’a ortak koşmaktan, inkâr ve nifaktan 

sakınması, Allah ve Peygamberinin emrettiği şeyleri yapması ve yasakladığı şeyleri terk etmesi 

gerekir. (İ. KARAGÖZ 7/615)  

‘Böylece’ İslâm’a girmeyen ‘kitap ehli Allâh’ın lütfundan hiçbir şey elde edemeyeceklerini’ İbn 

Kesir’in açıklamasına göre; Allâh’ın verdiğini geri çeviremeyeceklerini, Allâh’ın vermediğini de 

veremeyeceklerini, ‘lütuf ve keremin kesinlikle bütünüyle Allâh’ın elinde olduğunu’ onun mutlak 

Mâlik’inin ve mutasarrıfının O olduğunu, ‘onu kullarından dilediğine verdiğini bilsinler. Ve Allah, 

büyük lütuf sâhibidir’ ki,  hiçbir kimse O’nun kadrini hakkı ile takdir edemez. (S. HAVVÂ, 14/450) 

________________________________________ 
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58. Mücâdele Sûresi 

Medîne döneminde inmiştir. 22 âyettir.  

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

58/1-4 ZIHAR  VE  CEZÂSI 

1. (Rasûlüm!) Allah, kocası hakkında seninle tartışan (hüküm için ısrar eden) ve Allah’a şikâyette 

bulunan (kadın)ın sözünü işitti (dileğini kabul etti). Allah zâten sizin (her) konuşmanızı işitir. 

Çünkü Allah hakkıyla işitendir, görendir. 

2. (Ey müminler!) Sizden hanımlarına (“sen bana anamın sırtı gibisin” diyerek) zıhar yapan (onları 

kendilerine haram kılan)lar (bilsinler ki) o kadınlar, onların anaları değildir. Anaları, ancak 

kendilerini doğuranlardır. Doğrusu onlar, çirkin ve yalan bir söz söylüyorlar. Şüphesiz ki Allah 

(tevbe edenleri) çok affedendir, çok bağışlayandır. 

3. Kadınlarına zıhar yap(arak onlardan ayrıl)anların, sonra da söylediklerinden geri dönenlerin 

birbirleriyle karı koca ilişkisine girmeden önce bir köle âzât etmesi lâzımdır. İşte size, bu 

(hüküm) ile öğüt veriliyor. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. 

4. Kim de (bu imkânı) bulamazsa, (yine onun için) birbirleriyle ilişkide bulunmadan önce iki ay 

peş peşe oruç tutmak (lâzım)dır. Buna da güç yetiremezse, (yine önce) altmış yoksulu doyurmak 

(lâzım)dır. Bu (kefâretteki kolaylıklar) Allâh’a ve Rasûlü’ne îman(da gereğini yapmaya sebat) 

gösterdiğiniz içindir. Bunlar Allâh’ın (koyduğu) sınırlardır. (Bunları kabul etmeyen) kâfirler için 

acıklı bir azap vardır. 

 

1-4. (1).‘(Rasûlüm!) Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allâh’a şikâyette bulunan 

(kadın)ın sözünü işitti. Allah zâten sizin (her) konuşmanızı işitir. Çünkü Allah hakkıyla işitendir, 

görendir.’ Câhiliye devrindeki Araplar arasında “zıhar yapma” âdeti vardı. Buna göre, bir adam 

karısına, “Sen bana anamın sırtı gibisin.” deyince, karısı ona anası gibi ebedî olarak haram olurdu. İşte 

ashabdan Evs b. Sâmit ufak bir şeye kızıp karısı Havle bint Sa’lebe’ye önce böyle demiş, ardından 

pişman olmuştu. Fakat pişman olması kâfi değildi. Karısı, Rasûlullâh’a gitti, ağladı; kendisinin ihtiyar 

ve fakir olduğunu, çocuklarının da ortada perişan kaldığını anlattı. Allâh’ın Rasûlü ona, “Sen ona 

haramsın.” dedi. Fakat kadın, tekrar tekrar kocasına dönmek için bir fetvâ istedi. Bir fetvâ alamayınca 

nihâyet elini Allâh’a açtı, ıstırâbını, şikâyetini O’na yöneltti ve dermanı O’ndan istedi. İşte herşeyi 

bilip işiten Allah, bunun üzerine ilgili âyetleri indirdi. (H. T. FEYİZLİ, 1/541) 

(2).‘Sizden hanımlarına zıhar yapan (onları kendilerine haram kılan)lar (bilsinler ki) o kadınlar, 

onların anaları değildir. Anaları, ancak kendilerini doğuranlardır. Doğrusu onlar, çirkin ve 
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yalan bir söz söylüyorlar. Şüphesiz ki Allah (tevbe edenleri) çok affedendir, çok bağışlayandır.’ 

İbn Kesir der ki: Zıhar, câhiliye halkı arasında boşama idi. Allah bu konuda bu ümmete ruhsat vermiş 

ve zıhâra dâir keffâret belirleyerek onların câhiliye dönemlerinde kabul ettikleri şekilde bir boşama 

olarak değerlendirmemiştir. (S. HAVVÂ, 14/476) 

‘Kadınlarına zıhar yapan kimseler’, yâni zıhar denilen sözle kadınlarından uzaklaşan kimseler. Sırt 

ve arka mânâsındaki ‘zahr’ kelimesinden alınan zıhar veya müzâhere: Bir kimsenin karısına ‘Sen 

bana anamın sırtı gibisin’ demesi veya onun bir uzvunu kendine haram olan kadınlardan birinin 

karın, bel ve kasık gibi bakılması haram olan bir uzvuna benzetmesidir ki, helâlı haram kılan çirkin 

bir sözdür. (ELMALILI, 7/452, 453) 

‘ve haberleri olsun ki onlar’ yâni o zıhar sözünü söyleyenler ‘herhâlde münker’ yâni meşru 

olmayan ‘çirkin bir lâkırdı ve yalan bir söz söylüyorlardır.’ Yalandır, çünkü kadınları anaları 

değildir. Hem de başkalarına zarar veren bir yalan, bir günah ve kadının gönlünü kıran, hukûkunu zâyi 

eden bir şeydir. Bununla berâber çirkin bir sözdür, çünkü zıhar anasının veya mahreminin (kendisine 

nikâhı haram olan yakınının) bir organını ağzına almak demektir. Ayrıca Allâh’ın helâl kıldığını 

haram kılmak gibi bir küstahlıkla Allah Teâlâ’nın haklarına tecâvüzdür. O hâlde ağza alınmaması 

lâzım gelen bir cinâyet, bir günahtır. (ELMALILI, 7/453)  

(3, 4).‘Kadınlarına zıhar yap(arak onlardan ayrıl)anların, sonra da söylediklerinden geri 

dönenlerin birbirleriyle karı koca ilişkisine girmeden önce (1) bir köle âzât etmesi lâzımdır.’ 

‘Kim de (bu imkânı) bulamazsa, birbirleriyle ilişkide bulunmadan önce (2) iki ay peş peşe oruç 

tutmak (lâzım)dır. Buna da güç yetiremezse, (yine önce) (3) altmış yoksulu doyurmak (lâzım)dır.’ 

(Havle’nin duâsından) Kısa bir süre sonra, bu âyetler indi. Kocanın bir sözüyle hanımının boş 

olmayacağı bildirildi. Zıhar denen âdetin çok çirkin ve yalan bir sözden ibâret olduğu haber verildi. 

(Taberi’den) Yalnız yeminin ciddiyetini korumak üzere böyle bir sözü söyleyen cezâsız bırakılmadı. 

Bunlara sırasına ve imkânlarına göre hanımlarıyla cinsel ilişkiden önce şu kefâretlerden birini 

ödemeleri emredildi: (1) Köle âzât etmek, (2) Köle âzât etme imkânı yoksa iki ay peş peşe oruç 

tutmak, (3) İki ay peş peşe oruç tutmaya güç yetiremezse altmış fakiri doyurmak. (Ö. ÇELİK, 5/59, 

60)      

‘İşte size bununla öğüt verilmektedir.’ (…) Bu emirler, İslâm toplumunun câhiliyeden kalma kötü 

alışkanlıklardan vazgeçmesi ve bu tür anlamsız davranışları terk etmesi konusunda müslümanları 

terbiye etmek için inmiştir. Yâni, aralarında bir anlaşmazlık çıktığında eşler, iyi insanlar gibi 

tartışsınlar ve ayrılmaları gerekiyorsa, talâk yoluyla boşansınlar. Ancak tartışma esnâsında erkeğin, 

hanımını, annesine veya kız kardeşine benzetmesi çok çirkin bir davranıştır. (MEVDÛDİ, 6/148)  

 

58/5-6 ALLAH  ONLARIN  HEPSİNİ  DİRİLTECEK 

5. Allah ve Rasûlü’(nün emirleri)ne muhâlefet eden / karşı olan (kâfir kimse)ler, kendilerinden 

öncekilerin alçaltıldıkları gibi alçaltılacaklardır. Hâlbuki (bu konularda) biz apaçık âyetler de 

indirmişizdir. (Bunları) inkâr edenler için alçaltıcı bir azap vardır. 

6. Kıyâmet koptuğu gün Allah, ölülerin hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber 

verecektir. Allah (onların yaptıklarını) sayıp dökmüş, onlar ise unutmuştur. Allah, herşeye 

şâhittir. 
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5-6. (5).‘Allâh’a ve Peygamberine aykırı düşen (kâfir)ler’ yâni düşmanlık edenler, onlara karşı 

çıkanlar, savaşanlar ‘kendilerinden öncekiler’ arasından olan peygamberlerin düşmanları ‘nasıl 

alçaltıldı’ rüsvay edilip helâk edildiler ‘ise’ bunlar da ‘öyle alçaltılacaklardır. Biz’ peygamberin 

doğruluğuna, onun getirdiklerinin sıhhatli oluşuna delâlet eden ‘apaçık âyetler indirmişizdir.’ 

Bunlara kâfir, fâcir ve hakkı bile bile inkâr edip direnenlerin dışında kimse ters düşmez, bunlara karşı 

inat etmez. (S. HAVVÂ, 14/482, 483) 

‘İnkâr edenlere horlayıcı bir azap vardır.’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni onlar Allâh’ın şeriatına uyup 

O’na bağlanmak, O’nun huzûrunda boyun eğmekten imtina edip büyüklenmelerinin karşılığında 

böyle (horlayıcı bir azap ile) karşılanacaklardır.’ (S. HAVVÂ, 14/483) 

‘Allah ve Rasûlü’ne karşı çıkmak’; Allâh’ın ve Peygamber’in koyduğu kânunlara aldırmamak, bu 

ilâhi kânunları bırakıp başkalarının koyduğu kânunlara uymak demektir. Bu kimseler, Allâh’ın 

koyduğu sınırlara, kânunlara ve hükümlere karşı çıkarlar. Başka kuralların uygulanmasını teklif 

ederler. Bu âyet-i kerîme, Allâh’ın kânunları yerine kendileri birtakım kurallar koyup, bu kurallara 

‘kânun’ adı vererek insanları buna uymaya zorlayan âmirlere ve idârecilere sert bir uyarıda 

bulunmaktadır. (Ö. ÇELİK, 5/60, 61)   

Allâh’a ve peygamberine muhâlefet e düşmanlık etmek, Allâh’ın dînine, emir ve yasaklarına, ilke ve 

hükümlerine muhâlefet etmek demektir. Bu anlamda Allah ve peygamberine, İslâm dînine, dînin emir 

ve yasaklarına, ilke ve hükümlerine muhâlefet etmek, inkâr etmektir. Bir insanın mümin ve 

Müslüman olabilmesi için, Allâh’ın emir ve yasaklarını, helâl ve haramlarını, ilke ve hükümlerini 

kabul etmesi gerekir, Aksi takdirde mümin ve Müslüman olamaz. (İ. KARAGÖZ 7/625) 

(6).‘Kıyâmet günü Allah, ölülerin hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber 

verecektir.’ Nesefi der ki: ‘Onları utandırmak, onları azarlamak ve hâllerini teşhir etmek için böyle 

yapacaktır. O vakit onlar, herkesin gözü önünde rezil olduklarından dolayı çabucak cehenneme 

götürülmeyi temenni edeceklerdir. ‘Allah onları bir bir saymış, ama kendileri unutmuşlardır.’ 

Nesefi der ki: ‘Yâni yüce Allah, amellerini sayı itibâriyle tek tek saymış ve ondan hiçbir şey 

kurtulmamıştır. Onlar ise bu amellerini işlediklerinde önemsemedikleri için unutmuş olacaklardır. 

Çünkü ancak, büyük olan işler bellenir, hatırda tutulur.’ (S. HAVVÂ, 14/483)  

 

58/7-8  ALLAH’IN  BİLDİĞİNİ  GÖRMÜYOR  MUSUN? 

7. (Ey Peygamberim!) Göklerde olanları ve yerde olanları Allâh’ın bildiğini görmedin mi? 

(Bilmedin mi? Gör ve bil)  Hangi üç (kişi) arasında bir fısıltı (ile konuşma) olmayagörsün, mutlaka 

O (Allah) bunların yanında dördüncüsüdür. Beş (kişi) arasında (bir fısıltı) olmayagörsün, 

mutlaka O, bunların (yanında) altıncısıdır. Bundan daha az (iki) ve daha çok ve nerede olsalar 

yine O, mutlaka onlarla berâberdir. Sonra (Allah) kıyâmet günü onlara yaptıklarını haber 

verecektir. Şüphesiz ki Allah herşeyi hakkıyla bilendir. [bk. 3/5; 9/78; 14/38; 43/80] 

8. (Rasûlüm!) Görmüyor musun şu (münâfık ve yahûdi olan) kimseleri ki fısıltı ile konuşmaktan 

menedildikten sonra, yine kendilerine yasaklanan şeyi yapıyorlar; günahı, düşmanlığı ve Rasûl’e 

isyânı fısıldaşıyorlar. Sana geldikleri zaman seni, Allâh’ın selâmlamadığı bir şekilde 

selâmlıyorlar. Kendi içlerinde de: “Bizim (böyle) söylememiz sebebiyle Allah bize azap etmeli 

değil miydi?” diyorlar. Onlara cehennem yeter; girecekler oraya. O, ne kötü bir dönüş yeridir! 
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7-8. (7).‘Üç kişi gizlice fısıldaşırsa dördüncüleri mutlaka O’dur.’ Allah’tır. ‘Beş kişi olurlarsa 

altıncıları mutlaka O’dur. Bundan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar, 

mutlaka onlarla berâberdir.’  Onların neleri fısıldaştıklarını bilir ve içinde bulundukları durum aslâ 

O’na gizli kalmaz. Onların hâllerini bilir. Konuşmalarını, sırlarını, fısıltılarını işitir. Bununla birlikte 

melekler de onların fısıltılarını, Allâh’ın o fısıltılarını bilmesine ve işitmesine rağmen yazar(lar). 

‘Sonra Kıyâmet günü onlara işlediklerini haber verir.’ Ve bunun karşılığında onları 

cezâlandıracaktır. (S. HAVVÂ, 14/484) 

‘görmedin mi? (bilmedin mi?^cümlesi, ‘gör ve bil’ anlamında olup, Hz. Peygamberin şahsında bütün 

müminlere yöneliktir. Her mğminin yüce Allâh’ı isim ve sıfatları ile tanıması gerekir. (İ. KARAGÖZ 

7/627, 628) 

Bu âyetlerde işlenen konulardan ilki, birkaç kişinin bir araya gelip, gizli görüşmeler yapması ve 

başkalarının bulunduğu ortamlarda fısıltıyla konuşmalarıdır. Âyetlerde bu tutum ve eylemden 

‘necvâ’ masdar ismi ve aynı kökten türetilen fiiller kullanılarak söz edilmiştir. İnsanların böyle bir 

yöntem izlemelerinin genellikle başkalarında tecessüs hattâ tedirginlik meydana getirmesi tabiidir 

ve bu yüzden dostlukların zedelendiği yâhut husûmetlerin doğduğu bilinmektedir. Bu gerçek 

karşısında Kur’ân-ı Kerîm değişik vesîlelerle, gizli görüşmeler yapmaktan ve fısıltıyla konuşmaktan 

olumsuz biçimde söz etmiş, fakat bunu haklı kılan sebepleri istisnâ etmiş ve bütün durumları 

kapsayan kesin bir yasak koymamıştır. (KUR’AN YOLU, 5/269)   

Nesefi şunları söylemektedir: Özellikle 3 ve 5 sayısından söz edilmesi bunun münâfıklar hakkında 

indiğinden dolayıdır. Münâfıklar, müminleri öfkelendirmek için burada belirtilen 3 ve 5 er kişi olarak 

fısıldaşmak üzere bir araya gelir, hâlka teşkil ederlerdi. (S. HAVVÂ, 14/497)  

(8).‘(Rasûlüm!) Görmüyor musun şu (münâfık ve yahûdi olan) kimseleri ki fısıltı ile konuşmaktan 

menedildikten sonra, yine kendilerine yasaklanan şeyi yapıyorlar; günahı, düşmanlığı ve Rasûl’e 

isyânı fısıldaşıyorlar.’ Yahûdiler ve münâfıklar, Rasûlullah (s) ve müminler aleyhine gizli gizli kulis 

yapıyor, aralarında fısıldaşıyor ve kötü şeyler konuşuyorlardı. Böyle yaptıkları müslümanlar tarafından 

fark ediliyor ve biliniyordu. Rasûlullah (s) onları daha önce böyle davranmaktan men etmişti. Fakat 

böyle davranmakta ısrar etmeleri üzerine bu âyet-i kerîme inip, onların gizli düşmanlıklarını haber 

verdi. (Ö. ÇELİK, 5/63)   

‘Sana geldikleri zaman seni, Allâh’ın selâmlamadığı bir şekilde selâmlıyorlar.’ (…) Yahûdiler Hz. 

Peygamberle karşılaştıklarında ‘es Sâmü aleyke’ (Sana ölüm olsun)’ derler, Hz. Muhammed de 

‘Aleyküm’ (Size olsun) demekle yetinirdi. Hz. Âişe bir gün onların bu tür selâmını işitmiş: ‘Ölüm, 

Allâh’ın lâneti ve gazabı size olsun’ demişti. Hz. Peygamber: ‘Ya Âişe! Böyle yapma, yumuşak ve 

nâzik davran. Sert, kaba ve kötü söylemekten sakın’ dedi. Âişe: ‘Söylediklerini işittin Ya Rasûlallah’ 

deyince de: ‘Ey Âişe! Benim verdiğim cevâbı da işittin. Allah benim duâmı kabul etti, onlarınkini 

reddetti’ buyurdu. (Buhâri Edeb 38, Müslim Selâm 6-12’den H. DÖNDÜREN, 2/877)  

‘Kendi içlerinde de: “Bizim (böyle) söylememiz sebebiyle Allah bize azap etmeli değil miydi?” 

diyorlar.’ Yâni onlar bu davranışlarını, Hz. Muhammed’in peygamber olmadığı iddiâlarına delil 

olarak kullanıyorlardı. Çünkü kendilerinin gece gündüz Hz. Muhammed’e belâ okumalarına rağmen, 

yine de azâbın gelmemesini, onun peygamber olmayışına bağlıyorlardı. Ve eğer O peygamber 

olsaydı, azâbın gelmesi gerekirdi, şeklinde düşünüyorlardı. (MEVDÛDİ, 6/161)  

 

58/9-11  GİZLİ  KONUŞMALAR  ŞEYTANDANDIR 
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9. Ey îman edenler! (Aranızda) gizli konuştuğunuz zaman, günahı, düşmanlığı ve Peygamber’e 

karşı gelmeyi fısıldaşmayın. İyiliği / iyi olanı, takvâyı fısıldaşın ve huzûrunda toplanacağınız 

Allâh’a saygılı olup emrine uyun. 

10. O (günaha sebep olan) gizli konuşma(lar ve gizli toplantılar) ancak şeytandan (ve şeytan yanlısı 

olmaktan)dır. (Bu da) îman edenleri üzmek gâyesiyledir. Hâlbuki Allâh’ın izni olmadıkça o 

(fısıldaşmalar ve şeytan), onlara hiçbir şekilde zarar verici değildir. O hâlde mü’minler Allâh’a 

güvenip dayansınlar. 

11. Ey îman edenler! Toplantılarda size: “(Gelenlere) yer açın.” denildiği zaman, hemen yer açın 

ki Allah da size genişlik versin. “Kalkın (yer verin).” denildiğinde kalkın ki Allah sizden îman 

edenlerle, kendilerine ilim verilmiş olanları derecelerle yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan 

hakkıyla haberdardır. 

 

9-11. (9).‘Ey îman edenler! (Aranızda) gizli konuştuğunuz zaman, günahı, düşmanlığı ve 

Peygamber’e karşı gelmeyi fısıldaşmayın. İyiliği / iyi olanı, takvâyı fısıldaşın ve huzûrunda 

toplanacağınız Allâh’a saygılı olup emrine uyun.’ Günah, düşmanlık ve Peygamber’e isyan gibi 

kötü maksatlarla yapılan gizli toplantılar, kulisler, fısıldaşmalar yasaklanmakta; fakat ‘iyilik ve 

takvâ’ üzere yapılanlara müsaade edilmektedir. (bk. Nisâ 4/114, Ö. ÇELİK, 5/64) 

‘Necvâ’nın câiz olması ya da olmaması, neler konuşulduğuna bağlıdır. Şâyet iki kişi bir araya gelip 

başkalarının arasını bulmak,  onları barıştırmak veya hakkı elinden alınmış bir kimsenin hakkını nasıl 

iâde edebileceklerini görüşmek için gizlice konuşurlarsa, bu hayır ve sevaptır. Fakat iki kişinin arasını 

bozmak veya birinin hakkını elinden almak, ya da bir haram işlemek için gizlice konuşurlarsa, bu tavır 

hem keyfiyetinden, hem de gizlice konuşulduğundan dolayı yasak ve günahtır. (MEVDÛDİ, 6/163) 

Hadis: ‘Üç kişi bir arada bulunduğunuz zaman, insanlara karışıncaya kadar ikiniz diğerini bırakıp 

fısıldaşmayın. Çünkü bu durum onu üzer.’ (Buhâri İstizan 47, Müslim Selâm 37, 38’den Ö. ÇELİK, 

5/64)    

(10).Günahı, düşmanlığı, Peygambere karşı gelmeyi telkin eden ‘gizli fısıldaşmalar ancak 

şeytandandır.’ Onun süslü ve güzel gösterdiği şeyler arasındadır. ‘Bunu îman edenleri üzmek için 

yapar.’ Müminler Allâh’ın düşmanlarının kendi aleyhlerine komplolar hazırladıklarını, konuşup 

işâretleştiklerini ve aslı astarı olmayan haberleri yaydıklarını gördüklerinde üzülsünler diye şeytan bu 

tür davranışları güzel gösterir. ‘Hâlbuki Allâh’ın izni ile’ O’nun ilmi, kazâ ve takdîri ile ‘olmadıkça 

onlara’ müminlere ‘hiçbir zarar veremez.’ (S. HAVVÂ, 14/486) 

Yüce Allah, Müslümanlara zarar vermek isteyen Yahûdi ve münâfıkların, kendisi izin vermeden 

zarar veremeyeceklerini bildirdi. Hiçbir şey Allâh’ın izni, irâdesi ve takdiri olmadan meydana gelmez. 

Allâh’ın izni ile maksat; Allâh’ın kazâsı, kaderi, dilemesi ve hikmetidir. Bir insanın malına, canına ve 

çocuklarına, maddi ve mânevi, sözlü veya fiili hoşa gitmeyecek acı bir olay, belâ, felâket ve musibet 

Allah izin vermeden meydana gelmez. (3/145, 166, 167). Allâh’ın izni olmayınca, hiç bir kimsenin 

istemesi, çalışması ve gayreti ile kimseye bir musibet, belâ, ezâ ve cezâ isâbet etmez. Allâh’ın izni 

olmayınca, bir yaprak bile yerinden oynamaz. Dolayısıyla Allah izin vermezse; yahûdi, münafık ve 

kâfirler müminlere zarar veremezler. (İ. KARAGÖZ 7/636) 

‘Müminler Allâh’a dayanıp güvensinler.’ İşlerini Allâh’a havâle etsinler. Yalnız O’na güvensinler, 

Yahûdi ve münâfıkların gizli konuşmalarına aldırış etmesinler. Çünkü Allah onların kötülük ve 

zararlarından müminleri koruyacaktır. (İ. H. BURSEVİ, 21/45) 
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(11).‘Ey îman edenler! Sizlere meclislerde, oturduğunuz yerlerde yer açın denildiğinde 

genişleyiverin.’ Yâni açılın, gelene yer verin denildiği zaman yer açın, ortalığı daraltmayın. (…) 

Kısacası hangisi olursa olsun, bulunduğunuz meclislerde darlık yapmayın, etrâfınızdakilere sıkıntı 

vermeyin, genişleyin. Ve açılın, yer verin denildiği zaman, ne sûretle olursa olsun, yer açın, 

genişletin. (ELMALILI, 7/462) 

Bu âyetin inişiyle ilgili olarak tefsirlerde genellikle Rasûlullah’ın toplantılarında ona yakın olma 

arzusuyla ilgili olaylara yer verilir. Bunlardan biri şöyledir: Bir gün Suffe diye bilinen yerde Hz. 

Peygamber ashâbıyla sohbet ederken, yeni gelenler ayakta kalmışlardı. Bunlar arasında Rasûlullah’ın 

kendilerine özel değer verdiği Bedir savaşına katılmış müslümanlar da vardı. Rasûlullah özellikle 

onlara yer açılması için yakınındakilere işâret etti. Yerinden kalkması gerekenlerin yüz ifâdelerinden 

bu durumdan hoşnut olmadıkları belli oldu. Münâfıklar da bunu fırsat bilip Hz. Peygamber’in 

adâletli davranmadığını ve bâzı kişileri kayırdığı yolunda şâyia çıkardılar. Konuya açıklık getirmek 

ve bir uyarıda bulunmak üzere bu âyet nâzil oldu. (KUR’AN YOLU, 5/272, 273) 

‘ki Allah size genişlik versin.’ İbn Kesir der ki: ‘Çünkü karşılık, işlenen işin türünden olur.’ Genişlik 

açanlara Allâh’ın vermiş olduğu bu genişlik vaadi, insanların genişliğe tâlip oldukları yer, rızık, kalp, 

kabir ve buna benzer her husûsu kapsayan mutlak bir genişliktir. (S. HAVVÂ, 14/486) 

‘Kalkın yâhut yukarı geçin, denildiğinde de hemen kalkıverin ki, Allah içinizden îman edenleri’ 

yâni hakikaten îmanlı olan ve bu emirlere de temiz yürekle îman eden müminleri ‘yükseltsin.’ İman 

ile emre boyun eğmelerinin mükâfâtı olarak dünyâda başarı ve güzel unvan, âhirette cennet 

köşklerinde makam ile üstünlük versin. ‘Kendilerine ilim verilmiş olan zatları da derecelerle 

yükseltsin.’ Özellikle ilim ile uğraşıp gereğince amel eden âlimleri de derecelerle daha yüksek 

makamlara geçirsin. Bu âyet, ilmin fazîletleri ve âlimlerin üstünlüğü hakkındaki açık delillerdendir. 

(ELMALILI, 7/462, 463)      

Hadis: ‘Âlimin âbid / çokça ibâdet eden karşısındaki üstünlüğü, ayın dolunay gecesi diğer yıldızlar 

karşısındaki üstünlüğü gibidir.’ (Tirmizi, Ebû Dâvud, Dârimi’den, ELMALILI, 7/463) 

Hadis: ‘Sizden biriniz bir kişinin yerine oturmasın, çünkü o sonra yerine oturur, Fakat sıkışın, yerinizi 

genişletin.’ (Müslim Selâm 27) 

Hadis: ‘Âlimler peygamberlerin vârisleridir. Gök ehli onlara karşı muhabbet besler ve öldükleri 

zaman denizdeki balıklar kıyâmete kadar onların günahlarının affı için duâ ederler.’ (Buhâri, Ebû 

Dâvud, İbn Mâce Mukaddime 17’den ELMALILI, 7/464)   

Hadis: Her kim bir yola girer ve onda ilim talep ederse, Allah Teâlâ onu cennet yollarından bir yola 

götürür ve melekler ilim talep edenlere sanatlarından hoşlandıklarından dolayı kanat gererler. Âlimler, 

peygamberlerin vârisleridir. Peygamberler ne dinar ne de dirhem mîras bırakmadılar. Ancak ilim 

mîras bıraktılar. Şu hâlde o ilmi alan, büyük bir pay almış olur.’ (Buhâri, Ebû Dâvud, Tirmizi, İbn 

Mâce Mukaddime 17’den ELMALILI, 7/464)  

Bu 9, 10 ve 11’inci âyetler İslâmî görgü kurallarından bâzılarıdır. Rasûlullah (s.) “Eddebenî Rabbî.” 

(Beni Rabbim edeplendirdi) buyurmuştur. İşte Rasûl’ün yaşayışı Kur’an yaşayışıdır. Ne mutlu 

müslümanım deyip de tüm ahlâk ve görgü kurallarında Hz. Peygamber’i örnek alanlara! En büyük 

önder ve örnek Allah Rasûlü Hz. Muhammed’dir. [bk. 4/80; 33/21] (H. T. FEYİZLİ, 1/542) 

 

58/12-13  ALLAH  YAPTIKLARINIZDAN  HABERDARDIR 
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12. Ey îman edenler! Siz Peygamber’e fısıltı ile (özel bir şey) arz edeceğiniz zaman, bu gizli 

konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu, sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Eğer (sadaka 

verecek bir şey) bulamazsanız, şüphe yok ki Allah, çok bağışlayan, çok merhamet edendir. 

13. Fısıltı ile (özel) konuşmanızdan önce sadakalar vereceğinizden korktunuz (hem fısıltıyı, hem 

de sadakayı kestiniz değil) mi? Mâdem ki yapmadınız, Allah da (özrünüzü ve) tevbenizi kabul etti 

(ve hayrı konuşmanıza izin verdi). O hâlde namazı gereğince kılın, zekâtı verin. Allâh’a ve 

Rasûlü’ne itaat edin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. 

 

12-13. (12).‘Ey îman edenler! Siz Peygamber’e fısıltı ile arz edeceğiniz zaman, bu gizli 

konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu, sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Eğer (sadaka 

verecek bir şey) bulamazsanız, şüphe yok ki Allah, çok bağışlayan, çok merhamet edendir.’ Hz. 

Peygamber’le özel görüşmek isteyenlerin sayısı çoğalınca bâzı kimselerin bu görüşmenin süresini 

başkalarının hukûkuna zarar verecek derecede uzatmaları peygamberi zor durumda bırakıyor, 

onun daha çok ilgi ve himâyeye muhtaç olanlara gerektiği kadar zaman ayırmasını engelliyor, bu da 

kendisini üzüyordu. Bu âyetle, Rasûl-i Ekrem’le özel görüşme âdâbına ilişkin bir düzenleme 

getirildi; hâli vakti yerinde olanların fakirlere verilmek üzere bir bağışta bulunmaları istendi. 

(Râzi’den, KUR’AN YOLU, 5/274) 

Kanaatimize göre bu düzenlemenin, belirli ve kalıcı bir yükümlülük getirmekten çok, peygamberlik 

makâmına gösterilmesi gereken saygı konusunda daha bir dikkati olunması için hatırlatmada 

bulunma amacı taşıdığı anlaşılmaktadır. ‘Bulamazsanız…’ buyurulması da buna işârettir. (KUR’AN 

YOLU, 5/274)   

Hâkim, İbnü Münzir, Abd b. Humeyd ve daha başkalarının yaptıkları rivâyette Hz. Ali şöyle demiştir: 

‘Allâh’ın kitabında bir âyet vardır ki, onunla benden evvel kimse amel etmediği gibi, benden sonra da 

kimse amel etmeyecektir. Bu âyet ‘Necvâ Âyeti’dir: Yanımda bir Dinar vardı, onu on Dirhem’e 

sattım. Peygamber (s)’den her ne zaman bir dilekte bulunduysam, o fısıltıdan önce bir Dirhem sadaka 

verdim. Daha sonra da o âyet neshedildi. (yürürlükten kaldırıldı) artık kimse onunla amel etmedi. 

(ELMALILI, 7/468, 469) 

Allah Rasûlü’nün meclisinde bâzıları, özellikle zengin olan yeni müslümanlar, gerekli gereksiz 

onunla fısıldaşıyorlardı. Bu da onu rahatsız ediyordu. Yüce Allah, Rasûlü’nü rahatlatmak için bu 

âyetle bir tedbir almış oldu. Fakat çok geçmeden maksat anlaşıldı ve aşağıdaki âyet indirildi:) (H. T. 

FEYİZLİ, 1/543) 

(13).‘Fısıltı ile (özel) konuşmanızdan önce sadakalar vereceğinizden korktunuz (hem fısıltıyı, hem 

de sadakayı kestiniz değil) mi? Mâdem ki yapmadınız, Allah da tevbenizi kabul etti.’ Yâni sadaka 

vermekle fakirliğe düşeriz diye korktunuz, fısıltıyla konuşmadan önce çok sadaka vermediniz de 

dileklerinizden vaz geçtiniz değil mi? ‘Mâdem ki yapmadınız’ yapabileceğiniz hâlde yapmadınız. 

‘Allah da size tevbe ile nazar buyurdu.’ Kusurunuzu affedip yine sadaka vermeksizin 

Peygamber’den dilekte bulunmanıza müsaade etti. Bunun bir şükür ifâdesi olmak üzere ‘o hâlde 

namaza devam edin ve zekâtı verin, Allâh’a ve Rasûlüne itaat edin.’ Gerek meclislerin âdâbı ve 

gerek diğer emirlerde itaatsizlik yapmayın da gereğini yerine getirin. (ELMALILI, 7/469)   

 

58/14-18  ONLAR  GERÇEKTEN  YALANCIDIRLAR 
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14. (Ey Peygamberim!) Allâh’ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu (yahûdileri) dost edinen 

(münâfık)ları görmedin mi? Onlar sizden de değildir, onlardan da değildir. Kendileri bildikleri 

hâlde (mü’miniz diye) yalan yere yemin ederler. 

15. Allah, (münâfık)lar için şiddetli bir azap hazırladı. Doğrusu onların işledikleri şeyler ne 

kötüdür! 

16. Münâfıklar (müslümanız diye) yeminlerini kalkan yapıp da (mü’minleri) Allah yolundan 

çevirdiler. İşte onlar için rezil edici bir azap vardır. 

17. Münâfıkların malları ve evlâtları, Allâh’(ın azâbın)dan hiçbir şeyi kendilerinden 

uzaklaştıramaz. Onlar ateş ehlidirler. Onlar orada ebedî kalacaklardır. 

18. Allah münâfıkların hepsini tekrar dirilttiği gün, size (yalan yere) yemin ettikleri gibi, O’na da 

(mü’miniz diye) yemin ederler ve onlar gerçekten (iyi) bir şey üzerinde olduklarını (bu yeminin 

kendilerine bir fayda vereceğini) sanırlar. Haberiniz olsun ki onlar, yalancıların (münâfıkların) ta 

kendileridir. [bk. 6/22-23; 16/28] 

 

14-18. (14).‘Bakmaz mısın’ Bu ifâde taaccüb ve hakaret anlamındadır. Dikkat nazarlarını çekmek için 

Peygamber’e veya hitap edilmesi gereken her muhâtaba hitaptır. Yâni ne çirkin hâlleri var bak! 

‘Şunlara, şu münâfıklara, Allâh’ın gadab etmiş olduğu bir kavme yardaklık etmektedirler.’ 

Münâfıklar, Yahûdilere yardaklık ediyor, müminlerin sırlarını onlara naklediyorlardı. ‘Onlar ne 

sizdendirler ne de onlardan;’ arada gidip gelen, bir orada bir burada çalkanıp duran münâfıklardır. 

(ELMALILI, 7/471) 

‘ve bile bile yalan yere yemin ederler.’ Rivâyet olunuyor ki: ‘Hz. Peygamber (s) odalarından birinde 

oturuyordu ve yanında da birkaç sahâbi vardı. Rasûlullah, ‘Şimdi yanınıza şeytan gözlü birisi gelecek’ 

dedi. Derken gök gözlü birisi çıktı geldi. Rasûlullah ona: ‘Sen ve arkadaşların bana niye 

sövüyorsunuz?’ buyurdu. O da öyle bir şey yapmadığına yemin etti ve Hz. Peygamber’e  ‘Bırak beni 

de gideyim, arkadaşlarımı da getireyim’ dedi. Gitti, arkadaşlarını çağırdı ve geldi. Onlar da yemin 

ettiler. İşte bunun üzerine bu âyet indirildi. (Ahmed b. Hanbel’den ELMALILI, 7/471)  

İbn Kesir der ki: Şu münâfıklar gerçekte sizden değildir ey müminler! Onlar aynı şekilde dost 

edindikleri kimseler olan Yahûdilerden de değillerdir.’ Bunun kapsamına bir müslümanın bir kâfire 

her türlü velâ / dostluk bağı da girer. (dâhildir, S. HAVVÂ, 14/489)  

(15).‘Allah, münâfıklar için şiddetli bir azap hazırladı. Doğrusu onların işledikleri şeyler ne 

kötüdür!’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni yüce Allah onların bu kötü amellerine karşılık acıklı azâbı 

hazırlamıştır. Söz konusu bu kötü amelleri ise kâfirleri velî edinmeleri, onlara karşı samimi 

davranmaları, buna karşılık ise müminlere düşmanlık edip onları aldatmalarıdır. (S. HAVVÂ, 

14/489) 

(16).‘Münâfıklar (müslümanız diye) yeminlerini kalkan yapıp da (mü’minleri) Allah yolundan 

çevirdiler.’ İbn Kesir der ki: ‘Onlar îmanlarını açıklayıp küfürlerini gizlediler. Yalan yere yaptıkları 

yeminlerle korunmaya çalıştılar. Onların gerçek yüzlerini bilmeyen pek çok kimse doğru 

söylediklerini sandı, onlara aldandı. Böylelikle onlar bâzı kimseleri alıkoymuş oldular.’ Çağımızda 

bu şekil ne kadar da çoktur! (S. HAVVÂ, 14/489) 
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(18).‘Allah münâfıkların hepsini tekrar dirilttiği gün, size (yalan yere) yemin ettikleri gibi, O’na 

da (mü’miniz diye) yemin ederler ve onlar gerçekten (iyi) bir şey üzerinde olduklarını (bu 

yeminin kendilerine bir fayda vereceğini) sanırlar.’ Dünyâda yalan yere yemin etmek ve muhâtabı 

kandırmaya çalışmak onlarda öylesine bir alışkanlık ve âdetâ meleke hâline gelmiştir ki âhirette 

dahi bu tutumlarını sürdürecekler, bunun kendilerine bir fayda getireceğini sanıp Allâh’ı bile 

kandırmaya kalkacaklar, böylece iyiden iyiye rezil rüsvâ olacaklardır. Gerek duyular âlemindeki, 

gerekse bunun ötesindeki herşeyi bilen Allâh’a karşı bile böyle bir tutum sergilemeye kalkışan bu 

insanların dünyâda müminleri kandırma çabası içinde olmalarını yadırgamamak gerekir. (Zemahşeri, 

Râzi’den KUR’AN YOLU, 5/278) 

‘İyi biliniz ki onlar gerçekten yalancılardır.’ Daha büyüğü olamayacak kadar yalanın en büyüğünü 

söylemişlerdir. Çünkü herşeyi pek çok iyi bilen Allâh-ü Teâlâ’nın huzûrunda yalan söylemeye 

cesâret etmişlerdir. Ve yalan yeminlerine, gâfiller ve aymazlar nezdinde yalanlarını geçerli kıldığı gibi 

Allah katında da geçerli kılacağını zannetme hatâsına düştüler. ‘Elâ’ harfi, tenbih için olup, onların ne 

kadar derin münâfıklık hastalığına düşüp bunu alışkanlık hâline getirdiklerine dikkat çekmek içindir. 

(İ. H. BURSEVİ, 21/64)  

 

58/19-21  ŞEYTANIN  YANDAŞLARI  HEP  KAYIPTADIRLAR 

19. Şeytan münâfıkları hâkimiyeti altına almış da Allâh’ı anmayı (O’nun hükümlerini) onlara 

unutturdu. Bunlar, şeytanın taraftarlarıdır. İyi bilin ki şeytanın taraftarları hüsrâna 

uğrayanların ta kendileridir. 

20. Allâh’a ve Rasûlü’ne (emirlerine) muhâlefet / düşmanlık eden (kâfir)ler, gerçekten, en 

aşağılıklar arasındadırlar. [bk. 58/5, 22] 

21. Allah (şöyle) yazmıştır: “Andolsun ki hem Ben, hem de peygamberlerim gâlip geleceğiz.” 

Şüphe yok ki Allah güçlüdür, dâimâ üstün gelir. [bk. 40/51] 

 

19-21. (19).‘Onlar’ yâni yukarıdan beri özellikleri sayılan ve şeytanın da hâkimiyeti altında kalıp, 

Allah düşüncesini unutanlar hep ‘şeytanın hizbi,’ şeytanın taraftarı ve şeytanın partisidir. ‘İyi bilin ki 

şeytanın partisi kaybedecektir.’ Uyanık ol ki şeytanın partisi kesinlikle zarara uğrayanlardır. Çünkü 

ebedi nîmeti zâyi edip kendilerini azâba düşürerek nefislerini ziyan etmişlerdir. (ELMALILI, 7/472) 

‘Onlar şeytanın taraftarlarıdır.’ Onlar şeytana karşı samîmidirler. Onun sancağı altında yer alırlar. 

Onun adına çalışırlar. Onun amaçlarını gerçekleştirirler. O ise katıksız kötülüktür. Sonuçta katıksız 

ziyâna uğrayacaktır. ‘İyi bilin ki şeytanın taraftarları mutlaka kaybedenlerdir.’ (S. KUTUB, 

9/579) 

Şah el Kirmâni der ki: Kulun yemek, içmek ve giyim ile zâhirini imar etmekle uğraşması, Allâh’ın 

nîmetleri, lütufları üzerinde düşünmekten  kalbini alıkoyması; yalan, gıybet ve iftirâlar ile dilini 

uğraştırarak Rabbini zikretmekten alıkoyması, aklını da dünyâ işlerini düzene koymak ve dünyâlığı 

toplamak ile uğraştırıp teşekkür ve murâkabeden alıkoyması şeytanın kula üstünlük sağladığının 

alâmetidir. (S. HAVVÂ, 14/503)  

(20).‘Şüphe yok ki Allah ve Rasûlü’ne karşı yarışa kalkan haddini bilmez (kâfir)ler, öyleleri’ 

bütün o gördükleriniz, hâllerini dinledikleriniz ’hep en alçakların içindedirler.’ Öncekiler ve 
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sonrakiler içinde hâlkın en aşağılık, en zillete lâyık alçaklarından sayılmaktadırlar. Çünkü iki düşman 

taraftan birinin zillet ve sefâletinin en aşağı basamağı, düşmanlık ettiği tarafın izzet ve kuvvetinin 

derecesi ile ters yönde bir uygunluk arz etmektedir. ‘Allah yazdı.’ Ezelde hükmünü verip, silinmesi ve 

bozulması mümkün olmayan bir yazı ile levh-i mahfuzda tespit etti.  Katâde’ye göre bu söz yemin 

makâmında söylenmiştir. (ELMALILI, 7/472) 

(21).‘Allah (şöyle) yazmıştır: “Andolsun ki hem Ben, hem de peygamberlerim gâlip geleceğiz.” 

İbn Kesir der ki: ‘Yâni O, ilk hitâbında kendisine muhâlefet edilemeyen, O’na karşı konulmayan ve 

hiçbir şekilde değiştirilemeyen kaderinde, zafer dünyâda da âhirette de kendisinin, Kitabının, 

Rasûlünün ve mümin kullarının olacaktır; diye hüküm vermiş ve bunu yazmıştır.’ (S. HAVVÂ, 

14/492)  

‘Şüphesiz ki Allah’ istediği engellenemeyen, güçlü olan ‘Kavi’dir.’ yenilgiye uğratılamayan, gâlip 

gelen ‘Azîz’dir.’ İbn Kesir der ki: Yâni O, güçlü ve azîz olan, düşmanlarına karşı gâlip geleceğini 

yazmıştır. Bu, muhkem ve değiştirilemez bir kaderdir. Bu kesin bir emirdir. Âkıbet ve zafer dünyâda 

da, âhirette de müminlerindir.’ (S. HAVVÂ, 14/492, 493)  

Yâni delil ile kılıç ile ve bunların hükmünde olan şeylerle yâhut bunlardan birisi ile üstün geleceğim. 

Delîlin dışında kalan hususlardaki üstünlüğün peygamberler döneminde çoğunlukla gerçekleşmiş 

olması yeterli görülmüştür. Çünkü şânı yüce Allah peygamberlerin birçok düşmanlarını çeşitli 

azaplarla helâk etmiştir. Lût kavmi, Sâlih kavmi, Nuh kavmi ve diğerlerinde olduğu gibi. Bizim 

Peygamberimiz ile müşrikler arasındaki savaşlarla da onun düşmanları helâk edilmiştir. Savaşın 

zafer şeklinde sonuçlanması kimi zaman bu tarafta, kimi zaman öteki tarafta olmakla birlikte, güzel 

sonuç Hz. Peygamberin olmuştur. Yine peygamberlerden sonra onlara tâbi olanların durumu da 

böyledir. Fakat onların din düşmanlarına karşı yapmış oldukları cihat, peygamberlerin cihâdı 

türünden olmalıdır. Yâni onların da cihatları hâlisen Allah için olmalıdır. Mülk talebi için, saltanat 

için, dünyevi maksatlar için olmamalıdır. Böyle bir şekilde mücâhidin muzaffer ve gâlip olmadığını 

görmek, hemen hemen mümkün değildir. (S. HAVVÂ, 14/503, 504) 

 

58/22  KURTULUŞA  ERECEKLER  ALLÂH’IN  TARAFINDA  OLANLARDIR 

22. (Ey Peygamberim!) Allâh’a ve âhiret gününe (gerçekten) îman eden hiçbir kavmin, Allâh’a ve 

Rasûlü’ne (emirlerine) muhâlefet / düşmanlık eden kimselerle dostluk ettiklerini göremezsin 

(onları sevip saymazlar). İsterse onlar; babaları, oğulları, kardeşleri veya sülâleleri olsunlar. İşte 

O (Allah), onların kalplerine îmânı yerleştirmiş ve onları kendisinden bir ruh (nur) ile 

desteklemiştir. Onları, içlerinde ebedî kalmak üzere alt tarafından ırmaklar akan cennetlere 

sokacaktır. Allah onlardan râzı olmuş, onlar da O’ndan râzı olmuşlardır. İşte bunlar Allah 

taraftarıdır(lar). Haberiniz olsun ki şüphesiz Allah taraftarları, kurtuluş (ve saadet)e erenlerin ta 

kendileridir. 

 

22-22. ‘Allâh’a ve âhiret gününe îman eden hiçbir kavmin, Allâh’a ve Rasûlü’ne muhâlefet / 

düşmanlık eden kimselerle dostluk ettiklerini göremezsin. İsterse onlar; babaları, oğulları, 

kardeşleri veya sülâleleri olsunlar.’ Bu âyette, prensip (usül) itibârıyla  iki husûsa değinilmiştir: 

Prensip bakımından hem hak dîne îman etmek, hem de bu dîne düşman olan kimselere sevgi beslemek 

gibi iki zıt tavrın bir kişide aynı anda bulunması imkânsızdır. Kesinlikle bir yanda îman, diğer yanda 

Allah ve Rasûlü’nün düşmanlarına sevgi beslemek gibi bir tavır olamaz. Çünkü bir insan hem kendi 
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nefsini, hem de nefsinin düşmanlarını aynı zamanda sevemez. (…) Ayrıca bir yanda Müslüman 

olduğunu söyleyip diğer yanda İslâm düşmanlarıyla dostluklarını devam ettiren kimselerin 

(kendileri hakkında) mümin mi münâfık mı olduklarını tekrardan ciddi bir şekilde düşünmeleri 

gerekir. (MEVDÛDİ, 6/168) 

Müslümanlar, ancak şu sebeplerle Müslüman olmayanları sevemeyeceğini, dost ve veli 

edinemeyeceğini anlarız: (1). İslâm’a ve Müslümanlara düşmanlık etmek ve kin gütmek, (2). İslâm’a 

ve Müslümanlara savaş açmak, (3). Müslümanları İslâm’dan soğutmaya çalışmak, (4). Siyasal, 

sosyal, kültürel, ekonomik, eğitim, iş, temel haklar ve benzeri herhangi bir alanda Müslümanları 

dışlamak, (5). İslâm’ın bilinmesi, tanınması, yaşanması, emir, yasak ve hükümlerinin hayâta 

geçirilmesine engel olmak, (6). Müslümanlara zulmetmek ve baskı yapmak. (İ. KARAGÖZ 7/653) 

Müslümanlar, (yukarıda saydığımız) bu tür davranışta bulunan gayr-i Müslümleri sevemez ve onları 

dost edinemez. Hangi sebeple olursa olsun, kendi inançlarından tâviz vererek Müslüman olmayanlara 

inanç bakımından yakınlık duyamaz ve onları bu anlamda dost edinemez. Aksi davranan Müslümanlar 

îmanlarını tehlikeye atmış olurlar. (İ. KARAGÖZ 7/654) 

İslâm’da îman kardeşliği, kan hısımlığından önde tutulmuştur. Nitekim Uhud savaşında Ebû Ubeyde 

İbnü’l Cerrah, babası Cerrah’ı öldürdü. Mus’ab İbn Umeyr, kardeşi Ubeyd İbn Umeyr’i öldürdü. 

Bedir Savaşında ise Hz. Ömer, dayısı As İbni Hişâm’ı öldürmüştür. Hz. Ali, Hamza ve Ebû Ubeyde 

de yine Bedir’de amcaoğulları Utbe, Şeybe ve Velîd İbni Utbe’yi öldürmüşlerdir. Hz. Ebû Bekir 

Bedir’de müşriklerin safında bulunan oğlu Abdurrahman’a karşı çıkmak istemişse de, Hz. Peygamber 

buna izin vermemiştir. Abdurrahman daha sonra İslâm’a girmiştir. (Kurtubi’den, H. DÖNDÜREN, 

2/878)  

Hadis: Deylemi, Hz. Muaz’dan rivâyetle, Hz. Peygamber’in şu duâsını nakleder: ‘Ey Allâh’ım! Bana 

bir fâcirin, bir fâsıkın bir şey ihsan etmesine izin verme ki, kalbimde ona karşı bir sevgi meydana 

gelmesin. Çünkü sen inzal ettiğin vahiyde, Allâh’a ve âhiret gününe îman edenlerin, Allah ve 

Rasûlüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin, diye buyurdun. (MEVDÛDİ, 6/169)  

‘İşte O (Allah), onların kalplerine îmânı yerleştirmiş ve onları kendisinden bir ruh (nur) ile 

desteklemiştir.’ Kalplerine hayat veren ilâhi bir irfan nûruyla kuvvetlendirmiştir. Onun için Allâh’ı 

unutmazlar. Âhiret yolunu görür, sevilecek ve sevilmeyecek kimseleri tanırlar. Allah ve Rasûlüne itaat 

eder ve Allah yolunda her fedâkârlığa katlanırlar. (ELMALILI, 7/473) 

Abdullah b. Abbas ve el Hasen el Basri’ye göre söz konusu ruhtan maksat, Allâh’ın yardımıdır. 

Çünkü yüce Allah Bedir savaşında yardım göndererek müslümanların hayatta kalmalarını 

sağlamıştır. (M. DEMİRCİ, 3/323)  

‘Onları, içlerinde ebedî kalmak üzere alt tarafından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Allah 

onlardan râzı olmuş, onlar da O’ndan râzı olmuşlardır. İşte bunlar Allah taraftarıdır(lar).’ 

‘Allah’ın partisidir.’ Allâh’ın askerleri, Allah dîninin yardımcıları ve Allah yolunda cihad eden 

mücâhitlerdir. ‘Uyanık ol ki Allâh’ın partisi, taraftarları, kesinlikle hep felah bulanlardır.’ Dünyâ 

ve âhirette hayır ve isteklerine kavuşanlar ancak onlardır. ‘Allâh’ım bizi de onlardan kıl.’ 

(ELMALILI, 7/473)  

Allah taraftarları ya da Allah tarafında olanlar demek; Allah ve Rasûlü’ne muhâlefet edenlerin, yâni 

şeytan, kâfir, müşrik ve tâğûtların taraftarlığını kabul etmeyen ve Allah’ın buyruklarını esas alıp ona 

göre yaşayışını düzenleyen demektir. [krş. 109/1-6] (H. T. FEYİZLİ, 1/544) 
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(..) İnsanlık iki ayrı gruba ayrılmaktadır: Allah taraftarları ve şeytan taraftarları. Bütün insanlar 

iki ayrı sancak altında toplanmaktadır: Hak sancağı ve bâtıl sancağı. Buna göre insan, ya Allah 

taraftarı olup hak sancağı altındadır. Ya da şeytan taraftarı olup bâtıl sancağı altındadır. Bunlar iki 

ayrı çizgi, iki ayrı gruptur. Öyle kesin hatlarla birbirinden ayrılmışlardır ki, aslâ barışmazlar ve aslâ 

esneklik göstermezler. (S. KUTUB, 9/582) Allah’ın izni ile,  el Mücâdele sûresi tamam oldu. 

Rabbimiz okuyup amel etmeyi nasip etsin. 11 Nisan 2018 / 23 Receb 1439)   
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59 / Haşr Sûresi 

Medîne döneminde inmiştir. 24 âyettir. Haşr, “sevkiyât için bir yere toplamak” demektir. 2-17. 

âyetlerdeki yahûdi kabîlelerinden Nadroğulları’nın sürülmeleri hâdisesinden hareketle, sûreye bu ad 

verilmiştir. (H. T. FEYİZLİ, 1/544) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

59/1-4 HERŞEY  ALLÂH’I  TESBİH  EDER 

1. Göklerde olanlar da, yerde olanlar Allâh’ı tesbih eder (O’nu noksan sıfatlardan tenzih ederler). 

O mutlak gâliptir, hüküm ve hikmet sâhibidir (her işi, her emir ve yasağı çok hikmetli olandır). 

2. Ehl-i Kitap’tan (ahitlerinden cayan ve Peygamber’e suikast tertipleyip) küfre sapanları ilk 

sürgünde yurtlarından çıkaran O’dur. (Ey müminler!) Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. 

Onlar (yâni Nadroğulları yahûdileri) de, kalelerinin kendilerini, Allâh’(ın azâbın)dan koruyacağını 

sanmışlardı. Allâh(’ın cezâsı), onlara hesap etmedikleri taraftan geldi (liderleri öldürüldü) ve 

kalplerine korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de mü’minlerin elleriyle 

‘yıkıp harap’ ediyorlardı. Ey basîret sâhipleri! İbret alın! 

3. Eğer Allah onlara (Benî Nadir yahûdilerine bu) sürgünü yazmasaydı bile, elbette kendilerine 

dünyâda yine (başka şekilde) azap ederdi. (Kaldı ki) âhirette de onlar için ateş azâbı vardır. 

4. Onların bu şekilde sürülmeleri, Allâh’a ve Peygamberi’ne muhâlefet etmeleri / karşı gelmeleri 

(ve düşmanlık etmeleri) yüzündendir. Kim de Allâh’(ın buyrukların)a muhâlefet eder/karşı gelirse, 

şüphesiz ki Allâh’ın azâbı çetindir. 

 

1-4.(1).‘Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allâh’ı tesbih eder.’ İbn Kesir der ki: ‘Şânı yüce 

Allah göklerde ve yerde bulunan her bir şeyin, hepsinin yüce Allâh’ı tesbih ettiklerini, şânını 

yücelttiklerini, takdis ettiklerini, O’na duâ edip O’nu tevhid ettiklerini haber vermektedir.’ (S. 

HAVVÂ, 14/521) 

‘Sübhânallah’ Allâh’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim’ demektir. (Müslüm Salât 105, 106). 

Kur’an’da meleklerin ve müminlerin Allâh’ı tesbîh ettikleri bildirildiği gibi, canlı ve cansız diğer 

varlıkların da Allâh’ı tesbîh ettikleri bildirilmiştir: ‘Göklerdeki herşey, yerdeki herşey Allâh’ı tesbîh 

eder.’ (62/1). (Bk. 24/41, 21/79, 38/8, 19; İ. KARAGÖZ 7/657) 

‘O mutlak gâliptir, hüküm ve hikmet sâhibidir.’ Yâni Allah güçlüdür.  Dostlarına yardım edebildiği 

gibi, düşmanlarını da ezip geçebilecek kudrettedir. Takdîrinde ve plânlamasında mâhirdir. (S. 

KUTUB, 9/587)  
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(2).‘Ehl-i Kitap’tan küfre sapanları ilk sürgünde yurtlarından çıkaran O’dur.’ Nesefi der ki: ‘İlk 

toplanma yeri (evvelü‘l haşr)nin mânâsı şudur: Bu onların Şam (Suriye) bölgesindeki ilk 

toplanmalarıdır. Veya bu onların ilk olarak toplanmaları (sürülmeleri)’dır. Son olarak toplanmaları 

ise Hz. Ömer’in onları Hayber’den Şam’a doğru sürmesi ile gerçekleşmiştir.’ (S. HAVVÂ, 14/522) 

Benu Nadir’in Medîne’den sürülmesi olayı, sonradan zihinlerde boşluklar olmaması için başlangıçta 

iyice anlaşılmalıdır. Hz. Peygamber (s) Benu Nadir ile yazılı bir antlaşma yapmıştır. Yahûdiler bu 

antlaşmanın geçersiz olduğunu açıkça söylememelerine rağmen, anlaşmayı bozacak birçok davranış ve 

girişimlerde bulunmuşlardır. Fakat en sonunda antlaşmaya açıkça aykırı olan bir davranışta 

bulunduklarından Hz. Peygamber onlara savaş ilân etmiştir. Bunun nedeni, kendileriyle Medîne 

Devleti’nin başkanı sıfatıyla antlaşma yapan Hz. Peygamber’i (sa) öldürmeye teşebbüs etmeleridir. 

Bu plânı önceden haber alan Hz. Peygamber, bu gerçeği Yahûdilere açıkladığında, onlar bunu inkâr 

edememişler ve bunun üzerine de Hz. Peygamber (s) 10 gün içerisinde Medîne’yi terk etmedikleri 

takdirde kendilerine savaş açılacağını bildirmiştir. Bu ültimatom Enfâl 58’de vaz edilen Allâh’ın şu 

hükmüne uygundur: ‘Bir topluluğun hâinlik yapmasından korkarsan, sen de aynı şekilde 

antlaşmayı fesh et. Çünkü Allah hâinleri sevmez.’ (MEVDÛDİ, 6/182)  

‘Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız.’ Nesefi der ki: ‘Yâni oldukça güçlü kuvvetli, kendilerini 

koruyabilecek şekilde olmaları, kalelerinin sağlam olması, sayı ve silâhlarının çok olması sebebiyle 

onların çıkacaklarını sanmamıştınız.’ (S. HAVVÂ, 14/522)  

‘Onlar da kalelerinin kendilerini, Allah’tan koruyacağını sanmışlardı. Allâh(’ın azâbı), onlara 

hesap etmedikleri taraftan geldi ve kalplerine korku saldı.’ İbn Kesir der ki: ‘Korku, sabırsızlık ve 

tedirginlik saldı. Hem onlar böyle bir durumda nasıl olmasınlar ki? Çünkü bir aylık mesâfeden 

itibâren düşmanlarının kalbine salınan korku ile kendisine yardım olunan o yüce Peygamber, onları 

kuşatmış bulunuyordu.’ (S. HAVVÂ, 14/523) 

‘Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de mü’minlerin elleriyle ‘yıkıp harap’ ediyorlardı. Ey 

basîret sâhipleri ibret alın!’ Nesefi der ki: ‘Yâni bu kimselerin başına gelenler üzerinde iyice 

düşünün. Böyle bir cezâya çarptırılmaya hak kazanmalarının sebebi üzerinde düşünün ve siz de 

onların yaptıkları işin benzerini yapmaktan uzak durun, sakının. O vakit onların karşılaştıkları 

cezânın benzeri ile siz de cezâlandırılırsınız. Aynı zamanda bu buyruk, kıyâsın câiz oluşuna delildir. 

(S. HAVVÂ, 14/523) 

Bir şey, insanların yalnız kendi isteğine göre olmaz; onun yanında bir de mühim olan ve unutulmaması 

gereken, Allâh’ın plânı / takdîri vardır ki işte “ibret alın” ifâdesi buna işâret etmektedir.) (H. T. 

FEYİZLİ, 1/544) 

Âyetin bağlamına göre, ibret alınacak konu; yahûdilerin inanç, tutum ve davranışları sebebiyle 

başlarına gelen sıkıntılardır. Benî Nadîr Yahûdileri, Hz. Peygamberi ve Kur’ân’ı inkâr etmişler, 

yaptıkları sözleşmeye uymamışlar, müşriklerle işbirliği yaparak Müslümanlara hâinlik etmişler ve 

Peygambere suikast yapmaya teşebbüs etmişlerdir. Bunların hepsi zulümdür. İnkâr edenler ve 

zulmedenler cezâyı hak ederler. Çünkü inkâr ve zulüm, cezâ sebebidir. (İ. KARAGÖZ 7/660, 661) 

(3).‘Şâyet Allah onlar (Benî Nadîr yahûdileri)  hakkında sürülmeyi’ yâni vatanlarından çıkıp çoluk 

çocuklarından ayrılmayı ‘yazmamış olsaydı, onlara dünyâda’ Kurayzaoğulları’na yapmış olduğu 

gibi öldürmek ve esir alınmak sûretiyle ‘azap verecekti. Ve onlar için’ ister sürülsünler, ister 

öldürülsünler ‘âhirette de ateş azâbı vardır’ ki, ondan daha çetin bir azap yoktur. (S. HAVVÂ, 

14/523)   
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(4).‘Kim de Allâh’(ın buyrukların)a muhâlefet eder / karşı gelirse, şüphesiz ki Allâh’ın azâbı 

çetindir.’ Pek şiddetli azap eder. Dünyâda yapmazsa âhirette yapar. Düyâdaki azap geçse de, 

âhiretteki geçmez. (ELMALILI, 7/484) 

Benî Nadîr Yahûdilerinin, Tevrat’ta yazılı olduğu için oğullarını tanıdıkları gibi tanıdıkları hâlde 

(2/146, 6/20). ‘son peygamber’ (33/40) Muhammed (s)’i inkâr edip yalanlamaları, Hz. Peygamber ile 

yaptıkları sözleşmeye uymamaları, Mekkeli müşrikler ile işbirliği yapmaları, Uhud savaşında 

müşriklere yardım etmeleri ve Peygambere suikast planlamaları, Allâh’a ve peygamberine 

muhâlefet ve dümanlık etmeleridir. Bu sebeple cezâlandırılmışlar ve yurtlarından sürgün 

edilmişlerdir. (İ. KARAGÖZ 7/662) 

‘şiddetli azap’ Bununla maksat cehennem azâbıdır. Allâh’a ve peygamberine muhâlefet edip 

düşmanlık etmek,  inkârdır. İnkâr edenlerin gideceği yer cehennemdir. Cehennemde ateşte yakmak 

ve kaynar su içirmek gibi şiddetli azap vardır. (İ. KARAGÖZ 7/662) 

 

59/5-6 PEYGAMBERİNE  VERDİĞİ  GANÎMETLER 

5. (Ey müminler! Kuşatma sırasında) herhangi bir hurma ağacını (ne zaman) kestiniz veya onu 

(kesmeyip) kökleri üzerinde (olduğu gibi) bıraktınızsa, (hep) Allâh’ın izniyledir ve (bu izin) 

yoldan çıkanları rezil etmek içindir.  

6. (Ey müminler!) Allâh’ın onlardan Peygamberi’ne kolayca ganîmet olarak verdiği şeye gelince, 

siz onun üzerine ne at ne de deve sürdünüz. (Akın edip harp etmediniz.) Fakat Allah, Rasûlü’nü 

dilediği kimseler üzerine ‘salarak (onların kalplerine düşen korkudan dolayı onlara) harpsiz üstün 

kılar.’ Allah herşeye kâdirdir. 

 

5-6. (5).‘Herhangi bir hurma ağacını kesmeniz veya gövdeleri üzerinde dimdik bırakmanız 

Allâh’ın izniyledir.’ Bu, kuşatma başlangıcında Benu Nadir’in yerleşim bölgesi etrâfındaki askeri bir 

harekâtı engelleyen bâzı hurma ağaçlarının kesilmesine ve yakılmasına işâret etmektedir. Askeri 

harekâta engel olmayan ağaçlara ilişilmemiştir. (…) Bu âyet-i kerîmeden savaş sırasında bâzı zarûri 

tahribâtın arzı ifsat etmek olmayacağı şeklinde şer’i bir hüküm elde edilmektedir. Arzı ifsat etmek 

ise, bir ordunun düşmanın ülkesine girdiğinde tarlaları, bağları ve evleri yakıp yıkmasıdır. Bu konuda 

Hz. Ebû Bekir’in (r) Şam’a gönderdiği orduya verdiği emirler, genel kural mâhiyetindedirler. ‘Meyvelî 

ağaçları kesmeyin, tarlaları harap etmeyin ve yerleşim bölgelerini virana çevirmeyin.’ (MEVDÛDİ, 

6/186) 

‘Bir de fâsıkları rüsvay etmek içindir.’ Nesefi der ki: ‘Yâni onların kesilmelerine izin verilmesi, 

Yahûdileri zelil kılmak ve onları öfkelendirmek içindir.’ Şunu belirtelim ki, bu gerekçeden önce ‘vav’ 

harfinin yer alması, bu kesme izninde başka birtakım menfaatlerin de bulunduğunu ifâde etmektedir. 

Bunlardan birisi Allah’ın düşmanlarını zelil kılmaktır. Ağaçların tümünün yok edilmemesi ise, 

maksadın bizzat ağaçları kesmek veya tahrip etmek olmadığına işâret etmektedir. (S. HAVVÂ, 

14/525) 

(6).‘Allah’ın onlardan Peygamberi’ne kolayca ganîmet olarak verdiği şeye gelince, siz onun 

üzerine ne at ne de deve sürdünüz.’ Savaşla ele geçirilen düşman ülkesindeki taşınır ve taşınmaz 

malların bütünü ‘ganîmet’ adını alır. Ganîmet hükümleri genel olarak Enfâl sûresi 8/1 ve 41’inci 

âyetlerde düzenlenmiştir. Buna göre ganîmetin beşte biri; Allâh’a, Rasûlüne, Rasul ile hısımlığı 
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bulunanlara, yetimlere, yoksullara ve yolculara âittir. Beşte dördü de savaşa katılan askerlere atlı 

veya yaya olma durumuna göre paylaştırılır. (Ayrıca bk. Âl-i İmran 3/161; Nisâ 4/94; Ahzâb 33/50; 

Fetih 48/15, 19, 20. H. DÖNDÜREN, 2/880) 

Fey’ ise, savaşsız olarak ele geçirilen yerlerde, güçlüğe katlanmadan elde edilen ganîmet türüdür. (…) 

6’ncı âyette sözü edilen yer Nadiroğulları yurdu olup, Medîne’ye iki mil kadar (bir saatlik) mesâfede 

idi. Oraya yaya olarak gidilmiş ve önemli bir çatışma olmadan düşman sürgün edilmiştir. 

Nadiroğulları ganîmetleri Hz. Peygamberin tasarrufuna bırakılmış, o bunları muhâcirler arasında 

taksim etmiş, ensardan yalnız üç yoksula pay vermiştir. Burada beşte bir paydan söz edilmediği için, 

taşınmazların Devlet Başkanı’nın tasarrufuna bırakıldığı anlaşılmaktadır. (H. DÖNDÜREN, 

2/881) 

İbn Kesir bu âyet-i kerîme hakkında şunları söylemektedir: Şânı yüce Allah, fey’in ne olduğunu, 

niteliklerinin ve hikmetinin ne olduğunu şöylece beyan buyurmaktadır: Fey’, savaşsız olarak at yâhut 

deve sürmeksizin kâfirlerden alınan her türlü maldır. Burada sözü geçen Nadiroğulları’nın 

mallarıdır. Nadiroğulları’nın mallarını ele geçirmek için müslümanlar ne bir at sürdüler, ne de bir 

deve. Yâni düşmanla teke tek çarpışmadıkları gibi, karşılıklı olarak hücum da etmediler. Aksine 

Nadiroğulları şânı yüce Allâh’ın Rasûlü’nün heybetini yerleştirmesi sonucu kalplerine yerleşen 

korkudan dolayı, kalelerinden inmişler, Allah da bu malları Rasûlüne fey olarak ihsan buyurmuştur. 

İşte bundan dolayı o da bu mallarda dilediği gibi tasarrufta bulundu. (S. HAVVÂ, 14/525, 526)  

Hanefi ve Hanbelilere göre İslâm Devlet Başkanı’nın fethedilen topraklar üzerinde savaş 

konjonktürüne göre gâzilere dağıtma veya vakıf hâline getirme yetkisi vardır. Nitekim Hz. Ömer, 

hâlifeliği sırasında fethedilen Suriye, Irak ve Mısır toprakları üzerinde fey’ hükümleri uygulamıştır. 

Burada toprağın kuru mülkiyeti (rakabe) devletin, ekip biçme hakkı ise eski sâhipleri olan 

gayrimüslimlerin olur. Onlara bu yararlanmaya karşı ‘harac’ vergisi, akıllı ve ergin olan her erkek 

için de baş vergisi olarak ‘cizye’ öderler. Bu gelirler, kamu harcamaları için önemli bir gelir 

kaynağıdır. (H. DÖNDÜREN, 2/881)     

‘Fakat Allah peygamberlerine dilediği kimselere karşı üstünlük verir.’ Nesefi der ki: Yâni şânı 

yüce Allâh’ın Nadiroğulları’na âit olan mallarda Rasûlüne bağışlamış olduğu imkân, sizin savaşmak 

ve üstünlük sağlamak sûretiyle elde ettiğiniz bir şey değildir. Fakat yüce Allah peygamberine, onlara 

ve onların ellerinde bulunanlara, daha önce diğer peygamberlerini düşmanlarına karşı musallat kılmış 

olduğu gibi, üstünlük vermiştir. O bakımdan bu konuda uygulama ona bırakılmıştır. O bu malı 

dilediği gibi kullanır, savaşılarak ve düşmandan zorla alınan ganîmetler gibi paylaştırılmaz.’ (S. 

HAVVÂ, 14/525)   

  

59/7-10 PEYGAMBER  SİZE  NE  VERDİYSE  ONU  ALIN 

7. (Ey müminler!) Allâh’ın (fethedilen diğer kâfir) memleketler halkın(ın malın)dan, Rasûlü’ne 

savaş yapmadan kazandırdığı mallar; Allâh’a, Peygamber’e, akrabâlarına, yetimlere, 

yoksullara, yolda kalanlara âittir. Bu da (bu malların), içinizden yalnız zenginler arasında elden 

ele dolaşan bir servet olmaması içindir. Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasak 

ettiyse ondan da vazgeçin. Allâh’a saygılı olup emirlerine uygun yaşayın / aykırı davranmaktan 

sakının. Çünkü Allâh’ın azâbı çetindir. 

8. (Bir de bu malların bir kısmı,) hicret eden fakirlere âittir. Onlar, Allah’tan bir lütuf ve bir rızâ 

ararlarken, hem de Allâh’a ve Rasûlü’ne (malları ve canlarıyla) yardım ederlerken yurtlarından 
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ve mallarından çıkarılmışlardır. İşte bunlar, (îman ve mücâdelelerinde) doğru olanların ta 

kendileridir. 

9. Onlardan önce (Medîne’yi) hem yurt hem de îman (İslâm) evi edinen kimseler, kendilerine 

hicret edip gelenleri severler. Onlara verilen şeylerden dolayı gönüllerinde bir ihtiyaç (bir 

kıskançlık) duymazlar. Kendilerinin ihtiyâcı olsa bile, (onları) öz canlarına tercih ederler. Kim 

(mala karşı) nefsinin hırs ve cimriliğinden korunursa, işte onlar, kurtuluş ve saâdete erenlerin ta 

kendileridir. [bk. 76/8] 

10. Muhâcir ve Ensardan sonra gelen (diğer bütün mü’min)ler derler ki: “Ey Rabbimiz! Bizi ve 

bizden önce îmanla geçmiş (din) kardeşlerimizi bağışla, kalplerimizde, îman edenler için bir kin 

bırakma! Ey Rabbimiz! Şüphesiz ki sen pek şefkatlisin, pek merhametlisin.” [bk. 9/100] 

 

7-10. (7).‘Allâh’ın (fethedilen diğer kâfir) memleketler hâlkın(ın malın)dan, Rasûlü’ne savaş 

yapılmadan kazandırdığı mallar; (1) Allâh’a, Peygamber’e,’ Burada ilk olarak birinci hissenin 

Allah ve Rasûlüne âit olduğu vurgulanmıştır. Hz. Peygamber’in (s) bu konuda nasıl davrandığını 

Mâlik bin Evs bin el Hadsan, Hz. Ömer’den şöyle rivâyet etmiştir: ‘Hz. Peygamber fey’den kendisi ve 

âilesi için nafaka ayırıyor, geri kalanını da silâh ve binek hayvanları için harcıyordu.’ (Buhâri, 

Müslim, Müsned-i Ahmed, Nesâi, Tirmizi’den MEVDÛDİ, 6/189) (2) ‘akrabalarına,’ İkinci pay 

akrabalar içindir. Yâni Hz. Peygamber’in akrabalarına (Benu Hâşim ve Benu Muttalib) âittir. Bu pay, 

Hz. Peygamber’e o hem âilesini, hem akrabasını geçindirmekle mükellef olduğu ve muhtaçlara yardım 

etmesi gerektiği için ayrılmıştır. Ancak Hz. Peygamber’den sonra bu müstakil bir hisse olarak 

kalmadı. Fakirler, yetimler, yolcular ve bunların yanı sıra Benu Hâşim ve Benu Muttalib’in 

muhtaçların sorumluluğundan Beytü‘l mâl ve İslâm Devleti sorumlu olmuştur. (MEVDÛDİ, 6/189) 

‘(3) yetimlere, (4) yoksullara, (5) yolda kalanlara âittir.’ Geriye kalan üç pay hakkında İslâm 

hukukçuları arasında ihtilâf yoktur. Ancak İmam Şâfii diğer üç imama muhâlefet ederek Fey’in 5 eşit 

bölüme ayrılması gerektiğini söyler. Onun sıralamasına göre, müslümanların genel menfaati için beşte 

bir, Benu Hâşim ve Benu Muttalib’e beşte bir, beşte bir yetimlere, beşte bir fakirlere ve beşte bir de 

yolda kalmışlara verilmelidir. Diğer üç imam bu taksimâtın aksine, Fey’in tümünün Müslümanların 

genel menfaati için kullanılması görüşündedirler. (Muğni ‘ül Muhtac’dan MEVDÛDİ, 6/190) 

‘Bu da (bu malların), içinizden yalnız zenginler arasında elden ele dolaşan bir servet olmaması 

içindir.’ İbn Kesir der ki: ‘Bizim Fey’in harcama yerlerini bu şekilde takdir etmemiz, onun yalnızca 

zenginlerin istifâde ettiği ve faydalandığı; sâdece kendi arzu ve görüşlerine göre tasarrufta bulunarak 

ondan fakirlere herhangi bir şey harcamamaları önlensin, diyedir.’ Bu açıklama, İslâm’da malın, 

dağılım düzeninde sâdece zenginlerin elinde toplanıp biriktirilmemesine dikkat edilmesinin, 

gözetilmesi gereken hedeflerden olduğunun delilidir. İşte bundan dolayıdır ki yüce Allah, fâizi ve 

karaborsacılığı haram kılmıştır. (S. HAVVÂ, 14/526, 527) 

Hanefi mezhebine göre, savaş yolu ile elde edilen taşınmazlarda devlet başkanının geniş bir takdir 

yetkisi bulunmaktadır. Devlet başkanı duruma ve şartlara göre uygun görürse Enfâl sûresinin 41’inci 

âyetinin hükümleri doğrultusunda –beşte birini ayırdıktan sonra – toprağı gâzîlere pay eder. Bu 

durumda arâzi öşür toprağı olur. Bunu uygun görmezse Hz. Ömer’in Sevad toprakları hakkında 

yaptıkları  gibi yerli halkın elinde bırakır ve karşılığında haraç vergisi yükler. Bu takdirde arâzi 

haraç toprağı olur. (KUR’AN YOLU 5/290)  

‘Peygamber size neyi verdiyse onu alın,’ yâni ganîmetten her ne pay verdiyse onu alın ve her ne 

emir verdiyse onu tutun. ‘Ve size neyi yasak ettiyse ondan da vazgeçin,’ almayın dediğini almayın, 
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yapmayın dediğini yapmayın. ‘ve Allah’tan korkun’ da Allâh’ın ve peygamberin emirlerine karşı 

gelmekten ve birbirinizin hakkını yemekten, devlete karşı hâinlik yapmaktan, ganîmeti maddi ve 

mânevi, dünyevi ve uhrevi mânâda korunmak için takvâ ile harcayıp israftan ve Allâh’ın azâbına 

düşmekten korunun. ‘Çünkü Allah azâbı şiddetli olandır.’ Azap edince çok şiddetli azap eder. 

Nitekim nankör Beni Nadir kâfirlerinin toplatılıp yurtlarından çıkarılmalarında bunun için ibret 

alınacak bir örnek vardır. (ELMALILI, 7/497) 

‘Peygamber size neyi vermişse onu alın ve size neyi yasaklamışsa ondan kaçının’ şeklinde 

çevrilen cümle, bağlamı dikkate alınarak fey ve ganimet gibi şeylerin dağıtımında Hz. Peygamberin 

kullandığı takdir yetkisine saygılı olunması gerektiği şeklinde açıklanmıştır. (Bu ifâdenin) Kapsamlı 

bir olması sebebiyle genellikle, Hz. Peygamberin sünnetinin Müslümanlar açısından bağlayıcı bir 

kaynak olduğunun Kur’an’daki dayanakları arasında da zikredilir. (KUR’AN YOLU 5/291) 

(..) İslâm toplumunun sosyal ve ekonomik düzeninin ilkelerinden temel bir ilkeyi dile getiriyor: 

‘Böylece o mallar zenginler arasında dolaşan bir ayrıcalık olmaz.’ Bunun yanında yine İslâm 

toplumunun anayasasında yer alan köklü bir ilkeyi şöyle dile getiriyor: ‘Peygamber size ne 

verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan sakının.’ Bu iki ilke her ne kadar savaşılmadan elde 

edilen ganîmetler ve onların dağıtılmasıyla ilgili olarak belirlenmiş olsalar da, bunların hükmü söz 

konusu olayı çok aşmakta, İslâm’ın sosyal düzeninin temel ilkelerinde yönlendirici etkiye sâhip 

olmaktadır. (S. KUTUB, 9/592) 

(1).Birinci ilke, ekonomik düzenin ilkesidir. İslâm ekonomik düzeninin önemli ve kapsamlı 

ilkelerinden birini belirlemektedir. İslâm düzeninde bireysel mülkiyet kabul edilen bir olgudur. 

Yalnız, bu olgu burada söz konusu edilen ilkeyle sınırlıdır. Yâni malların zenginler arasında dolaşan, 

fakirler arasında hiçbir yararı olmayan bir ayrıcalığa dönüşmemesi ilkesiyle malın sâdece zenginler 

arasında dolaşmasına yol açacak her düzenleme, İslâm’ın ekonomik doktrinine aykırıdır. Ayrıca sosyal 

yapının temel hedefleriyle de çelişir. (S. KUTUB, 9/592)  

İslâm bizzat pratik uygulamasında düzenini bu temel ilkenin esâsı üzerine kurmuştur. Buna bağlı 

olarak zekâtı farz kılmıştır. Para türü malların sermâyesinde senede yüzde ikibuçuk, diğer ürünlerde 

ise yüzde on veya yüzde beş oranında bir zekât miktarı belirlemiştir. Hayvanlarda da buna denk bir 

oranda zekât miktarını tespit etmiştir. Yeraltı zenginlik kaynaklarında ise paraya uygulama oranı tespit 

etmiştir. Zekât için belirlenen bu oranlar önemli bir yekün tutmaktadır. Ganîmetin beşte dördünü 

zengin olsun, fakir olsun savaşanlara ayırırken, savaşılmadan elde edilen ganîmetlerin tümünü 

fakirlere ayırmıştır. (S. KUTUB, 9/593)  

(2). İkici ilke, yasayı ve hukûku bir tek kaynaktan alma ilkesidir. ‘Peygambersize ne verdiyse onu 

alın, size neyi yasakladıysa ondan sakının.’ Bu ilke aynı zamanda İslâm anayasa Düzeni’ni de 

ortaya koymaktadır. İslâm’da hukûkun egemenliği bu yasanın Kur’an ve sünnet olarak Hz. 

Peygamberden gelmesinden kaynaklanır. (S. KUTUB, 9/593) 

(8).‘Yurtlarından ve mallarından çıkarılmışlardır.’ Müşriklerin tazyiki üzerine din uğrunda 

evlerini, barklarını, mallarını ve mülklerini bırakıp çıkmışlar, önceden fakir değilken sonradan 

fakirliğe mâruz kalmışlardır. Durumları ve gâyeleri şudur: ‘Allah’tan bir fazl ve Rıdvan isterler.’ 

Fazl dünyâda rızık, âhirette cennet sevâbı demektir. Rıdvan, ‘Allâh’ın rızâsı ise hepsinden 

büyüktür.’ (Tevbe 9/72) âyetinde ifâde edildiği üzere hepsinden büyük olan Allâh’ın rızâsına denir. 

‘ve Allah ve Rasûlüne nusret, yâni dinine hizmetle yardım ederler.’ ‘İşte onlar,’ yâni böyle güzel 

vasıflarla donatılmış olanlar, ‘sadıklardır.’ Sözlerini fiilleriyle ispat eden, doğruluk ve sadâkatte 

mahâret sâhibi olan özü sözü doğru, vefakâr insanlardır. İmanlarını, Allah ve Rasûlüne karşı 

sadâkatlerini fiilen cihadlarıyla ispat etmişlerdir. (ELMALILI, 7/501)  
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(9).‘Onlardan önce (Medîne’yi) hem yurt hem de îman (İslâm) evi edinen kimseler, kendilerine 

hicret edip gelenleri severler.’ O kadar ki, onlarla mallarını yarı yarıya bölüştüler, evlerinde 

yerleştirdiler. İki hanımı olanlar iddetinin bitmesinden sonra onunla evlenmeyi dileyecek olurlarsa, 

hanımlarından birisini onun için boşama teklifini dahi yaptılar. (S. HAVVÂ, 14/527) 

‘Onlara verilen şeylerden dolayı gönüllerinde bir ihtiyaç (bir kıskançlık) duymazlar. 

Kendilerinin ihtiyâcı olsa bile, (onları) öz canlarına tercih ederler.’   Îsar: Bir kimsenin kendi 

ihtiyâcı olduğu hâlde, mümin kardeşini kendisine tercih ederek onun ihtiyâcını karşılaması 

hasletidir. Bunun sahâbe arasında çok örnekleri vardır. Medîne’nin yerlisi olan ensar, muhâcirleri 

malına ortak etmiş, evini onlarla paylaşarak kardeşlik antlaşması yapmıştır. Nadiroğulları 

ganîmetleri Hz. Peygamber’in tasarrufuna verilince, o ensarla istişâre etti. Bunu ensar ve muhâcirlerle 

dağıtacak; muhâcirler ensardan kardeşinin evinde bir süre daha kalacak, ya da yalnız muhâcirlere 

dağıtacak, onlar muhâcir kardeşlerinin yanından ayrılarak kendi ayaklarının üzerinde duracaklardı. Bu 

teklifi işiten ensar, ganîmetin hepsinin muhâcirlere dağıtılmasını, fakat onların kendi yanlarında 

devam etmelerini istediler. Böylece Allah ve Rasûlü’nün hoşnutluğunu kazandılar. (bk. Tevbe 9/100, 

117; H. DÖNDÜREN, 2/882) 

İnsanlık târihi bugüne kadar Ensârın muhâcirleri karşıladığı gibi sosyal bir olaya şâhit olmamıştır. 

Bu kadar zengin bir gönülle, bu kadar bol ve cömertçe yardımlarla ve bu kadar gönülden paylaşımlarla 

hiçbir topluluk bir topluluğu karşılamamıştır. Hiçbir topluluk bir başka topluluğu bu kadar bağrına 

basmamış ve onun tüm yükünü üstlenmemiştir. Târihin kayıtlarında görüyoruz ki, her hicret eden 

adam, mutlaka kura ile bir Ensârın evine yerleşmiştir. Zîrâ bir göçmeni barındırmak isteyenlerin 

sayısı, göç edenlerin sayısından her zaman fazla olmuştur! (S. KUTUB, 9/596)  

‘Kim (mala karşı) nefsinin hırs ve cimriliğinden korunursa, işte onlar, kurtuluş ve saâdete 

erenlerin ta kendileridir.’ Âyetteki cimrilik (şuh), hırs ile birlikte olan cimrilik olup, bunun âdet 

hâline gelmesidir. Bu konuda orta yol tavsiye edilir. ‘Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme, 

büsbütün açıp da saçıp savurma, sonra pişman olur, açıkta kalırsın.’ (İsrâ 17/29; H. 

DÖNDÜREN, 2/882)  

Hadis: ‘Zulümden sakının çünkü zulüm, kıyâmet günü karanlıktan ibârettir. Cimrilik’ten sakının 

çünkü cimrilik, hırs ve kıskançlık sizden öncekileri helâk etmiştir. Onlar birbirlerinin kanlarını 

döktüler ve haramları helâl saydılar.’ (Müslim Birr 56’daen, İ. H. BURSEVİ, 21/133) 

Hadis: ‘İki özellik bir müslümanda olmaz: Cimrilik ve kötü ahlâk.’ (Buhâri, Tirmizi Birr ve Sıla 410, 

Ebû Dâvud’dan MEVDÛDİ, 6/194) 

(10).‘Muhâcir ve Ensardan sonra gelenler derler ki: “Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce îmanla 

geçmiş (din) kardeşlerimizi bağışla, kalplerimizde, îman edenler için bir kin bırakma! Ey 

Rabbimiz! Şüphesiz ki sen pek şefkatlisin, pek merhametlisin.”  Bunlar, fakirleri fey’ mallarından 

hak sâhibi olanların üçüncü kısmıdır. Bu üç kısım ise Muhâcirler, Ensar ve onlara güzel bir şekilde 

tâbi olanlardır. Nitekim şânı yüce Allah, Tevbe sûresinde yer alan âyet-i kerîmede şöyle 

buyurmaktadır: ‘Muhâcirler ve Ensardan onlara güzellikle uyanlardan olan ilkler ve ileriye 

göçenlerden Allah râzı olmuştur, onlar da ondan hoşnud olmuşlardır.’ (et Tevbe 9/100) Güzel bir 

şekilde onlara tâbi olanlar, onların güzel izlerinin ardından gidenler, güzel niteliklerine sâhip olanlar, 

gizlide ve açıkta onlara duâ edenlerdir. (İbn Kesir’den, S. HAVVÂ, 14/542) 

Bu âyet-i kerîme bize de, bizden sonra gelecek müminlere de, âhirete göçmüş mümin 

kardeşlerimizle alâkalı yapmamız gereken görevlere dikkat çekmektedir. Onları unutmamak, 

duâlarımızı eksik etmemek, hayırla yâd etmek, onların bağışlanmasına yarayacak, ruhlarını şad 
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edecek her türlü duâ, istiğfar, hayır ve hasenâta devam etmek bu görevlerin başında gelmektedir. 

(bk. Necm 53/38-41; Ö. ÇELİK, 5/82)   

 

59/11-17 MÜNÂFIKLARIN  DURUMU  TIPKI  ŞEYTANIN  DURUMU  GİBİDİR 

11. (Ey Peygamberim!) Görmez misin (şu) münâfıklık edenleri? (Onlar) Ehl-i Kitap’tan o küfre 

sapan kardeşlerine: “Eğer siz, (yurdunuz Medîne’den) çıkarılırsanız, elbette biz de sizinle berâber 

çıkarız ve sizin aleyhinize hiçbir kimseye aslâ itaat etmeyiz. Eğer sizinle savaşılırsa, mutlaka (biz 

de) size yardım ederiz.” derler. Hâlbuki Allah şâhitlik eder ki onlar kesinlikle yalancıdırlar. 

12. Yemin ederim ki eğer (o yahûdi Nadiroğulları kabîlesi) çıkarılsalar (bile bunlar), onlarla 

berâber çıkmazlar. Eğer onlarla savaşılsa, onlara yardım etmezler. Yardım etseler bile, 

kesinlikle arkalar(ın)ı dön(üp kaç)arlar, sonra (Allah onları helâk eder, kimse tarafından) da 

yardım edilmezler. 

13. (Ey mü’minler!) Siz, münâfıkların yüreklerine, Allah’tan daha çok korku vermektesiniz. Bu, 

onların (Allâh’ın büyüklüğünü) anlamayan bir topluluk olmalarındandır. 

14. (Münâfıklar ve yahûdiler,) surla çevrilmiş kasabalarda ve duvarların arkasında olmaksızın 

sizinle toplu hâlde savaşamazlar. Kendi aralarındaki savaşları (çekişmeleri) şiddetlidir. (Ey 

Peygamberim!) Sen onları toplu (birlik olmuş) zannedersin. Hâlbuki onların kalpleri (birlik değil) 

dağınıktır. Bu ise onların aklını kullanmaz bir topluluk olmalarındandır. 

15. (O yahûdilerin hâli) kendilerinden az öncekilerin (Mekkeli müşriklerin ve Beni Kaynuka 

yahûdilerinin)  hâli gibidir. Onlar (kötü) işlerinin günahını (dünyâda) tattılar. Onlar için (ayrıca 

âhirette de) acıklı bir azap vardır. 

16. (Münâfıkların ve kâfirlerin îman etmeme durumu da) şeytanın hâli gibidir. Çünkü o insana: 

“İnkâr et” der, (insan) inkâr edince de: “Hakikaten ben senden uzağım. Çünkü ben âlemlerin 

Rabbi olan Allah’tan korkarım.” der. 

17. Nihâyet ikisinin (şeytan ve kâfirlerin) de sonu, ebedî olarak ateşte kalmaları oldu. Zâlimlerin 

cezâları budur. 

 

11-17. (11).‘Görmez misin (şu) münâfıklık edenleri?’ Nadiroğulları Yahûdilerine haber gönderip 

onlara kendilerinin yardımcı olacakları vaadinde bulunan Abdullah b. Übey ve benzerlerine? (S. 

HAVVÂ, 14/529) 

‘(Onlar) Ehl-i Kitap’tan o küfre sapan kardeşlerine:’ küfürde ve nankörlükte kardeşlikleri veya sıkı 

fıkı konuştukları dostları olan o kâfirlere diyorlar yâhut diyorlar ki, “Eğer siz, (yurdunuz Medîne’den) 

çıkarılırsanız, elbette biz de sizinle berâber çıkarız’ yâni biz de yurtlarımızı ve mallarımızı bırakır, 

sizinle berâber gideriz. ‘Ve sizin hakkınızda ebediyyen kimseyi dinlemeyiz.’ Yâni sizi çıkartmamak 

için her türlü itaatsizliği, isyânı göze alırız. Şâyet sizin çıkmanıza engel olamazsak, her hâlde biz de 

berâber çıkarız ve çıkmamıza engel olacak kimseleri aslâ dinlemeyiz. (ELMALILI, 7/513) 

‘Eğer sizinle savaşılırsa, kesinlikle (biz de) size yardım ederiz.” derler.’ Savaşta düşmanlarınıza 

karşı sizden taraf oluruz, sizinle berâber biz de onlarla çarpışırız diye yemin ederek söz veriyorlardı. 
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(ELMALILI, 7/513) Münâfıklar her fırsatta, İslâm’a ve müslümanlara düşman olanlarla dostluk ve 

birlik kurmuşlardır. (H. T. FEYİZLİ, 1/546) 

‘Hâlbuki Allah şâhitlik eder ki onlar kesinlikle yalancıdırlar.’ O münâfıklar kesinlikle yalan 

söylüyorlar. Söyledikleri bu sözler, verdikleri vaadler,  fikirlerine uygun olsa bile gerçeğe uygun 

olmayacaktır. Onlar yeminlerinde durmayacaklar ve dediklerinin hiçbirini yapmayacaklardır. 

(ELMALILI, 7/513) 

(12).Yâni ‘Yemin olsun ki o kardeşleri çıkarılırlarsa berâberlerinde münâfıklar 

çıkmayacaklardır.’ Evvela ‘Eğer siz çıkarılırsanız biz de sizinle berâber çıkarız’ demeleri bile 

yalandır. Sonra ‘yine yemin olsun ki, onlarla savaşılsa onlara yardım da etmeyeceklerdir.’ ‘Eğer 

sizinle savaşılırsa kesinlikle size yardım ederiz’ demeleri de yalandır. Gerçekten de böyle oldu. Ne 

onlarla berâber çıktılar, ne de savaştılar. Allah Teâlâ’nın şâhitliğiyle yalancı oldukları ortaya çıkmış 

oldu. ‘ve faraza yardım ederlerse, kesinlikle arkalarına döneceklerdir.’ Müminlerin karşısında 

dayanamayacaklardır. ‘Sonra dönen o münâfıklara’ veya yardım etmek istedikleri Yahûdilere 

‘hiçbir taraftan yardım olunmayacaktır.’ Helâktan ve Allâh’ın azâbından kurtulmayacaklardır. 

(ELMALILI, 7/513, 514)   

(13).‘Herhâlde onların sînelerinde, yâni yüreklerinde ‘Allah’tan fazla sizin korkunuz vardır.’ 

Onlar, gizli ve açıkta olanı bilen, herşeyi gören ve azâbı şiddetli olan Allah Teâlâ’dan sakınmıyorlar, 

azâbından korkmuyorlar ve gizli gizli münâfıklık ediyorlar. ‘Kimseye itaat etmeyiz’ deyip, sizden 

çekiniyorlar ve size karşı müslümanlık iddiâsında bulunuyorlar. ‘Bu,’ yâni Allah’tan ziyâde sizden 

korkmaları ‘onların anlamayan bir topluluk olmalarından, Allâh’ın büyüklüğünü, ilim ve 

kudretinin genişliğini bilmemelerindendir. (ELMALILI, 7/514)   

(14).‘(Münâfıklar ve yahûdiler,) surla çevrilmiş kasabalarda ve duvarların arkasında olmaksızın 

sizinle toplu hâlde savaşamazlar.’ O hâlde harp olunca onlardan korkmamak, onları oralardan 

çıkarmak veya içlerinde yakalamak için ‘Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın.’ 

(Enfâl 8/60) emri gereğince kuvvet, âlet ve vâsıta hazırlamak, bununla berâber sûrenin başında 

zikredildiği gibi o âlet ve vâsıtalara güvenmeyip yalnız Allâh’a kalbi bağlamak gerekir. 

(ELMALILI, 7/514) 

‘Kendi aralarındaki savaşları çetindir.’ Kendi aralarında şiddetli bir şekilde düşmanlık sâhibidirler. 

Yâni onların nitelikleri olarak görülen çetin çatışma sâdece Yahûdiler, Yahûdilerle çarpıştıkları yâhut 

Yahûdiler ve münâfıklar birbirleriyle çarpıştıkları zaman kendi aralarında söz konusudur. Eğer onlar 

sizinle çarpışacak olurlarsa, onların bu çetin güçlerinin varlığı kalmaz.  Çünkü kahraman görünen 

kimse, Allâh’a ve Rasûlüne karşı savaş açtığı zaman korkuya kapılır. (S. HAVVÂ, 14/530, 531) 

‘Sen onları toplu (birlik olmuş) zannedersin. Hâlbuki onların kalpleri dağınıktır.’ Nesefi der ki: 

Yâni onların arasında çekememezlikler, garezler, düşmanlıklar vardır. Gereği gibi birbirlerine destek 

olamazlar. Bu ifâdelerle müminlere, onlara karşı savaşmak için cesâret verilmekte ve 

yüreklendirilmektedirler.’ (S. HAVVÂ, 14/531)  

Burada münâfıkların ikinci zaafları beyan edilmiştir. Onların birinci zaafları, Allah yerine 

başkalarından korkmaları ve müminler gibi hakkında bir fedâkârlık yapabilecekleri ulvi bir gâye sâhibi 

olmayışlarıdır. İkinci zaafları, münâfıkları bir araya getirecek ve onları disiplinli topluluk yapacak 

olumlu bir düşünceye sâhip olmamalarıdır. Onları bir araya getiren Hz. Muhammed’e (s) karşı 

besledikleri hasetten başka bir şey değildir. Bu haset dolayısıyla Medîne civârındaki İslâm 

düşmanları ile irtibat kurmuş ve tüm İslâm düşmanları bir araya gelerek Hz. Peygamberin 

önderliğindeki Muhâcirin ve Ensârın iktidârını yok etmek istemiştir. Onlar bu yüzden bir araya 
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gelmişlerdir. Yoksa onları birleştirecek başka bir şey bulunmamaktadır. Her biri liderlik 

sevdâsındadır ve birbirlerine karşı samîmi değillerdir. (MEVDÛDİ, 6/203)  

‘Bu ise onların aklını kullanmaz bir topluluk olmalarındandır.’ Sırf dünyâ muhabbetiyle 

nefislerinin şehvet, arzu ve duyguları arkasından gittiklerinden akılları kalmaz, mâkul hareket 

etmezler ve hakkı tanımazlar. Böylece tefrika, kalplerin dağınıklığı, Allah’tan başkasından korkmak, 

sadâkat ve fedâkârlık göstermemek, gibi sıfatları taşırlar. Bunun, kendilerini zayıf duruma 

düşüreceğini ve kuvvetlerini perişan edeceğini aklen bilseler bile, yine de onun gerektirdiği tarzda 

hareket edemezler. Çünkü hakkı sevmezler, onun için de cezâsını çekerler. (ELMALILI, 7/515) 

(15).‘(Benî Nadir yahûdilerinin durumu) kendilerinden az önceki (Müşrikler ve Benî Kaynuka 

yahûdi)lerin(in) hâli gibidir. Onlar (kötü) işlerinin günahını (dünyâda) tattılar. Onlar için (ayrıca 

âhirette de) acıklı bir azap vardır.’ (…) Söz konusu âyette kastedilen grup, Bedir savaşından sonra 

ahitlerini bozmaları sebebiyle Medîne’ye sürgüne gönderilen Beni Kaynuka Yahûdileridir. Çünkü 

denildiğine göre bu Yahûdi topluluğu kıskançlık gösterip Hz. Peygamber’le yapmış oldukları 

antlaşmayı ihlâl eden konuşmalar yapıyorlardı. Bu tavırlarından dolayı aslında Allah Rasûlü (s) 

onları uyarmıştı. Ancak onlar, Bedir savaşını kastederek: ‘Ey Muhammed! Savaş bilmeyen bir grup 

Kureyşliyi öldürmüş olman seni aldatmasın. Eğer bizimle karşı karşıya gelirsen savaşmanın ne demek 

olduğunu görürsün’ (Ebû Dâvud’dan) şeklinde küstahça meydan okumuşlardı. Ama esâsen bardağı 

taşıran son damla, Medîne’de Bani Kaynuka çarşısına giden müslüman bir kadının tâcize uğraması 

ve çıkan olayda karşılıklı kan dökülmesiyle oluşmuştur. (bk. Enfâl 8/58) Bunun üzerine Beni Kaynuka 

Yahûdileri kalelerine çekilip müstahkem surlarının arkasına sığınmışlardı. Ancak Hz. Peygamber, 

hicretten yirmi ay sonra Şevval ayının ortasında Kaynukaoğulları’nın sığındıkları kalenin etrafını 

kuşatmış, 15 gün sonra da söz konusu grubun hepsini teslim alarak Sûriye taraflarına sürgüne 

göndermişti. (M. DEMİRCİ, 3/333) 

(16).‘(Münâfıkların ve kâfirlerin îman etmeme durumu da) şeytanın hâli gibidir. Çünkü o insana: 

“İnkâr et” der, (insan) inkâr edince de: “Hakikaten ben senden uzağım. Çünkü ben âlemlerin 

Rabbi olan Allah’tan korkarım.” der.’ Yâni onların durumları kurduğu tuzak ile insanı aldatan ve 

nihâyet ondan uzaklaşıp ilişkisini kesen şeytanın durumunu andırmaktadır. İbn Kesir der ki: ‘Yâni bu 

Yahûdilerin kendilerine yardımcı olmak vaadini veren münâfıkların sözlerine ve yine münâfıkların 

söylediği: ‘Eğer sizinle savaşılacak olursa mutlaka biz de size yardımcı oluruz’ diye söz verdikleri 

hâlde, iş gerçeğe binip kuşatma ve savaş dolayısıyla kıtlığa mahkûm olunca, onları hâlleriyle başbaşa 

bırakan  ve helâk olma tehlikesine terk eden tavırlarına aldanan bu Yahûdilerin misâli, evet bütün bu 

hususlarda onlar şeytanın insana küfrü güzel göstermesi hâline benzer. – Bundan Allâh’a sığınırız - 

İnsan şeytanın güzel gösterdiği durumun içerisine girince bu sefer ondan uzaklaşır, çekip gider ve 

arkasından da: ‘Çünkü ben âlemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım, der.’(S. HAVVÂ, 14/531-2)  

(17).‘Sonra her ikisinin (şeytan ile kâfirlerin) de ebedi olarak ateşte kalmaları kendilerinin 

âkıbetleri oldu.’ Çünkü birisi âmir tavrıyla küfre teşvik etmiş, diğeri de tutup yapmıştı. Demek ki, 

âmirin Allâh’a karşı isyan emri, yapıldıktan sonra kendisine emredileni de sorumluluktan 

kurtaramaz. Eğer bu isyan küfür ise, cezâsı ebediyen cehennemdir. ‘Ve işte bu’ yâni cehennem 

ateşinde ebedi kalmak yalnız o ikisine mahsus değil ‘bütün zâlimlerin cezâsıdır.’ Zulmü iyi veya 

mubah gören gerek âmir, gerek memur bütün haksızların cezâsı, sonsuza kadar cehennemde 

kalmaktır. Çünkü zulmü helâl saymak da küfürdür. (ELMALILI, 7/517, 518)  

‘Bu, zâlimlerin cezâsıdır’ Bu cümle ile maksat, şeytan ve kâfirlerincehennem ateşine atılmalarıdır. 

‘zâlimler’ ile maksat, kâfirlerdir. İnkâr eden her insan, zâlimdir. Çünkü kendilerini cehenneme 

mahkûm etmişlerdir. (2/254, İ. KARAGÖZ 7/684) 
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59/18-20 HERKES,  YARINA  NE  HAZIRLADIĞINA  BAKSIN 

18. Ey îman edenler! Allâh’ın emirlerine ve yasaklarına riâyet ederek yaşayın ve herkes yarın 

için önden ne (yapıp) gönderdiğine baksın. Allâh’ın emirlerine aykırı davranmaktan sakının. 

Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. 

19. (Ey müminler!) Allâh’ı unuttuklarından dolayı, (Allâh’ın da) kendilerine nefislerini 

unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar, yoldan çıkan kimselerdir. [bk. 63/9] 

20. Ateş ehli ile cennet ehli bir olmaz. Cennet ehli (olanlar), kurtuluş ve saâdete erenlerin ta 

kendileridir. [krş. 13/19; 40/58; 45/21; 47/14] 

 

18-20. (18).‘Ey îman edenler! Hep Allah’tan korkun.’ Nifaktan, münâfıklardan, küfürden, 

kâfirlerden, zulümden, zâlimlerden ve şeytanın şeytanlığıyla o kötü âkıbete düşmekten sakınıp 

Allâh’ın korumasına sığının da her işinizde O’nun emir ve yasağını tutarak azâbından korunun. ‘Ve 

her nefis yarın için’ yâni kıyâmet günü için ne hazırlamış, ‘Allâh’a ne takdim etmiş olduğuna 

baksın.’ Hesap sorulmadan önce nefsini muhâsebeye çekip kendi hesâbına nazar etsin. (ELMALILI, 

7/519) 

18’inci âyette geçen ve ‘yarın’ anlamına gelen ‘ğad’ kelimesinin Kur’an’da zarf olarak kullanımları 

bulunmakla berâber bu şekilde (‘yarın için’ mânâsında) kullanıldığı tek âyet budur. Bir taraftan mecâzi 

bir anlatımla hesap gününün çok yakın olduğuna dikkat çekilirken, diğer taraftan da kelime nekre 

(belirsiz) şekilde kullanılarak o günün önemine, dehşetine ve mâhiyetinin insanlar tarafından 

bilinmezliğine îmâda bulunulmaktadır. (KUR’AN YOLU, 5/301)  

‘ve Allah’tan korkun.’ Pekiştirmek kastıyla takvâlı olmak emrini bir defa daha tekrarlamış 

bulunuyor. ‘Şüphesiz ki Allah işlediklerinizden haberdardır.’ Yâni şunu biliniz ki, O bütün 

hâllerinizi bilir, sizin en gizli şeyiniz bile O’na gizli değildir. Önemli önemsiz hiçbir şeyiniz O’na gizli 

kalmaz. Nesefi der ki: Bu buyruk ile murâkabe (Allah’ın gözetimi altında olma şuuruna sâhip olmak) 

teşvik edilmektedir. Çünkü kötü bir iş yaptığı vakit, şânı yüce Allâh’ın bunu bildiğini bilecek olursa, 

ondan imtina eder.’ (S. HAVVÂ, 14/533) 

(19).‘Allâh’ı unuttuklarından dolayı, (Allâh’ın da) kendilerine nefislerini unutturduğu kimseler 

gibi olmayın.’ Yüce Yaratıcıyı unutmak, başta emir tanımamazlık olmak üzere, Allâh’ın hukûkunu 

çiğnemek, verdiği olanca nîmete karşı şükretmemek, saygı ve hürmette kusur etmek, günah işlerken 

O’nu hatıra getirmemek, kısacası kulluk bilincinden uzak hareket etmek demektir. Böyle olduğu 

içindir ki Allah Teâlâ, ‘Münâfıkların erkeği de kadını da aynıdır. Zîrâ onlar kötülüğü emreder, 

iyilikten alıkoyarlar. Üstelik elleri de çok sıkıdır. (Böyle yaptıkları için) Onlar Allâh’ı unuttular. 

Allah da onları unuttu! Çünkü münâfıklar fâsıkların ta kendileridir.’ (Tevbe 9/67) âyetinde de 

‘nesiye’ fiilini kullanarak, kendisini umursamayan münâfık topluluğunu, kendi hâllerine terk ettiğini 

bildirmiştir. Demek ki sünnetullâh’ın bir gereği olarak Yüce Allah da kendisini unutanları 

unutmaktadır. Ancak, Allâh’ın unutmasından maksat, insanlardan yardımını, hidâyetini ve rahmetini 

kesmesi ve onları unutulmuş ve terk edilmiş bir durumda bırakması demektir. Buna göre Allâh’ın 

unutması mecâzi anlamdadır. Zîrâ Allah, gerçek anlamda unutmaktan uzaktır. (M. DEMİRCİ, 

3/335)   
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‘Allâh’ın da kendilerine nefislerini unutturmuş olduğu kimseler gibi olmayın.’ Yâni sizler, şânı 

yüce Allâh’ı zikredip hatırlamayı unutmayın. Unutursanız, O da sizlere âhiretinizde sizin için faydalı 

olacak, kendi menfaatinize olan ameller işlemeyi unutturur. Çünkü cezâ ve mükâfat yapılan amel 

türünden olur. (S. HAVVÂ, 14/533)  

Yüce Allâh’ı unutanlar, O’nun emir ve yasaklarını yaşantısına karıştırmayanlar, kalpleriyle akılları 

arasındaki bağlar kopmuş çarpık kimselerdir. Zaten Allâh’a yabancılaşanlar, O’nunla bağını kesenler, 

nefislerinin ve teknolojinin esiri olup Allah’tan başka şeylere taparcasına bağlanacaklar ve onlardan 

zevk alıp günah deryâsında devam edeceklerdir. Bunun yanında yüce Allâh’ın onlara kendilerini 

unutturması da çok vahimdir. Çünkü kendini unutan insan ve toplum hayvânî duygulara yönelecek, 

böylece cehenneme götürecek şeyleri câzip görecek, öz benliğini, şahsiyetini, mânevî değerlerini 

unutup kendine yabancılaşacaktır. Böyle bir fert veya toplum; artık yoldan çıkmış, mânen intihar 

etmiş, zillet ve esârete dûçâr olmuş, rûhen köleleşmiş veya yok olmaya mahkûm olmuş demektir. İşte 

yüce Allah bu iki tehlikeye karşı uyarmaktadır.) [bk. 7/51; 9/67; 103/1-3] (H. T. FEYİZLİ, 1/547) 

(20).‘Ateş ehli ile cennet ehli bir olmaz. Cennet ehli (olanlar), kurtuluş ve saâdete erenlerin ta 

kendileridir.’ Yâni Allâh’ı bırakıp da günaha dalmış o fâsıklar beyan edildiği gibi, cehennem ateşinde 

kalmayı hak etmişlerdir. Allah’tan korkup korunanlar ise, cennete müstehaktırlar. Cehennemliklerle 

cennetlikler ise, denk olmazlar. (ELMALILI, 7/520)    

‘Kurtulanlar ancak cennet ashabıdır.’ Tehlikeden kurtulmuş büyük murâda ermişlerdir. Müminler, 

böyle bir tehlikeden kurtulup o büyük murâda ermek,  o fazileti kazanmak için günahlardan korunarak 

ve azaptan sakınarak çalışmalıdırlar. Ayrıca her gün, yarına ne hazırladıklarına bakıp hesap etmeli ve 

Allâh’ı unutup da kendilerine yazık ederek ateşte kalacak fâsıklar ve zâlimler gibi olmamalıdırlar. 

Onun için de bu nasîhatlere, Allâh’ın emir ve yasaklarına iyi dikkat etmelidirler. (ELMALILI, 7/520, 

521) 

 

59/21 BİZ  BU  KUR’ÂN’I  DAĞA  İNDİRSEYDİK 

21. (Ey Peygamberim!) Eğer biz bu Kur’ân’ı bir dağa indirseydik, elbette onu, Allâh’ın 

korkusundan baş eğerek parça parça olmuş görürdün. Bu misâlleri insanlara düşünsünler diye 

veriyoruz. [bk. 33/72-73] 

 

21-21. ‘Eğer biz bu Kur’ân’ı bir dağa indirseydik, elbette onu, Allâh’ın korkusundan baş eğerek 

parça parça olmuş görürdün. Bu misâlleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz.’ Şâyet bir dağa 

insana verildiği gibi şuur verilmiş olsaydı, o heybet timsâli eğilmez  dağ bile Allâh’ın sıfatlarını 

bilmenin ve sorumluluk duygusunun  sonucu olarak O’nun azameti, kudreti ve evrendeki mutlak 

egemenliği karşısında sonsuz bir saygıyla eğilirdi; ama bununla kalmaz, O’na kulluk etmek için 

kendini parçalardı. İnsanlar ise genellikle omuzlarındaki yükü hissetmemek için direnmekte ve gaflet 

içinde ömürlerini tüketmektedirler. Burada dikkat çeken bir husus, yine âyetin sonunda ifâde edildiği 

üzere, bu örnekten sonuç çıkarmanın da yine insana, daha doğrusu onun muhâkeme yeteneğini 

kullanmasına bağlı olmasıdır. (KUR’AN YOLU, 5/303)  

 

59/22-24 EN  GÜZEL  İSİMLER  O’NUNDUR 
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22. O, öyle Allah’tır ki O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Gizliyi de, âşikârı da bilendir. O, 

Rahmân’dır, Rahîm’dir. 

23. O, öyle Allah’tır ki O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Hükümrandır, mukaddestir, selâmete 

erdirendir. İnanıp sığınana güven verendir, gözetip koruyandır, mutlak gâliptir, cebbârdır.  

Büyüklük ve ululukta eşsizdir. Allah, ortak koştukları şeylerden (ve benzetmelerden) 

münezzehtir. 

24. O, takdir edip yaratan, var eden, varlıklara sûret veren Allah’tır. En güzel isimler 

O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nu tesbih (ve tenzih) eder. O, mutlak gâliptir, hüküm ve 

hikmet sâhibidir. 

 

22-24. (22).(1)‘O, öyle (2)Allah’tır ki’ bütün kemâl sıfatlarını  zâtında toplayan, varlığı gerekli ve 

ulûhiyet kendi hakkı olan en yüce zattır ki ‘O’ndan başka ilâh’yâni tapılacak tanrı ‘yoktur.’ O Allah 

(3) ‘gaybı da bilir şehâdeti de’ Gayb iki ayrı anlamda kullanılır. Birincisi mutlak gayb, diğeri de 

izâfi gaybdır. Mutlak gayb: Hiçbir mahlûkun, ne duyumlarının,  ne de bilgisinin ulaşamadığı gayba 

denir. İzâfi gayb ise, bâzı yaratıklar için bilinmesi mümkün olmayan gaybdır ki bu, onlara göre gayb 

demektir. Burada ilk akla gelen ise mutlak gaybdır. (…) Âyetteki şehâdetten maksat, yaratıkların göz 

veya sezgi ile müşâhede edebileceği âlem demektir. Şüphe yok ki, gaybı bilenin şehâdeti bileceği  

öncelikle mümkündür. (ELMALILI, 7/522)  

‘O, (4) Rahmân’dır, (5) Rahîm’dir.’ Yâni, O’nun rahmeti sınırsızdır. Rahmeti, kâinattaki herşeyin 

kendisinden istifâde edecek derecede geniştir. O’nun kadar geniş rahmet sâhibi kimse yoktur. 

Mahlûkatta bulunan merhamet, Allâh’ın rahmetinin cüz’i ve sınırlı bir kısmıdır. Allah bunu 

dünyânın maslahâtı îcâbı, bir mahlûk diğerine merhamet edebilsin diye vermiştir. Bu merhamet, 

Allâh’ın geniş ve sınırsız merhamet sâhibi olduğunun apaçık delilidir. (MEVDÛDİ, 6/205) 

Bu iki sıfat, iki çeşit rahmete delâlet eder. Birisi Rahmet-i Rahmâniye, diğeri Rahmet-i Rahîmiye’dir. 

Rahmet-i Rahmâniye, hiçbir amelin şart koşulmadığı ve geri bırakılmadan başlangıçta bahşedilen 

ilâhi rahmettir ki, mümini de kâfiri de, çalışanı da çalışmayanı da kapsamaktadır. Meselâ başlangıçta 

var olma, bu rahmetin eseridir. Nitekim rahimlerdeki ceninler ve bütün hayvanat bu rahmet ile 

beslenir. Yine bu rahmet ile Allah Teâlâ kâfirlere de dünyâda rızık, akıl vesâire gibi nîmetler verir. 

Rahmet-i Rahîmiye ise, elde edilmesi için çalışmanın şart koşulduğu ve Rahmet-i Rahmâniyeyi 

güzelce kullanarak çalışan kimselere verilen rahmettir ki, en aşağısı, amelle kazanılmış bir haktan 

aşağı değildir. Sırf fazîlet olan yüksek derecesinin ise sınırı ve sonu yoktur. İşte dînin, takvânın, 

çalışma ve gayretin önemi bu sebepledir. Onun içindir ki, (yâni) Rahmân dünyâ ile Rahîm ise 

âhiretle ilgilidir’ denilmiştir.  (ELMALILI, 7/523) 

‘O, öyle Allah’tır ki O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur.’ Evet, korkudan dağların bile çatlayarak 

boyun eğeceği O Allah, öyle bir Allah’tır ki, hakikatte O’ndan başka ibâdet edilecek bir varlık yoktur. 

(6)‘Mülkün sâhibi’ bütün eşyânın mülk ve hükümdarlığı O’nun, bütün yaratıklar üzerinde emir ve 

yasak, yönetim ve tasarruf, işinden etme ve iş verme, aziz ve zelil kılma, mükâfat ve cezâ ile açıkta 

ve gizlide hüküm, kuvvet ve kudret kendisinin olan yegâne saltanat sâhibi O’dur. (ELMALILI, 

7/524) 

(7) ‘Kuddûs’, gâyet mukaddes, her türlü kusurdan münezzeh (uzak), her vasfında mükemmel, 

sınırlamaya ve tasvîre sığmaz, hiçbir leke kabul etmez, temiz demektir. (..) Öyle ki (8) ‘Selâm’ her 

selâmetin kaynağı, kendisi ayıptan, kusurdan, eksiklikten, yokluktan kısacası her tehlikeden sâlim 
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olduğu gibi, selâmet umulan, selâmet arayanları selâmete erdirecek olan da O’dur. (9) ‘Mümin’ 

îman, emniyet ve güven verici, şüphe ve tereddütleri kaldıran, isteyenlere îman, korku içinde olanlara 

emniyet veren ve verecek olan da O’dur. (..) (10) ‘Müheymin’ görüp gözeten, herşeye şâhit olan, 

koruyan ve bekçilik eden de O’dur. (…) (11) ‘Azîz’ yâni gâyet izzetli, onurlu ve şanlıdır. Hiçbir 

şekilde mağlûp edilemez, her işinde gâliptir. Yâhut eşi benzeri yoktur ve gâyet yüksektir. Yâni 

‘Hiçbir şey O’nun dengi olmamıştır’ (İhlâs 112/4) âyetinde ifâde edildiği gibidir. Yâhut dilediğini 

yapan yâni ‘fa’âlün limâ yürîd’ (Hûd, 11/108) Bununla berâber alçaklığı, ahlâksızlığı, küfür, zulüm, 

fesat, isyan ve küfran gibi fenâlıkları sevmez. (..) (12) ‘Cebbâr’ (…) Yâni çok cebredici mânâsını 

ifâde eden Cebbâr vasfında başlıca iki mânâ vardır. Birincisi, cebr, esâsen kırığı yerine getirip sıkıca 

sarmak, eksiği ıslah edip tamamlamak demektir. (…) Bu mânâda Cebbâr ismi, hâlkın eksiklerini 

tamamlayan, ihtiyaçlarını gideren, işlerini düzelten ve bu konuda gereken şeyi gereği gibi yapmakta 

çok iktidarlı olan hâkim mânâsını ifâde eder. Müfessirlerin çoğu, Allah Teâlâ’ya Cebbar ismini 

vermenin bu anlamda olduğu söylemişlerdir.  Buna göre Allah Teâlâ dertlere derman veren, kırılanları 

onaran, yoksulları zengin eden, perişanlıkları yoluna koyup düzelten en yüce zattır. İkincisi cebr, 

icbar etmek, yâni dilediğini zorla yaptırmak mânâsına da gelir. Bu mânâda Cebbar, zorlu demektir. 

Allah Teâlâ’ya isnâdı, Kahhar ismi gibi, hâlkı irâdesine mecbur eden, dilediğini ister istemez zorla 

yaptırmaya kâdir olan, hüküm ve nüfûzuna karşı çıkılma ihtimâli bulunmayan güç ve büyüklük 

sâhibi demektir. Bununla birlikte bundan, Cebriyyenin dediği gibi kullara hiç irâde vermez, her emrini 

cebirle yürütür, insanlarda seçme hakkı yoktur mânâsını da anlamamak gerekir. (ELMALILI, 7/524, 

525) (..) (13) ‘Mütekebbir ‘ Çok büyük, her hususta büyüklüğünü gösteren, büyüklük, ululuk, 

Kibriyâ ve yücelik kendisine özgü, kendisinin hakkı olan demektir. Kibirlenmek ve büyüklük taslamak 

yaratıkların hak ettikleri bir sıfat değildir. Onun içindir ki, mütekebbir sıfatının insan için kullanımı, 

hoş karşılanmamıştır. Zîrâ mütekebbir kibir gösteren,  büyüklenen demektir.  Hâlbuki yaratıklarda 

esâsen büyüklük, ululuk yoktur; aksine aşağılık, horluk, yoksulluk ve ihtiyaç vardır. (ELMALILI, 

7/526)  

‘Allah onların koştukları şirkten münezzehtir.’ Yâni yaratıklardan bâzıları kibirlenerek, zorbalık 

yapmak isteyerek yâhut öyle yapmak isteyenlere aşırı sevgi bağlayarak Allâh’ın zikredilen sıfatlarına 

şirk koşuyorlar. Hâlbuki Allah, öyle şirklerden münezzehtir. O şirk koşulan şeyler, Allah’tan çok 

uzaktır. O’nun yüceliği ve büyüklüğü onlarınkine benzemez. (ELMALILI, 7/526, 527)  

(1) ‘O’ (Hüve, Hu), (2) ‘Allah’ Rabbimizin özel ismi; bütün isim ve sıfatlarını kendinde toplayan en 

büyük ismi(dir). (14) ‘el Hâlik’ Takdir ettiği gibi yoktan yaratan. (15) ‘el Bâriü’ Örneği olmadan 

yaratan, yaratıklarını düzgün ve âhenkli kılan, yaratmanın tüm aşamalarındaki inceliklerin asıl 

kaynağı(dır). (16) ‘el Musavvir’ Şekil, biçim ve özellik veren, varlıkların maddi – mânevi duyularla 

idrak edilen – edilemeyen tüm şekil ve özelliklerini belirleyen(dir). (17) ‘el Hakîm’ Bütün hükümleri 

ve işleri yerli yerince ve sağlam olan; hüküm ve hikmet sâhibi(dir). (Ö. ÇELİK, 5/92) 

Allah Teâlâ’nın sıfat ve isimleri bunlardan ibaret de değildir. ‘Esmâ-i Hüsnâ / En güzel isimler hep 

O’nundur.’ Yâni Allah Teâlâ’nın vasıflarını ifâde eden isimleri, yalnız bu sayılanlar değildir. En yüce 

anlamlara delâlet eden en güzel isimler hep O’nundur. Nitekim ‘En güzel isimler Allâh’ındır. O 

hâlde O’na onlarla duâ edin.’ (A’raf 7/180) ve ‘Allah ki O’ndan başka Tanrı yoktur. En güzel 

isimler O’nundur.’ (Tâhâ 20/8) gibi âyetler de bu mânâya işâret etmektedirler. En güzel isimler 

anlamındaki ‘Esmâ-i Hüsnâ’ tâbiri, şeriat dilinde özellikle Allah Teâlâ’nın isimleri için kullanılır. Bu 

isimlerin bâzıları zat, bâzıları da sıfat ismidir. (2) Allah ismi, bunların hepsini toplayan zat ismi, 

diğerleri sıfat ismidir. (ELMALILI, 7/528) 

Hadis: ‘Allah Teâlâ’nın doksandokuz (99) ismi vardır. Kim onları sayarsa cennete girer.’ (Buhâri, 

Müslim’den ELMALILI, 7/529) 
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Cenâb-ı Hakk’ın zâti, sübûti ve fiili sıfatları bu kapsamdadır. Ancak isimleri 99 ile sınırlı değildir. 

Buna göre Allâh’ın kitabında zikretmediği ve hiçbir kimseye de bildirmediği isimleri de vardır. 

Nitekim Hz. Âişe ‘Yüce Allah kendisine duâ edilince, kabul buyurduğu ismini bana öğret’ deyince 

Hz. Peygamber: ‘Kalk, abdest al, mescidde iki rek’at namaz kıl, sonra duâ et, ben dinleyeyim’ demiş. 

Âişe şöyle duâ etmiş: ‘Allâh’ım! Bildiğimiz ve bilmediğimiz güzel isimlerinin hepsiyle ve bir 

kimsenin kendisiyle sana duâ ettiği zaman hoşlandığın ve yine kendisiyle istediği zaman verdiğin en 

yüce isminle (ism-i âzam ile) senden istiyorum.’ Bunun üzerine Hz. Peygamber: ‘İsâbet ettin, isâbet 

ettin’ buyurmuştur. (Beyhaki, H. DÖNDÜREN, 2/883) 

Bir kimse şüphelerden, bir şeye benzemekten ve herhangi bir şeye kıyaslanmaktan yüce ve münezzeh 

olan Allah Teâlâ’nın zat ve sıfatları konusunda tartışmaya girişmemelidir. Bir hadîs-i şerifte ‘Bu 

ümmetin mahvolması, Rab’leri konusunda ileri geri konuşmalarındadır.’ Bu kıyâmet 

alâmetlerindendir’ buyrulmuştur. (Tirmizi’den, İ. H. BURSEVİ, 21/221) 

Hadis: ‘Kim sabaha çıktığında üç defa ‘Kovulmuş şeytandan herşeyi işiten ve bilen Allâh’a sığınırım’ 

deyip de Haşr sûresinin sonundan üç âyet-i kerîme okuyacak olursa, Allah ona akşam oluncaya kadar 

duâ edecek yetmiş bin melek gönderir. Şâyet o gün ölürse, şehid olarak ölür. Her kim bunu 

akşamleyin okuyacak olursa, onun için de aynı şey söz konusudur.’ (Tirmizi Sevâbü’l Kur’an 22’den 

Ö. ÇELİK, 5/92) 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 
 

 

 

 

 

 

60 / Mümtehine Sûresi 

Medîne döneminde, yedinci hicrî yılda inmiştir. 13 âyettir. Adını hicret amacıyla gelen kadınların 

imtihan edilmesini konu alan 10’uncu âyetin içeriğinden almıştır. (H. T. FEYİZLİ, 1/548) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

60/1-3 EĞER  RIZÂMI  KAZANMAK  İÇİN  ÇIKMIŞSANIZ 

1. Ey îman edenler! Benim düşmanlarımı ve sizin düşmanlarınızı (Mekke müşriklerinie, kâfirleri) 

dost edinmeyin. Siz onlara (Mekke müşriklerine) sevgi(niz yüzünden haber) ulaştırıyorsunuz. 

Hâlbuki onlar, size hak olarak gelen (Kur’ân’)ı inkâr etmişler; Rasûlü de, sizi de, Rabbiniz olan 

Allâh’a inanmanızdan dolayı (yurdunuzdan) çıkarmışlardır. Eğer siz benim yolumda savaşmak 

ve benim rızâmı kazanmak için çık(ıp hicret et)mişseniz, (nasıl oluyor da) Mekke müşriklerine 

sevgi gösterip sır veriyorsunuz? (Ey kullarım!) Oysa ben, gizlediğinizi de açıkladığınızı da çok iyi 

bilenim. İçinizden kim bunu yapar (Mekke müşriklerini / kâfirleri dost tutar)sa, kesinlikle düz 

yoldan sapmış olur. [bk. 3/28; 4/144; 5/51-57] 

2. Eğer onlar (kâfirler) sizi ele geçirseler size düşman olurlar, size (her türlü) elleri ve dilleriyle 

size kötülük yapmaya çalışırlar ve kâfir olmanızı arzu ederler. 

3. (Ey kâfirler!) Kıyâmet günü ne akrabânız ne de çocuklarınız aslâ size fayda vermeyecek, (Allah 

onlarla) aranızı ayıracaktır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. 

 

1-3. (1).‘Ey îman edenler! Benim düşmanlarımı ve sizin düşmanlarınızı (Mekke müşrikleri ve 

kâfirleri)  dost edinmeyin. Siz onlara sevgi(niz yüzünden haber) ulaştırıyorsunuz.’  ‘Yâni Allâh’a, 

Rasûlüne ve müminlere karşı savaş açan ve kendilerine düşmanlık yapılmak ve onlarla savaşmak 

meşru kılınmış müşriklerle kâfirlerin velî, dost ve arkadaş edinilmelerini yasaklamaktadır. (İbn 

Kesir’den S. HAVVÂ, 15/17) 

‘Hâlbuki onlar, size hak olarak gelen (Kur’ân’)ı inkâr etmişler; Rasûlü de, sizi de, Rabbiniz olan 

Allâh’a inanmanızdan dolayı (yurdunuzdan) çıkarmışlardır.’ Rabbiniz olan Allâh’a îman ettiğiniz 

için, Mekke’den sizi çıkarmışlardı. Yâni sizin onlara karşı âlemlerin Rabbi olan Allâh’a îman 

etmenizin dışında işlediğiniz bir günahınız yoktu. (S. HAVVÂ, 15/17) 

‘Eğer siz benim yolumda savaşmak ve benim rızâmı kazanmak için çık(ıp hicret et)mişseniz, 

(nasıl oluyor da) Mekke müşriklerine sevgi gösterip sır veriyorsunuz? (Ey kullarım!) Oysa ben, 

gizlediğinizi de açıkladığınızı da çok iyi bilenim.’ Nesefi der ki: ‘Yâni sizler gizlice onlara 
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duyduğunuz sevginizi açıyorsunuz. Yâhut sevgi sebebiyle Rasûlullâh’ın (s) sırlarını gizlice 

ulaştırıyorsunuz. (S. HAVVÂ, 15/18)   

Peygamber (s) Mekke’nin fethi için gizlice hazırlanırken Mekke’den Sâre adlı bir kadın, yardım 

toplamak için Medîne’ye geldi ve toplanan yardımlarla geri dönerken, Hâtıb b. Ebî Beltea Mekke’deki 

yakınlarını korumak için kendisine durumu bildiren bir mektup vermişti. Hz. Peygamber de bunun 

üzerine ashabdan altı kişilik bir süvâriyi yola çıkardı. Onun târif ve emir buyurduğu Hah bahçesinde 

kadını yakalayıp mektubu aldılar. İşte bu âyette yüce Allah kendisine ve müslümanlara açık veya gizli 

düşmanlık edenlerle dost / sırdaş olmamamızı ve onlara sevgi göstermememizi emrediyor. (H. T. 

FEYİZLİ, 1/548) 

Bu şekilde davranmak, kişinin niyeti ne olursa olsun câsusluktur. Üstelik bu câsusluk, tehlikeli ve 

zarar verecek olaylara yol açabilecek bir dönemde yapılmıştır. Öyle ki saldırı öncesi düşmana haber 

verilmek istenmiştir. Ayrıca bu şüpheli bir mesele olarak kapalı kalmayıp, mücrim suçüstü 

yakalanmıştır. Zîrâ mektup ortadaydı ve başka bir delîle de gerek yoktu. Bu suç, normal bir zamanda 

değil, savaş durumunda işlenmiş olmasına rağmen Hz. Peygamber (s) Hz. Hâtıb’ı, ona kendini 

savunma şansı tanımaksızın hapse atmamış ve ayrıca mahkemeyi açık bir şekilde yapmıştır. Tüm 

bunlardan anlaşıldığına göre, İslâm’da yöneticiler ve hâkimler, bir kimsenin suçunu kendileri bilseler 

veya şüphe duysalar dahi, o kimseyi hemen hapse atma yetkisine sâhip değildirler. Ayrıca gizli 

kapılar ardında yargılamanın da İslâm’da yeri yoktur. (MEVDÛDİ, 6/215) 

Hz. Ömer Hz. Hâtıb’ı öldürmek için Hz. Peygamber’den izin istediğinde, Hz. Peygamber (s) bu 

suçun cezâsının ölüm olmadığını söylememiştir. Ancak Hz. Hâtıb, Bedir ashâbından olduğu ve bunun 

da onun ihlâsının ispâtına yetmesi dolayısıyla Hz. Ömer’e izin verilmemiştir. Üstelik onun düşmanlara 

iyilik etmek için değil, kendi çoluk çocuğunu korumak için böyle davrandığını bildiren açıklaması 

doğrudur. Bu bakımdam bâzı İslâm hukukçuları bu vakayı delil göstererek, İslâm’da câsusluğun 

cezâsının ölüm olduğu ancak çok önemli bir hafifletici sebep bulunursa daha az bir cezâ ya da tâzir 

verilebileceği sonucuna varmışlardır. Fakat bu mesele hakkında ihtilâf edilmiştir. İmam Şâfii’ye göre, 

câsusluk yapan bir müslümanın öldürülmesi câiz değildir, ancak tâzir edilebilir. İmam Ebû Hanife ve 

Evzai ise, câsusluk yapan müslümana dayak vurulmalı ve uzun süreli hapis cezâsı verilmelidir, 

görüşündedirler. (MEVDÛDİ, 6/217)     

(2).‘Onlar size gâlip gelirse’ o dost yerine koyduğunuz, sevgiyle sır verdiğiniz düşmanlar sizi mağlûp 

edip ellerine geçirir ve hâkimiyetleri altına alırlarsa, sizin onlara yaptığınız gibi dostluk etmezler. 

Bilâkis ‘sizlere hep düşman kesilirler ve sizlere kötülükle ellerini ve dillerini uzatırlar,’ elleriyle 

öldürme, esir alma ve işkence yapma gibi kötülükler yaparlar; dilleriyle de sövme ve hakâret gibi 

fenâ sözler söylerler. Kur’ân’ın bu kısa ihtârı, ne kadar veciz, ne kadar kapsamlı, ne kadar korku verici 

ve ne kadar nezihtir. Târih gözden geçirilir; kâfirlerin ve zâlimlerin ellerine düşürdükleri 

bağımsızlıklarını kaybetmiş müslümanlara karşı hattâ, hüküm ve andlaşmadan sonra elleriyle ve 

dilleriyle yaptıkları kötülükleri, işkence, hakâret, zulüm, alçaklık, iftirâ, yalan dolan, taarruz  ve 

imhâları öyle feci, öyle çirkindir ki, okuyanların bile nasıl tüylerini ürpertip, nasıl vicdanları sızlattığı 

kolayca görülür. İnsan olan bunları tasavvur etmekten bile tiksinir. (ELMALILI, 7/545)  

‘ve (sizin hep) kâfir olmanızı arzu ederler.’ Yâni onlar sizin dîninizden dönüp irtidad etmenizi 

temenni ederler. Durum böyle olduğuna göre bu gibi kimselere sevgi ve dostluk beslemek büyük bir 

hatâdır. (S. HAVVÂ, 15/18) 

(3).‘Size ne hısımlarınızın ne de evlâtlarınızın aslâ faydası olmaz,’ onlar sizi yaptığınız günahın 

cezâsından kurtaramaz. ‘Kıyâmet günü Allah aranızı ayırır,’ Zîrâ ‘yevme yefirru‘l mer’ü… (Abese 

80/34-36) âyeti gereğince ‘o gün kişi kardeşinden, anasından, babasından, kocasından ve 
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evlâtlarından kaçar.’ Burada harbin yenilgi ve felâket günlerinin de kıyâmet gününü andırdığına bir 

işâret vardır. ‘ve Allah hep amellerinize bakar.’ Ona göre mükâfat veya cezâ verir, yoksa 

çocuklarınız ve akrabâlarınıza göre değil. O hâlde Allah düşmanlarına dost olanlar, Allah dostları 

olamazlar. Onun için müminler çoluk çocuklarının hatırı için Allah düşmanlarını dost yerine 

koymamalı, özellikle harp zamanında onlara sevgiyle sır kaçırmaktan çok uzak durmalıdırlar. 

(ELMALILI, 7/546) 

 

60/4-6  İBRÂHİM (AS)’DA  GÜZEL  BİR  ÖRNEK  VARDIR 

4. (Ey müminler!)İbrâhim’de ve onunla berâber olanlarda sizin için bir örnek vardır. Hani onlar, 

kavimlerine: “Şüphesiz biz, sizden ve Allah’tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz 

ve siz bir tek Allâh’a (şirksiz) inanıncaya kadar, sizinle bizim aramızda ebedî olarak düşmanlık 

ve kin belirmiştir.” demişlerdi. Yalnız İbrâhîm’in (henüz menedilmemişken) babasına: “Senin 

için mutlaka bağışlama dileyeceğim. (Fakat) Allah’tan (gelecek) hiçbir şeye gücüm yetmez.” 

demesi hâriçtir. (Size örnek değildir. Yine onlar:) “Ey Rabbimiz! Yalnız sana güvenip dayandık, 

yalnız sana yöneldik, dönüş de ancak sanadır.” demişlerdi. [bk. 19/47; 26/86] 

5. “Ey Rabbimiz! Bizi, o inkâr edenler için fitne (konusu) yap(ıp ezdir)me! Bizi bağışla Rabbimiz. 

Çünkü sen mutlak gâlip, hüküm ve hikmet sâhibisin.” (demişlerdi.) 

6. (Ey müminler!) Andolsun ki onlarda, sizin için, Allâh’ın rızâsını ve âhiret günü(nün saâdeti)ni 

ümit etmekte olanlar için güzel bir örnek vardır. Kim de yüz çevirirse (aleyhinedir). Şüphesiz 

Allah Ganî’dir, hamde lâyık olan da yalnız O’dur. 

 

 

4-6. (4).‘İbrâhim’de ve onunla berâber olanlarda sizin için güzel bir örnek vardır.’ (…) Hz. 

İbrâhîm’in müşrik olan toplumla ilişkisini kestiğini ilân etmesi sizin için güzel bir örnektir. Yoksa 

onun müşrik babası için duâ etmeye söz vermesi ve bizzat duâ etmesi size örnek değildir. Çünkü 

kâfirleri sevmek, müminlere yakışmaz. ‘Akrabâ bile olsalar, cehennemin hâlkı oldukları 

anlaşıldıktan sonra müşrikler için bağışlanma dilemek, ne peygamberin ne de müminlerin 

yapacağı iş değildir.’ (Tevbe 9/113) Bu bakımdan bir müslümanın, Hz. İbrâhim de duâ etmiş diyerek 

kâfir yakınlarına Allah’tan mağfiret dilemesi câiz değildir. (MEVDÛDİ, 6/218, 219)     

‘Yalnız İbrâhîm’in (henüz yasaklanmamışken) babasına: “Senin için mutlaka bağışlanma 

dileyeceğim. (Fakat) Allah’tan (gelecek) hiçbir şeye gücüm yetmez.” demesi hâriçtir. (Size örnek 

değildir.)’ İbrâhim (as)’ın şirk düzenine karşı sergilediği dik duruşun örnek alınması emredilirken, 

yalnız onun müşrik olan babasına ‘ben senin için mutlaka Allah’tan bağışlanma dileyeceğim…’ 

şeklindeki sözünün örnek alınmaması istenmiştir. Kur’ân-ı Kerîm’de birkaç yerde belirtildiğine göre 

İbrâhim (as), babasına verdiği istiğfar etme sözünü tutmuş, ‘Rabbim! Babamı bağışla; çünkü o 

yolunu şaşıranlar arasında’ (Şuarâ 26/86; ayrıca bk. İbrâhim 14/41), fakar Rabbinden bağışlamasını 

istediği babasının ‘Allah düşmanı’ olduğunu anlayınca istiğfardan vaz geçmişti. (bk. Tevbe 9/114) 

(Ö. ÇELİK, 5/99) 

Bir kâfirin, mümin ve Müslüman olması için, Allâh’a duâ edilebilir. Ancak îman etmeden 

affedilmesi için duâ edilemez. Kişi, sağ veya ölü kâfir olan babası, annesi, oğlu, kızı veya başka bir 

yakınını affetmesi için Allah’tan istekte bulunamaz. (İ. KARAGÖZ 7/711) 
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(5).“Ey Rabbimiz! Bizi, o inkâr edenler için fitne (konusu) yap(ıp ezdir)me! Bizi bağışla 

Rabbimiz. Çünkü sen mutlak gâlip, hüküm ve hikmet sâhibisin.” (demişlerdi.)’ Yâni onlara 

mağlûp etme, ellerine düşürüp sıkıntı ve azâba sokma ve el dil uzatmalarına meydan verme ki, bizim 

meşakkatimiz yüzünden onlar îmânı aşağı görerek küfre bağlılıklarını artırmasın. (ELMALILI, 7/548) 

(6).Daha sonra yüce Allah Hz. İbrâhîm’e uymayı teşviki tekrarlayarak şöyle buyurmaktadır: 

‘Andolsun ki Allâh’ı ve âhiret gününü umanlar için, sizler için onlarda güzel bir örnek vardır.’ 

Bu Hz. İbrâhîm’e ve onunla birlikte olanlara uymak için Allâh’a ve öldükten sonra dirilmeye îman 

eden herkese bir teşvik vardır ve bunun için harekete getirilmektedirler. (S. HAVVÂ, 15/20, 21) 

‘Kim de yüz çevirirse,’ Hz. İbrâhim ve onunla birlikte olanlara uymak şeklindeki Allâh’ın emrini 

dinlemezse ‘şüphesiz ki Allah, Ganî’dir.’ bütün mahlukata ihtiyacı yoktur; ‘Hamîd’dir.’ hamde 

lâyık olandır. (S. HAVVÂ, 15/21)  

 

60/7-9  ALLAH  ADÂLETLİ  OLANLARI  SEVER 

7. (Ey müminler!) Umulur ki Allah sizinle onlardan düşmanlık ettiğiniz kimseler arasına bir 

sevgi koyar. Allah (buna) kâdirdir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. [bk. 3/103; 

8/63] 

8. (Ey müminler!) Allah, sizinle dîninizden ötürü savaşmayanlara, (dîninizi yaşadığınız için sizlere 

saygı gösterenlere) sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten ve onlara adâletli 

davranmanızı yasaklamaz. (Bu itibarla âdil olun.) Çünkü Allah, âdil olanları sever. 

9. (Ey müminler!) Allah, ancak dîn(iniz) hakkında sizinle savaşanlarla, sizi (dîninize göre 

yaşadığınızdan dolayı hor görüp) yurdunuzdan çıkaranlarla ve sizin çıkarılmanıza destek 

verenlerle dostluk kurmanızdan sizi yasaklar. Her kim de onları dost edinirse, işte onlar 

zâlimlerin ta kendileridir. 

 

7-9. (7).‘Umulur ki Allah sizinle onlardan düşmanlık ettiğiniz kimseler arasına bir sevgi koyar.’ 

Yâni kinden sonra muhabbet, nefretten sonra sevgi, ayrılıktan sonra kaynaşma var etmesi umulur. Bu 

da onları îman etmeye başarılı kılmasıyla olur. Nıtekim bu durum yüce Allâh’ın Mekke fethinin 

gerçekleştiği gün, muhâcirler için tecelli etmişti. Kavimleri İslâm’a girmiş ve aralarında tam bir sevgi 

ortaya çıkmıştı. (S. HAVVÂ, 15/21) 

‘Allah kâdirdir.’ Kudreti çoktur, düşmanlıkları dostluğa çevirmeye kâdirdir. ‘Ve Allah Gafûr’dur, 

Rahîm’dir.’ Rızâsı uğrunda çekilen zahmetleri boşa çıkarmaz. Allâh’a ve müminlere düşmanlıktan 

tevbe edip dost olanların günahlarını bağışlar. (ELMALILI, 7/548, 549) 

(8).‘Allah, sizinle dîninizden ötürü savaşmayanlara, sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere 

iyilik etmekten ve onlara adâletli davranmayı yasaklamaz. Çünkü Allah, âdil olanları sever.’ 

Yâni şânı yüce Allah, din husûsunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan çıkarmamış kimselere 

iyilik yapmanızı da onlara karşı âdil davranmanızı da yasaklamaz. Çünkü yüce Allah, adâlet 

niteliğine sâhip olan kimseleri sever. (S. HAVVÂ, 15/21)   

(9).‘Allah, ancak dîn(iniz) hakkında sizinle savaşanlarla, sizi (dîninize göre yaşadığınızdan dolayı 

hor görüp) yurdunuzdan çıkaranlarla ve sizin çıkarılmanıza destek verenlerle dostluk kurmanızı 

size yasaklar.’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni şânı yüce Allah, size karşı düşmanlık eden ve böylelikle size 
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karşı savaşan, sizleri yurtlarınızdan çıkartan, çıkartılmanıza yardımcı olan bu gibi kimseleri dost 

edinmenizi yasaklamaktadır. Şânı yüce Allah, bu gibi kimseleri dost edinmenizi yasaklarken, onlara 

düşmanlık etmenizi de emretmektedir. (S. HAVVÂ, 15/22) 

Kur’an müminlerin kendileriyle ilişkileri açısından gayr-i müslimleri dört gruba ayırır: (1) 

Müslümanlara saldıran veya vaktiyle müslümanlara saldırmış, kötülük etmiş, yurtlarından çıkarmış, 

çıkanlara destek olmuş, haklarını ellerinden almış ve yaptıklarını telâfi etmediği gibi, hâlâ da 

saldırmaya devam eden düşmanlar. (2) Müslümanların müttefiki olan gayr-i müslimler. (3) Tarafsız 

olan gayr-i müslimler. (4) Savaş neticesinde cizye karşılığında müslümanların hâkimiyetine teslim 

olan gayr-i müslimler. (Ö. ÇELİK, 5/101, 102) 

İşte müslümanlar bu dört gruptan sâdece birinci gruba saldırabilir, onlarla savaşabilirler. (…) 

Müslümanlara saldırmayan, yurtlarından çıkarmayan ve çıkarılmalarına da destek olmayan tarafsız 

veya müslümanların müttefiki olan gayr-i müslimlere saldırmak yasaktır. Çünkü böyle yapmak 

zulümdür. Zulüm ise haramdır. Hattâ 8’inci âyetin de açıkça beyan ettiği gibi bunlara iyilik yapmak, 

yardımda bulunmak ve adâletle davranmak tavsiye edilmiştir. (Ö. ÇELİK, 5/102) 

Bu âyetlere göre Müslümanlar, ancak şu sebeplerle Müslüman olmayanları sevemez ve dost 

edinemezler: (1). İslâm’a ve Müslümanlara düşmanlık etmek ve kin tutmak, (2). İslâm’a ve 

Müslümanlara savaş açmak, (3). Müslümanları ce çocuklarını İslâm’dan soğutmaya çalışmak, (4). 

Siyasal. Sosyal, kültürel, ekonomik, eğitim, iş, temel haklar ve benzeri herhangi bir alanda 

Müslümanları dışlamak, (5). İslâm’ın bilinmesi, tanınması, emir yasak ve hükümlerinin hayâta 

geçirilmesine engel olmak, (6). Müslümanlara zulmetmek ve baskı yapmak. (İ. KARAGÖZ 7/715, 

716) 

Hadis: Hz. Ebû Bekir’in (r) kızı Esmâ (r) dedi ki: Kureyşlilerle antlaşma yapıldığı sırada henüz 

müşrik olan annem geldi. Ben Peygamber (sa)’in yanına varıp dedim ki: ‘Ey Allâh’ın Rasûlü, annem 

isteyerek geldi. Ben ona akrabâlık bağlarımı gözetecek şekilde davranayım mı?’ Hz. Peygamber: 

‘Evet, annene akrabâlık bağlarını gözetecek şekilde davran’ diye buyurdu. (Buhâri, Müslim, Ahmed b. 

Hanbel’den S. HAVVÂ, 15/35)  

Bu olaydan, bir müslümanın kâfir olan anne babasına hizmette bulunmasının, kardeşlerine ve 

akrabâlarına yardım etmesinin İslâm düşmanı olmamaları şartıyla câiz olduğu anlaşılmaktadır. 

Hattâ bir müslüman, zımmi fakirlere de sadaka verebilir. (MEVDÛDİ, 6/221) 

 

60/10-11  İNANDIĞINIZ  ALLÂH’A  KARŞI  GELMEKTEN  SAKININ 

10. Ey îman edenler! Mü’min kadınlar göç ederek (mü’miniz diye) size geldikleri vakit onları 

imtihan edin. Allah onların îmânını (sizden) daha iyi bilir ya! Eğer siz de o kadınların mü’min 

olduklarını bilirseniz, onları kâfirlere geri döndürmeyin. Bunlar, onlara helâl olmazlar. Onlar 

da bunlara helâl olmazlar. (Kâfir kocalarının kendilerine) sarf ettikleri (mehirleri)ni onlara geri 

verin. (Siz de) mehirlerini verdiğiniz zaman, onları nikâhlamanızda üzerinize bir günah yoktur. 

Kâfir (müşrik kalan veya kâfirlere kaçıp giden) kadınların ismetlerini (nikâh bağlarını elinizde) 

tutmayın. Onlara sarf ettiğiniz (mehr)i (gittikleri kâfir kocalarından) isteyin. Onlar da (size hicret 

eden mü’min kadınlara) harcadıklarını istesinler. Bu, Allâh’ın hükmüdür. Aranızda (herşeye) O 

hüküm verir. Allah hakkıyla bilendir, tam hüküm ve hikmet sâhibidir. [bk. 2/229] 

11. (Ey müminler!) Eğer (inkâr edip kaçan) eşleriniz(e sarf ettiğiniz mehir)den bir şey, sizden 

kâfirlere geçer (alınmaz)sa, siz (onlarla) savaşıp ganîmet alırsanız, (ondan), eşleri giden 
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(mü’min)lere, sarf ettikleri (mehir) kadarını verin ve kendisine îman ettiğiniz Allah’ın emrine 

uygun hareket edin. 

 

10-11. (10).‘Ey îman edenler!    (1) Mü’min kadınlar göç ederek (mü’miniz diye) size geldikleri 

vakit onları imtihan edin. Allah onların îmânını daha iyi bilir ya! Eğer siz de o kadınların 

mü’min olduklarını bilirseniz, onları kâfirlere geri döndürmeyin.   (2) Bunlar, onlara helâl 

olmazlar. Onlar da bunlara helâl olmazlar.    (3) (Kâfir kocalarının kendilerine) sarf ettikleri 

(mehirleri)ni onlara geri verin.   (4) (Siz de) mehirlerini verdiğiniz zaman, onları nikâhlamanızda 

üzerinize bir günah yoktur.   (5) Kâfir (müşrik kalan veya kâfirlere kaçıp giden) kadınların 

ismetlerini (nikâh bağlarını elinizde) tutmayın.   (6) Onlara sarf ettiğiniz (mehr)i (gittikleri kâfir 

kocalarından) isteyin.     (7) Onlar da (size hicret eden mü’min kadınlara) harcadıklarını istesinler.’ 

Âyet-i kerîme, Mekkeli müşriklerle yapılan Hudeybiye anlaşmasından sonra Medîne’ye hicret eden 

mümin kadınlar ile ilgili hükümleri ve düzenlemeleri beyan etmektedir. Buna göre:  

(1) Hicret eden bu kadınlar, gerçekten inanıp inanmadıklarını anlamak için bir sınava tâbi 

tutulmalıdırlar. Gerçekten inanmış iseler kâfirlere geri çevrilmeyeceklerdir.  

Bu âyetten şâhitlik yasasının bir prensibi elde edilmektedir. Bu kural, Hz. Peygamber’in fiili 

uygulamasıyla daha da net anlaşılmaktadır. Âyet-i kerîme’de üç husus vurgulanmıştır: Birincisi, 

hicret eden kadınlar kendilerini mümine olarak tanıttıklarında, onların îman iddiâlarının doğruluğu 

araştırılacaktır.  İkincisi, onların gerçekten îman edip etmediklerini ancak Allah bilir. İçlerinde 

taşıdıkları îmânın bilinmesi mümkün değildir. Üçüncüsü, sorgu bitiminde mümin olduklarına kanaat 

getirilirse eğer, onlar kâfirlere iâde edilmeyeceklerdir. Kadınların îman iddiâlarının araştırılması emri 

gereğince Hz. Peygamber, onlara yemin ettirir, yemin ederlerse kabul ederdi. Bu uygulamadan çıkan 

sonuca göre, mahkemede hâkimin gerçek bilgi sâhibi olması şart değildir. Şâhitlerden alınan bilgi 

yeterlidir. Bir diğer kural yemin eden yalancı olduğuna dâir bir başka delil bulunmadıkça 

güvenilmelidir. Üçüncü bir kural ise, bir kimsenin inancı hakkında kendi söylediklerinin esas 

olmasıdır. İnancının söylediği gibi olup olmadığını kurcalamak ise, açık bir belirti onun îmânını 

yalanlamadıkça doğru değildir. Dördüncü kural, başka bir kimsenin bilmesine imkân olmayan bir 

durumda şâhitlik yapan kimselerin açıklamaları kabul edilmelidir. (MEVDÛDİ, 6/224) 

‘Eğer mümin olduklarını anlarsanız, onları kâfirlere iâde etmeyiniz.’ cümlesi, müşrik bir topluma 

yapılacak, üstelik kadının istemediği bir erkekle yaşamaya mecbur bırakılması sonucunu doğuracak 

bir iâde işlemi bağlamında yer almakla berâber – başka bâzı delillerle de desteklenerek -  burada 

‘kâfirler’ kelimesi geçtiği için müslüman bir kadının ehl-i kitaptan bir erkekle dahi 

evlenemeyeceği ve evliliğini sürdüremeyeceği sonucuna ulaşılmıştır. (bk. Bakara 2/221; KUR’AN 

YOLU, 5/322, 323)  

(2) Bu mümin kadınlar artık eski kâfir kocalarına helâl değildir. (3) Kâfir kocaların bu kadınlara 

ödedikleri mehirler geri verilerek, onların nikâh bağından kurtarılacaklardır.  (4) Mehirlerini vermek 

sûretiyle müslümanların bu kadınlarla evlenmelerinde bir sakınca yoktur.  (5) Bundan böyle 

müslümanlar da kâfir kadınları nikâhları altında tutmayacaklardır.  (6) Küfürlerinden dolayı 

kendilerinden kaçıp kâfirlere katılan kadınlara vermiş oldukları mehirleri geri isteyeceklerdir. (7) 

Müşrikler de, müslümanlara gelip katılmış olan kadınlara verdikleri mehirleri geri isteyeceklerdir. 

(Ö. ÇELİK, 5/103)  

Bu âyette, âile ve uluslararası ilişkilerle ilgili dört önemli ilke açıklanmıştır: (a) Müslüman bir 

kadın kâfir bir kocaya, kâfir bir koca da müslüman bir kadına helâl değildir. (b) Evli olan müslüman 
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bir kadının nikâhı, Dârü‘l küfürden Dârü’l İslâm’a hicret ettikten sonra kendiliğinden fesholur. 

Artık o dilediği bir müslümanla mehir karşılığı evlenebilir. (c) Müslüman bir erkeğe, kâfir bir kadını 

nikâh altında bulundurmak câiz değildir. (d) Dârü’l Küfür ile Dârü’l İslâm arasında barış 

antlaşması olduğunda, İslâm yönetimi kâfir devlet ile, ‘Evli Müslüman bir kadın Dârü’l küfürden 

Dârü’l İslâm’a hicret ettiğinde onun mehrini İslâm yönetimi ödeyecek, Darü’l küfürde kalan 

müslümanla evli bir kadının mehrini de, küfür hükümeti ödeyecektir’ şeklinde bir antlaşma 

yapmalıdır. (MEVDÛDİ, 6/224)   

Mülteci Kadınlar:    Hûdeybiye ateşkes antlaşmasına göre Hz. Muhammed, Mekke müşriklerinin 

lehine tek yanlı olarak sığınmacıların iâdesini kabul etmişti. Ancak antlaşmanın ilgili maddelerini 

yorumlayarak kadınları iâde kapsamı dışında tutmuş, müşrikler biraz tereddütten sonra bunu kabul 

etmişlerdi. Yukarıdaki âyet, bu uygulamayı yasallaştırdı ve mümin bir kadının küfür ehli bir 

erkeğin nikâhı altında kalamayacağını belirtti. (H. DÖNDÜREN, 2/885) 

İbn Abbas’a göre, Hz. Peygamber, Medîne’ye sığınan kadınlara önce kelime-i şehâdeti tekrarlayarak 

şöyle yemin ettirdi: ‘Kocasına buğz, ülke gezme isteği, Allah ve Rasûlüne sevgi dışında bir istek 

olmayıp, yalnız İslâm’a olan rağbetinden dolayı hicret ettiğine, yemin eder misin? (ELMALILI, 

7/553) (..) Hz. Âişe’den rivâyete göre ise, Allâh’ın Rasûlü müminleri ancak, Mümtehine 60/12 âyeti 

ile imtihan ederdi. (Buhâri) Kısaca düşman ülkesinden kaçıp sığınanın, yalnız ‘ben müslüman 

oldum’ demesi yeterli görülmemiş ve bir sorgulama yapılması istenmiştir. Hâlbuki İslâm ülkesi 

vatandaşı için ‘kelime-i şehâdet, selâm verme’ gibi belirtiler mümin sayılmak için yeterlidir. (bk. Nisâ 

4/94; Hucurât 49/14, H. DÖNDÜREN, 2/885)   

(11).‘Eğer eşlerinizden bir şey kâfirlere geçerse’ yâni hanımlarından herhangi bir kimse kâfirlere 

kaçarsa ‘ve siz de üstün olursanız’ yâni savaşta onları yenik düşürür ve ganîmet alıncaya kadar onları 

cezâlandıracak olursanız, ‘eşleri gidenlere harcadıkları kadarını verin.’ Nesefi der ki: ‘Yâni 

hanımları irtidad ederek dâr-ı harbe iltihak eden müslüman erkeklere bu ganîmetten hanımlarının 

mehirlerini ödeyiniz. (S. HAVVÂ, 15/28) 

Bu âyetlerde o dönemde müslümanlarla müşrikler arasındaki karmaşık ilişkiler ve bu iki kesim 

arasındaki antlaşmayla bağlantılı olarak- yer alan mehirlerin mübâdelesi hükümlerinin o zamâna 

mahsus olduğu husûsunda âlimler fikir birliği içindedirler; Ebû Bekir el Cessas, İbnü‘l Arabi ve 

Kurtubi bunu açıkça ifâde etmişlerdir. (İbn Âşur) Tabii ki bu tespit, söz konusu düzenlemelerden bâzı 

mesajlar ve genel ilkeler çıkarılmasına engel değildir. Özellikle böylesine içiçe geçmiş ilişkiler 

ortamında dahi ahde vefâ prensibine hassâsiyetle uyulması, sözleşme hükümlerinin dürüst biçimde 

yorumlanıp uygulanması ve her hak sâhibine hakkının verilmesinin telkin edildiği, bu âyetlerde 

kolayca anlaşılmaktadır. 11’inci âyetin sonunda yer alan şu cümle, Allâh’a îmânın birey ve toplum 

olarak müslümanlara hak ve hukûka riâyette duyarlı olmak husûsunda ne büyük bir sorumluluk 

yüklediğini hatırlatma açısından oldukça etkileyici bir ifâdedir: ‘İnandığınız Allâh’a karşı gelmekten 

sakınınız.’ (KUR’AN YOLU, 5/322)   

 

60/12-13  MÜMİN  KADINLARIN  BİATI 

12. Ey Peygamber(im)! Mü’min kadınlar, Allâh’a hiçbir sûrette ortak tanımamak, hırsızlık 

yapmamak, zinâ etmemek, (kız) çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasından bir iftirâ 

uydurup getirmemek (yâni başkasından edindiği bir çocuğu, kocasına isnad etmemek) iyiyi emir (ve 

kötü olanı yasaklaman) da sana karşı gelmemek şartıyla sana bîat etmeye (sana bağlı kalacaklarına 
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dâir söz vermeye) geldikleri vakit, onların bîatlarını kabul et ve onlar için Allah’tan bağışlanma 

dile. Şüphesiz ki Allah, çok bağışlayan, çok merhamet edendir. 

13. Ey îman edenler! Allâh’ın kendilerine gazap ettiği bir gürûhu (yahûdiler ve kâfirleri) dost 

edinmeyin. (Çünkü) inkârcıların kabir ehlin(in dirilmesin)den ümitlerini kestikleri gibi, onlar da 

âhiretten (öyle) ümit kesmişlerdir. 

 

12-13. (12).‘Ey Peygamber(im)! Mü’min kadınlar, (1) Allah’a hiçbir sûrette ortak tanımamak, 

(..) (2) ‘hırsızlık yapmamak,’ Hırsızlık bir kimsenin bir malı alma hakkı olmadığı hâlde gizlice 

almasıdır. Bunun şeriattaki tarifi ’belli miktardaki bir şeyi özel bir yerden almaktır.’ Yâni başkasına 

âit olan bir malı haksız olarak aslâ almamaktır. Peygamber (s)’ın hırsıza lânet etmesi, hırsızlığın ne 

kadar kötü bir şey olduğunu anlatmak için yeterli bir sebeptir. (İ. H. BURSEVİ, 21/274) (..) (3) ‘zinâ 

etmemek,’ Zinâ, nikâh akdi bulunmayan bir kadınla cinsi ilişkide bulunmaktır. (İ. H. BURSEVİ, 

21/274) (..) (4) ‘(kız) çocuklarını öldürmemek,’ Nesefi der ki: ‘Burada kasıt, kız çocuklarını diri diri 

gömmektir.’ (…) İbn Kesir der ki: ‘Onun var olmasından sonra öldürülmesini de kapsamaktadır. 

Nitekim câhiliye dönemi insanları fakirlik korkusu ile çocuklarını öldürüyorlardı. Çocuk cenin 

hâline gelmiş iken öldürülmesini de kapsamaktadır. Nitekim bâzı câhil kadınların fâsit bir maksat veya 

buna benzer bir sebep dolayısıyla kendilerine düşük yaptırmaları da bunun gibidir.’ (S. HAVVÂ, 

15/29) (..) (5) ‘elleriyle ayakları arasından bir iftirâ uydurup getirmemek.’ Âyet-i kerîmede geçen 

“başkasından çocuk edinmek” iki şekilde olur: Ya gayr-i meşrû yolla ya da çocuğu olmadığı için 

başkasının çocuğunu alıp onun kocasından olduğunu söylemekle olur ki her iki hâl de iftirâ yoluyla 

çocuk edinmiş olmaktır. Âyette geçen “zinâ etmeyecekleri” sözü ile zinâdan doğan çocuğun kocasına 

âit olduğunu söyleme ayrı ayrı suçlardır. Çünkü kadın bu biattan önce veya sonra da zinâdan olan 

hâmileliğinin kocasından olduğunu söyleyebilir. (H. T. FEYİZLİ, 1/550) (..) (6) ‘mârûfu / iyiyi emir 

(ve kötü olanı yasaklaman) da sana karşı gelmemek şartıyla’ Bu kısa cümlede iki önemli ilke beyan 

edilmiştir: (a) Hz. Peygambere itaat konusunda ilk prensip O’na mâruf üzere bîat edilmesidir. Oysa 

Hz. Peygamber’in münkeri emretmesi gibi ufak bir şüphe bile söz konusu değildir. Demek ki, hiçbir 

mahlûka, Allâh’a itaatin dışında itaat câiz değildir. Çünkü Allah, Peygamber’ine itaati dahi mâruf 

şartına bağlı kılmıştır. (MEVDÛDİ, 6/231) 

Mâruf: Namaz, zekât, sadaka, doğru sözlü olmak, anne ve babaya iyilik etmek ve benzeri iyi ve güzel 

olan her türlü söz, eylem ve davranışlar maruftur. (3/104, 4/19, 100, 5/79, 9/71). Âyette geçen mâruf, 

Allah ve peygamberine itaat anlamındadır. (İ. KARAGÖZ 7/725) 

Hadis: ‘Allâh’a karşı gelmede (mâsiyette) (mahlûka) itaat yoktur. İtaat ancak mâruf üzeredir.’ 

(Müslim, Ebû Dâvud, Nesâi’den MEVDÛDİ, 6/231)  

Gerçekten de bu emir, İslâm Anayasasının temel ilkelerinden biridir. İslâm’a ters bir davranış ilke 

itibâriyle bir suçtur. Dolayısıyla hiç kimse, gayr-i meşru bir işin yapılması hakkında emir verme hak 

ve yetkisine sâhip değildir. İslâm hükümlerinin aksine emir veren de, emri yerine getiren de suçludur. 

(MEVDÛDİ, 6/231)  

(b) (…) Hz. Peygamber, sâdece Kur’an’da zikredilen o dönem Arap toplumunda kadınlar arasında 

yaygın kötü davranışlardan vaz geçmeleri husûsunda bîat almakla yetinmeyip, Kur’an’da 

belirtilmeyen hususlarda da bîat almıştır. (MEVDÛDİ) 

‘…sana bey’at etmek istediklerinde, sen de onların bey’atını kabul et’ Bey’at bağlılık sözü 

vermek demektir. Rasûlullah (s), peygamberlik görevinin mühim dönüm noktalarında gerek kadın, 
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gerek erkek olsun müslümanlardan bey’at almıştır. Mekke döneminde gerçekleşen akabe bey’atleri, 

Medîne’ye geldiğinde aldığı bey’at ve Hudeybiye’de ağaç altında alınan Bey’at-ı Rıdvan buna 

misâldir. Bu âyet-i kerîmede ise Mekke’nin fethinden sonra, Mekke’deki müslüman kadınların gelip 

Efendimiz’e bey’at etmelerinden söz eder. (Ö. ÇELİK, 5/105) 

Hz. Peygamberin Allâh’ın emri ile kadınlarla yaptığı sözleşme, son derece önemli ve o çağa göre 

ileri bir uygulamadır. Bu uygulama Hz. Peygamberin kadın – erkek ayırımı yapmadığını ve kadınlara 

değer verdiğini gösterir. (..) Peygamberimiz (s) kadınlarla bîat yaparak onlara hukuki bir statü 

kazandırmıştır. Kadınlara düşünce ve ifâde özgürlüğü tanımıştır. Meselâ, bir kadın veya kızın 

istemediği bir erkekle evlenmesine izin vermemiştir. (İ. KARAGÖZ 7/725) 

Rasûlullah (s) kadınlarla âyette sözü edilen şartlar altında bey’atleşip iş tamamlanınca ‘elinizden 

geldiğince ve güç yetirebileceğiniz ölçüde’ kaydını koydu. Bunun üzerine kadınlar: ‘Allah ve Rasûlü 

bize kendimizden daha merhametli’ diyerek O’nun ne büyük bir rahmet peygamberi olduğunu 

şükranla yâd etmişlerdi. (Taberi’den Ö. ÇELİK, 5/105) 

Hz. Âişe ‘Allâh’a yemin ederim ki, Rasûlullah kadınlardan bîat alırken, onların ellerine 

dokunmazdı. Onlardan sâdece sözle bîat alır ve ‘Bîatınızı kabul ettim’ derdi, diye rivâyet etmektedir. 

(Buhâri, İbn Cerir’den MEVDÛDİ, 6/233) 

(13).‘Ey îman edenler! Allah’ın kendilerine gazap ettiği (yahûdiler ve kâfirler) bir gürûhu dost 

edinmeyin.’ Abdullah b. Abbas, Mücâhid ve Katâde’ye göre (..) Allâh’ın kendilerine gazap ettiği, bu 

yüzden de müminlere dostluk kurmaları yasaklanan topluluk Kureyş Müşrikleridir. (M. DEMİRCİ, 

3/342) 

(…) Mümtahine sûresinin inzâlinden iki yıl önce Yahûdilerin tamâmı Medîne’den çıkarılmış, hattâ 

Hayber gibi Yahûdi kasabaları dahi müslümanların idâresi altına girmişti. Bu durumda doğal olarak 

orada müminlerin dost tutup sır verecekleri bir Yahûdi topluluğu kalmamıştı. (S. ATEŞ) Hâl böyle 

iken söz konusu âyette belirtilen grubun Yahûdiler topluluğu olduğunu ileri sürmek mümkün 

değildir. (M. DEMİRCİ, 3/343) 

‘(Çünkü) inkârcıların kabir ehlin(in dirilmesin)den ümitlerini kestikleri gibi, onlar da âhiretten 

(öyle) ümit kesmişlerdir.’ Bu kâfirler âhiretin sevâbından tıpkı ölmüş kâfirlerin böyle bir sevaptan 

ümit kestikleri gibi ümit kesmişlerdir. Buna göre âyet-i kerîme bu nitelikte olan kâfirleri velî 

edinmenin haram olduğunu beyan etmektedir. (S. HAVVÂ, 15/31) 

Allâh’ın rahmetinden ancak kör taassup göstererek inkârcılıkta direnen kimseler ümitlerini keser. 

Mümin kişi ise kullukta ne kadar kusurlu olursa olsun, ‘Artık kesinlikle Allah bana acıyıp affetmez’ 

diyerek O’nun engin rahmet ve bağışından ümit kesmez. Aynı şekilde bu mümin iyi kul olmak için ne 

kadar gayret ederse etsin aslâ ameline güvenip, ‘Ben üstüme düşen herşeyi yaptım, artık Allâh’ın 

rahmetine ve affına ihtiyacım kalmadı’ diye düşünmez. Çünkü her iki durum da Allâh’ın mutlak 

irâdesini sınırlandıran bir davranış olup, kesinlikle haramdır. (krş. A’raf 7/99; Yûsuf 12/87; Hicr 

14/49-50; KUR’AN YOLU, 5/328) 

Kısacası ümitsizlik bir küfürdür, Allâh’ın gadabını dâvet eder. Nitekim Kur’an’da ‘Zîrâ kâfir 

kavimden başkası Allâh’ın rahmetinden ümid kesmez.’ (Yûsuf 12/87) buyurulmuştur. Bu yüzden 

âhiretten ümidi kesmekten sakınılmalıdır. Hak Teâlâ, kalplerimizi ümitsizlikten koruyup, îman neşesi 

ve ümidi ile doldursun. (Âmîn, ELMALILI, 7/561) 

________________________________________ 
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61 / Saff Sûresi 

Medîne döneminde inmiştir. 14 âyettir. Adını sûrenin dördüncü âyetinde geçen ve “hakikat karşısında 

dizilmek” anlamındaki “saff” kelimesinden almıştır. Sûre îman edip bu uğurda mücâdele vermeyi 

konu edinir. (H. T. FEYİZLİ, 1/550) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

61/1-4 YAPMAYACAĞINIZ  ŞEYLERİ  NİÇİN  SÖYLÜYORSUNUZ? 

1. Göklerdekiler de, yerdekiler de Allâh’ı tesbih (ve tenzih) eder. O mutlak gâlip, hüküm ve 

hikmet sâhibidir. 

2. Ey îman edenler! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? 

3. Yapmayacağınız şeyi söylemeniz, Allah katında büyük öfkeye sebep olur.  

4. Allah, kendi yolunda (birbirine) kurşunla kenetlenip kaynaşmış bir yapı gibi saf hâlinde (kendi 

yolunda) savaşanları sever. 

 

1-4. (1).‘Göklerdekiler de, yerdekiler de Allâh’ı tesbih (ve tenzih) eder. O mutlak gâlip, hüküm 

ve hikmet sâhibidir.’ Tesbih terimi kısaca, bir yandan şuurlu varlıkların irâdi olarak Allah Teâlâ’nın 

her türlü noksanlıktan uzak olduğunu söz ve davranışlarla ortaya koymaları (tenzih), diğer yandan da 

evrendeki bütün varlıkların ilâhi yasalara zorunlu olarak boyun eğip O’nun hükümranlığını itiraf 

etmeleri anlamına gelir. (ayrıca bk. İsrâ 17/44; KUR’AN YOLU, 5/331) 

(2, 3).‘Ey îman edenler! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz?’ ‘Yapmayacağınız şeyi 

söylemeniz, Allah katında büyük öfkeye neden olur.’  Âyetlerin şöyle bir iniş sebebi zikredilir: 

Cihad farz olmadan önce müminlerden bir grup: ‘Keşke yüce Allah bize en çok sevdiği bir işi 

bildirse de onu yapsak!’ demişlerdi. Allah da Peygamberine en çok sevdiği işlerin kâmil mânâda îman 

etmek, sonra da bu îmâna karşı koyanlarla savaşmak olduğunu bildirdi. Fakat savaş farz olunca 

onlara zor geldi. Cenâb-ı Hak da ‘Ey îman edenler! Yapmadığınız, yapamayacağınız şeyleri niçin 

söylüyorsunuz?’ (Saff, 61/2) âyetini indirdi. (Râzi’den Ö. ÇELİK, 5/110, 111)  

Âyetteki soru, (..) ‘yapamayacağınız şeyleri söylemeyin’ anlamındadır. İnsanın yapamayacağı şeyi 

söylemesi yalan beyandır. Böyle bir davranış, îman sâhiplerine yakışmaz. Mümin, Allâh’a ve 

insanlara verdiği sözü tutmak, doğru sözlü olmak, vaadlerini yerine getirmek ve yaptığı sözleşmelere 

uymak zorundadır. Yüce Allah ‘Ey müminler! Akitleri tam yerine getirin.’ (5/1). ‘Adaklarını 

yerine getirsinler.’ (22/29) ve ‘Ahdinizi yerine getirin, çünkü insan ahdinden sorumludur.’ 
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(17/44) anlamındaki âyetlerle verilen sözlerin tutulmasını ve sözleşmelere uyulmasını istemekte ve 

sözlerini tutanları ve ahitlerine uyanları sâdık, müttaki, iyi ve akıllı olarak nitelemektedir. (2/177, 

76/5-7, 13/20; İ. KARAGÖZ 8/6) 

Bu buyrukla yüce Allah, bir söz verip yâhut bir söz söyleyip de onu yerine getirmeyenlerin 

tutumlarını reddetmektedir. Bundan dolayı bu âyet-i kerîmeyi, verilen sözü mutlaka yerine getirmek 

gerekir, diyen selef âlimleri delil göstermişlerdir. (…) Yine bu âlimler sünnetten de Buhâri ve 

Müslim’de sâbit olan şu hadîs-i şerîfi delil gösterirler: Rasûlullah (sa) buyurdu ki: ‘Münâfıkın 

belirtisi üçtür: Söz verdiği zaman yerine getirmez, konuştuğu zaman yalan söyler, ona bir şey emânet 

edildiği zaman hâinlik eder.’ (İbn Kesir’den, S. HAVVÂ, 15/71) 

Abdullah ibn Selâm’dan gelen bir rivâyete göre ise bu âyet adakla ilgilidir. Adanan meşru bir şeyin 

yerine getirilmesinin vâcip oluşunun delili bu âyettir. (H. DÖNDÜREN, 2/886) 

Adak, dînen mükellef olmadığı hâlde kişinin farz veya vâcip türünden bir ibâdeti yapacağına dâir 

Allâh’a söz vermesine denir. Adak, ferdin arzu ettiğine kavuşmak, korktuğundan sakınmak 

husûsunda Allâh’ın yardım ve desteğini sağlamak amacıyla, kendiliğinden birtakım dînî 

mükellefiyetler altına girmesi olarak yorumlanabilir. (…) Bir adağın dînen geçerli olabilmesi için 

adakta bulunan şahsın, akıllı, bülûğ çağına erişmiş ve müslüman olması gerekir. Ayrıca adanan şeyin 

gerçekte mümkün, dînen de makbul ve meşru olması; namaz, oruç, hac, kurban, sadaka gibi farz 

veya vâcip ibâdetler cinsinden olması gerekir. Türbelere mum yakma, bez bağlama, horoz kesme, 

şeker ve helva dağıtma şeklinde yapılan adaklar geçersizdir. Şartlarına uygun olarak yapılan adağın 

yerine getirilmesi vâciptir. (DÎNÎ KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ, 1/5)      

(4).‘Allah, kendi yolunda (birbirine) kurşunla kenetlenip kaynaşmış bir yapı gibi saf hâlinde 

(kendi yolunda) savaşanları sever.’ Bu âyetten öncelikle, müminlerin ancak canlarını fedâ etme 

tehlikesini göze aldıklarında Allâh’ın rızâsını kazanabilecekleri anlaşılmaktadır.  Ayrıca Allâh’ın 

ancak şu üç vasfa sâhip olan orduyu tasvip ettiği vurgulanmaktadır: (a) İmanlı ve Allah yolunda 

savaştıklarının şuuruna ermiş askerlerden müteşekkil, (b) Dağınık olmayıp, disiplin içinde ve düzenli 

saflar hâlinde savaşan, (c) Düşmâna kurşunla kaynatılmış duvarlar gibi (sağlam ve sarsılmaz bir 

şekilde) karşı koyan bir ordudur bu. (MEVDÛDİ, 6/240) 

Cihad etmenin hükmü, gücü yeten için ittifakla kifâye farzdır. Müslümanların bir kısmı 

yaptıklarında, diğerlerinden düşer. Genel bir savaş yapmak mecbûriyeti doğduğunda ise ihtilâfsız 

farz-ı ayındır. Bu âyet-i kerîme, savaşa karşı ağır davranmaktan sakındırıyor ve savaşta yarışmaya, 

koşmaya teşvik ediyor. (İ. H. BURSEVİ, 21/293) 

Hadis: İmam Ahmed rivâyet ediyor… Ebû Said el Hudri (r) dedi ki: Rasûlullah (s) şöyle buyurdu: ‘Üç 

tür kişi vardır ki, Allah onların bu durumlarından dolayı (beğenerek) güler: Geceleyin namaza kalkan 

kişi, namaz kılmak üzere saf oldukları zaman cemaat, savaşmak için saf hâlinde dizildikleri zaman 

mücâhidler.’ Bunu İbn Mâce de rivâyet etmiştir. (S. HAVVÂ, 15/72)   

 

61/5-6  MÛSÂ (AS)  KAVMİNE:  NİÇİN  BENİ İNCİTİYORSUNUZ?  DEDİ 

5. Vaktiyle Mûsâ kavmine: “Ey kavmim! Benim sizin için (gönderilen) Allah’ın peygamberi 

olduğumu bildiğiniz hâlde niçin bana eziyet ediyorsunuz?” demişti. İşte onlar (haktan bâtıla) 

sapınca, Allah da onların kalplerini (hidâyetten) saptırdı. Allah, yoldan çıkan bir topluluğu 

doğru yola eriştirmez. 
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6. Hani Meryemoğlu Îsâ da: “Ey İsrâiloğulları! Şüphesiz ben, Allâh’ın size gönderdiği 

peygamberiyim. Benden önce gelen Tevrat’ı tasdik edici ve benden sonra gelecek, adı Ahmed 

olan bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim” demişti. Fakat o (müjdelenen peygamber) 

apaçık delillerle kendilerine gelince: “Bu açık bir sihirdir.” dediler. [bk. 2/146; 6/20] 

 

5-6. (5).‘Vaktiyle Mûsâ kavmine: “Ey kavmim! Benim sizin için (gönderilen) Allah’ın 

peygamberi olduğumu bildiğiniz hâlde niçin bana eziyet ediyorsunuz?” demişti.’ İsrâiloğulları 

Hz. Mûsâ’ya (as) çeşitli şekillerde eziyet etmişlerdi. Allâh’ı görmek istemeleri (Bakara 2/255), 

buzağıyı tanrı edinmeleri (A’raf 7/138), savaştan geri durup ‘Haydi, sen ve Rabbin birlikte gidip 

savaşın, biz işte burada oturuyoruz.’ (Mâide 5/24) demeleri, sağlığıyla alâkalı birtakım iftirâlarda 

bulunmaları (Ahzâb 33/68) sâdece birkaç örnektir. Bunlar hatırlatılarak, müslümanların da 

Peygamberimiz (s)’e karşı aynı hatâları yapmamaları istenir. Eğer bu hususta bir yanlışlık yaparlarsa, 

âkıbetlerinin onlar gibi olacağı uyarısı yapılır. (Ö. ÇELİK, 5/113)   

‘İşte onlar sapınca, Allah da onların kalplerini saptırdı. Allah, yoldan çıkan bir topluluğu doğru 

yola eriştirmez.’ Yâni, sapık yolda yürümekte ısrar eden bir kimseyi zorla doğru yola sokmak 

veyâhut isyan etmekte direten bir kimseye yine zorla hidâyet vermek Allâh’ın sünneti değildir. Bu 

tespitten, bir şahsın veya toplumun dalâlete düşmesine neden olan ilk müsebbibin Allah olmadığı 

açıkça anlaşılmaktadır. Aksine insanlar kendiliğinden sapık yollara girerler. Ancak dalâleti seçen bir 

kimseye, dalâleti seçmesi ve seçtiği yolda yürümesi için ona imkân vermek, Allâh’ın sünnetidir. 

Çünkü Allah, insana irâde / seçme hürriyeti vermiştir. Daha sonra Rabbi olan Allâh’a itaat etmek 

veya etmemek ve kendisi için doğru ya da sapık yolu seçmek konusunda karar almak her fert veya 

toplumun kendisine âittir. Bu konuda Allâh’ın bir zorlaması söz konusu değildir. (MEVDÛDİ, 

6/241)   

(6).‘Hani Meryemoğlu Îsâ da: “Ey İsrâiloğulları! Şüphesiz ben, Allâh’ın size gönderdiği 

peygamberiyim. Benden önce gelen Tevrat’ı tasdik edici ve benden sonra gelecek, adı Ahmed 

olan bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim” demişti.’ Hz. Îsâ (as) demek istiyor ki: ‘Ben 

yeni, garip ve ender bulunan bir din getirmedim. Bu dîni, daha önce Hz. Mûsâ da getirmişti. Ben 

Tevrat’ı tekzip etmeye değil, bilâkis tasdik etmeye geldim. (…) Ben Allâh’ın Rasûlü Ahmed’in 

gelişine dâir Tevrat’ın verdiği müjdeyi tasdik etmek üzere dünyâya geldim. Ben de O’nun 

geleceğini bildiririm. (MEVDÛDİ, 6/242) 

Hz. Îsâ, kendisinden sonra ‘Ahmed’ adında bir peygamberin geleceğini müjdeledi. Ahmed; ‘Allâh’a 

en çok hamdeden kişi’ veya ahlâkının güzelliği sebebiyle ‘en çok methedilen’, kullar arasında en 

çok ‘övülen kişi’ gibi anlamlar ifâde eder. Hz. Îsâ’nın müjdelediği bu peygamber Hz. Muhammed 

(s)’dir. Zîrâ O’nun bir adı da Ahmed’dir. Nitekim bir hadîs-i şerifte şöyle buyrulur: ‘Benim beş tâne 

ismim vardır: Ben Muhammed’im, Ahmed’im, Ben Allah’ın kendisiyle küfrü silip süpürdüğü 

Mâhi’yim. Ben insanların ayaklarının ucunda haşrolunacağı Hâşir’im ve ben Âkib’im.’ (Buhâri Tefsir 

61/1; Muvatta’ Esmâü’n Nebi 1’den Ö. ÇELİK, 5/114)  

‘Fakat o (müjdelenen peygamber) apaçık delillerle kendilerine gelince: “Bu açık bir sihirdir.” 

dediler.’ İslâm’ı sona erdirmek arzuları ile birlikte bu gibi kimselerin bulunması savaşın meşru kılınış 

gerekçelerinden birisidir. (S. HAVVÂ, 15/62) 

 

61/7-9  YALAN  UYDURANDAN  DAHA  ZÂLİM  KİM  OLABİLİR! 
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7. Kendisi İslâm’a dâvet edilirken (îman etmeyip,) Allâh’a karşı yalan uydurandan daha zâlim 

kim vardır? Allah, zâlimler topluluğunu doğru yola (ve başarıya) erdirmez. 

8. (Kâfirler) Allâh’ın nûrunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Hâlbuki Allah, kâfirler 

hoşlanmasa da nûrunu (İslâm dînini) tamamlayacak (gâyesine ulaştıracak)tır. 

9. O (Allah’tır) ki müşrikler hoşlanmasa da, (her yönüyle tamamlanmış son dîninin) bütün dinlerin 

üzerinde olduğunu göstermek için; Rasûlü’nü, hidâyet (vesîlesi ve rehberi Kur’an) ve hak din 

(İslâm) ile göndermiştir. [krş. 9/32-33; 48/28. bk. 3/19, 85] 

 

7-9. (7).‘Kendisi İslâm’a dâvet edilirken (îman etmeyip,) Allâh’a karşı yalan uydurandan daha 

zâlim kim vardır?’ Yâni, hak bir peygamberi iftirâcılıkla suçlamak başlı başına bir zulümdür. Fakat 

onlar sâdece bununla kalmayıp, o peygamber kendilerini Allâh’a kulluğa çağırırken onlar bu çağrıyı 

reddedip, onun dâvetini engellemek için iftirâ, yalan, hîle ve her çâreye başvurmaktadırlar. 

(MEVDÛDİ, 6/257)  

‘Allah, zâlimler topluluğunu doğru yola erdirmez.’ Çünkü O’nun sünneti, günahkârlığı sebebiyle 

hidâyeti hak etmeyen kimselere hidâyet vermemektir. İşte son derece zâlimce olan böyle bir tutum 

karşısında çözüm savaştır. Ta ki, küfür ve zulme üstünlük sağlamak ve egemen olmak fırsatını 

vermeyelim. (S. HAVVÂ, 15/62) 

Haksızları doğru yola iletmez, isteklerinde başarılı kılmaz. Onun için böyleleri hak sözle yola gelmez, 

İslâm’ı kabul etmezler. Sonuçta yaptıkları zulümlerin cezâsını çekmeleri gerekir. İşte böyle iftirâcı 

zâlimlerin haksızlıkları, zulümkârlıkları da, müminlerin Allah yolunda savaşa hazırlanmalarını ve o 

yolda harp etmenin Allah katında sevimli bir amel olmasını gerektiren sebeplerdendir. (ELMALILI, 

8/17) 

(8).‘(Kâfirler) Allâh’ın nûrunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar.’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni bunlar, 

bâtıl ile hakkı bertaraf etmeye, reddetmeye çalışırlar. Onların bu tutumlarının misâli ise ağzıyla 

üfleyerek güneşin ışığını söndürmek isteyeninkine benzer. Böyle bir şey nasıl imkânsız ise, onların 

yapmak istedikleri de imkânsızdır.’ (S. HAVVÂ, 15/63)  

‘Hâlbuki Allah, kâfirler hoşlanmasa da nûrunu tamamlayacak (gâyesine ulaştıracak)tır.’ Nesefi 

der ki: ‘O hakkı tamamlayacak ve en nihâi noktasına kadar ulaştıracaktır.’ İşte kâfirlerin İslâm nûrunu 

söndürmek istemelerine karşılık olarak şânı yüce Allah, biricik çözüm olmak üzere savaşmayı 

meşru kılmıştır. Şu kadar var ki, bizler hiçbir kimseyi İslâm’a girmek için zorlamayız. (S. HAVVÂ, 

15/63) 

Bu müjdenin, İslâm’ın sâdece Medîne’yle sınırlı olduğu, müslümanların sayısının birkaç bini 

geçmediği, kâfirlerin bu dîni yok etmede kararlı oldukları ve Uhud’da yenilgiye uğrayan 

müslümanların kendilerine olan güvenlerinin sarsıldığı bir dönemde gelmiş olması, apayrı bir önem 

taşımaktadır. İşte bu şartlar altında Allah Teâlâ İslâm nûrunun sönmeyeceğini, aksine daha da 

ışıldayarak tüm dünyâya yayılacağını müjdelemiş ve bu müjde aynıyla gerçekleşmiştir. (bk. Tevbe 

9/33; Fetih 48/28; Ö. ÇELİK 5/115)  

Günümüz dünyâsında da bir kısım insanlar, örgütler ve devlet yetkilileri, Kur’an hükümlerini 

hayâtın dışına çıkarmak, hükümlerini uygulanmaz hâle getirmek ve sâdece bir okuma kitabı hâline 

getirmek için siyâsi, ekonomik, fikri, eğitim, öğretim, basın ve yayın, medya, televizyon, radyo ve 

benzeri birçok vâsıta ile Kur’ân’ın nûrunu söndürmek için çaba gösteriyorlar. Bunun karşısında 
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aynı yöntemlerle Müslümanların mücâdele vermeleri, her bir Müslümanın Kur’ân’ın her hükmünü 

uygulamaya ve uygulatmaya çalışmalari îmanlarının gereğidir. (İ. KARAGÖZ 8/13) 

(9).‘O (Allah’tır) ki müşrikler hoşlanmasa da, (her yönüyle tamamlanmış son dîninin) bütün 

dinlerin üzerinde olduğunu göstermek için; Rasûlü’nü, hidâyet ve hak din ile göndermiştir.’ 

Dolayısıyla hidâyetin dînini ve hakkı, sapıklığın ve bâtılın üstün çıkarmak için, sapıklığın ve bâtılın 

takipçilerinin burunlarını yere sürtmek için savaş kaçınılmazdır. Şu kadar var ki, İslâm’a girmek 

husûsunda hiçbir kimseyi zorlamayız. Yine bu âyet-i kerîmede de ümmete bir müjde vardır. Aynı 

şekilde savaşın farz kılınış gerekçesi de belirtildiği gibi, savaşa teşvik de vardır. (S. HAVVÂ, 15/63-

64)    

 

61/10-13  AZAPTAN  KURTARACAK  TİCÂRETİ  SİZE  GÖSTEREYİM  Mİ? 

10. Ey îman edenler! Sizi acıklı bir azaptan kurtaracak bir ticâret (şeklini) size göstereyim mi? 

11, 12, 13. Allâh’a ve Rasûlü’ne îman edersiniz, Allah yolunda (kula kulluktan kurtulup hayâta 

İslâm’ın hâkim olması için) mallarınız ve canlarınızla cihad edersiniz. Eğer bilirseniz, bu sizin 

için daha hayırlıdır. [bk. 4/76; 49/15] 12. (Böyle yaparsanız, Allah) sizin günahlarınızı bağışlar, 

sizi alt tarafından ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki çok güzel meskenlere koyar. 

İşte bu, en büyük kurtuluş ve saâdettir. 13. Hoşunuza gidecek bir diğer husus da Allah’tan bir 

yardım ve yakın bir zaferdir. (Rasûlüm! Bunları) mü’ minlere (Allâh’ın yardımı, rızâsı ve 

cennetini) müjdele! 

 

10-13. (10).‘Ey îman edenler! Sizi acıklı bir azaptan kurtaracak bir ticâret (şeklini) size 

göstereyim mi?’ Ticâret, kişinin mal, vakit, emek, zihin ve yeteneklerini ortaya koyarak kâr elde 

etmesidir, kısaca. Bu bakımdan îman ve Allah yolunda cihad etmek ticârete benzetilmiştir. Yâni, 

‘enerjinizi, zihni ve bedeni tüm yeteneklerinizi bu yolda sarf edin ki, kârı elde edebilesiniz. 

(MEVDÛDİ, 6/259) 

(11).‘Allâh’a ve Rasûlü’ne îman edersiniz,’ Müminlere hitâben ‘îman edin’ denildiğinde bu, ‘ihlâslı 

müminler gibi davranın, sözde kalmayın ve îmânınız için her türlü fedâkârlığı yapmaya hazır olun’ 

anlamında bir emirdir. (MEVDÛDİ, 6/259) 

‘Allâh’a ve peygamberine îman edersiniz’ haber cümlesi, ‘îman edin’ anlamında emirdir. Îmâna 

çağrının emir cümlesiyle değil de haber cümlesiyle yapılması, Allah ve Peygamberine îmânın terk 

edilemeyeceğini bildirmek içindir. Haber cümlesinin emir anlamında olduğuna ‘yağfir leküm’ 

fiillerinin cezimli gelmiş olması delildir. ‘Allah ve Peygamberine îman edin’ demek, îmânınızda 

sebat edin, ölünceye kadar mümin olarak yaşayın, demektir. (İ. KARAGÖZ 8/17) 

‘Allah yolunda mallarınız ve canlarınızla cihad edersiniz.’ Nesefi der ki: ‘Sanki onlar: Nasıl 

yapalım? diye sormuşlar da, o da Allâh’a ve peygamberine îman eder… diye cevap vermektedir.’ 

Anlamı ise, Sibeveyh’e göre îman edin, cihad edin, şeklindedir. (S. HAVVÂ, 15/65)  

‘Mallarınız ve canlarınız ile Allah yolunda cihad edersiniz’ haber cümlesi, ‘cihad edin’ anlamında 

‘dolaylı emir’dir. Bu cümlede geçen ‘Allah yolu’ ile maksat, hak din İslâm’dır. ‘Cihad, dînin emir ve 

yasaklarına uymak, haram ve günahlara karşı nefis ile mücâdele etmek, İslâm’ın bilinmesi, tanınması, 
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yaşanması ve yücelmesi için çalışmak ve gerektiğinde Allah yolunda düşmanlarıyla savaşmak 

demektir. (İ. KARAGÖZ 8/17)   

‘Eğer bilirseniz,’ yâni şâyet siz gerçekten bir bilgiye sâhip iseniz ‘bu’ yâni sözü geçen îman ve cihad 

‘sizin için’ dünyâ ticâretinden, onun için çalışıp çabalamaktan ve sâdece onun uğrunda gidip 

gelmekten ‘çok daha hayırlıdır.’ (S. HAVVÂ, 15/65, 66) 

(12, 13).‘(Böyle yaparsanız, Allah) sizin günahlarınızı bağışlar, sizi alt tarafından ırmaklar akan 

cennetlere ve Adn cennetlerindeki çok güzel meskenlere koyar. İşte bu, en büyük kurtuluş ve 

saâdettir.’ ‘Hoşunuza gidecek bir diğer husus da Allah’tan bir yardım ve yakın bir zaferdir. 

(Rasûlüm! Bunları) mü’minlere müjdele!’ Mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenlere iki 

mükâfat müjdelenmiştir: Birincisi; âhiret mükâfâtı: Bunlar günahların bağışlanıp içinden ırmaklar 

akan cennetlere varmak, sonsuz nîmet ve ebedi mutluluk yeri olan Adn cennetlerindeki çok hoş ve çok 

güzel saraylara, köşklere yerleşmek. İkincisi; Allâh’ın yardımı ve yakın bir fetih. ‘Yakın fetih’ten 

maksat, sahâbe-i kiram için müjdelenen Hudeybiye anlaşması, Mekke’nin fethi, Allâh’ın 

müslümanlara nasip edeceği ganîmetler, daha sonra Bizans ve İran ülkelerinin fethedilmesi vs. olabilir. 

Nitekim bu sûreden sonra inen Fetih sûresinde Rasûlullah (s)’e ‘Açık bir fetih verildiği’ bildirilir. 

(Fetih 48/1) Bu fetih, daha çok Hudeybiye Anlaşması olarak tefsir edilir. Yine o sûrede ‘feth-i karib’ 

yâni yakın bir fetih ve ganîmetlere de işâret edilir. (bk. Fetih 48/18-19; Ö. ÇELİK, 5/117) 

(..) Yüce Allah savaşlarda müminlere yardım etmiş, birkaç kişi ile başlayan Müslümanların sayısı 

milyarları bulmuş, Müslümanlar büyük küçük birçok devlet kurmuş ve medeniyetler 

oluşturmuşlardır. Allâh’ın yardımı, îman edip c,had etmek ve sabretmekle, sabır ise ancak Allâh’ın 

izni ile mümkün olur. (8/10, 16/27; İ. KARAGÖZ 8/20) 

12’nci âyette geçen ‘fevz / kurtuluş’ kelimesi istenileni, arzu edileni elde etmek, başarmak demektir. 

Bir insan şartlarına uygun îman eder, sâlih ameller işler, Allâh’a karşı gelmekten sakınır, malı ve 

canıyla Allah yolunda cihad eder, mümin olarak yaşar ve mümin olarak ölürse, Allâh’ın 

bağışlamasına erişir ve cennetine girer. Bu, gerçekten kurtuluşa, huzura ve mutluluğa ermektir. (İ. 

KARAGÖZ 8/20) 

 

61/14  ALLÂH’IN  YARDIMCILARI 

14. Ey îman edenler! Allâh’ın (dîninin) yardımcıları olun. Meryemoğlu Îsâ’nın havârilere: 

“Allah (dâvâsın)da benim yardımcılarım kim (olacak)?” deyip de havârilerin de: “Allah 

(dâvâsın)ın yardımcıları biziz.” dedikleri gibi (ey mü’minler! Siz de öyle deyin). Sonuçta 

İsrâiloğulları’ndan bir zümre (böyle) îman etti, bir zümre de inkâr etti. Biz de îman edenleri, 

düşmanlarına karşı destekledik de gâlip geldiler. 

 

14-14. ‘Ey îman edenler! Allâh’ın (dîninin) yardımcıları olun. Meryemoğlu Îsâ’nın havârilere: 

“Allah (dâvâsın)da benim yardımcılarım kim (olacak)?” İbn Kesir der ki: ‘Şânı yüce Allah mümin 

kullarına emrederek bütün hâllerinde, sözlerinde, fiillerinde, canlarıyla ve mallarıyla Allâh’ın dîninin 

yardımcıları olmalarını emretmektedir. Hz. Îsâ havârilere ‘Allâh’a giden yolda benim yardımcılarım 

kimlerdir?’ dediği zaman onun çağrısını kabul ettikleri gibi Allâh’ın ve Rasûlünün çağrısını kabul 

etmelerini emretmektedir.’ (S. HAVVÂ, 15/68) 
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Mümin, Allâh’ın kitabının ve Peygamberin sünnetinin öğrenilmesi, emir ve yasaklarına uyulması 

konusunda çalışması, iyilikleri emretmesi, kötülükleri men etme yâni İslâm’ı anlatma görevini 

yapması (ile Allâh’ın dînine yardım etmiş olur). Câmi, Kur’an kursu, eğitim merkezi, okul, öğrenci 

yurdu ve hastâne gibi binâların yapılması, dînî çerikli kitapların yayınlanması, İslâm’ın hayâta 

hâkim olması ve din düşmanlarına karşı mücâdele etmesi ile Allâh’ın dînine ve Peygamberine 

yardım etmiş olur. (İ. KARAGÖZ 8/21) 

‘Havâriler: Biziz Allâh’ın yardımcılarıyız, demişlerdi.’ Nesefi der ki: ‘Havâriler, onun en seçkin 

kimseleri idi. Bunlar ona ilk îman eden kimseler olup, oniki kişi idiler. Kişinin havârisi, onun seçkin 

ve has adamı anlamındadır.’ (S. HAVVÂ, 15/68) 

‘Sonuçta İsrâiloğulları’ndan bir zümre îman etti, bir zümre de inkâr etti. Biz de îman edenleri, 

düşmanlarına karşı destekledik de gâlip geldiler.’ İman edenler düşmanları olan kâfirlere karşı 

gâlip gelip, yüze çıktılar. İşte siz de Allâh’ın tehditlerine ve emirlerine, Rasûlullâh’ın yukarıda 

zikredilen dâvetlerine îman edip, Havârilerin çalıştığı gibi Allah yolunda Hak dînine yardım için 

cihad ederek çalışın. Allâh’ın yardımcıları olursanız, bütün düşmanlara gâlip gelir, ‘o dîni her dînin 

üstüne çıkarsın’ (Saff 61/9) vaadiyle zikredilen müjdelere ulaşırsınız. Gerçekten Muhammed’in 

ashâbı öyle çalıştılar, çok geçmeden müşrikleri ve hıristiyanları yendiler. Hak dînini gâlip kıldılar 

ve öyle üstün duruma getirdiler ki, İslâm’ın o göz kamaştırıcı gâlibiyeti ve bir Hz. Ömer hilâfetinin 

hakkâniyet ve adâlet zevkini hâlâ bütün dünyâ sonsuz bir hayret ve hasretle erişilmez bir umut gibi 

yâd etmektedir. Bununla birlikte bu emir ve taahhüt yalnız onlara değil, ‘Ey îman edenler! Allâh’ın 

yardımcıları olun’ hitâbının genel anlamından anlaşılacağı gibi, her zaman için o tarzda amel edecek 

bütün müminleri kapsayan bir vaad ve müjdedir. O hâlde Allâh’ın yardımcıları olmayanlar, O’nun 

yardımından mahrum kalıp geriye sürükleniyorlarsa, bunun sebebini Hak dinde değil, kendi 

günahlarında aramalıdırlar. Kısacası ‘Eğer siz Allâh’a (dînine) yardım ederseniz, (Allah da) size 

yardım eder.’ (ELMALILI, 8/27) 

________________________________________ 
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62 / Cuma Sûresi 

Medîne döneminde inmiştir. 11 âyettir. Adını erkeklere Cuma namazını farz kılandokuzuncu âyetten 

almıştır. Ebedî risâletin insanları arındırması ve Yahûdiliğin millî din anlayışının yanlışlığı konu 

edilmiştir. (H. T. FEYİZLİ, 1/552) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

62/1-4  PEYGAMBER  GÖNDEREN  O’DUR 

1. Göklerde olanlar ve yerde bulunanlar(ın hepsi), eşsiz hükümran, mukaddes (her türlü 

noksanlıklardan uzak), mutlak gâlip, hüküm ve hikmet sâhibi Allâh’ı tesbih (ve tenzih) eder. 

2, 3. Allah ki, ümmîlere içlerinden, kendilerine (Allâh’ın) âyetlerini okuyan, onları (şirkten, kötü 

hareketlerden) temizleyen, onlara Kitab’ı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. 

Hâlbuki onlar, bundan önce de cidden apaçık bir sapıklık içinde idiler.  3. (Bu son peygamberi) 

onlardan başkalarına (yâni) henüz kendilerine katılamamış (bütün insan)lara da (gönderen 

O’dur). O, güçlüdür, hüküm ve hikmet sâhibidir. 

4. Bu (Peygamber göndermesi ve Kitap indirmesi) , Allâh’ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah 

büyük lütuf sâhibidir. 

 

1-4.(1).‘Göklerde olanlar ve yerde bulunanlar, eşsiz hükümran, mukaddes, mutlak gâlip, hüküm 

ve hikmet sâhibi Allâh’ı tesbih (ve tenzih) eder.’ Göklerdeki ve yerdeki herşey Allâh’ı (yâhut Allah 

için) tesbih eder. Hiç bir şey yoktur ki, yaratıcısının kemâline ve noksanlık alâmetlerinden beri 

olduğuna delil olmasın. (..) Bu tesbih, yaratılışta mevcuttur. Bu nedenle insanlar da, irâde 

hürriyetlerini kullanmak sûretiyle Allâh’ı her türlü kusur ve eksiklikten tenzih etmeli, O’na şirk ve 

noksan sıfatları isnad etmekten sakınmalıdırlar. (ELMALILI, 8/30)  

‘Melik’ yâni göklerin ve yerin mutlak Mâliki ve onlara hükmü gereğince tasarrufta bulunanı, 

‘Kuddûs’ eksikliklerden münezzeh ve kemâl sıfatlarıyla mevsuf, (hiç lekesi olmayan, tertemiz ve 

pampak demektir, ELMALILI, 8/31) ‘Azîz’ karşı konulamayan, yenik düşürülemeyen, ‘Hakîm’ 

fiilleriyle sözlerinde, şeriat ve kaderinde hikmeti sonsuz ‘olan Allâh’ı tesbih eder.’ Âyet-i kerîmenin 

anlamı şudur: Göklerde ve yerde her ne varsa Melik, Kuddûs ve Hakîm olan Allâh’ı tesbih ederler. Bu 

yüce ve azametli olan ilâh, Mâlikiyet, kuddûsiyet, izzet ve hikmet niteliklerine sâhiptir. (S. HAVVÂ, 

15/83) 

(2).‘O Allah’tır ki’ izzet ve hikmetinin alâmetlerinden olarak ‘ümmiler içinde kendilerinden bir 

Elçi gönderdi’ ki bu ümmilerden kasıt Araplardır. Yukarıda da geçtiği gibi ümmi kelimesinin üç 

anlamı vardır. Birisi, ümme mensup demektir ki, anadan doğduğu hâl üzere bulunan, yâni okuma 

yazması, tahsili olmayan, demektir.  Hadis: ‘Biz ümmi bir ümmetiz, yazı ve hesap bilmeyiz.’ (Buhâri, 

Müslim, Ebû Dâvud, Nesâi, Ahmed b. Hanbel) hadisi de bu mânâya işâret etmektedir. İkincisi, 
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ümmete mensup, demektir. Üçüncüsü, Ümmü‘l Kurâ’ya mensup, yâni Mekke’li mânâsınadır. Bunlar 

içinde meşhur olan ilk görüştür. Burada da sözün gelişinden bu mânâda olduğu anlaşılmaktadır. 

(ELMALILI, 8/32)   

‘üzerlerine Allâh’ın âyetlerini okuyor ve onları tezkiye ediyor,’ bâtıl inançlardan, fenâ huylardan 

temizleyip feyizlendiriyor, fikirlerini açıyor ve onları bütün âlemler içinde parlatıyor. ‘Ve onlara 

kitap ve hikmet öğretiyor,’ okuyup yazmayı ve kitapların en üstünü olan Kur’ân’ı belletiyor. Sünnet 

ve hadislerle hükümleri yerine getirmek için nakli ve akli ilimler yanında işler de öğretiyor. 

(ELMALILI, 8/32) 

2’nci âyette Peygamberimiz (s)’in üç önemli görevine dikkat çekilir: (1) Birincisi, Allâh’ın âyetlerini 

insanlara okumak, (…), (2) İkincisi, tezkiye etmek. Tevhid dâvetinin maksadına ulaşması, ancak 

nefisleri küfür, şirk ve günah gibi mânevi kirlerden temizleyip huşû ve huzûra erdirmekle 

mümkündür. Nitekim mâzîsi câhiliye insanı olan ashâb-ı kiram, hidâyet bulup Allah Rasûlü (s)’in 

feyizli sohbeti ve mânevi terbiyesiyle gönülleri arındırdıkları anda dünyânın en mümtaz insanları 

hâline geldiler. Onların, dillerde ve gönüllerde dolaşan üstünlük hikâyeleri çağları ve iklimleri aştı. (3) 

Üçüncüsü, kitap ve hikmeti öğretmek(tir). (Ö. ÇELİK, 5/123, 124) 

(3).‘(Bu son peygamberi) onlardan başkalarına (yâni) henüz kendilerine katılmamış (bütün 

insan)lara da (gönderen O’dur). O, güçlüdür, hüküm ve hikmet sâhibidir.’ Rasûlullah (s)’in risâlet 

ve öğretiminin yalnız Araplara mahsus olmayıp ondan başka diğer bütün toplulukları da 

kapsadığını beyan etmektedir. Zîrâ ümmi / okuma yazma bilmeyen topluluk oldukları belirtilen 

Araplar’dan başka ‘âherin: diğerleri’ tâbiriyle de bütün topluluklar kastedilmiştir. Yâni o Rasûl, 

yalnız içlerinden çıkarıldığı ümmi topluluğa değil, henüz onlara katılmış olmamakla berâber ileride 

katılacak olan Arap ve Arap olmayan bütün insanlık âlemine kitap ve hikmet öğretiyor. 

(ELMALILI, 8/33) 

(…) Hz. Peygamber’in elçiliği târihsel değil, evrenseldir. Her ne kadar Kur’ân-ı Kerîm ‘Şehirlerin 

anası (olan Mekke’de) ve onun çevresinde bulunanları uyarman için sana böyle Arapça bir 

Kur’an vahyettik..’ (Şûrâ 42/7) diyorsa da sözü edilen evrensel mesajın târihe tutunabilmesi için 

zorunlu olarak bir yerden başlatılması anlamına gelmektedir. Yoksa Mekke ve çevresi vahiy için 

belirlenmiş nihâi bir alan değildir. Bu konuda esâsen Kur’ân’ın bakış açısı ‘Biz seni bütün 

insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik; fakat insanların çoğu bunu bilmezler.’ 

(Sebe’ 34/28) âyetiyle ortaya konulmuştur. (M. DEMİRCİ, 3/356) 

(4).‘İşte o’ ba’s, yâni öyle bir Elçi gönderilmesi ‘sırf Allâh’ın fazlıdır,’ kesb ve çalışmakla kazanılır 

bir şey değildir. ‘Onu dilediğine bahşeder.’ O, tabiat kânunları altına alınamaz. Yalnızca ilâhi 

üstünlüğün gereğidir. ‘ve Allah öyle çok fazl (lütuf) sâhibidir.’ Binaenaleyh o Rasûlün dâvetini kabul 

etmeli, tâlimâtını bellemeli, ona göre ensârullah (Allah yardımcıları) olup, Allâh’ın vaad ettiği 

üstünlüğe ermelidir. (ELMALILI, 8/33) 

 

62/5-8 KİTAP  TAŞIYAN  MERKEP  GİBİ  OLMAYIN 

5. Kendilerine Tevrat’(ın emirlerini yerine getirme görevi) yüklenip de sonra taşımayan (onunla 

amel etmeyen)lerin durumu, tıpkı (bilinçsizce) ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. 

Allâh’ın âyetlerini yalanlayan (ve Kitab’ın emirlerini hiçe sayan)ların durumu ne kötüdür. Allah 

zâlimler güruhûnu doğru yola (hidâyete) erdirmez. 
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6. (Ey Peygamberim!) De ki: “Ey yahûdiler! (Bütün) insanlar arasında, Allâh’ın dostlarının 

sâdece kendiniz olduğunuzu sanıyorsanız ve (bu iddiânızda) doğru iseniz, hemen ölümü temenni 

edin. (Ölüp Allâh’ın dostlarına hazırladığı saâdete bir an önce kavuşun.)” [krş. 2/94-96] 

 

7. Yahûdiler kendi işledikleri (günahlar) yüzünden onu (yâni ölümü) aslâ temenni etmezler. Allah 

zâlimleri çok iyi bilendir. 

8. (Ey Peygamberim!) De ki: “(Ey yahûdiler!) Sizin kendisinden kaçtığınız(ı zannettiğiniz) ölüm 

var ya! Kesinlikle o, sizi gelip bulacak, sonra (hepiniz) gizliyi de, âşikârı da bilen (Allâh’)a 

döndürüleceksiniz. (Kıyâmet kopunca diriltilecek ve hesaba çekileceksiniz.) O, yapmakta 

olduğunuz şeyleri size haber verecektir.” [krş. 4/78; 33/16] 

 

5-8. (5).‘Kendilerine Tevrat yükletilmiş,’ öğretilip mânâsıyla amel etmeleri teklif edilmiş olup da 

‘sonra onu yüklenmemiş’ içindekini anlayıp gereğince istifâde ve amel etmemiş bulunanların meseli, 

yâni mesel hâline gelmiş tuhaf hâlleri ki, bilginiz,  kendimizi Allâh’a adamışız ve okur yazarız diye 

yüklerle kitap sırtlanmış oldukları hâlde, Tevrat’ın ve Beni İsrâil Peygamberlerinin, o Allâh’ın bir fazlı 

olan ümmi Nebi’si son peygamber hakkındaki haberlerine itibar etmemiş, ahkâm ve ahlâkıyla 

doğruluk dâiresinde amel etme cihetine gitmemişlerdir. Böyle kimselerin hâli ‘o eşeğin hâline benzer 

ki, sifirler’ yâni koca koca kitaplar ‘taşır da’ içindekinden hiç haberi olmaz, istifâde etmez. Burada 

zikredilen ‘esfâr’ tâbirinde Tevrat’ın kısımlarına esfâr denildiğine işâret vardır. ‘Bak Allâh’ın 

âyetlerini yalanlayan topluluğun durumu ne çirkindir!’ (ki bunlar Yahûdilerdir, S. HAVVÂ) 

Burada ilmiyle amel etmeyenlerin hepsinin hâl ve mesellerinin böyle çirkin olduğuna bir uyarı vardır. 

‘Allah da zâlimler topluluğunu (zulmü seçmeleri dolayısıyla, S. HAVVÂ) hidâyete erdirmez.’ 

Doğru yola çıkarmaz. (ELMALILI, 8/33) 

Allâh’ın kitabını (Kur’ân’ı) bilinçli yâni mânâsını anlama, düşünme ve hükmünü yerine getirme 

yönüyle okumayanlar da bu âyetin muhâtabı durumundadır. [krş. 5/44-45, 47] (H. T. FEYİZLİ, 1/552) 

(6).‘De ki: “Ey Yahûdi olanlar! Siz diğer insanlardan başka olarak kendilerinizin Allâh’ın 

dostu,’ O’nun velâyetine ermiş sevgili dostları olarak ‘zannediyorsanız’ doğru olmayan böyle bir zan 

besliyorsanız, Mâide sûresinde ‘Yahûdiler ve hıristiyanlar: ‘Biz Allâh’ın oğulları ve sevgilileriyiz’ 

dediler.’ (Mâide 5/18) âyetinde geçtiği üzere hıristiyanlar ‘Biz Allâh’ın oğulları ve evlâtlarıyız’ 

dedikleri gibi, Yahûdiler de ‘Biz Allâh’ın sevgilileriyiz’ diye iddiâ etmektedirler. Eğer öyle ise ‘haydi 

ölmeyi temenni edin!’ Ölümü kendinize ideal adinin de, bir an evvel ölüp bu imtihan ve sıkıntı 

dünyâsından âhirete göçerek Allâh’a kavuşmayı canınıza minnet bilin. Buradaki ölümü temenni 

emri, susturmak ve kınama içindir. ‘Eğer o dâvânızda doğru iseniz’ böyle ölümden kaçmayıp onu 

temenni etmeniz gerekir. (ELMALILI, 8/34) 

Şunu da belirtelim ki, bu buyruk Allâh’ın dostu olmanın ölçüsünün insanın Allâh’ın huzûruna 

çıkmaya hazırlıklı olması olduğuna delildir. Rasûlullah (s) bu ümmete ölümü temenni etmeyi 

yasaklamıştır. İşte bundan dolayı biz de, Allâh’ın dostu olmanın ölçüsü; Allah dostunun Allâh’a 

kavuşmaya, O’nun huzûruna çıkmaya hazırlıklı olmasıdır, dedik. Böyle bir dost, her an için böyle bir 

kavuşmaya hazırdır. (S. HAVVÂ, 15/88)    

(7).‘Fakat onu ebediyen temenni etmezler. Çünkü ellerinin takdim ettiği nice günahlar,’ 

cinâyetler, küfürler ve zulümler ‘vardır.’ Ki onlar Allâh’ın sevgilisi ve dostları olamazlar. ‘Ve Allah 
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zâlimleri bilir,’ cezâlarını verir. Onun için onlar o dâvâda sâdık değil, yalancıdırlar, dost değil haksız 

ve zâlimlerdir. (ELMALILI, 8/34) 

‘Önceden yaptıklarından dolayı’ ifâdesi, Tevrat’ın hükümlerini bozmak ve Peygamber Hz. 

Muhammed’in (s) sıfatını değiştirmek gibi işlemiş oldukları cehenneme girmeyi gerektiren küfür ve 

isyanlarından dolayı ölümü temenni etmekten kesin olarak kaçınırlar, demektir. Onlar işledikleri bu 

gibi isyanlar sebebiyle ölümden sonra azap edileceklerini bilirler. (İ. H. BURSEVİ, 21/348, 349) 

(8).‘De ki: (Ey yahûdiler!) Haberiniz olsun, o sizin kaçıp durduğunuz ölüm her hâlde size gelip 

çatacaktır.’ Kaçmakla ondan kurtulamayacağınız gibi, ölmekle de ondan kurtulacak değilsiniz. 

‘Sonra görünmeyeni ve görüneni bilene döndürüleceksiniz.’ İlkin sizi yaratmış bütün varlığınıza 

sâhipken, sizler firâri köleler gibi O’nun mülkünden, emir ve hükmünden kaçmak isteyerek gizli ve 

açık isyanlar yaptığınız gerçek mevlânız olup, bütün görünmeyen ve görünenleri bilen  ve kendisine 

hiçbir şeyin gizli kalmasına imkân bulunmayan Allah Teâlâ’nın huzûruna döndürüleceksiniz. ‘O size 

bütün yaptıklarınızı haber verecektir.’ Kitabından ve verdiği ilimlerden neleri tahrif ettiğinizi, 

neleri gizleyip neleri açıkladığınızı yüzünüze vuracak ve ona göre cezânızı verecektir. (ELMALILI, 

8/34) 

Yüce Allah, dünyâ hayâtında bütün insanların iyi veya kötü, hayır veya şer, bütün yaptıklarını yazıcı 

meleklere yazdırmaktadır. Kıyâmet gününde herkesin yaptığı ortaya çıkacaktır. Kur’an’da bu konuda 

pek çok âyet vardır: ‘Üzerinizde, şüphesiz bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yaptıklarınızı 

bilirler.’ (82/10-12; İ. KARAGÖZ 8/35) 

 

62/9-11 CUMA  GÜNÜ  NAMAZA  ÇAĞIRILDIĞI  ZAMAN 

9. Ey îman edenler! Cuma günü (ezanla) namaz için çağrıldığınız zaman, derhâl Allâh’ın zikrine 

koşun. Alışverişi (işi gücü) bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.  

10. (Ey müminler!) Cumâ namazı kılınınca da yeryüzüne dağılın ve Allâh’ın lütfundan 

(nasîbinizi) arayın. Allâh’ı çok zikredin ki (dünyâ ve âhirette) umduğunuza kavuşasınız (kurtuluşa 

eresiniz). 

11. (Ey Peygamberim! Ashâbından bâzıları), bir ticâret yâhut bir eğlence gördükleri zaman, ona 

(doğru) dağılıp gittiler, seni de (hutbede) ayakta bıraktılar. De ki: “Allah katında olanlar, 

eğlenceden de, ticâretten de hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.” 

 

9-11. (9).‘Ey îman edenler! Cuma günü (ezanla) namaz için çağrıldığınız zaman, derhâl Allâh’ın 

zikrine koşun.’ (Bu âyeti Kerîmede) ‘Zikrullah’dan maksat,  ‘Cuma hutbesi’ ve ‘Cuma namazı’ 

dır. İkisi de farzdır. Burada hutbeye zikrullah denmesi, hutbenin içeriği hakkında bir fikir 

vermektedir. Dolayısıyla hutbede zikrullah sayılacak duâlar okunmalı, zikirler yapılmalı; Allâh’ı, 

O’nun rahmetini ve azâbını hatırlatıcı şeyler söylenmelidir. (…) ‘Allâh’ın zikrine koşmak’ İlk akla 

geldiği şekilde ayaklar üzerinde koşarak namaza gitmek değildir. Zîrâ Rasûlullah (s) bu şekilde 

koşarak namaza gitmeyi yasaklamıştır. (bk. Müslim Mesâcid 151) Dolayısıyla ‘koşmak’tan maksat, 

diğer işleri ve meşgaleleri bırakarak cumaya gitmek, kalp ve niyetle yönelmek, onu îfâ için abdest 

almak, elbiseleri giymek gibi gerekenleri yapıp yola koyulmaktır. (Ö. ÇELİK, 5/129, 130) 
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‘Hemen Allâh’ın zikrine koşun.’ ‘Cumhûra göre hutbeyi dinlemeye gidin, demektir. Ebû Hanife 

bunu, hatip eğer sâdece ‘elhamdülillah’ diyecek olur ise, bunun câiz olacağını delil göstermiştir. 

(Nesefi’den, S. HAVVÂ, 15/90) 

Zik(i)r sözlükte ‘öğüt, uyarı, hatırlatma, anma, zihinde tutma, dile getirme’ gibi anlamlara 

gelmektedir. İki türlüdür. Birisi kalp ile diğeri de lisânla yapılmaktadır. Lisânla yapılana cehri, kalp 

ile yapılana hafi (gizli) zikir denilir. Cehri zikri, ya çeşitli sözcüklerle Allâh’ı anmak ya da herhangi 

bir ibâdeti îfâ etmekten ibârettir. Hafi zikir ise, Allah’ı isimleriyle, sıfatlarıyla veya mahlûkâtı 

itibâriyle tefekkür etmek demektir. Cuma hutbesi de bir anlamda insanlara yönelik olarak yapılan 

öğüt, nasihat, uyarı ve hatırlatmadan ibârettir. O hâlde âyette yer alan ‘fes’av ila zikrillâh’ sözü, 

hutbeyi dinlemek anlamına gelmektedir. Bu yüzden olmalı ki, İmam-ı Âzam Ebû Hanife cumânın 

rüknü (esâsı) Allâh’ı anmaktır, demiş ve hutbe için en kısa zikrin ‘sübhânellah’, ‘elhamdü lillâh’, ve 

‘Allâhü Ekber’ demek olduğunu ifâde etmiştir. (S. Ateş’ten, M. DEMİRCİ, 3/358) 

‘Alışverişi (işi gücü) bırakın.’ (..) ‘alışverişi bırakmak’: Bu ifâde sâdece alışverişi değil, tüm 

meşgaleleri bırakarak namaz için hazırlanmayı da içine alır. Burada ‘alışveriş’ kelimesinin 

zikredilmesi, Cuma günü ticâretin yoğun olması dolayısıyladır. Cuma günleri civardaki yerleşim 

bölgelerinden Medîne’ye gelen insanlar, yanlarında satmak için mal getirirlerdi ve o gün herkes 

ihtiyaçlarını karşılayabilmek için alışveriş yaparlardı. Bu sebeple âyetteki yasaklama, sâdece alışveriş 

ile sınırlı olmayıp, tüm meşgaleleri kapsamaktadır. (Ö. ÇELİK, 5/130) 

(…) Cuma namazı ile yükümlü olanların alım – satım yanında, kira, rehin, evlilik vb. namazdan 

alıkoyan muameleleri (ve zorunlu iş ve meslekler dışında) kalan uğraşları Cuma namazı vaktinde 

bırakmaları gerekir. Hanefilere göre sözü edilen işleri yapmak ‘tahrîmen mekruh’ çoğunluğa göre 

ise ‘haram’dır. Bununla birlikte Hanefi ve Şâfiilere göre bu vakitte yapılan sözleşmelerin geçerli, 

Mâliki ve Hanbeli’lere göre geçersiz sayılması hâkim görüştür. (İbn Rüşd, Vehbe Zuhayli’den H. 

DÖNDÜREN, 2/890)   

‘Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.’  ‘Yâni sizin, alışverişi terk edip Allâh’ın zikrine ve 

namaza yönelmeniz sizin için – eğer bilirseniz - dünyâda da âhirette de daha hayırlıdır. (İbn Kesir’den 

S. HAVVÂ, 15/91) 

Cumâ Namazı: Cum’a; toplanma, bir araya gelme, demektir. Cuma gününe müminlerin ibâdet için 

toplanmaları yüzünden bu ad verilmiştir. İslâm’dan önce Araplar Cuma gününe ‘yevmü‘l arube’ 

derlerdi. (H. DÖNDÜREN, 2/889) 

İbn-i Abbas’a göre, hicretten önce Cuma namazı için izin verilmiş, fakat kılma imkânı 

bulunmamıştır. Bu yüzden Hz. Peygamber Medîne’ye muallim olarak gönderdiği Mus’ab ibn Umeyr’e 

mektup göndererek Cuma günü zevâlden sonra iki rekat namaz kıldırmasını yazmıştır. Mus’ab’ın 

Medîne merkezinde 12 kişi ile (Süyûti, ed Dürrü‘l Mensur), Es’ad İbn Zürâre’nin ise kırsaldaki 

çiftliğinde 40 kişi ile (Ebû Dâvud) Cuma namazı kıldığına dâir rivâyetler vardır. (H. DÖNDÜREN, 

2/889) 

Hz. Peygamber’in kıldırdığı ilk Cuma namazı: Medîne’ye hicret sırasında dört gün Kuba’da, Amr 

İbn Avf oğullarında kalan Allâh’ın elçisi, Cuma günü yola çıktı, Sâlim İbn Avf oğullarına âit bir 

vâdiye geldiklerinde Cuma namazı vakti girmişti. Rasûlullah orada hutbe okuyup, ilk Cuma namazını 

kıldırdı. (H. DÖNDÜREN, 2/889)    

Cumânın şartları ikidir: Birincisi vücûbunun yâni farz olmasının şartları; ikincisi edâsının (yerine 

getirilmesinin) şartları: (ELMALILI tefsirinden özetlenerek) Vücûbunun şartları: (1). Hürriyet, 
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köle olanlara vâcip değildir. (2) Erkek olmak, kadınlara vâcip değildir. (3). İkâmet, misâfir olanlara 

vâcip değildir. (4). Sıhhat, cumaya gitmekle hastalığının artmasından veya iyileşmesinin 

zorlaşmasından korkacak derecede hasta olanlara da vâcip olmaz. Pek zayıf olan ihtiyarlar da hasta 

hükmündedir. (5) Yürümeğe kudret, binâenaleyh ayakları olmayan yâhut kötürüm olanlara Cuma’ya 

götürecek kimse bulunsa bile vâcip değildir. (6) Selâmet, gözleri görmeyene vâcip olmaz. Eğer onu 

cumaya götürecek bir yardımcı bulunursa İmâmeyne göre vâcip olur. (ELMALILI, 8/52) 

Cumanın Edâsının şartları: (ELMALILI’dan özetle) Birincisi, mısr-ı câmi (idari kurumları olan 

belde)dir. (…) İkincisi, devlet başkanı olan imamın veya tarafından izin verilen bir zâtın 

kıldırmasıdır. Üçüncüsü, vakittir. Gerçi namazların hepsinde vakit şarttır, vaktinden önce kılınması 

câiz değildir. Ancak diğer namazlar vakit geçtikten sonra da kazâ edilebildiği hâlde Cuma namazının 

kazası yoktur. (…) Dördüncüsü, hutbedir. (…) Beşincisi, cemaattir. En azı imamdan başka üç 

erkektir. Ebû Yûsuf, imam ile berâber üç kişinin olmasını da câiz görmüştür. (…) Altıncısı, izn-i 

âmm’dır. Yâni câmilerin kapılarının açılıp bütün müslümanlara izin verilmiş olmasıdır. (..) 

(ELMALILI, 8/56) 

Cumâ namazı, cumâ günü öğle namazının vaktinde cemaatle kılınan iki rekârlı farz-ı ayın bir 

namazdır. Cumâ namazı kılınınca ayrıca o gün öğle namazı kılınmaz. Hutbeden önce dört rekât, 

farzdan sonra da fıkıh âlimi Ebû Hanîfe’ye göre dört rekât, İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’e 

göre biri dört diğeri iki rekât olmak üzere toplam altı rekât sünnet kılınır. (İ. KARAGÖZ 8/38)   

Cumâ namazı kılmak her Müslümana farzdır. Ancak dört grup insana köle, kadın, çocuk ve hastaya 

farz değildir. (Ebû Dâvud Salât 215; İ. KARAGÖZ 8/39) 

Hadis: ‘Güneşin doğduğu en hayırlı gün cumâdır. Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o 

gün cennetten çıkarılmıştır. Kıyâmet de Cuma günü kopacaktır.’ (Müslim Cumâ 18’den, KUR’AN 

YOLU, 5/348) 

Hadis: ‘Cumâda öyle bir an vardır ki, eğer müslüman bir kul, o ânı denk getirir Allah’tan iyi bir 

dilekte bulunursa, Allah onu kendisine muhakkak verir.’ (Müslim’den KUR’AN YOLU, 5/348) 

Hadis: ‘Her kim önemsemediği için üç cumâyı terk ederse, Allah onun kalbini mühürler.’ (Ebû 

Dâvud Salât 210, Tirmizi Cuma 7’den KUR’AN YOLU, 5/349)  

Hadis: İmam Ahmed rivâyet ediyor… Evs bin Evs es Sakâfi dedi ki: Rasûlullah (s)’ı şöyle 

buyururken dinledim: ‘Her kim Cuma günü başını ve bedenini yıkar, olabildiğince erken gelir, binmez 

yayan  yürür, imama yaklaşır ve boş şeyle uğraşmaksızın hutbeyi dinleyecek olursa, attığı her bir adım 

ile bir sene boyunca oruç tutmuş, namaz kılmış kadar ecir alır.’ (Dört sünen sâhipleri tarafından 

rivâyet edilmiş, Tirmizi tarafından hasen kabul edilmiştir., S. HAVVÂ, 15/102, 103) 

(10).‘Cumâ namazı kılınınca da yeryüzüne dağılın ve Allâh’ın lütfundan (nasîbinizi) arayın. 

Allâh’ı çok zikredin ki (dünyâ ve âhirette) umduğunuza kavuşasınız.’ (..) Namaz sonrası yeryüzüne 

yayılmak; bu da vücup değil, ‘ibâha (mubahlık) mânâsı’ ifâde eder. Namaz kılındıktan sonra insanlar 

serbesttirler. İstedikleri yere dağılabilirler. Gerek ticâret, gerek ilim, gerek ziyâret, gerek ibâdet 

yapabilir, gerekse istirahat edebilirler. Yoksa namaz, insanı hayattan koparan ve tembelliğe iten bir 

sebep olarak algılanmamalıdır. Diğer taraftan, günlük hayâtımızın her alanında da zikrullâha devam 

etmemiz tavsiye edilmektedir. Çünkü Allâh’ı zikir ve dindarlık sâdece mâbede mahsus bir durum 

değildir. Mâbet dışında da Allâh’ı anmak, iş ve ticâret hayâtında da Allâh’ın rızâsını gözetmek 

önemlidir. Zîrâ kurtuluş ancak Allâh’ı her an hatırda tutup o şuurla yaşanacak bir kulluk hayâtı ile 

mümkün olabilecektir. (Ö. ÇELİK, 5/130)  
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‘yeryüzüne dağılın’ emri, cumâ gününün müminler için tâtil günü olmadığı ve olamayacağını da 

ifâde eder. Çünkü ezandan önce işin bırakılması ve namaz bittikten sonra yeryüzüne dağılıp Allâh’ın 

fazlından rızkın aranması emri, böyle bir tâtili mümkün kılmamaktadır. (İ. KARAGÖZ 8/42) 

‘Allâh’ı zikir’ kalp, beden ve dil ile yapılır. Kalple zikir, Allâh’ın varlığını, birliğini, yaratıcı ve rızık 

verici olduğunu kabul etmek, Allâh’ın varlığına ve birliğine delâlet eden kevni ve kitâbi âyetleri 

düşünmek, nîmetleri vereninAllah olduğunu bilmek ile yapılır. Beden ile zikir, Allâh’a itaat etmekle 

yapılır. Dil ile zikir, her hayırlı işin öncesinde eûzü besmele çekmek, geleceğe dönük söz ve işlerinde 

inşallah demek, Kur’ân-ı Kerim okumak, duâ etmek, günah ve hatâlara tevbe ve istiğfar etmek, Allâhü 

Ekber, Lâ ilâhe illâllah, sünhânellah, elhamdü lillâh cümlelerini okumakla yapılır. (İ. KARAGÖZ 

8/42)  

(11).‘(Böyle iken) Ashapdan bâzıları, bir ticâret yâhut bir eğlence gördükleri zaman, ona (doğru) 

dağılıp gittiler, seni de (hutbede) ayakta bıraktılar.’ Bir gün Rasûlullah Cuma hutbesi okurken 

Medîne’ye bir ticâret kervanının ulaştığını ilân eden sesler duyuldu. O sıralarda kıtlık olduğu için gıdâ 

maddesi getirecek bir kervanın gelmesi dört gözle bekleniyordu. Bu sesleri duyan cemaatin önemli bir 

kısmı o anda ibâdet hâlinde olduklarını unutup yerlerinden fırladılar ve o tarafa doğru koşmaya 

başladılar. Mescidde sâdece oniki kişinin kaldığı rivâyet edilir. (bk. Buhâri Tefsir 62, Tirmizi Tefsir 

62’den Ö. ÇELİK, 5/130, 131) 

Âyette, ister alış veriş yapmak, ister şenliğe katılmak arzusuyla olsun, hutbenin ve cumâ namazının 

bırakılmasının doğru olmadığı, hele Hz. Peygamber’i hutbede terk etmenin aslâ edebe uygun olmadığı 

bildirilmektedir. Bu itibarla, cumâ dâhil hiçbir ibâdet yarım bırakılamaz. Cumâ hutbesi okunurken, 

hutbeyi dinlemeyip câmiden ayrılmak câiz değildir. (İ. KARAGÖZ 8/43) 

‘De ki: “Allah katında olanlar, eğlenceden de, ticâretten de hayırlıdır.’ Çünkü onlar, dünyâ 

hayâtının geçici menfaatleridir. Allah yanındaki lütuf ve sevap ise sonsuz ve ebedidir. Kaldı ki, 

eğlencenin menfaati de zihinde kurulan hayalden ibârettir. ‘Ve Allah, rızık verenlerin en 

hayırlısıdır.” Asıl rızık O’ndan istenmelidir. O nasip etmeyince sebeplerden hiç birisinin faydası 

olmaz. (ELMALILI, 8/61) (Cuma sûresi, Allah’ın izni ile tamam oldu, 11 Mayıs 2018 Cuma günü, 25 

Şaban 1439) 

 

 

 

________________________________________ 
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63 / Münâfikûn Sûresi 

Medîne döneminde inmiştir. 11 âyettir. Sûre adını münâfıklardan söz eden konusundan ve ilk âyetinde 

geçen aynı kelimeden almıştır. (H. T. FEYİZLİ, 1/553) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

63/1-4 MÜNÂFIKLAR  DUVARA  DAYANMIŞ  KÜTÜKLER  GİBİDİR 

1. (Rasûlüm!) Münâfıklar (îmanlarında samimi olmayan, içlerinden sana ve İslâm’a düşman olanlar) 

sana geldiği zaman: “Şâhitlik ederiz ki sen elbette Allâh’ın Rasûlü’sün.” derler. Allah da biliyor 

ki kesinlikle sen, elbette kendisinin Rasûlü’sün. (Bununla berâber) Allah (yine) şâhitlik eder ki o 

münâfıklar hiç şüphesiz yalancıdırlar. 

2. Münâfıklar yeminlerini (canlarına ve mallarına) bir kalkan edinip (insanları) Allâh’ın yolundan 

(çeşitli planlarla) alıkoyarlar. Doğrusu yapmakta oldukları (ikiyüzlüce) şeyler ne kötüdür! 

3. Bu, onların (dilleriyle) îman edip sonra (kalpleriyle) inkâr etmelerindendir. Bu yüzden 

kalplerinin üzerine mühür vuruldu. Artık onlar (gerçeği) anlamazlar. 

4. (Ey Peygamberim!) Onları gördüğün zaman, cisimleri (kalıp ve kıyâfetleri) hoşuna gider. Eğer 

(dünyâlık söz) söylerlerse, sözlerini dinler (yaldızlı vaadlere kanar)sın. (Ama) sanki onlar (elbise 

giydirilip) yaslanan keresteler gibidir. Her (İslâm’a âit bir toplantı ve) seslenişi, (korkularından) 

kendi aleyhlerinde sanırlar, (İslâm’a ve müslümanlara) asıl düşman onlardır. Onlardan sakın(ın). 

Allah onlara lânet etsin! Nasıl da (hakikatten aldatılıp) döndürülüyorlar. [bk. 2/204-205; 33/19] 

 

1-4.(1).‘(Rasûlüm!) Münâfıklar sana geldiği zaman:’ Buradaki hitap, Rasûlullâh’adır, Yâni Yâ 

Muhammed! Senin meclisine gelip hazır oldukları vakit o münâfıklar dediler. Bakara sûresinin 

başında îzah edildiği gibi, dışı müslüman içi kâfir olan iki yüzlü ve bir şeye karar veremeyen kimse 

demektir ki, duruma göre değişiklik gösterir. Her münâfık riyâkâr, fakat her riyâkâr münâfık değildir. 

(ELMALILI, 8/66) 
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“Şâhitlik ederiz ki sen elbette Allâh’ın Rasûlü’sün.” derler. Allah da biliyor ki kesinlikle sen, 

elbette kendisinin Rasûlü’sün. (Bununla berâber) Allah (yine) şâhitlik eder ki o münâfıklar hiç 

şüphesiz yalancıdırlar.’ O hakikate şehâdetleri samimi değildir. Mümin olmadıkları hâlde îman 

ettiklerini iddiâ etseler, doğruya inanmazlar ve gerçeği yalan telâkki ederler. Sonra da o yalan 

saydıkları şeye, ‘şâhitlik ederiz’ diye yalan söylerler ve yalan söylediklerini bildikleri hâlde 

vicdanlarının aksine yemin ederler. (ELMALILI, 8/67)  

(2).Bunların yalancılıkları ve yalan söylemelerinin sebebi şu şekilde açıklanıyor: ‘Onlar yeminlerini 

bir kalkan, bir siper edindiler.’ Yâni şehâdet getirmek ve yemin etmekle dıştan mümin görünüp onu 

kendilerine bir siper edinerek dünyâda mallarını ve canlarını korumak istediler. ‘Bu sûretle Allah 

yolundan yüz çevirdiler,’ kaçındılar, yan çizdiler yâhut bâzı zayıf hâlkı gizli gizli şaşırtıp, hak dinden 

ve Peygamber’e uymaktan men ettiler. (ELMALILI, 8/68)   

‘Allah yoluna engel oldular’ Allah yolu ile maksat İslâm dînidir. Münâfıklar, îman etmek isteyen 

müşrik ve yahûdilere ‘Biz gerçekte îman etmedik, eğer Muhammed peygamber olsaydı, biz bilir ve 

îman ederdik’ diyorlar ve îman etmelerine engel oluyorlardı. Îman edip henüz îmânı pekişmeyen bâzı 

Müslümanların Kur’an hükümlerini uygulama ve cihada katılmalarına engel olmaya çalışıyorlardı. (İ. 

KARAGÖZ 8/47) 

‘ki ne fenâ yapıyorlardı,’ yâni öyle yeminlerini kalkan yapıp da yalan dolan, sahtekârlık ve 

münâfıklıkla Allah yolundan yüz çevirmeleri veya men etmeye kalkışmaları ne fenâ bir iş, ne kötü bir 

ahlâksızlıktır. (ELMALILI, 8/68)  

‘O yaptıkları fenâ amel,’ o yalan şehâdet ve yemin müslüman sûretine girip de yalancılık ve 

münâfıklıkla ahlâksızlık yapmaları ‘şu sûretledir ki’ bunlar ‘îmâna gelmişler,’ dıştan ikrar ve 

şehâdet ederek mümin sûretine girmişler, ‘sonra da küfre gitmişlerdir.’ Îmânın gereğini ve ahlâki 

doğruluğu tâkip etmeyip gönüllerine küfrü gizleyerek, kâfirâne işlere girişmişlerdir. ‘Bunun üzerine o 

küfür huyu olan kötü ahlâk kalplerine nakşedilmiştir de anlamaz olmuşlardır.’ İyiyi kötüyü, 

hakkı bâtılı seçecek, Hak dînin ve ahlâkının yüceliğini anlayacak, ne yaptıklarını, nereye gittiklerini 

inceden inceye sezip bilecek anlayış kâbiliyetleri kalmamış, kâbiliyetsizlik ve anlayışsızlık onlara huy 

olup yerleşmiştir. (ELMALILI, 8/68) 

(3).‘Bu, onların (dilleriyle) îman edip sonra (kalpleriyle) inkâr etmelerindendir. Bu yüzden 

kalplerinin üzerine mühür vuruldu.’ Bu âyet, Allâh’ın kalpleri mühürleme konusunda indirdiği 

birçok âyetten birisidir. Onlar mecbûren münâfık olmuş da değildir. Gerçekte, onlar mümin 

olduklarını söylemelerine rağmen, küfür yolunda ısrar etmiş ve bu yüzden de Allâh’ın kalplerini 

mühürlemiş olduğu kimselerdendir. Çünkü onlar kendileri için münâfıklığı tercih etmiş ve Allah da 

onlara bu ahlâki rezilliği nasip etmiştir. (MEVDÛDİ, 6/295) 

‘Artık onlar (gerçeği) anlamazlar.’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni hidâyet kalplerine ulaşmaz, hiçbir hayır 

kalplerine nüfuz etmez, bunun için kalpleri anlamaz ve doğru yolu bulamaz.’ (S. HAVVÂ, 15/121) 

(4).‘Onları gördüğün zaman, cisimleri hoşuna gider.’ Hitap ya Allâh’ın Rasûlüne veya muhâtap 

alınan herkese yöneliktir. ‘Konuşurlarsa sözlerini dinlersin.’ Yâni onlar şekilleri güzel, fasih 

konuşan, dilli kimselerdi. Onların sözlerini dinleyen bir kimse belâğatları dolayısıyla sözlerine kulak 

verip dinlerdi. Bununla birlikte onlar son derece zayıf, kof, sabırsız, korkak ve telâşlı idiler. (İbn 

Kesir’den S. HAVVÂ, 15/123) 

‘sanki onlar dayanmış keresteler gibidirler.’ Oturdukları yerde dayanmış ahşap keresteler gibi 

dışları, endamları düzgün, hareketsizce kurulur otururlar. Ancak içleri bilgi ve şuurdan, yetişme ve 
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gelişme kâbiliyetinden mahrum sağlamlık ve dayanıklılıktan uzak, boş kuru tahtalara ve direklere 

benzerler. Öyle ruhsuzdurlar ki, istifâde edilmesi lazım gelen sözler kulaklarına girmez, ondan 

faydalanmazlar. (ELMALILI, 8/69) 

‘Her gürültüyü kendi aleyhlerine sanırlar.’ (..) Onlar her an kalplerinde, nifaklarının ve îman 

iddiâlarının yalan olduğunun anlaşılması korkusunu taşıyorlardı. Dolayısıyla her an bu sırlarının 

açığa çıkmasından ya da müslümanların kendilerinin bu davranışından ötürü bir gün sabırlarının 

taşıp hesap sorabileceklerinden korkuyorlardı. Bu yüzden şehirde, küçük bir gürültü bile olsa, hesap 

vaktinin gelişini mi veriyor diye ürküp duruyorlardı. (MEVDÛDİ, 6/297) 

‘Asıl düşman onlardır.’ Nesefi der ki: ‘Yâni onların düşmanlıkları eksiksizdir, en ileri noktadadır. 

Çünkü düşmanlar arasında en ileri derecede düşman olan kişi kalbinde sana karşı en zehirli kinleri 

gizlediği hâlde, yüzüne gülümseyen ve düşmanlığını örtüp göstermeyen kimsedir.’ (S. HAVVÂ, 

15/124) 

‘Onlardan sakın.’ Yâni onların sözüne güvenmekten ve konuşmalarına yönelmekten sakın. Yâhut 

düşmanlarına meyletmekten ve ashâbını rezil etmelerinden sakın. Çünkü onlar, senin sırrını kâfirlere 

yayarlar. (İ. H. BURSEVİ, 21/382) 

‘Onlar size düşmandır’ Münâfıklar, îman etmedikleri için müminleri sevmezler, fırsat bulunca 

dğşmanlık ederler. Bu itibarla münâfıkların süslü ve çekici sözlerine, mümin görüntülü hareketlerine 

aldanmamak gerekir. (İ. KARAGÖZ 8/49) 

‘Allah onlara lânet etsin.’ Bu, münâfıklara bir bedduâdır. Cenâb-ı Hakk’ın onlara lânet etmesi, rezil 

ve rüsvay kılması; horluk, aşağılık ve rezillik içinde öldürmesini istemektir. Nitekim İbn Abbas (r), bu 

cümleyi ‘Allah onlara lânet etsin’ tarzında tefsir etmiştir. (İ. H. BURSEVİ, 21/382)  

 ‘Nasıl da (hakikatten aldatılıp) döndürülüyorlar.’  Burada açıkça, onları îmandan nifâka çevirenin 

kimler olduğu beyan edilmiştir. Bunun beyan edilmesinden anlaşılıyor ki, onları yoldan çıkaran pek 

çok şey vardır. Örneğin şeytan, kötü dost, hevâ ve heves, eş, sevgili, çocuklar, kabîle, bir başkasına 

haset, buğz, tekebbür, kibir vs. gibi tüm bunların her biri (veya hepsi) insanı yoldan çıkarabilir. 

(MEVDÛDİ, 6/297)  

Bu âyetlerde bir tipleme ve bir karakter bozukluğu tasvîri söz konusu olduğundan, bunların belirli 

kişilerle sınırlı bir anlatım olduğunu söylemek isâbetli olmaz. Kuşkusuz bilinen somut olaylar 

âyetlerin anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır; fakat ifâdelere soyut bir anlatım üslûbunun hâkim olması, 

müminlerin bütün zamanlarda ve her yerde bu tiplerin benzerleriyle karşılaşabilecekleri ve 

bunlara karşı çok dikkatli olunması gerektiği mesajı verilmektedir. (KUR’AN YOLU, 5/363) 

 

63/5-8 ALLAH  MÜNÂFIKLARI  KESİNLİKLE  BAĞIŞLAMAYACAKTIR 

5. (Ey Peygamberim!) Münâfıklara: “Gelin, Allâh’ın Rasûlü(’nden özür dileyin ki o da) sizin için 

bağışlanma dilesin.” denildiği zaman, başlarını döndürdüklerini ve (özür dilemeyi) kibirlerine 

yediremedikleri için yüz çevirdiklerini görürsün. 

6. (Ey Peygamberim!) Münâfıklar için bağışlanma dilesen de bağışlanma dilemesen de durum 

değişmez. Allah onları aslâ bağışlamaz. Şüphesiz ki Allah fâsıklar topluluğunu doğru yola 

iletmez. [krş. 9/80] 
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7. Münâfıklar öyle kimselerdir ki: “Allâh’ın Rasûlü’nün yanındaki (fakir muhâcir)lere yardım 

etmeyin ki dağılıp gitsinler.” derler. Hâlbuki göklerin ve yerin hazîneleri Allâh’ındır. Fakat 

münâfıklar anlamazlar. 

8. Münâfıklar “Eğer Medîne’ye bir dönersek, andolsun ki üstün olan(ımız), zayıf ve düşük olan 

(sizler)i oradan çıkaracaktır.” diyorlar. Hâlbuki (asıl) şeref ve üstünlük, ancak Allâh’a, 

Rasûlü’ne ve mü’minlere mahsustur. Fakat münâfıklar bilmezler.  

 

5-8. (5).‘Münâfıklara: “Gelin, Allah’ın Rasûlü(’nden özür dileyin ki o da) sizin için bağışlanma 

dilesin.” denildiği zaman, başlarını döndürdüklerini ve (özür dilemeyi) kibirlerine 

yediremedikleri için yüz çevirdiklerini görürsün.’ Yâni, onlar bizzat gelip Hz. Peygamber’den (s) 

af dilemedikleri gibi, dâvet edildiklerinde dahi af dilemek yerine kibirleniyor, Hz. Peygamber’in 

yanına gelip af dilemeyi zillet olarak telâkki ediyorlardı. Bu onların mümin olmadıklarının açık bir 

delilidir. (MEVDÛDİ, 6/297) 

Münâfıklar kibirli kimselerdir. Münâfıkların kibirleriîman ve itaate karşı idi. Hakka karşı kibir 

inkâr, halka karşı kibir isyan ve büyük günahtır. (İ. KARAGÖZ 8/51) 

Benî Mustalik seferi: Hz. Peygamber, 5’inci H(icri) yılında, münâfıkların da katıldığı 700 kişilik bir 

askeri güçle Beni Mustalik seferinde iken, Müreysi suyu başında Hz. Ömer’in hizmetçisi Cehcah ile 

münâfıkların başı Abdullah İbn Übeyy’in dostu Sinan Cüheni arasında su alma sırası yüzünden kavga 

çıkmıştı. Tarafların Ensar ve Muhâcirleri yardıma çağırmasını fırsat bilen Abdullah İbn Übeyy, 

Muhacirlere edepsizce dil uzatmış ve 8’inci âyette bildirilen ağır yemini yapmış, Muhâcirlere yardım 

kesilirse dağılıp gideceklerini söylemişti. Çocuk yaştaki Zeyd İbn Erkam’ın haber vermesi üzerine 

Allâh’ın Rasûlü, İbn Übeyy’i sorguya çekmiş, fakat o söylenenleri yeminle yalanlamıştı. Bunun 

üzerine yukarıdaki âyetler inmiş, kendisi istiğfâra ve Hz. Muhammed’den özür dilemeğe çağrılmışsa 

da gurûru yüzünden bunu yapmamıştır. Aradan çok zaman geçmeden İbn Übeyy kahrından 

hastalanarak ölmüştür. Hz. Peygamber, Mustalik oğulları sulha yanaşmadığı için, yurtlarını ele 

geçirmiş, birçok esir ve ganîmetle dönmüştür. (H. DÖNDÜREN, 2/891)     

(6).‘Münâfıklar için bağışlanma dilesen de bağışlanma dilemesen de durum değişmez. Allah 

onları aslâ bağışlamaz.’ Bundan önce Tevbe sûresinde ‘Onlar için ister af dile ister dileme, onlar 

için yetmiş defa af dilesen, yine Allah onları affetmez.’ (Tevbe 9/80) âyeti nâzil olmuştu, Rasûlullah 

yetmişten daha fazla af dilerim, dedi. Bunun üzerine de bu âyet indirildi. (ELMALILI, 8/70) 

Bir insanın îman etmesi için Allâh’a duâ edilebilir. Ancak 6’ncı âyete göre îman etmeden bir kâfir 

ve münâfığın sağ iken de, ölünce de bağışlanması için af ve mağfiret istenmez. (9/80, 114; 60/4; İ. 

KARAGÖZ 8/51) 

‘Şüphesiz ki Allah fâsıklar topluluğunu doğru yola iletmez.’ Allâh’a karşı sözlerini 

bozduklarından, Allâh’ın bitiştirilmesini emrettiğini kestiklerinden ve yeryüzünde fesat 

çıkarttıklarından dolayı – ki bunlar Bakara sûresinde de gördüğümüz gibi fâsıklığın görünürdeki 

tutumlarıdır - fâsıklar topluluğunu hidâyete erdirmez. (S. HAVVÂ, 15/125) 

(7).‘Münâfıklar öyle kimselerdir ki: “Allâh’ın Rasûlü’nün yanındaki (fakir muhâcir)lere yardım 

etmeyin ki dağılıp gitsinler.” derler. Hâlbuki göklerin ve yerin hazîneleri Allâh’ındır.’ Yâni 

rızıklar O’nun elindedir, paylaştıran O’dur, bütün yaratıklarının rızkını O verir. O hâlde O, 

müslümanların mı rızkını vermeyecektir? ‘Fakat münâfıklar anlamazlar.’ Hakikatleri, gerçekleri 
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bilmezler ve bundan dolayı onlar, şeytanın kendilerine süslü gösterdiği şekilde hezeyanlarda 

bulunurlar. (S. HAVVÂ, 15/126) 

‘Onlara: Şâyet Medîne’ye dönersek, andolsun ki daha aziz olanlar daha zelil olanı oradan 

çıkaracaktır’ diyorlar.’ Bu (…) Mustalıkoğulları gazâsından dönüş esnâsında Abdullah b. Übeyy’in 

söylediği bir sözdür. Daha aziz olanla kendilerini, daha zelil olanla da Rasûlullah (s)’i kastediyorlardı. 

Yüce Allah ise şöyle buyurmaktadır: ‘Oysa izzet Allâh’ın, Peygamberinin ve müminlerindir.’ 

Üstünlük, gâlibiyet ve güç Allâh’ındır ve Allâh’ın aziz kılıp desteklediği Rasûlünündür ve 

müminlerindir. İzzet sâdece bunlara hastır. Nitekim zillet ve küçülmüşlük şeytanındır, kâfir ve 

münâfıklardan oluşan onun yakınlarınındır. ‘Fakat münâfıklar bilmezler.’ Bundan dolayı da bu 

sözlerini söylerler. (S. HAVVÂ, 15/127)  

(8).“Eğer Medîne’ye bir dönersek, andolsun ki üstün olan(ımız), zayıf ve düşük olan (sizler)i 

oradan çıkaracaktır.” diyorlar.’ Bu sözü Mustalik oğulları seferi sırasında münâfıkların başı 

Abdullah İbn Übeyy söylemişti. Medîne’den çıkaracağını söylediği kişi Hz. Muhammed ve 

Muhâcirlerdi. Çünkü o, hicretten önce Medîne’de kral olması kararlaştırılmış birisi idi. (Kurtubi, 

ELMALILI) Hz. Ömer bu konuşmayı işitince, ‘Ey Allâh’ın elçisi, Beni bırak şu münâfığın boynunu 

vurayım’ demiş, Hz. Peygamber ’Onu bırak, aksi hâlde insanlar, Muhammed arkadaşlarını 

öldürüyor, diye konuşurlar’ buyurmuştur. (Buhâri’den H. DÖNDÜREN, 2/891)  

8’inci âyette geçen ‘izzet’ kelimesi sözlükte ‘güçlü ve üstün olmak, yenmek, saygın olmak’ gibi 

mânâlara gelen ‘izz’ kökünden türetilmiş bir isim olup, bu anlamların yanında bir kimsenin başkaları 

karşısında bedeni, psikolojik, ekonomik, sosyal statü vb. yönlerden güçlü, etkin ve saygın olmasını, 

baskı altına alınamaz  bir konumda bulunmasını da ifâde eder.  Ve ‘âcizlik’, ‘alçaklık’ mânâsındaki 

zilletin karşıtı olarak kullanılır. Kur’ân-ı Kerîm’de izzet kelimesi Allah, Rasûlü ve müminler 

hakkında olumlu bir anlam ifâde ederken, inkârcı ve münâfıklar hakkında onların İslâm, Kur’an ve 

gerçekler karşısında bilinçsizce kapıldıkları kibir, gurur, inat ve öfke duygularını, bu duyguların 

etkisiyle işledikleri kötülükleri sürdürmelerini anlatır. (bk. Bakara 2/206; Sâd 38/2; KUR’AN YOLU, 

5/364, 365) 

 

63/9-11 ECEL GELDİĞİNDE  ASLÂ  ERTELENMEZ 

9. Ey îman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allâh’ın zikrinden (ibâdet ve itaatinden) 

oyalayıp alıkoymasın. Kim bunu yaparsa (onlar yüzünden Allâh’ın zikrinden / kulluk görevlerinden 

gaflet ederse) işte onlar, hüsrâna uğrayanların ta kendileridir. 

10. (Ey müminler!) Birinize ölüm (belirtileri) gelip de: “Ey Rabbim! (Ne olur) beni yakın bir vakte 

kadar ertelesen de sadaka versem ve iyilerden olsam!” demeden önce, size rızık olarak 

verdiğimiz şeylerden (Allah için) harcayın. [bk. 6/27; 7/53; 14/44; 23/99-100; 32/12; 42/44] 

11. Allah, hiçbir canı, eceli geldiği zaman, aslâ geri bırakmaz. Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla 

haberi olandır. 

 

9-11. (9).‘Ey îman edenler! Mallarınız’ o mallarda tasarruf, onları geliştirip artırmak için idâre, 

yavrulayıp çoğalmalarını istemeniz ‘ve çocuklarınız’ varlıklarıyla sevinmeniz, onlara karşı şefkatiniz 

ve ihtiyaç ve gereklerini karşılamaya çalışmanız, sizi Allâh’ı anmaktan’ Nesefi’nin açıklamasına 

göre, beş vakit namazı kılmaktan yâhut Kur’ân-ı Kerîm okumaktan ‘alıkoymasın.’ Burada şunu 
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belirtelim ki, Allâh’ı anmanın bir kısmı farzdır, beş vakit namaz gibi. Bir kısmı menduptur. Farz 

namazlardan önce ve sonra kılınan revâtip sünnetler ile bunlara dâir zikirler, Kur’ân-ı Kerîm 

okumak ve istiğfarda bulunmak gibi. Şüphe yok ki yasak, herşeyden önce farz olan şeylerden 

alıkoyacak şekilde başka şeylerle uğraşmak hakkında söz konusu olur. (S. HAVVÂ, 15/128) 

Hadis: Bir adam Rasûlullah (s)’e hitâben: ‘Yâ Rasûlallah! İslâmiyetin emirleri çoğaldı. Bana sıkı 

sıkıya yapışacağım bir şey söyle’ dedi. O da ‘Dilin hep Allâh’ı zikretsin’ buyurdu. (Müslim Zikir 

99’dan Ö. ÇELİK 5/141) 

Kur’ân’a göre müminin mânevi varlığını günah kirlerinden uzak tutup gönül dünyâsını mutlu ve 

huzurlu bir hâle getirmesi ancak Allâh’ı zikirle mümkündür. Bu yüzdendir ki Kur’an bâzı âyetlerinde 

Allâh’ı, O’nun nîmetlerini, sıfat ve isimlerini zikreden müminlerin niteliklerine yer vermiştir. (Âl-i 

İmran 3/91; Enfâl 8/2; Hac 22/35) Çünkü Allâh’ı zikredip O’na karşı kulluk görevini yerine 

getirmek kurtuluş için bir vesîledir. (M. DEMİRCİ, 3/363) 

‘Kim bunu yaparsa işte onlar, hüsrâna uğrayanların ta kendileridir.’ Çok zarara uğramış, 

dünyâyı âhirete tercih etmiş ve sonunda sonsuzluğun izzetinden mahrum kalmış kimselerdir. Mal ve 

çocuklar, dünyâ ve hayat gider, Allah yanında onlara aşağılık ve hüsrandan başka bir şey kalmaz. 

(ELMALILI, 8/77) 

(10).‘Birinize ölüm (belirtileri) gelip de: “Ey Rabbim! (Ne olur) beni yakın bir vakte kadar 

ertelesen de sadaka versem ve iyilerden olsam!” demeden önce, size rızık olarak verdiğimiz 

şeylerden (Allah için) harcayın.’ Bu infak emrinin kapsamına zekât, fıtır sadakası ve farz olan nafaka 

gibi yerine getirilmesi farz ya da vâcip olan şeyler, ondan sonra da mendup olan tasadduklar 

girmektedir. Âyet-i kerîmedeki ‘min’ kısım ve bâzılık ifâde eder. Bunun delîli de yüce Allâh’ın 

bizlere malımızın tümünü harcama yükümlülüğünü vermemiş olmasıdır. (S. HAVVÂ, 15/129, 130) 

(11).‘Allah, hiçbir canı, eceli geldiği zaman, aslâ geri bırakmaz,’ binâenaleyh o zaman duânın 

faydası olmaz. (ELMALILI, 8/79, 80)  Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberi olandır.’ Ve sizi 

ona göre cezâlandıracak veya mükâfatlandıracaktır. Şâyet iyilik yaptı iseniz iyiliğinizin, kötülük yaptı 

iseniz kötülüğünüzün karşılığını verecektir. O hâlde iyilikte yarışınız ve gelecek olan şey için 

hazırlanınız. (İ. H. BURSEVİ, 21/403) 

 

 

________________________________________ 
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64 / Teğâbün Sûresi 

Medîne döneminde inmiştir. 18 âyettir. Adını, dokuzuncu âyette geçen “Yevmu’t-Teğâbün” (Teğâbün 

günü) kelimesinden almıştır. Teğâbün günü, kusur işleyen insanın âhirette günahlarını görüp dünyâda 

iken aldandığını kabul ettiği gündür. (H. T. FEYİZLİ, 1/555) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

64/1-6 MÜLK  O’NUNDUR,  HAMD  O’NADIR 

1. Göklerde olanlar ve yerde bulunanlar(ın hepsi) Allâh’ı tesbih eder (yüceliğini anarlar). 

Hükümranlık ancak O’nundur, her türlü övgü ancak O’nadır. O, herşeye kâdirdir. 

2. (Ey insanlar!) Sizi yaratan Allah’tır. Öyle iken, kiminiz kâfir (oluyor), kiminiz de mü’min. 

Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. 

3. (Ey insanlar!) Gökleri ve yeri hak ile (bir amaca yönelik olarak) O yarattı. Size (ayrı ayrı) şekil 

verdi; hem de şekillerinizi güzel yaptı. Dönüş ancak O’nadır. (Kıyâmet kopunca diriltilecek ve 

hesaba çekileceksiniz.) [krş. 40/ 64; 82/6-8] 

4. (Ey insanlar!) Allah, göklerde ve yerde olanları bilir. (O,) gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz 

şeyleri de bilir. Allah gönüllerde olanı hakkıyla bilendir. 

5. (Ey kâfirler!)  Bundan önce(ki devirlerde) inkâr etmiş olanların haberi size gelmedi mi? Onlar 

(küfür) işlerinin vebâlini (cezâsını, dünyâda) tattılar ve (ayrıca) onlar için (âhirette) de acıklı bir 

azap vardır. 

6. Bunun sebebi şudur: Peygamberleri onlara apaçık deliller (ve mûcizeler) getiriyorlardı. Onlar 

da: “Bir insan mı bizi doğru yola iletecek?” demişlerdi. (Böylece) de kâfir olup (îmandan) yüz 

çevirmişlerdi. Allah ise (onlara, hiçbir şeye) muhtaç olmadığını gösterdi. (Zâten) Allah zengindir, 

her türlü övgüye lâyık olandır. 

 

1-6.(1).‘Göklerde olanlar ve yerde bulunanlar(ın hepsi) Allâh’ı tesbih eder.’  Yerde ve göklerde 

bulunan mahlûkâtın tamâmı Allâh’ı (noksan sıfatlardan) tenzih etmekte, senâ etmekte ve 

övmektedirler. Bu tenzih, kesintiye uğramaksızın, devamlı ve defalarca sürüp gitmektedir. (M. A. 

SÂBÛNİ, 3/368)   

Yerden göğe ve hattâ fezânın derinliklerine kadar dikkatli baktığınızda herşeyin Allâh’ın zaaf, ayıp 

ve noksanlardan münezzeh olduğuna şehâdet ettiklerini görürsünüz. Şâyet O’nun zat, sıfat, fiil ve 

işlerinde küçük bir noksanlık ya da kusur olsaydı, böylesine mükemmel bir nizâma sâhip olan 
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kâinâtın ayakta kalması mümkün olmazdı. Aksine biz, bu kâinâtın eksiksiz, muazzam bir işleyişi 

olduğunu müşâhede ediyoruz. (MEVDÛDİ, 6/305) 

‘Hükümranlık ancak Allâh’ındır, her türlü övgü ancak O’nadır.’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni bütün 

varlıklarda mutlak tasarruf sâhibi olan O’dur. Yarattığı ve takdir buyurduğu herşey için hamd edilen, 

övülen O’dur. (S. HAVVÂ, 15/143) 

‘O, herşeye kâdirdir.’ İbn Kesir’in açıklamasına göre: ne yapmak isterse O’na karşı hiçbir kimsenin 

engellemesi ve durması söz konusu olmaksızın olur. Dilemediği hiçbir şey de olmaz. (S. HAVVÂ, 

15/143, 144) 

(2).‘Sizi yaratan Allah’tır. Öyle iken, kiminiz kâfir (oluyor), kiminiz de mü’min.’ Allâhu Teâlâ 

insanı yaratmış ve ona peygamber ve kitap göndermiş, îman ve küfrü seçmede serbest bırakmıştır. 

Fakat kâfirliğe rızâsı olmadığını da ayrıca bildirmiştir. [bk. 31/7; 76/3] (H. T. FEYİZLİ, 1/555) 

‘Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir.’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni O, hidâyete hak kazananı da, dalâleti 

hak edeni de çok iyi görendir. O kullarının amellerine tanık olandır, amellerine en mükemmel şekliyle 

karşılık verecektir.’ (S. HAVVÂ, 15/144) 

(3).‘Allah gökleri ve yeri hak ile (bir amaca yönelik olarak) yarattı.’ (..) Bu kâinâtı yaratan onu 

başıboş, anlamsız yaratmamıştır. Ardında bir hikmet vardır. Ve bir maksat için yaratılmıştır. Bu 

kâinâtın içinde ne yaratılmışsa, mutlak sûrette bir fonksiyonu (görevi) vardır. (MEVDÛDİ, 6/307) 

3’üncü âyette ‘hak ile’ demek, boş yere değil, ‘bir amaç için yarattı’ demektir. Yüce Allah, hiçbir 

şeyi boş yere (38/27), oyun ve eğlence olsun diye (21/16) yaratmamıştır. En büyüğünden en küçüğüne, 

görülenden görülmeyenine varıncaya kadar, Allah herşeyi belli bir hesap, belli bir ölçü, belli bir sayı, 

belli bir görev, (15/19, 55/5) ve yüce bir amaç için yaratmıştır. (15/85, 21/16, 38/27, 45/12, 13, 22, 

67/1, 2) (..) Küçük veya büyük, canlı veya cansız her varlığın bir yaratılış gâyesi vardır. İnsanları, 

cinleri, (51/56) ve melekleri kendisine kulluk etmeleri için /66/6), yerde ve göklerde bulunan 

varlıkları, kendi varlığına, birliğine ve gücüne delil olması ve insanlara hizmet etmeleri için 

yaratmıştır. (2/29, 32/20, 45/12-13; İ. KARAGÖZ 8/61, 62)  

‘Size şekil verdi; hem de şekillerinizi güzel yaptı.’ Bu ifâde ile insanın sâdece yüzü değil, Allâh’ın 

insana bağışladığı ve onların yardımıyla insanın hayâtını idâme ettirdiği bedeni yapısı ile kuvvet ve 

yetenekleri kast olunmaktadır. İnsan bu iki özelliğiyle diğer tüm mahlûkattan üstündür ve dolayısıyla 

onlar üzerinde hüküm sürmektedir. (MEVDÛDİ, 6/307) 

Bu ifâde insanın zihninde kendisinin Allah katında ne kadar saygın bir yere sâhip olduğu ve yüce 

Allâh’ın hem bedensel hem duygusal şeklini güzel yapmakla kendisine ne büyük bir lütufta 

bulunduğu düşüncesini uyandırıyor. Çünkü insan, bedensel yapısı açısından yeryüzündeki canlıların 

en mükemmelidir. Yine duygusal yapısı ve akıl almaz sırlarla dolu ruhsal yetenekleri açısından da 

canlıların en gelişmişidir. İşte bu yüzden kendisine yeryüzünde hâlîfelik görevi verilmiştir. (S. 

KUTUB, 10/24)  

‘Dönüş ancak O’nadır.’ Böylesine mükemmel ve hikmete dayanan bir kâinat içinde, kendisine sınırlı 

bir özgürlük, yetenek ve tasarruf hakkı verilen insana, bu nîmetleri nasıl kullandığının sorulacağı 

âşikârdır.(…) Daha sonraki âyette, bu dönüş tüm insanlığın âhirette yeniden dirilip sorguya çekileceği 

vakittir. İnsanın ancak o zaman, bu dünyâda kendisine verilen özgürlüğü hak yolda mı bâtıl yolda 

mı kullanmış olduğu dikkate alınarak ‘yaptıklarına karşılık’ verilecektir. (MEVDÛDİ, 6/307)   
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(4).‘Allah, göklerde ve yerde olanları bilir. (O,) gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri de bilir. 

Allah gönüllerde olanı hakkıyla bilendir.’ Nesefi der ki: O, önce göklerde ve yerde bulunanları 

bildiğine, sonra kulların gizlediklerini ve açığa vurduklarını bildiğine, daha sonra da göğüslerin özünü 

bildiğine dikkat çekti ve genel olsun, cüz’i olsun hiçbir şeyin O’na gizli kalmayacağını belirtti. O 

hâlde O’na karşı takvâlı olmak ve O’ndan sakınmak gerekir. O’nun rızâsına aykırı herhangi bir şey 

yapmak cesâretini göstermemelidir. Bütün bunları bildiğini tekrarlaması ise tehdîdin tekrarlanması 

anlamındadır.’ (S. HAVVÂ, 15/145) 

(5).‘Bundan önce(ki devirlerde) inkâr etmiş olanların haberi size gelmedi mi? Onlar (küfür) 

işlerinin vebâlini (cezâsını, dünyâda) tattılar.’  Nuh, Âd, Semûd, Lût Kavmi ve Firavun gibi küfürde 

ısrar edenlerin küfürlerinin, azgınlıklarının vebâli olan o ağır ve acı felâketleri bu dünyâda nasıl 

tattıklarını ve nasıl battıklarını işitmediniz mi? Gerek önceki kitaplarda ve gerek Kur’an’da bunlar size 

haber verilmedi mi? Hâlbuki onlar yalnız bu dünyâda tattıkları o acılarla kalmadılar. ‘Onlar için daha 

çok acıklı, dayanılmaz bir azap da vardır’ ki, o da âhirettedir. Bunlar size haber verilmişken, sizler 

niçin ibret almayıp küfürde ısrar ediyorsunuz. (ELMALILI, 8/88) 

(6).‘Bunun’ yâni dünyâ hayâtında onlara isâbet eden azap ile âhirette onlar için hazırladığı azâbın 

‘sebebi şudur: Peygamberleri onlara apaçık deliller’ hüccetler, burhanlar ve mûcizeler 

‘getiriyorlardı. Onlar da: “Bir insan mı bizi doğru yola iletecek?” demişlerdi.’  İnsanlar arasında 

risâlet ile görevli kimsenin olmasını uzak bir ihtimal gördüler ve kendileri gibi insanlar olanlar 

vâsıtasıyla hidâyeti bulacaklarını uzak bir ihtimal olarak kabul ettiler. (S. HAVVÂ, 15/145) 

‘bu sûretle küfrettiler’ Hakkı tanımadılar, o peygamberlere ve delillere inanmadılar. ‘Ve aksine 

gittiler, Allah da muhtaç olmadığını gösterdi.’ Onların ne îman ve itaatlarına, ne de kendilerine aslâ 

ihtiyâcı bulunmadığını anlattı. Onların hepsini helâk edip, arkalarını kesti. Şüphe yok ki, yaratan 

Allah gani (zengin) olmasaydı öyle yapmazdı. ‘Allah ganîdir,’ sâdece onlardan değil, bütün 

âlemlerden ganîdir. Dilerse hepsini mahveder, yenisini yapar. ‘Hamîd’dir’, zâtında her güzelliği, her 

üstünlüğü toplayıcı, her türlü hamd ve hürmete müstehaktır. (ELMALILI, 8/88, 89) 

 

64/7-10 MAHŞER  VAKTİNDE  SİZİ  TOPLAYACAĞI  GÜN 

7. O inkâr edenler, tekrar aslâ diriltilmeyeceklerini sandılar. (Rasûlüm!) De ki: “Hayır! (Öyle 

değil!) Rabbime andolsun ki siz kesinlikle diriltileceksiniz. Sonra da yaptığınız şeylerden 

kesinlikle haberdar edileceksiniz. Bu Allâh’a göre çok kolaydır.” [krş. 6/29-30; 10/7-8; 23/37-42; 

45/24] 

8. (Ey insanlar!) Allâh’a, Rasûlü’ne ve indirdiğimiz o nûra (Kur’an’a) îman edin. Allah, 

yaptıklarınızdan hakkıyla haberi olandır. 

9. (Allah) o gün, o toplanma (kıyâmet) günü için, sizi bir araya getirecektir. İşte o gün, (dünyâda 

iken) aldanma(nın ortaya çıkış) günüdür. Kim de Allâh’a inanır, sâlih amel işlerse, (Allah) onun 

kötülüklerini örter ve onu, içinde ebedî kalmak üzere, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere 

koyar. İşte büyük kurtuluş ve saâdet budur. 

10. İnkâr eden ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar, cehennem ehlidirler. Orada 

ebedî kalacaklardır. O gidilecek ne kötü bir yerdir! 
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7-10. (7).‘O inkâr edenler, tekrar aslâ diriltilmeyeceklerini sandılar. (Rasûlüm!) De ki: “Hayır! 

Rabbime andolsun ki siz mutlaka diriltileceksiniz. Sonra da yaptığınız şeylerden mutlaka 

haberdar edileceksiniz.’ Hesâba çekilip cezâlandırılacaksınız, îman edip iyi işler yapanlar kârlı çıkıp 

bahtiyar olacak; küfür ve nankörlüğe gidenler zarara uğrayıp, belâlarını bulacaklardır. ‘Bu’ dirilme ve 

cezâ size zor gelse de  ‘Allâh’a göre kolaydır.’ Çünkü O yaratıcı, herşeye kâdirdir. (ELMALILI, 

8/89)   

(8).‘Allâh’a, Rasûlü’ne ve indirdiğimiz o nûra (Kur’ân’a) îman edin.’ Yâni şuurları, basîretleri 

aydınlatacak Hak nûru olan Kur’ân’a îman ediniz. İnanıp gereğince amel ediniz, gösterdiği yolda, 

anlattığı huy ve ahlâkta çalışınız, emirlerini tutup nehiylerinden kaçınarak Hak uğrunda güzel işler 

yapınız ‘ki Allah her ne yaparsanız haberdardır,’ küçük büyük, iyi ve kötü hepsini bilir, sırası 

gelince hepsini size haber verir. (ELMALILI, 8/89)  

(9).‘(Allah) o gün, o toplanma günü için, sizi bir araya getirecektir.’ İbn Kesir’in açıklamasına 

göre bu, Kıyâmet günü olup, ona bu ismin veriliş sebebi; öncekilerin de sonrakilerin de aynı alanda 

dâvetçinin sesini işitecekleri ve gözle rahatlıkla görülecekleri bir yerde toplanacaklarından dolayıdır. 

(S. HAVVÂ, 15/147)  

‘İşte o gün, tegâbün günüdür / aldananların ortaya çıkacağı gündür..’ Asıl ve gerçek tegâbün, 

kıyâmet günü vukû bulacaktır. Ancak o gün, kimin kazanıp kimin kaybettiği, kimin hakkının kime 

geçtiği, kimin hakkından mahrum olduğu, , gerçekten kandırılanın kim, akıllının kim olduğu 

anlaşılacaktır. Yine, kimin hayâtındaki sermâyeyi yanlış bir işe yatırarak iflâs ettiği, kimin 

yeteneklerini, vaktini, malını kârlı bir işe yatırarak kâr ettiği, kimin ise dünyâ hayâtının gerçeğini 

anlayıp hüsrâna uğramadığı orada belli olacaktır. (MEVDÛDİ, 6/313)  

Îman yerine küfrü, hidâyet yerine dalâleti, hak yerine bâtılı, hayır yerine şerri, iyilik yerine 

kötülüğü, doğru yerine yanlışı, itaat yerine isyânı tercih edenler aldanmıştır. (2/16). Kâfirler, 

müşrikler, münâfıklar, ateistler ve dinsizler, Allâh’a verdikleri sözü düşük bir bedelle satanlar 

aldanmış kimselerdir. (İ. KARAGÖZ 8/68, 69)  

  

64/11-13 ELÇİMİZE  DÜŞEN  APAÇIK  BİR DUYURMADIR 

11. Allâh’ın izni olmadıkça hiçbir musîbet (hastalık ve üzüntü) gelip çatmaz. Kim de Allâh’a 

inanırsa, (Allah) onun kalbini doğruya yöneltir. Allah herşeyi hakkıyla bilendir. [bk. 57/22] 

12. (Ey insanlar!) Allâh’a itaat edin, Peygamber’e itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz, (bilin ki) 

Rasûlümüz’ün üzerine düşen ancak apaçık bir tebliğdir (artık sorumluluk size âittir.) 

13. Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Mü’minler ancak Allâh’a güvenip 

dayansınlar. 

 

11-13. (11).‘Allâh’ın izni olmaksızın hiçbir musîbet isâbet etmez.’ Yâni gerek kâfir, gerek mümin, 

fert yâhut topluluk her kim olursa olsun, başına can, mal veya başka şeylerle ilgili herhangi bir 

musîbet, maddi, mânevi, kavli veya fiili hoşa gitmeyecek acı bir hâdise gelirse o, herhâlde Allâh’ın 

izniyledir. Allâh’ın izni olmayınca hiç kimsenin istemesiyle, çalışmasıyla kimseye bir musîbet 

erişmez. Allâh’ın izni olmayınca bir yaprak bile yerinden oynamaz. Gerçi, ‘Başına gelen kötülük ise 
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nefsindendir.’ (Nisâ 4/79), ‘Bir millet kendi durumlarını değiştirmedikçe, Allah onların 

durumlarını değiştirmez.’ (Ra’d 13/11) âyetlerinde geçtiği üzere bâzı musîbetlerin kaynağı, insanın 

veya kavminin kendisi olduğu kesin ise de, böylesi musîbetler bile yine de Allâh’ın takdîri, irâdesi ve 

izni olmadıkça meydana gelmez. Onun için ‘De ki, hepsi Allah’tandır.’ (Nisâ 4/78) buyurulmuştur. 

(ELMALILI, 8/93)   

‘Kim de Allâh’a îman ederse onun kalbine hidâyet verir.’ Yâni, kime bir musîbet gelir çatar, o da 

onun Allâh’ın kazâ ve kaderi ile olduğunu bilir; sabreder, ecrini Allah’tan bekler, Allâh’ın kazâsına 

teslim olursa, Allah onun kalbine hidâyet verir. Dünyâdan kaybettiğinin yerine bedel olarak ona 

kalbinde bir hidâyet, samîmi ve doğru bir yakîn verir, kimi zaman ondan almanın yerine yerini tutacak 

veya ondan daha hayırlı olacak şeyler de verir. (S. HAVVÂ, 15/155, 156) 

Hadis: ‘Müminin durumuna hayret edilir. Allah onun hakkında hangi hükmü verirse versin, mutlaka 

onun için hayır olur. Ona bir sıkıntı isâbet edecek olursa sabreder, bu onun için hayır olur; ona bir 

sevinç ve bolluk isâbet ederse şükreder, bu da onun için hayır olur. Böylesi de, müminden başka 

hiçbir kimse hakkında söz konusu değildir.’ (Buhâri, Müslim Zühd 64; Dârimi Rikak 61’den, S. 

HAVVÂ, 15/156)   

(12).‘Allâh’a’ kitabına uymak sûretiyle ‘itaat edin, Peygamber’e’ de hayatta iken onun şahsına, 

vefâtından sonra da onun sünnetine uymak sûretiyle ‘itaat edin.’ Eğer Allâh’a ve Rasûlüne itaatten 

‘yüz çevirecek olursanız, bilin ki Peygamberimize düşen apaçık tebliğdir.’ O’nun görevi apaçık 

tebliği yapmaktır ve nitekim bunu yapmıştır. (S. HAVVÂ, 15/150) 

Allâh’a ve Peygamberi’ne itaat, Kur’an ve sünnetteki emir ve yasaklara, tavsiye ve hükümlere, helâl 

ve haramlara uymaktır. Kur’an’da ısrarlaAllah ve Peygambere itaat edilmesi emredilmiştir. (3/32, 

4/13, 59, 69, 5/92…; İ. KARAGÖZ 8/72) 

(13).‘Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Mü’minler ancak Allâh’a güvenip 

dayansınlar.’ Yâni mâbudluğa lâyık olan O’dur. O’ndan başkası değildir. Hidâyete ve dalâlete kâdir 

olan O’dur. İnsanlara doğru yolu göstermede ve sapıklıkları içerisinde bırakmada O’nun hiçbir ortağı 

yoktur. Peygamberlerin elinde de bu özelliklerden hiçbiri yoktur. ‘Müminler’ kalplerine îmânın 

yerleştirilmesi, musîbetlere karşı sabır husûsunda ne tek başına ne de diğerleriyle ortaklaşarak –

başkasına değil - özellikle ‘yalnız Allâh’a dayanıp güvensinler.’ (İ. H. BURSEVİ, 21/444) 

Allâh’a tevekkül, çalışmadan, sebeplere sarılmadan işi Allâh’a havâle etmek değildir. İnsan her ne iş 

yaparsa yapsın, o işini kurallarına uygun olarak yapacak, çalışacak, sabredecek, Allah’tan başarısı için 

yardım isteyecek ve Allâh’ın kendisini başarılı kılacağına güvenecektir. Bu konu Ankebût sûresinin 58 

ve 59’uncu âyetlerinde açıkça ifâde edilmiştir: ‘Çalışanların ücreti ne güzeldir. Onlar ki 

sabrederler ve Rablerine tevekkül ederler.’ (İ. KARAGÖZ 8/73, 74) 

 

64/14-18 KENDİ  İYİLİĞİNİZE  OLARAK  HARCAYIN 

14. Ey îman edenler! Şüphesiz eşlerinizden ve evlâtlarınızdan (sizi Allah yolundan alıkoymakla) 

size düşman(lık etmiş olanlar) da vardır. Onlardan sakının (kendinizi tamâmen kaptırmayın sâlih 

amelinize devam edin). Eğer (onları) affeder, kusurlarına bakmaz ve bağışlarsanız, şüphesiz Allah 

da çok bağışlayan, çok merhamet edendir. 

15. Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız (sizin için) bir fitne (bir sınav konusu)dur. Allâh’ın 

katında ise büyük mükâfat vardır.  



212 
 

16. (Ey müminler!) O hâlde gücünüz yettiği kadar Allah’tan korkup emirlerine uygun yaşayın 

(emir ve yasaklarını) dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğinize olarak (Allah yolunda mallarınızı) 

harcayın. Kim de nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar, kurtuluş ve saâdete erenlerin ta 

kendileridir. [bk. 3/14, 102; 8/28; 18/46; 63/9] 

17. (Ey müminler!) Eğer Allâh’a güzel (gönül hoşluğu ile) bir borç verir (mallarınızı emrettiği yere 

harcar)sanız, (Allah) onu sizin için kat kat artırır ve sizi bağışlar. Allah az (hayr)a çok karşılık 

verendir, Hâlîm’dir (cezâda acele etmeyendir.) [bk. 57/11] 

18. Allah, gizliyi de, âşikârı da bilendir. (O) mutlak gâliptir, hüküm ve hikmet sâhibidir. 

 

14-18. (14).‘Ey îman edenler! Şüphesiz eşlerinizden ve evlâtlarınızdan (sizi Allah yolundan 

alıkoymakla) size düşman(lık etmiş olanlar) da vardır.’ İbn Abbas’tan rivâyete göre, kimi 

Mekke’liler İslâm’a girmiş, ancak eşi ve çocukları Medîne’ye hicret etmelerine engel olmaya 

kalkışınca, kendilerini cezâlandırmak istemişlerdi. Yukarıdaki âyetin iniş sebebi budur. Atâ İbn Ebi 

Rabah’a göre ise âyetin inme sebebi şudur: Avf İbn Mâlik Hz. Peygamber’le birlikte bir savaşa 

katılmak istemiş, ancak eşi ve çocukları buna engel olmuş, bu yüzden de kendisi çok üzülmüştü. 

Kısaca savaş, hicret, hac, malını Allah yolunda tasadduk gibi ecri büyük amellere engel olmaya 

çalışan âile fertleri dostluk değil düşmanlık tapmış olur. (H. DÖNDÜREN, 2/892)  

‘Onlardan sakının’ Yâni zarar vermelerine karşı uyanık olun. Burada ‘onlardan’ zamiri eşlere ve 

çocuklara âittir. Yâni onların sizleri yolunuzda ilerlemekten engellemelerine, âhiretten uzaklaştırıp 

başka yöne çevirmelerine, yoldan saptırmalarına, size dünyâyı sevdirmelerine, en üstün makamdan en 

aşağısına indirmelerine yâhut herhangi bir hayır işi işlemekten yana size gevşeklik vermelerine veya 

bir kötülüğe düşürmelerine karşı sakınınız, onlardan. (S. HAVVÂ, 15/151, 152) 

‘Eğer (onları) affederseniz’ Yâni affetmek hakkınız olup tarafınızdan affı mümkün olan suçlarını 

bağışlarsanız – ki bunlar size karşı yapılan ve  başkalarını ilgilendirmeyen  dünyâ işleriyle alâkalı 

yâhut  da dînî konularda olup  da tevbe ettikleri suçlardır – affeder, (ELMALILI, 8/96) ‘yüzlerine 

vurmaz,  başlarına kakmaz,’onları azarlamaya yönelmez (S. HAVVÂ) ‘ve’ ayıplarını, eksikliklerini 

‘örter,’ müsâmaha gösterirsiniz. (ELMALILI) ‘Şüphesiz ki Allah Ğafûr’dur, Rahîm’dir.’ Sizin 

günahlarınızı bağışlar ve sizin kötülüklerinizi örter. (S. HAVVÂ, 15/152)  

(15).‘Doğrusu mallarınız ve evlâtlarınız bir fitne (bir imtihan konusu)dur.’ Sizi kendilerine tutkun 

edip zahmetlere ve günahlara sokmaya sebep olan ve birtakım hayırlardan, itaatlerden alıkoyan bir 

imtihan ve sıkıntıdır.’Hâlbuki büyük mükâfat Allâh’ın yanındadır.’ Binâenaleyh Allah 

muhabbetini, zikir ve taatı  mal ve evlât sevgisine  tercih etmeli, mal ve evlât kaygılarıyla uğraşırken 

Allah için olan ibâdet ve taatı bozmamalıdır. (ELMALILI, 8/96) 

Malların sınav olması; malı, mülkü ve serveti helâlinden kazanmak, fakirin hakkını vermek, helâl 

alanlarda harcamak, israf etmemek, malı ve mülkü kibre ve ibâdetleri terk etmeye sebep 

yapmamaktır. Çocukların sınav olması; çocukları sağlıklı yetiştirme, onlara İslâm’ı öğretme, iyi bir 

Müslüman olarak yetiştirmektir. Hz. Âdem’den Hz. Muhammed (s)’e kadar gelip geçen bütün 

peygamberlerin tebliğ ettiği hak din İslâm’ın korunmasını amaçladığı beş temel esastan ikisi malı ve 

nesli korumaktır. (..) Servet ve çocuklara düşkünlük, Allâh’ın emir ve yasaklarına uymağa engel 

olmazsa imtihan kazanılmış, aksi takdirde sınav kaybedilmiş olur. (İ. KARAGÖZ 8/78, 79) 

(16).‘Onun için gücünüz yettiği kadar Allah’tan korkun.’ Fitneden, Allâh’ın rızâsına muhâlif olan 

şeylerden sakınıp Allâh’ın korumasına sığınarak takvâ yolunu tutun. Bu emir, ‘Allah’tan O’na 
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yaraşır şekilde korkun…’ (Âl-i İmran 3/102) emrine nazaran çok hafifletilmiştir. Yâni Allâh’a lâyık 

bir şekilde tam hakkıyla takvâ yapamasanız bile, gücünüzün yettiği kadar müttaki olun, korunun, 

Allâh’ı zikirden gaflet etmeyin. ‘ve dinleyin’ ve Allâh’ın emirlerini, yasaklarını, vaaz ve nasihatı 

dinleyin. ‘ve itaat edin,’ dinlediklerinizi tutup kendi gönlünüzle uygulayın ve icrâ edin. ‘ve infak 

edin,’ çoğalmak ve iftihar etmek için mal toplayıp biriktirmek hırsına kapılmayıp, gerek çalışarak 

kazandıklarınızdan gerek yerden çıkan mâdenlerden Allâh’ın size rızık olarak verdiği şeylerden, 

eşlerin ve çocukların nafakalarını verdikten sonra Bakara ve Berâe sûrelerinde emir ve teşvik edilen 

cihetlere; ana, baba ve yakın akraba, yetimler, miskinler ve yolcular için nafakalar, müslüman 

topluluğun fakir kulların ihtiyaçlarını, İslâm dînini yayma ve müdâfaa ile Allah yolunda cihad, iyilik 

ve  takvâda yardımlaşmak için gücünüzün yettiği kadar vergi, zekât ve sadaka verin. ‘Nefisleriniz 

için hayır yapın,’  Allâh’ın koruması altında olmanız için kendi nefisleriniz hakkında en hayırlı, en 

faydalı olanı işleyin. (…) ‘ve her kim nefsinin hırs ve cimriliğinden korunursa ki’ bu ancak 

Allâh’ın korumasına sığınmakla olabilir. ‘İşte onlar felâh bulanlardır.’ O’nun için gücünüzün 

yettiği kadar Allâh’a sığının da hırslı ve cimri olmamaya çalışın. Nefislerinizin hırsına düşkün olup da 

vurgunculuk ve cimrilik ile kendinizi, çoluk çocuğunuzu ve cemaatinizi felâketlere sürüklemeyin. 

Cömert ve asil olmaya çalışarak Allah için hayır işlerde yarışın. (ELMALILI, 8/97) 

Hadis: ‘Herhangi bir konuyu size emredip yasaklamadığım sürece, siz de beni kendi hâlime bırakın. 

Sizden önceki ümmetleri çok soru sormaları ve peygamberlerinin emir ve yasakları üzerinde 

tartışmaları helâk etti. Size herhangi bir şeyi yasakladığım zaman ondan kesinlikle sakının. Bir şeyi 

emrettiğimde de onu gücünüz yettiği ölçüde yerine getirin. (Buhâri İ’tisam 2, Müslim Fezâil 130, 

131’den Ö. ÇELİK, 5/155)  

‘Eğer Allâh’a güzel bir borç verirseniz,’ Bu âyet de infâka teşvik etmektedir. Bâzıları bundan 

maksat farz olan zekâttır, demişler; bâzıları mendup, bâzıları da hepsinden daha genel olduğunu 

söylemişlerdir ki, teşvike en uygun olan da budur. (ELMALILI 8/98) Allâh’a borç vermek, Allah 

için borç vermek, bir karşılık beklemeksizin Allâh’ın rızâsını kazanmak ve Allah yoluna harcaması 

için borç vermektir. Kur’an’da muhtaçlara fâizsiz kredi, ödünç para ve mal – mülk vermek Allâh’a 

borç vermek olarak ifâde edilmiştir. Şüphesiz yüce Allâh’ın insanlara ihtiyâcı yoktur. Çünkü ‘Allah 

zengin, insanlar fakirdir.’ (47/48). Yüce Allah, insanlara borç vermeyi kendine borç verme olarak 

ifâde etmiştir. Fâizsiz, çıkarsız ve ibâdet amacıyla ihtiyaç sâhiplerine borç verilmesini teşvik etmiştir. 

(İ. KARAGÖZ 8/82) 

‘Çünkü Allah onu kat kat mükâfâtıyla öder.’ On kattan yedi yüze kadar ve hattâ daha fazla katlar. 

(ELMALILI, 8/98) 

‘ve sizi bağışlar,’ Günahlarınızı örter. ‘Allah şekürdür,’ Azı kabul eder ve çokça mükâfat ve karşılık 

verir. ‘Hâlîm’dir.’ İbn Kesir’in açıklamasına göre, yâni O, günahları, yanılmaları, hatâları, kötülükleri 

başa kakmaz, mağfiret eder, örter, affeder. (S. HAVVÂ, 15/153) 

(18).‘Gizliyi de,’ yâni kalplerde gizlenip saklananları, gaybın gizlilik perdeleri arkasında bulunanları,  

‘âşikârı’ açığa vurulan hâlleri, bize göre de ayrıca gözlerin gördükleri şeyleri ‘bilendir. Azîz’dir.’ 

İzzet ile muttasıftır. ‘Hakîm’dir.’ (..) (Nesefi’den S. HAVVÂ, 15/153, 154) 

‘Şekür’ Şükrün karşılığını verendir. ‘Halîm’ Suçluları hemen cezâlandırmayan, hâllerini düzeltmeleri 

için onlara mühlet verendir. ‘Azîz’ Çok güçlü ve her işinde üstün olandır. ‘Hakîm’ Hüküm ve hikmet 

sâhibi, her işi, her emir ve yasağı çok hikmetli olandır. (İ. KARAGÖZ 8/81) 
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65 / Talâk Sûresi 

Medîne döneminde inmiştir. 12 âyettir. Adını ilk bölümde ele alınan “talâk” (boşanma ve boşama) 

hükmünden almıştır. (H. T. FEYİZLİ, 1/557) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

65/1-5 KİM  ALLÂH’IN  SINIRLARINI  AŞARSA  

1. Ey Peygamber(im)! (Son çâre olarak) kadınları boşayacağınız vakit, iddetleri içinde (âdet 

hâlinden temizlendikten sonra ve kendilerine yaklaşmadan) boşayın ve iddeti sayın (üç defa âdet 

görme veya temizlenmelerine kadar bekleyin). Rabbiniz Allâh’a saygılı olup emrine uygun hareket 

edin. (Bu bekleme müddeti içinde, kadınlar evlenemezler. Siz de) evlerinden onları hemen 

çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Ancak apaçık bir hayâsızlık (zinâ) ya da aşırı edepsizlik 

yapmaları hâriçtir. Bunlar Allâh’ın sınırlarıdır. Kim de Allâh’ın sınırlarını (çiğneyip) aşarsa, 

hakikaten kendine yazık etmiş olur. Nereden bileceksin! Bakarsın ki Allah, bu (bir veya iki defa 

boşama)dan sonra (bekleme müddetleri bitmeden aranızda) yeni bir iş (bir sevgi) meydana getirir 

(tekrar anlaşıp birleşme hâsıl olur). [bk. 4/19] 

2. Sonra (onlar, iddetleri için evde en fazla üç ay bekleme) müddetlerinin sonuna doğru vardıkları 

zaman, ya (dönerek) onları (nikâhınız altında) güzelce tutun, yâhut güzellikle (haklarını vererek) 

onlardan ayrılın. (Eşinize tekrar dönerken veya son kez boşarken de) içinizden adâlet sâhibi iki 

şâhit tutun. (Ey şâhitler!) Siz de şâhitliği Allah için yerine getirin. İşte Allâh’a ve âhiret gününe 

inanan kimseye bununla öğüt verilir. Kim de Allâh’a saygı duyup emirlerine uyarsa, (Allah) ona 

(selâmete) çıkacak bir imkân sağlar. 

3. Ona, tahmin etmediği yerden rızık verir. Kim de Allâh’a güvenip dayanırsa, O, ona yeter. 

Şüphesiz ki Allah, emrini yerine getirendir. Allah, herşey için bir ölçü (bir sınır) koymuştur. 

4. Âdet görmekten ümidini kesen (yaşlı) kadınlarınızın iddet (bekleme süre)lerinde eğer şüphe 

ederseniz, (bilin ki) onların da iddeti üç aydır. Henüz âdet görmeyenler de öyledir. Hâmilelerin 

de iddet müddetleri (doğurup) yüklerini bırakmalarına kadardır. Kim Allâh’ın emirlerini yerine 

getirirse, (Allah) ona işinde bir kolaylık verir. 

5. İşte bu (hükümler), Allâh’ın emridir ki onu size indirmiştir. Kim de Allâh’ın emirlerine uygun 

yaşar / aykırı davranmaktan sakınırsa, (O da) onun kabahatlerini örter ve onun mükâfâtını 

büyültür / artırır. 

 

1-5. (1).‘Ey Peygamber! (Son çâre olarak) kadınları boşayacağınız vakit, iddetleri içinde (âdet 

hâlinden temizlendikten sonra ve kendilerine yaklaşmadan) boşayın ve iddeti sayın.’ Talâk / 

Boşama: (…) Nikâh bağını çözüp, kadını serbest bırakmaktır; daha açık bir ifâdeyle ‘boşamak’ tır. 

İslâm boşanmayı helâllerin Allâh’a en az hoş geleni olarak kabul etmekle berâber, çeşitli sebeplerle 
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şiddetli geçimsizlik yaşayan eşlere, bir çıkış yolu olarak meşru kılmış ve onun şartlarını da beyan 

etmiştir. Nitekim Bakara sûresi 226-242 nci âyetlerde bu husûsa genişçe yer verilir. Ayrıca Ahzab 

sûresi 49’uncu âyette de meselenin bir yönüne temas edilir. Talâk sûresi bu âyet-i kerîmelerde ise 

boşanma ile alâkalı (...) hükümler yer alır: (Ö. ÇELİK, 5/161) 

Boşanma Çeşitleri: (a) Ric’i (cayılabilir) Boşanma: Normal boşama ifâde eden sözcüklerle eşini bir 

veya iki defa boşama ric’i boşamadır. ‘Seni bir talâkla boşadım’ demek gibi. ‘Boşama iki defâdır’ 

âyetinde ve Hz. Peygamberin boşadığı eşi Hafsa’ya Cebrâil (as)’ın arabuluculuk yapması sonucunda 

dönmesi bu nitelikte bir boşamadır. Eşler bekleme süresi içinde barışırsa, nikâh yenilemeden evlilik 

sürer. Eğer bekleme süresi sonuna kadar eşler birbirlerine dönmemişse, boşama kesinleşir ve bundan 

sonra barışmak isterlerse artık yeni bir nikâh gerekli olur. (b) Bâin (kesin) Boşama: Şiddet ifâde eden 

veya dolaylı anlatım niteliği olan sözcüklerle yapılan boşama ‘bâin talâk’ adını alır. ‘Seni bâin (kesin) 

talâkla, en şiddetli talâkla boşadım’ demek gibi, Yine boşama niyeti olmak şartıyla ‘Evi terk et ve bir 

daha da dönme, iddet beklemeye başla, artık yollarımız şu andan itibaren ayrıldı’ gibi ifâdelerle de 

bâin boşama meydana gelir. Bekleme süresi içinde de olsa artık barışma ve evliliği sürdürme yeniden 

nikâh akdi ile mümkün olur. Ancak, hangi çeşit ifâde kullanılırsa kullanılsın, bir erkek eşini aynı anda 

veya farklı zamanlarda üç defa bilinçli şekilde boşamışsa, ilke olarak bâin boşanma meydana gelir 

ve kadın başka bir erkekle evlenip ayrılmadıkça eski kocasıyla evlenemez. Ric’i ve bâin boşamada 

kadın bekleme süresince kocasının evinin bir bölümünde oturma ve nafaka alma hakkına sâhiptir. 

Çocukların bakım masrafları da kocaya âit olur. (H. DÖNDÜREN, 2/894, 895) 

Sünnete aykırı olan (Bid’i) Boşama: Kadını aybaşı günlerinde boşama veya temiz olduğu günlerde 

bir defada iki veya üç defa boşama gibi. Bu çeşit boşama sünnete aykırı olmakla birlikte dört mezhep 

imamlarınca da geçerli sayılmıştır. (…) Hz. Peygamberin, eşini bir defada üç talâkla boşayan 

sahâbenin bu tasarrufundan hoşnut olmadığı hâlde geçerli saydığı nakledilmiştir. (Buhâri, Nesâi’den 

H. DÖNDÜREN, 2/895)  

(a) ‘Ey Peygamber! Kadınları boşayacağınız vakit, iddetleri içinde boşayın ve iddeti sayın’ (…) 

Kadınlarını boşamak isteyen erkekler, onları âdetten temizlendikten sonra temizlik sürelerinin 

başında, henüz onlarla cinsi münâsebette bulunmadan önce boşamalıdırlar. (bk. Buhâri Talâk 2, 

Müslim Talâk 1) Bekleme süresini dikkatlice saymalı, iyice hesap etmelidirler. Bu üç hayız veya üç 

temizlenme müddetidir. Bu müddet içinde – ric’i talâkta - koca karısına yeni bir nikâh ve mehir 

gerekmeksizin dönebilir. Bu süre dolduktan sonra boşanma kesinleşir. (Ö. ÇELİK, 5/161)  

‘Rabbiniz olan Allah’tan korkun.’ O’nun emir ve yasaklarına aykırı hareket etmekten; sınırlarına, 

hükümlerine uymamaktan sakının. Yâhut şeriatının hükümlerinden veya kullarının haklarından 

herhangi bir şeyde yalan, değiştirmelerde bulunmaktan veya oyuncak hâline getirmekten çekinin. (S. 

HAVVÂ, 15/172)   

(b) ‘(Siz de) evlerinden onları hemen çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar.’ ‘Ancak apaçık bir 

hayâsızlık ya da aşırı edepsizlik yapmaları hâriçtir.’ (…) Henüz bekleme süreleri tamamlanmadan 

o kadınları, kendileriyle birlikte oturdukları evlerinden çıkarmamalıdırlar. Kadınlar da evi terk edip 

gitmemelidir. Ancak kötü bir iş, çirkin bir davranış, zinâ veya hırsızlık gibi büyük günah, öldürmeye 

kast etme veya ana babaya hakâret gibi fâhiş bir hatâ söz konusu olursa evden çıkarılırlar. Bunlar 

Allâh’ın belirlediği sınırlar olup, bunlara riâyet etmek gerekir. (Ö. ÇELİK, 5/161) 

‘Bunlar’ sözü geçen hükümler ‘Allâh’ın sınırlarıdır.’ O’nun koyduğu şer’i hükümlerdir ve haram 

kıldığı yasaklardır. ‘Kim de Allâh’ın sınırlarını aşarsa,’ onlardan dışarıya çıkar, onları geçerek 

başka sınırlara girer ve bu sınırların gerektirdiği şekilde emirlere uymazsa ‘şüphesiz kendine’ böyle 
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yapmak sûretiyle ‘zulmetmiş olur.’ Çünkü o, kendi kendisini dünyâda da âhirette de Allâh’ın 

cezâsına mâruz bırakmış olur. (S. HAVVÂ, 15/172) 

‘Nereden bileceksin! Bakarsın ki Allah, bu (bir veya iki defa boşama)dan sonra yeni bir iş (bir 

sevgi) meydana getirir.’ O haddi aşmanın arkasından bir olay, bir iş çıkarır, kalbini çevirir, birtakım 

meşakkatler, izdıraplar verir, yaptığın zulme, haddini aşarak verdiğin talâka pişman olursun, dönmek 

istersin, iş işten geçmiş bulunduğu için geri dönemez, telâfi edemezsin; perişan olur, zararını ve 

vebâlini kendin çekersin. (ELMALILI, 8/112)   

(2).(c) ‘Sonra müddetlerinin sonuna doğru vardıkları zaman, ya onları güzelce tutun yâhut 

güzellikle onlardan ayrılın.’ (…) Kadınlarının bekleme süreleri tamamlanmaya yaklaşan kocalar, ya 

eşlerine güzellikle, meşru çerçeve içinde ve haklarına riâyet ederek dönüp evliliği devam ettirirler. 

Ya da meşru çerçeve içinde ve güzellikle onlardan ayrılırlar. Onları askıda bırakmaya hakları yoktur. 

(Ö. ÇELİK, 5/162) 

(d) ‘İçinizden adâlet sâhibi iki şâhit tutun. (Ey şâhitler!) Siz de şâhitliği Allah için yerine getirin.’ 

Hanımlarına döndüklerini veya onlardan ayrıldıklarını iki âdil şâhitle tespit etmelidirler. Şâhitlik için 

çağrılan kişiler de, Allah için şâhitliği dürüst yapmalıdırlar. Dört mezhep imamı görüş birliği içinde 

şâhit tutmanın vâcip değil, mendup olduğunu söylemiş; bunu çıkacak anlaşmazlıkların çözümünde 

hikmetli bir tavsiye olarak kabul etmişlerdir. (Ö. ÇELİK, 5/162) 

‘Şâhitliği Allah için dosdoğru yapın’ (..) Şâhitlerin herhangi bir menfaat gözetmeden, taraf 

tutmadan, hiçbir şeyi gizlemeden ve yalan beyanda bulunmadan tanıklığı dosdoğru yapması farz bir 

görevdir. (İ. KARAGÖZ 8/91) 

(e) ‘İşte Allâh’a ve âhiret gününe inanan kimseye bununla öğüt verilir. Kim de Allah’tan korkup 

emirlerine uyarsa, ona bir çıkış yolu ihsan eder.’ Her kim Allah’tan korkarak sünnete uygun olarak 

boşamasını yapar, iddet bekleyen kadına herhangi bir zarar vermez, onu meskeninden çıkarmaz ve bu 

konuda ihtiyat yolunu tutup şâhit tutarsa, Allah onun için eşler husûsunda kederlerden darlıklara 

düşmekten kurtarıp çıkış yolu ihsan eder; onun sıkıntısını açar ve ona kurtuluş verir. (Nesefi ’den S. 

HAVVÂ, 15/174) 

(3).‘Ona, tahmin etmediği yerden rızık verir.’ Onun için boşayan da boşanan da, ayrılan da 

ayrılmayan da Allah’tan korktuğu takdirde gam yemesin, Allah ona da bir çâre yaratır ve ummadığı 

yerden nasîbini verir. (ELMALILI, 8/115) 

‘ve her kim Allâh’a tevekkül ederse’ başına gelen herhangi bir şeye karşı  O’nun kudretine itimat 

edip, yapacağı işte kendini O’nun emrine teslim ederek hükmünce giderse ‘O, ona yeter.’ Allah onun 

işlerinin hakkından gelir. Hesâbına kâfidir. ‘Herhâlde Allah emrini yerine getirir.’ Murâdını 

muhakkak yapar, hiçbir işinden geri kalmaz, hepsinin hakkından gelir. Hükmünü istediği gibi yürütür. 

Kendisine tevekkül edilse de edilmese de yürütür. (ELMALILI, 8/115) 

‘Allah, herşey için bir ölçü koymuştur.’ Nesefi der ki: ‘Yâni herşeyi belli bir miktar ve belli bir 

zamanlama ile yaratmıştır. Bu buyruk, şânı yüce Allâh’a tevekkül etmenin, işleri yalnız O’na havâle 

etmenin vücûbunu beyan etmektedir. Çünkü rızık ve benzeri her türlü şey, ancak O’nun takdir ve 

tevfiki ile olduğuna göre, geriye kadere teslim olmaktan, tevekkül etmekten başka bir şey kalmıyor.’ 

(S. HAVVÂ, 15/174) 

(4).‘Âdet görmekten ümidini kesen (yaşlı) kadınlarınızın iddet (bekleme süre)lerinde eğer şüphe 

ederseniz, (bilin ki) onların da iddeti üç aydır. Henüz âdet görmeyenler de öyledir. Hâmilelerin 

de iddet müddetleri (doğurup) yüklerini bırakmalarına kadardır.’ Herşeyi bir ölçüye ve miktâra 
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göre yaratan Allah Teâlâ, boşanan kadınların bekleyeceği süreye de bir ölçü koymuş ve bunu haber 

vermiştir. Buna göre, (a) Yaşlılık sebebiyle âdetten kesilen kadınla, henüz âdet görmeye başlamamış 

kız çocuğunun bekleme süresi üç aydır. (b) Hâmile kadınların bekleme süresi çocuklarını 

doğuruncaya kadardır. (c) Âdet gören boşanmış kadınların bekleme süresi ise Bakara sûresinin 

227’nci âyette üç kur’ olarak belirlenmiştir. Üç hayız veya üç temizlik müddeti demek olan üç kur’, 

burada sözü edilen üç aya denktir. Buna göre, durumu ne olursa olsun, boşanan kadınların iddetinin 

genel olarak üç ay olduğu anlaşılmaktadır. (d) Kocası ölmüş kadınların bekleme süresi, Bakara 

sûresinin 234’üncü âyetine göre dört ay on gündür. Şâyet kadın hâmile ise, onun iddeti doğumuna 

kadardır. (Ö. ÇELİK, 5/163)  

‘Kim Allah’tan korkar,’ emirlerini tutar, haklarına saygı göstererek ‘korumasına sığınırsa, Allah 

ona işinde bir kolaylık verir.’ İşini kolaylaştırıp, yararlı işler yapmada başarılı kılarak dünyâ ve 

âhiret kolaylığı sağlar. (ELMALILI, 8/120) 

(5).‘Bu’ yâni iddet bekleyen kadınların belirtilen hükümleri ‘Allâh’ın emridir.’ Hükmü ve şeriatidir. 

‘Onu size’ Rasûlü (s) aracılığı ile Levh-i Mahfuzdan (Nesefi) ‘size indirmiştir. Kim’ yüce Allâh’ın 

indirmiş olduğu bu hükümler ile amel etmek husûsunda ve üzerinde yerine getirmesi gereken haklara 

riâyet ederek ‘Allah’tan korkarsa onun günahlarını örter.’ Bu günahlar dolayısıyla onu hesâba 

çekmez. ‘ve ecrini büyütür.’ Yâni bu amelin karşılığını ona çokça verir. (S. HAVVÂ, 15/177)  

 

65/6-7 ARANIZDA  UYGUN  BİR  ŞEKİLDE  ANLAŞIN 

6. O (boşadığınız kadı)nları (iddetleri bitinceye kadar) gücünüzün yettiği ölçüde, oturduğunuz 

yerin bir kısmında oturtun. (Çıkıp gitmeleri için) üzerlerine baskı yaparak, onlara zarar vermeye 

kalkışmayın. Eğer hâmile iseler (doğurup) yüklerini bırakıncaya kadar onlara nafaka verin. 

Sonra eğer çocuklarınızı sizin hesâbınıza emzirirlerse, onlara (emzirme) ücretlerini verin ve (bu 

hususta çocuğun yararı için) aranızda güzelce danışıp konuşun. Eğer (anlaşmakta) güçlük 

çekerseniz, (o zaman çocuğu, babanın) kendi (hesâbı) için bir başkası emzirecektir. 

7. Eli geniş olan, genişliğine göre nafaka versin. Rızkı (geçimi) dar olan da Allâh’ın kendisine 

verdiği (kadarı)ndan versin. Allah, hiç kimseyi, (ona) verdiğinden başkasıyla yükümlü tutmaz. 

Allah, bir güçlükten sonra bir kolaylık verecektir. [bk. 2/233] 

 

6-7. (6).‘O (boşadığınız kadı)nları (iddetleri bitinceye kadar) gücünüzün yettiği ölçüde, 

oturduğunuz yerin bir kısmında oturtun.’ (…) Kadının kocasına gücünün yetemeyeceği bir ev 

teklif etmeğe de hakkı yoktur. Sonra belli ki bu emirler, sağ kalanlaradır. Binâenaleyh kocası vefat 

eden kadının iddetinde ikâmet yeri ve nafaka talebinde bulunmaya hakkı yoktur. O vârisler arasında 

bulunduğu için tereke (ölen kimsenin bıraktığı şey)den hissesi ne ise onu alır. (ELMALILI, 8/121) 

‘(Çıkıp gitmeleri için) üzerlerine baskı yaparak, onlara zarar vermeye kalkışmayın.’ ‘Yâni onlar 

ile uyuşmayan kimseleri orada bırakmak yâhut yerlerini işgal edecek kimseleri bırakmak veya buna 

benzer birtakım sebeplerle meskende onlara darlık meydana getirmek kastı ile onlara karşı zarar 

verecek uygulamalara girişip çıkmak zorunda bırakmayın. (Nesefi’den, S. HAVVÂ, 15/179)  

‘Eğer hâmile iseler yüklerini bırakıncaya kadar onlara nafaka verin.’ İddetin asıl gâyesi, gebe 

olup olmadığını ortaya çıkaracak bir zaman bekletmek olduğu için, gebe olduğu anlaşılınca artık onu 
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üç hayız beklemeye gerek kalmayacağı gibi, üç ay ile de yetinilmeyip az veya çok miktarda, ta 

yükünü bırakıncaya kadar infak etmek gerekir. (ELMALILI, 8/122)   

Hâmile olmayanın iddet nafakası: İmam Şâfii bu âyetin mefhum-i muhâlefetini alarak, boşandığında 

gebe olmayan kadına nafaka gerekmeyeceğini söylemiştir. Hanefiler ise, mefhum-i muhâlefeti kabul 

etmediği için boşanmış her kadına iddet nafakasını gerekli görürler. Delil, bir sonraki 7’nci âyetin 

genel anlamıdır. (H. DÖNDÜREN, 2/896)   

‘Sonra eğer çocuklarınızı sizin hesâbınıza emzirirlerse, onlara (emzirme) ücretlerini verin ve 

aranızda güzelce danışıp konuşun.’ Evlilikten doğan çocuğun nafakası baba tarafından 

karşılanacağına göre onun temel gıdâsı olan anne sütünün de baba tarafından temin edilmesi 

gerekir. Bu konuda en tabii yol çocuğun öz annesi tarafından emzirilmesidir; bu aynı zamanda 

çocuğun ve annenin hakkıdır. Kadın bu annelik hakkını önceleyerek emzirmeyi ister ve ücret olarak 

belli bir miktarda diretmez. Erkek de mâkul bir ücret öderse sorun olmaz. 6’ncı âyette ‘Aranızda 

güzelce konuşup anlaşın’ buyurularak en iyi yolun bu olduğu belirtilmiştir. Ama kadının ücret 

konusunu öncelemesi, erkeğin de onun talebini karşılayamaması hâlinde baba başka bir sütanne 

bulacaktır. (KUR’AN YOLU, 5/392) 

‘Eğer (anlaşmakta) güçlük çekerseniz, (o zaman çocuğu, babanın) kendi (hesâbı) için bir başkası 

emzirecektir.’ Yâni erkek ile kadın arasında anlaşmazlık olur, kadın emzirme ücreti olarak fazla 

ister, erkek de bunu kabul etmeyecek olursa  yâhut erkek az ücret verirken kadın bunu uygun 

bulmazsa, ayrıca erkek (yâni baba) çocuğunu bir başka kadının emzirmesi yoluna gitsin. Şâyet anne, 

yabancı kadının ücretine râzı olursa, çocuğunu emzirmeye daha bir hak sâhibidir. (İbn Kesir’den, S. 

HAVVÂ, 15/180) 

(7).‘Eli geniş olan, genişliğine göre nafaka versin.’ Bu âyet, bütün nafaka meselelerinde 

uygulanabilir bir hükümdür. Yâni emredilen infaklardan hangisi olursa olsun infak ile sorumlu 

bulunan kimsenin, hâli vakti müsâit olup da malca genişliği varsa, genişliğine göre nafaka versin. 

Bütün genişliğini versin değil, genişliğinden yâni ‘Ve onlar ki, harcadıklarında ne israf ne de 

cimrilik ederler; ikisi arasında orta bir yol tutarlar.’ (Furkan 25/67) âyetini unutmayıp ne israf 

ederek ne de kısarak değil, orta bir yol tutarak uygun olanı versin. ‘rızkı kısılmış olan kimseler de 

Allâh’ın ona verdiğinden infak etsin;’ orta hâlli olan orta hâlli, az olan da az versin. Çünkü ‘Allah 

kimseye gücünün dışında teklif etmez;’ her hususta böyle olduğu gibi infak teklifleri de böyledir. 

Zengin zenginliğine göre, fakir de fakirliğine göre sorumlu olur. Borç bulabilirse sonradan vermek 

üzere iyi niyetle borç eder. Bu da bir güç sayılır. ‘Allah bir güçlükten sonra bir kolaylık 

yaratacaktır.’ Binâenaleyh fakirler ve fakir âileleri de bulabildiklerine kanaat ederek ve sabrederek 

ilerisi için Allah’tan ümidi kesmemeli, zenginler de böylelerini ihmal etmemeli, zekât, sadaka ve 

yardımlarını gözetmeli, zengin ve fakir hepsi Allah’tan korkarak çalışmalıdırlar. (ELMALILI, 8/123, 

124) 

‘Allah güçlükten sonra kolaylık var eder.’ İnsan hayâtının her ânı bir olmaz. Bâzen nîmetler, bâzen 

musibetler ağır basar. Bâzen işler zor, bâzen kolay olur. Güçlükler zorlukları, zorluklar kolaylıkları 

izler. Yüce Allah ‘Allah güçlükten sonra kolaylık sağlar.’ Cümlesi ile, her sıkıntıya düşen kimseye 

ardından ferahlık verebileceğini beyan etmektedir. Bu yardım, insanın çalışma, azim, gayret ve 

sabrına, aklını ve irâdesini iyi kullanmasına bağlıdır. Bu cümle aynı zamanda müminin ümitsiz ve 

yılgın olmaması gerektiğini, zorluklara karşı direnebilme alışkanlığını kazanması gerektiğini ifâde 

eder. (İ. KARAGÖZ 8/95)  

İslâm’da Nafaka: Yukarıdaki âyet, her türlü nafaka için ana ölçüyü bildirir. Bu da nafaka 

yükümlüsünün ekonomik gücüne ve sosyal seviyesine uygun bir harcama yapmasını gerekli kılar. 
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Nafaka yükümlülerini şöylece sıralayabiliriz:    (a) Kadın evlenip kocasının evine yerleşince, artık 

onun yeme, içme giysi ve mesken masrafları kocaya âittir. ‘Annelerin yiyecek ve giyeceği gücünün 

yettiği ölçüde çocuğun babasına âittir.’ (Bakara 2/233). Kocanın yoksulluk yüzünden nafakayı 

sağlayamaması Hanefilere göre bir boşanma sebebi sayılmamıştır. Delil şu âyettir: ‘Eğer evlenecek 

kişiler yoksul iseler, Allah onları fazl-u kereminden zengin yapar.’ (Nur 24/32) (…)    (b) İddet, 

kocanın ölümü veya boşanma durumunda söz konusu olur. Ölüm iddeti bekleyen kadına nafaka 

gerekmez. Çünkü kadın, koca malından mîras payını alma hakkını kazanır. Nafakasını da onunla 

karşılar. (…) Ancak boşanma durumunda hangi çeşit boşama olursa olsun, kadın üç kuru’ (üç aybaşı 

olup temizlenme) süresince nafaka alma hakkına sâhiptir. Gebe kadının nafakası ise, evlilik hangi 

sebeple sona ererse ersin, evlilik kadın yüzünden sona ermedikçe, doğuma kadar sürer. (bk. Talâk 

65/6)     (c) Erkek çocuğu meslek sâhibi oluncaya, kız çocuğu evleninceye kadar babalarının nafaka 

yükümlülüğü sürer. Delil: Talâk 65/6. (…)     (d) Ana baba yoksul düşer veya hastalık ya da yaşlılık 

yüzünden çalışamaz ve geliri de bulunmazsa, onlara bakma yükümlülüğü çocuklarına âittir. ‘Rabbin.. 

ana babaya ihsanda bulunmanızı emretti.’ (İsrâ 17/23; H. DÖNDÜREN, 2/896)  

 

65/8-12 ALLAH  SİZE  GERÇEKTEN  BİR  UYARICI  İNDİRMİŞTİR 

8. Nice memleket (hâlkı) var ki Rablerinin ve peygamberlerinin emrinden çıkıp azdı da, biz 

onları şiddetli bir şekilde hesâba çektik ve hiç görülmedik (dehşetli) bir azapla kendilerini 

cezâlandırdık. [bk. 11/100-101; 17/58] 

9. Böylece (inkâr ve isyan) işlerinin vebâlini tattılar. İşlerinin sonu da (dünyâ ve âhirette) hüsran 

oldu. 

10, 11. Allah onlara (emirlerine muhâlefet edenlere) pek çetin bir azap hazırladı. O hâlde ey îman 

eden akl-ı selîm sâhipleri! Allâh’ın emirlerine uygun hareket edin. Çünkü Allah size cidden bir 

zikir (hayat rehberi Kur’an) indirdi. 11. Allâh’ın açık âyetlerini okuyan bir (de) peygamber 

(gönderdi ki) îman edip sâlih amel işleyenleri (küfür) karanlıklarından (İslâm) aydınlığına 

çıkarsın. Kim de Allâh’a îman edip sâlih amel işlerse, (Allah) onu, içinde ebedî kalmak üzere, alt 

tarafından ırmaklar akan cennetlere koyar. Allah ona cidden ne güzel bir rızık vermiştir! [krş. 

2/257; 14/1; 42/52] 

12. Allah, yedi göğü ve yerden de onlar kadarını (ayrı ayrı) yaratandır. Emr(i ve hükmü) bunlar 

arasında inip durur. (Bütün bunlar) Allâh’ın hakikaten herşeye kâdir olduğunu ve Allâh’ın 

ilminin herşeyi kuşattığını bilmeniz içindir. [bk. 2/29; 17/44; 23/ 17; 71/15] 

 

8-12. (8).‘Rabbinin ve O’nun peygamberlerinin emrine karşı çıkmış’ azgınlaşarak, fesat çıkartarak 

yüz çevirmiş, isyan etmiş; İbn Kesir’in açıklamasına göre inatlaşarak, haddini aşarak Allâh’ın emrine 

uymaya, peygamberlerine tâbi olmaya  karşı büyüklenerek ‘karşı çıkmış nice’ pek çok ‘kasabalar 

hâlkı vardır ki, Biz onları şiddetli’ Nesefi’nin açıklamasına göre inceden inceye ‘bir hesâba 

çekmiş’, onlarla alabildiğine tartışıp sorgulamış ‘ve onları şaşkınlık verecek’ görülmemiş ve son 

derece dehşetli ‘azâba çarptırmışızdır.’ (S. HAVVÂ, 15/183)  

(9).‘Onlar yaptıklarının karşılığını’ yâni emirlere muhâlefet etmenin cezâsını ‘tatmışlardır.’ Ve 

pişmanlığın fayda vermeyeceği yerde pişmanlık duymuşlardır. ‘İşlerinin sonu da hüsran’ ziyan, 

zarar ve helâk ‘olmuştur.’ Nesefi der ki: ‘Burada maksat âhiretteki hesap ve azap ile onların 

tadacakları günahlarının cezâları, karşı karşıya kalacakları zarar ve ziyandır. (S. HAVVÂ, 15/183) 
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(10, 11).‘Ey îman eden akıl sâhipleri, Allah’tan korkun.’ Bu sâdece müminin akıl ve anlayış sâhibi 

olduğunun delilidir. Yâni, Ey îman edenler! Sözü geçen kimseler gibi olmaktan yana Allah’tan 

korkun. Aksi takdirde onlara isâbet eden size de (isâbet) eder. ‘Allah size gerçekten bir Zikir’ yâni 

Kur’ân-ı Kerîm’i ‘indirmiştir.’ Artık yüce Allah size bu zikri indirmiş olduktan sonra Allah’tan 

korkma(ma)nız size yakışmaz. (S. HAVVÂ, 15/184) 

‘Bir peygamber göndermiştir,’ Acaba burada ‘bir peygamber’ den kasıt, Muhammed (s) midir? O 

vakit ifâdenin takdîri şöyle olur: Allah size bir ‘Zikir’ indirmiş ve bir peygamber göndermiş 

bulunuyor. Yâhut Kur’ân-ı Kerîm’in kendisi Allah tarafından size gelmiş bir elçidir. (S. HAVVÂ, 

15/184) 

‘… size Allâh’ın son derece açıklayıcı âyetlerini’ Allâh’ın Rasûlü Kur’ân-ı Kerîm’i ‘okuyor.’ Eğer 

okuyan kimse ile kastedilen Rasûlullah (s) ise, apaçık âyetler Kur’ân-ı Kerîm’in kendisi olur.  Eğer 

okuyan ile Kur’ân-ı Kerîm kastediliyorsa, o vakit açıklayıcı âyetler ile kasıt Kur’ân-ı Kerîm’in söz 

konusu ettiği dış ve iç (âfâk ve enfüs) teki Allâh’ın âyetleri ile, olacak ve olmuşlara dâir haberleridir. 

(S. HAVVÂ, 15/184)   

(12).‘Allah, yedi göğü ve yerden de onlar kadarını yaratandır.’ Nesefi der ki: ‘Denildiğine göre 

Kur’ân-ı Kerîm’de yerlerin yedi tâne olduğuna bu âyet-i kerîmenin dışında delâlet eden bir başka 

âyet-i kerîme yoktur. (S. HAVVÂ, 15/185, 186) 

Kanaatimize göre Kur’ân’ın genel üslûbu ve buradaki ifâde akışı dikkate alındığında, bu ibâreyi bir 

bilgi problemi hâline getirecek yorum yapmak yerine, âyetin asıl amacı üzerinde durmak uygun 

olur. Bu amacı kısaca, insanın, evrendeki bütün varlıkların Allah tarafından yaratıldığı, varlıklar 

âleminde olup biten hiçbir şeyin ‘O’nun bilgisi ve kudreti dışında kalamayacağı’ bilinci içinde 

olmaya çağırma şeklinde özetlemek mümkündür. İbn Âşur’a göre âyet, yerkürenin, Allah Teâlâ’nın 

azamet ve kudretini göstermesi husûsunda göklerden aşağı kalmayacağını özellikle belirtme amacı 

taşımaktadır. (KUR’AN YOLU, 5/398, 399)  

‘Allâh’ın buyruğu bunlar arasında iner durur.’ Nesefi der ki: ‘Yâni yüce Allâh’ın emir ve hükmü 

bunlar arasında cereyan eder ve mutlak Mâlikiyeti onlardan nüfuz edip geçerli olur.’ (S. HAVVÂ, 

15/186)  
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66 / Tahrîm Sûresi 

Medîne döneminde inmiştir. 12 âyettir. Tahrîm, “haram kılmak” demektir. Adını sûrenin başındaki 

konudan almıştır. (H. T. FEYİZLİ, 1/559) 

 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

66/1-2 NİÇİN  KENDİNE  HARAM  EDİYORSUN? 

1. Ey Peygamber(im)! Kadınlarının hoşnutluğunu arayarak, Allâh’ın sana helâl kıldığı şeyi (bal 

şerbeti içmeyi) niçin (kendine) yasaklıyorsun? Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. 

2. Allah size (gerektiğinde) yeminlerinizi (kefâretle) çözmenizi meşru kılmıştır. Allah sizin 

sâhibinizdir. O hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sâhibidir. 

 

1-2.(1).’Ey Peygamber(im)! Kadınlarının hoşnutluğunu arayarak, Allâh’ın sana helâl kıldığı şeyi 

(bal şerbeti içmeyi) niçin (kendine) yasaklıyorsun? Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.’ 

Hz. Peygamber Medîne’de bir ara eşlerinin kendisinden birtakım dünyâlık isteklerde bulunması 

üzerine üzülmüş ve bir ay süreyle onlara yaklaşmamaya yemin ederek ‘îlâ’ süreci başlatmıştı (bk. 

Ahzâb 33/28; Bakara 2/226, 227). Bu hoşnutsuzlukta bir eşin bal ikram etmesi, diğer iki eşin 

kıskançlık yüzünden, şerbetin megâfir (kötü koku) koktuğunu öne sürmesi etkili olmuştur. Nitekim 

Hz. Âişe’den rivâyete göre Allâh’ın elçisi, kendisine bal ikram eden eşi Zeyneb binti Cahş’ın yanında 

uzunca süre kalınca, diğer eşleri Âişe ve Hafsa anlaşarak, Hz. Peygamber kendi yanlarına geldiğinde 

kötü bir kokunun bulunduğunu, herhâlde megâfir yediğini söylemişlerdi. Hz. Peygamber buna itiraz 

etti ve ‘Zeyneb’in yanında bal şerbeti içmiştim. Bundan sonra bal yemeyeceğim, buna yemin ettim. 

Bundam hiç kimseye söz etmeyin’, buyurdu. (Buhâri) Peygamber eşlerinin kimi dünyâlık istekleri 

de eklenince Hz. Peygamber odasına çekilmiş, bir izar (alt peştamal) örtünmüş, bir hasır, bir yastık ve 

bir namaz pöstekisi ile yetinerek, helâl olan eşyâ ve rızıkları kendisine haram kılarak münzevi bir 

yaşama girmişti. 29’uncu günün sonunda bu ayrı yaşam son bulmuştur. İşte yukarıdaki âyet bunun 

üzerine inmiştir. (Buhâri Tefsiru Sûre 66/2, Müslim Talâk 31, 32, Ebû Dâvud Edeb 135’den H. 

DÖNDÜREN, 2/897) 

(…) Allâh’ın helâl kıldığı bir şeyi, Peygamber dahi olsa, hiç kimsenin haram kılma yetkisinin 

olmadığı kuralı ortaya çıkmaktadır. Oysa Hz. Peygamber (s) o şeyi akidevi olarak ve şer’an değil, 

sâdece kendi nefsine haram kılmıştı. Ancak O, sıradan bir insan konumunda değildi ve O bir 

peygamberdi. O’nun herhangi bir şeyi kendi nefsine haram kıldığında, ümmetin de o şeyi haram ya da 
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en azından mekruh olarak kabul etme tehlikesi söz konusuydu. Veya ümmet içerisinde bâzı kimseler, 

kendi kendilerine birtakım haramlar ihdas ettiklerinde, hiç kimse bunda bir beis görmeyebilirdi. Bu 

bakımdan Allah Teâlâ, Hz. Peygamber’i (s) bu davranışı dolayısıyla şiddetle uyararak bu 

davranışından vaz geçmesini emretmiştir. (MEVDÛDİ, 6/353)   

Peygamber bile kendiliğinden helâl veya haram kılamadığına göre, insanlar Allâh’ın helâlini haram, 

haramını helâl kılamazlar. ‘Dilleriniz yalana alışageldiğinden dolayı şu helâldir, şu haramdır 

demeyin. Allâh’a yalan uydurmuş olursunuz. Allâh’a karşı yalan uyduranlar ise kurtuluşa 

eremezler.’ (16/116) anlamındaki âyet ve benzeri âyetlerle insanların helâli haram, haramı helâl 

kılmaları yasaklanmış ve böyle bir şey yapmanın Allâh’a iftirâ olacağı bildirilmiştir. Dolayısıyla 

hiçbir mümin, eşini veya bir başkasını râzı etmek veya bir çıkar sağlamak için veya başka gerekçelerle 

helâli haram, haramı helâl kılamaz, kılarsa Allâh’a iftirâ etmiş ve büyük günah işlemiştir. (İ. 

KARAGÖZ 8/107)  

Helâlı haram kılmanın hükmü: Bir kimsenin haram kıldığı şeyde maksada itibar edilir. Şâyet bir 

yemeğe tahrim etmişse, onu yememeye; câriyesini kendisine haram kılmışsa cimâ etmemeye, karısını 

haram kılmışsa belli bir niyeti olmadığı takdirde onun hakkında îlâ’ya yemin sayılır. Zıhara niyyet 

ederse zıhar, talâka niyet ederse bayin bir talâk vukû bulur. (ELMALILI, 8/148) 

(2).‘Allah size yeminlerinizi (kefâretle) çözmenizi meşru kılmıştır.’ Nesefi der ki: ‘Yâni yüce Allah 

sizin için yeminlerinizi kendi aracılığı ile çözülüp helâl kılacağınız şey olan keffâreti takdir 

buyurmuştur. Yâhut O, sizin yeminlerinizi keffâret yolu ile helâl kılmanızı size teşri buyurmuştur.’ 

(S. HAVVÂ, 15/202) 

‘Allah sizin Mevlânızdır.’ Sizin Mevlânızdan kasıt, yâni kendi öz canlarınızdan sizin için daha 

yakındır, daha önceliklidir. O bakımdan O’nun size verdiği öğüt, bizzat kendinize verdiğiniz 

öğütlerinizden daha faydalıdır.’ (Nesefi’den S. HAVVÂ, 15/202) 

Hanefilere göre, bir kimsenin talâk niyeti olmaksızın hanımını kendisine haram kılması veya ona 

yaklaşmayacağına yemin etmesi ‘îlâ’dır. Dolayısıyla bu durumdaki bir erkeğin hanımına yaklaşmadan 

önce keffâret vermesi gerekmektedir. Tam aksine talâk niyetiyle hanımını kendisine haram kılmış 

olursa, niyetinin açığa çıkması gerekir; üç talâk niyetiyle söylenmişse üç talâk; 1 veya 2 talâk niyetiyle 

söylenmişse 1 talâk sayılır. Şâyet bir kimse hanımını kastetmeksizin, ‘Bana helâl olan ne varsa, 

haram olsun’ derse, hanımı kendisine haram olmaz ama diğer helâl şeyleri yemin keffâreti 

vermeksizin kullanması câiz değildir. (Cessas’tan MEVDÛDİ, 6/356)  

 

66/3-5 HER  ŞEYİ  BİLEN  ALLAH  BANA HABER  VERDİ 

3. O zaman Peygamber, hanımlarından birine (Hz. Hafsa’ya) gizli bir söz söylemişti. Fakat o 

(hanımı), bunu (Hz. Âişe’ye) haber verdi. Allah bu (yaptığı)nı Râsûlü’ne açıklayınca, (Peygamber 

de hanımı Hafsa’ya) bu (söyledikleri)nin bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. İşte 

bunu kendisine (Hz. Hafsa’ya)  haber verince (hanımı): “Bunu sana kim haber verdi?” dedi. 

Rasûl(ullah) da: “(Herşeyi) bilen, hakkıyla haberi olan (Allah) bana haber verdi.” buyurdu. 

4. (Ey Peygamberin eşleri!) Eğer ikiniz de Allâh’a tevbe ederseniz (Allah tevbenizi kabul eder). 

Çünkü kalpleriniz (tevbeyi gerektiren bir kusura) meyletmişti. Eğer o (Peygamber’)in aleyhine 

birbirinize arka olursanız, şüphesiz Allah, bizzat onun dostu ve yardımcısıdır. Cibrîl de, 

mü’minlerin iyileri de (onun yardımcısıdır). Ayrıca melekler de ona arkadır (yardımcıdır). 
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5. (Ey Peygamber eşleri!) Eğer o sizi boşarsa, olur ki Rabbi ona (sizin yerinize), sizden daha 

hayırlı, ‘Allâh’a itaatle teslim olan’, (tam) îman eden, gönülden itaat eden, tevbekâr olan, ibâdet 

eden, oruç tutan dullar ve bâkireler verir. 

 

3-5. (3).‘O zaman Peygamber, hanımlarından birine gizli bir söz söylemişti.’ (…) (Hz.) 

Peygamber eşlerinden birine sır olarak bir söz söylemiş ve ‘bu sözü kimseye söyleme’ demişti; bu sır 

ne idi? Evvelâ ‘hadîsen’ buyurulmakla bunun bir fiil olmayıp karı ile koca arasında kalması 

gereken sâde bir sözden ibâret olduğu anlatılıyor. Fakat ne o hanımın isminin açıklanmasına, ne de bu 

sözün neden ibâret olduğunun beyan edilmesine bir sebep olmadığı için Allah Teâlâ, âyette ne onun 

ismini ne de bu sözün ne olduğunu bildirmeyerek âile arasındaki bu tür sırları bilenlerin de, onları 

yaymalarının câiz olmayacağını hatırlatmıştır. O hâlde en doğrusu bunların ‘kim ve ne olduğunu 

Allah bilir’ deyip iç yüzünü araştırmaya kalkışmamaktır. (ELMALILI, 8/153) 

Bu âyette atıfta bulunulan olay vesîlesiyle, sır verme konusunda titiz davranmak gerektiği, sır 

saklama konumunda olanların da ağır sorumluluk altında bulundukları dolaylı biçimde ifâde edilmiş 

olmaktadır. İslâm ahlâkında sır saklamaya ‘ketum olmak’ denir. Ahlâk kitaplarında sır saklamanın iki 

şeklinden söz edilir: (a) Bir kimsenin kişisel sırlarını gizli tutup, başkalarına söylememesi; (b) 

Kendisine güvenilerek sır verilen bu kimsenin bu sırrı, sır sâhibi açıklamaya izin vermediği sürece 

kendi sırrı gibi gizli tutması. İslâm ahlâkçıları sırrı bir tür emânet, onu başkalarına duyurmayı (ifşâ 

etmeyi) emânete hıyânet saymışlardır. (KUR’AN YOLU, 5/407) 

‘Ona bunu böyle anlatıverince’ o hanım söylediği sırrın duyulmuş olmasından üzülmüş olarak ve 

inkâra da kalkışmayarak birdenbire heyecanla ‘Bunu sana kim haber verdi? Dedi,’ Âişe’nin haber 

verip vermediğini öğrenmek istedi. Buna karşı Hz. Peygamber de ‘Bana o bilen ve haberdar olan 

Allah haber verdi.’ dedi. İşte kendine verilen bir sırrı saklamayıp da ne kadar gizli bir şekilde ve 

yakınına söylemiş olsa bile, Allah Teâlâ onu böyle utandırır ve hele âile arasında özellikle karı koca 

ile ilgili bir sırrı söylemek büyük pişmanlıkara sebebiyet verebilir. (ELMALILI, 6/157)   

(4).‘Eğer ikiniz de Allâh’a tevbe ederseniz’ Nesefi’nin açıklamasına göre burada hitap, onlara 

yapılan serzenişin daha anlamlı olması için iltifat yoluyla Hz. Hafsa ile Hz. Âişe’yedir. ‘kalpleriniz 

kulak vermiş olur.’ Yâni eğer Allâh’a tevbe edecek olursanız, kalpleriniz Allah’ın emrini kabul 

edecek şekilde işitmiş olur. (S. HAVVÂ, 15/203) 

Âyette tevbe etmeleri istenen Hz. Peygamberin eşleri Hz. Hafsa ve Hz. Âişe’dir. Her ikisi işbirliği 

yapıp Peygambere tavır almışlardı. Yüce Allah, her ikisinin kalplerinin haktan meylettiğini  

bildirerek yaptıklarından tevbeyi gerektirecek bir davranış olduğunu bildirdi. Peygamberimiz (s) bal 

şerbetini ve eşlerini severdi. Hz. Âişe ve Hz. Hafsa, tavırlarıyla Hz. Peygamberin sevdiklerinden 

uzak kalmasına sebep olmuşlardı. Hâlbuki onların Peygamberin sevdiğini sevmeleri  ve onu hoşnut 

edecek bir tavır içinde olmaları, şaka da olsa onu üzecek tavırlardan uzak durmaları gerekirdi. (İ. 

KARAGÖZ 8/110)   

‘Şâyet onun aleyhinde birbirinize arka çıkarsanız.’ İleri derecede kıskançlık, sırrını açıklamak gibi 

onun hoşuna gitmeyecek şeylerde yardımlaşırsanız veya sevmediği şeyleri yapma hâlinizi sürdürecek 

olursanız, ‘hiç şüphesiz ki Allah onun Mevlâsıdır,’ dostu ve yardımcısıdır. (…) ‘Cebrâil de’ aynı 

şekilde onun velîsi, dostu ve yardımcısıdır; ‘müminlerin Sâlih olanları da’ aynı şekilde onun 

velîleridir. Müminlerin sâlih olanları ise îman edip sâlih amel işleyen herkestir. ‘Bunun ardından’ 

yâni Allâh’ın, Cebrâil’in ve sâlih olan müminlerin ona yardımcı olmasından başka ‘bütün melekler 

de’ sayılarının çokluğu ile birlikte ‘ona yardımcıdırlar.’ (S. HAVVÂ, 15/203) 
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(5).‘(Ey Peygamber eşleri!) Eğer o sizi boşarsa, olur ki Rabbi ona (sizin yerinize), sizden daha 

hayırlı, ‘Allâh’a itaatle teslim olan’, (tam) îman eden, gönülden itaat eden, tevbekâr olan, ibâdet 

eden, oruç tutan dullar ve bâkireler verir.’        Hadis: Buhâri rivâyet ediyor… Enes dedi ki: Hz. 

Ömer şöyle dedi: Peygamber (sa)’in hanımları kıskançlık husûsunda ona karşı biraraya geldiler. Ben 

onlara: ‘Şâyet o sizi boşarsa, Rabbi ona sizin yerinize sizden daha iyi eşler verir’ dedim de, bu âyet-i 

kerîme indi. (S. HAVVÂ, 15/217) 

Bu nitelikler bir kadında bulunabilecek bütün hayırlı özelliklerin tümünü ifâde eder. Bir kadın 

eğitip yetiştiren bir kimse, onu bu niteliklere sâhip kılsın. Bir kadın seçecek olan kişi de bu nitelikleri 

kendisinde toplayanını seçsin. Çünkü bunlar yüce Allâh’ın peygamberi için seçtiği kimselerde 

belirlediği niteliklerdir. (S. HAVVÂ, 15/204)  

 

66/6-8 KENDİNİZİ  VE  ÂİLENİZİ  ATEŞTEN  KORUYUN 

6. Ey îman edenler! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten 

koruyun. Onun üzerinde (görevli) sert ve çok şiddetli, Allâh’ın kendilerine emrettiği şeylere baş 

kaldırmayan ve emredildikleri şeyleri yapan melekler vardır. [bk. 74/30-31] 

7. (Cehenneme girerlerken kâfirlere şöyle denir:) “Ey küfre sapanlar / inkâr edenler! Bugün 

(boşuna) bahâne üretmeyin. Siz, ancak yapmakta olduklarınızla cezâlandırılacaksınız.” (denilir.) 

8. Ey îman edenler! İhlâsla ve samîmi bir tevbe ile Allâh’a yönelin. (Böyle yaparsanız) umulur ki 

Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve sizi alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyar. O gün 

Allah, Peygamberi(’ni) ve onunla berâber olan mü’minleri utandırmayacaktır. Onların nûru  

önlerinde ve sağlarından aydınlatacaktır. (Mü’minlerin nurları birbirlerinden farklı olduklarından) 

diyecekler ki: “Ey Rabbimiz! Bizim nûrumuzu tamamla (cennete kadar devam ettir, söndürme) ve 

bizi bağışla, doğrusu sen herşeye kâdirsin.” [krş. 57/12] 

 

6-8. (6).‘Ey îman edenler! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten 

koruyun.’ Cehennem ateşine sürüklenmelerine sebep olacak fitne ve isyandan koruyarak Allâh’ın 

emirlerine, itaate götürün. Çünkü âile sâhibi kendinden sorumlu olduğu gibi, âilesinden de 

sorumludur. Zîrâ konuyla ilgili ‘Hepiniz çobansınız ve hepiniz teb’anızdan sorumlusunuz. (Buhâri, 

Müslim, Ebû Dâvud). ‘Sizin hayırlı olanınız, ehline karşı hayırlı olanınızdır.’ (İbn Mâce). Hadisleri 

bilinmektedir. (ELMALILI, 8/161)   

Abdullah b. Abbas ® şöyle demiştir: Allâh’a itaat edin. Allâh’a isyandan sakının. Âile fertlerinize 

zikri emredin, allah sizi cehennem ateşinden korur. (İbn Kesir’den İ. KARAGÖZ 8/115) 

‘Onun üzerinde (görevli) iri yapılı, haşin tabiatlı melekler vardır.’ Ki bunlara zebâni denilir. 

Bunların kabalık ve sertlikleri cehennem ehline karşıdır. Çünkü Allah onlara öyle emretmiştir. Bütün 

meleklerin vasfı da şöyledir: (ELMALILI, 8/162) ‘Onlar, Allâh’ın kendilerine buyurduğuna karşı 

gelmez ve emredildikleri şeyleri yaparlar.’ ‘Yâni yüce Allah onlara ne emir verirse hemen onu 

yaparlar; göz kırpacak bir süre kadar dahi gecikmezler, onlar emrolunan işleri yapma gücüne sâhip 

kimselerdir. O emri yerine getirmekte acze düşmezler. Bunlar zebânilerdir.’ (İbn Kesir’den S. 

HAVVÂ, 15/207)  
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(7).‘Ey kâfirler!’ yâni melekler bu kimseleri kendilerine emredildiği biçimde cehenneme 

sokarlarken kendilerine bu şekilde hitap edilir. Yâni zebâniler, kâfirleri günahlarından dolayı 

cehenneme götürürler, onlar itiraz ederek kurtulmaya çalışırlar, sonra Allah Teâlâ meleklere şöyle 

buyurur: ‘Ey kâfirler! Bugün bahâne / mâzeret üretmeyin.’ Yâni bugün özür beyan etmeyiniz, zîrâ 

makbul olmaz ve size fayda vermeyecektir. (İ. H. BURSEVİ, 21/574) 

‘Siz, ancak yapmakta olduklarınızla cezâlandırılacaksınız.” (denilir.)’ İbn Kesir şöyle demektedir: 

‘kâfirlere Kıyâmet gününde özür beyan etmeyin. Sizden kabul edilmeyecektir ve bugün sizlere sâdece 

amellerinizin karşılığı ile cezâ verilecektir; denilir.’ (S. HAVVÂ, 15/207) 

(8).‘Ey îman edenler! İhlâsla ve samîmi bir tevbe ile Allâh’a yönelin.’ Günahtan pişmanlık 

duyarak ve kesin dönüş yaparak tevbe etmektir. Muaz İbn Cebel’in ‘Nasuh Tevbesi nedir?’ sorusuna 

Allâh’ın Rasûlü şöyle cevap vermiştir: ‘Kulun yapmış olduğu günaha pişmanlık duyup ve Allâh’a 

özrünü arzedip sonra da sütün memeye dönmediği gibi o günaha dönmemektir.’ (Süyûti) Hz. Ali bir 

soru üzerine: kesin tevbenin aşağıdaki altı niteliği taşıması gerektiğini söylemiştir: (a) Geçmiş 

günahlara pişmanlık duymak, (b) Eksik farzları yerine getirmek, (c) Kul hakkını îfâ etmek, (d) 

Hasımlarla helâllaşmak, (e) Bir daha günaha dönmemek, (f) Nefsini günah ve taatte eğitmektir. 

(ELMALILI’dan) Küçük günahların yapılan ibâdetler, insanlararası güzel ilişkiler, hac, cuma 

namazı, beş vakit namazı cemaatle kılma gibi sebeplerle ve duâ ile bağışlanma ümidi vardır. Büyük 

günahların affı için ise günahın çeşidine göre kesin tevbe yanında keffâret, ona bedel sâlih bir amel 

işleme gibi ek çabanın sarfedilmesi gerekir. (Büyük günahlar için bk. Nisâ 4/31; Şûrâ 42/37; Necm 

53/32; H. DÖNDÜREN 2/898) 

Hadis: ‘Ey insanlar! Allâh’a tevbe ediniz! Çünkü ben günde yüz kere tevbe ediyorum.’ (Müslim Zikir 

42’den İ. H. BURSEVİ, 21/579) 

Günahkâr olan insanın tevbe etmesi farzdır. Günaha tevbe etmemek, ayrıca günahtır. Kur’an’da bu 

konu zulüm olarak nitelendirilmektedir: ‘Kim de tevbe etmezse işte onlar zâlimlerin ta 

kendileridir.’ (49/11, İ. KARAGÖZ 8/123) 

‘O gün Allah, Peygamberi(’ni) ve onunla berâber olan mü’minleri utandırmayacaktır.’ Kıyâmet 

gününde Allah, Peygamberi ve müminleri zelil etmeyecektir. Nesefi der ki: ‘Bu ifâdede Allâh’ın rezil 

edeceği kâfirlere bir târiz vardır.’ (S. HAVVÂ, 15/208)   

‘Onların nûru önlerinde ve sağlarından aydınlatacaktır.’ Onları cennete götüren yollarını 

aydınlatacak; Kıyâmet gününde  - Hadid sûresinde de vârid olduğu üzere – münâfıkların nurları 

söndürüleceğinde: ‘Rabbimiz, bizim için nûrumuzu tamamla, bizi bağışla.’ O korkunç anda 

günahlarının baskın çıkmasından korkarak bu sözleri söyleyeceklerdir. (S. HAVVÂ, 15/208, 209)  

Hadis: ‘Allâh’ım kalbime nur ver, kulağıma nur ver, gözüme nur ver, sağımdan nur ver, solumdan nur 

ver, önümü nur kıl, arkamı nur kıl, üzerimde nur kıl, altımda nur kıl ve beni nur kıl.’ (Buhâri Deavat 9, 

Ebû Dâvud Tatavvu 26, Titnizi Deavat 30’den İ. H. BURSEVİ, 21/587)  

 

66/9-12 KÂFİRLERE  VE  MÜNÂFIKLARA  KARŞI  CİHAD  ET 

9. Ey Peygamber(im)! Kâfirlere ve münâfıklara karşı (gereğince) cihadda bulun ve onlara sert 

davran. Onların barınacakları yer cehennemdir. O, ne kötü bir gidilecek yerdir! [bk. 9/73, 123; 

48/29] 
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10. Allah, inkâr edenlere, Nûh’un karısı ile Lût’un karısını misâl verdi. Bunlar, kullarımızdan 

iki sâlih kulun nikâhı altında idiler. Böyle iken onlara (dinde) hıyânet ettiler. (O iki peygamber) 

Allâh’(ın azâbın)dan onları, hiçbir şekilde kurtaramadılar. (O iki kadına:) “Girin ateşe (diğer) 

girenlerle berâber.” denildi. 

11, 12. Allah, îman edenlere de Firavun’un karısını örnek gösterdi. “Ey Rabbim! Bana katında, 

cennetin içinde bir ev yap ve beni Firavun’dan ve onun (kötü) işinden kurtar. Hem de beni o 

zâlimler topluluğundan selâmete çıkar.” Diye duâ etmişti. 12. (Yine inananlara) İmran’ın kızı 

Meryem’i de (örnek verdi). O ki nâmûsunu sağlamca korudu. Biz de ona rûhumuzdan üfledik. 

Hem o, Rabbinin (bütün) kelimelerini ve kitaplarını tasdik eden ve (Rabbine) gönülden itaat 

edenlerdendi. [bk. 4/156; 21/91] 

 

9-12. (9).‘Ey Peygamber(im)! Kâfirlerle’ Nesefi’nin açıklamasına göre kılıçla ‘ve münâfıklarla’ 

Nesefi’nin açıklamasına göre sert ve katı sözlerle, beliğ vaadlerle; bir görüşe göre de onları hadleri 

uygulamakla ‘cihad et!’ Yüce Allah Rasûlüne, kâfirlerle münâfıklara karşı cihad etmesini 

emretmektedir. Kâfirlerle silâh ve kıtal ile, ötekilerle ise onlara hadleri uygulamak sûretiyle cihad 

edilir. (İbn Kesir’den S. HAVVÂ, 15/210) 

‘Onlara karşı sert davran.’ (…) Allah Teâlâ bu âyette kâfir ve münâfıkları kastederek yapılmasını 

istediği cihad,  inkârcılara karşı savaşla, münâfıklara karşı da birtakım faaliyetleri gerçekleştirmek 

sûretiyle yapılabilir. Söz konusu faaliyetler de iknâ yoluyla tebliğ etmek, gerektiğinde tehdîde 

başvurmak, kaba ve sert davranmak (tâvizsiz olmak da eklenebilir, M SELMAN), tuzaklarını bozmak, 

had cezâlarını uygulamak, sırlarını ifşâ etmek vb. den ibârettir. (M. DEMİRCİ, 3/385)   

Nifak, kalpte gizli olan bir şeydir. Peygamber Efendimiz’in (s) kalplerde olan nifak ve ihlâsı 

bilmesinin herhangi bir yolu yoktur. Bunları ancak yüce Allâh’ın kendisine bildirmesiyle bilebilir. 

Bundan dolayı Allah, Peygamber Efendimiz’e münâfık olduğunu bildirdiği kimselerle diliyle cihad 

etmesini emretmiştir. Kılıçla cihadın emredilmeyişinin sebebi, münâfığın kelime-i şehâdeti diliyle 

telâffuz etmesi, dolayısıyla kanını kurtarmış olmasından ve ölünceye kadar bu sıfat üzere  bulunduğu 

sürece müslümanların tâbi olduğu hükümlere tâbi olmasından dolayıdır. (İ. H. BURSEVİ, 21/592) 

(10).‘Allah, inkâr edenlere, Nûh’un karısı ile Lût’un karısını örnek verdi. Bunlar, kullarımızdan 

iki sâlih kulun nikâhı altında idiler. Böyle iken onlara (dinde) hıyânet ettiler.’ Bu ihânet, onların 

zinâ yaptıkları anlamına gelmez. Bu ifâdenin anlamı, onların îman yolunda olan Hz. Nuh ve Hz. Lût’a 

karşı din düşmanlarıyla işbirliği yapmış olmalarıdır. İbni Abbas, hiçbir Peygamber’in hanımının zinâ 

suçu işlemediğini söylemektedir. Bu iki kadının ihânetleri dîni bakımdandı. Onlar Hz. Nuh ve Hz. 

Lût’un getirdiği dîni kabul etmemişlerdi. Hz. Nûh’un hanımı kendi toplumundaki zâlimlere 

müminleri ihbar ederken; Hz. Lût’un hanımı kocasına gelen misâfirleri ahlâksız zorbalara 

jurnalliyordu. (İbn Cerir’den MEVDÛDİ, 6/369) 

‘(O iki peygamber) Allâh’(ın azâbın)dan onları, hiçbir şekilde kurtaramadılar. (O iki kadına:) 

“Girin ateşe (diğer) girenlerle berâber.” denildi.’ İkisi de helâk olan kâfirlerle berâber cehenneme 

gittiler. Demek ki yalnız kocalarının iyiliği, Allah katındaki büyük derecesi ve peygamberliği bile, 

inkâr eden hanımlarını Allâh’ın azâbından, o şiddetli meleklerin görevli oldukları cehennem ateşinden 

kurtaramaz. İşte bu, bütün kâfirler için darb-ı mesel olmuş bir nümunedir. Peygamberler her ne kadar 

küfredenleri ıslah etmek, kurtarmak isteseler de îmâna gelmeyen, küfür ve hıyânete tevbe etmeyenleri 

eşleri bile olsa, Allâh’ın azâbından kurtaramazlar. Herkes kendi ameline göre karşılık görür. 

(ELMALILI, 8/168)  
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(11, 12).‘Allah, îman edenlere de Firavun’un karısını örnek gösterdi.’ İbn Kesir der ki: ‘Bu yüce 

Allâh’ın müminlere, eğer ihtiyaçları var ise kâfirlerle birlikte bulunmanın, kendilerine zarar 

vermeyeceğini beyan etmek üzere verdiği bir haberdir. Katâde der ki: ‘Firavun yeryüzü hâlkının en 

zorba, kâfir ve inatçısı idi. Allâh’a yemin ederim, kocasının küfrünün Rabbine itaat ettiği için 

hanımına hiçbir zararı olmadı. Bilsinler ki Allah, adâletle hüküm verendir. Kimi olursa olsun, ancak 

kendi günahından dolayı sorumlu tutar.’ (S. HAVVÂ, 15/212, 213) 

‘Hani o’ Firavun’un hanımı ‘Rabbim bana katında, cennette bir ev yap!’ ‘Beni Firavun’dan ve 

onun yaptıklarından kurtar.’ İbn Kesir der ki: ‘Beni ondan koru. Onun işledikleriyle en ufak bir 

ilişkimin olmadığını sana beyan ediyorum.’ Şunu belirtelim ki, o zâhiren ölümü dileyerek Firavun’dan 

kurtulmayı talep etmiş görünüyor. (S. HAVVÂ, 15/213) 

‘Beni zâlimler topluluğundan’ yâni bütün Firavun kavminden ‘kurtar, demişti.’ Nesefi der ki: ‘Bu 

buyrukta Allâh’a sığınmaya, O’nun himâyesine girmeyi talep etmeye ve mihnetlerle musîbetler 

başgösterdiğinde kurtuluşu dilemenin sâlih kimselerin izlediği bir yol olduğuna delil vardır.’ (S. 

HAVVÂ, 15/213) 

‘(Yine inananlara) İmran’ın kızı Meryem’i de (misâl verdi). O ki nâmûsunu sağlamca korudu.’ 

İffetini gereği gibi muhâfaza etmiş, İbn Kesir’in açıklamasına göre: ihsan (mahrem yerini sapasağlam 

korumak), iffet ve hürriyettir. Nesefi’nin açıklamasına göre de bu koruma, erkeklere karşı olmuştu. (S. 

HAVVÂ, 15/213) 

Meryem, ırzını sağlam korumuş, iffetini iyi muhâfaza etmiş, yakasını ve eteğini kale gibi sağlam 

tutup kimseye açmamıştı. Hattâ Cebrâil kendisine göründüğü vakit bile: ‘Şüphesiz ben senden 

Rahmân’a sığınırım! Eğer sende Allah korkusu varsa çekil yanımdan!’ (Meryem 19/18) diyerek 

yüce dergâha sığınmıştı. O, kendisine iftirâ etmek isteyenlerin zannettikleri gibi değil, bilâkis son 

derece temiz ve iffetli bir kızdı. Allah Teâlâ ona rûhundan üfürdü. Cebrâil (as) tam bir beşer 

sûretinde gelip ona Îsâ (as)’yı hîbe etti. (bk. Meryem 19/17-21; Ö. ÇELİK, 5/181) 

‘Biz de ona rûhumuzdan üflemiştik.’ Cebrâil Allâh’ın rûhundan onun mahrem yerine üflemişti. 

‘Rûhumuzdan’ kasıt ise, Allâh’ın hâlkettiği bir ruhtur. Onu şereflendirmek için bu rûhu kendisine 

izâfe etmiştir. Üflemeyi de kendi yüce zâtına izâfe etmesinin sebebi, bu üflemeyi emredenin kendisi 

olması dolayısıyladır. (S. HAVVÂ, 15/213)  

‘O Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etmişti.’ İbn Kesir’in açıklamasına göre; kaderini ve 

şeriatını tasdik etmişti.  (S. HAVVÂ, 15/213)  ‘ve o gönülden itaat edenlerdendi.’    Hz. Meryem 

aynı zamanda ‘kânitîn’den, yâni itaate, namaz ve ibâdete devam eden itaatkâr kullardandı. Nitekim 

‘Meryem! Rabbine gönülden itaat et, secdeye kapan ve rukû edenlerle berâber sen de rukû et.’ 

(Âl-i İmran 3/43) âyetinde de Hz. Meryem’in ibâdet ve kulluğa müdâvim biri olduğu zikredilir. (Ö. 

ÇELİK, 5/181) (Cenâb-ı Hakkın izniyle Tahrim Sûresi ve 9. Cilt tamam oldu. Rabbim okumayı ve 

amel etmeyi nasib eylesin. Âmîn, 1 Haziran 2018, 17 Ramazan 1439) 

 

________________________________________ 


