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ٍ ﻒ ﻣ ﱢﻜﻴﱠﺔٌ وِﻫﻲ ِﻣﺎﺋَﺔٌ وﻋ ْﺸﺮ آﻳ
ِ ﺳﻮرةُ اﻟْ َﻜ ْﻬ
ﺎت
َ
َ ُ ََ
َُ
َ
َ
KEHF SÛRESİ

Sûre-i Kehf de Mekkîdir. Ancak ﻮن َرﺑ َّ ُﻬ ْﻢ
َ ﺍﺻ ِﺒ ْﺮ ﻧ َ ْﻔ َﺴ
َ ﻳﻦ ﻳ َ ْﺪ ُﻋ
َ ﻚ َﻣﻊَ اﻟ َّ۪ﺬ
ْ [ َو18/28]
âyetinin Medenî olduğuna dair bir kavil de vardır.
Âyetleri: Yüz on.
Kelimeleri: Bin2 beş yüz yetmiş yedi.
Harfleri: Altı bin üçyüz3 altmış.
Fâsılası:  اharfidir.
Sebeb-i nüzûlünde sâhib-i Siyer İbn İshak’ın şöyle bir rivayet
naklettiği zikrolunuyor: Nadr b. Hâris Kureyş’in şeytanlarından idi,
Resûlullah’a ezâ ederdi, adâvete kalkışırdı. Hîre’ye gitmiş, orada Rüstem
ve İsfendiyar hikâyelerini öğrenmişti. Resûlullah sallallâhu aleyhi ve
sellem bir meclise oturup Allah’ı zikir ve ümem-i sâlifenin başlarına
gelen musibetleri kavmine tahdis ettiği vakit kalkar kalkmaz Nadr
arkasından gelip o meclise oturur; “ey ma‘şer-i Kureyş, vallahi ben ondan
daha güzel söylerim, geliniz size onun anlattıklarından daha güzelini
anlatayım4” der, sonra onlara Fâris mülûkünden anlatırdı. Kureyş, bunu
Utbe b. Muayt ile beraber Medine’deki ahbâr-ı Yehûd’a göndermişler
ve demişler ki: “Onlara Muhammed’den ve sıfatından5 sorunuz ve
kelâmını haber veriniz. Çünkü onlar eski kitab ehlidir. Onlarda enbiyâ
ilminden bizde bulunmayan ma‘lûmât vardır.” Binâen‘aleyh ikisi çıkıp
Medine’ye varmışlar, dedikleri gibi ahbâr-ı Yehûd’a sormuşlar, ahbâr-ı
Yehûd demişler ki: “Ona şu üçten sorunuz:
1
2
3
4
5

M: “ ”آ
B -“Bin”.
B: “üç”.
B: “anlatırım”.
B: “sıfâtından”.
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[3218] 1. O fityeden (o genç yiğitlerden) ki evvel zamanda gittiler,
işleri ne idi? Zira bunların hikâyesi acîbdir.
2. O recül-i tavvâftan (yani o dolaşan adamdan) ki Arz’ın meşrıklarına
?ve mağriblerine ermişti, bunun kıssası nedir
?3. Rûhtan sorunuz, nedir o
Eğer size onları haber verirse nebîdir ittibâ‘ ediniz, yoksa bir lâfcıdır,
ne isterseniz yapınız.” Bunun üzerine Nadr ve refîki Mekke’ye avdet
”edip Kureyş’e: “Size Muhammed ile aramızı fasledecek şey getirdik
diyerek Yehûd’un dediklerini haber vermişler, gelmişler, Resûlullah’a
”sual etmişler. Resûlullah “sorduklarınızı1 yarın haber veririm
buyurmuş, istisnâ yapmamış, yani “inşaallah = Allah dilerse” dememiş,
gitmişler. Resûlullah, on beş gece durmuş vahiy gelmemiş, hatta Mekke
ahâlisi: “Muhammed bize yarına vaad etti, hâlbuki bu gün on beş gün,
sorduğumuza cevap vermiyor” diye dedikoduya başlamışlar, binâen‘aleyh
çok sıkılmıştı. Derken Cebrâil Allah teâlâ’dan Ashâb-ı Kehf sûresiyle
geldi ki onlara hüznünden dolayı Allah’ın mu‘âtebesini ve sordukları
اﻟﺮو ِ ۜح ﻗُ ِﻞ o fitye ile o recül-i tavvâfın kıssalarını muhtevîdir.
َو َ ْﺴٔـَﻠُﻮﻧ َ َ
ﻚ َﻋ ِﻦ ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻴﻼ
ُّ [el-İsrâ 17/85] kavl-i celîli de
اﻟﺮ ُ
وح ﻣ ْﻦ اَ ْﻣﺮِ َرﺑّ۪ﻲ َو َﻣٓﺎ اُو۫ﺗ۪ﻴ ُﺘ ْﻢ ﻣ َﻦ ا ْﻟﻌ ْﻠ ِﻢ ا َّﻻ ﻗَ ۪ﻠ ً
2
beraberdi. Tefsirlerin birçoğunda tesadüf edilen bu rivayetin esası işte
B: “sorduklarınıza”.
İbn İshâk, Sîre, s. 197-202; İbn Hişâm, es-Sîre, I, 300-302:
وﻛﺎن اﻟﻨﻀﺮ ﺑﻦ اﳊﺎرث ﻣﻦ ﺷﻴﺎﻃﲔ ﻗﺮﻳﺶ ،وﳑﻦ ﻛﺎن ﻳﺆذي رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،وﻳﻨﺼﺐ ﻟﻪ اﻟﻌﺪاوة ،وﻛﺎن ﻗﺪ ﻗﺪم اﳊﲑة ،وﺗﻌﻠﻢ ﺎ أﺣﺎدﻳﺚ
ﻣﻠﻮك اﻟﻔﺮس ،وأﺣﺎدﻳﺚ رﺳﺘﻢ واﺳﺒﻨﺪﻳﺎر ،ﻓﻜﺎن إذا ﺟﻠﺲ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﳎﻠﺴﺎ ﻓﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﷲ ،وﺣﺬر ﻗﻮﻣﻪ ﻣﺎ أﺻﺎب ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ ﻣﻦ
ﻧﻘﻤﺔ اﷲ ،ﺧﻠﻔﻪ ﰲ ﳎﻠﺴﻪ إذا ﻗﺎم ،ﰒ ﻗﺎل :أﻧﺎ واﷲ ﻳﺎ ﻣﻌﺸﺮ ﻗﺮﻳﺶ ،أﺣﺴﻦ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻣﻨﻪ ،ﻓﻬﻠﻢ إﱄ ،ﻓﺄﻧﺎ أﺣﺪﺛﻜﻢ أﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺜﻪ ،ﰒ ﳛﺪﺛﻬﻢ ﻋﻦ ﻣﻠﻮك ﻓﺎرس
ورﺳﺘﻢ واﺳﺒﻨﺪﻳﺎر ،ﰒ ﻳﻘﻮل :ﲟﺎذا ﳏﻤﺪ أﺣﺴﻦ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻣﲏ؟...
Taberî, Câmiu’l-beyân, XVII, 592-593:
ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ،ﻗﺎل :ﺛﲏ ﺷﻴﺦ ﻣﻦ أﻫﻞ ﻣﺼﺮ ،ﻗﺪم ﻣﻨﺬ ﺑﻀﻊ وأرﺑﻌﲔ ﺳﻨﺔ ،ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ ،ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮوي أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻄﱪي ﻗﺎل :ﺑﻌﺜﺖ
ﻗﺮﻳﺶ اﻟﻨﻀﺮ ﺑﻦ اﳊﺎرث ،وﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ أﰊ ﻣﻌﻴﻂ إﱃ أﺣﺒﺎر ﻳﻬﻮد ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﻓﻘﺎﻟﻮا ﳍﻢ :ﺳﻠﻮﻫﻢ ﻋﻦ ﳏﻤﺪِ ،
وﺻ ُﻔﻮا ﳍﻢ ﺻﻔﺘﻪ ،وأﺧﱪوﻫﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ ،ﻓﺈ ﻢ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب اﻷول،
ُ
ﻳﻬﻮد ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،ووﺻﻔﻮا ﳍﻢ أﻣﺮﻩ وﺑﻌﺾ ﻗﻮﻟﻪ،
وﻋﻨﺪﻫﻢ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻷﻧﺒﻴﺎء ،ﻓﺨﺮﺟﺎ ﺣﱴ ﻗﺪﻣﺎ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﻓﺴﺄﻟﻮا أﺣﺒﺎر َ
ﻧﱯ ﻣﺮﺳﻞ ،وإن
وﻗﺎﻻ إﻧﻜﻢ أﻫﻞ اﻟﺘﻮراة ،وﻗﺪ ﺟﺌﻨﺎﻛﻢ ﻟﺘﺨﱪوﻧﺎ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ ﻫﺬا ،ﻗﺎل :ﻓﻘﺎﻟﺖ ﳍﻢ أﺣﺒﺎر ﻳﻬﻮد :ﺳﻠﻮﻩ ﻋﻦ ﺛﻼث ﻧﺄﻣﺮﻛﻢ ّﻦ ،ﻓﺈن أﺧﱪﻛﻢ ّﻦ ﻓﻬﻮ ّ
ِ
ﻃﻮاف ،ﺑﻠﻎ
ﻣﺘﻘﻮل ،ﻓـََﺮأوا ﻓﻴﻪ رأﻳﻜﻢ :ﺳﻠﻮﻩ ﻋﻦ ﻓﺘﻴﺔ ذﻫﺒﻮا ﰲ اﻟﺪﻫﺮ اﻷ ﱠول ،ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ أﻣﺮﻫﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻛﺎن ﳍﻢ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺠﻴﺐ .وﺳﻠﻮﻩ ﻋﻦ رﺟﻞ ّ
ﱂ ﻳﻔﻌﻞ ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ ّ
ﻣﺘﻘﻮل ،ﻓﺎﺻﻨﻌﻮا ﰲ أﻣﺮﻩ ﻣﺎ
رﺟﻞ
ﻓﻬﻮ
ﻛﻢ،
ﳜﱪ
ﱂ
ﻫﻮ
وإن
ﱠﺒﻌﻮﻩ،
ﺗ
ﻓﺎ
ﻧﱯ
ﻓﺈﻧﻪ
ﺑﺬﻟﻚ،
ﻛﻢ
أﺧﱪ
ﻓﺈن
ﻫﻮ؟
ﻣﺎ
اﻟﺮوح
ﻋﻦ
وﺳﻠﻮﻩ
ﻧﺒﺆﻩ؟
ﻛﺎن
ﻣﺎ
ﺎ،
وﻣﻐﺎر
ﻣﺸﺎرق اﻷرض
ّ
ّ
ﺑﺪا ﻟﻜﻢ .ﻓﺄﻗﺒﻞ اﻟﻨﻀﺮ وﻋﻘﺒﺔ ﺣﱴ ﻗَ ِ
ﻳﻬﻮد أن ﻧﺴﺄﻟﻪ ،ﻋﻦ
أﺣﺒﺎر
ﻧﺎ
ﺮ
أﻣ
ﻗﺪ
ﳏﻤﺪ،
وﺑﲔ
ﺑﻴﻨﻜﻢ
ﻣﺎ
ﺑﻔﺼﻞ
ﺟﺌﻨﺎﻛﻢ
ﻗﺪ
ﻳﺶ:
ﺮ
ﻗ
ﻣﻌﺸﺮ
ﻳﺎ
ﻓﻘﺎﻻ
ﻳﺶ،
ﺮ
ﻗ
ﻋﻠﻰ
ﻣﻜﺔ
ﻣﺎ
ﺪ
ْ
َ
ُﺧِﱪُُﻛ ْﻢ
أﻣﻮر ،ﻓﺄﺧﱪوﻫﻢ ﺎ ،ﻓﺠﺎءوا رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،ﻓﻘﺎﻟﻮا :ﻳﺎ ﳏﻤﺪ أﺧﱪﻧﺎ ،ﻓﺴﺄﻟﻮﻩ ﻋﻤﺎ أﻣﺮوﻫﻢ ﺑﻪ ،ﻓﻘﺎل ﳍﻢ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ :أ ْ
َﻏ ًﺪا ِﲟَﺎ ﺳﺄﻟْﺘُ ْﻢ َﻋْﻨﻪُ ،وﱂ ﻳﺴﺘﺜﻦ ﻓﺎﻧﺼﺮﻓﻮا ﻋﻨﻪ ،ﻓﻤﻜﺚ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﲬﺲ ﻋﺸﺮة ﻟﻴﻠﺔ ،ﻻ ُﳛ ِﺪث اﷲ إﻟﻴﻪ ﰲ ذﻟﻚ وﺣﻴﺎ ،وﻻ ﻳﺄﺗﻴﻪ ﺟﱪاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ

1
2
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bu suretle İbn İshak’ın bir nakline râci‘dir. Gerçi vahiy Resûlullah’ın
yed-i ihtiyârında olmayan bir ihbâr-ı ilâhî olduğu cihetle onun arzusuna
tâbi‘ değildir. Ümid edildiği zamanda gelmemesi ve li-hikmetin teahhur
etmesi câizdir. Ve bu onun za‘fı değil, bilakis indî olmadığına delâlet
eden bir kuvveti olur. İbtidâ-yı nübüvvetten, risaletin vürûduna kadar
vahyin bir müddet için tevakkuf ettiği de vâki‘dir. Ancak ahkâm terettüb
eden husûsâtta beyânın vakt-i hâcetten teahhuru câiz olmamak kavl-i
muhtârdır. Ve’d-Duhâ sûresinin de bir iki gün vahyin tehiri dolayısıyla
nâzil olduğu sahihtir.1 Binâen‘aleyh Cenâb-ı Hakk’ın ilk vahyini Gār-ı
Hirâ’da gönderdiği [3219] Resûlüne Sûre-i Kehf ’i indireceği zaman
da ona evvelemirde beş on gün Ashâb-ı Kehf ’in çektiği sıkıntılardan
bilfiil bir numune müşahede ettirerek indirmiş olması çok mâkuldür.
Ma‘amâfîh İbn İshak’ın bu rivayeti usûl-i hadisçe ihticâca sâlih bir haber
değildir.
Evvelen: İbn Cerîr Taberî gösteriyor ki bunun senedinde İbn İshak
“ ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺷﻴﺦ ﻣﻦ أﻫﻞ ﻣﺼﺮ ﻗﺪم ﻣﻨﺬ ﺑﻀﻊ وأرﺑﻌﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎسkırk küsür
seneden beri gelmiş Mısırlı bir şeyh bana tahdis etti, o İkrime’den o İbn
Abbas’tan” demiştir. Binâen‘aleyh senedde bir mechul vardır. Rivâyet-i
za‘îfedir2. İbn İshak rivayeti zayıf görmüş, iltizam etmemiştir.
Sâniyen: Bâlâda rûh sualinde naklettiğimiz vechile Sahîh-i Buhârî
ile Sahîh-i Müslim’de Abdullah b. Mes‘ud’dan tahric edilen rivayete
muhaliftir.
Sâlisen: Ekser rivâyâta ve İbn İshak’ın dahi tafsîline göre, bu sûrede
haber verilen Ashâb-ı Kehf hâlis dîn-i Îsâ üzere îmân-ı tevhid ile hareket
etmiş ve kendilerini puta taptırmak veya idam etmek için tâkip ve
tazyik eden kavimlerine karşı mücahedeye azm ile dinlerinin muhafazası

1
2

 وﺣﱴ أﺣﺰ َن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ، واﻟﻴﻮم ﲬﺲ ﻋﺸﺮة ﻗﺪ أﺻﺒﺤﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﳜﱪﻧﺎ ﺑﺸﻲء ﳑﺎ ﺳﺄﻟﻨﺎﻩ ﻋﻨﻪ، َو َﻋ َﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﻏﺪا: ﺣﱴ أرﺟﻒ أﻫﻞ ﻣﻜﺔ وﻗﺎﻟﻮا،اﻟﺴﻼم
 ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎﺗﺒﺘﻪ إﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ، ﺑﺴﻮرة أﺻﺤﺎب اﻟﻜﻬﻒ،وﺟﻞ
ُ وﺳﻠﻢ ُﻣﻜ
ّ ،ْﺚ اﻟﻮﺣﻲ ﻋﻨﻪ
ّ  ﻣﻦ اﷲ، ﰒ ﺟﺎءﻩ ﺟﱪاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم،وﺷﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﻪ أﻫﻞ ﻣﻜﺔ
ّ ﻋﺰ
ِ ﺣﺰﻧﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﺧﱪ ﻣﺎ ﺳﺄﻟﻮﻩ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ أﻣﺮ
ِ
ِ
َ
.«وح ِﻣ ْﻦ أ َْﻣ ِﺮ َرﱢﰊ َوَﻣﺎ أُوﺗِﻴﺘُ ْﻢ ِﻣ َﻦ اﻟْﻌِْﻠ ِﻢ إِﻻ ﻗَﻠِﻴﻼ
ﺮ
اﻟ
ﻞ
ﻗ
وح
ﺮ
اﻟ
ﻦ
ﻋ
ﻚ
ﻧ
ﻮ
ﻟ
ﺄ
ﺴ
ﻳ
»و
وﺟﻞ
ﻋﺰ
اﷲ
وﻗﻮل
،اف
اﻟﻄﻮ
اﻟﺮﺟﻞ
و
ﺘﻴﺔ
اﻟﻔ
ِ
ُ
ُ
ﱡ
ﱡ
َ
َ
َ
ُ
ْ ََ ّ ّ
ّ
Buhârî, Tefsîr, 93:
.« »ﻣﺎ ودﻋﻚ رﺑﻚ وﻣﺎ ﻗﻠﻰ: ﻓﻨﺰﻟﺖ، ﻣﺎ أرى ﺻﺎﺣﺒﻚ إﻻ أﺑﻄﺄك، ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ: ﻗﺎﻟﺖ اﻣﺮأة:  ﲰﻌﺖ ﺟﻨﺪﺑﺎ اﻟﺒﺠﻠﻲ:ﻋﻦ اﻷﺳﻮد ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﻗﺎل
B: “Rivayeti za îftir”.
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uğrunda dağa çıkmış, mağaraya gizlenmiş birkaç gençten ibaret Îsevî
bir zümre-i mü’minîndir. Binâen‘aleyh bunların kıssası târîh-i Nasârâ’ya
ta‘alluk ettiğinden Hazret-i Îsâ’yı kabul etmeyen Yehûd ahbârının bu
gençlere ait bir keramet kıssasını kabul ederek sual ettirmiş olmaları
müsteb‘ad görünür. Gerçi Fahreddin Râzî’nin beyânına göre bazıları
Ashâb-ı Kehf ’in Mûsâ aleyhisselâm’dan evvel olup Hazret-i Mûsâ’nın
bunları zikrettiğini ve Yehûd’un sual etmelerinin sebebi de bu olduğunu
söylemiş, bazıları da Îsâ aleyhisselâm’dan evvel Kehf ’e girdiklerini
ve Hazret-i Îsâ bunların haberini ihbar eylemiş olduğunu ve Îsâ ile
Muhammed aleyhisselâm arasındaki vakitte ba‘s olunduklarını söylemiş,
diğer bazıları da Îsâ aleyhisselâm’dan sonra girdiklerini söylemiştir, ki
Kaffâl’dan ve Taberî’den [3220] de nakledildiği üzere İbn İshak’tan
mervî olan da budur.1 Şu hâlde İbn İshak’ın kavlince Yehûd’un bunu
sual etmemesi îcab eder.
Râbi‘an: Bu sûrede başlıca üç kıssa vardır ki Ashâb-ı Kehf kıssası ve
mütemmimâtı, Mûsâ ve Hızır kıssası, Zülkarneyn kıssasıdır. Eğer sebebi2 nüzûl üç sual idiyse, her biri bunlardan birine dair olmak lâzım gelirdi.
Yoksa burada istitrâden diğer bir kıssaya geçilmiş de rûh suâlinin cevâbı
başka bir sûreye ifraz edilmiş demek münâsib olmazdı.
Hâmisen: Evvelki sûrede rûh âyetinin, bu sûrede Zülkarneyn
kıssasının sarih bir suâle cevap oldukları Kur’an’da musarrah olduğundan
muhakkaktır. Ve zâhir olan da bu iki suâlin aynı zamanda değil, ayrıca
sorulmuş olmalarıdır. Bununla beraber bu ikisinde اﻟﺮو ِح
َ َ َو َ ْﺴٔـَﻠُﻮﻧ
ُّ ﻚ َﻋ ِﻦ
[el-İsrâ 17/85], ﻚ َﻋ ْﻦ ِذي ا ْﻟﻘَ ْﺮﻧ َ ْﻴ ِﻦ
َ َ [ َو َ ْﺴٔـَﻠُﻮﻧel-Kehf 18/83] diye sual tasrih
edilmiş olduğu hâlde, Ashâb-ı Kehf kıssasının bu suretle îrad edilmemesi
bunun da Mûsâ ve Hızır kıssası gibi doğrudan doğru bir tezkir olduğunu
ifade eder. Rivâyet-i mezkûre3 bu cihetle de makduhtur.
1

Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXI, 453. Krş. Taberî, Câmiu’l-beyân, XVII, 606-607:

2
3

 وﳍﺬا، ﻓﻘﻴﻞ إ ﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم وأن ﻣﻮﺳﻰ ذﻛﺮﻫﻢ ﰲ اﻟﺘﻮراة، أﻣﺎ اﻟﺰﻣﺎن اﻟﺬي ﺣﺼﻠﻮا ﻓﻴﻪ،اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻨﺎس ﰲ زﻣﺎن أﺻﺤﺎب اﻟﻜﻬﻒ وﰲ ﻣﻜﺎ ﻢ
 إ ﻢ دﺧﻠﻮا اﻟﻜﻬﻒ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﻴﺢ وأﺧﱪ اﳌﺴﻴﺢ ﲞﱪﻫﻢ ﰒ ﺑﻌﺜﻮا ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺑﲔ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم وﺑﲔ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ:اﻟﺴﺒﺐ ﻓﺈن اﻟﻴﻬﻮد ﺳﺄﻟﻮا ﻋﻨﻬﻢ وﻗﻴﻞ
. وﺣﻜﻰ اﻟﻘﻔﺎل ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق، وﻗﻴﻞ إ ﻢ دﺧﻠﻮا اﻟﻜﻬﻒ ﺑﻌﺪ اﳌﺴﻴﺢ،ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
B: “esbâb-ı”.
B: “mezkur”.
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Sâdisen: Bunda “hüznünden dolayı bir mu‘âtebe” denilmesi de doğru
ِ َ  ﻓَﻠَﻌَﻠâyetidir. Bu ise bir
değildir. Bundan murad ﻔﺎ
َ ـﻊ ﻧ َ ْﻔ َﺴ
ً  اَ َﺳ-إﻟﻰ- ...ﻚ
ٌ َّﻚ ﺑَﺎﺧ
mu‘âtebe değil, sûrenin başındaki zevk-i hamd ile mütenâsib bir irşad
ve takviyedir.
Velhâsıl sebeb-i nüzul hakkındaki mezkur üç sual rivayeti vücûhen
makduhtur. Ve nitekim Sıhâh’ta tahric edilmemiştir. Binâen‘aleyh bu
sûrenin tefsîrinde buna istinad câiz olamaz.
Sûrenin ibtidâsındaki âyetler gösteriyor ki, asıl sebeb-i nüzul اﻪﻠﻟُ َوﻟ ًَﺪا
ّٰ اﺗ َّ َﺨ َﺬ
denilmiş olmasıdır. Bunun ilimde yeri olmayan büyük bir yalan olduğunu
beyan ile kāillerini inzar ve tevhîde davet için bu sûre inzal buyurulmuş,
Zülkarneyn suâlinin cevâbı da bunun tetimmesinden olmuştur.
[3221] Evvelâ Nasrâniyetin müşriklere karşı gizli çalıştığı ilk devrine
ta‘alluk eden ve Nasârâca mâruf bulunan Ashâb-ı Kehf kıssası Allah’tan
başka ilâh ittihaz eden bir kavme karşı mahza tevhid için mücahede
etmek ve Allah’ın rahmet ve tevfîkine ermek üzere çekilmiş birkaç genç
bir gün veya daha az bir zaman gibi gelip geçen nice senelerden sonra
nihâyet gāye-i halâsa ermiş olmasından ibaret ve diğer âyât-ı ilâhiyeye
nazaran taaccüb edilmemesi lâzım gelen bir kıssa-i keramet olduğu
beyânıyla, sonraki Hıristiyanlar gibi Allah’a veled isnad edenlerin
kizbine ve âyât-ı ilâhiyeyi inkâr eyleyenlerin mahvına istidlâl edilmek
ِ و ُﻗ ْﻞ ﻋ ٓ اَن ِﺪﻳ ِﻦ ر ۪ ِﻻ َ ْﻗﺮ
için sevkedilmiş ve nihâyetinde de ﺪا
ً ب ﻣ ْﻦ ٰﻫ َﺬا َر َﺷ
َ
َ َ
ّ َ َ َْ ْ ٰ َ
[18/24] emriyle muvaffakiyet-i Muhammediyenin bundan pek yakın bir
müddette zuhûru ümidi va‘d ü tebşir olunmuş, yani onların beklediği
üç yüz dokuz seneden çok az bir müddet zarfında İslâm’ın galebesi
tahakkuk edeceği anlatılmıştır. Ve bu suretle bu sûredeki üç kıssadan
her biriyle mazhariyet-i Muhammediyede cereyan edecek merâtib-i
ِ ﺎن ﻳﺮﺟﻮﺍ ﻟ ِ َﻘٓﺎء رﺑ ِ ۪ﻪ ﻓَ ْﻠﻴﻌﻤ ْﻞ ﻋﻤﻼ
tecelliyâta misâl verilerek ﺤﺎ َو َﻻ ُ ْ ﺮِ ْك
ً ﺻﺎﻟ
ُ ْ َ َ َﻓَ َﻤ ْﻦ ﻛ
َ ً َ َ َ َْ
َّ َ
ﺪا
ً [ ﺑِﻌِﺒَﺎدَةِ َرﺑّ ِ ۪ﻪ ٓ اَ َﺣ18/110] daveti ilan olunmuştur.
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اﻪﻠﻟِ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ اﻟﺮَّ ۪ﺣﻴ ِﻢ
ّٰ ﺑ ِ ْﺴ ِﻢ

ِ ِ
ِ ﴾ ﻗَ ِﻴ١﴿ ۜﺟﺎ
ِ ِِ
ـﻮ ً۔
ﺳﺎ
ً ﻤﺎ ﻟ ُﻴ ْﻨ ِﺬ َر ﺑ َ ْﺄ
ً ّ
َ ﺎب َوﻟ َْﻢ ﻳ َ ْﺠﻌَ ْﻞ ﻟ َُﻪ ِﻋ
َ َاَ ْﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ّٰﻪﻠﻟ اﻟ َّـ ۪ﺬ ٓي اَ ْﻧ َﺰ َل َﻋ ٰﻠﻰ َﻋ ْﺒﺪه ا ْﻟـﻜﺘ
ِ
ِ
ِ
ِ ﻮن اﻟﺼﺎﻟ ِ َﺤ
﴾٢﴿ ۙ ﻨﺎ
ُ ﻳﺪا ﻣ ْﻦ ﻟ َُﺪ ْﻧ
ً َﺷ ۪ﺪ
ً ﺮﺍ َﺣ َﺴ
ً ﺎت اَ َّن ﻟ َُﻬ ْﻢ اَ ْﺟ
َ ﻴﻦ اﻟ َّ ۪ﺬ
َ ـﻪ َو ُﺒَ ّﺸ َﺮ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ
َّ َ ُ ﻳﻦ ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠ
ِ
﴾ َﻣﺎ ﻟ َُﻬ ْﻢ ﺑ ِ ۪ﻪ ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻠ ٍﻢ َو َﻻ٤﴿ َﺪا
ۗ ً اﻪﻠﻟُ َوﻟ
ّٰ ﻳﻦ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ اﺗ َّ َﺨ َﺬ
ً َ ﻴﻦ ۪ﻓﻴﻪ اَﺑ
َ ﴾ َو ُ ْﻨ ِﺬ َر اﻟ َّ۪ﺬ٣﴿ ۙ ﺪا
َ َﻣﺎﻛِ ۪ﺜ
ِ
ِ
ِ
ِ َ ﴾ ﻓَﻠَﻌَﻠ٥﴿ ﻮن اِ َّﻻ ﻛَ ِﺬ ًﺑﺎ
ﻚ
َ ـﻊ ﻧ َ ْﻔ َﺴ
َ ُ ت ﻛَﻠِ َﻤﺔ ً ﺗ َ ْﺨ ُﺮ ُج ﻣ ْﻦ اَ ْﻓ َﻮﺍﻫﻬِ ْﻢ ۜ اِ ْن ﻳ َ ُﻘﻮﻟ
ْ ِﻻٰﺑَٓﺎﺋ ِﻬ ْﻢ ۜ ﻛَ ُﺒ َﺮ
ٌ َّﻚ ﺑَﺎﺧ
ِ َﻋ ٰﻠٓﻰ ٰاﺛَﺎرِ ِﻫ ْﻢ اِ ْن ﻟ َْﻢ ﻳ ْﺆ ِﻣ ُﻨﻮﺍ ﺑ ِ ٰﻬ َﺬا ا ْﻟ َﺤ ۪ﺪ
ِ اﻻ َْر
ض ز۪ﻳﻨَﺔ ً ﻟ َﻬَﺎ
ْ ﴾ اِﻧَّﺎ َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ َﻣﺎ َﻋﻠَﻰ٦﴿ ﻔﺎ
ً ﻳﺚ اَ َﺳ
ُ
ِ ﴾ َو ِﺍﻧَّﺎ ﻟ ََﺠ٧﴿ ﻟِﻨَﺒﻠُ َﻮﻫ ْﻢ اَﻳُّﻬ ْﻢ اَﺣﺴﻦ َﻋ َﻤﻼ
ﺖ
َ ُﺎﻋﻠ
َ ﴾ اَ ْم َﺣ ِﺴ ْﺒ٨﴿ ۜﻴﺪا ُﺟ ُﺮ ًزا
ً ﺻ ۪ﻌ
ً
ُ َ ْ ُ ُ ْ
َ ﻮن َﻣﺎ َﻋﻠ َ ْﻴﻬَﺎ
ِ
﴾٩﴿ ﺒﺎ
ً ﺎب ا ْﻟﻜَ ْﻬ ِﻒ َوﺍﻟﺮَّ ۪ﻗﻴ ِﻢ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻣ ْﻦ ٰاﻳَﺎﺗِﻨَﺎ َﻋ َﺠ
َ اَ َّن اَ ْﺻ َﺤ
[3222] Meâl-i Şerîfi
Hamd O Allah’a ki kuluna kitab indirdi, hem ona hiçbir yamıklık
yapmaksızın (1). Dosdoğru, ledünnünden şiddetli bir be’s ile inzar
etmek ve sâlih sâlih ameller yapan mü’minlere şunu müjdelemek için ki
kendilerine cidden güzel bir ecir var (2). Ebediyyen onda ârâm edecekler
(3). Hem şunları inzar etmek için ki “Allah veled edindi” demekteler (4).
Buna dair ne kendilerinin bir ilmi vardır ne de babalarının. O ne büyük
bir kelime ki ağızlarından çıkıyor, sırf bir yalan söylüyorlar (5). Şimdi
bu söze inanmazlarsa belki arkalarından esef ile kendini üzeceksin (6).
Biz yeryüzündeki şeyleri ona bir ziynet yaptık ki insanları imtihan
edelim; hangisi daha güzel bir amel yapacak? (7). Bununla beraber şu
da muhakkak ki Biz onun üzerinde ne varsa hepsini bir kuru toprak
etmekteyiz (8). Yoksa Ashâb-ı Kehf ü Rakīm bizim âyâtımızdan1 bir
acîbe oldular mı sandın? (9)
[3223] {ِ }اَ ْﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ّٰﻪﻠﻟElhamdülillah { }اﻟ َّـ ۪ﺬيO öyle bir Allah ki }اَ ْﻧ َﺰ َل َﻋﻠٰﻰ
ِ ِِ
}وﻟ َْﻢ ﻳ َ ْﺠﻌَ ْﻞ ﻟ َُﻪ ِﻋ َ ۔
{2ﺎب
َ hem de onun için
َ َ َﻋ ْﺒﺪه ا ْﻟـﻜﺘkitabı kuluna indirdi {ـﻮﺟ ًﺎ
1
2

B: “âyetlerimizden”.
ِ
M ve B: “ﺎب َﻋﻠﻰ َﻋْﺒ ِﺪ ِﻩ
َ َ”اَﻧـَْﺰَل اﻟْـﻜﺘ. Meal kısmında “kuluna kitap indirdi” denilmişti, tefsir kısmında ise, âyetin
ibaresinde sehven yapılan takdim-tehir sebebiyle “kitabı kuluna indirdi” şeklinde vurguda değişiklik
yapılmıştır.
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hiçbir i‘vicâc yapmayarak A dolambaçlı değil, çarpık değil, yalanı yanlışı
ِ
yok {ﻤﺎ
ً  }ﻗَ ّ ِﻴdosdoğru bir hâkim olmak üzere A indirdi ﻳﺪا
ً ﺳﺎ َﺷ ۪ﺪ
ً }ﻟ ُﻴ ْﻨ ِﺬ َر ﺑ َ ْﺄ
ِ
{ـﻪ
ُ  ﻣ ْﻦ ﻟ َ ُﺪ ْﻧki tarafından bir be’s-i şedîdi -pek şiddetli bir azab olan âhiret
ِ
ِ ﻮن اﻟﺼﺎﻟ ِ َﺤ
azâbını- inzar ile haber versin {ﺎت
َ ﻴﻦ اﻟ َّ ۪ﺬ
َ }و ُﺒَ ِّﺸﺮَ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ
َ ve iyi
َّ َ ُ ﻳﻦ ﻳ َ ْﻌﻤَﻠ
ِ
ِ
۪
۪
işler yapan mü’minlere şunu müjdelesin {ﺪا
ً َ ﻴﻦ ﻓﻴﻪ اَﺑ
ً ﺮﺍ َﺣ َﺴ
ً }اَ َّن ﻟ َُﻬ ْﻢ اَ ْﺟ
َ  َﻣﺎﻛﺜ.ﻨﺎ
onlara öyle güzel bir ecir muhakkak ki onda ebediyen kalacaklar.
İnzârın kimlere olacağına gelince:
{ﻳﻦ
ّٰ “ }ﻗَﺎﻟُﻮﺍ اﺗ َّ َﺨ َﺬAllah,
ً اﻪﻠﻟُ َوﻟ
َ }و ُ ْﻨ ِﺬ َر اﻟ َّ۪ﺬ
َ Hem şunları inzar etsin için ki {َﺪا
veled ittihaz” etti dediler A bunlar melâikeye “Allah’ın kızları” diyen
Arab müşrikleri, Üzeyr’e “Allah’ın oğlu” diyen Yehûd, “Mesih Allah’ın
oğlu” diyen Nasârâ’dır. Ma‘amâfîh bu hususta Nasârâ hepsinden ziyade
musırdır. Zira bunu dinlerinin birinci esası addetmişlerdir.1 }ﻣﺎ ﻟ َُﻬ ْﻢ
َ
2۪ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
{ ﺑﻪ ﻣ ْﻦ ﻋ ْﻠ ٍﻢ َو َﻻ ﻻٰﺑَٓﺎﺋﻬ ْﻢBunun hakkında ne kendilerinin ne babalarının
hiçbir ilimleri yoktur. A Yani bunu söyleyenler bildiklerinden değil
bilmediklerinden, babalarını yani atalarını yahut “baba” tâbir ettikleri
papalarını taklid ederek söylerler, hâlbuki babalarınınki de ilimden
değildir. Zira ilim bunu kabul etmez. { ﻛَﻠِ َﻤﺔ ً ﺗ َ ْﺨ ُﺮ ُج ِﻣ ْﻦ اَ ْﻓ َﻮﺍﻫِﻬِ ْﻢ3ت
ْ [ }ﻛَ ُﺒ َﺮ3224]
Sade ağızlarından çıkan bir kelime olmak cihetiyle büyüdü A Allah’a
karşı büyük bir cür’et, azîm bir kebîre olan büyük bir laf oldu.
Burada “âbâ” ve “kelime” tâbirlerinin Nasârâ ıstılâhından olduğuna
dikkat edilirse bu kelimenin en ziyade onların ağzından çıktığına ve
onların ağzından büyüdüğüne bir tenbih anlaşılır. Müfessirîn bunu
ihtâra lüzum görmemişlerse de bu işaret vâzıhtır. Âbâ-yı Nasârâ “‘Mesih
oğlumdur’ diye semâdan bir ses geldi” derler dururlar {ﻮن اِ َّﻻ ﻛَ ِﺬ ًﺑﺎ
َ ُ }اِ ْن ﻳ َ ُﻘﻮﻟ
başka değil, sırf bir yalan söylerler.
ِ ﻚ ﻋ ٰﻠٓﻰ ٰاﺛَﺎرِﻫِ ْﻢ اِ ْن ﻟ َْﻢ ﻳ ْﺆ ِﻣ ُﻨﻮﺍ ﺑ ِ ٰﻬ َﺬا ا ْﻟ َﺤ ۪ﺪ
ِ َ  }ﻓَﻠَﻌَﻠİmdi onlar4 bu
{ﻔﺎ
ً ﻳﺚ اَ َﺳ
َ َ ـﻊ ﻧ َ ْﻔ َﺴ
ُ
ٌ َّﻚ ﺑَﺎﺧ
hadîse, yani bu yeni kitaba inanmazlarsa sen arkalarından esef ile hemen
hemen kendini tüketeceksin A yani ey bu kitabı kendisine indirdiğim
1
2
3
4

B -“Zira bunu dinlerinin birinci esası addetmişlerdir”.
M ve B: “”ﺑﺬﻟﻚ.
B: “”ﺗﱪت.
B “onlar”.

15

16

KEHF SÛRESİ - Hak Dini Kur’an Dili

kulum ve resûlüm Muhammed! Bu kitaba inanmayanlar helâk olacaklar,
fakat sen o büyük söyleyen yalancıların iman etmediklerine şimdiden
öyle üzülüyorsun ki iman etmezler de helâk olurlarsa arkalarından
edeceğin esef âdetâ kendini tüketecek dereceyi bulacak, binâen‘aleyh
sen onlara esef etme, gam yeme de sana bu kitabı indiren Allah’a hamd
ederek îfâ-yı vazife et.

ِ اﻻ َْر
{ض ز۪ﻳﻨَﺔ ً ﻟ َﻬَﺎ
ْ  }اِﻧَّﺎ َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ َﻣﺎ َﻋﻠَﻰÇünkü Biz yeryüzündeki şeyleri ona
-yani Arz’a- bir ziynet kıldık { }ﻟِﻨَ ْﺒﻠ ُ َﻮ ُﻫ ْﻢ اَﻳُّ ُﻬ ْﻢ اَ ْﺣ َﺴ ُﻦ َﻋ َﻤ ًﻼki onları, yani mü’min
ve gayr-i mü’min insanları mübtelâ kılalım, hangisi amelen daha güzel
imtihan edelim A yani tecribe eder gibi fiilen tebeyyün ettirelim de
ona göre güzel iş yapan muhsinlere ecr-i hasen, kötülere de be’s-i şedîd
ِ }و ِﺍﻧَّﺎ ﻟ ََﺠ
verelim. {ﻴﺪا ُﺟ ُﺮ ًزا
َ ُﺎﻋﻠ
ً ﺻ ۪ﻌ
َ Bununla beraber şu da [3225]
َ ﻮن َﻣﺎ َﻋﻠ َ ْﻴﻬَﺎ
muhakkak ki Biz o yeryüzündekileri kuru bir toprağa çevirmekteyiz.
A Bugün gözler kamaştıran o ziynetler, yarın bakarsın dünden yokmuş
gibi harâb ü türâb olup gidecek. Onun için güzel amel o fâni ziynetlere
kapılmakta değil, onun bâkī olan hâlıkına hizmet etmektir.1 Binâen‘aleyh
o helâk olacaklara esef ile üzülmemeli, vakit geçirmemeli de bu imtihan
meydanında en güzel amele çalışmalıdır.
{ﺖ
َ  }اَ ْم َﺣ ِﺴ ْﺒYoksa zannettin mi ki {ِﺎب ا ْﻟﻜَ ْﻬ ِﻒ َوﺍﻟﺮَّ ۪ﻗﻴﻢ
َ  }اَ َّن اَ ْﺻ َﺤAshâb-ı
Kehf ü Rakīm A “Kehf” dağda mağara ve bilhassa geniş olanı ki
küçüğüne “gār” denilir. Türkçesi “in”dir. “Rakīm”, bizim “kitâbe” tâbir
ettiğimiz yazılı taş veya maden veya sâireden levha demektir. Yani ber
vech-i âtî kıssaları zikrolunacak olan Kehf ve Rakīm sâhibleri }ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ِﻣ ْﻦ
{ﺒﺎ
ً  ٰاﻳَﺎﺗِﻨَﺎ َﻋ َﺠâyetlerimizden bir acîbe oldular? A Yani kuru topraklardan
şâyân-ı hayret ziynetler çıkarıp insanları ibtilâ ile imtihan eden ve bu
1

ﭘﺮدﻩدارى ﻣﻴﻜﻨﺪ در ﻗﺼﺮ ﻗﻴﺼﺮ ﻋﻨﻜﺒﻮت
ﺑﻮم ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻰزﻧﺪ ﺑﺮ ﻃﺎرم اﻓﺮاﺳﻴﺎب
[Müellifin notu]
Tursun Bey, Târîh-i Ebü’l-Feth isimli eserinde Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethettikten sonra
Ayasofya’yı gezerken bu beyti şu şekilde okuduğunu aktarır:
ﭘﺮدﻩدارى ﻣﻴﻜﻨﺪ در ﻃﺎق ﻛﺴﺮى ﻋﻨﻜﺒﻮت
ﻗﻠﻌﻪ اﻓﺮاﺳﻴﺎب
ٔ ﺑﻮم ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻰزﻧﺪ در
“Örümcek Kisrâ’nın penceresinde perdedarlık yapıyor, baykuş Efrâsiyâb’ın kalesinde nöbet bekliyor.”
(Tursun Beğ, Târîh-i Ebü’l-Feth, haz. Mertol Tulum, s. 56, İstanbul: Ketebe Yayınları, 2020).
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suretle en güzel amelleri ibtilâ içinde izhar eyleyen ve nihâyet bütün o
ziynetleri mahvettiği hâlde güzel iş yapanları güzel ecir ile ebedîleştirecek
olan kudret-i ilâhiyemizin hepsi acâib1 ve bedî‘ olan âsâr u alâmâtı
meyanından Ashâb-ı Kehf ve Rakīm tek bir acîbe, şaşılacak bir âyet mi
oldular sandın? Hayır, bunda şaşılacak bir şey yoktur. En güzel amelleri2,
en şâyân-ı hayret alâmetleri sonu türab olan dünya ziynetine, dünya
hayâtına aldanmayan mübtelâlar içinden izhar etmek âdet-i ilâhiyedir.
Allah ona benzemez daha neler yapmış ve yapacaktır.3 Binâen‘aleyh
başkaları [3226] taaccüb etseler de daha büyük âyetlere mazhar ve daha
güzel amel kendisinden matlub olan sen o zanda bulunmayarak şunu
yâd et:

ِ
ﺪا
َ اِ ْذ اَ َوى ا ْﻟ ِﻔ ْﺘﻴَﺔُ اِﻟ َﻰ ا ْﻟﻜَ ْﻬ ِﻒ ﻓَ َﻘﺎﻟُﻮﺍ َرﺑَّﻨَ ٓﺎ ٰاﺗِﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻟ َُﺪ ْﻧ
ً ﻚ َر ْﺣ َﻤﺔ ً َو َﻫ ّ ِﻴ ْﺊ ﻟ َﻨَﺎ ﻣ ْﻦ اَ ْﻣﺮِﻧَﺎ َر َﺷ
ِ ِ
ٓ
ي ا ْﻟ ِﺤ ْﺰﺑ َ ْﻴ ِﻦ
ُّ َﺎﻫ ْﻢ ﻟِﻨَ ْﻌﻠ َ َﻢ ا
َ َ﴾ ﻓ١٠﴿
َ ﻀ َﺮ ْﺑﻨَﺎ َﻋﻠٰﻰ ٰاذَاﻧﻬِ ْﻢ ﻓﻲ ا ْﻟﻜَ ْﻬ ِﻒ ِﺳ ۪ﻨ
ُ َ﴾ ﺛُﻢَّ ﺑَﻌَ ْﺜﻨ١١﴿ ۙ ﻴﻦ َﻋ َﺪ ًدا
﴾١٢﴿ ﺪا
۟ ً اَ ْﺣ ٰﺼﻰ ﻟ ِ َﻤﺎ ﻟ َ ِﺒ ُﺜٓﻮﺍ اَ َﻣ
Meâl-i Şerîfi
O vakit ki o genç yiğitler Kehf ’e çekildiler de şöyle dediler: “Ya Rabbenâ!
Bizlere ledünnünden bir rahmet ihsan eyle ve bizim için işimizden bir
muvaffakiyet hazırla” (10). Bunun üzerine müteʿaddid seneler Kehf ’te
kulakları üzerine vurduk (11). Sonra da onları baʿs ettik ki hep bilelim
iki hizbin hangisi bekledikleri gayeyi iyi hesab etmiş. (12).
{ﻀ َﺮ ْﺑﻨَﺎ َﻋﻠٰٓﻰ ٰاذَاﻧِﻬِ ْﻢ
َ َ }ﻓDerken kulakları üzerine vurduk A yani yatırdık
uyuttuk { إﻟﺦ...ِي ا ْﻟ ِﺤ ْﺰﺑ َ ْﻴﻦ
ُّ َ }ﻟِﻨَ ْﻌﻠ َ َﻢ اbilelim iki hizbin hangisi ilh... A burada
“bilelim” demek fiilen tebeyyün, tahakkuk ettirelim de kendileri dahi
anlasın ve iki hizibden birisi muvahhid, mü’min olan Ashâb-ı Kehf,
1
2
3

B: “acîb”.
B: “amellerin”.
Ebû Ali İbn Sina Şifâ’sının zaman bâbında demiştir ki: “Hakîm Aristatalis zikretti ki, müteellihînden
bir kavme Ashâb-ı Kehf ’in hâline şebîh bir hâl ârız oldu.” İbn Sina bunu naklettikten sonra demiştir ki:
“Tarih bunların Ashâb-ı Kehf ’ten mukaddem olduklarına delâlet eder” [Müellifin notu].

17

KEHF SÛRESİ - Hak Dini Kur’an Dili

birisi de hasımları olan müşriklerdir. Âyette görüleceği üzere Ashâb-ı
Kehf uyandıkları zaman işlerinde muvaffak olduklarını, gayelerinde
isabet ettiklerini gördüler ve rahmet-i ilâhiyeye kavuştular.
[3227] Bu icmalden sonra bunların dinleri, işleri ne idi? Kehf ’e
?ne gaye için çekildiler ve nasıl kaldılar, sonra da nasıl ba‘s olundular
Tafsîline gelince:

ِ ِ
ى ﴿َ ﴾١٣و َرﺑ َ ْﻄﻨَﺎ َﻋﻠٰﻰ
ﺺ َﻋﻠ َ ْﻴ َ
ﻚ ﻧَﺒَﺎ َُﻫ ْﻢ ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖ ۜ اﻧ َّ ُﻬ ْﻢ ﻓ ْﺘﻴَﺔٌ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ ﺑ ِ َﺮﺑِّﻬِ ْﻢ َوزِ ْدﻧ َ ُ
ﻧ َ ْﺤ ُﻦ ﻧ َ ُﻘ ُّ
ﺎﻫ ْﻢ ُﻫ ًﺪ ۗ

ُﻗﻠُﻮﺑِﻬِ ْﻢ اِ ْذ ﻗَﺎﻣﻮﺍ ﻓَ َﻘﺎﻟُﻮﺍ َرﺑُّﻨَﺎ َرب اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ ِ
ﺍﻻ َْر ِ
ض ﻟ َْﻦ ﻧ َ ْﺪ ُﻋ َﻮ ۬ﺍ ِﻣ ْﻦ دُوﻧ ِ ۪ﻪ ٓ اِﻟ ًٰﻬﺎ ﻟ َ َﻘ ْﺪ ُﻗ ْﻠـﻨَ ٓﺎ
ﺍت َو ْ
ُ
ُّ َّ

ِ
ﻮن َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ﺑ ِ ُﺴ ْﻠﻄ َﺎ ٍن ﺑ َ ّ ِﻴ ٍ ۜﻦ ﻓَ َﻤ ْﻦ
َﻄﺎ ﴿ٰ ﴾١٤ﻫ ٓ ُﺆ َ ٓ۬ﻻ ِء ﻗَ ْﻮ ُﻣﻨَﺎ اﺗ َّ َﺨ ُﺬوﺍ ِﻣ ْﻦ دُوﻧ ِ ۪ﻪ ٓ ٰاﻟِﻬَﺔ ً ۜﻟ َْﻮ َﻻ ﻳ َ ْﺄﺗُ َ
ا ًذا َﺷﻄ ً
ِِ
اَﻇْﻠ َ ُﻢ ِﻣﻤَّ ِﻦ ا ْﻓﺘَ ٰﺮى َﻋﻠَﻰ ّٰ ِ ِ
اﻪﻠﻟ َ ﻓَ ْﺄ ُو۫ ٓﺍ اِﻟ َﻰ
ون اِ َّﻻ ّٰ
ﻮﻫ ْﻢ َو َﻣﺎ ﻳ َ ْﻌ ُﺒ ُﺪ َ
اﻪﻠﻟ ﻛَﺬ ًﺑﺎۜ ﴿َ ﴾١٥وﺍذ ْ
اﻋﺘَ َﺰ ْﻟ ُﺘ ُﻤ ُ
ِ
ِ
ِ
ﻘﺎ ﴿َ ﴾١٦وﺗ َ َﺮى اﻟ َّﺸ ْﻤ َﺲ
ا ْﻟﻜَ ْﻬ ِﻒ ﻳ َ ْﻨ ُﺸ ْﺮ ﻟَﻜُ ْﻢ َرﺑُّﻜُ ْﻢ ﻣ ْﻦ َر ْﺣ َﻤ ِﺘ ۪ﻪ َو ُﻬَ ّ ِﻴ ْﺊ ﻟَﻜُ ْﻢ ﻣ ْﻦ اَ ْﻣﺮِﻛُ ْﻢ ﻣ ْﺮﻓَ ً
ِ
ِ
ﺿﻬ ْﻢ ذ َ َ ِ
اﻟﺸ َﻤﺎ ِل َو ُﻫ ْﻢ ۪ﻓﻲ
او ُر َﻋ ْﻦ ﻛَ ْﻬ ِﻔﻬِ ْﻢ ذ َ َ
ات ا ْﻟﻴَ ۪ﻤﻴ ِﻦ َوﺍذَا ﻏَ َﺮﺑ َ ْ
اذَا ﻃَﻠَﻌَ ْ
ﺖ ﺗ َ َﺰ َ
ات ّ
ﺖ ﺗ َ ْﻘﺮِ ُ ُ
ِ
ٍ ِ
ﻚ ِﻣﻦ ٰاﻳ َ ِ
ﺪا
ﻴﺎ ُﻣ ْﺮ ِﺷ ً ۟
اﻪﻠﻟِ ۜ َﻣ ْﻦ ﻳ َ ْﻬ ِﺪ ّٰ
ﺎت ّٰ
اﻪﻠﻟُ ﻓَ ُﻬ َﻮ ا ْﻟ ُﻤ ْﻬﺘَ ِۚﺪ َو َﻣ ْﻦ ﻳُ ْﻀﻠِ ْﻞ ﻓَﻠ َ ْﻦ ﺗ َ ِﺠ َﺪ ﻟ َُﻪ َوﻟ ِ ًّ
ﻓَ ْﺠ َﻮ ﻣ ْﻨ ُﻪ ۜ ٰذﻟ َ ْ
اﻟﺸ َﻤﺎ ِۗل َوﻛَ ْﻠﺒﻬ ْﻢ ﺑ َ ِ
ات ا ْﻟﻴَ ۪ﻤﻴ ِﻦ َوذ َ َ ِ
ﻂ
ﺎﺳ ٌ
ﺎﻇﺎ َو ُﻫ ْﻢ ُر ُﻗﻮدٌ ۗ َوﻧُ َﻘﻠِّ ُﺒ ُﻬ ْﻢ ذ َ َ
﴿َ ﴾١٧وﺗ َ ْﺤ َﺴ ُﺒ ُﻬ ْﻢ اَ ْﻳ َﻘ ً
ات ّ
ُُ
ﺖ ِﻣﻨﻬﻢ ﻓِﺮﺍرﺍ وﻟ َﻤﻠِ ْﺌ َ ِ
ِذرﺍﻋﻴﻪِ ﺑِﺎ ْﻟﻮ ۪ﺻ ِ
ﺒﺎ ﴿﴾١٨
ﻴﺪۜ ﻟَﻮِ اﻃَّـﻠ َ ْﻌ َ
ﺖ ﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ ُر ْﻋ ً
َ
َ َْ
ﺖ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ﻟ ََﻮﻟ َّْﻴ َ ْ ُ ْ َ ً َ ُ
ِ ِ
ِ
ﺾ
َوﻛَ ٰﺬﻟ ِ َ
ﺎﻫ ْﻢ ﻟﻴَﺘَ َﺴٓﺎءَﻟُﻮﺍ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ ْﻢ ۜ ﻗَﺎ َل ﻗَٓﺎﺋ ٌﻞ ﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ ﻛَ ْﻢ ﻟ َ ِﺒ ْﺜ ُﺘ ْﻢ ۜ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﻟ َ ِﺒ ْﺜﻨَﺎ ﻳ َ ْﻮ ً
ﻣﺎ اَ ْو ﺑ َ ْﻌ َ
ﻚ ﺑَﻌَ ْﺜﻨَ ُ
ﺎﺑﻌَﺜُٓﻮﺍ اَ َﺣ َﺪﻛُ ْﻢ ﺑ ِ َﻮرِﻗِﻜُ ْﻢ ٰﻫ ِﺬ ۪ه ٓ اِﻟ َﻰ ا ْﻟ َﻤ ۪ﺪﻳﻨَﺔِ ﻓَ ْﻠﻴَ ْﻨﻈ ُ ْﺮ اَﻳُّﻬَٓﺎ
ﻳ َ ْﻮ ٍم ۜ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ َرﺑُّﻜُ ْﻢ اَ ْﻋﻠ َ ُﻢ ﺑ ِ َﻤﺎ ﻟ َ ِﺒ ْﺜﺘُ ْﻢ ﻓَ ْ
ﺪا ﴿ ﴾١٩اِﻧ َّ ُﻬ ْﻢ اِ ْن ﻳ َ ْﻈﻬَ ُﺮوﺍ
ﻜ ْﻢ ﺑِﺮِ ْز ٍق ِﻣ ْﻨ ُﻪ َو ْﻟﻴَﺘَﻠَﻄ َّْﻒ َو َﻻ ﻳُ ْﺸﻌِ َﺮ َّن ﺑ ِ ُ
ﺎﻣﺎ ﻓَ ْﻠﻴَ ْﺄﺗ ِ ُ
اَ ْز ٰﻛﻰ ﻃ َﻌَ ً
ﻜ ْﻢ اَ َﺣ ً
ِ
ِ
ﻚ اَ ْﻋﺜَ ْﺮﻧَﺎ
ﺪا ﴿َ ﴾٢٠وﻛَ ٰﺬﻟ ِ َ
َﻋﻠ َ ْﻴﻜُ ْﻢ ﻳ َ ْﺮ ُﺟ ُﻤﻮﻛُ ْﻢ اَ ْو ﻳُ ۪ﻌ ُ
ﻴﺪوﻛُ ْﻢ ۪ﻓﻲ ﻣﻠ َِّﺘﻬِ ْﻢ َوﻟ َْﻦ ﺗُ ْﻔﻠِ ُﺤ ٓﻮﺍ ا ًذا اَﺑ َ ً
ِ
ﻋﻠَﻴﻬِﻢ ﻟِﻴﻌﻠَﻤ ٓﻮﺍ اَ َّن وﻋ َﺪ ّٰ ِ
ﻮن ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ ْﻢ اَ ْﻣ َﺮ ُﻫ ْﻢ
ﺎز ُﻋ َ
ﺐ ۪ﻓﻴﻬَﺎ ۚ ا ْذ ﻳَﺘَﻨَ َ
اﻟﺴ َ
َْ
َ ْ ْ َْ ُ
اﻪﻠﻟ َﺣ ٌّﻖ َوﺍ َ َّن َّ
ﺎﻋﺔ َ َﻻ َر ْ َ
ﻳﻦ ﻏَﻠ َ ُﺒﻮﺍ َﻋﻠٰٓﻰ اَ ْﻣﺮِﻫِ ْﻢ ﻟ َﻨَﺘ َّ ِﺨ َﺬ َّن َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ
اﺑ ُﻨﻮﺍ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ﺑُ ْﻨﻴَ ً
ﺎﻧﺎۜ َرﺑُّ ُﻬ ْﻢ اَ ْﻋﻠ َ ُﻢ ﺑِﻬِ ْﻢ ۜ ﻗَﺎ َل اﻟ َّ ۪ﺬ َ
ﻓَﻘَﺎﻟُﻮﺍ ْ
ِ
ِ
ﺎدﺳ ُﻬ ْﻢ ﻛَ ْﻠ ُﺒ ُﻬ ْﻢ َر ْﺟ ً ِ
ﺐ
ﻮن ﺛَﻠٰﺜَﺔٌ َرﺍﺑ ِ ُﻌ ُﻬ ْﻢ ﻛَ ْﻠ ُﺒ ُﻬ ْﻢ ۚ َو َ ُﻘﻮﻟ ُ َ
ﺪا ﴿َ ﴾٢١ﺳﻴَ ُﻘﻮﻟ ُ َ
َﻣ ْﺴ ِﺠ ً
ﻮن َﺧ ْﻤ َﺴﺔٌ َﺳ ُ
ﻤﺎ ﺑﺎ ْﻟﻐَ ْﻴ ۚ
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ِ َ ﻮن ﺳﺒﻌﺔٌ وﺛ
ﻴﻞ ۠ ﻓَ َﻼ ﺗُ َﻤﺎرِ ۪ﻓﻴﻬِ ْﻢ اِ َّﻻ
ٌ ﺎﻣ ُﻨ ُﻬ ْﻢ ﻛَ ْﻠ ُﺒ ُﻬ ْﻢ ۜ ُﻗ ْﻞ َرﺑّ۪ٓﻲ اَ ْﻋﻠ َ ُﻢ ﺑِﻌِﺪَّﺗِﻬِ ْﻢ َﻣﺎ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ ُﻬ ْﻢ اِ َّﻻ ﻗَ ۪ﻠ
َ َ ْ َ َ َُو َ ُﻘﻮﻟ
ِ
ِ
ِ ﺮﺍ ۖ َو َﻻ ﺗَﺴﺘَ ْﻔ
﴾٢٢﴿ ﺪا
۟ ً ﺖ ۪ﻓﻴﻬِ ْﻢ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ اَ َﺣ
ً ﻣ َﺮٓﺍءً ﻇ َﺎﻫ
ْ

[3229] Meâl-i Şerîfi
Biz sana onların kıssalarını doğru olarak naklediyoruz: Hakikat bunlar,
birkaç genç yiğit Rablerine iman ettiler, biz de hidâyetlerini artırdık ve
kalblerine râbıta verdik (13). O vakit ki kıyam ettiler de dediler: “Bizim
Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbi, biz ihtimâli yok O’ndan başka bir
ilâha tapmayız. Doğrusu o surette cidden saçma söylemiş oluruz
(14). Şunlar şu bizim kavmimiz olacaklar, tuttular O’ndan başka
ilâhlar edindiler; onlara karşı açık bir burhan getirselerdi ya. Artık bir
yalanı Allah’a iftira edenden daha zâlim kim olabilir? (15). Mâdem
ki onlardan ve Allah’tan mâʿadâ taptıklarından uzleti ihtiyar ettiniz,
o hâlde Kehf ’e (mağaraya) çekilin ki sizin için Rabbiniz rahmetinden
kısmet neşretsin ve size işinizden bir kolaylık hazırlasın” (16). Güneşi
görüyorsun a1 doğduğu vakit Kehf ’lerinden sağ tarafa meyleder,
battığı vakit de onları sol tarafa makaslar ve onlar, onun içinde bir
geniş sahadadır. Bu işte Allah’ın âyâtındandır2. Allah her kime hidâyet
ederse işte o ermiştir, her kimi de saptırırsa artık onu irşad edecek bir
velî bulamazsın (17). Bir de onları uyanıklar zannedersin hâlbuki
uykudadırlar3, ve Biz onları sağa sola çeviririz, köpekleri de medhalde
iki kolunu uzatmış, üzerlerine çıkavarsan mutlaka onlardan döner
kaçardın ve her hâlde onlardan dehşet [3230] dolardın (18). Yine
böyle onları baʿs de ettik ki aralarında soruşsunlar diye. İçlerinden bir
söyleyen “ne kadar durdunuz?” dedi, “bir gün yahut bir günün birazı”
dediler. “Ne kadar durduğunuza” dediler, “Rabbiniz aʿlemdir. Şimdi siz
birinizi şu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın hangisi yiyecekçe
daha temiz ondan size bir rızık getirsin. Hem çok kurnaz davransın
1
2
3

B: “ya”.
B: “âyetlerindendir”.
M: “uykudalardır”.
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ve zinhar sizi birine sezdirmesin (19). Çünkü ellerine geçirirlerse sizi
muhakkak recmederler yahut milletlerine döndürürler ve bu takdirde
ebedâ felah bulamazsınız” (20). Bu suretle de kendilerine vukuf peydâ
ettirdik ki Allah’ın vaadi hak olduğunu ve Sâat hakikaten şüphesiz
bulunduğunu bilsinler. O sırada aralarında emirlerine nizâʿ ediyorlardı,
bunun üzerine dediler ki: “Üstlerine bir bina yapın, Rableri onları daha
iyi bilir.” Onların emri üzerine galebe etmiş olanlar “elbette” dediler,
“biz bunların üzerine bir mescid ediniriz” (21). “Üçtür, dördüncüleri
köpekleri” diyecekler; “beştir, altıncıları köpekleri” diyecekler, gayb
taşlama. “Yedidir ve sekizincileri köpekleri1” diyecekler, de ki: “Onların
adedlerine Rabbim aʿlemdir, onları ancak pek azı bilir.” Artık bunlar
hakkında kimse ile zâhirî bir2 münakaşadan başka münakaşa etme ve
bunlar hakkında onlardan kimseye bir şey sorma (22).
{ﻚ ﻧَﺒَﺎ َُﻫ ْﻢ ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖ
َ ﺺ َﻋﻠ َ ْﻴ
ُّ  }ﻧ َ ْﺤ ُﻦ ﻧ َ ُﻘBiz sana bunların mühim haberlerini
hakkıyla kıssa ederek anlatıyoruz. A Şöyle ki:
{ٌ }اِﻧ َّ ُﻬ ْﻢ ﻓِ ْﺘﻴَﺔHakikaten bunlar bir fityedir.

“Fitye” genç, delikanlı, yiğit demek olan “fetâ”nın cem‘-i kılletidir.
Demek ki kıssanın ibret teşkil eden hakikatinde bunların isimleri ve
adedleri ve memleketleri bellenmek lâzım değildir. Hüviyetleri olmak
üzere şâyân-ı ehemmiyet olan birinci nokta şu vasıflarıdır: Birkaç
genç yiğitten ibaret bir cem‘-i kıllet {ﺎﻫ ْﻢ ُﻫﺪًى
ُ َ  } ٰا َﻣﻨُﻮﺍ ﺑِﺮَﺑِّﻬِ ْﻢ َوزِ ْدﻧki [3231]
kendilerinin Rabbine iman ettiler ve kendilerine hidâyeti müzdâd kıldık
ِ
{}و َرﺑ َ ْﻄﻨَﺎ َﻋﻠٰﻰ ﻗُﻠُﻮﺑِﻬِ ْﻢ
َ ve kalblerine râbıta verdik A metânetleştirdik ﺎﻣﻮﺍ
ُ َ}ا ْذ ﻗ
ِ }رﺑُّﻨَﺎ َرب اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
ِ ﺍﻻ َْر
{ ﻓَﻘَﺎﻟُﻮﺍo vakit kıyam ettiler de dediler ki {ض
ْ ﺍت َو
َ bizim
َّ ُّ
ِ
ِ
ِ
۪
Rabbimiz, bütün semâvât u Arz’ın Rabbidir { }ﻟ َْﻦ ﻧ َ ْﺪ ُﻋ َﻮ ۬ﺍ ﻣ ْﻦ دُوﻧﻪ ٓ اﻟ ًٰﻬﺎbiz
ِ
O’ndan başkasına hiçbir vakit ilâh demeyiz {َﻄﺎ
ً  }ﻟ َ َﻘ ْﺪ ُﻗ ْﻠـﻨَ ٓﺎ ا ًذا َﺷﻄdoğrusu
o vakit akıldan uzak, hadden efzun bir yalan söylemiş oluruz A çünkü
ondan başka ilâh muhaldir, yalandır. İşte bu yiğitlerin işlerinin esası bu
idi. Müşriklere karşı kıyam ile i‘lân-ı tevhid.
1
2

B: “köpekleridir”.
B -“bir”.
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Bu kıyâmın sûret-i cereyânı hakkında muhtelif rivayetler vardır.
Muhammed b. İshak’ın nakline göre şöyle zikredilmiştir: Ehl-i İncil’in
işi herc ü merc oldu, içlerinde cerâim büyüdü, mülûk tuğyan etti. Bu
melikler putlara tapıyor, putlar için kurbanlar kesiyorlardı. Bu babda
pek ileri gidenlerden biri de Rum mülûkünden Dekyanus idi. Rum
diyarını dolaşıp putperestliği kabul etmeyen Îsevîleri katlediyordu,
nihâyet Ashâb-ı Kehf ’in şehri olan Dekinos’a indi. İner inmez ehl-i
imanı tâkip ve derdestini emretti, ehl-i iman şuraya buraya kaçıp
gizlenmişlerdi. Şehrin küffârından tâyin ettiği zâbıtası ehl-i imanı
tâkip ediyor, gizlendikleri yerlerden çıkarıp Dekyanus’a getiriyorlardı.
O da putlara kurban kesilen mezbahalara sevkedip putperestlikle katl
beyninde tahyir ediyordu. Alçak dünya hayatına rağbet edip bu katlden
korkanlar dediğini yapıyorlar, hayât-ı ebediyeyi tercih edenleri de
katledip, parçalayıp şehrin sûruna ve kapılarına asıyordu.
Bunu gören o birkaç genç, Rum’un zâdegânından ve bir kavle göre
melikin havâssından hür gençlerdi, çok [3232] müteessir oldular, bu
fitnenin def‘i için Allah teâlâ’ya gözyaşlarıyla tazarrû‘ ederek namaz kılıp
dua ediyorlardı. Cebbarın avenesi bunları ihbar ettiler, binâen‘aleyh
halvetlerinde bastırıp huzûruna ihzar ettirdi ve biraz şeyler söyledikten
sonra bunları ya putlara ibadet veya ölüm ile tahyir etti. O vakit o
yiğitler de “bizim” dediler, “bir ilâhımız vardır ki azamet ve ceberûtu
semâvât ve Arz’ı doldurdu. Biz O’ndan başka birine ilâh demeyiz, asla
taabbüd etmeyiz, senin davetine ikrar vermek ihtimâlimiz ebediyen
yoktur, hükmün ne ise yap.” Binâen‘aleyh üzerlerindeki fâhir elbiselerin
soyulmasını emredip yanından çıkardı ve kendisi mühim bir iş için
Ninova şehrine gitti ve avdet edinceye kadar onlara teemmül için
mühlet verdi; ittibâ‘ ederlerse ederler, yoksa diğer müslimîne yaptığını
yapacaktı. Bunun üzerine yiğitler dinlerini muhafaza için karar verip
şehrin yakınındaki Benclüs dağında sarp bir mağaraya gizlenmeye karar
verdiler. Her biri babasının hânesinden bir şey aldı, bazısını tasadduk
ettiler, mütebâkīsini nafaka edindiler ve gidip mağaraya sığındılar. Gece
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gündüz namaz kılıyorlar, Allah teâlâ’ya enîn ü figān ile niyaz ediyorlardı.
Nafakaları işini Yemliha’ya tefviz ettiler. O sabahleyin bir miskin
kıyafetine girerek şehre giriyor, lâzım olanı alıyor, biraz da havâdis
tecessüs edip arkadaşlarına dönüyordu.
Cebbar şehre avdet edinceye kadar bu suretle durdular. Gelir gelmez
bunları talep ve babalarını celbettirdi. Babaları onların kendilerine isyan
ve mallarını yağma ile çarşılarda israf edip dağa kaçtıklarını söyleyerek
i‘tizar ettiler. Yemliha fenalığı görünce pek az azık alıp ağlayarak vardı
ve arkadaşlarına dehşeti haber verdi. Ağlaşarak secdelere kapanıp Allah’a
yalvardılar, sonra başlarını kaldırıp oturdular, yapacakları iş hakkında
konuşuyorlardı. Derken Allah teâlâ bunlara bir uyku verdi, yattılar1,
nafakaları başuçlarında uyudular kaldılar. Beride [3233] Dekyanus
hiddetinden ne yapacağını düşünüyordu. Onları uyutan Allah teâlâ
bunun gönlüne de mağaranın kapısını seddetmeyi getirdi. Binâen‘aleyh
Dekyanus mağaranın kapısının ördürülmesini emretti. “Açlıktan
susuzluktan ölsünler, mağaraları kabirleri olsun” dedi, öyle yaptılar.
Dekyanus’un hânesinde imanını gizleyen iki mü’min vardı, birinin
adı Pendros öbürününki Runas idi. Bunlar Ashâb-ı Kehf ’in isimlerini
ve neseblerini ve kıssalarını iki kurşun levhaya yazıp bir bakır tabuta
koyarak yapılan duvarın içine koymayı kararlaştırdılar ve yaptılar2.3
1
2

3

B -“yattılar”.
Taberî, Câmiu’l-beyân, XVII, 606-609:
 وﻓﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻋﻠﻰ، ﺣﱴ ﻋﺒﺪوا اﻷﺻﻨﺎم وذﲝﻮا ﻟﻠﻄﻮاﻏﻴﺖ، َﻣﺮِج أﻣﺮ أﻫﻞ اﻹﳒﻴﻞ وﻋﻈُﻤﺖ ﻓﻴﻬﻢ اﳋﻄﺎﻳﺎ وﻃﻐﺖ ﻓﻴﻬﻢ اﳌﻠﻮك: ﻗﺎل،ﻋﻦ اﺑﻦ إﺳﺤﺎق
، وذﺑﺢ ﻟﻠﻄﻮاﻏﻴﺖ، ﻛﺎن ﻗﺪ ﻋﺒﺪ اﻷﺻﻨﺎم، َدﻗـْﻴَﻨﻮس: ﻣﻠﻚ ﻣﻦ اﻟﺮوم ﻳﻘﺎل ﻟﻪ، ﻓﻜﺎن ﳑﻦ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻠﻮﻛﻬﻢ، ﻣﺘﻤﺴﻜﻮن ﺑﻌﺒﺎدة اﷲ وﺗﻮﺣﻴﺪﻩ،أﻣﺮ ﻋﻴﺴﻰ اﺑﻦ ﻣﺮﱘ
 ﺣﱴ، ﻓﻼ ﻳﱰك ﰲ ﻗﺮﻳﺔ ﻳﻨﺰﳍﺎ أﺣﺪا ﳑﻦ ﻳﺪﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻋﻴﺴﻰ اﺑﻦ ﻣﺮﱘ إﻻ ﻗﺘﻠﻪ، ﻛﺎن ﻳﻨﺰل ﰲ ﻗﺮى اﻟﺮوم،وﻗﺘﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻔﻪ ﰲ ذﻟﻚ ﳑﻦ أﻗﺎم ﻋﻠﻰ دﻳﻦ ﻋﻴﺴﻰ اﺑﻦ ﻣﺮﱘ
ِ  ﺣﱴ ﻧﺰل دﻗﻴﻨﻮس ﻣﺪﻳﻨﺔ، وﻳﺬﺑﺢ ﻟﻠﻄﻮاﻏﻴﺖ،ﻳﻌﺒﺪ اﻷﺻﻨﺎم
ﻛﻞ
، ﻓﻠﻤﺎ ﻧﺰﳍﺎ دﻗﻴﻨﻮس ﻛﱪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﻹﳝﺎن،اﻟﻔﺘﻴﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻜﻬﻒ
ْ
ّ ﻓﺎﺳﺘﺨ ُﻔﻮا ﻣﻨﻪ وﻫﺮﺑﻮا ﰲ
 ﻓﺠﻌﻠﻮا ﻳﺘﺒﻌﻮن أﻫﻞ اﻹﳝﺎن ﰲ أﻣﺎﻛﻨﻬﻢ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﻔﻮن، واﲣﺬ ُﺷَﺮﻃﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﱠﺎر ﻣﻦ أﻫﻠﻬﺎ، وﻛﺎن دﻗﻴﻨﻮس ﻗﺪ أﻣﺮ ﺣﲔ ﻗﺪﻣﻬﺎ أن ﻳﺘﺒﻊ أﻫﻞ اﻹﳝﺎن ﻓﻴُﺠﻤﻌﻮا ﻟﻪ.وﺟﻪ
 ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﰲ، وﺑﲔ ﻋﺒﺎدة اﻷوﺛﺎن واﻟﺬﺑﺢ ﻟﻠﻄﻮاﻏﻴﺖ، ﻓﻘﺪﻣﻬﻢ إﱃ ا ﺎﻣﻊ اﻟﱵ ﻳﺬﺑﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻄﻮاﻏﻴﺖ ﻓﻴﺨﲑﻫﻢ ﺑﲔ اﻟﻘﺘﻞ، ﻓﻴﺴﺘﺨﺮﺟﻮ ﻢ إﱃ دﻗﻴﻨﻮس،ﻓﻴﻬﺎ
، ﺟﻌﻠﻮا ﻳُ ْﺴﻠﻤﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﻠﻌﺬاب واﻟﻘﺘﻞ، ﻓﻠﻤﺎ رأى ذﻟﻚ أﻫﻞ اﻟﺼﻼﺑﺔ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻹﳝﺎن ﺑﺎﷲ، وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺄﰉ أن ﻳﻌﺒﺪ ﻏﲑ اﷲ ﻓﻴﻘﺘﻞ.اﳊﻴﺎة وﻳـُْﻔﻈَﻊ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﻓﻴَﻔﺘﱳ
ﱠ
، ﺣﱴ ﻋﻈﻤﺖ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﻹﳝﺎن،ﻛﻞ ﺑﺎب ﻣﻦ أﺑﻮا ﺎ
ّ  وﻋﻠﻰ، ﻓﻴﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﻮر اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﻧﻮاﺣﻴﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ، ﰒ ﻳﺮﺑﻂ ﻣﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﻦ أﺟﺴﺎدﻫﻢ،ﻓﻴﻘﺘﻠﻮن وﻳﻘﻄﻌﻮن
ِ  ﻓﻠﻤﺎ رأى ذﻟﻚ، وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺻﻠﺐ ﻋﻠﻰ دﻳﻨﻪ ﻓ ُﻘﺘﻞ،ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﻔﺮ ﻓﱰك
َِ  ﺣﱴ ﺗﻐﲑت أﻟﻮا ﻢ، ﺣﺰﻧﻮا ﺣﺰﻧﺎ ﺷﺪﻳﺪا،اﻟﻔﺘﻴﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻜﻬﻒ
،وﳓﻠﺖ أﺟﺴﺎﻣﻬﻢ
ُ
ُ

... وﻛﺎﻧﻮا ﻓﺘﻴﺔ أﺣﺪاﺛﺎ أﺣﺮارا ﻣﻦ أﺑﻨﺎء أﺷﺮاف اﻟﺮوم،اﻟﺘﻀﺮع إﱃ اﷲ
ّ  و، واﻟﺒﻜﺎء، واﻟﺘﻜﺒﲑ، واﻟﺘﻬﻠﻴﻞ، واﻟﺘﺴﺒﻴﺢ، واﻟﺘﺤﻤﻴﺪ،واﺳﺘﻌﺎﻧﻮا ﺑﺎﻟﺼﻼة واﻟﺼﻴﺎم واﻟﺼﺪﻗﺔ
İbn Esîr Târîh-i Kâmil’inde şöyle diyor: Ashâb-ı Kehf “Dekyus” nâmında bir melikin zamanında idi,
“Dekyanus” dahi denir. “Efsus” nâmındaki Rum şehrinde bulunuyorlardı [I, 325]. Fakat Târîh-i Kâmil’den anlaşıldığına göre Dekyanus, Dekyus’tan başka ve muahhar görünüyor. Zira Dekyanus “Diyuklenyanus” olmalıdır ki Kâmil’de buna “Deklitanus” denilmiş ve Dekyus bundan birkaç melik mukad-
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[3234] Hâsılı bu yiğitler Allah’tan başka ilâh tanımaz, hakikaten
mü’min idiler, işleri de Allah’ın hidâyet ve ismetiyle dinlerini muhafaza
için cebbar müşriklerin cebr ü şiddetine karşı kıyam olmuştu. Şirke
sapan ve Mesih’e rab, ilâh diyen, dünya ziynet ve hayâtına rağbet eyleyen
Nasârâya benzemiyorlardı. Kalktılar, sözü bir edip kemâl-i râbıta ve
ِ َرﺑُّﻨَﺎ َرب اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
ِ ﺍﻻ َْر
metânet-i kalb ile i‘lân-ı tevhid ederek ض ﻟ َْﻦ ﻧ َ ْﺪ ُﻋ َﻮ ۬ﺍ
ْ ﺍت َو
ُّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
۪
َﻄﺎ
ً  ﻣ ْﻦ دُوﻧﻪ ٓ اﻟ ًٰﻬﺎ ﻟَﻘَ ْﺪ ﻗُ ْﻠـﻨَ ٓﺎ ا ًذا َﺷﻄdediler ve kendileriyle beraber böyle demeyip
şirke sapan kavimlerini tahkir ve takbih için de şöyle söylediler:
ِ ِ
ِ
{}ﻫ ٓ ُﺆ َ ٓ۬ﻻ ِء ﻗَ ْﻮ ُﻣﻨَﺎ
ٰ Bak hele şunlar, şu bizim kavim {ً  }اﺗ َّ َﺨ ُﺬوﺍ ﻣ ْﻦ دُوﻧ ۪ﻪ ٓ ٰاﻟﻬَﺔO’ndan
başka ilâhlar tuttular A hafî değil ki her ne suretle olursa olsun putlara
boyun eğenler ve ale’l-umûm müşrikler bu tâbirde dâhil olduğu gibi,

dem zikredilmiştir.* Murad Bey’in tarihinde zikrolunduğuna göre Hıristiyanlar hakkında icrâ edilen
katliamların en âhiri ve en dehşetlisi Diyuklenyanus’un zamanında vâki’ olmuştur.
Fransızların Grand Ansiklopedi’sinde [La Grande Encyclopédie] “Sept Dormans” Yedi Uyuyanlar nâmıyla
bu kıssa hakkında şöyle denilmiştir: “Roma imparatoru Dekyus (Decius) Hıristiyanları katliam ettiği sırada asil bir aileye mensup yedi kardeş; Maksimyanus, Malkus veya Margus, Martinynanus, Konstanitnos,
Diyonisyus, Yohanis ve Sürasiyu kendilerini terk-i dine icbar etmek isteyen Efes vâlîsinin tehdidlerine
şecaatle mukavemet ettikten sonra bir mağaraya ilticâ ettiler. Onları ve onlarla birlikte kendilerini sâdıkāne
tâkip etmiş olan kelblerini** öldürmek için bu mağaranın kapısını ördüler, duvar bitmeden bir Hıristiyan
bu vak’anın münasebeti üzerine yazmış olduğu bir bakır levhayı mağaradan içeri atmıştı (“Rakīm” bu
levha demek oluyor). Fedailer uyudular, yüz elli sene veya yüz doksan yedi sene sonra 448 tarihlerinde 2.
Teodos zamanında sadece bir gün uyumuş olduklarını zannederek uyandılar ve içlerinden birini yiyecek
satın almak için şehre gönderdiler. Bu adam kapılarda salîb işaretlerini görerek hayrete düştü, aynı zamanda alışveriş ettiği kimselere imparator Dekyus zamanından kalma sikkeler gösterdiği için onları da hayrete
düşürdü. Efes (Efsus) piskoposu, imparator ve imparatoriçe bu hârikayı hayretle temâşâ etmek için derhâl
mağaraya gittiler. Fakat yedi şehid, ölülerin dirileceğine böylece delil gösterdikten sonra yeniden uykuya
daldılar ve bir daha uyanmadılar. Bunların kapanmış oldukları mağara bilâhare mü’minlerin merbûtiyetleriyle meşhur oldu, bu mağarayı hâlâ seyyahlara gösteriyorlar. Bunların metrûkâtı Marsilya’ya nakledildi,
nakil esnâsında kullanılan büyük taş sandık Marsilya’daki Saint Viktor Kilisesi’ndedir. 528 tarihinde Suriye piskoposu Jean de Saroug’un bir kıssa şekline soktuğu bu destan sonradan Grégoire du Tours*** tarafından Süryanice’den Latince’ye terceme ve teksir edildi. Bu eserin ismi De Glorie Martyrum’dur [Gloria
martyrum]. Bu yedi kişinin isimleri Yunan ve Latin, Habeş ve Rus takvimlerinde bazı ta’dîlât ile mezkurdur. Yunan takvimlerinde sekizinci olarak kelbin ismi de görülüyor. Latin kilisesinde bunların**** tezkâr-i
nâmı 7 temmuzda icrâ edilmiştir. Yunan kilisesine göre yedi şehidin mağaraya kapandıkları gün 4 ağustos
ve uyandıkları gün 22 teşrin olur” [Müellifin notu].
* Decius 249-251 yılları arasında, Diocletianus ise 284-305 yılları arasında hükümdarlık yapmıştır.
** B: “köpeklerini”.
*** M: “Luz”.
**** B -“bunların”.
Bu dipnottaki isimlerin imlâsı şu makaleden kontrol edilerek gerektiğinde düzeltilmiştir: Brian Merrilees, “La Vie des sept dormans en ancien français”, Romania, c. 95, sy. 378-379, 1978, s. 362-380.
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“Mesih ilâhtır” diyenler dahi dâhil olur {ﻮن َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ﺑ ِ ُﺴ ْﻠﻄ َﺎ ٍن ﺑ َ ّ ِﻴ ٍﻦ
َ ُ }ﻟ َْﻮ َﻻ ﻳ َ ْﺄﺗonlara
açık bir sultan getirseler a A yani Allah teâlâ’nın ulûhiyetine ve azamet-i
rubûbiyetine1 semâvât ve Arz gibi beyyineler, vâzıh deliller var. Fakat
O’ndan başkasının ulûhiyetine dair öyle bir beyyine, zâhir bir burhan
getirseler a bakalım? Ne mümkin? Delilsiz dava kabul edilir mi? Veya
şunun bunun keyfî tahakkümü, tasallutu delil tutulur mu?
Burada şu mâna da muhtemildir: Onlar aleyhine bizim yaptığımız
gibi ilmî amelî, kavlî fiilî müessir bir beyyine getirmiyorlar2 da o
yalancılığı irtikâb ediyorlar? {اﻪﻠﻟِ ﻛَ ِﺬ ًﺑﺎ
ّٰ  }ﻓَ َﻤ ْﻦ اَﻇْﻠ َ ُﻢ ِﻣﻤَّ ِﻦ ا ْﻓﺘَ ٰﺮى َﻋﻠَﻰİmdi bir yalanı
uydurup da Allah’a iftira edenden daha zâlim kimdir? A Bu fâsılanın
[3235] yukarıda geçen ﻮن اِ َّﻻ ﻛَ ِﺬ ًﺑﺎ
َ ُ اِ ْن ﻳ َ ُﻘﻮﻟfâsılasına lafzen ve mânen terdif ve
ircâ‘ı açıktır. Bu suretle kıssanın müşrikler aleyhine olan hükmü fezleke
edilirken aynı zamanda bunun َﺪا
ّٰ  اﺗ َّ َﺨ َﺬdiyenler aleyhine hükmü
ً اﻪﻠﻟُ َوﻟ
ihtivâ eden bir delil olduğu da anlatılmıştır.
O yiğitler, kavimlerinden de böyle istikrah ettikten sonra çekilip
ِ ِ َ Ve mâdem
kendi kendilerine dediler ki: {َ اﻪﻠﻟ
ّٰ ون اِ َّﻻ
َ ﻮﻫ ْﻢ َو َﻣﺎ ﻳ َ ْﻌ ُﺒ ُﺪ
ْ }وﺍذ
ُ اﻋﺘَ َﺰ ْﻟ ُﺘ ُﻤ
onlardan ve Allah’ın gayrı taptıklarından çekildiniz {}ﻓَ ْﺄ ُو۫ ٓﺍ اِﻟ َﻰ ا ْﻟﻜَ ْﻬ ِﻒ
o hâlde mağaraya yataklanınız ki {ﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َر ْﺣ َﻤ ِﺘ ۪ﻪ
ُ َ  }ﻳ َ ْﻨ ُﺸ ْﺮ ﻟsizin için
ُ ُّﻜ ْﻢ َرﺑ
Rabbiniz rahmetinden neşretsin A yayıp düşesin, zira nûr-i imanın
âkıbet rahmet-i Rahmân’a kavuşturacağı muhakkaktır }و ُﻬَ ّ ِﻴ ْﺊ ﻟَﻜُ ْﻢ ِﻣ ْﻦ اَ ْﻣﺮِﻛُ ْﻢ
َ
3
4
ِ
bir
rıfk
sebebi
hazırlasın
A
teshîlât
halk
etsin
{ﻘﺎ
ﻓ
ﺮ
ﻣ
ve
size
işinizden
ً َْ
de kıyam ettiğiniz maksadınızda muvaffak kılsın. İşte bunun üzerine
idi ki bâlâdaki icmâlde zikredildiği üzere Kehf ’e çekilip ﻚ
َ َرﺑَّﻨَ ٓﺎ ٰاﺗِﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻟ َ ُﺪ ْﻧ
ِ
ﺪا
ً  َر ْﺣ َﻤﺔ ً َو َﻫ ّ ِﻴ ْﺊ ﻟ َﻨَﺎ ﻣ ْﻦ اَ ْﻣﺮِﻧَﺎ َر َﺷdediler ve min-tarafillah kulaklarının üzerine
vurulup yani o zâlimler tarafından bir keder işitilmemek için yatırılıp
veyahut mağaranın kapısına bir binâ kurdurulup senelerce uyutuldular.
ِ
Hem öyle rahat ki {ﺖ
ْ َ}وﺗ َ َﺮى اﻟ َّﺸ ْﻤ َﺲ اذَا ﻃَﻠَﻌ
َ bakarsın Güneş doğduğu vakit
1
2
3
4

B +“ve”.
B: “getiriyorlar”.
B +“size”.
B: “telkin”.
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ِ
1
{ِات ا ْﻟﻴَ ۪ﻤﻴﻦ
َ َ او ُر َﻋ ْﻦ ﻛَ ْﻬ ِﻔﻬِ ْﻢ ذ
ْ َ }وﺍذَا ﻏَ َﺮﺑ
َ  }ﺗ َ َﺰmağaralarından sağ tarafa meyillenir ﺖ
َ
ِ ات
ِ
{اﻟﺸ َﻤﺎ ِل
ذ
ﻢ
ﻬ
ﺿ
ﺮ
ﻘ
ﺗ
gurûb
ettiğinde
de
onları
soldan
makaslar,
kırkar.
A
ّ َ َ ْ ُ ُ َْ

Yani üzerlerine gün bile değmez, değse değse nihâyet gurûb sırasında
sol taraflarına gelen cihetten biraz kırkar geçer. Demek ki mağaranın
vaziyeti budur. Her tarafı mahfuz [3236] ancak kapısı biraz garba mâil
olarak şimâlîdir.2 {}و ُﻫ ْﻢ ۪ﻓﻲ ﻓَ ْﺠ َﻮ ٍ ِﻣ ْﻨ ُﻪ
َ Onlar ise onun bir meydanında A

1
2

M ve B: “”ﻛﻬﻔﻪ.
Bu mağaranın mevkii hakkındaki ihtilâfâtı naklederken Ebû Hayyân şöyle diyor: “Bu Kehf Rum’da
denildi, Şam’da denildi; Endülüs’te de Gırnata cihetinden Loşe namında bir karye kurbünde bir kehf
mevcuddur ki içinde mevtâ ve beraberlerinde çürümüş bir kelb vardır. Mevtânın ekserîsinin etleri dökülmüş bazısı mütemâsiktir, kurûn-ı sâlife geçmiş, biz bunların ne olduğunu bilmiyoruz. Nâs ise bunların Ashâb-ı Kehf olduğunu zu’m ediyorlar. İbn Atıyye dedi ki: ‘Ben bunlara girdim ve gördüm, 504
tarihinden beri bu hâldedirler. Üzerlerinde bir mescid, yakınlarında da bir Rûmî binâ vardır ki ‘Rakīm’
denilir. Bazı duvarları yıkılmış eski bir kasra benzer bir harabedir. Gırnata’nın üstünde de kıbleyi vely
eden cihetinden birtakım âsâr-ı kadîme vardır ki buna ‘Dekyus şehri’ deniliyor. Biz Endülüs’te iken nâs
bu kehfi ziyaret ederler ve saydıkları zaman adedlerinde yanılır olduklarını söylerler ve bunları ziyaret
için nâs Loşe’ye sefer ederlerdi. Gırnata’nın kıble cihetindeki mezkur Dekyus şehri harabesinden de çok
defalar geçtim.” [İbn Atıyye, el-Muharraru’l-vecîz, III, 511]
İbn Cerîr tefsirinde, İbn İshak rivayetinde Ashâb-ı Kehf ’in şehrine “Dekinos” denildiği anlaşılıyorsa
da Endelüs’teki mezkur Dekyus şehri mi, değil mi belli değildir. Kehf ’in bulunduğu dağa “Bencilus”
denilmiştir. [Taberî, Câmiu’l-beyân, XVII, 603, 629] Târîh-i Kâmil’de ise “Ashâb-ı Kehf Rum’un Efsus
şehrinde idiler” demiş [I, 325] ve mağara Efsus’un şarkında olduğunu da nakletmiştir ki Hıristiyanların
kavlince de Efsus’tur. Frenkler buna “Efes” demişler. Mu’cemü’l-büldan’da hemzenin zammıyla “‘Üfsus’”
Tarsus süğūrunda bir şehirdir. Ashâb-ı Kehf ’in beldesi deniliyor” demiştir. [I, 231] Demek Tarsus değil
serhadlerinde bir beldedir. El’an Elbistan’ın altı saat kadar garbında “Efsus” nâmıyla mâruf bir nâhiye
vardır. Ve bu nâhiyenin garbında “Binboğa Dağı” denilen küçük Toros dağının bu nâhiyeye nâzır şarkī
eteklerinde bir iki mağara vardır. Ashâb-ı Kehf ve Rakīm’in yerleri diye ziyaret olunur. Hazret-i Muaviye’nin Rum’a bir gazâsında görmek istediği mağara da ya bu, ya Tarsus’taki olsa gerektir. [İbn Ebî
Hâtim, Tefsîr, VII, 2348] Fakat Hıristiyanlarca mâruf olan Efsus veya Efes Ayasloğ imiş ki İzmir civarındadır. Fahreddin Râzî’nin naklettiği vechile Kaffâl tefsirinde müneccim Mehmed b. Mûsâ el-Hârezmî
(meşhur riyâzî)den şöyle hikâye etmiştir: Abbasiye hulefâsından Vâsık, Ashâb-ı Kehf ’in hâlini anlamak için bu Hârezmî’yi Rum’a göndermiş, Hârezmî “Rum meliki” demiş, “benim maiyyetime Ashâb-ı
Kehf ’in yeri denilen mevzi’e kadar birtakım kimseler terfik etti, o mevzi’e müvekkel olan adam beni
girmekten korkutmak istedi. Girdim, göğüslerinde kılları gördüm ve anladım ki bu bir hile ve temvihtir. Ölülerin bedenlerini kurutan ve çürümekten muhafaza eden acı sabır ve sâire gibi edviye-i müceffife
ile bu cüsseleri ilaçlamışlar, mumyalamışlar.” İşte Hârezmî’nin söylediği bu mevzi Ayasloğ olmak lâzım
geliyor. Zira o zaman Tarsus’a kadar fetholunmuştu. Hârezmî’nin sözünü naklettikten sonra Kaffâl
der ki: “Bizim indimizde ne o mevzi ne diğer bir yer Ashâb-ı Kehf ’in mevzii olmak üzere tanınamaz.
Kur’an’da haber verilenin kat’î olduğuna şüphe yoksa da mevzi tâyin edilmemiştir. Bu hususta Rumların
burası Ashâb-ı Kehf ’in mevziidir demelerine de itibar olunamaz. [Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb,
XXI, 454] Tefsîr-i Keşşâf’ta da şöyle nakleder ki “Hazret-i Muaviye Rum’a gazâ etti ve Kehf ’e uğradı ve
‘şunlar açılsa da baksak’ dedi. İbn Abbas hazretleri de ‘o sana müyesser olmaz, Allah senden daha haِ
ِ َ ﺖ ﻋﻠ َﻴﻬِﻢ ﻟ َﻮﻟ َّﻴ
yırlısını men etti ﺍرﺍ
ً ﺖ ﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ ﻓ َﺮ
ْ َ ْ ْ َ َ  ﻟَﻮِ اﻃَّـﻠ َْﻌbuyurdu’ dedi. Fakat Hazret-i Muaviye ‘her hâlde onları
öğrenmeden geçmem’ dedi ve birtakım kimseler gönderdi, ‘gidin bakın’ dedi. Bu adamlar mağaraya
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mağaranın [3237] bir geniş yerinde sıkıntısız yatıyorlar {ﻚ
َ ِ  } ٰذﻟo yok mu A
yani Ashâb-ı Kehf ’in o suretle Allah için kıyâmı ve kavimlerini terkedip
ِ
Allah’a mütevekkilen Kehf ’e çekilişi ve Kehf ’teki vaziyetleri yok mu }ﻣ ْﻦ
ِ َ  ٰاﻳAllah’ın âyetlerinden A ilâhî alâmetlerden, kudret ve rahmet-i
{ِاﻪﻠﻟ
ّٰ ﺎت
ilâhiye burhanlarından biridir, bir keramettir. {اﻪﻠﻟُ ﻓَ ُﻬ َﻮ ا ْﻟ ُﻤ ْﻬﺘَ ِﺪ
ّٰ }ﻣ ْﻦ ﻳ َ ْﻬ ِﺪ
َ Allah
her kime hidâyet ederse doğru yolu tutan odur. A Nitekim Ashâb-ı Kehf
böyledir. {ﺪا
ًّ ِ }و َﻣ ْﻦ ﻳُ ْﻀﻠِ ْﻞ ﻓَﻠ َ ْﻦ ﺗ َ ِﺠ َﺪ ﻟ َُﻪ َوﻟ
ً ﻴﺎ ُﻣ ْﺮ ِﺷ
َ Her kimi de şaşırırsa artık onu
irşad edecek bir velî bulamazsın. A Nitekim o zâlimler, o müfterîler, o
yalancılar öyle Ashâb-ı Kehf gibi keramet sâhiplerinin irşadlarıyla yola
gelmemiş, dalâlette kalmış gitmişlerdir.
Allah’ın âyetini anlamalı ki {ٌﺎﻇﺎ َو ُﻫ ْﻢ ُرﻗُﻮد
ً َ}وﺗ َ ْﺤ َﺴ ُﺒ ُﻬ ْﻢ اَ ْﻳﻘ
َ baksan onları
uyanık zannedersin, hâlbuki uykudadırlar. A Demek ki uykuda oldukları
ِ َ َ ات ا ْﻟﻴَ ۪ﻤﻴ ِﻦ َوذ
hâlde gözleri açık {اﻟﺸ َﻤﺎ ِل
َ َ }وﻧُ َﻘﻠِّ ُﺒ ُﻬ ْﻢ ذ
َ ve Biz onları sağa ve
ّ ات
ِ ﺍﻋﻴﻪِ ﺑِﺎ ْﻟﻮَ ۪ﺻ
ِ ٌ ﺎﺳ
ِ َ }وﻛَ ْﻠﺒﻬ ْﻢ ﺑ
sola çeviririz. {ﻴﺪ
ْ َ َﻂ ذر
ُ ُ َ Köpekleri de kollarını sermiş
ِ
ِ َ ﺖ ﻋﻠَﻴﻬِﻢ ﻟ َﻮﻟ َّﻴ
ağızda A mağaranın medhalinde {ﺍرﺍ
ً ﺖ ﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ ﻓ َﺮ
ْ َ ْ ْ َ َ  }ﻟَﻮِ اﻃَّـﻠ َ ْﻌsen
onlara muttali‘ olsa idin -üzerlerine çıkavarsa idin- [3238] mutlak döner
ِ َ  }وﻟ َﻤﻠِ ْﺌve mutlak korkudan dolardın A vaziyetleri
kaçardın {ﺒﺎ
ً ﺖ ﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ ُر ْﻋ
ُ َ
öyle heybetli, öyle korkunç idi. Demek ki kendilerine kimsenin ittilâ‘ı
kābil değildi.

{ﻚ
َ ِ }وﻛَ ٰﺬﻟ
َ Ve işte böylece A yani bir âyet olarak senelerce uyutup
muhafaza ettiğimiz gibi {ﺎﻫ ْﻢ
ُ َ }ﺑَﻌَ ْﺜﻨonları ba‘s de ettik A yine bir âyet
olmak üzere ölü diriltir gibi uyandırdık { }ﻟِﻴَﺘَ َﺴٓﺎءَﻟُﻮﺍ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ ْﻢki aralarında
soruşsunlar A ilm-i hâl akdem-i umûr olduğundan ba‘slerinin ilk
hikmeti kendi hâllerini1 anlamak için şu suretle soruşmaları oldu.
Bunun için { }ﻗَﺎ َل ﻗَٓﺎﺋ ِ ٌﻞ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ ﻛَ ْﻢ ﻟ َ ِﺒ ْﺜ ُﺘ ْﻢiçlerinden biri “ne kadar durdunuz?”
dedi. {ﺾ ﻳ َ ْﻮ ٍم
ً “ }ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﻟ َ ِﺒ ْﺜﻨَﺎ ﻳ َ ْﻮBir gün” dediler “veya bir günün birazı”
َ ﻣﺎ اَ ْو ﺑ َ ْﻌ

1

girdiklerinde min-tarafillah bir rüzgârla telef oldular.” [Zemahşerî, el-Keşşâf, II, 709] Hazret-i Muaviye
Ayasloğ’a kadar gelmemiş olduğundan bu uğradığı kehf ya Elbistan’daki veya Tarsus’taki olmak lâzım
gelir. Velhâsıl Fahreddin Râzî der ki: “Doğrusu Ashâb-ı Kehf ’in ne zamanını ne mekânını aklen bilmeye
imkân yoktur. Bu ancak bir nasdan müstefad olabilir. Bu da yoktur, o hâlde bilinmesine de yol yoktur.”
[Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXI, 454] [Müellifin notu].
B: “kendilerini”.
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-kimi öyle dedi kimi öyle-. A Nitekim kıyamette ba‘s olunacaklar hep
böyle sanacaklar (Sûre-i Bakara’da ٍ اَ ْو ﻛَﺎﻟ َّ ۪ﺬي َﻣﺮَّ َﻋ ٰﻠﻰ ﻗَ ْﺮ َﺔilh. [2/259] bak).
Bu muhavere esnâsında kimi de ziyade durulduğunu1 sezerek ihtilâfı
kat‘ etmek için {ﻜ ْﻢ اَ ْﻋﻠ َ ُﻢ ﺑ ِ َﻤﺎ ﻟ َ ِﺒ ْﺜ ُﺘ ْﻢ
ُ ُّ“ }ﻗَﺎﻟُﻮﺍ َرﺑne kadar durduğunuza” dediler,
“Rabbiniz a‘lemdir. A Binâen‘aleyh ihtilâfı bırakınız da ﺎﺑﻌَ ُﺜٓﻮﺍ اَ َﺣ َﺪ ُﻛ ْﻢ
ْ َ}ﻓ
{ِ ﺑ ِ َﻮرِﻗِﻜُ ْﻢ ٰﻫ ِﺬ ۪ه ٓ اِﻟ َﻰ ا ْﻟ َﻤ ۪ﺪﻳﻨَﺔhemen birinizi şu gümüşünüzle şehre gönderiniz
2 ِ ْ
{ﺎﻣﺎ
ُ ﻓَ ْﻠﻴَﺄﺗ
ً َ }ﻓَ ْﻠﻴَ ْﻨﻈ ُ ْﺮ اَﻳُّﻬَٓﺎ اَ ْز ٰﻛﻰ ﻃ َﻌde en temiz yiyecek hangisi baksın {ﻜ ْﻢ ﺑِﺮِ ْز ٍق
ِ ve size ondan bir rızık getirsin { }و ْﻟﻴﺘَﻠَﻄ َّﻒve çok dikkat ve nezaketle
}ﻣ ْﻨ ُﻪ
ْ
َ َ
ِ
ِ
ِ
hareket etsin {ﺪا
ً }و َﻻ ﻳُ ْﺸﻌ َﺮ َّن ﺑﻜُ ْﻢ اَ َﺣ
َ ve sakın sizi kimseye sezdirmesin }اﻧ َّ ُﻬ ْﻢ
{ اِ ْن ﻳ َ ْﻈﻬَ ُﺮوﺍ َﻋﻠ َ ْﻴﻜُ ْﻢzira başınıza binerlerse şüphe yok ki ya [3239] {}ﻳ َ ْﺮ ُﺟ ُﻤﻮﻛُ ْﻢ
sizi recmedecekler, öldürecekler { }اَ ْو ﻳُ ۪ﻌﻴ ُﺪو ُﻛ ْﻢ ۪ﻓﻲ ِﻣﻠ َِّﺘﻬِ ْﻢveya milletlerine
ِ
döndürecekler A irtidad ettirecekler {ﺪا
ً َ }وﻟ َْﻦ ﺗُ ْﻔﻠِ ُﺤ ٓﻮﺍ ا ًذا اَﺑ
َ ve o vakit ebedâ
felâh bulamazsınız.” A Yani recim takdîrinde şehid olur kurtulursunuz,
fakat dönüp küfrederseniz dünyada kurtulamayacağınız gibi âhirette
de ebedâ kurtulamazsınız. Zira hayât-ı dünya fânîdir, herkese ölüm
muhakkaktır, âhirette küfrün3 azabı ise ebedîdir.
Burada şöyle bir sual vardır: Böyle recim tehdîdi altında ikrah bir
mazeret değil midir? Bunlar kalblerindeki imanı bozmadan ikrah ile
۪ ْ ِ [ اِ َّﻻ َﻣ ْﻦ اُכْﺮِهَ َوﻗَ ْﻠ ُﺒ ُﻪ ُﻣ ْﻄ َﻤ ِﺌ ٌّﻦ ﺑen-Nahl 16/106]
zâhiren dönmüş olsalardı ﻳﻤﺎ ِن
َ ﺎﻻ
istisnâsına dâhil olmazlar mıydı? O hâlde “ebeden felâh bulamazsınız”
demeleri neden? Cevap; bunun birkaç hikmeti vardır. Birincisi: Bunlar
azimet ricâli yiğitlerdir. Gözettikleri felâh yalnız mes’ûliyetten halâs
değil, zâhiren ve bâtınen neşr-i rahmettir. Onun için ruhsat ile ameli
ِ
ﻴﻦ
ُ َﺎت ْاﻷﺑـَْﺮا ِر َﺳﻴﱢﺌ
ُ َ َﺣ َﺴﻨmantûkunca mahzurdan sâlim görmemişlerdir.
َ ﺎت اﻟْ ُﻤ َﻘﱠﺮﺑ
İkincisi: Bu söz henüz ikrah hâlinde değil, ikrah vaziyetine düşmekten
son derece ihtiraz için söylenmiştir; zira tevakkīde taksir edip de ikrâha
düşüldüğü zaman mes’ûliyet mürtefi‘ olmaz. Üçüncüsü: A‘mâl-i4 küfre
itiyad gibi herhangi bir sebeble kalbin imana itmi’nânını sarsacak surette
1
2
3
4

B: “durduğunu”.
M ve B: “”وﻟﻴﺄﺗﻜﻢ.
B: “küfür”.
B: “A mâli”.
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ِ
devam edeceği muhakkak olan ikrahlara muvâfakatin de ﻮﻫ ْﻢ
ُ َوﺍ ْن اَﻃ َْﻌﺘُ ُﻤ
ﻮن
َ ُ[ اِﻧَّﻜُ ْﻢ ﻟ َُﻤ ْﺸﺮِﻛel-En âm 6/121] tehlikesi vardır.

Hâsılı öyle dediler {ﻚ اَ ْﻋﺜَ ْﺮﻧَﺎ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ
َ ِ }وﻛَ ٰﺬﻟ
َ ve işte böyle üzerlerine ıttılâ‘
peydâ ettirdik A yani o sözü kabul ettiler ve o suretle içlerinden birini
şehre gönderdiler1 fakat takdîr-i Hudâ’ya bakın ki o derece sakınmalarına
rağmen Allah bu suretle kendilerini tanıttırdı. Rivayete nazaran [3240]
gidenin elindeki para yakalanmasına sebep olmuş ve bu yüzden Allah
ِ ّٰ }ﻟِﻴﻌﻠَﻤ ٓﻮﺍ اَ َّن وﻋ َﺪ
teâlâ üzerlerine halkı muttali‘ kılmış ﺐ
َ اﻟﺴ
َْ
ُ َْ
َّ اﻪﻠﻟ َﺣ ٌّﻖ َوﺍ َ َّن
َ ْ ﺎﻋﺔ َ َﻻ َر
۪
{ ﻓﻴﻬَﺎki Allah’ın vaadi hak ve Sâ‘at şüphesiz muhakkak olduğunu bilsinler
için A zira ne kadar durduklarını bilemeyen Ashâb-ı Kehf, senelerce
yattıkları mağaralarından kabirden kalkar gibi uyanıp kalktıklarını
anlamış ve vaktiyle kıyam ettikleri müşriklere karşı muvaffak olduklarını
ve taleb ü ümid ettikleri merhamet-i ilâhiyenin bir tecellîsini görmüş2
ve binâen‘aleyh mukaddemâ iman ettikleri vechile Allah’ın vaadi hak
olduğunu bi’l-müşâhede bilmiş oluyorlar.
Ve bu suretle gerek kendileri ve gerek sâirleri için kıyametin şüphesiz
ِ
olduğuna da bir3 delil ve misâl olmuş bulunuyorlardı. {ﻮن
َ ﺎز ُﻋ
َ َا ْذ ﻳَﺘَﻨ
4
 }ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ ْﻢ اَ ْﻣ َﺮ ُﻫ ْﻢHani aralarında emirlerinin münâza‘asını yapıyorlardı A
yani düşün o vakti ki bunlar kıyam edip mağaraya çekildikleri zaman
kavimleri bunların işine münâza‘a ediyorlardı {ﺎﻧﺎ
ً َاﺑ ُﻨﻮﺍ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ﺑُ ْﻨﻴ
ْ }ﻓَ َﻘﺎﻟُﻮﺍ
da “üzerlerine bir binâ yapın” demişlerdi A mağarayı kabirleri olsun
diye üzerlerine bir binâ ile seddetmişlerdi {}رﺑُّ ُﻬ ْﻢ اَ ْﻋﻠ َ ُﻢ ﺑِﻬِ ْﻢ
َ Rableri onlara
ِ
ِ
ِ
ِ  َرﺑُّﻨَﺎ َرب اﻟﺴ ٰﻤ َﻮdiye iman ve ilân
ِ ﺍﻻ َْر
a‘lemdir A ض ﻟ َْﻦ ﻧ َ ْﺪ ُﻋ َﻮ ۬ﺍ ﻣ ْﻦ دُوﻧ ۪ﻪ ٓ اﻟ ًٰﻬﺎ
ْ ﺍت َو
ُّ
َّ
eyledikleri Allah teâlâ mücahedelerini zâyi‘ etmedi ي ا ْﻟ ِﺤ ْﺰﺑ َ ْﻴ ِﻦ اَ ْﺣ ٰﺼﻰ
ُّ َﻟِﻨَ ْﻌﻠ َ َﻢ ا
ِ
ﺪا
ً  ﻟ َﻤﺎ ﻟ َ ِﺒﺜُٓﻮﺍ اَ َﻣbuyurduğu vechile en nihâyet gayelerinde isabetlerini
gösterdi, nizâ‘ eden hasımlarını mağlub etti {ﻳﻦ ﻏَﻠ َ ُﺒﻮﺍ َﻋﻠٰٓﻰ اَ ْﻣﺮِﻫِ ْﻢ
َ َ}ﻗ
َ ﺎل اﻟ َّ۪ﺬ
onların emri üzerine galebe etmiş olanlar A yani Ashâb-ı Kehf ’in tâkip
1
2
3
4

Bunun Yemliha olduğu söylenir [Müellifin notu].
M ve B: “görmek”.
B -“bir”.
M ve B: “”اَْﻣَﺮُﻫ ْﻢ ﺑـَﻴـْﻨـَُﻬ ْﻢ.
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ettiği emir üzerine giderek düşmanlarına karşı galebeye nâil olmuş olan
hizb {ﺪا
ً “ }ﻟ َﻨَﺘ َّ ِﺨ َﺬ َّن َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ َﻣ ْﺴ ِﺠelbette biz bunların [3241] üzerine bir mescid
yaparız” dediler -bununla beraber ihtilâf ettiler- {ﻮن ﺛَﻠٰﺜَﺔٌ رَﺍﺑ ِ ُﻌ ُﻬ ْﻢ ﻛَ ْﻠ ُﺒ ُﻬ ْﻢ
َ ُ }ﺳﻴَ ُﻘﻮﻟ
َ
ِ
ﻟ
ﻮ
ﻘ
}و
“beştir,
“üçtür, dördüncüsü kelbleri” diyecekler {ﻮن َﺧ ْﻤ َﺴﺔٌ َﺳﺎد ُﺳ ُﻬ ْﻢ ﻛَ ْﻠ ُﺒ ُﻬ ْﻢ
ُ
َ ََُ
ِ ﻤﺎ ﺑِﺎ ْﻟﻐَ ْﻴ
altıncısı kelbleri” diyecekler {ﺐ
ﺟ
}ر
bunlar
recmen
bi’l-gaybdır A
ً ْ َ
ِ َ ﻮن ﺳﺒﻌﺔٌ وﺛ
bu iki kavil gayb taşlama kabîlindendir {ﺎﻣ ُﻨ ُﻬ ْﻢ ﻛَ ْﻠ ُﺒ ُﻬ ْﻢ
َ َ ْ َ َ ُ }و َ ُﻘﻮﻟ
َ “yedidir
ve sekizincisi kelbleridir” de diyecekler A demek ki bu kavil, evvelkiler
gibi gayb taşlama değildir. Ayn-ı hakikat olmasa bile akrebdir.
Doğrusu { }ﻗُ ْﻞ رَﺑّ۪ٓﻲ اَ ْﻋﻠ َ ُﻢ ﺑِﻌِﺪَّﺗِﻬِ ْﻢde ki onların adedine Rabbim a‘lemdir.
A Adedlerinin bilinmesi kıssa nokta-i nazarından herkese lâzım değildir.
ِ ِ
{ﻴﻞ
ٌ }ﻣﺎ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ ُﻬ ْﻢ اِ َّﻻ ﻗَ ۪ﻠ
َ Onları hakkıyla bilenler pek azdır ً}ﻓَ َﻼ ﺗُ َﻤﺎرِ ۪ﻓﻴﻬِ ْﻢ ا َّﻻ ﻣ َﺮٓﺍء
ِ
{ﺮﺍ
ً  ﻇ َﺎﻫbinâen‘aleyh bunlar hakkında zâhir bir münakaşadan başka
münakaşa etme A pek azlarının bilebileceği Ashâb-ı Kehf hakkında ber
vech-i bâlâ bildirildiği gibi Rabbim a‘lemdir, bilenler azdır, çoğu gayb
taşlıyorlar. Onun için zâhirî bir münakaşadan başka bir mücadele ve
ِ
ِ  }و َﻻ ﺗَﺴﺘَ ْﻔVe haklarında onlardan
mübahaseye dalma. {ﺪا
ً ﺖ ۪ﻓﻴﻬِ ْﻢ ﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ اَ َﺣ
َ
ْ
-o muhtelif akvâl sâhiplerinden- hiçbirine istiftâ etme, sorma A çünkü
kıssanın bilinmesi lâzım gelen noktaları hakkıyla bilindi. Şu hâlde
Ashâb-ı Kehf kıssasını yalnız Kur’ân’ın beyânına dikkat ederek okumalı,
şundan bundan sormaya kalkışmamalıdır.
Şimdi bu kıssadan alınacak hisseyi beyan için ber vech-i âtî ta‘lîmât
ile buyuruluyor ki:
[3242]

ِ ََو َﻻ ﺗ َ ُﻘﻮﻟ ََّﻦ ﻟ ِ َﺸﺎي ٍء اِ ۪ﻧﻲ ﻓ
ﻴﺖ
َ َّ اﻪﻠﻟُ ۘ َوﺍ ْذכ ُْﺮ َرﺑ
َ ِ ﺎﻋ ٌﻞ ٰذﻟ
ّٰ َ﴾ اِ َّ ٓﻻ اَ ْن ﻳ َ َﺸٓﺎء٢٣﴿ ۙ ﺪا
َ ﻚ اِذَا ﻧ َ ۪ﺴ
ً َﻚ ﻏ
ّ ْ

ِ وﻗُ ْﻞ ﻋﺴٓﻰ اَن ﻳﻬ ِﺪﻳ ِﻦ رﺑ۪ﻲ ِﻻ َ ْﻗﺮ
ٍﺚ ِﻣﺎﺋَﺔ
َ ٰ﴾ َوﻟ َ ِﺒﺜُﻮﺍ ۪ﻓﻲ ﻛَ ْـﻬ ِﻔﻬِ ْﻢ ﺛَﻠ٢٤﴿ ﺪا
ً ب ﻣ ْﻦ ٰﻫ َﺬا َر َﺷ
َ
ٰ َ
َ َ
َّ َ َْ ْ
ِ َاﻪﻠﻟ اَﻋﻠ َ ُﻢ ﺑِﻤَﺎ ﻟ َ ِﺒﺜُﻮﺍ ۚ ﻟ َﻪُ ﻏَﻴﺐ اﻟﺴ ٰﻤﻮ
ِ
ض اَ ْﺑ ِﺼ ْﺮ
ْ ﺍت َو
َ ِﺳ ۪ﻨ
ْ ُ ّٰ ﴾ ﻗُ ِﻞ٢٥﴿ ﺍزدَادُوﺍ ﺗ ْﺴ ًﻌﺎ
ْ ﻴﻦ َو
َّ ُ ْ
ۜ ِ ﺍﻻ َْر
ِ ِ ِ
ِ
﴾٢٦﴿ ﺪا
ً ﺑ ِ ۪ﻪ َوﺍ َ ْﺳ ِﻤ ْـﻊ ۜ َﻣﺎ ﻟ َُﻬ ْﻢ ﻣ ْﻦ دُوﻧ ۪ﻪ ﻣ ْﻦ َوﻟ ّ ٍۘﻲ َو َﻻ ﻳُ ْﺸﺮِ ُك ۪ﻓﻲ ُﺣ ْﻜ ِﻤ ۪ﻪ ٓ اَ َﺣ
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Meâl-i Şerîfi
Hiçbir şey hakkında da Allah’ın meşiyyetiyle takyid etmeden “ben
bunu yarın muhakkak yaparım” deme ve unuttuğun vakit Allah’ı
zikret ve şöyle de: “Ola ki Rabbim beni bundan daha yakın bir vakitte
dosdoğru bir muvaffakiyete îsâl buyura” (23-24). Onlar Kehflerinde
üçyüz sene1 durdular, dokuz da ziyade ettiler (25). “Allah” de, “ne
kadar durduklarını daha iyi bilir, göklerin yerin gaybı O’nundur. O
öyle güzel görür, öyle güzel işitir ki! Bütün onlara O’ndan başka velâyet
eden yoktur, O, kimseyi hükmünde teşrik2 de etmez” (26).
ِ َ}و َﻻ ﺗ َ ُﻘﻮﻟ ََّﻦ ﻟ ِ َﺸﺎي ٍء اِ ۪ﻧﻲ ﻓ
{ﺪا
َ ِ ﺎﻋ ٌﻞ ٰذﻟ
ً َﻚ ﻏ
َ Ve sakın hiçbir şey için “ben yarın
ّ ْ
onu muhakkak yapacağım” deme A insanın azm ü iradesi bir şeyin
ِ
husûlü için sebeb-i kâfî değildir. ﺪا
ً َﺐ ﻏ
ُ [ َو َﻣﺎ ﺗ َ ْﺪر۪ي ﻧ َ ْﻔ ٌﺲ َﻣﺎذَا ﺗ َ ْﻜﺴLokman
31/34]3 {ُاﻪﻠﻟ
ّٰ َ }اِ َّ ٓﻻ اَ ْن ﻳ َ َﺸٓﺎءAncak Allah’ın dilemesi müstesnâ A o [3243]
vakit yapabilirsin. Binâen‘aleyh istikbalde bir fiile azmederken işi
Allah’ın iradesine bağlamalı, “inşaallah” demeyi unutmamalı }وﺍ ْذכ ُْﺮ
َ
ِ
۪
{ﻴﺖ
َ َّ  رَﺑunuttuğun vakit de Rabbini an A yani bu istisnâyı hasbe’lَ ﻚ اذَا ﻧَﺴ
beşeriyye unutmuş bulunursan hatırladığın zaman “inşaallah” diyerek
veya tesbih ve istiğfar ederek Allah’ı zikret ki bu suretle sözün hükmü
değişmezse de kusûra keffâret olur. İsmden kurtulunur. Veya herhangi
bir şeyi unuttuğun zaman acz-i beşerîyi düşünüp Allah’ı yâd et ki
unuttuğunu hatırlayabilesin. Hâsılı Allah’ın iradesini kāle almayarak
“yarın muhakkak şöyle yapacağım, böyle yapacağım” demenin
mahzurlarını anlamak için bir insan lâ-ekal unutup yalan çıkacağını
düşünmek bile kifayet eder. Bu nehiy ve emr ile Allah teâlâ, Resûlüne
her azminin meşiyyet-i ilâhiyeye rabtını tâlim ettikten sonra kıssadan
hisseyi tebliğ için buyuruyor ki:
ِ “ }و ُﻗ ْﻞ ﻋﺴٓﻰ اَن ﻳﻬ ِﺪﻳ ِﻦ رﺑ۪ﻲ ِﻻ َ ْﻗﺮRabbimin” de, “bundan (yani
{ﺪا
ً ب ﻣ ْﻦ ٰﻫ َﺬا َر َﺷ
َ َ
َّ َ َْ ْ ٰ َ َ
Ashâb-ı Kehf ’in muvaffakiyetinden) daha çok yakın bir suretle beni
muvaffakiyete eriştirmesi pek me’muldür.”

1
2
3

B -“sene”.
B: “şerîk”.
“…ve hiçbir nefis yarın ne kazanacağını bilmez…”
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ِ َ ٰ }وﻟ َ ِﺒﺜُﻮﺍ ۪ﻓﻲ ﻛَـﻬ ِﻔﻬِﻢ ﺛَﻠonlar
Onlar ne kadar durdular {ﻴﻦ
ْ ْ
َ ﺚ ﻣﺎﺋَﺔٍ ِﺳ ۪ﻨ
َ
mağaralarında üç yüz sene durdular {ﺍزدَادُوﺍ ﺗ ِ ْﺴ ًﻌﺎ
}و
dokuz
da
fazla A
ْ َ
denilmiş ki sene-i şemsiye üç yüz, dokuz fazlası da sene-i kameriye
hesâbıyladır. Bazı müfessirîn bu müddetin beyân-ı ilâhî olduğuna kāil
olmuş, bazıları İbn Mes‘ud’dan mervî olduğu üzere  وﻗﺎﻟﻮاtakdîriyle adedde
ihtilâf edenlerin sözünü hikâye olduğunu söylemiş1 ve diğer bazıları da
tâ yukarıda ﻳﻦ ﻏَﻠ َ ُﺒﻮﺍ َﻋﻠٰٓﻰ اَ ْﻣﺮِﻫِ ْﻢ
َ َ’ﻗdeki ’ﻗَﺎ َلnin mekūlüne ma‘tuf olarak
َ ﺎل اﻟ َّ۪ﺬ
“mescid yapalım” diyenlerin sözü olmasını tercih etmişlerdir. Ma‘amâfîh
bunun böyle kıssadan ayrı olarak sûret-i mahsûsada zikri bize yeni bir
mâna telkin etmektedir. Vâv istînâfiye2 ve  ﻟ َ ِﺒﺜُﻮﺍzamiri [3244] Ashâb-ı
Kehf ’in hizbi demek olan ve “mescid yapalım” diyen ﻳﻦ ﻏَﻠ َ ُﺒﻮﺍ
َ ’اﻟ َّ ۪ﺬya
râci‘ olmak suretiyle bunu şöyle anlayabiliriz: “Emre galebe eden ve
mağaraya mescid yapan Ashâb-ı Kehf hizbi o galebeye erinceye kadar
mağaralarında, ihtifâgâhlarında üç yüz dokuz sene durdular”. Fi’l-vâki‘
Nasârânın müşrik Romalılara galebe ile meydana çıkmaları Milâdın
dördüncü asrı bidâyetlerinde vâki‘ olduğuna göre o zamana kadar üç
yüz küsur sene durmuşlar demektir. Bu suretle üç yüz dokuz bu müddeti
tashîhen beyan olur. Ve işte onlar galebe edinceye kadar, üç yüz dokuz
sene gizli durdukları hâlde risâlet-i Muhammediye ile dîn-i İslâm’ın
bundan çok az bir müddet zarfında ve daha serî‘ ve daha güzel bir surette
galebeye muvaffak olacağı vaad olunmuş ve fi’l-hakīka hicretten itibaren
bu zuhur ve galebe başlamıştır.
Bunların durdukları bu üç yüz dokuz sene müddet hakkında daha
çok veya daha azdır diye ihtilâf edecek olurlarsa {اﻪﻠﻟُ اَ ْﻋﻠ َ ُﻢ ﺑِﻤَﺎ ﻟ َ ِﺒﺜُﻮﺍ
ّٰ }ﻗُ ِﻞ
“ne kadar durduklarına” de, “Allah a‘lemdir.” A Nitekim Ashâb-ı Kehf
ِ }ﻟ َُﻪ ﻏَﻴﺐ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
ِ ﺍﻻ َْر
kendileri de  َرﺑُّﻜُ ْﻢ اَ ْﻋﻠ َ ُﻢ ﺑ ِ َﻤﺎ ﻟ َ ِﺒ ْﺜ ُﺘ ْﻢdemişlerdi. Çünkü {ض
ْ ﺍت َو
َّ ُ ْ
semâvât ve Arz’ın gaybı O’nundur { }اَ ْﺑ ِﺼ ْﺮ ﺑ ِ ۪ﻪ َوﺍ َ ْﺳ ِﻤ ْـﻊO’nun görmesi de
1

2

Abdürrezzâk b. Hemmâm, Tefsîru Abdirrezzâk, II, 331; Taberî, Câmiu’l-beyân, XVII, 647:
 أﻧﻪ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻨﺎس »ﺛﻼﲦﺎﺋﺔ ﺳﻨﲔ وازدادوا ﺗﺴﻌﺎ« أﻻ ﺗﺮى: ﻳﻌﲏ،« »وﻗﺎﻟﻮا وﻟﺒﺜﻮا: ﰲ ﺣﺮف اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد: »وﻟﺒﺜﻮا ﰲ ﻛﻬﻔﻬﻢ« ﻗﺎل:ﻋﻦ ﻗﺘﺎدة ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
.« »ﻗﻞ اﷲ أﻋﻠﻢ ﲟﺎ ﻟﺒﺜﻮا:أﻧﻪ ﻳﻘﻮل
B: “istifhâmiye”.
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işitmesi de şâyân-ı hayrettir {}ﻣﺎ ﻟ َُﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ دُوﻧ ِ ۪ﻪ ِﻣ ْﻦ َوﻟ ِ ٍﻲ
َ onların Allah’tan başka
ّ
velîsi yoktur. A Yani Ashâb-ı Kehf َﺪا
ّٰ  اﺗ َّ َﺨ َﺬdiyenlerden değildir.
ً اﻪﻠﻟُ َوﻟ
{ﺪا
ً }و َﻻ ﻳُ ْﺸﺮِ ُك ۪ﻓﻲ ُﺣ ْﻜ ِﻤ ۪ﻪ ٓ اَ َﺣ
َ Böyle de.

ِ
ِ
ِ
ِ َﻚ ِﻣ ْﻦ ﻛِﺘ
﴾٢٧﴿ ﺪا
ۚ َ ِ ّﺎب َرﺑ
َ َوﺍ ْﺗ ُﻞ َﻣٓﺎ ُاو۫ ِﺣ َﻲ اِﻟ َْﻴ
ً ﻚ َﻻ ُﻣﺒَ ِّﺪ َل ﻟﻜَﻠِ َﻤﺎﺗ ِ ۪ﻪ َوﻟ َْﻦ ﺗ َ ِﺠ َﺪ ﻣ ْﻦ دُوﻧ ۪ﻪ ُﻣ ْﻠﺘَ َﺤ

ِ
ۚ ون َو ْﺟﻬَ ُﻪ َو َﻻ ﺗ َ ْﻌ ُﺪ َﻋ ْﻴﻨَﺎ َك َﻋ ْﻨ ُﻬ ْﻢ
َ ﺍﺻ ِﺒ ْﺮ ﻧ َ ْﻔ َﺴ
َ ﻮن َرﺑ َّ ُﻬ ْﻢ ﺑِﺎ ْﻟﻐَ ٰﺪو َوﺍ ْﻟﻌَ ِﺸ ّ ِﻲ ﻳُ ۪ﺮ ُﺪ
َ ﻳﻦ ﻳ َ ْﺪ ُﻋ
َ ﻚ َﻣﻊَ اﻟ َّ ۪ﺬ
ْ َو
ِ
ﻃﺎ
َ َﺗُ ۪ﺮ ُﺪ ز۪ﻳﻨَﺔ َ ا ْﻟ َﺤ ٰﻴﻮ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ َو َﻻ ﺗُ ِﻄ ْـﻊ َﻣ ْﻦ اَ ْﻏ َﻔ ْﻠﻨَﺎ ﻗَ ْﻠﺒَ ُﻪ َﻋ ْﻦ ِذ ْﻛﺮِﻧَﺎ َوﺍﺗَّﺒَﻊَ َﻫ ٰﻮ ُﻪ َوﻛ
ً ﺎن اَ ْﻣ ُﺮ ُه ُﻓ ُﺮ

ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ﻴﻦ
َ ﴾ َوﻗُ ِﻞ ا ْﻟ َﺤ ُّﻖ ﻣ ْﻦ َرﺑِّﻜُ ْﻢ ﻓَ َﻤ ْﻦ َﺷٓﺎءَ ﻓَ ْﻠ ُﻴ ْﺆﻣ ْﻦ َو َﻣ ْﻦ َﺷٓﺎءَ ﻓَ ْﻠﻴَ ْﻜ ُﻔ ْﺮ ۙ اﻧَّٓﺎ اَ ْﻋﺘَ ْﺪﻧَﺎ ﻟﻠﻈ َّﺎﻟ ۪ﻤ٢٨﴿
ِ
ِ ط ﺑِﻬِ ْﻢ ﺳ َﺮ
ﺍب
َ ﺎرﺍ ۙ اَ َﺣﺎ
ۜ ُ ﻴﺜﻮﺍ ﻳُﻐَﺎﺛُﻮﺍ ﺑ ِ َﻤٓﺎ ٍء ﻛَﺎ ْﻟ ُﻤ ْﻬ ِﻞ ﻳ َ ْﺸﻮِي ا ْﻟ ُﻮ ُﺟﻮهَ ۜ ﺑ ِ ْﺌ َﺲ اﻟ َّﺸ َﺮ
ُ ﺍد ُﻗﻬَﺎ ۜ َوﺍ ْن ﻳ َ ْﺴﺘَ ۪ﻐ
ً َﻧ
ُ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ﻴﻊ اَ ْﺟ َﺮ َﻣ ْﻦ اَ ْﺣ َﺴ َﻦ
ْ ََو َﺳٓﺎء
ً َت ُﻣ ْﺮﺗَﻔ
َ ﴾ ا َّن اﻟ َّ۪ﺬ٢٩﴿ ﻘﺎ
ُ اﻟﺼﺎﻟ َﺤﺎت اﻧَّﺎ َﻻ ﻧُ ۪ﻀ
َّ ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ َو َﻋﻤﻠُﻮﺍ
ﺎر ﻳُ َﺤﻠ َّْﻮ َن ۪ﻓﻴﻬَﺎ ِﻣ ْﻦ اَ َﺳﺎوِ َر
ْ ﺎت َﻋ ْﺪ ٍن ﺗ َ ْﺠﺮ۪ي ِﻣ ْﻦ ﺗ َ ْﺤ ِﺘﻬِ ُﻢ
َ ﴾ ُاو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ٣٠﴿ َۚﻋ َﻤ ًﻼ
ُ َّ ﻚ ﻟ َُﻬ ْﻢ َﺟﻨ
ُ َاﻻ َْﻧﻬ
ِ ْ ﺐ و ْﻠﺒﺴﻮن ﺛِﻴﺎﺑﺎ ُﺧﻀﺮﺍ ِﻣﻦ ﺳﻨ ُﺪ ٍس و ِﺍﺳﺘَﺒﺮ ٍق ﻣﺘ َّ ِﻜ ۪ٔـﻴﻦ ۪ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠَﻰ
ِ
َﻚ ﻧ ِ ْﻌﻢ
ۜ ِ اﻻ ََرٓﺍﺋ
ْ ُ ْ ً ْ ً َ َ ُ َ َ َ ٍ ﻣ ْﻦ ذ َ َﻫ
َ َ َ
ُ َ ْ ْ َ
﴾٣١﴿ ﻘﺎ
۟ ً ﺖ ُﻣ ْﺮﺗ َ َﻔ
ۜ ُ اﻟﺜ َّ َﻮ
ْ َﺍب َو َﺣ ُﺴﻨ

[3246] Meâl-i Şerîfi
Öyle de ve Rabbinden sana vahiy olunanı tilâvet eyle, O’nun kelimâtını
tebdil edecek yoktur ve O’ndan başka bir penâh bulamazsın (27).
Nefsince de o kullarla beraber sabret ki sabah akşam (her vakit)
Rablerine dua eder, cemâlini isterler. Sen1 dünya ziynetini arzu
ederek onlardan gözlerini ayırma ve o kimseye itaat etme ki kalbini
zikrimizden gāfil bırakmışız2, keyfinin ardına düşmüş ve işi haddini
aşmak olmuştur (28). Ve de ki: “O hak Rabbinizdendir3, artık dileyen
iman etsin, dileyen küfr.” Çünkü Biz, zâlimler için öyle bir ateş
müheyyâ kılmışızdır ki sertakları kendilerini kuşatmaktadır ve eğer
istiğāse ederlerse erimiş cesed gibi bir su ile imdad edilirler, yüzleri
1
2
3

B: “Ve o”.
B: “kılmışız”.
B: “Rabbimizdendir”.
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civirir; o ne fena içki ve o ne fena kurultay! (29). Amma iman edip
sâlih sâlih ameller işleyenler, şüphe yok ki Biz öyle güzel amel işleyenin
ecrini zâyiʿ etmeyiz (30). Öyleler, işte onlara Adn cennetleri var,
altlarından nehirler akar. Orada altın bileziklerden ziynetlenecekler,
sündüs ve istebraktan yeşil esvâb giyecekler, erîkeler üzerine dayanıp
kurulacaklar. O ne güzel sevab ve ne güzel kurultay! (31).

ب ﻟ َُﻬ ْﻢ َﻣﺜَ ًﻼ َر ُﺟﻠ َ ْﻴ ِﻦ َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ ِﻻ ََﺣ ِﺪﻫِ َﻤﺎ َﺟﻨَّﺘَ ْﻴ ِﻦ ِﻣ ْﻦ اَ ْﻋﻨَ ٍ
ﺎﻫ َﻤﺎ ﺑِﻨَ ْﺨﻞٍ َو َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ
َو ْ
ﺎب َو َﺣ َﻔ ْﻔﻨَ ُ
ﺍﺿﺮِ ْ
ﺖ اُכُﻠَﻬَﺎ َوﻟ َْﻢ ﺗ َ ْﻈﻠِ ْﻢ ِﻣ ْﻨﻪُ َﺷ ْﻴ ًٔـﺎ ۙ َوﻓَ َّﺠ ْﺮﻧَﺎ ِﺧ َﻼﻟ َُﻬﻤَﺎ
ﻋﺎۜ ﴿ ﴾٣٢ﻛِ ْﻠﺘَﺎ ا ْﻟ َﺠﻨَّﺘَ ْﻴ ِﻦ ٰاﺗ َ ْ
ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬﻤَﺎ زَ ْر ً
ﺎل ﻟِﺼ ِ
ﺮﺍ
ﺎﺣ ِﺒ ۪ﻪ َو ُﻫ َﻮ ﻳُ َﺤﺎوِ ُر ُه ٓ اَﻧَﺎ ۬ اَכْﺜَ ُﺮ ِﻣ ْﻨ َ
ﻚ َﻣ ً
ﺮﺍ ۙ ﴿َ ﴾٣٣وﻛَ َ
ﺎﻻ َوﺍ َ َﻋ ُّﺰ ﻧ َ َﻔ ً
ﻧَﻬَ ً
ﺎن ﻟ َُﻪ ﺛ َ َﻤ ٌﺮ ۚ ﻓَ َﻘ َ َ
ﺪا ۙ ﴿َ ﴾٣٥و َﻣٓﺎ اَﻇ ُ ُّﻦ
﴿َ ﴾٣٤ودَ َﺧ َﻞ َﺟﻨَّﺘَﻪُ َو ُﻫﻮَ ﻇ َﺎﻟ ِ ٌﻢ ﻟِﻨَ ْﻔ ِﺴ ۪ﻪۚ ﻗَ َ
ﺎل َﻣٓﺎ اَﻇ ُ ُّﻦ اَ ْن ﺗَﺒ۪ ﻴ َﺪ ٰﻫ ِﺬ ۪ه ٓ اَﺑ َ ً
اﻟﺴﺎﻋﺔ َ ﻗَٓﺎﺋِﻤﺔ ً ۙوﻟ َِﺌﻦ ر ِددت اِﻟٰﻰ رﺑ۪ﻲ َﻻ َ ِﺟ َﺪ َّن َﺧﻴ ِ
ﺒﺎ ﴿ ﴾٣٦ﻗَﺎ َل ﻟ َُﻪ ﺻ ِ
ﺎﺣ ُﺒ ُﻪ َو ُﻫ َﻮ
ﺮﺍ ﻣ ْﻨﻬَﺎ ُﻣ ْﻨ َﻘﻠ َ ً
ْ ً
َ َ ْ ُ ْ ُ
َّ َ
َ
َّ
ﻚ ِﻣ ْﻦ ﺗُﺮَ ٍ
ت ﺑِﺎﻟ َّ ۪ﺬي َﺧﻠَﻘَ َ
ﺍب ﺛُﻢَّ ِﻣ ْﻦ ﻧُ ْﻄﻔَﺔٍ ﺛُﻢَّ َﺳ ّٰﻮ َ
ﻳُ َﺤﺎوِ ُر ُه ٓ اَכَﻔَ ْﺮ َ
ﻚ رَ ُﺟ ًﻼ ۜ ﴿ٰ ﴾٣٧ﻟ ِﻜﻨَّﺎ ۬ ُﻫﻮَ
اﻪﻠﻟُ ۙ َﻻ ُﻗﻮَّ َ اِ َّﻻ
ﺖ َﺟﻨَّﺘَ َ
ﺖ َﻣﺎ َﺷٓﺎءَ ّٰ
ّٰ
ﻚ ُﻗ ْﻠ َ
ﺪا ﴿َ ﴾٣٨وﻟ َْﻮ َ ٓﻻ اِ ْذ دَ َﺧ ْﻠ َ
اﻪﻠﻟُ َرﺑّ۪ﻲ َو َ ٓﻻ اُ ْﺷﺮِ ُك ﺑ ِ َﺮﺑّ۪ٓﻲ اَ َﺣ ً
ﻚ َو ُ ْﺮ ِﺳ َﻞ
ﺎﻻ َو َوﻟ ً ۚ
ﺎﻪﻠﻟِۚ اِ ْن ﺗَﺮَ ِن اَﻧَﺎ ۬ اَﻗَ َّﻞ ِﻣ ْﻨ َ
ﺮﺍ ِﻣ ْﻦ َﺟﻨ َّ ِﺘ َ
ﻚ َﻣ ً
ﺑ ِ ّٰ
َﺪا ﴿ ﴾٣٩ﻓَﻌَ ٰﺴﻰ رَﺑّ۪ٓﻲ اَ ْن ﻳُ ْﺆﺗِﻴَ ِﻦ َﺧ ْﻴ ً
ﻋﻠَﻴﻬﺎ ﺣﺴﺒ ِ
ِ
ﺻ ۪ﻌ ً
َ َْ ُ ْ َ ً
ﻴﺪا َزﻟ ًَﻘﺎ ۙ ﴿ ﴾٤٠اَ ْو ﻳُ ْﺼ ِﺒ َﺢ َﻣٓﺎ ُؤ ۬ َﻫﺎ ﻏَ ْﻮ ًرﺍ ﻓَﻠ َ ْﻦ ﺗ َ ْﺴﺘَ ۪ﻄﻴﻊَ
ﺎﻧﺎ ﻣ َﻦ َّ
اﻟﺴ َﻤٓﺎء ﻓَ ُﺘ ْﺼ ِﺒ َﺢ َ
ِ
ﺒﺎ ﴿َ ﴾٤١وﺍُ ۪ﺣﻴ َ ِ ۪
ﺐ ﻛَﻔَّ ْﻴﻪِ َﻋﻠٰﻰ َﻣٓﺎ اَ ْﻧﻔَ َﻖ ۪ﻓﻴﻬَﺎ َوﻫِ َﻲ َﺧﺎوِ َﺔٌ َﻋﻠٰﻰ
ﻟ َﻪُ ﻃَﻠ َ ً
ﻂ ﺑﺜَﻤَﺮِه ﻓَﺎ َْﺻﺒَ َﺢ ﻳُﻘَﻠّ ُ
ﻋﺮ ِ
ﺪا ﴿َ ﴾٤٢وﻟ َْﻢ ﺗَﻜُ ْﻦ ﻟ َُﻪ ﻓِﺌَﺔٌ ﻳ َ ْﻨ ُﺼ ُﺮوﻧ َ ُﻪ ِﻣ ْﻦ دُو ِن
وﺷﻬَﺎ َو َ ُﻘ ُ
ﻮل ﻳَﺎ ﻟ َْﻴﺘَ ۪ﻨﻲ ﻟ َْﻢ اُ ْﺷﺮِ ْك ﺑ ِ َﺮﺑّ۪ٓﻲ اَ َﺣ ً
ُ ُ
ِ ِ
ﺒﺎ ﴿﴾٤٤
ﺍﺑﺎ َو َﺧ ْﻴ ٌﺮ ُﻋ ْﻘ ً ۟
ﺮﺍۜ ﴿ُ ﴾٤٣ﻫﻨَﺎﻟ ِ َ
ّٰ
اﻪﻠﻟِ َو َﻣﺎ ﻛَ َ
ﺎن ُﻣ ْﻨﺘَ ِﺼ ً
ﻚ ا ْﻟﻮَ َﻻﻳَﺔُ ّٰﻪﻠﻟ ا ْﻟ َﺤ ِّﻖ ۜ ُﻫﻮَ َﺧ ْﻴ ٌﺮ ﺛَﻮَ ً
[3248] Meâl-i Şerîfi
Ve onlara iki adamı temsil getir: Birine her türlü üzümden iki bağ
vermişiz ve ikisinin de etrafını hurmalarla donatmışız, ikisinin arasına
da bir ekinlik yapmışız (32). İki bağın ikisi de yemişlerini vermiş, hiçbir
şey noksan bırakmamış, ikisinin ortasından bir de nehir akıtmışız
(33). Başkaca da bir geliri var, bundan dolayı bu adam arkadaşına
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muhavere ederek: “Ben senden malca daha servetli, cemʿiyyetçe
daha izzetliyim” dedi (34). Ve bağına girdi, kendine yazık ediyordu.
Dedi: “Ebedâ zannetmem ki bu helâk olsun (35). Ve zannetmem ki
kıyamet kopsun, bununla beraber şayet Rabbime reddedilirsem her
hâlde bundan daha1 hayırlı bir âkıbet bulurum” (36). Arkadaşı da
ona muhavere ederek dedi ki: “Sen o Rabbine küfür mü ediyorsun ki
seni bir topraktan, sonra bir nutfeden yarattı. Sonra da seni bir adam
seviyesine getirdi (37). Lâkin benim O Allah Rabbim ve ben Rabbime
kimseyi şerîk koşamam2 (38). Bağına girdiğin vakit ِﺎﻪﻠﻟ
ّٰ ِ اﻪﻠﻟُ ۙ َﻻ ﻗُﻮَّ َ اِ َّﻻ ﺑ
ّٰ َ َﻣﺎ َﺷٓﺎءdese
idin olmaz mıydı? Eğer malca, evlâdca beni kendinden az görüyorsan
(39) ne bilirsin, belki Rabbim bana senin bağından daha hayırlısını
verir, seninkinin üzerine de semâdan bir âfet indiriverir de yalçın bir
toprak olakalır (40). Yahut suyu çekiliverir de bir daha onu aramakla
bulamazsın (41). Derken bütün serveti istîlâ ediliverdi, bunun üzerine
ona yaptığı masraflara karşı avuçlarını oğuşturdu kaldı. O, çardakları
üzerine çökmüş kalmıştı; “ah” diyordu, “nolaydım Rabbime hiçbir şerîk
koşmamış olaydım” (42). Allah’tan başka yardım edecek bir cemaati de
olmadı, kendi kendini de kurtaramadı (43). İşte burada velâyet elhak
Allah’ındır; O sevabca da hayr, ukbâca da hayrdır (44).
[3249]

ِ ٓ ﺍﺿﺮِب ﻟ َﻬ ْﻢ َﻣﺜَ َﻞ ا ْﻟ َﺤ ٰﻴﻮ ِ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ ﻛَ َﻤٓﺎ ٍء اَ ْﻧ َﺰ ْﻟﻨَﺎه ِﻣ َﻦ اﻟﺴ َﻤ
ِ ﺎت ْاﻻ َْر
ض ﻓَﺎ َْﺻﺒَ َﺢ
َ َ ﺎء ﻓَﺎ ْﺧﺘَﻠ
ُ َﻂ ﺑ ِ ۪ﻪ ﻧَﺒ
ُ
ُ ْ ْ َو
َّ

ِ ﴾ اَ ْﻟﻤﺎل وﺍ ْﻟﺒﻨﻮن ز۪ﻳﻨﺔ ا ْﻟﺤﻴﻮ٤٥﴿ ﻫ ۪ﺸﻴﻤﺎ ﺗ ْﺬروه اﻟﺮِ ﺎح ۜ وﻛَﺎن اﻪﻠﻟ ﻋ ٰﻠﻰ ُﻛ ِﻞ ﺷﻲ ٍء ﻣﻘﺘ ِﺪرﺍ
َٰ َُ َ َُ َ ُ َ
ً َ ُْ ْ َ ّ
َ ُ ّٰ َ َ ُ َ ّ ُ ُ َ ً
َ
ِ
ِ
ﺎل
َ َ﴾ َو َ ْﻮمَ ﻧُ َﺴ ّ ِﻴ ُﺮ ا ْﻟ ِﺠﺒ٤٦﴿ ﺍﺑﺎ َو َﺧ ْﻴ ٌﺮ اَ َﻣ ًﻼ
َ ِ ّﺎت َﺧ ْﻴ ٌﺮ ِﻋ ْﻨ َﺪ َرﺑ
ً ﻚ ﺛ َ َﻮ
ُ اﻟﺼﺎﻟ َﺤ
ُ َاﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ ۚ َوﺍ ْﻟﺒَﺎﻗﻴ
َّ ﺎت
ِ َوﺗَﺮى ْاﻻ َرض ﺑﺎرِزةً ۙ وﺣ َﺸﺮﻧَﺎﻫ ْﻢ ﻓَﻠ َ ْﻢ ﻧُﻐ
ﻔﺎۜ ﻟ َ َﻘ ْﺪ
ۚ ً ﺎد ْر ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ اَ َﺣ
َ ِ ّﺿﻮﺍ َﻋ ٰﻠﻰ َرﺑ
ًّ ﺻ
ُ ِ﴾ َو ُﻋﺮ٤٧﴿ ﺪا
َ َ
ُ ْ َ َ َ َ َ ْ
َ ﻚ

ٍ
ِ
ِ
ﺎب
ً ِﺟ ْﺌ ُﺘ ُﻤﻮﻧَﺎ ﻛَ َﻤﺎ َﺧﻠ َ ْﻘﻨَﺎﻛُ ْﻢ اَ َّو َل َﻣﺮَّ ۘ ﺑ َ ْﻞ َز َﻋ ْﻤ ُﺘ ْﻢ اَﻟ َّْﻦ ﻧ َ ْﺠﻌَ َﻞ ﻟَﻜُ ْﻢ َﻣ ْﻮ ِﻋ
ُ َ﴾ َو ُوﺿﻊَ ا ْﻟﻜﺘ٤٨﴿ ﺪا
ِ
ِ َﻮن ﻳَﺎ َو ْﻠَﺘَﻨَﺎ َﻣﺎ ِل ٰﻫ َﺬا ا ْﻟ ِﻜﺘ
ﻴﺮ ً َو َﻻ
َ ُﻴﻦ ِﻣﻤَّﺎ ۪ﻓﻴﻪِ َو َ ُﻘﻮﻟ
َ ﺻ ۪ﻐ
َ ﻴﻦ ُﻣ ْﺸ ِﻔ ۪ﻘ
َ ﻓَﺘَ َﺮى ا ْﻟ ُﻤ ْﺠﺮِ ۪ﻣ
َ ﺎب َﻻ ﻳُﻐَﺎد ُر

1
2

B -“bundan daha”.
B: “koşmam”.
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ِ﴾ َو ِﺍ ْذ ُﻗ ْﻠﻨَﺎ ﻟ ِ ْﻠ َﻤﻠٰ ٓ ِﺌﻜَﺔ٤٩﴿ ﺪا
ِ ﻴﺮ ً اِ َّ ٓﻻ اَﺣﺼﻴﻬَﺎ ۚ َو َو َﺟ ُﺪوﺍ َﻣﺎ َﻋ ِﻤﻠُﻮﺍ َﺣ
۟ ً ﻚ اَ َﺣ
َ ُّﺮﺍۜ َو َﻻ ﻳ َ ْﻈﻠِ ُﻢ َرﺑ
ً ﺎﺿ
َ ۪ﻛَﺒ
ٰ ْ
ِ
ِ َ َاﺳﺠ ُﺪوﺍ ِﻻٰدَمَ ﻓَﺴﺠ ُﺪٓوﺍ اِ َّ ٓﻻ اِﺑ ۪ﻠﻴﺲ ﻛ
ِ
َۜ ْ
َ َ
ُ ْ
َﺎن ﻣ َﻦ ا ْﻟ ِﺠ ِّﻦ ﻓَﻔَ َﺴ َﻖ َﻋ ْﻦ اَ ْﻣﺮِ َرﺑّ ِ ۪ﻪ ۜ اَﻓَﺘَﺘَّﺨ ُﺬوﻧ َ ُﻪ َوذُ ّرِ َّﺘَ ُﻪ ٓ اَ ْوﻟﻴَٓﺎء
ِ ِ
ِ ﴾ َﻣٓﺎ اَ ْﺷﻬَ ْﺪﺗُﻬ ْﻢ َﺧ ْﻠ َﻖ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ٥٠﴿ ﻴﻦ ﺑ َ َﺪ ًﻻ
ِ ﺍت َو ْﺍﻻ َْر
ض
ُ َ ِﻣ ْﻦ دُو ۪ﻧﻲ َو ُﻫ ْﻢ ﻟ
َ ﻜ ْﻢ َﻋ ُﺪ ٌّو ۜ ﺑ ِ ْﺌ َﺲ ﻟﻠﻈ َّﺎﻟ ۪ﻤ
ُ
َّ
ِ ٓ َﻮل ﻧَﺎدُوﺍ ُﺷ َﺮﻛ
ﻳﻦ
ُ ﴾ َو َ ْﻮمَ ﻳ َ ُﻘ٥١﴿ ﺪا
ً ﻀ
ُ ﻴﻦ َﻋ
ُ َو َﻻ َﺧ ْﻠ َﻖ اَ ْﻧ ُﻔ ِﺴﻬِ ْﻢ ۖ َو َﻣﺎ ﻛُ ْﻨ
َ ي اﻟ َّ ۪ﺬ
َ ﺎء
َ ّﺖ ُﻣﺘ َّ ِﺨ َﺬ ا ْﻟ ُﻤ ِﻀ ۪ﻠ
ﺎر ﻓَﻈَﻨُّٓﻮﺍ
َ ﴾ َو َرﺍ َ ا ْﻟ ُﻤ ْﺠﺮِ ُﻣ٥٢﴿ ﻘﺎ
ً ِ ﻴﺒﻮﺍ ﻟ َُﻬ ْﻢ َو َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ ْﻢ َﻣ ْﻮﺑ
َ َّ ﻮن اﻟﻨ
ُ َ۪ز َﻋ ْﻤ ُﺘ ْﻢ ﻓَ َﺪ َﻋ ْﻮ ُﻫ ْﻢ ﻓَﻠ َ ْﻢ ﻳ َ ْﺴﺘَﺠ
ِ
﴾٥٣﴿ ﻓﺎ
۟ ً ِﻮﻫﺎ َوﻟ َْﻢ ﻳ َ ِﺠ ُﺪوﺍ َﻋ ْﻨﻬَﺎ َﻣ ْﺼﺮ
َ اَﻧ َّ ُﻬ ْﻢ ُﻣ َﻮﺍﻗ ُﻌ

[3250] Meâl-i Şerîfi
Onlara dünyâ hayâtın meselini de şöyle yap: Sanki bir su, onu semâdan
indirmişiz, derken onunla Arz’ın nebâtâtı birbirine karışmış, derken
bir çöp kırıntısı olmuştur, rüzgârlar onu savurur gider. Allah her şeye
muktedir bulunuyor (45). O mal ve oğullar dünyâ hayâtın ziynetidir,
bâkī kalacak sâlih ameller ise Rabbinin1 indinde sevabca da hayırlıdır,
emelce de hayırlıdır (46). Düşün o günü2 ki dağları yürütürüz, Arz’ı
görürsün çırçıplak ve onları hep mahşere toplamışızdır da hiçbir
kimse bırakmamışızdır (47). Ve hepsi saf olarak Rabbine arz [3251]
edilmişlerdir. “İşte” buyurur, “celâlim hakkı için ilk defa yarattığımız
gibi bize geldiniz, fakat size hiçbir mevʿid yapmayacağız zuʿmetmiştiniz
değil mi?” (48). Defter de konulmuştur, artık o mücrimleri görürsün,
bulundukları hâileden halecanlar içinde titreşiyor ve diyorlardır:
“Eyvah bize! Bu defter de ne acayib, ne küçük komuş ne büyük hepsini
zaptetmiş” ve bütün yaptıklarını hazır bulmuşlardır, Rabbin kimseye
zulmetmez (49). Yine düşün o vakti ki melâikeye “Âdem için secde
edin” demiştik, hemen secde ettiler, ancak İblis; cinden idi de Rabbinin
emrinden çıktı. Ya şimdi siz Beni bırakıp da onu ve zürriyetini kendinize
evliyâ mı ittihaz ediyorsunuz onlar size öyle düşman iken? Zâlimler
için ne fenâ bedel (50). Ben onları ne göklerin ve yerin yaratılışına ne
1
2

B: “Rabbin”.
B: “gün”.
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de kendilerinin yaratılışına şâhid kılmadım ve hiçbir zaman mudilleri
kol tutmuş değilim (51). Ve o gün ki diyecek: “Ünneyin1 bakalım o
zuʿm ettiğiniz şerîklerime.” Derken onlara çağırmışlar yalvarmışlardır
fakat kendilerine icâbet etmemişlerdir ve aralarına biz bir mehleke
koymuşuzdur (52). Ve mücrimler ateşi görmüş, artık ona düşeceklerini
anlamışlardır da ondan savuşacak bir yer bulamamışlardır (53).

ِ َّ ﺻﺮَّ ْﻓﻨَﺎ ۪ﻓﻲ ٰﻫ َﺬا ا ْﻟ ُﻘ ْﺮﺍٰ ِن ﻟِﻠﻨ
﴾٥٤﴿ ﺎن اَכْﺜَ َﺮ َﺷ ْﻲ ٍء َﺟ َﺪ ًﻻ
ْ ﺎن
َ َﺎس ِﻣ ْﻦ ﻛُ ّ ِﻞ َﻣﺜَ ٍ ۜﻞ َوﻛ
ُ اﻻِ ْﻧ َﺴ
َ َوﻟ َ َﻘ ْﺪ

ﻴﻦ
ْ ُﺎس اَ ْن ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُٓﻮﺍ اِ ْذ َﺟٓﺎءَ ُﻫ ُﻢ ا ْﻟ ُﻬ ٰﺪى َو َ ْﺴﺘَ ْﻐ ِﻔ ُﺮوﺍ رَﺑ َّ ُﻬ ْﻢ اِ َّ ٓﻻ اَ ْن ﺗ َ ْﺄﺗِﻴَ ُﻬ ْﻢ ُﺳﻨَّﺔ
َ اﻻ ََّو ۪ﻟ
َ َّ َو َﻣﺎ َﻣﻨَﻊَ اﻟﻨ
ِ ﻴﻦ اِ َّﻻ ﻣﺒَ ِﺸ ۪ﺮ َﻦ َوﻣ ْﻨ ِﺬ ۪ر َﻦ ۚ َو َﺠ
ِ
ﻳﻦ
َ ﺎد ُل اﻟ َّ۪ﺬ
َ ﴾ َو َﻣﺎ ﻧُ ْﺮ ِﺳ ُﻞ ا ْﻟ ُﻤ ْﺮ َﺳ ۪ﻠ٥٥﴿ اب ُﻗ ُﺒ ًﻼ
ّ ُ
ُ
ُ
ُ اَ ْو ﻳ َ ْﺄﺗﻴَ ُﻬ ُﻢ ا ْﻟﻌَ َﺬ
ِ
ِ
﴾ َو َﻣ ْﻦ اَﻇْﻠ َ ُﻢ ِﻣﻤَّ ْﻦ٥٦﴿ وﺍ
ً ﻀﻮﺍ ﺑِﻪ ا ْﻟ َﺤ َّﻖ َوﺍﺗ َّ َﺨ ُﺬٓوﺍ ٰاﻳَﺎﺗ۪ﻲ َو َﻣٓﺎ اُ ْﻧ ِﺬ ُروﺍ ُﻫ ُﺰ
ُ ﻛَﻔَ ُﺮوﺍ ﺑِﺎ ْﻟﺒَﺎﻃِ ِﻞ ﻟ ُﻴ ْﺪ ِﺣ
ِ َ ذُכّ َِﺮ ﺑِﺎٰﻳ
اه ۜ اِﻧَّﺎ َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ َﻋﻠٰﻰ ُﻗﻠُﻮﺑِﻬِ ْﻢ اَכِﻨَّﺔ ً اَ ْن
ْ ض َﻋ ْﻨﻬَﺎ َوﻧ َ ِﺴ َﻲ َﻣﺎ ﻗَﺪَّ َﻣ
َ ﺎت َرﺑّ ِ ۪ﻪ ﻓَﺎ َْﻋ َﺮ
ُ ﺖ ﻳ َ َﺪ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻮر
َ ُّ﴾ َورَﺑ٥٧﴿ ﺪا
ً ﻮه َو ۪ﻓ ٓﻲ ٰاذَاﻧﻬِ ْﻢ َو ْﻗ
ً َ ﺮﺍۜ َوﺍ ْن ﺗ َ ْﺪ ُﻋ ُﻬ ْﻢ اﻟ َﻰ ا ْﻟ ُﻬ ٰﺪى ﻓَﻠ َ ْﻦ ﻳ َ ْﻬﺘَ ُﺪٓوﺍ ا ًذا اَﺑ
ُ ﻚ ا ْﻟﻐَ ُﻔ
ُ ﻳ َ ْﻔﻘَ ُﻬ
ِ ذُوﺍﻟﺮَّﺣ َﻤﺔِ ۜ ﻟ َﻮ ﻳ َﺆ
اب ﺑ َ ْﻞ ﻟ َُﻬ ْﻢ َﻣ ْﻮ ِﻋ ٌﺪ ﻟ َْﻦ ﻳ َ ِﺠ ُﺪوﺍ ِﻣ ْﻦ دُوﻧ ِ ۪ﻪ
ۜ َ اﺧ ُﺬ ُﻫ ْﻢ ﺑ ِ َﻤﺎ ﻛَ َﺴ ُﺒﻮﺍ ﻟ َﻌَ َّﺠ َﻞ ﻟ َُﻬ ُﻢ ا ْﻟﻌَ َﺬ
ْ
ُ ْ
﴾٥٩﴿ ﺪا
۟ ً ﺎﻫ ْﻢ ﻟ َﻤَّﺎ ﻇَﻠ َ ُﻤﻮﺍ َو َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ ﻟِﻤَ ْﻬﻠ ِ ِﻜﻬِ ْﻢ َﻣ ْﻮ ِﻋ
َ ﴾ َوﺗ ِ ْﻠ٥٨﴿ َﻣ ْﻮﺋ ِ ًﻼ
ُ َﻚ ا ْﻟ ُﻘ ٰﺮٓى اَ ْﻫﻠَ ْﻜﻨ

[3252] Meâl-i Şerîfi
Şânım hakkı için, hakikat, Biz bu Kur’an’da insanlara ibret olacak her
türlü meselden tasrif yapmışızdır, insan ise her şeyin cedelce ekseri
olmuştur (54). Kendilerine doğru yolu gösteren peygamber geldiği
hâlde insanları iman etmekten ve günahlarının mağfiretini istemekten
alıkoyan da başka değil, ancak kendilerine evvelkilerin sünneti gelmesi
veya âhiret azâbının gözleri önüne gelmesi kaziyyesidir (55). Hâlbuki
Biz gönderdiğimiz peygamberleri ancak mübeşşir ve münzir olmak
üzere göndeririz, küfredenler ise hakkı bâtılla2 kaydırmak için mücadele
ediyorlar, âyetlerimizi ve kendilerine edilen inzârı [3253] eğlence yerine
1
2

M: “önneyin”.
B: “bâtıla”.
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tuttular (56). O kimseden1 daha zâlim de kim olabilir ki: Rabbinin âyâtı
ile nasihat edilmiştir2 de onlardan yüz çevirmiş ve ellerinin takdim
ettiği şeyleri unutmuştur. Çünkü Biz onların kalbleri üzerine onu
iyi anlamalarına mâniʿ birtakım kabuklar ve kulaklarına bir ağırlık
koymuşuzdur, sen onları doğru yola çağırsan da o hâlde onlar ebeden
yola gelmezler (57). Hem o mağfireti çok rahmet sahibi Rabbin onları
kesbleriyle derhâl muâhaze ediverecek olsa idi haklarında azâbı elbette
taʿcîl buyururdu, fakat onlar için bir mîʿâd3 vardır ki o gelince hiçbir çâre-i
necat bulamazlar (58). Daha o memleketler ki Biz onları zulmettiklerinde
helâk etmişiz ve helâklerine bir mîʿâd tâyin eylemişiz (59).

ِ
﴾ ﻓَﻠَﻤَّﺎ ﺑَﻠَﻐَﺎ٦٠﴿ ﺒﺎ
َ ََو ِﺍ ْذ ﻗ
ً ﻴﻪ َ ٓﻻ اَ ْﺑ َﺮ ُح َﺣ ّٰﺘٓﻰ اَ ْﺑﻠُﻎَ َﻣ ْﺠ َﻤﻊَ ا ْﻟﺒَ ْﺤ َﺮ ْ ِﻦ اَ ْو اَ ْﻣ ِﻀ َﻲ ُﺣ ُﻘ
ُ ﻮﺳﻰ ﻟ َﻔ ٰﺘ
ٰ ﺎل ُﻣ
ِ َ َ﴾ ﻓَﻠَﻤَّﺎ ﺟﺎوزا ﻗ٦١﴿ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻴ ِﻨﻬِﻤﺎ ﻧ َ ِﺴﻴﺎ ﺣﻮﺗَﻬﻤﺎ ﻓَﺎﺗ َّ َﺨ َﺬ ﺳﺒ۪ ﻴﻠَﻪ ﻓِﻲ ا ْﻟﺒﺤﺮِ ﺳﺮﺑﺎ
ُﺎل ﻟﻔَ ٰﺘﻴﻪ
ً َ َ َْ
ُ َ
َ َْ ََ ْ َ
ََ َ
َ ُ ُ َ
ِ
ِ َ ﴾ ﻗَﺎ َل اَرﺍَﻳ٦٢﴿ ٰاﺗِﻨﺎ ﻏَ َﺪٓاءﻧﺎۘ ﻟ َ َﻘ ْﺪ ﻟ َ۪ﻘﻴﻨﺎ ِﻣﻦ ﺳ َﻔﺮِﻧَﺎ ﻫ َﺬا ﻧَﺼﺒﺎ
اﻟﺼ ْﺨ َﺮ ِ ﻓَﺎِ ۪ﻧّﻲ
ََ
َ
ً َ
ٰ
ْ َ
َّ ﺖ ا ْذ اَ َو ْﻨَ ٓﺎ اﻟ َﻰ
َ ْ َ
ِ
ِ
ﺒﺎ
ۘ َ ﻴﺖ ا ْﻟ ُﺤ
ُ ﻧ َ ۪ﺴ
ً َﺎن اَ ْن اَ ْذכُﺮَ ُه ۚ َوﺍﺗ َّ َﺨ َﺬ َﺳﺒ۪ ﻴﻠَﻪُ ﻓﻲ ا ْﻟﺒَ ْﺤ ۗﺮِ َﻋ َﺠ
ُ ﻮت َو َﻣٓﺎ اَ ْﻧ َﺴﺎ ۪ﻧﻴﻪُ ا َّﻻ اﻟ َّﺸ ْﻴﻄ
ِ
ِ َﺪا ِﻣﻦ ِﻋﺒ
ﺎدﻧ َ ٓﺎ
َ َ﴾ ﻗ٦٣﴿
َ ِ ﺎل ٰذﻟ
ً ﺎرﺗَﺪَّا َﻋﻠٰٓﻰ ٰاﺛَﺎرِﻫ َﻤﺎ ﻗَ َﺼ
ْ ً ﴾ ﻓَ َﻮ َﺟ َﺪا َﻋ ْﺒ٦٤﴿ ۙ ﺼﺎ
ْ َﻚ َﻣﺎ ﻛُﻨَّﺎ ﻧ َ ْﺒ ِﻎۗ ﻓ
ِ َٰاﺗَﻴﻨَﺎه رﺣﻤﺔ ً ِﻣﻦ ِﻋﻨ ِﺪﻧَﺎ وﻋﻠ َّﻤﻨ
ﻚ َﻋﻠٰٓﻰ اَ ْن
َ َ﴾ ﻗ٦٥﴿ ﻤﺎ
َ ﻮﺳﻰ ﻫَ ْﻞ اَﺗ َّ ِﺒ ُﻌ
ْ ْ َ ْ َ ُ ْ
ً ﺎه ﻣ ْﻦ ﻟ َُﺪﻧَّﺎ ِﻋ ْﻠ
ُ ْ َ َ
ٰ ﺎل ﻟ َﻪُ ُﻣ
ِ
ﻒ ﺗ َ ْﺼ ِﺒ ُﺮ َﻋﻠٰﻰ
َ َّ ﴾ ﻗَﺎ َل اِﻧ٦٦﴿ ﺪا
َ ﴾ َوﻛَ ْﻴ٦٧﴿ ﺮﺍ
َ ﺗُﻌَﻠِّ َﻤ ِﻦ ِﻣﻤَّﺎ ُﻋﻠِّ ْﻤ
ً ﺻ ْﺒ
ً ﺖ ُر ْﺷ
َ ﻚ ﻟ َْﻦ ﺗ َ ْﺴﺘَ ۪ﻄﻴﻊَ َﻣﻌ َﻲ
﴾٦٩﴿ ﺮﺍ
َ َ﴾ ﻗ٦٨﴿ ﺮﺍ
َ ﺮﺍ َو َ ٓﻻ اَ ْﻋ ۪ﺼﻲ ﻟ
ّٰ َﺎل َﺳﺘَ ِﺠ ُﺪ ۪ﻧٓﻲ اِ ْن َﺷٓﺎء
ً َﻣﺎ ﻟ َْﻢ ﺗُ ِﺤ ْﻂ ﺑ ِ ۪ﻪ ُﺧ ْﺒ
ً َﻚ اَ ْﻣ
ً ِ ﺻﺎﺑ
َ ُاﻪﻠﻟ
﴾٧٠﴿ ﺮﺍ
۟ ً َﻚ ِﻣ ْﻨ ُﻪ ِذ ْﻛ
َ َﻗ
َ ثﻟ
َ ﺎل ﻓَﺎِ ِن اﺗَّﺒَ ْﻌﺘَ ۪ﻨﻲ ﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﺴٔـَ ْﻠ ۪ﻨﻲ َﻋ ْﻦ َﺷ ْﻲ ٍء َﺣ ّٰﺘٓﻰ اُ ْﺣ ِﺪ
[3254] Meâl-i Şerîfi
Bir vakit de Mûsâ fetâsına demişti ki: “Durmayacağım tâ iki denizin
cemʿ olduğu yere kadar varacağım yahut senelerce gideceğim” (60).
Bunun üzerine ikisi bir vaktâ ki iki deniz arasının cemʿ olduğu yere
1
2
3

B: “kimselerden”.
B: “edilmişler”.
B: “mev id”.
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vardılar, balıklarını unuttular. O vakit o, denizde bir deliğe yolunu
tutmuştu (61). Bu suretle vaktâ ki geçtiler fetâsına “getir” dedi,
“kuşluk yemeğimizi, hakikaten biz bu seferimizden yorgunluğa
giriftar olduk” (62). “Gördün mü?” dedi, “kayaya sığındığımız vakit
doğrusu ben balığı unuttum, ve bana onu söylememi her hâlde Şeytan
unutturdu, o acayib bir surette denizdeki yolunu tutmuştu” (63).
“İşte” dedi, “aradığımız o ya.” Bunun üzerine izlerini tâkip ederek
gerisin geri döndüler (64). Derken kullarımızdan bir kul buldular
ki Biz ona nezdimizden bir rahmet vermiş ve ledünnümüzden bir
ilim öğretmiştik (65). Mûsâ ona “öğretildiğin ilimden bana bir rüşd
öğretmen şartıyla sana ittibâʿ edebilir miyim?” dedi (66). “Doğrusu”
[3255] dedi, “sen benimle sabredemezsin (67). Havsalanın almadığı
şeye nasıl sabredeceksin?” (68). “İnşaallah” dedi, “beni sabırlı
bulacaksın ve senin hiçbir emrine âsî olmam” (69). “O hâlde” dedi,
“eğer1 bana tâbiʿ olacaksan bana hiçbir şeyden sual etme, tâ ben sana
ondan bir söz açıncaya kadar” (70).

ِ ِ
ِ ٓ
ﺖ َﺷ ْﻴ ًٔـﺎ
َ اﻟﺴ ۪ﻔﻴﻨَﺔِ َﺧﺮَﻗَﻬَﺎ ۜ ﻗَﺎ َل اَ َﺧﺮَ ْﻗﺘَﻬَﺎ ﻟِﺘُ ْﻐﺮِ َق اَ ْﻫﻠَﻬَﺎ ۚ ﻟَﻘَ ْﺪ ِﺟ ْﺌ
ْ َﻓ
َّ ﺎﻧﻄَﻠَﻘَﺎ ۠ َﺣ ّٰﺘﻰ اذَا رَﻛﺒَﺎ ﻓﻲ
ِ
ِ ﴾ ﻗَﺎ َل َﻻ ﺗُ َﺆ٧٢﴿ ﺮﺍ
ِ
ﻴﺖ
َ َّ ﴾ ﻗَﺎ َل اَﻟ َْﻢ اَ ُﻗ ْﻞ اِﻧ٧١﴿ ﺮﺍ
ُ اﺧ ْﺬ ۪ﻧﻲ ﺑ ِ َﻤﺎ ﻧ َ ۪ﺴ
ً ﺻ ْﺒ
ً ا ْﻣ
َ ﻚ ﻟ َْﻦ ﺗ َ ْﺴﺘَ ۪ﻄﻴﻊَ َﻣﻌ َﻲ
ِ
ِ
ِ
ﺴﺎ
َ َﻣﺎ ﻓَﻘَﺘَﻠَﻪُ ۙﻗ
َ ﺎل اَﻗَﺘَ ْﻠ
ْ َ﴾ ﻓ٧٣﴿ ﺮﺍ
ً ﺖ ﻧ َ ْﻔ
ً ﺎﻧﻄَﻠَﻘَﺎ ۠ َﺣ ّٰﺘٓﻰ اذَا ﻟ َِﻘﻴَﺎ ﻏُ َﻼ
ً َو َﻻ ﺗُ ْﺮﻫ ْﻘ ۪ﻨﻲ ﻣ ْﻦ اَ ْﻣﺮ۪ي ُﻋ ْﺴ
ِ ِ ِ
﴾٧٤﴿ ﺮﺍ
َ ﺲ ﻟ َ َﻘ ْﺪ ِﺟ ْﺌ
ً ﺖ َﺷ ْﻴ ًٔـﺎ ﻧُ ْﻜ
ۜ ٍ َزﻛﻴَّﺔ ً ﺑﻐَ ْﻴﺮ ﻧ َ ْﻔ
Meâl-i Şerîfi
Bunun üzerine ikisi bir gittiler, nihâyet gemiye bindiklerinde tuttu
gemiyi yaraladı. “Â” dedi, “ahâlisini gark etmek için mi yaraladın onu?
Alimallah müdhiş bir şey2 yaptın” (71). “Demedim mi” dedi, “doğrusu
sen benimle sabredemezsin?” (72). “Beni” dedi, “unuttuğumla
muâhaze etme ve bana bu işimden dolayı güçlük çıkarma” (73). Yine
1
2

B -“eğer”.
B: “iş”.
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”gittiler, nihâyet bir oğlana rast geldiler. Tuttu onu öldürüverdi. “Â
?dedi, “tertemiz bir nefsi bir nefis mukābili olmaksızın öldürdün mü
Alimallah çok münker bir şey yaptın” (74).
ِ Bir vakit Mûsâ fetâsına demişti ki A
ِ
ﻴﻪ{ ][3256
ﻮﺳﻰ ﻟ َﻔ ٰﺘ ُ
َ
}وﺍ ْذ ﻗَﺎ َل ُﻣ ٰ
Yahudîler Hazret-i Mûsâ’nın bu kıssasını kabul etmek istememişler,
muhaddisîn ve müverrihînden bunun Mûsâ b. İmrân değil, Mûsâ b.
Mişa olduğunu zannedenler de olmuştur1. Nitekim Buhârî, Müslim,
Tirmizî, Nesâi ve sâirede rivayet olunduğu üzere Sa‘îd b. Cübeyr şöyle
demiştir: “İbn Abbas radıyallahu anhumâ’ya dedim ki: ‘Nevf-i2 Bikâlî3,
sâhib-i Hızır olan Mûsâ, sâhib-i Benî İsrâil olan Mûsâ değil zu‘munda
bulunuyor.’ Bunun üzerine İbn Abbas ‘yalan söylemiş adüvvullah’ deyip
uzun bir hadis ile bunun mâruf Hazret-i Mûsâ olduğunu Resûlullah’tan
naklen anlatmıştır.”4 Ve fi’l-hakīka Kur’an’da zikrolunan Mûsâ’dan diğer
Mûsâ b. Mişa b. Yûsuf b. Ya’kūb ve bazı kavle göre Mûsâ b. Efrâim b. Yûsuf ki Hazret-i Mûsâ’dan evvel
olmakla “Mûsâ-yı Evvel” denilmiştir [Müellifin notu].
B: “Nevfel-i”.
M: “Bükâlî”.
Buhârî, İlim, 44; Müslim, Fedâil, 170; Tirmizî, Tefsîr, 18:
أﺧﱪﱐ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ ﻗﺎل :ﻗﻠﺖ ﻻﺑﻦ ﻋﺒﺎس :إن ﻧﻮﻓﺎ اﻟﺒﻜﺎﱄ ﻳﺰﻋﻢ أن ﻣﻮﺳﻰ ﻟﻴﺲ ﲟﻮﺳﻰ ﺑﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،إﳕﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺳﻰ آﺧﺮ .ﻓﻘﺎل :ﻛﺬب ﻋﺪو اﷲ،
ﺣﺪﺛﻨﺎ أﰊ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ،ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ :ﻗﺎم ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻨﱯ ﺧﻄﻴﺒﺎ ﰲ ﺑﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﺴﺌﻞ :أي اﻟﻨﺎس أﻋﻠﻢ؟ ﻓﻘﺎل :أﻧﺎ أﻋﻠﻢ .ﻓﻌﺘﺐ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ،إذ
ﱂ ﻳﺮد اﻟﻌﻠﻢ إﻟﻴﻪ ،ﻓﺄوﺣﻰ اﷲ إﻟﻴﻪ :أن ﻋﺒﺪا ﻣﻦ ﻋﺒﺎدي ﲟﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻫﻮ أﻋﻠﻢ ﻣﻨﻚ .ﻗﺎل :ﻳﺎ رب ،وﻛﻴﻒ ﺑﻪ؟ ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ :اﲪﻞ ﺣﻮﺗﺎ ﰲ ﻣﻜﺘﻞ ،ﻓﺈذا ﻓﻘﺪﺗﻪ
ﻓﻬﻮ ﰒ ،ﻓﺎﻧﻄﻠﻖ واﻧﻄﻠﻖ ﺑﻔﺘﺎﻩ ﻳﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﻧﻮن وﲪﻼ ﺣﻮﺗﺎ ﰲ ﻣﻜﺘﻞ ،ﺣﱴ ﻛﺎﻧﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺨﺮة وﺿﻌﺎ رءوﺳﻬﻤﺎ وﻧﺎﻣﺎ ،ﻓﺎﻧﺴﻞ اﳊﻮت ﻣﻦ اﳌﻜﺘﻞ »ﻓﺎﲣﺬ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﰲ
اﻟﺒﺤﺮ ﺳﺮﺑﺎ« وﻛﺎن ﳌﻮﺳﻰ وﻓﺘﺎﻩ ﻋﺠﺒﺎ ،ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺎ ﺑﻘﻴﺔ ﻟﻴﻠﺘﻬﻤﺎ وﻳﻮﻣﻬﻤﺎ ،ﻓﻠﻤﺎ أﺻﺒﺢ ﻗﺎل ﻣﻮﺳﻰ ﻟﻔﺘﺎﻩ» :آﺗﻨﺎ ﻏﺪاءﻧﺎ ﻟﻘﺪ ﻟﻘﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺳﻔﺮﻧﺎ ﻫﺬا ﻧﺼﺒﺎ« وﱂ ﳚﺪ
ﻣﻮﺳﻰ ﻣﺴﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﺐ ﺣﱴ ﺟﺎوز اﳌﻜﺎن اﻟﺬي أﻣﺮ ﺑﻪ ،ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻓﺘﺎﻩ» :أرأﻳﺖ إذ أوﻳﻨﺎ إﱃ اﻟﺼﺨﺮة ﻓﺈﱐ ﻧﺴﻴﺖ اﳊﻮت« ،ﻗﺎل ﻣﻮﺳﻰ» :ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﺒﻐﻲ
ﻓﺎرﺗﺪا ﻋﻠﻰ آﺛﺎرﳘﺎ ﻗﺼﺼﺎ« ﻓﻠﻤﺎ اﻧﺘﻬﻴﺎ إﱃ اﻟﺼﺨﺮة ،إذا رﺟﻞ ﻣﺴﺠﻰ ﺑﺜﻮب ،أو ﻗﺎل ﺗﺴﺠﻰ ﺑﺜﻮﺑﻪ ،ﻓﺴﻠﻢ ﻣﻮﺳﻰ ﻓﻘﺎل اﳋﻀﺮ :وأﱏ ﺑﺄرﺿﻚ اﻟﺴﻼم؟ ﻓﻘﺎل:
أﻧﺎ ﻣﻮﺳﻰ .ﻓﻘﺎل :ﻣﻮﺳﻰ ﺑﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ؟ ﻗﺎل :ﻧﻌﻢ .ﻗﺎل» :ﻫﻞ أﺗﺒﻌﻚ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﻠﻤﲏ ﳑﺎ ﻋﻠﻤﺖ رﺷﺪا« ﻗﺎل» :إﻧﻚ ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﻲ ﺻﱪا« ﻳﺎ ﻣﻮﺳﻰ ،إﱐ
ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﷲ ﻋﻠﻤﻨﻴﻪ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻪ أﻧﺖ ،وأﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻤﻜﻪ ﻻ أﻋﻠﻤﻪ» .ﻗﺎل ﺳﺘﺠﺪﱐ إن ﺷﺎء اﷲ ﺻﺎﺑﺮا وﻻ أﻋﺼﻲ ﻟﻚ أﻣﺮا« ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺎ ﳝﺸﻴﺎن ﻋﻠﻰ
ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ ﻟﻴﺲ ﳍﻤﺎ ﺳﻔﻴﻨﺔ ،ﻓﻤﺮت ﻤﺎ ﺳﻔﻴﻨﺔ ،ﻓﻜﻠﻤﻮﻫﻢ أن ﳛﻤﻠﻮﳘﺎ ،ﻓﻌﺮف اﳋﻀﺮ ،ﻓﺤﻤﻠﻮﳘﺎ ﺑﻐﲑ ﻧﻮل ،ﻓﺠﺎء ﻋﺼﻔﻮر ﻓﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺮف اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ،ﻓﻨﻘﺮ
ﻧﻘﺮة أو ﻧﻘﺮﺗﲔ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ ،ﻓﻘﺎل اﳋﻀﺮ :ﻳﺎ ﻣﻮﺳﻰ ،ﻣﺎ ﻧﻘﺺ ﻋﻠﻤﻲ وﻋﻠﻤﻚ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﷲ إﻻ ﻛﻨﻘﺮة ﻫﺬا اﻟﻌﺼﻔﻮر ﰲ اﻟﺒﺤﺮ ،ﻓﻌﻤﺪ اﳋﻀﺮ إﱃ ﻟﻮح ﻣﻦ أﻟﻮاح
اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻨﺰﻋﻪ ،ﻓﻘﺎل ﻣﻮﺳﻰ :ﻗﻮم ﲪﻠﻮﻧﺎ ﺑﻐﲑ ﻧﻮل ،ﻋﻤﺪت إﱃ ﺳﻔﻴﻨﺘﻬﻢ ﻓﺨﺮﻗﺘﻬﺎ ﻟﺘﻐﺮق أﻫﻠﻬﺎ؟ »ﻗﺎل أﱂ أﻗﻞ إﻧﻚ ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﻲ ﺻﱪا .ﻗﺎل ﻻ ﺗﺆاﺧﺬﱐ
ﲟﺎ ﻧﺴﻴﺖ« ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻧﺴﻴﺎﻧﺎ ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺎ ،ﻓﺈذا ﻏﻼم ﻳﻠﻌﺐ ﻣﻊ اﻟﻐﻠﻤﺎن ،ﻓﺄﺧﺬ اﳋﻀﺮ ﺑﺮأﺳﻪ ﻣﻦ أﻋﻼﻩ ﻓﺎﻗﺘﻠﻊ رأﺳﻪ ﺑﻴﺪﻩ ،ﻓﻘﺎل ﻣﻮﺳﻰ» :أﻗﺘﻠﺖ
ﻧﻔﺴﺎ زﻛﻴﺔ ﺑﻐﲑ ﻧﻔﺲ .ﻗﺎل أﱂ أﻗﻞ ﻟﻚ إﻧﻚ ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﻲ ﺻﱪا« -ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ :وﻫﺬا أوﻛﺪ» -ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺎ ﺣﱴ إذا أﺗﻴﺎ أﻫﻞ ﻗﺮﻳﺔ اﺳﺘﻄﻌﻤﺎ أﻫﻠﻬﺎ ﻓﺄﺑﻮا أن
ﻳﻀﻴﻔﻮﳘﺎ ﻓﻮﺟﺪا ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺪارا ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻨﻘﺾ ﻓﺄﻗﺎﻣﻪ« ﻗﺎل اﳋﻀﺮ ﺑﻴﺪﻩ ﻓﺄﻗﺎﻣﻪ ،ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻣﻮﺳﻰ» :ﻟﻮ ﺷﺌﺖ ﻻﲣﺬت ﻋﻠﻴﻪ أﺟﺮا .ﻗﺎل ﻫﺬا ﻓﺮاق ﺑﻴﲏ وﺑﻴﻨﻚ«
ﻗﺎل اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ :ﻳﺮﺣﻢ اﷲ ﻣﻮﺳﻰ ،ﻟﻮددﻧﺎ ﻟﻮ ﺻﱪ ﺣﱴ ﻳﻘﺺ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻦ أﻣﺮﳘﺎ.
Saîd b. Cübeyr şöyle anlatır: İbn Abbâs’a “Nevf el-Bikâlî Mûsâ’nın Benî İsrâil Mûsâ’sı olmadığını, onun
başka bir Mûsâ olduğunu iddia ediyor” dedim. Şöyle cevap verdi: Yalan söylemiş Allah’ın düşmanı,
Übey b. Ka b radıyallâhu anh Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem’den şöyle nakletti: Mûsâ Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem bir kere) Benî İsrâil içinde hutbeye kalkmıştı. Kendisine: “En çok âlim olan
)kimdir?” diye soruldu. “En âlim benim” diye cevab verdi. (Bu husustaki) ilmi (Allahu a lem diyerek
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bir Mûsâ anlaşılamaz1.
Mûsâ’nın fetâsı, yani delikanlısı da ekser rivayete göre Yûşa‘ b.
Nûn’dur. Çünkü hizmet ediyor, ta‘allüm eyliyordu. Hâdimler alelekser
genç yaşta olduklarından Arab’da hâdime “fetâ” ıtlak olunmak da
lisân-ı edebdir. Bir hadîs-i şerîfte de “hizmetçilerinize ‘kölem’, ‘cariyem’

1

Allah’a havale etmediğinden dolayı Allah azîmu’ş-şân ona itâb etti. Allah teâlâ: “İki denizin bitiştiği
yerde kullarımdan biri var. O senden daha âlimdir” diye ona vahyetti. “Yâ Rab, ona nasıl yol bulayım?”
dedi. Ona: “Bir zenbil içinde bir balık taşı. Onu nerede kaybedersen (o kulum) oradadır” denildi.
(Mûsâ aleyhisselâm) gitti. Hâdimi Yûşa b. Nûn aleyhisselâm’ı da (birlikte) götürdü. Bir zenbil içine
de bir balık koyup yüklendiler. (İki denizin bitiştiği yerdeki) kayanın yanına varıca başlarını (yere)
koyup uyudular. (Derken tuzlanmış ölü) balık zenbilden sıyrı(lıp kurtu)ldu. Ve deniz içinde kendine su
küngü gibi (bir boşluk bırakarak) yol açtı. (Deniz içinde böyle bir yolun açılması) Mûsâ ile hâdimince
aleyhime’s-selâm şâyân-ı teaccüb bir şey olmuştu. (Uyandıktan sonra o gecenin bakiyyesi ile bütün gün
gittiler. Sabah olunca Mûsâ aleyhi’ s-selam hâdimine: “Kuşluk yemeğimizi ver. Bu seferimizden yorgunluk duy(maya başla)dık” dedi. (Hâlbuki) Mûsâ aleyhisselâm emrolundugu o yerin ötesine geçmedikçe
yorgunluk duymamıştı. Hâdimi: “Bak hele, taşın dibinde barındığımız zaman balı(ğın gittiğini haber
verme)yi unutmuşum” dedi. Mûsâ aleyhisselâm: “Zaten istediğimiz de bu idi” dedi. Bunun üzerine
kendi izlerine baka baka geriye döndüler. Taşın yanına varınca bir de baktılar ki esvâbına bürünmüş bir
zat (duruyor) Mûsâ aleyhisselâm selam verdi. Hızır aleyhisselâm: “Acâyib! Bu (senin bulunduğun yerde)
selâm ne gezer?” dedi. “Ben Mûsâ’yım” dedi. O: “Benî İsrâil Mûsâ’sı mı?” diye sordu. “Evet” dedi. Mûsâ
aleyhisselâm sonra yine söze başlayıp): “Sana ta lim olunan rüşd (ve hidâyet)ten bana (bir şey) ta lim
etmek üzere sana tebaiyyet edeyim mi?” dedi. Hızır aleyhisselâm: “Sen, benimle hiç mi hiç edemezsin ya
Mûsâ! Bende Allah’ın kendi ilminden bana verdiği öyle bir ilim vardır ki sen onu bilemezsin. Sende de
Allah’ın verdiği öyle bir ilim vardır ki onu da ben bilemem” cevâbını verdi. (Mûsâ aleyhisselâm): “Beni
inşaallah sabırlı bulursun. Sana hiçbir işinde de karşı gelmeyeceğim” dedi. Gemileri olmadığı için deniz
kıyısında yürüyerek gittiler. Bir gemi geçti. Alsınlar diye (gemicilerle) söyleştiler. Hızır aleyhisselâm’ı
(gemiciler) tanıdılar. Ve onları navulsuz (gemiye) aldılar. (O sırada) bir serçe geminin kenarına konup
denizden bir iki yudum (su) aldı. Hızır aleyhisselâm: “Yâ Mûsâ, benim ilmimle senin ilmin, ilmullâhı
bu serçenin denizden aldığı bir yudum kadar bile eksiltmez” dedi. Ve (ondan sonra) gemi tahtalarından
birine el atıp söktü. Mûsâ aleyhisselâm: “Adamcağızlar bizi (gemilerine) navulsuz almışlarken sen, gemilerine kasdedip içindekileri batırmak için mi deliyorsun” dedi. Hızır aleyhisselâm: “Sen, benimle hiç
edemezsin demedim mi?” dedi. (Mûsâ aleyhisselâm): “(Şu) dalgınlığımdan dolayı beni muâheze edip
de bana güçlük gösterme” cevâbını verdi. (Vâkı a da) Mûsâ aleyhisselâm’ın bu ilk muhalefeti dalgınlık
(eseri) idi. Yine gittiler. Bir de baktılar ki bir çocuk (diğer) çocuklarla oynuyor. Hızır aleyhisselâm çocuğun başını eliyle kopardı. Mûsâ aleyhisselâm: “Aman, hiçbir nefse bedel olmaksızın (günahsız) pak
bir canı telef mi ediyorsun?” dedi. (Hızır aleyhisselâm yine): “Ben, sana benimle edemezsin demedim
mi?” cevabını verdi. Yine gittiler. Nihâyet bir karyeye gelince ahâlisinden yemek istediler. Ahâli onları
misafir etmekten ibâ ettiler. Orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar buldular. Hızır aleyhisselâm eliyle
(işaret ederek) doğrulttu. Mûsâ aleyhisselâm: “İsteseydin (hiç olmazsa) bunun için bir ücret alabilirdin”
deyince Hızır aleyhisselâm: “Bu (andan itibaren) artık ayrılalım” dedi. Nebiyy-i Mükerrem sallallâhu
aleyhi ve sellem (kıssayı buraya kadar hikaye buyurduktan sonra): “Allah teâlâ Mûsâ’ya rahmet etsin. Ne
olurdu sabredeydi de aralarında geçen mâcerâlar (taraf-ı Hak’tan) bize hikâye olunaydı” buyurdu. (Babanzâde Ahmed Naîm Efendi, Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, Ankara: Başbakanlık
Basımevi, 1976, I, 120-124).
B: “anlaşılmaz”.
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demeyiniz, ‘fetâm’ deyiniz” buyurulmuştur.1 Gerçi bazılarının dediği
vechile bir başkası olmak da muhtemildir. Fakat ahbâr-ı sahîhada Yûşa‘
vârid olmuştur. O hâlde vak‘a Mısır’dan hurûcdan sonra sahrâ-yı Tîh’te
iken vukū‘ bulmuş demek olur. Bu kıssanın sebebi bir rivayette şöyle
nakledilmiştir:
Mûsâ aleyhisselâm Rabbine sual edib “yâ Rab! Kullarının sana
en sevgilisi hangisidir?” demiş, buyurulmuş ki: “Beni zikreden ve
unutmayan”. “Îh ()إﻳﻪ2, en hâkim3 kulun hangisi?” demiş, buyurulmuş ki:
“Hak ile hükmeden ve hevâsına uymayan.” “En âlim kulun kim?” demiş,
buyurulmuş ki: “Belki bir kelimeye rast gelirim de bir hidâyete delâlet
eder veya bir felâketten kurtarır diye nâsın ilmini tetebbu‘ ile kendi ilmine
zammeden”. Binâen‘aleyh Mûsâ [3257] aleyhisselâm demiş ki: “Yâ Rabbi,
kullarından benden a‘lemi varsa bana göster.” “Var” buyurulmuş, “o hâlde
onu nerede arayayım?” demiş, “mecme‘u’l-bahreyn’de, sahrânın yanında
balığı gayb edeceğin yerde…” diye târif buyurulmuş.4
{ِ}ﻣ ْﺠ َﻤﻊَ ا ْﻟﺒَ ْﺤ َﺮ ْﻦ
َ A İki denizin cem‘ olduğu yer ki zâhir olan bir boğaz
olmasıdır. Nitekim Ka‘b-i Kurazî’den Tanca, yani Sebte boğazı olduğu
rivayet edilmiştir.5 Übey’den de İfrîkiye6 olduğu menkuldür. Lâkin
1

2

3
4

5
6

Sahîfetü Hemmâm b. Münebbih, thk. Ali Hasan Ali Abdülhamîd, Beyrut: el-Mektebü’l-İslâmî,
1407/1987, s. 50; Buhârî, Itk, 17:
 وﻻ ﻳﻘﻞ، ﻣﻮﻻي، ﺳﻴﺪي: وﻟﻴﻘﻞ، رﰊ: ﻻ ﻳﻘﻞ أﺣﺪﻛﻢ اﺳﻖ رﺑﻚ أو أﻃﻌﻢ رﺑﻚ وﺿﺊ رﺑﻚ وﻻ ﻳﻘﻞ أﺣﺪﻛﻢ:وﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
. ﻏﻼﻣﻲ، ﻓﺘﺎﰐ، ﻓﺘﺎي: وﻟﻴﻘﻞ، أﻣﱵ، ﻋﺒﺪي:أﺣﺪﻛﻢ
M: “Eyh”; B: “Eh”.  إﻳﻪArapçada soranın muhatabından daha fazla bilgi talep ettiğine delalet eden bir
kelimedir. İbnü’l-Esîr, en-Nihâye, I, 87:
 ﻓﺈذا وﺻﻠﺖ ﻧﻮﻧﺖ ﻓﻘﻠﺖ، وﻫﻲ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺴﺮ، ﻫﺬﻩ ﻛﻠﻤﺔ ﻳﺮاد ﺎ اﻻﺳﺘﺰادة.« إﻳﻪ: ﻓﻴﻪ »أﻧﻪ أﻧﺸﺪ ﺷﻌﺮ أﻣﻴﺔ ﺑﻦ أﰊ اﻟﺼﻠﺖ ﻓﻘﺎل ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﺑﻴﺖ:إﻳﻪ
ٍ
.إﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ ﻓﺈﳕﺎ ﺗﺄﻣﺮﻩ ﺑﺎﻟﺴﻜﻮت
ً  وإذا ﻗﻠﺖ،إﻳﻪ ﺣﺪﺛﻨﺎ
B: “hakîm”.
Taberî, Câmiu’l-beyân, XVIII, 63; İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, VII, 2374; Sa lebî, el-Keşf ve’l-beyân, XVII,
187-188:
 اﻟﺬي ﻳﻘﻀﻲ:ﻓﺄي ﻋﺒﺎدك أﻗﻀﻰ؟ ﻗﺎل
ّ : ﺳﺄل ﻣﻮﺳﻰ رﺑﻪ وﻗﺎل:ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل
ّ : ﻗﺎل، اﻟﺬي ﻳﺬﻛﺮﱐ وﻻ ﻳﻨﺴﺎﱐ:أﺣﺐ إﻟﻴﻚ؟ ﻗﺎل
ّ رب
ّ أي ﻋﺒﺎدك
،ﺗﺮدﻩ ﻋﻦ َردى
ّ  أو، ﻋﺴﻰ أن ﻳﺼﻴﺐ ﻛﻠﻤﺔ ﺪﻳﻪ إﱃ ﻫﺪى، اﻟﺬي ﻳﺒﺘﻐﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺎس إﱃ ﻋﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ:أي ﻋﺒﺎدك أﻋﻠﻢ؟ ﻗﺎل
ّ
ّ  أي: ﻗﺎل،ﺑﺎﳊﻖ وﻻ ﻳﺘﺒﻊ اﳍﻮى
ّ رب
 ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺨﺮة اﻟﱵ ﻳﻨﻔﻠﺖ ﻋﻨﺪﻫﺎ: وأﻳﻦ أﻃﻠﺒﻪ؟ ﻗﺎل: ﻗﺎل، اﳋﻀﺮ: ﻓﻤﻦ ﻫﻮ؟ ﻗﺎل، رب: ﻗﺎل، ﻧﻌﻢ:رب ﻓﻬﻞ ﰲ اﻷرض أﺣﺪ أﻋﻠﻢ ﻣﲏ؟ ﻗﺎل
ّ :ﻗﺎل
... ﻓﺨﺮج ﻣﻮﺳﻰ ﻳﻄﻠﺒﻪ: ﻗﺎل،اﳊﻮت
İbnü’l-Cevzî, Zâdü’l-mesîr, III, 95; Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, VII, 199:
ِ
. ﻗﺎﻟﻪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ اﻟﻘﺮﻇﻲ، ﻃﻨﺠﺔ: واﻟﺜﺎﱐ.ُﰊ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ
ّ  ﻗﺎﻟﻪ أ، أﻧﻪ إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ: أﺣﺪﳘﺎ:وﰲ اﺳﻢ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﲟﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻗﻮﻻن
M ve B: “Afrikiyye”.
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Mücâhid ve Katâde’den Bahr-i Fâris ile Bahr-i Rum’un mültekāsı diye
rivayet olunmuştur. Bu surette murad bir boğaz değil, bir berzah olmak
iktizâ eder. Çünkü Bahr-i Fâris Basra körfezi, Bahr-i Rum da Akdeniz
olduğuna göre Basra Körfezi ile Akdeniz’i birleştirir bir boğaz yoktur.
Binâen‘aleyh bu olsa olsa Bahr-i Fâris’in mensub1 olduğu Bahr-i Muhît-i
Hindî ile Akdeniz arasında Süveyş kanalının açıldığı bir berzah olsa
gerektir. “Sahra”dan zâhir olan da Kudüs’teki mâruf Sahratullah olmak
çok muhtemildir. İbn Atıyye demiştir ki: “O, yani Bahr-i Fâris Bahr-i
Muhît’ten bir koldur ki Azerbaycan’ın arkasından başlayan Fâris arzında
şimalden cenûbadır. Şu hâlde bu kavle göre bahreynin ictimâ‘gâhı iki
denizin berrü’ş-Şam’ı vely eden cihetten2 ictimâ‘ına rükün olan yerdir.”3
Müfessirîn burada “bahreyn” kelimesini “bahr”in tesniyesi olmak üzere
iki deniz mânasına telâkkī etmiş, bir ism-i hâs olmasını nazar-ı itibara
almamış görünüyorlar. Hâlbuki Mu‘cemü’l-büldan’da mezkur olduğu
vechile Bahreyn, Bahr-i Muhît-i Hindî sâhilinde Basra ile Umân
arasında bilâd-ı müte‘addideyi muhtevî bir kıt‘anın ism-i hâssı olduğu da
mâlum bulunduğundan bu mâna mülâhaza edilecek olursa “mecme‘u’lBahreyn”, Bahreyn kıt‘asının toplu yeri veya makarrı demek olur.
İsm-i hâs, ism-i âmdan daha zâhir olmak itibariyle bu mâna hem açık
hem de Sebte boğazından akrebdir. Daha evvel Medyen’e gitmiş olan
Mûsâ’nın ba‘dehû Bahreyn’e bir seyahati de müsteb‘ad değildir. Ancak
müfessirîn buna taarruz [3258] etmemiş olduklarından naklen kuvvei4 te’yîdiyesi bulunamıyor. Nitekim İstanbul boğazı hakkındaki şâyiada
da böyledir. Müfessirînin bu mânayı kāle almamalarının sebebi Allahu
a‘lem bundan sonraki âyette tesniye zamiri ile  َﻣ ْﺠ َﻤﻊَ ﺑ َ ْﻴ ِﻨﻬِ َﻤﺎbuyurulmuş
olmasıdır. Zira ism-i hâs olsa idi zamir müfred olacaktı, ma‘amâfîh bu
tesniye zamirini Mûsâ ile sâhibine gönderenler de olmuştur. Bir de
1
2
3

4

B: “mansıb”.
B -“ictimâ’gâhı iki denizin berrü’ş-Şam’ı vely eden cihetten”.
İbn Atıyye, el-Muharraru’l-vecîz, III, 527:
 وﻫﻮ ذراع ﳜﺮج ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ: ﻗﺎل اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑﻮ ﳏﻤﺪ. ﻫﻮ ﳎﺘﻤﻊ ﲝﺮ ﻓﺎرس وﲝﺮ اﻟﺮوم:واﺧﺘﻠﻒ اﻟﻨﺎس ﰲ » َْﳎ َﻤ َﻊ اﻟْﺒَ ْﺤَﺮﻳْ ِﻦ« أﻳﻦ ﻫﻮ؟ ﻓﻘﺎل ﳎﺎﻫﺪ وﻗﺘﺎدة
.« ﻫﻮ » َْﳎ َﻤ َﻊ اﻟْﺒَ ْﺤَﺮﻳْ ِﻦ،ﻣﻦ ﴰﺎل إﱃ ﺟﻨﻮب ﰲ أرض ﻓﺎرس ﻣﻦ وراء أذرﺑﻴﺠﺎن ﻓﺎﻟﺮﻛﻦ اﻟﺬي ﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﳑﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﺮ اﻟﺸﺎم
B: “kuvvet-i”.
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bazıları buradaki “bahreyn”in biri acı biri tatlı, yani bir nehir olduğuna
kāil olduğu gibi, diğer bazıları da Azerbaycan tarafındaki Kürr ve Ress
nehirleri olduğunu söylemiştir. (ﻚ
َ ِ وﻧﺎ ﺑ َ ْﻴ َﻦ ٰذﻟ
ً ﺎب اﻟﺮَّ ِّس َوﻗُ ُﺮ
َ [ َوﺍ َ ْﺻ َﺤel-Furkān
1
25/38] bak.) Nihâyet “mecma‘u’l-bahreyn” iki ilim denizi demek olan
Mûsâ ile Hızır’ın ictimâ‘ ettikleri mahal demektir diyenler olmuştur.
Keşşâf bunun hakkında “bid‘at tefsirlerinden2” demiş, Ebû Hayyân “bu
bâtıniye tefsirine benziyor” demiş, daha birçoklarıyla beraber sûfiyyeden
olan Nîsâbûrî tefsirinde dahi redd ü cerh olunmuştur. Ma‘amâfîh şunu
itiraf etmek lâzım gelir ki bu mâna lafzen ba‘îd olmakla beraber meâlen
sâbittir. Çünkü ber vech-i bâlâ naklolunan ihtilâfât karşısında َﻣ ْﺠ َﻤﻊَ ا ْﻟﺒَ ْﺤ َﺮ ْ ِﻦ
ifadesinden anlaşılabilen kat‘î müfâd Mûsâ ile Hızır’ın buluşacakları bir
mahal olmasından ibaret kalıyor.
{ }ﻓَﻠَﻤَّﺎ ﺑَﻠَﻐَﺎ َﻣ ْﺠ َﻤﻊَ ﺑ َ ْﻴ ِﻨﻬِ َﻤﺎVaktâ ki ikisi arasının mecma‘ına vardılar A burada
 ﻣﺠﻤﻌﻬﻤﺎbuyurulmayıp da araya bir de “beyn” ilave edilmiş olmasının
nüktesi düşünülmelidir. { }ﻧ َ ِﺴﻴَﺎ ُﺣﻮﺗَﻬُﻤَﺎBalıklarını unuttular A yani
aradıklarını bulmak için nişâne olacak olan balığın ne hâlde olduğuna
dikkat etmek hatırlarına gelmedi. Siyaktan anlaşılıyor ki Mûsâ sormayı
unuttu, fetâsı da söylemeyi unuttu. İlerideki ’ ٰاﺗِﻨَﺎ ﻏَ َﺪٓاءَﻧَﺎdan anlaşılacağı
üzere bu balık demek ki yiyecekleri gıdaları idi, binâen‘aleyh diri değil
idi { َﺳﺒ۪ ﻴﻠ َ ُﻪ ﻓِﻲ ا ْﻟﺒَ ْﺤﺮِ َﺳ َﺮ ًﺑﺎ3 }ﻓَﺎﺗ َّ َﺨ َﺬhâlbuki o denizdeki yolunu tutmuş, bir
deliğe girmişti A demek ki ölülerin dirilmesine numune olan bir mucize
vukū‘ bulmuştu. Mûsâ’nın haberi [3259] olmadığına nazaran bu artık
aranan zâtın bir mucizesi oluyordu. Fetâ bunu görmüş, her nasılsa
haber vermeyi unutmuştu. Onun için varacakları yere vardıklarının
farkına varamayarak4 geçtiler gittiler {ﺎل ﻟِﻔَ ٰﺘﻴﻪُ ٰاﺗِﻨَﺎ ﻏَ َﺪٓاءَﻧَﺎ
َ َﺎوزَا ﻗ
َ  }ﻓَﻠَﻤَّﺎ َﺟilh.
ِ
ِ
ِ
ِ
۪
۪
{ }ﻗَﺎ َلFetâ dedi ki {ﻮت
َ “ }اَ َرﺍ َ ْﻳgördün
َ ﻴﺖ ا ْﻟ ُﺤ
ُ اﻟﺼ ْﺨ َﺮ ﻓَﺎﻧّﻲ ﻧَﺴ
َّ ﺖ ا ْذ اَ َو ْﻨَ ٓﺎ اﻟ َﻰ
5
mü, sahraya sığındığımızda ben balığı unutmuşum” A yani orada ne
1
2
3
4
5

“…Ashâb-ı Ress’i de, bunların arasında daha birçok kurûnu da.”
B: “tefsirinden”.
M ve B: “”واﲣﺬ.
B: “varmayarak”.
B: “sahra”.
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olduğunu söylememişim. Müfessirînin ifadelerinden buradaki “sahra”
deniz kenarında meçhul bir kaya imiş gibi anlaşılıyor. Çünkü balığın
denize gittiği zikrolunmasından bu kayanın da deniz kenarında olması
iktizâ eder gibidir. Fakat biz bunun Kudüs’teki mâruf Sahra olduğuna
hükmetmek istiyoruz. Zira “es-Sahra”dan zâhir ve mütebâdir olan
budur. Balığın denizdeki yolunu tutup bir deliğe girmiş olması da orada
bir su deliğine sıçramış olmasıyla îzah olunabilir. Fi’l-vâki‘ bu sahranın
yanında Mûsâ ile Hızır buluştuğundan sonra ileride ﺎﻧﻄَﻠَﻘَﺎ ۠ َﺣ ّٰﺘٓﻰ اِذَا َرﻛِﺒَﺎ
ْ َﻓ
ِ ﻓِﻲ اﻟﺴ ۪ﻔﻴﻨَﺔbuyurulacağı vechile gemiye bininceye kadar hayli gitmiş
َّ
olduklarına nazaran buradan denize kadar1 epey bir mesafe bulunduğu
da anlaşılmaz değildir. Ve Allahu a‘lem, bu suretle bu vak‘ada Sahra’nın
menşe’-i takdîsi de mündericdir.
ِ  }وﻣٓﺎ اَﻧﺴﺎ ۪ﻧOnu söylememi bana her hâlde
{َﺎن اَ ْن اَ ْذכ َُﺮ ُه
ُ ﻴﻪ ا َّﻻ اﻟ َّﺸ ْﻴﻄ
ُ َ ْ َ َ
Şeytan unutturdu A yoksa bu unutulacak gibi bir şey değildi }وﺍﺗ َّ َﺨ َﺬ َﺳﺒ۪ ﻴﻠ َ ُﻪ
َ
ِ
ِ
{ﺒﺎ
ً  ﻓﻲ ا ْﻟﺒَ ْﺤ ۗﺮ َﻋ َﺠacayib bir surette denizdeki yolunu tutuvermişti. A Fetânın
bu ihbar ve itizarına karşı Mûsâ {ﻚ َﻣﺎ ﻛُﻨَّﺎ ﻧ َ ْﺒ ِﻎ
َ ِ “ }ﻗَﺎ َل ٰذﻟo işte aradığımız ya”
dedi A burada “nebği” fiili muzâri‘-i meczûm olmadığından kıyasen ﻧﺒﻐﻲ:
nebğī [3260] okunmalı idi, fakat alâ hilâfi’l-kıyas olarak yâ hazfedilmiştir
ki bu hazif kıyasa muhalif olmakla beraber lisâna muhalif değildir.
Tilâvette daha fasih olmuş, artık talebin imtidad etmediğine bir îmâ
olmak itibariyle mânada beliğ düşmüştür3. Ma‘amâfîh yâ ile kıraat da
vardır.
2

ِ
{ﺼﺎ
ً ﺎرﺗَﺪَّا َﻋﻠٰٓﻰ ٰاﺛَﺎرِﻫ َﻤﺎ ﻗَ َﺼ
ْ َ }ﻓBinâen‘aleyh izlerini tâkip ederek geri
ِ َﺪا ِﻣﻦ ِﻋﺒ
döndüler {ﺎدﻧَﺎ
ْ ً  }ﻓَ َﻮ َﺟ َﺪا َﻋ ْﺒderken kullarımızdan bir kul buldular ki
{ﺎه َر ْﺣ َﻤﺔ ً ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪﻧَﺎ
ُ َ } ٰاﺗ َ ْﻴﻨBiz ona indimizden bir rahmet vermiştik A yani
ِ َ }وﻋﻠ َّﻤﻨve
vahiy ve nübüvvet nimetiyle mütena‘‘im kılmış {ﻤﺎ
ً ﺎه ﻣ ْﻦ ﻟ َ ُﺪﻧَّﺎ ِﻋ ْﻠ
ُ ْ َ َ
ledünnümüzden ona bir ilim tâlim eylemiştik. A Bazıları bu zâtın kim
olduğu hakkında ihtilâf etmişlerse de ekser müfessirîn Hızır olduğunu

1
2
3

B -“hayli gitmiş olduklarına nazaran buradan denize kadar”.
İşbu ُ اَ ْ َﺎ ۪ﻧﻴﻪile Sûre-i Fetih’teki َ اﻪﻠﻟ
[48/10] hâ zamiri Hafs rivayetinde kıyasın hilâfına olarak
ّٰ ُ’ﻋﻠ َْﻴﻪde
َ
mazmum okunur [Müellifin notu].
B: “olmuştur”.
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nakl ü beyan eylemişlerdir. Sûfiyye muhaddisînce tashih edilemeyen1
bazı haberlerle Hızır’ın hiç vefat etmediğine ve bazen görüldüğüne
kāildirler. Onun için buradaki rahmeti tûl-i hayat ile tefsir edenler
olmuştur. Muhyiddin-i Arabî Hazretleri’nin Fütûhât-ı Mekkiyye’sinde
Hızır’ın hayatına dair birtakım bahisler ve hikâyeler görülür.2 İbn Salâh3
ve Nevevî gibi bazı zevât-ı fihâm, Hızır’ın hayatı hakkında meşâyihin
icmâ‘ını nakletmişler,4 fakat ta‘kīb olunmuşlardır. Buna mukabil birçok
ulemâ da bazı hadislerle ﻚ ا ْﻟ ُﺨ ْﻠ َﺪ
َ ِ[ َو َﻣﺎ َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ ﻟِﺒَ َﺸﺮٍ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠel-Enbiyâ 21/34]5
âyetiyle aklî ve naklî bazı delillerle istidlâl ederek vefat etmiş olduğuna
kāildirler. Ebû Hayyân bunun cumhur kavli olduğunu kaydetmiş,
fi’l-hakīka cumhur-ı müfessirîn birçok yerlerde olduğu gibi buradaki
rahmeti dahi vahy ü nübüvvet ile tefsir etmişlerdir.
İbn Kayyim-i Cevzî [el-Cevziyye] “Hızır aleyhisselâm’ın hayatı
hakkında zikrolunan hadislerin hepsi yalandır, hayatı hakkında sahih bir
hadis bile yoktur” demiş.6 Âlûsî de bu babdaki akvâl ve istidlâlâtı uzun
uzadıya tedkik ve [3261] muhakemeden sonra demiştir ki: “Her türlü
hesabdan sonra ahbâr-ı sahîha-i nebeviye ve mukaddimât-ı râciha-i akliye
vefat etti diyenlerin kavline tamamıyla müsaid ve davalarını tamamıyla
müeyyiddir. Ve bu ahbârın zavâhirinden udûlü muktezî yoktur.
Olsa olsa bazı ahyâr-ı sâlihînden -ki sıhhatini Allah bilir- mervî olan
hikâyelerin zavâhirine mürâ‘at ve Muhyiddin-i Arabî gibi vücûduna kāil
olan bazı sâdât-ı sûfiyeye hüsn-i zan meselesi kalır ki bu da bir delil teşkil
etmez. Eğer mücerred kāilinin celâlet-i kadrinden ve onun hakkında
1
2
3
4

5
6

B: “edilmeyen”.
İbn Arabî, el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye, Kahire: Mektebetü’s-Sekāfeti’d-Dîniyye, ts., I, 99, 185, 186.
B: “Sâlih”.
Nevevî, el-Minhâc, XV, 135-136:
ﲨﻬﻮر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺣﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﲔ أﻇﻬﺮﻧﺎ وذﻟﻚ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ وأﻫﻞ اﻟﺼﻼح واﳌﻌﺮﻓﺔ وﺣﻜﺎﻳﺎ ﻢ ﰲ رؤﻳﺘﻪ واﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ واﻷﺧﺬ ﻋﻨﻪ
 ﻫﻮ ﺣﻲ ﻋﻨﺪ ﲨﺎﻫﲑ اﻟﻌﻠﻤﺎء:وﺳﺆاﻟﻪ وﺟﻮاﺑﻪ ووﺟﻮدﻩ ﰲ اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ وﻣﻮاﻃﻦ اﳋﲑ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أن ﳛﺼﺮ وأﺷﻬﺮ ﻣﻦ ان ﻳﺴﱰ وﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺼﻼح
. ﻗﺎل وإﳕﺎ ﺷﺬ ﺑﺈﻧﻜﺎرﻩ ﺑﻌﺾ اﶈﺪﺛﲔ،واﻟﺼﺎﳊﲔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻌﻬﻢ ﰲ ذﻟﻚ
“Bir de Biz senden evvel hiçbir beşer için huld nasîb etmedik…”
İbn Kayyım el-Cevziyye, el-Menâru’l-münîf fi’s-sahîhi ve’d-daîf, thk. Abdülfettah Ebû Gudde, Haleb:
Mektebetü’l-Matbû âti’l-İslâmiyye, 1390/1970, s. 67:
. اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﱵ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﳋﻀﺮ وﺣﻴﺎﺗﻪ ﻛﻠﻬﺎ ﻛﺬب وﻻ ﻳﺼﺢ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺣﺪﻳﺚ واﺣﺪ:وﻣﻨﻬﺎ
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hüsn-i zandan dolayı o gibi sözlere1 itibar edip de kabul edersen, kıyamete
kadar Hızır’ın berhayat olduğuna inanabilirsin. Eğer Hazret-i Ali’nin
‘söyleyene bakma söylediğine bak’ dediği gibi kāilin celâlet-i kadrine
mağrur olmayıp da sözü delilin vücud ve ademine göre kabul veya
reddedecek isen tarafeynin delillerine ve leh ve aleyhindekilere vukuftan
sonra kalbinden istiftâ et, vereceği fetvâ ile amel et. Sakın birtakımlarının
yaptığı gibi bir hususta sûfiyyeye muhalefet edeni hemen tadlîle kalkışma.
Zira şer‘an veya aklen bir delilin2 reddedemeyeceği husûsâtta ehlinden
işitilen bir söze inanmamak bir mahrumiyet olabilirse de şer‘î veya aklî
delilin reddettiği bir dava sûfiyyece de kabul edilmez.”3
Biz de şunu söylemek isteriz ki mesele hayât-ı zâhire nokta-i
nazarından mülâhaza edilirse reddeden ulemânın kavli zâhir olduğunda
şüphe yoktur. اﻟﺮ ُﺳ ُﻞ
ُّ ِﺖ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠِﻪ
ْ َ [ ﻗَ ْﺪ َﺧﻠÂl-i İmrân 3/144; el-Mâide 5/75]
bu babda delîl-i kâfîdir. Fakat remz şi‘ârları olan sûfiyyenin kelâmlarını
da zâhiri üzere münakaşa etmemek îcab eder. Bâhusus Mûsâ ve Hızır
kıssası bir zâhir ve bâtın kıssası olduğuna göre, o bâtın Hızır meselesinin
mevzûunu teşkil eyler. Sûfiyyenin kelâmında buna delil de yok değildir.
Şeyh Sadrüddin İshak Konevî Tebsıratu’l-mübtedî ve tezkiretü’l-müntehî
nâmındaki eserinde Hızır aleyhisselâm’ın vücûdu âlem-i misâlde
olduğunu nakletmiş, Abdürrezzak Kâşî “Hızır basttan, İlyas kabzdan

1
2
3

B: “sözleri”.
B -“bir delilin”.
Âlûsî, Rûhu’l-meânî, VIII, 309-311:
ﰒ اﻋﻠﻢ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺣﺴﺎب أن اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ واﳌﻘﺪﻣﺎت اﻟﺮاﺟﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻘﺎﺋﻠﲔ ﺑﻮﻓﺎﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم أي ﻣﺴﺎﻋﺪة وﺗﻌﺎﺿﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ دﻋﻮاﻫﻢ
 وﻻ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻟﻠﻌﺪول ﻋﻦ ﻇﻮاﻫﺮ ﺗﻠﻚ اﻷﺧﺒﺎر إﻻ ﻣﺮاﻋﺎة ﻇﻮاﻫﺮ اﳊﻜﺎﻳﺎت اﳌﺮوﻳﺔ واﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻋﻠﻢ ﺑﺼﺤﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺎﳊﲔ اﻷﺧﻴﺎر وﺣﺴﻦ اﻟﻈﻦ،أي ﻣﻌﺎﺿﺪة
 »اﻋﻠﻢ أن ﷲ: ﻓﻔﻲ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺴﺒﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﳌﻜﻴﺔ،ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺴﺎدة اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻓﺈ ﻢ ﻗﺎﻟﻮا ﺑﻮﺟﻮدﻩ إﱃ آﺧﺮ اﻟﺰﻣﺎن ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ
 وأﻋﻠﻰ اﳋﻮاص ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎد اﻟﺮﺳﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم وﳍﻢ ﻣﻘﺎم اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻟﻨﺒﻮة واﻟﻮﻻﻳﺔ واﻹﳝﺎن ﻓﻬﻢ أرﻛﺎن ﺑﻴﺖ،ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻛﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﺼﺎﺋﺺ وﺻﻔﻮة
 واﻟﺮﺳﻮل أﻓﻀﻠﻬﻢ ﻣﻘﺎﻣﺎ وأﻋﻼﻫﻢ ﺣﺎﻻ ﲟﻌﲎ أن اﳌﻘﺎم اﻟﺬي أرﺳﻞ ﻣﻨﻪ أﻋﻠﻰ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﳌﻘﺎﻣﺎت وﻫﻢ اﻷﻗﻄﺎب واﻷﺋﻤﺔ واﻷوﺗﺎد،ﻫﺬا اﻟﻨﻮع
« ﰒ إﻧﻚ إن اﻋﺘﱪت ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻗﻮال وﺗﻠﻘﻴﺘﻬﺎ...اﻟﺬﻳﻦ ﳛﻔﻆ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻢ اﻟﻌﺎﱂ وﻳﺼﻮن ﻢ ﺑﻴﺖ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻷرﻛﺎن اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻟﻨﺒﻮة واﻟﻮﻻﻳﺔ واﻹﳝﺎن
 وإن ﱂ ﺗﻌﺘﱪ ذﻟﻚ وﺟﻌﻠﺖ اﻟﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮدا وﻋﺪﻣﺎ ﻣﺪارا ﻟﻠﻘﺒﻮل واﻟﺮد وﱂ،ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ﺮد ﺟﻼﻟﺔ ﻗﺎﺋﻠﻬﺎ وﺣﺴﻦ اﻟﻈﻦ ﻓﻴﻪ ﻓﻘﻞ ﲝﻴﺎة اﳋﻀﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم إﱃ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
 ﻻ ﺗﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﻦ ﻗﺎل واﻧﻈﺮ: وﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﻛﺮم اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﺟﻬﻪ أﻧﻪ ﻗﺎل.ﺗﻐﺮك ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻞ إذ ﻛﻞ أﺣﺪ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ وﻳﺮد ﻣﺎ ﻋﺪا رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ
 وأﻧﺎ أرى ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﻴﻮم ﺑﻞ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﻋﺼﺎر ﻳﺴﻤﻮن ﻣﻦ. ﻓﺎﺳﺘﻔﺖ ﻗﻠﺒﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ اﻟﻄﺮﻓﲔ وﻣﺎ ﳍﺎ وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰒ اﻋﻤﻞ ﲟﺎ ﻳﻔﺘﻴﻚ.ﻣﺎ ﻗﺎل
 وﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ أن ﻣﺎ ﻳﺮدﻩ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ أو اﻟﻌﻘﻠﻲ...ﳜﺎﻟﻒ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﰲ أي أﻣﺮ ذﻫﺒﻮا إﻟﻴﻪ ﻣﻨﻜﺮا وﻳﻌﺪوﻧﻪ ﺳﲕء اﻟﻌﻘﻴﺪة وﻳﻌﺘﻘﺪون ﲟﻦ ﻳﻮاﻓﻘﻬﻢ وﻳﺆﻣﻦ ﺑﻘﻮﳍﻢ اﳋﲑ
. وأﺳﺄل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن ﻳﻮﻓﻘﲏ وإﻳﺎك ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺮﺿﻲ ﻟﺪﻳﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﻣﻘﺒﻮل،ﻻ ﻳﻘﺒﻞ وﻫﻮ اﻟﺬي إﻟﻴﻪ أذﻫﺐ وﺑﻪ أﻗﻮل
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ibaret” demiş, bazıları [3262] da Hızıriyet1 Hızır aleyhisselâm’ın kademi
üzere bazı sâlihînin erdiği bir rütbe olduğunu söylemiştir.2 Ki bu üç sözü
meselenin miftâhı olmak üzere kabul edebiliriz.

“Ledün”, “inde” gibi bir zarftır.  ِﻣ ْﻦ ﻟ َُﺪﻧَّﺎlisânımızda “nezdimizden”
veya “tarafımızdan” demek gibidir. Ve görülüyor ki  ِﻣ ْﻦ ﻟ َُﺪﻧَّﺎilmin değil,
tâlimin kaydıdır. Ma‘amâfîh tâlimin ledünniyeti ilmin de ledünniyetini
müstelzim olmaz değildir. Şüphe yok ki bütün enbiyânın ilmi taraf-ı
ilâhîden vahy ü tâlim olmak itibariyle ledünnîdir. Fakat burada şâyân-ı
ِ َ وﻋﻠ َّﻤﻨkaydıyla Hızır’a tâlim edilmiş olan ilim,
dikkattir ki ﻤﺎ
ً ﺎه ﻣ ْﻦ ﻟ َ ُﺪﻧَّﺎ ِﻋ ْﻠ
ُ ْ َ َ
Mûsâ’nınkinden bambaşka bir ilim, yani ulûm-i ledünniyeden bir ilm-i
mahsus olduğu anlatılmıştır ki âyetteki kıssalar karînesiyle müfessirîn,
bunu3 “ilmü’l-guyûb ve esrâr-ı ulûm-ı hafiyye” diye tefsir etmişlerdir.
Ta‘bîr-i âharla demişlerdir ki: Mûsâ’nın ilmi ma‘rifet-i ahkâm ve zâhir
ile iftâ, Hızır’ın ilmi ise, bevâtın-ı umûra marifet idi. Sahîh-i Buharî’de
mervîdir ki Hızır “ya Mûsâ!” demiş, “ben Allah’ın ilminden bana tâlim
ettiği bir ilim üzereyim ki, sen onu bilmezsin. Sen de Allah’ın ilminden
sana tâlim ettiği bir ilim üzeresin4 ki ben onu bilmem.”5 Bu suretle “ilm-i
ledünnî” tâbiri bu ilm-i mahsusta bir ma‘nâ-yı ehas ile ıstılâh olmuştur ki
buna ilm-i hakikat ve ilm-i bâtın dahi denilmiş ve sûfiyye, bu kıssaya bir
hüccet olarak tutunmuştur. Hâsılı ilm-i ledünnî cehd-i fikrî ile istihsal
olunamayıp6 taraf-ı Hak’tan mevhibe-i mahza olan bir kuvve-i kudsiyenin
tecellîsidir. Eserden müessire, vicdandan vücûda doğru giden bir ilim
değil; müessirden esere, vücuddan vicdâna gelen evvelî bir ilimdir. Nefsin
vâki‘e geçişi değil, vâki‘in nefiste ta‘ayyünüdür. Doğrudan doğru bir
1
2

3
4
5
6

B: “hayatı”.
Âlûsî, Rûhu’l-meânî, VIII, 307:
 وذﻫﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﻜﺎﺷﻲ.ﻓﻘﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺪر اﻟﺪﻳﻦ إﺳﺤﺎق اﻟﻘﻮﻧﻮي ﰲ ﺗﺒﺼﺮة اﳌﺒﺘﺪي وﺗﺬﻛﺮة اﳌﻨﺘﻬﻲ أن وﺟﻮد اﳋﻀﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﰲ ﻋﺎﱂ اﳌﺜﺎل
 وذﻫﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ إﱃ أن اﳋﻀﺮﻳﺔ رﺗﺒﺔ ﻳﺘﻮﻻﻫﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺎﳊﲔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﳋﻀﺮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﰲ زﻣﺎن ﻣﻮﺳﻰ،إﱃ أن اﳋﻀﺮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﺒﺴﻂ وإﻟﻴﺎس ﻋﻦ اﻟﻘﺒﺾ
.ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم
B: “bunun”.
B: “üzerindesin”.
Buhârî, İlim, 44:
. وأﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﻋﻠّﻤﻜﻪ ﻻ أﻋﻠﻤﻪ، إﱐ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﷲ ﻋﻠّﻤﻨﻴﻪ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻪ أﻧﺖ،ﻳﺎ ﻣﻮﺳﻰ
B: “olunmayıp”.
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keşiftir. Fakat “ledünnî” tâbiri bunun bilhassa esrâr-ı Hakk’a ait olanında
daha ziyade ıstılah olmuştur. Lisânımızda da “bir işin ledünniyâtı” demek,
bâtınındaki gavâmız ve esrârı mânasında müte‘âreftir. Bu kıssada ilim için
taharrî ve sefere bir tergīb delîli ve ma‘amâfîh ilm-i ledünnînin cehd ü
taleble kesbi kābil olmadığını ifham vardır.
[3263] Bakınız Mûsâ ile fetâsı Allah’tan böyle bir rahmet ve ilme
mazhar olmuş has bir kulu bulduklarında ne yaptılar {ﻮﺳﻰ
َ َ }ﻗMûsâ,
ٰ ﺎل ﻟ َُﻪ ُﻣ
ِ
ona dedi: {ﺪا
َ }ﻫ ْﻞ اَﺗ َّ ِﺒ ُﻌ
َ ﻚ َﻋﻠٰٓﻰ اَ ْن ﺗُﻌَﻠِّ َﻤ ِﻦ ﻣﻤَّﺎ ُﻋﻠِّ ْﻤ
ً ﺖ ُر ْﺷ
َ “Tâlim olunduğun ilimden
bir rüşd için bana tâlim etmen1 üzere sana ittibâ‘ edebilir miyim?”
“Rüşd” hayra isabet demektir. Bu sözde âlime karşı tevâzuun
lüzûmuna ve ilim tahsilinden maksad-ı aslî iktisâb-ı rüşd olmasına ve
taleb-i ilimde tenezzül, edeb, nezaket, tâkip ve hizmet şart bulunduğuna
ِ
delâlet vardır. Bu istîzâna cevâben o kul {ﺮﺍ
َ َّ “ }ﻗَﺎ َل اِﻧsen”
ً ﺻ ْﺒ
َ ﻚ ﻟ َْﻦ ﺗ َ ْﺴﺘَ ۪ﻄﻴﻊَ َﻣﻌ َﻲ
dedi, “doğrusu benimle sabra dayanamazsın.” A Bu sözle Hızır, rûh-i
Mûsâ hakkındaki ilk keşfini göstermiş ve ona kendini anlatmış oluyordu
ki bi’n-netîce isabeti tahakkuk edecektir. Fi’l-hakīka bu talepte Mûsâ’nın
alacağı ders kendi makamını tanımak ve bir2 sabır dersi almaktan ibaret
olacaktır. Yani bu babda çok sabır lâzımdır, senin ise muhakkak ki benim
maiyyetimde sabır elinden gelmez ve bunda mâzursun. ﻒ ﺗ َ ْﺼ ِﺒ ُﺮ َﻋﻠٰﻰ َﻣﺎ
َ }وﻛَ ْﻴ
َ
ِ
۪
ِ
{ﺮﺍ
ﺒ
ﺧ
ﻪ
ﺑ
ﻂ
ﺤ
ﺗ
َﻢ
ﻟ
Çünkü
vukūfunun
ihâta
etmediği
şeye
nasıl
sabredersin
ْ
ُ ْ
ً ْ ُ
A yani maiyyetimde birtakım şeyler göreceksin ki sırr u hikmetinden
haberin olmayacak, zâhirde ise iyi görünmeyecek. Sen bir sâhib-şeriat
olmak haysiyetiyle onları zâhirdeki görünüşlerine göre tecviz edemeyip3
itiraz etmek lüzûmunu duyacaksın. Mûsâ ﺮﺍ َو َ ٓﻻ
ّٰ َ}ﻗَﺎ َل َﺳﺘَ ِﺠ ُﺪ ۪ﻧٓﻲ اِ ْن َﺷٓﺎء
ً ِ ﺻﺎﺑ
َ ُاﻪﻠﻟ
{ﺮﺍ
َ “ اَ ْﻋ ۪ﺼﻲ ﻟbeni” dedi, “inşaallah sabırlı bulacaksın ve hiçbir emrine
ً َﻚ اَ ْﻣ
âsî olmam” A Allah dilemezse başka. Hızır }ﻗَﺎ َل ﻓَﺎِ ِن اﺗَّﺒَ ْﻌﺘَ ۪ﻨﻲ ﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﺴٔـَ ْﻠ ۪ﻨﻲ َﻋ ْﻦ
ِ َ ثﻟ
{ﺮﺍ
َ “ َﺷ ْﻲ ٍء َﺣ ّٰﺘٓﻰ ُا ْﺣ ِﺪo hâlde” dedi, “bana ittibâ‘ edeceksen bana
ً َﻚ ﻣ ْﻨ ُﻪ ِذ ْﻛ
hiçbir şeyden sual [3264] etme, tâ ben sana ondan söz açıncıya kadar.”
1
2
3

M: “etmek”.
B “bir”.
B: “etmeyip”.
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A Yani münakaşa, itiraz şöyle dursun, istifsâren sual bile sorma. Demek
ki başka ilimlerde meseleyi vaz‘ ederek ilmin yarısını teşkil eden sual,
bu ilimde memnû‘dur. Bunda tâlibin nefsi fâ‘iliyetten ziyade kābiliyete
hazırlanacaktır.
{ﺎﻧﻄَﻠَﻘَﺎ
ْ َ }ﻓBinâen‘aleyh ikisi bir gittiler A demek ki bu ilimden bir şey
bellenirse bir yerde oturup söyleşmek veya düşünmek tarîkiyle değil,
fi‘liyyât ile bellenecektir. Mukavele tamam olur olmaz ikisi birlikte
hareket etmişler. Görülüyor ki1 burada fetâ zikrolunmamıştır. O,
Mûsâ’nın tâbi‘i olduğu için artık kāle alınmamış ve ihtimal2 bir yerde
bırakmışlardır. İkisi denize doğru gemiye bininceye kadar gittiler }ﺣ ّٰﺘٓﻰ
َ
3
ِ
ِ
ِ
{اﻟﺴ ۪ﻔﻴﻨَﺔ
َّ  اذَا َرﻛﺒَﺎ ﻓﻲtâ ki gemiye bindiklerinde A İbn Ebî Hâtim’in Rebî‘
b. Enes’ten rivayetine göre mevki korkunç idi, gemiciler bunlardan
şüphelendiler, bindirmek istemediler. Fakat reisleri “ben bunları yüzleri
nurlu adamlar görüyorum, bindireceğim” dedi, bindirdi.4 Buhârî,
Müslim ve gayrılarının İbn Abbas’tan rivayetinde ise Hızır’ı tanıdılar,
navılsız bindirdiler.5 { } َﺧﺮَﻗَﻬَﺎGemiyi yaraladı A bunun bazı rivayetlerde
vârid olduğu gibi keser veya balta gibi âlât6 ile alelâde bir ameliye suretinde
olması muhtemildir. Ve gemiciler Hızır’ı tanıdıklarından dolayı belki7
ses çıkarmamışlardır. Fakat nazmın zevk-i beyânına ve gemicilerin ses
çıkarmamalarına nazaran bir hârika şeklinde sessizce yapılıvermiş olması
daha mülâyimdir. {إﻟﺦ...ﺎﻧﻄَﻠ َ َﻘﺎ{ }ﻗَﺎ َل اَ َﺧ َﺮ ْﻗﺘَﻬَﺎ ﻟ ِ ُﺘ ْﻐﺮِ َق اَ ْﻫﻠَﻬَﺎ
ْ َ }ﻓYine gittiler A yani
1
2
3
4

5
6
7

B -“ki”.
B +“ki”.
H, F, M ve B: “Ebû Hatemin”.
Süyûtî, ed-Dürrü’l-mensûr, V, 430;
 »ﻳﺎ أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻫﻠﻢ إﻟﻴﻨﺎ ﻓﺎﲪﻠﻮﻧﺎ: ﻓﻬﻢ ﻗﻴﺎم ﻳﻨﻈﺮون إذ ﻣﺮت ﺳﻔﻴﻨﺔ ذاﻫﺒﺔ إﱃ أﺑﻠﺔ ﻓﻨﺎداﻫﻢ ﺧﻀﺮ...:وأﺧﺮج اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ أﻧﺲ ﻗﺎل
 »إﱐ: ﻓﻘﺎل ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ.« »إﻧﺎ ﻧﺮى رﺟﺎﻻ ﰲ ﻣﻜﺎن ﳐﻮف إﳕﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﺆﻻء ﻟﺼﻮﺻﺎ ﻓﻼ ﲢﻤﻠﻬﻢ:ﰲ ﺳﻔﻴﻨﺘﻜﻢ« وإن أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻗﺎﻟﻮا ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﻢ
.«أرى رﺟﺎﻻ ﻋﻠﻰ وﺟﻮﻫﻬﻢ اﻟﻨﻮر ﻷﲪﻠﻨﻬﻢ
Âlûsî, Rûhu’l-meânî, VIII, 315:
 »إﱐ أرى رﺟﺎﻻ ﻋﻠﻰ:وﰲ رواﻳﺔ أﰊ ﺣﺎﰎ ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ أﻧﺲ أن أﻫﻞ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻇﻨﻮا أ ﻢ ﻟﺼﻮص ﻷن اﳌﻜﺎن ﻛﺎن ﳐﻮﻓﺎ ﻓﺄﺑﻮا أن ﳛﻤﻠﻮﻫﻢ ﻓﻘﺎل ﻛﺒﲑﻫﻢ
.وﺟﻮﻫﻬﻢ اﻟﻨﻮر ﻷﲪﻠﻨﻬﻢ« ﻓﺤﻤﻠﻬﻢ
Buhârî, Enbiyâ, 29; Müslim, Fedâil, 170:
. ﻓﻌﺮﻓﻮا اﳋﻀﺮ ﻓﺤﻤﻠﻮﻩ ﺑﻐﲑ ﻧﻮل، ﻓﻤﺮت ﻤﺎ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻛﻠﻤﻮﻫﻢ أن ﳛﻤﻠﻮﻫﻢ،ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺎ ﳝﺸﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ
B: “âlet”.
B: “bilakis”.
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özrünü kabul etti de gemi ile sâhile çıktıktan sonra yine gittiler }ﺣ ّٰﺘٓﻰ اِذَا
َ
ِ
{ﻣﺎ
ﻼ
ﻏ
ﺎ
ﻴ
َﻘ
ﻟ
nihâyet
bir
oğlana
rastgeldiler
{
ﻪ
ﻠ
ﺘ
ﻘ
ﻓ
}
onu
hemen
öldürüverdi.
A
َ
َ
ً ُ َ
ُ َ ََ
“Oğlan” tâbiri gibi “gulâm” [3265] tâbiri de ekseriya bâliğ olmayanlarda
şâyi‘ olduğu cihetle cumhur bunun henüz bâliğ olmamış bir çocuk
olduğuna kāil olmuşlardır. Fakat İbn Ebî Hâtim1 Said b. Abdülaziz’den
yirmi yaşında bir genç olduğunu rivayet etmiştir. Fi’l-vâki‘2 böylelerine
de gulâm ıtlak olunabilir. {ﺴﺎ َزﻛِﻴَّﺔ ً ﺑِﻐَ ْﻴﺮِ ﻧ َ ْﻔ ٍﺲ
َ “ }ﻗَﺎ َل اَﻗَﺘَ ْﻠBir nefis mukabili
ً ﺖ ﻧ َ ْﻔ
olmayarak tertemiz bir nefsi öldürüverdin mi?” A Yani bir kısas hakkın
yoğiken bir masum veya suçsuz kimseyi öldürüverdin mi? Demişlerdir ki
murad, katlin bi-gayr-i hak olduğunu söylemektir. Yalnız kısas hakkının
nefyi makama enseb olmak itibariyledir. Veyahut Mûsâ’nın şeriatında
sabîye de kısas lâzım geldiğini iş‘ârdır {ﺮﺍ
َ “ }ﻟ َ َﻘ ْﺪ ِﺟ ْﺌkasem ederim
ً ﺖ َﺷ ْﻴ ًٔـﺎ ﻧُ ْﻜ
ki çok münker bir şey yaptın.”

ِ
ﻚ َﻋ ْﻦ َﺷ ْﻲ ٍء ﺑ َ ْﻌ َﺪ َﻫﺎ ﻓَ َﻼ
َ َﻗ
َ ﴾ ﻗَﺎ َل اِ ْن َﺳﺎ َ ْﻟ ُﺘ٧٥﴿ ﺮﺍ
َ َّ َﻚ اِﻧ
َ ﺎل اَﻟ َْﻢ اَ ُﻗ ْﻞ ﻟ
ً ﺻ ْﺒ
َ ﻚ ﻟ َْﻦ ﺗ َ ْﺴﺘَ ۪ﻄﻴﻊَ َﻣﻌ َﻲ
ِ ٓ
ِ َ ﺎﺣﺒ ۪ﻨﻲ ﻗَ ْﺪ ﺑﻠَﻐ
ِ
ٍۨ
اﺳﺘَ ْﻄﻌَ َﻤٓﺎ
ْ َ﴾ ﻓ٧٦﴿ ﺖ ﻣ ْﻦ ﻟ َُﺪ ۪ﻧّﻲ ُﻋ ْﺬ ًرﺍ
ْ َ
ۚ ْ ﺗُ َﺼ
ْ ﺎﻧﻄَﻠَﻘَﺎ ۠ َﺣ ّٰﺘﻰ اذَٓا اَﺗَﻴَٓﺎ اَ ْﻫ َﻞ ﻗَ ْﺮ َﺔ

ت
َ َﺎﻣ ُﻪ ۜﻗ
َ ُاَ ْﻫﻠَﻬَﺎ ﻓَﺎ َﺑ َ ْﻮﺍ اَ ْن ﻳ
َ ﺖ ﻟَﺘ َّ َﺨ ْﺬ
َ ﺎل ﻟ َْﻮ ِﺷ ْﺌ
َّ ارﺍ ﻳُ ۪ﺮ ُﺪ اَ ْن ﻳ َ ْﻨ َﻘ
ً ﻮﻫ َﻤﺎ ﻓَ َﻮ َﺟ َﺪا ۪ﻓﻴﻬَﺎ ِﺟ َﺪ
َ َﺾ ﻓَﺎَﻗ
ُ ﻀ ّ ِﻴ ُﻔ
ِ
ِ
ِ
ﺮﺍ
ۚ َ ﺍق ﺑ َ ْﻴ ۪ﻨﻲ َوﺑ َ ْﻴ ِﻨ
َ ُﻚ َﺳﺎُﻧ َ ّ ِﺒﺌ
ُ ﴾ ﻗَﺎ َل ٰﻫ َﺬا ﻓِ َﺮ٧٧﴿ ﺮﺍ
ً ﺻ ْﺒ
ً َﻋﻠ َ ْﻴﻪ اَ ْﺟ
َ ﻚ ﺑِﺘَ ْﺄ ۪و ِﻞ َﻣﺎ ﻟ َْﻢ ﺗ َ ْﺴﺘَﻄ ْـﻊ َﻋﻠ َ ْﻴﻪ
ِ َ ُ ﴾ اَﻣَّﺎ اﻟﺴ ۪ﻔﻴﻨَﺔُ ﻓَﻜَﺎﻧَﺖ ﻟِﻤﺴﺎ ۪ﻛﻴﻦ ﻳﻌﻤﻠ٧٨﴿
ﺎن َو َرٓﺍءَ ُﻫ ْﻢ
َ َت اَ ْن اَ ۪ﻋﻴﺒَﻬَﺎ َوﻛ
ُ ﻮن ﻓﻲ ا ْﻟﺒَ ْﺤﺮِ ﻓَﺎ ََر ْد
َ َْ َ
َّ
َ َ ْ
ﺍه ُﻣ ْﺆ ِﻣﻨَ ْﻴ ِﻦ ﻓَ َﺨ ۪ﺸﻴﻨَ ٓﺎ اَ ْن ﻳُ ْﺮﻫِﻘَ ُﻬ َﻤﺎ
ٌ َِﻣﻠ
َ َ﴾ َوﺍَﻣَّﺎ ا ْﻟ ُﻐ َﻼ ُم ﻓَﻜ٧٩﴿ ﺒﺎ
ً ﻚ ﻳ َ ْﺄ ُﺧ ُﺬ ﻛُ َّﻞ َﺳ ۪ﻔﻴﻨَﺔٍ ﻏَ ْﺼ
ُ ﺎن اَﺑ َ َﻮ
ِ ﴾ ﻓَﺎ َردﻧ َ ٓﺎ اَن ﻳﺒ ِﺪﻟ َﻬﻤﺎ رﺑُّﻬﻤﺎ َﺧﻴ٨٠﴿ ﺮﺍ
﴾ َوﺍَﻣَّﺎ٨١﴿ ﻤﺎ
ۚ ً ﺎﻧﺎ َو ُﻛ ْﻔ
ً ب ُر ْﺣ
ً ْ َ ُ َ َ ُ ُْ ْ َْ
ً َﻃ ُ ْﻐﻴ
َ ﺮﺍ ﻣ ْﻨ ُﻪ َز ٰﻛﻮ ً َوﺍ َ ْﻗ َﺮ
ِ ﺎن اَﺑﻮﻫﻤﺎ
ِ َ َا ْﻟ ِﺠ َﺪار ﻓَﻜ
ۚﺤﺎ
َ َﻴﻤ ْﻴ ِﻦ ﻓِﻲ ا ْﻟ َﻤ ۪ﺪﻳﻨَﺔِ َوﻛ
ً ﺻﺎﻟ
َ ﺎن ﻟ ُﻐ َﻼ َﻣ ْﻴ ِﻦ ﻳ َ ۪ﺘ
ُ
َ َ ُ ُ َ َﺎن ﺗ َ ْﺤﺘَ ُﻪ ﻛَ ْﻨ ٌﺰ ﻟ َُﻬ َﻤﺎ َوﻛ
۪ي
ۚ َ ِ ّﻚ اَ ْن ﻳ َ ْﺒﻠُﻐَ ٓﺎ اَ ُﺷﺪَّ ُﻫ َﻤﺎ َو َ ْﺴﺘَ ْﺨﺮِ َﺟﺎ ﻛَ ْﻨ َﺰ ُﻫ َﻤﺎ ۗ َر ْﺣ َﻤﺔ ً ِﻣ ْﻦ َرﺑ
َ ُّﻓَﺎ ََرﺍد َ َرﺑ
ۜ ﻚ َو َﻣﺎ ﻓَﻌَ ْﻠ ُﺘ ُﻪ َﻋ ْﻦ اَ ْﻣﺮ
ِ
ِ
﴾٨٢﴿ ۟ ۜﺮﺍ
َ ِ ٰذﻟ
ً ﺻ ْﺒ
َ ﻚ ﺗ َ ْﺄ ۪و ُﻞ َﻣﺎ ﻟ َْﻢ ﺗ َ ْﺴﻄ ْـﻊ َﻋﻠ َ ْﻴﻪ
1
2

M: “Hatem”.
B: “Fakat”.
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[3266] Meâl-i Şerîfi
“Doğrusu sen benimle sabredemezsin demedim mi sana?” dedi (75).
“Eğer” dedi, “bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana musâhib
olma, doğrusu tarafımdan son özre erdin” (76). Bunun üzerine yine
gittiler, nihâyet bir karyenin ehline vardılar ki bunları misafir etmekten
imtinâʿ ettiler. Derken orada yıkılmak isteyen bir duvar buldular, tuttu
onu doğrultuverdi. “İsteseydin” dedi, “her hâlde buna karşı bir ücret
alırdın” (77). “İşte” dedi, “bu, seninle benim aramın ayrılması (78).
Sana o sabredemediğin şeylerin tevilini haber vereyim (79). Evvelâ
gemi, denizde çalışan birtakım bîçârelerin idi, ben onu ayıplandırmak
istedim ki, ötelerinde bir melik vardı, her sağlam gemiyi [3267] gasben
alıyordu (80). Oğlana gelince: Ebeveyni mü’minlerdi, onun için bunları
tuğyan ve küfr ile sarmasından sakındık da istedik ki kendilerinin
Rabbi ona bedel bunlara temizlikçe daha hayırlısını ve merhametçe
daha yakınını versin (81). Gelelim duvara: Şehirde iki yetim oğlanın
idi, altında onlar için saklanmış bir define vardı ve babaları sâlih bir
zat idi. Onun için Rabbin irade buyurdu ki ikisi de rüşdlerine ersinler ve
definelerini çıkarsınlar. Hep bunlar Rabbinden bir rahmet olaraktır ve
ben hiçbirini kendi re’yimden yapmadım ve işte senin sabredemediğin
şeylerin tevili” (82).
{ٍ}ﺣ ّٰ ٓ اِذَٓا اَﺗَﻴَٓﺎ اَ ْﻫ َﻞ ﻗَ ْﺮ َﺔ
َ Nihâyet bir karye ehline vardılar. A İleride
anlaşılacağı üzere bu bir şehir idi, birçokları Antakya olduğunu söylemiş.
“Antakya” ismi müteahhir olduğuna göre eski ismi başka olmak lâzım
gelir. Bundan başka “Übülle” denilmiş, “Berka” denilmiş, Nasârânın
nisbet olunduğu “Nâsıra”1 denilmiş, “Bacırvan” denilmiş, “arz-ı Rum’da
bir karye” denilmiş, “Endelüs’te Cezîre-i Hadrâ” denilmiş. Şu hâlde bu
karyenin mevsûkan tâyini kābil değildir. Esasen Kur’an’da tâyini matlub
olmadığından nekre gösterilip yalnız şöyle bir vasfı anlatılmıştır:

1

B: “Nuseyrâ”.
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Bir karye ki {}اﺳﺘَ ْﻄﻌَ َﻤٓﺎ اَ ْﻫﻠَﻬَﺎ
ْ ahâlisinden yiyecek istediler }ﻓَﺎ َﺑ َ ْﻮﺍ اَ ْن
{ﻮﻫ َﻤﺎ
َ ُ ﻳde onları misafir etmekten ibâ ettiler. A Burada “ehl”in iki defa
ُ ﻀ ّ ِﻴ ُﻔ
zikrolunması birisi şehrin asıl hükûmeti, biri de umum ahâlisi olmak
gibi iki mânaya işaret olsa gerektir. İkisinden de maksud, aynı mâna ile
ahâli demek olduğuna göre tekrar, mücerred teşnî‘ için olmuş olur. Fi’lvâki‘ bu karyenin havâss u avâmıyla bütün ahâlisi o kadar alçak imişler
ki iki kişiyi misafir etmekten çekinmişler. Bu alçaklığa karşı gösterilen
büyüklüğe bakınız:
{ﺎﻣ ُﻪ
َّ ارﺍ ﻳُ ۪ﺮ ُﺪ اَ ْن ﻳ َ ْﻨ َﻘ
ً  }ﻓَ َﻮ َﺟ َﺪا ۪ﻓﻴﻬَﺎ ِﺟ َﺪO vakit orada bir duvar buldular ki
َ َﺾ ﻓَﺎَﻗ
yıkılmak istiyordu, hemen onu doğrultuverdi. A Nakledildiğine [3268]
göre bu bir kale duvarı gibi yüksek ve kalın bir duvar imiş, bazılarının
zannettiği gibi ihtimal bunu yıkmış ve durup yeniden yapmıştır. Lâkin
böyle bir memlekette, o garib vaziyette bir duvarı yıkmaya kalkışmak
bile alelâde bir şey olamayacağı teemmül olunursa, siyâk-ı beyandan
bunun bir hârika tarzında doğrultuluvermiş olduğunu anlamak lâzım
gelir. Nitekim İbn Abbas’tan ve İbn Cübeyr’den rivayet olunduğuna
göre1 eliyle meshetmiş, doğrultuvermiş olduğu söylenmiştir. Ve Kurtubî
tefsirinde “sahih olan budur” demiştir. Fi’l-vâki‘ enbiyâ ahvâline ve
cereyân-ı kıssaya yakışan da budur.2
ِ
Bunu gören Mûsâ {ﺮﺍ
َ َ“ }ﻗdilese idin” dedi,
َ ﺖ ﻟَﺘ َّ َﺨ ْﺬ
َ ﺎل ﻟ َْﻮ ِﺷ ْﺌ
ً ت َﻋﻠ َ ْﻴﻪ اَ ْﺟ
“her hâlde buna bir ücret alırdın” A yiyecek istemek gibi acı bir
ihtiyâcın mütehakkık olduğu bir sırada mümkin olan bir kesbi bırakıp
fuzûlî bir teberru‘ yapmaya kalkışmak Mûsâ’ya mânasız göründü de
sabrını tutamadı. Şu kadar ki bu defa evvelkiler gibi hiddet ile değil,
mülâyemetle itiraz etti ve bâlâdaki sözü mûcebince musâhabetin inkıtâ‘ı
lâzım geleceğinden çekinmedi. Onun için Hızır da:

1
2

B -“göre”.
Kurtubî, el-Câmi li-ahkâmi’l-Kur’ân, XI, 27-28. Krş. İbn Atıyye, el-Muharraru’l-vecîz, III, 534:
 وﰲ ﺑﻌﺾ، ﺑﻞ واﻷوﻟﻴﺎء، وﻫﻮ اﻷﺷﺒﻪ ﺑﺄﻓﻌﺎل اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم، وﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻣﺴﺤﻪ ﺑﻴﺪﻩ وأﻗﺎﻣﻪ ﻓﻘﺎم:وﻗﺎل ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ
 ﻓﺄﻗﺎﻣﻪ اﳋﻀﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم، وﻋﺮﺿﻪ ﲬﺴﻮن ذراﻋﺎ، وﻃﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷرض ﲬﺴﻤﺎﺋﺔ ذراع، إن ﲰﻚ ذﻟﻚ اﳊﺎﺋﻂ ﻛﺎن ﺛﻼﺛﲔ ذراﻋﺎ ﺑﺬراع ذﻟﻚ اﻟﻘﺮن:اﻷﺧﺒﺎر
. ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺜﻌﻠﱯ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻌﺮاﺋﺲ،أي ﺳﻮاﻩ ﺑﻴﺪﻩ ﻓﺎﺳﺘﻘﺎم
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{ﻚ
َ “ }ﻗَﺎ َل ٰﻫ َﺬا ﻓِ َﺮﺍ ُق ﺑ َ ْﻴ ۪ َوﺑ َ ْﻴ ِﻨİşte” dedi, “bu benim aramla senin aranda
ِ
ِ
firaktır {ﺻ ْ ًﺍ
َ }ﺳﺎُﻧ َ ّ ِﺒ ُﺌ
َ ﻚ ﺑِﺘَ ْﺄ ۪و ِﻞ َﻣﺎ َ ْ َ ْ ﺘَﻄ ْـﻊ َﻋﻠ َ ْﻴﻪ
َ Artık sabra dayanamadığın o
şeylerin tevilini sana söyleyeyim.” A Yani gemi, oğlan, duvar hakkında
yaptığım şeylerin sana hafî kalan meal ve maksadını, bâtındaki vech ü
hikmetini anlatayım. Şöyle ki:
{ُاﻟﺴ ۪ﻔﻴﻨَﺔ
ٌ ِ}ﻣﻠ
َ A Bu Gassan meliki Cülendâ b. Kerker idi
َّ  }اَﻣَّﺎilh… {ﻚ
denilmiş. Endelüs cezîresinde Mikvad b. el-Cülbend idi denilmiş. Nâmı
böyle zulüm ile dâsitân olmuş olan bu kral {ﺒﺎ
ً  }ﻳ َ ْﺄ ُﺧ ُﺬ ﻛُ َّﻞ َﺳ ۪ﻔﻴﻨَﺔٍ ﻏَ ْﺼher
gemiyi gasben [3269] alıyordu. A Yani sağlam, kusursuz olan her gemiyi
gasbediyordu. Binâen‘aleyh gemiyi biraz yaralayıp ayıplandırmak,
o gasbdan kurtarmak için ehven-i şerreyni ihtiyar ile o miskinlere
mu‘âvenet kabîlinden bir maslahat idi. İşte ahkâm-ı ilâhiyede böyle
zâhiren zarar gibi görünen şeylere tesadüf olunur ki ledünniyâtı bilinirse
onların zarar değil, menfaat olduğu tebeyyün eder.
{ ِ ْ َﺍه ُﻣ ْﺆ ِﻣﻨ
َ َ}وﺍَﻣَّﺎ ا ْﻟﻐُ َﻼمُ ﻓَﻜ
َ Oğlana gelince: Ebeveyni iki mü’min
ُ ﺎن اَﺑ َ َﻮ
ِ
idi {ﺮﺍ
ً ﺎﻧﺎ َو ُﻛ ْﻔ
ً َ }ﻓَ َﺨ ۪ﺸﻴﻨَ ٓﺎ اَ ْن ﻳُ ْﺮﻫ َﻘ ُﻬ َﻤﺎ ﻃ ُ ْﻐﻴbinâen‘aleyh bunları tuğyan ve küfre
bürümesinden korktuk A yani sakındık. Yani oğlan göründüğü gibi
masum değil idi, bülûğa ermiş, azmış bir kâfir idi ki anasını babasını
da küfr ü tuğyânının istîlâsı altına almak üzere idi. Yahut henüz sabî
ise de öyle küfr ü tuğyâna müsta‘id idi ki, sağ kalırsa ileride anasını
babasını bile azıtacak, onları da küfre bürüyecek idi. Hâlbuki o
ana babanın imanlarındaki hulûsu min-tarafillah böyle bir şerden
muhafaza olunmaya lâyık ve onun sabî iken ölmesi hepsi hakkında
ِ
ِ
hayırlı idi {ﻤﺎ
ً ب ُر ْﺣ
َ  }ﻓَﺎ ََر ْدﻧ َ ٓﺎ اَ ْن ﻳُ ْﺒﺪﻟ َُﻬ َﻤﺎ َر ُّ ُ َﻤﺎ َﺧ ْ ًﺍ ﻣ ْﻨ ُﻪ َز ٰﻛﻮ ً َوﺍ َ ْﻗ َﺮde istedik ki
bu iki mü’minin Rabbi kendilerine temizlikçe ondan daha hayırlı ve
rahmete daha yakın bir bedelini versin. A Hem oğlanın yüzünden
görecekleri şerden kurtulacaklar, hem de onun ölümüyle duyacakları
acıya mukabil daha sevimli bir evlâda nâil olacaklardı ki o oğlan
ölmeyince bu olmayacak idi. Rivayet olunduğuna göre ona bedel
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Allah bunlara bir kız vermiş ve bu kız bir peygamber vâlidesi olmuş ve
o peygamberin eliyle ümmetlerden bir ümmet hidâyete ermiştir.1

ِ
ِ َ َ }ﻓَﻜşehirde iki
{ار
َ Duvara gelince {ِﻴﻤ ْﻴ ِﻦ ﻓﻲ ا ْﻟ َﻤ ۪ﺪﻳﻨَﺔ
َ ﺎن ﻟ ُﻐ َﻼ َﻣ ْﻴ ِﻦ ﻳ َ ۪ﺘ
ُ }وﺍَﻣَّﺎ ا ْﻟ ِﺠ َﺪ
yetim oğlanın idi {ﺎن ﺗ َ ْﺤﺘَﻪُ ﻛَ ْﻨ ٌﺰ ﻟ َﻬُﻤَﺎ
َ َ}وﻛ
َ altında [3270] bunlar için bir kenz
var idi. A Yani bunlar için saklanmış bir altın ve gümüş definesi vardı.
Bunun birtakım hikmet ve nesâyihi muhtevî bir altın levha olduğu da
ِ
mervî ise de evvelkisi zâhirdir. {ﺤﺎ
َ َ}وﻛ
ً ﺻﺎﻟ
َ Ve babaları sâlih bir
ُ ُﺎن اَﺑ
َ ﻮﻫ َﻤﺎ
adamdı A yani o define onlara sâlih bir babanın mirası idi, helâlinden
kazanılmış ve fî-sebîlillah sarfolunmak için hüsn-i niyetle konmuştu
ِ ۪ﻀﺔ َ َو َﻻ ﻳُ ْﻨ ِﻔ ُﻘﻮﻧَﻬَﺎ ۪ﻓﻲ َﺳﺒ
ٍ اﻪﻠﻟِ ۙ ﻓَﺒَ ِّﺸ ْﺮ ُﻫ ْﻢ ﺑِﻌَ َﺬ
اب اَ ۪ﻟﻴ ٍﻢ
َّ ﺐ َوﺍ ْﻟ ِﻔ
ّٰ ﻴﻞ
َ ﻳﻦ ﻳ َ ْﻜ ِﻨ ُﺰ
َ [ َوﺍﻟ َّ ۪ﺬet-Tevbe
َ ون اﻟﺬ ََّﻫ
9/34] âyetinde zemmolunan2 mezmum kenzlerden değil idi. O iki
yetim, yalnız yetim olduklarından dolayı değil, babalarının salâhından
müstefid olarak o defineye nâil olacaklardı. Bu zâtın salâhı cümlesinden
olmak üzere denilmiştir ki: Çok emin bir adamdı, nâs ona emanetler
tevdî‘ ederler, o da verdikleri gibi teslim ederdi.3
Hâsılı iki oğlu yetim kalmış olan o sâlih babanın salâhı indallah
zâyi‘ olmayacaktı: {ﻚ اَ ْن ﻳ َ ْﺒﻠُﻐَ ٓﺎ اَ ُﺷﺪَّ ُﻫ َﻤﺎ
َ ُّ }ﻓَﺎ ََرﺍدَ َرﺑBinâen‘aleyh Rabbin o
iki yetimin büluğ ve kemâle erişmelerini {}و َ ْﺴﺘَ ْﺨﺮِ َﺟﺎ ﻛَ ْﻨ َﺰ ُﻫ َﻤﺎ
َ ve erişip
definelerini çıkarabilmelerini irade buyurdu. A Bunlar büyümeden
duvar yıkılmış olsa idi o defineyi başkaları bulacak ve zâyi‘ olacaktı.
Düşünmeli ki o hâl ü vaziyette yıkılmak üzere bulunan bir duvarın
altında iki yetime ait bir definenin mevcudiyetini bilip de onun vakt-i
merhûnuna kadar muhafazasını temin etmek ne kudsî bir iştir. }ر ْﺣ َﻤﺔ ً ِﻣ ْﻦ
َ
ِ
ر
Hep
bunlar
Rabbinden
bir
rahmet
olaraktır.
{۪ي
ﺮ
ﻣ
ا
ﻦ
ﻋ
ﻪ
ﺘ
ﻠ
ﻌ
ﻓ
ﺎ
ﻣ
}و
Ve
{ﻚ
ﺑ
َ َّ
َْ ْ َ ُ ُ ََْ َ َ
ben onu, o yaptıklarımı kendi emrimden yapmadım A yani kendi re’y
ü ictihâdımdan değil, Rabbinin bildirdiği emriyle O’nun bir rahmeti
1

2
3

Zemahşerî, el-Keşşâf, II, 741. Krş. Nehhâs, Meâni’l-Kur’ân, IV, 280; Sa lebî, el-Keşf ve’l-beyân, XVII,
235:
. أﺑﺪﳍﻤﺎ اﺑﻨﺎ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﻣﺜﻠﻬﻤﺎ: وﻗﻴﻞ. وﻟﺪت ﺳﺒﻌﲔ ﻧﺒﻴﺎ: وﻗﻴﻞ. ﻓﻮﻟﺪت ﻧﺒﻴﺎ ﻫﺪى اﷲ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ ّأﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ،ﻧﱮ
ّ وروى أﻧﻪ وﻟﺪت ﳍﻤﺎ ﺟﺎرﻳﺔ
ّ ﺗﺰوﺟﻬﺎ
B: “zammolunan”.
Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXI, 492:
.وذﻛﺮوا أﻳﻀﺎ أن ذﻟﻚ اﻷب اﻟﺼﺎﱀ ﻛﺎن اﻟﻨﺎس ﻳﻀﻌﻮن اﻟﻮداﺋﻊ إﻟﻴﻪ ﻓﲑدﻫﺎ إﻟﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ
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ِ
ِ
olmak üzere yaptım. Bir vazifem idi. {ﺮﺍ
َ ِ  } ٰذﻟİşte
ً ﺻ ْﺒ
َ ﻚ ﺗ َ ْﺄ ۪و ُﻞ َﻣﺎ ﻟ َْﻢ ﺗ َ ْﺴﻄ ْـﻊ َﻋﻠ َ ْﻴﻪ
senin sabra dayanamadığın şeylerin tevili budur.
[3271] Kıssanın burada bitmesinden anlaşılıyor ki bu beyâna karşı
Mûsâ bir şey dememiştir. O hâlde bu beyan ve tevilde reddedilecek1 bir
şey görmemiştir. Demek ki Mûsâ’nın zâhiren muzır ve münker gördüğü
şeyler hakikatte öyle değil imiş, onun inkâr etmesi nazarından hafî olan
esbâb ve hikmetine vâkıf olmamasından neş’et ediyormuş. Öyle ki o
esbâb-ı hafiyye îzah olununca zâhir ve bâtın birleşiyor, hükm-i hakta
nizâ‘ kalmıyor. O hâlde demek olur ki muktezâ-yı bâtın, muktezâ-yı
zâhire muhalif olabilir. Fakat bundan dolayı hakikatle şeriatın tehâlüfü
lâzım gelmez. Zira şeriat, hükm-i haktır. Hükm-i hak da hakikatte ne
ise odur. Onun için bâtına me’mur olan Hızır, emr-i hak olan2 şer‘
ile âmil olduğu gibi, şeriat ile me’mur bulunan Mûsâ da hakikat îzah
olunduğu zaman şer‘an itiraza mahal olmadığını görüyor. Bunun için
İmâm-ı Rabbânî Mektûbât’ının cild-i evvelinde kırk üçüncü mektupta
demiştir ki: “Birtakımları ilhad ve zendekaya3 meylederek maksûd-ı
aslî şeriatın maverâsında olduğunu tahayyül etmişlerdir; hâşa ve kellâ
sümme hâşa ve kellâ böyle kötü bir itikaddan Allah’a sığınırız, tarikat
ve şeriat birbirinin aynıdır. Aralarında kıl ucu kadar muhalefet yoktur,
şeriata her muhalif olan merduddur. Ve şeriatın reddettiği her hakikat
davası bir zındıklıktır.”4
1
2
3
4

B: “reddedilebilecek”.
M ve B +“ve”.
B: “zenâdıkaya”.
İmâm-ı Rabbânî, el-Mektûbât, Arapça’ya trc. Muhammed Murad el-Kazânî, İstanbul: Fazilet Neşriyat,
ts., I, 57-58:
أﻻ إﱐ أﻗﻮل أن ﺳﺒﺐ ﲢﺮﻳﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ ﻫﻮ أن أﻛﺜﺮ أﺑﻨﺎء ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎن ﻗﺪ ﲤﺴﻚ ﺑﺬﻳﻞ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻮﺟﻮدي ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺪ وﺑﻌﻀﻬﻢ ﲟﺠﺮد اﻟﻌﻠﻢ
وﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ اﳌﻤﺰوج ﺑﺎﻟﺬوق وﻟﻮ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ وﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺎﻹﳊﺎد واﻟﺰﻧﺪﻗﺔ وﺻﺎروا ﻳﺮون اﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﳊﻖ ﺑﻞ ﻳﺮون اﻟﻜﻞ ﺣﻘﺎ وﻃﻔﻘﻮا ﳜﺮﺟﻮن رﻗﺎ ﻢ ﺬﻩ اﳊﻴﻠﺔ
ﻣﻦ رﺑﻘﺔ اﻹﺳﻼم وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﳜﱰﻋﻮن أﻧﻮاع اﳌﺪاﻫﻨﺎت ﰲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻳﻔﺮﺣﻮن ﺬﻩ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﻐﲑ اﳌﺮﻋﻴﺔ وﻟﺌﻦ اﻋﱰﻓﻮا ﺑﺈﺗﻴﺎن اﻷواﻣﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ إﳕﺎ
ﻛﻼ ﻧﻌﻮذ ﺑﺎﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻹﻋﺘﻘﺎد اﻟﺴﻮء ﻓﺈن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻛﻞ
ّ ﻛﻼ ﰒ ﺣﺎﺷﺎ و
ّ  ﺣﺎﺷﺎ و،ﻳﻌﱰﻓﻮن ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ وﻳﺘﺨﻴﻠﻮن اﳌﻘﺼﻮد اﻷﺻﻠﻲ وراء اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺔ
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﲔ اﻵﺧﺮة ﻻ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻘﺪار ﺷﻌﺮة وإﳕﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻹﲨﺎل واﻟﺘﻔﺼﻴﻞ واﻹﺳﺘﺪﻻل واﻟﻜﺸﻒ وﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻬﻮ ﻣﺮدود وﻛﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ
...ردﺗﻪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻬﻮ زﻧﺪﻗﺔ وﻃﻠﺐ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﻊ اﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺣﺎل أﻫﻞ اﻟﻜﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل
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Yine aynı cildde kırk birinci mektub esnasında şeriat, tarikat, hakikat
bahsinde demiştir ki: “Meselâ dilin yalan söylememesi şeriat, kalbden
yalan hâtırasını nefyetmek eğer tekellüf ve te‘ammül ile olursa tarikat ve
eğer bilâ-tekellüf müyesser olursa hakikattır. Velhasıl bâtın olan tarikat
ve hakikat zâhir olan şeriatın mükemmilidir. Binâen‘aleyh tarikat ve
hakikat yoluna sülûk edenlerden esnâ-yı tarîkte zâhiren şeriata muhalif
ve münâfî umûr zuhur eylerse hep bunlar sekr-i vakitten ve galebe-i
hâldendir. O makamı geçip ayıldıkları vakit o münâfat bi’l-külliye
kalkar ve o zıd ilimler tamamıyla hebâen mensûra olur.”1
[3272] Ancak burada şâyân-ı dikkat bir nokta vardır ki o da Hızır’ın
öldürdüğü2 gulâm meselesidir. Eğer bu gulâm bâliğ idiyse, fi’l-hâl küfr
ü tuğyânına hüküm, şeriata muvâfık olur. Fakat cumhûrun dedikleri
gibi henüz bâliğ olmamış bir sabî idiyse onun küfr ü tuğyânı nihâyet
istikbalde vâki‘ olacak bir hakikattir. Hızır ilm-i ledünnî ile onun hâl ü
istikbaldeki bütün ledünniyâtını bilmiş dahi olsa, bir sabî şöyle dursun bir
bâliği bile ileride yapacağı cürümden dolayı katletmek şüphe yok ki şer‘e
muhaliftir. Nitekim Hazret-i Ömer radıyallahu anh Muğîre’nin kölesini
görünce “bu beni katledecek” demiş, kendisinin kātili olacağını bilmiş
idi. “O hâlde niye bırakıyorsun ya Emire’l-mü’minîn?” dediklerinde, “ne
yapayım, henüz bir şey yapmamıştır ve sırf kalbindeki şeyden dolayı da
şer‘an muâhaze olunmaz” dedi ve dediği gibi ertesi gün şehid oldu. Şu
hâlde Hızır’ın katlettiği eğer sabî ise bundaki hüküm, hakikat ile şeriat
arasında bir tehâlüf noktası teşkil etmez mi? Ve bu surette Mûsâ bu tevile
nasıl kāni‘ olur? Buna söylenebilecek cevap şu iki vecihten birisi olabilir:
1. Mûsânın tevile itiraz etmemesinden zâhir olan şudur ki onun ً ﺴﺎ َزﻛِﻴَّﺔ
ً ﻧ َ ْﻔ
diye bir masum zannettiği oğlan sabî değil, bâliğ azgın bir kâfir, katli vâcib
bir genç imiş. Bu karîne karşısında sabî idi kavli teslim olunamaz.
1

2

İmâm-ı Rabbânî, el-Mektûbât, I, 54:
 ﻓﺈن ذﻟﻚ اﻟﻨﻔﻲ، ﻣﺜﻼ ﻋﺪم اﻟﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻜﺬب ﺷﺮﻳﻌﺔ وﻧﻔﻲ اﻟﻜﺬب ﻋﻦ اﳋﺎﻃﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ وﺣﻘﻴﻘﺔ،واﻟﺒﺎﻃﻦ ﻣﺘﻤﻢ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮ وﻣﻜﻤﻞ ﻟﻪ ﻻ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻘﺪار ﺷﻌﺮة
 ﻓﺈن ﻇﻬﺮ ﻟﺴﺎﻟﻜﻲ،وإﻻ ﻓﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻜﺎن اﻟﺒﺎﻃﻦ اﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ واﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﺘﻤﻤﺎ وﻣﻜﻤﻼ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮ اﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
ّ ﻟﻮ ﻛﺎن ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﻞ واﻟﺘﻜﻠﻒ ﻓﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺳﺒﻞ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ واﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ أﺛﻨﺎء ﻃﺮﻳﻘﻬﻢ أﻣﻮر ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻈﺎﻫﺮ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وأﻇﻬﺮوا ذﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺳﻜﺮ اﻟﻮﻗﺖ وﻏﻠﺒﺔ اﳊﺎل ﻓﺈن ﺟﺎوزوا ذﻟﻚ اﳌﻘﺎم وﺧﺮﺟﻮا ﻣﻦ
.ﻣﻀﻴﻖ اﻟﺴﻜﺮ إﱃ ﻓﻀﺎء اﻟﺼﺤﻮ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﻓﺎة ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ وﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻠﻮم اﳌﺘﻀﺎدة ﻫﺒﺎءً ﻣﻨﺜﻮرا
B +“o”.
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2. Şer‘in hakikati Allah’ın emridir. Hızır da bunu kendiliğinden değil,
Allah’ın emriyle yaptığını söylemiş. Mûsâ’nın itiraz etmemesine sebep de
bu olmuştur. Zira bu suretle Hızır ahvâl-i mahsûsada bir şerî‘at-i mahsûsa
ile me’mur bir peygamber olduğunu anlatmış demektir. Binâen‘aleyh o
sabî hakkında icrâ ettiği katl hükmü kıyasa muhalif olmakla beraber
Hızır için vahy-i1 mahsûsa müstenid bir şer‘-i hâs olmuş olur. Bu ise
şeriat ile hakikat arasında bir ihtilâfa değil, iki peygamberin şeriatları
beyninde bir farka râci‘ olur. Ve Mûsâ’yı Hızır’dan ayıran en mühim
nokta da bu farktır. Beyan olunan üç vak‘adan [3273] üçü de Hızır’ın
hem tarz-ı ilminde hem de tarz-ı fiilinde başka bir husûsiyet gösterdiği
gibi, bilhassa gulâm vak‘ası şer‘inde de bir husûsiyet göstermektedir.
Evvelâ; ilim nokta-i nazarından bakıldığı zaman onun ilmi gemi,
gulâm, duvar hakkında olduğu gibi eşyânın mâverâ-yı şuhûdu olan
ledünniyâtını, istikbaldeki mukadderâtı, mâzîdeki hafâyâyı zâhir-i hâl
gibi bilivermekte olduğu anlaşılıyor. Onun için buna “ilmü’l-gayb”,
“ilm-i bâtın”, ma‘nâ-yı hâssıyla “ilm-i ledünnî” demişlerdir.
Sâniyen; fiil haysiyetinden bakıldığı zaman yaptığı şeyler, halktan
Hakk’a doğru giden fiiller değil, Hak’tan halka doğru olan fiillerdir.
Binâen‘aleyh o, Mûsâ gibi halkı Hakk’a götürmeye me’mur değil, Hak’tan
halka olan mukadderâtın infâzına me’mur demektir. Ve şu hâlde oğlanı
öldürmesi de bi-emrillah vefat eden sabîlerin rûhlarını kabza müvekkel
olan Melekü’l-mevt’in vazife ve mes’ûliyeti gibi olur.
Sâlisen; şer‘iyyet, ta‘bîr-i âharla hüsn ve kubh nokta-i nazarından
bakıldığı zaman fiilleri, nazardan gāib olan esbâb-ı hafiyyeye mübtenî
olduğu için zâhiren çirkin ve hikmetsiz görünüyor. Esbâbının îzâhıyla
hakikate mutâbık olduğu zaman ise üçte ikisi kıyasa muvâfık ve biri
alâ-hilâfi’l-kıyas bir istihsan olduğu anlaşılır. Mûsâ onun ilmindeki
husûsiyeti daha evvel ledünden haber almış, ondan bir rüşd öğrenmeye
gelmişti. Gördüğü numune ise ona cihet-i ameliye ve şer‘iyede
1

B: “nehy-i”.
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kendisinin me’mûriyetine tevâfuk etmeyen ve bununla beraber itiraza
da hak vermeyen husûsiyetler bulunduğunu öğrenmiş ve bunun üzerine
aralarında mufârakat lüzûmu tahakkuk etmiştir. Demek ki Mûsâ, ilmini
tebliğ ve izhâra me’mur ulü’l-azmden bir peygamber olduğu hâlde, Hızır
tebliğe değil, hemen icrâya me’mur idi. Bundan dolayı Hızır’ın bir1
nebî değil, bir velî olduğuna kāil olanlar olmuştur. Lâkin [3274] yalnız
velî olsa idi oğlanı öldürmek için hükm-i mahsûsa sâhip olamazdı.
Bu suretle kıssa Hızır’ın Mûsâ’dan efdaliyetini iktizâ etmez. Ancak
Mûsâ’nın câmi‘u’l-kül olmadığını ve ilm-i ledünden Mûsâ’ya verilmeyen
şeyler bulunduğunu anlatmış olur. Bu da hem Hızır’ın hem Mûsâ’nın
mazhariyetlerini câmi‘ bir zü’l-cenâheyn tasavvurunu telkin ile Makām-ı
Muhammedînin ekmeliyetini tefhim için bir tavtı’e demektir. Onun
için bu kıssadan Zülkarneyn suâline geçilerek buyuruluyor ki:

ِ ُ ﻚ ﻋﻦ ِذي ا ْﻟ َﻘﺮﻧَﻴ ِﻦ ُﻗ ْﻞ ﺳﺎ َ ْﺗﻠُﻮﺍ ﻋﻠَﻴ
﴾٨٣﴿ ۜﺮﺍ
ً ﻜ ْﻢ ﻣ ْﻨ ُﻪ ِذ ْﻛ
ْ َ
ْ َ َ َ َو َ ْﺴٔـَﻠُﻮﻧ
ۜ ْ ْ
َ
Meâl-i Şerîfi
Bir de sana Zülkarneyn’den sual ediyorlar, de ki size ondan bir yâdigâr
okuyacağım (83).
{ِﻚ َﻋ ْﻦ ِذي ا ْﻟﻘَ ْﺮﻧ َ ْﻴﻦ
َ َ }و َ ْﺴٔـَﻠُﻮﻧ
َ Bir de sana Zülkarneyn’den sual ediyorlar, yahut
ederler. A Soranlar, bazı rivayete göre müşrikler, diğer bazı rivayete göre
ehl-i kitab idi. Sûrenin sebeb-i nüzûlünde zikrolunan rivayette Yehûdun
telkīni ile Kureyş müşriklerinin sual ettiği geçmiş idi. Taberî’de Ukbe b.
Âmir’den2 rivayet olunduğuna göre demiştir ki: “Bir gün Resûlullah’a
(sallallâhu aleyhi ve sellem) hizmet ediyordum. Huzûrundan çıktım,
ehl-i kitabdan bir kavim bana mülâkī olup ‘biz Resûlullah’a sual sormak
istiyoruz, istîzân ediver’ dediler, ben de girdim, haber verdim. ‘Onlarla
bana ne? Ben Allah’ın bildirdiğinden başkasını bilmem’ buyurdu. Sonra
‘bana su dök’ dedi, abdest aldı namaz kıldı, namazı bitirince yüzünde
1
2

B +“bir”.
B: “Amr’dan”.
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sürûrunu anladım. Sonra ‘al içeri onları ve ashâbımdan kimi görürsen’
buyurdu. Binâen‘aleyh girdiler, huzûrunda dikildiler, buyurdu ki
‘isterseniz kitabınızda yazılı bulduğunuz şeylerden sorunuz haber [3275]
vereyim ve isterseniz ben size haber vereyim.’ Bunun üzerine ‘sen haber ver’
dediler, ‘Zülkarneyn’den ve kitabınızda bulduğunuzdan soruyorsunuz’
buyurdu.” Bir de Âlûsî’nin kaydettiği üzere İbn Ebî Hâtim’in1 Süddî’den
tahrîcine göre Hazret-i Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’e Yehûd
demişler ki: “Ya Muhammed! Sen ancak İbrâhim’i, Mûsâ’yı, Îsâ’yı ve bazı
peygamberleri zikrediyorsun, çünkü onların haberlerini bizden işittin.
Şimdi bakalım bize bir peygamberden haber ver ki Allah teâlâ onu
Tevrat’ta ancak bir yerden başka zikretmemiştir.” “O kim?” buyurmuş,
“Zülkarneyn” demişler ilh.2
“Zülkarneyn” tâbiri Zü’l-yedeyn gibi bir lakabdır ki “Zü’l-cenâheyn”
vasfına benzer. Kāmûs’ta tafsil olunduğu üzere “karn” birçok mânalara
gelir. Ezcümle boynuz, asır, bir zamanda mütekārin olan cemaat
mânalarına geldiği gibi, insanın tepesine ve bâhusus başının yanlarına,
yani şakaklarına -ki hayvanda boynuzu yeridir- ve erkeklerin perçemine,
kadınların zülüflerine, Güneş’in kursunun kenarına ve bir kavmin başında
olan efendisine ilh... ıtlak olunur.3 Binâen‘aleyh “Zülkarneyn” lakabının
vech-i tesmiyesinde “karn”ın mânalarından her birine nazaran muhtelif
mülâhazalar mümkin olduğundan müte‘addid kaviller söylenmiştir.
En meşhuru Kur’ân’ın beyânından da anlaşılacağı vechile Arz’ın şark u
garbına sâhip demek olmasıdır. Ki lisânımızda “cihangir” tâbir olunur.
Hüseyin Vâ‘iz tefsirinde mezkur olduğu üzere zâhir ü bâtına sâhip mânası4
da Kur’ân’ın mezâkına münâsib vecihlerdendir. Buna da lisânımızda
1
2

3
4

M: “Hâtemin”.
İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, VII, 2381:
 ﻓﺄﺧﱪﻧﺎ ﻋﻦ ﻧﱯ ﱂ، إﳕﺎ ﺗﺬﻛﺮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ وﻣﻮﺳﻰ وﻋﻴﺴﻰ واﻟﻨﺒﻴﲔ أﻧﻚ ﲰﻌﺖ ذﻛﺮﻫﻢ ﻣﻨﺎ، ﻳﺎ ﳏﻤﺪ: ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻴﻬﻮد ﻟﻠﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:ﻋﻦ اﻟﺴﺪي ﻗﺎل
 ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻠﻐﻮا ﺑﺎب اﻟﺒﻴﺖ، ﻓﺨﺮﺟﻮا ﻓﺮﺣﲔ وﻗﺪ ﻏﻠﺒﻮا ﰲ أﻧﻔﺴﻬﻢ. ﻣﺎ ﺑﻠﻐﲏ ﻋﻨﻪ ﺷﻲء: ﻗﺎل. ذو اﻟﻘﺮﻧﲔ: وﻣﻦ ﻫﻮ؟ ﻗﺎﻟﻮا: ﻗﺎل.ﻳﺬﻛﺮﻩ اﷲ ﰲ اﻟﺘﻮراة إﻻ ﰲ ﻣﻜﺎن واﺣﺪ
.«ﺣﱴ ﻧﺰل ﺟﱪﻳﻞ ﺆﻻء اﻵﻳﺎت »وﻳﺴﺌﻠﻮﻧﻚ ﻋﻦ ذي اﻟﻘﺮﻧﲔ ﻗﻞ ﺳﺄﺗﻠﻮا ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﻨﻪ ذﻛﺮا
Âsım Efendi, Kāmûs Tercemesi, IV, 721-722.
İsmâil Ferruh Efendi, Tefsîr-i Mevâkib terceme-i Mevâhib, İstanbul: Matba a-i Âmire, 1282, II, 18:
“Ona Zülkarneyn tesmiyesi meşrık ve mağribve hükmettiğiçün ola yahud tâcında iki boynuz ola yahud
amâmesi altında iki küçük karn ola yahud iki zülfü ola yahud ilm-i zâhir ve bâtını cem etmiş ola.”
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“Zü’l-cenâheyn” denilir. Müfessirînin beyânâtından “Zülkarneyn”
lakabıyla telkīb edilmiş olan zevâtın bir değil, müte‘addid olduğu
anlaşılıyor, Kur’an’da zikrolunana “Zülkarneyn-i Ekber” deniliyor.
Vaktiyle Yemende “tebâbi‘a” denilen Himyer mülûkünden bazı büyük
fâtihlere, ezcümle Mekke’nin binâsında Hazret-i İbrâhim’e mülâkī olup
ondan ahz-i feyz ettiği [3276] rivayet edilen Sa‘b ve Semerkand isminin
nâmına nisbeti nakledilen Şemmer1 Yer‘aş Zülkarneyn yâdedilmiş
oldukları gibi, Afridun [Feridun] ve İskender gibi Arabın gayrıdan olan
cihangirlere dahi bu lakab verilmiş ve bunların en müteahhiri İskender
olmak hasebiyle müverrihîn arasında “Zülkarneyn” şöhreti İskender’in
olmuştur. Yehûd2 kitaplarında Zülkarneyn Rumdan çıkan bir genç idi
ki Mısır’ı ve İskenderiye’yi binâ etti ve şöyle yükseldi ve böyle yükseldi
diye mezkur bulunduğu hakkında bir rivayet dahi görülmek hasebiyle
bu babda tarihî münakaşayı bertaraf etmek isteyen bazı müfessirîn de
Zülkarneyn-i Ekber’in İskender olduğunu kabul etmek istemişlerdir.
Nitekim Âlûsî de buna zâhib olmuştur.
Muvahhid bir hakîm olan ve fevkalâde fütûhâtıyla âlemde bir târîh-i
mahsus açmış bulunan İskender’in Zülkarneynlerden3 birisi olduğunu
inkâra mahal yoksa da, Kur’an’da zikrolunan büyük zatlar4 makām-ı
nübüvveti de hâiz bulunduğuna göre İskender’in bu derece yükseltilmesi
şâyân-ı kabul görülmemiş ve İskender’in bir sed yaptığı dahi târihen
mâlum olamamıştır. Bir de İskender târîh-i âhirde5 meşhur ve mâlum
olduğu cihetle bunu peygambere sormak sâillerin garazına muvâfık
olmazdı. Hakkında vahiyden başka bir suretle ma‘lûmât alınması melhuz
olan bir suâli nübüvveti imtihan etmek isteyen sâillerin garazlarına nasıl
tevafuk eder? Onun için bu sual târîh-i kadîmin zulümâtına kadar dalan
bir mevzû olmak iktizâ ediyor.
1
2
3
4
5

B: “Semmer”.
B: “Yâhud”.
B: “Zülkarneynden”.
M ve B: “zatların”.
B: “ahîrde”.

Hak Dini Kur’an Dili

Gerçi İskender’den sonra da şark u garba sefer etmiş, sed yapmış
cihangirler yok değildir. Meselâ Roma kayserlerinden birinin İngiltere’de,
Kisrâ Nûşirevan’ın Kafkas dağlarında “Bâbü’l-ebvâb”, ta‘bîr-i âharla
“Demirkapı” denilen mevki’de birer sed yapmış olduklarını tarihler
gösteriyorlar. Lâkin bu suâlin, fütuhâtı garb u şarkı tuttuktan sonra
şimâlde Askitlere kadar varan ve aynı zamanda [3277] Akdeniz’den Şab
denizine kadar bir sed yaptığı rivayet olunan Mısırlı büyük Ramses gibi
maddî mânevî bir şöhreti hâiz bulunan daha eski ve daha yüksek bir
cihangiri istihdaf etmiş olmak rivâyeten ve dirâyeten daha mülâyimdir.
O hâlde bu Zülkarneyn kimdir?
Bazıları bunun İbrâhim aleyhisselâm zamanına müsâdif Afridun
[Feridun] b. Esfiyan b. Cemşid olduğunu söylemişlerdir, ki
Pişdâdiyân-ı İran’dan adalet ve hüsn-i sîretle meşhur idi. Zülkarneyn’in
mukaddimesinde Hızır bulunuyordu. Hızır, Afridun zamanında ba‘s
olunup Hazret-i Mûsâ zamanına kadar kalmış idi, Zülkarneyn, İbrâhim
aleyhisselâm zamanında idi gibi ehl-i kitâb-ı üvelden mervî bazı sözler
bununla alâkadar görünür. Ebû Zeyd-i Belhî Suver-i Ekālîm nâmındaki
kitabında Afridun’un vahiyle müeyyed olduğunu söylemiş ve tarihler
büyük bir cihangir olduğunu1 nakl eylemişler2.
İbn İshak Zülkarneyn’in ismi Merziban b. Merduye olduğunu
söylemiş,3 bazıları Abdullah b. Dahhâk demiş, bazıları da Mus‘ab b.
Abdullah b. Feynan b. Mensur b. Abdullah b. el-Ezr b. Avn b. Zeyd
b. Kehlân b. Sebe b. Ya‘rub b. Kahtan demişler. Ebû Reyhân Bîrûnî
el-Âsâru’l-bâkiye ani’l-kurûni’l-hâliye nâm eserinde Zülkarneyn Ebû
Kerb Semiy b. Ubeyd b.4 Efrîkış el-Himyerî’dir. Bunun mülkü Arz’ın
meşârik ve meğâribine5 bâliğ olmuştu ve Himyerî şâirin6
1
2
3

4
5
6

B -“söylemiş ve tarihler büyük bir cihangir olduğunu”.
B: “nakl eylemişlerdir”.
İbn Hişâm, es-Sîre, I, 307:
 اﲰﻪ ﻣﺮزﺑﺎن ﺑﻦ ﻣﺮذﺑﺔ. أن ذا اﻟﻘﺮﻧﲔ ﻛﺎن رﺟﻼ ﻣﻦ أﻫﻞ ﻣﺼﺮ: ﻓﺤﺪﺛﲏ ﻣﻦ ﻳﺴﻮق اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻋﻦ اﻷﻋﺎﺟﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻮارﺛﻮا ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻪ:ﻗﺎل اﺑﻦ إﺳﺤﺎق
. ﻣﻦ وﻟﺪ ﻳﻮﻧﺎن ﺑﻦ ﻳﺎﻓﺚ ﺑﻦ ﻧﻮح،اﻟﻴﻮﻧﺎﱐ
B -“b.”.
B: “maşrık u mağribine”.
Bu şiirin mazmûnu Kur’an’dan iktibas olunmuş görünüyor. Binâen’aleyh bunu Tübba‘-i Yemânî’ye isnad doğru olmamalıdır [Müellifin notu].
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ِ َ َ ِ כאً َ ِ ا ْ َر ِض
َ
ْ
َ
ُ َْ
ِ ِ ٍ ِכ
ِ أَ אب ْ ٍכ
َ ْ
ُ َ َْ
ُْ

ًאن ُذو ا ْ َ َ ِ َ ِّ ي ُ ْ ِ א
َ َ ْ َכ
ِ َ َ ا ْ َ אرِ َق وا ْ َאرِ ب
َ َ َ
َ
َ َ
َ

diye iftihar ettiği de odur deniliyor ki akrebdir. Çünkü Zü’l-menâr,
Zû-nüvas, Zü’n-nûn, Zûruayn, Zûyezen, Zûceden gibi “zû’lar hep
Yemen’dendir” demiş, el-hâletü hâzihi Afrika kıtasını nâmına nisbetle
tanımakta olduğumuz Efrîkış, “Zü’l-menâr” unvânıyla mülûk-i
Himyer’in [3278] mâruflarındandır. Tanca’ya kadar vâsıl olduğu,
Afrîkıyye şehrini binâ ettiği, Berberleri Filistin, Mısır ve sâhilden
Mağrib’e nakl eylediği tarihlerde zikrolunuyor. Lâkin bunun torunu
olduğu söylenen Ebû Kerb Semiy veya Şems b. Umeyr nâmında birisi
târihen tesbit olunamamış ve binâen‘aleyh Ebû Reyhan’ın nakline itiraz
edilip bunun “Şemmeryeraş” lafzından muharref olması ihtimâli ileri
sürülmüştür. Fi’l-vâki‘ bir rivayette Şemmer Efrîkış’ın oğlu olup Irak
ve Çin’e doğru hareket ederek vardığı yerlerde kitabeler diktirdiği ve
Semerkand kalesini kal‘ ettiği ve hatta Semerkand Şemmer’in kopardığı,
yani “Şemmerkend” yahut “Şemmer şehri” demek olduğu zikrolunmuş
ve Huzâ‘a şâ‘iri Dıbil mülûk-i Yemen ile iftihar ederken buna işâreten
şunu söylemiştir:1
و אب ا אش כא ا ا כא א
ا אك ا א א

و

ا כ ا ا כ אب אب و
ا

ّ ا

و

Bazıları bu Şemmer’in başında iki saç örgüsü olduğundan dolayı
“Zülkarneyn” tesmiye edildiğini nakletmiş ise de ercah rivayette Şemmer
Efrîkış’ın oğlu değil, Nâşirü’n-ni‘am’ın oğlu olduğu gibi Süleyman
aleyhisselâm zamanındaki Belkıs’tan müteahhir olmak hasebiyle
Kur’an’daki Zülkarneyn’in daha mukaddem olması iktizâ edeceği dermeyan
1

Onlar Merv kapısında kitabe yazdılar
Şaş kapısında da yazmışlardı
Ve onlar, Semerkand’a “Şemmer” ile ad koydular
Ve burada bitenleri onlar diktiler. [Müellifin notu]
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olunmuştur.1 Nitekim Ebü’l-Fidâ Târîhi’nde der ki: “Zülkarneyn, Râyiş’in
oğlu Sa‘b’dır. Babası Râyiş Tübba‘-ı Evvel, Sebe’-i Asgar’ın oğlu Sayfî’nin
oğlu Kays’ın oğlu denilmiş ise de Lokman’ın biraderi Zûsüded’in oğlu
Hâris Râyiş’tir. İbn Sa‘îd İbn Abbas Hazretleri’ne Kur’an’da zikrolunan
Zülkarneyn’den sual edildi, ‘Himyer’dendir’ dedi ki o mezkur Sa‘b’dır
diye nakl eylemiştir. Binâen‘aleyh Kitâb-ı Azîz’de zikredilen Zülkarneyn
İskender-i Rûmî değil, mezkur Sa‘b ibnü’r-Râyiş’tir.”2 Kāmûs [3279]
mütercimi Âsım Efendi de “İskender” kelimesinde bu kavli teyid ederek
daha bazı tafsîlât nakl eylemiştir.3 Fakat bir taraftan Sa‘b’ın bir taraftan
da Afridun’un İbrâhim aleyhisselâm zamanında oldukları hakkındaki
rivayetleri tevfik etmek de pek sa‘b ve müşkil görünüyor. Gerçi Kur’ân’ın
birkaç yerinde şa‘şa‘a-i mâziyesi ihtar edilen Sebe’ medeniyetinin cihanda
misli yaratılmamış olduğu ihtar olunan “İreme zâti’l-imâd” cennetinin
sâhipleri olan ve Semûd kavmini Yemen’den tard u ihrac eden Himyer
ve Tebâbi‘a Devleti’nin Şeddâd’a mukabil Lokman ve Zülkarneyn’e de
mehd-i zuhur olması akreb-i ihtimaldir. Ve bunlardan birinin ve belki
birkaçının “Zülkarneyn” yâd edilmiş olduğu da anlaşılmaz değildir.
Bununla beraber tarihin zalâm-ı mechûliyeti içinde bunların tedkīki
müşkil olduğu gibi, Kur’an’da zikrolunan Zülkarneyn’in bunlardan o
unvânı almış birisi mi, yoksa İbn İshak’ın evlâd-ı Yâfes’ten dediği gibi
Arabın gayriden gelen büyük cihangirlerden birisi mi olduğunu kestirmek
mümkin olamıyor. Onun için Siyer-i İbn Hişâm şârihi Süheylî’nin kabul
ettiği vechile bu babda en sağlam hükmü Hazret-i Ali’den rivayet olunan
şu fıkrada buluyoruz: “Zülkarneyn bir abd-i sâlih idi ki Allah’ı sevmiş,
1
2

3

Âlûsî, Rûhu’l-meânî, VIII, 348-350. Krş. Hâzin, Lübâbü’t-te’vîl, III, 175-176; Ebussuud, İrşâdü’l-akli’s-selîm, V, 470-475.
Ebü’l-Fidâ İmâdüddîn İsmâil b. Ali, el-Muhtasar fî ahbâri’l-beşer, I, 67:
 وﻗﻴﻞ إن، وﻳﻘﺎل ﻟﻪ اﳊﺎرث اﻟﺮاﺋﺶ، ﰒ ﻣﻠﻚ ﺑﻌﺪﻩ اﺑﻨﻪ اﳊﺎرث ﺑﻦ ذي ﺳﺪد، ﰒ ﻣﻠﻚ ﺑﻌﺪﻩ أﺧﻮﻩ ذو ﺳﺪد ﺑﻦ ﻋﺎد،ﰒ ﻣﻠﻚ ﺑﻌﺪﻩ أﺧﻮﻩ ﻟﻘﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺎد
 وﻗﺪ ﻧﻘﻞ اﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ أن اﺑﻦ، اﻟﺼﻌﺐ ﺑﻦ اﻟﺮاﺋﺶ، ﰒ ﻣﻠﻚ ﺑﻌﺪﻩ اﺑﻨﻪ ذو اﻟﻘﺮﻧﲔ. وﻫﻮ ﺗﺒﻊ اﻷول، ﻫﻮ اﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﺻﻴﻔﻲ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ اﻷﺻﻐﺮ،ﺣﺎرث اﻟﺮاﺋﺶ اﳌﺬﻛﻮر
 ﻓﻴﻜﻮن ذو اﻟﻘﺮﻧﲔ اﳌﺬﻛﻮر ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻫﻮ، ﻫﻮ ﻣﻦ ﲪﲑ وﻫﻮ اﻟﺼﻌﺐ اﳌﺬﻛﻮر: ﻓﻘﺎل،ﻋﺒﺎس ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ذي اﻟﻘﺮﻧﲔ اﻟﺬي ذﻛﺮﻩ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻌﺰﻳﺰ
. ﻻ اﻹﺳﻜﻨﺪر اﻟﺮوﻣﻲ،اﻟﺼﻌﺐ ﺑﻦ اﻟﺮاﺋﺶ اﳌﺬﻛﻮر
Âsım Efendi, Kāmûs Tercemesi, II, 404-406.
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Allah da onu sevmişti.”1 Fi’l-hakīka bunun isim2 ve şahsiyetiyle tâyinine
kalkışmak Kur’ân’ın mezâkına da muvâfık değildir. Zira sual, Zülkarneyn
vasfı üzere îrad edilmiş olduğu gibi, cevapta da ismi ve şahsiyetin tâyinine
taarruz olunmayıp ancak o vasfın menâtını îzah eden kıssayı tezkir ile
buyuruluyor ki:
ِ
ﺮﺍ{
”} De ki: “Size ondan bir zikir tilâvet edeceğim.ﻗُ ْﻞ َﺳﺎ َ ْﺗﻠُﻮﺍ َﻋﻠ َ ْﻴﻜُ ْﻢ ﻣ ْﻨ ُﻪ ِذ ْﻛ ً
A Bir zikir, yani onu andıracak unutulmaz bir yâd, hatırlarda tutulacak,
dillere destan olacak bir muhtıra, şöyle ki:

ض وﺍٰﺗَﻴﻨَ ِ
ﺒﺎ ﴿َ ﴾٨٥ﺣ ّٰﺘٓﻰ اِذَا
اِﻧَّﺎ َﻣﻜَّﻨَّﺎ ﻟ َُﻪ ﻓِﻲ ْ
ﺒﺎ ۙ ﴿ ﴾٨٤ﻓَﺎ َ ْﺗﺒَﻊَ َﺳﺒَ ً
ﺎه ﻣ ْﻦ ُﻛ ّ ِﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َﺳﺒَ ً
اﻻ َْر ِ َ ْ ُ

ِ
ﻣﺎۜ ﻗُ ْﻠﻨَﺎ ﻳَﺎ ذَا ا ْﻟﻘَ ْﺮﻧ َ ْﻴ ِﻦ
ب ۪ﻓﻲ َﻋ ْﻴ ٍﻦ َﺣ ِﻤﺌَﺔٍ َو َو َﺟ َﺪ ِﻋ ْﻨ َﺪ َﻫﺎ ﻗَ ْﻮ ً
ﺑَﻠَﻎَ َﻣ ْﻐﺮِ َ
ب اﻟ َّﺸ ْﻤﺲ َو َﺟ َﺪ َﻫﺎ ﺗ َ ْﻐ ُﺮ ُ

ِ
ِ
ِ
ف ﻧُﻌَ ّ ِﺬﺑُ ُﻪ ﺛُﻢَّ ﻳُ َﺮدُّ اِﻟٰﻰ
ﻨﺎ ﴿ ﴾٨٦ﻗَ َ
ﺎل اَﻣَّﺎ َﻣ ْﻦ ﻇَﻠ َ َﻢ ﻓَ َﺴ ْﻮ َ
ب َوﺍﻣَّ ٓﺎ اَ ْن ﺗَﺘ َّ ِﺨ َﺬ ۪ﻓﻴﻬِ ْﻢ ُﺣ ْﺴ ً
اﻣَّ ٓﺎ اَ ْن ﺗُﻌَ ّﺬ َ
رﺑ ِ ۪ﻪ ﻓَﻴﻌ ّ ِﺬﺑﻪ ﻋ َﺬاﺑﺎ ﻧ ْﻜﺮﺍ ﴿ ﴾٨٧وﺍَﻣَّﺎ ﻣﻦ ٰاﻣﻦ وﻋ ِﻤ َﻞ ِ
ﻮل
ﺤﺎ ﻓَﻠ َ ُﻪ َﺟ َﺰٓاءً ۨ ا ْﻟ ُﺤ ْﺴ ٰﻨ ۚﻰ َو َﺳﻨَ ُﻘ ُ
ﺻﺎﻟ ً
َّ ُ َ ُُ َ ً ُ ً
َ ْ َ َ َ َ
َ
َ

ِ
ﺒﺎ ﴿َ ﴾٨٩ﺣ ّٰﺘٓﻰ اِذَا ﺑَﻠَﻎَ َﻣ ْﻄﻠِﻊَ اﻟ َّﺸ ْﻤ ِﺲ َو َﺟ َﺪ َﻫﺎ ﺗ َ ْﻄﻠُ ُﻊ
ﺮﺍۜ ﴿ ﴾٨٨ﺛُﻢَّ اَ ْﺗـﺒَﻊَ َﺳﺒَ ً
ﻟ َُﻪ ﻣ ْﻦ اَ ْﻣﺮِﻧَﺎ ﻳُ ْﺴ ً

ِ
ِ
ِ
ﺮﺍ ﴿ ﴾٩١ﺛُﻢَّ
ﺮﺍ ۙ ﴿ ﴾٩٠ﻛَ ٰﺬﻟ ِ َ
ﻚۜ َوﻗَ ْﺪ اَ َﺣ ْﻄﻨَﺎ ﺑ ِ َﻤﺎ ﻟ َ َﺪ ْﻳﻪ ُﺧ ْﺒ ً
َﻋﻠٰﻰ ﻗَ ْﻮ ٍم ﻟ َْﻢ ﻧ َ ْﺠﻌَ ْﻞ ﻟ َُﻬ ْﻢ ﻣ ْﻦ دُوﻧﻬَﺎ ِﺳ ْﺘ ً

ِ
ِ
ٓ ِ
ﻮن ﻗَ ْﻮ ًﻻ
ون ﻳ َ ْﻔ َﻘ ُﻬ َ
ﻣﺎ ۙ َﻻ ﻳَﻜَﺎدُ َ
اﻟﺴﺪَّ ْﻳ ِﻦ َو َﺟ َﺪ ﻣ ْﻦ دُوﻧﻬِ َﻤﺎ ﻗَ ْﻮ ً
اَ ْﺗﺒَﻊَ َﺳﺒَ ً
ﺒﺎ ﴿َ ﴾٩٢ﺣ ّٰﺘﻰ اذَا ﺑَﻠَﻎَ ﺑ َ ْﻴ َﻦ َّ

ِ
اﻻ َْر ِ
ﺟﺎ
ون ﻓِﻲ ْ
ض ﻓَﻬَ ْﻞ ﻧ َ ْﺠﻌَ ُﻞ ﻟ َ
ﻮج ُﻣ ْﻔ ِﺴ ُﺪ َ
َﻚ َﺧ ْﺮ ً
ﻮج َو َﻣ ْﺄ ُﺟ َ
﴿ ﴾٩٣ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﻳَﺎ ذَا ا ْﻟﻘَ ْﺮﻧ َ ْﻴ ِﻦ ا َّن ﻳ َ ْﺄ ُﺟ َ
ﺪا ﴿ ﴾٩٤ﻗَﺎ َل ﻣﺎ ﻣﻜ َّ۪ﻨﻲ ۪ﻓﻴﻪِ رﺑ۪ﻲ َﺧﻴﺮ ﻓَﺎ َ۪ﻋﻴﻨﻮ ۪ﻧﻲ ﺑ ِ ُﻘﻮَّ ٍ
َﻋﻠٰٓﻰ اَ ْن ﺗ َ ْﺠﻌَ َﻞ ﺑ َ ْﻴﻨَﻨَﺎ َوﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ ْﻢ َﺳ ًّ
ُ
ْ ٌ
َ َ ّ
َّ
ِ
ﻣﺎ ۙ ﴿ٰ ﴾٩٥اﺗُﻮ ۪ﻧﻲ زﺑ َ َﺮ ا ْﻟ َﺤ ۪ﺪ ِ
اﻟﺼ َﺪﻓَ ْﻴ ِﻦ ﻗَﺎ َل
ﻳﺪۜ َﺣ ّٰﺘٓﻰ اذَا َﺳ ٰ
اَ ْﺟﻌَ ْﻞ ﺑ َ ْﻴﻨَﻜُ ْﻢ َوﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ ْﻢ َر ْد ً
ُ
ﺎوى ﺑ َ ْﻴ َﻦ َّ
İbn İshâk, Sîre, s. 205; Tefsîru Abdirrezzâk, III, 234; Taberî, Câmiu’l-beyân, XVIII, 93:
ﻧﺎ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻦ ﺑﺴﺎم ﻣﻮﱃ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ اﻟﻄﻔﻴﻞ ﻗﺎل :ﻗﺎم ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﱪ ﻓﻘﺎل :ﺳﻠﻮﱐ ﻗﺒﻞ أﻻ ﺗﺴﺄﻟﻮﱐ وﻟﻦ ﺗﺴﺄﻟﻮا ﺑﻌﺪي ﻣﺜﻠﻲ؛ ﻓﻘﺎم اﺑﻦ
اﻟﻜﻮاء ﻓﻘﺎل :ﻳﺎ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻣﺎ ذو اﻟﻘﺮﻧﲔ ،أﻧﱯ أو ﻣﻠﻚ؟ ﻓﻘﺎل :ﻟﻴﺲ ﲟﻠﻚ وﻻ ﻧﱯ وﻟﻜﻦ ﻛﺎن ﻋﺒﺪاً ﺻﺎﳊﺎً أﺣﺐ اﷲ ﻓﺄﺣﺒﻪ وﻧﺎﺻﺢ اﷲ ﺑﻨﺼﺤﻪ ﻓﻀﺮب ﻋﻠﻰ
ﻗﺮﻧﻪ اﻷﳝﻦ ﻓﻤﺎت ﰒ ﺑﻌﺜﻪ ،ﰒ ﺿﺮب ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻧﻪ اﻷﻳﺴﺮ ﻓﻤﺎت وﻓﻴﻜﻢ ﻣﺜﻠﻪ.
Süheylî, er-Ravdu’l-ünf, thk. Ömer Abdüsselâm, Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, 1421/2000, III, 89:
واﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﺬي اﻟﻘﺮﻧﲔ ﻛﻤﺎ اﺧﺘﻠﻒ ﰲ اﲰﻪ واﺳﻢ أﺑﻴﻪ ﻓﺄﺻﺢ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺎ روي ﻋﻦ أﰊ اﻟﻄﻔﻴﻞ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ واﺛﻠﺔ ﻗﺎل ﺳﺄل اﺑﻦ اﻟﻜﻮاء
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ ،ﻓﻘﺎل :أرأﻳﺖ ذا اﻟﻘﺮﻧﲔ أﻧﺒﻴﺎ ﻛﺎن أم ﻣﻠﻜﺎ؟ ﻻ ﻧﺒﻴﺎ ﻛﺎن وﻻ ﻣﻠﻜﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻛﺎن ﻋﺒﺪا ﺻﺎﳊﺎ دﻋﺎ ﻗﻮﻣﻪ إﱃ ﻋﺒﺎدة اﷲ ﻓﻀﺮﺑﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﱐ رأﺳﻪ
ﺿﺮﺑﺘﲔ وﻓﻴﻜﻢ ﻣﺜﻠﻪ .ﻳﻌﲏ :ﻧﻔﺴﻪ.
B: “ismi”.
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ِ ِ
ِ
۪ ُﺎل ٰاﺗ
وه
َ َﺎرﺍ ۙ ﻗ
ْ
ً ﻮﻧ ٓﻲ ُا ْﻓﺮِ ْغ َﻋﻠ َ ْﻴﻪ ﻗ ْﻄ
ً َ اﻧ ُﻔ ُﺨﻮﺍ ۜ َﺣ ّٰﺘٓﻰ اذَا َﺟﻌَﻠ َ ُﻪ ﻧ
ُ َﺎﻋ ٓﻮﺍ اَ ْن ﻳ َ ْﻈﻬَ ُﺮ
ُ اﺳﻄ
ْ ﴾ ﻓَ َﻤﺎ٩٦﴿ ۜﺮﺍ

ﺎن
َ َ﴾ ﻗ٩٧﴿ ﺒﺎ
َ َﺎل ٰﻫ َﺬا َر ْﺣ َﻤﺔٌ ِﻣ ْﻦ َرﺑّ ۪ۚﻲ ﻓَﺎِذَا َﺟٓﺎءَ َو ْﻋ ُﺪ َرﺑّ۪ﻲ َﺟﻌَﻠ َ ُﻪ دَﻛَّٓﺎءَ ۚ َوﻛ
ً َﺎﻋﻮﺍ ﻟ َُﻪ ﻧ َ ْﻘ
ُ اﺳﺘَﻄ
ْ َو َﻣﺎ
﴾٩٨﴿ ۜﻘﺎ
ًّ َو ْﻋ ُﺪ َرﺑّ۪ﻲ َﺣ

[3281] Meâl-i Şerîfi
Biz onun için Arz’da bir müknet1 hazırladık ve ona her şeyden bir sebep
verdik (84). Derken bir sebebi tâkip etti (85). Tâ günbatıya vardığı
vakit onu balçıklı bir gözde gurûb ediyor buldu, bir de bunun yanında
bir kavim buldu. Dedik ki: “Ey Zülkarneyn! Ya taʿzîb edersin veya
haklarında bir güzellik ittihaz eylersin” (86). Dedi: “Her kim haksızlık
ederse onu muhakkak taʿzîb ederiz, sonra Rabbine iade olunur, O da
onu görülmedik bir azâba çeker (87). Amma her kim de iman edip
iyi bir iş tutarsa buna da mükâfat olarak en güzel âkıbet vardır ve
ona emrimizden bir kolaylık söyleriz” (88). Sonra da bir sebebi tâkip
etti (89). Tâ gün doğu cihetine vardığı vakit onu bir kavim üzerine
doğuyor buldu ki, onlara güneşin önünden bir siper yapmamıştık (90).
Böyle, hâlbuki onun yanında neler vardı tamamını biz biliyorduk (91).
Sonra da diğer bir sebebi tâkip etti (92). Tâ iki sed arasına vardığı vakit
önlerinde bir [3282] kavim buldu ki hemen hemen söz anlayacak bir
hâlde değil gibi idiler (93). Dediler ki: “Ey Zülkarneyn! Haberin olsun
Ye’cûc ile Me’cûc bu arzda fesad yapıp duruyorlar, onun için onlarla
bizim aramıza bir sed yapman şartıyla sana biz bir harc versek olur
mu?” (94). Dedi ki: “Rabbimin beni içinde bulundurduğu iktidar çok
hayırlıdır, haydin siz bana kuvvet ile yardım edin de ben onlarla sizin
aranıza bir redim yapayım (95). Bana demir kütleleri getirin”, tam
iki ucu denkleştirdiği vakit “körükleyin” dedi. Tam onu bir ateş hâline
koyduğu vakit2 “getirin bana” dedi, “üzerine erimiş bakır dökeyim” (96).
Artık onu ne aşabildiler ne de delebildiler (97). “Bu” dedi, “Rabbimden
1
2

B: “hükûmet”.
B -“‘körükleyin’ dedi. Tam onu bir ateş hâline koyduğu vakit”.
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bir rahmettir, Rabbimin vaadi geldiği vakit de onu dümdüz edecektir,
Rabbimin vaadi de hak oldu” (98).
ِ اﻻ َْر
{ض
ْ  }اِﻧَّﺎ َﻣﻜَّﻨَّﺎ ﻟ َُﻪ ﻓِﻲFi’l-hakīka Biz ona Arz’da müknetler tahsis ettik
A maddî mânevî kuvvetleri, kudretleri müheyyâ kıldık ﺎه ِﻣ ْﻦ ﻛُ ّ ِﻞ
َ
ُ َ}وﺍٰﺗ َ ْﻴﻨ
ٍ
{ﺒﺎ
ﺒ
ﺳ
ء
ﻲ
ﺷ
ve
her
şeyden
ona
bir
sebep
verdik
A
mühimmât-ı
umûrdan
ً َ َ ْ َ
tâkip ettiği maksûduna ermek için zâhir ü bâtından ilim, kudret, âlât
ve vesâit gibi her türlü esbâbı ihsan eyledik. Öyle ki neye yapışsa ondan
maksûduna yol bulur, muvaffak olurdu. Yani sebepsiz intizamsız hareket
etmezdi, fakat1 her neyi de tutsa o bir sebep olurdu. Zira sebebiyet
eşyânın zâtîsi değil, Allah’ın bir tahsîsidir.
{ﺒﺎ
ً َ }ﻓَﺎ َ ْﺗﺒَﻊَ َﺳﺒBinâen‘aleyh bir sebebi tâkip etti A bir sebeple garba doğru
ِ ٓ
yürüdü {ب اﻟ َّﺸ ْﻤ ِﺲ
َ tâ günbatıya vardı A mütemekkin olduğu
َ ِ}ﺣ ّٰﺘﻰ اذَا ﺑَﻠَﻎَ َﻣ ْﻐﺮ
Arz’ın günbatı tarafından tâ nihâyetine kadar vardı.2 Müfessirînin dahi
[3283] beyan ettikleri vechile okyanus denilen Bahr-ı Muhît-i Garbî’nin
(Atlasî) kenarına erdi. Bu okyanus denizinde “Halidat” nâmı verilen
cezâirin bir zamanlar mebde’-i tûl ittihaz edildiğini kaydediyorlar.
Ma‘amâfîh biz bugün bu Halidat adalarının ne olduğunu tâyin
edemiyoruz.
Hâsılı aksâ-yı mağribe vardığı vakit {ٍب ۪ﻓﻲ َﻋ ْﻴ ٍﻦ َﺣ ِﻤﺌَﺔ
َ onu
ُ }و َﺟ َﺪ َﻫﺎ ﺗ َ ْﻐ ُﺮ
bir ayn-ı hami’ede batıyor buldu A veya “hâmiye” kıraatine göre, bir
ayn-ı hâmiyede batıyor buldu. Müfessirîn buradaki3 “ayn”ı ayn-ı mâ’,
yani su gözü, “hami’e”yi balçıklı, “hâmiye”yi de kızgın mânasına tefsir
1
2

3

B -“fakat”.
Arz denizleriyle birlikte mülâhaza olunduğu zaman bir küre olduğu cihetle üzerinde mağrib ve maşrık
noktaları sâbit bir had ile taayyün etmez. Müsemmâsında gayr-i dâhil cihât-ı sitte olarak râsıdın bulunduğu noktaya nazaran izâfî ve mütehavvil bir had de bulunur, lâkin denizlerden kat’-ı nazarla yalnız
Arz mülâhaza edildiği zaman pek böyle değildir. Kürenin iki cihetinde iki bahr-ı muhît hudûdunda
birer mağrib ve maşrık hududları taayyün eder ve işte aksâ-yı garb, aksâ-yı şark bu mülâhaza ile Arz’ın
birer ucunda sâbit bulunur. Âyetin zâhiri mağrib ve maşrıkı sâbit birer hadd-i nihâî gibi gösterdiğinden
müfessirîn bunu nefs-i Arz’a nazaran sâbit birer had olan aksâ-yı garb ve aksâ-yı şark mânasıyla tefsir
etmişlerdir. Ma’amâfîh bunu Zülkarneyn’in bulunduğu merkeze nazaran nisbî mânasıyla mağrib ve
maşrık olarak anlamak da mümkindir. Ve bu surette bütün dünyayı dolaşmış olması lâzım gelmez
[Müellifin notu].
B: “burada”.
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etmişlerdir. Ki “Güneş’i balçıklı veya kızgın bir göz içinde batıyor
buldu” demek olur. Bu surette bu su gözünden murad, bahr-ı muhît
ve ale’l-husûs denizin ufuktaki gurûb noktasıdır. Mağribe varıncaya
kadar geçtiği memleketlerde birtakım saltanatların gurûbunu görerek
giden Zülkarneyn, aksâ-yı mağribde güzergâhına çıkan bahr-ı muhît
kenarında gurûbu seyretmek için ufka atf-ı nazar ettiği zaman mülk-i
ilâhînin vüs‘at ve azameti içinde o koca deniz etrâfı muhît-i semâ ile
çevrilmiş bir kuyu havzası gibi mahdud bir su menba‘ı manzarasını alıyor,
fakat içilebilecek berrak ve sâfî bir menba‘ hâlinde değil; kara balçıkla
bulanmış, dibi görünmez zulmet-alûd bir kuyu hâlinde görünüyor ve
Güneş bunun ufkunda gurûb ederken zayıflamaya başlayan şa‘şa‘ası allı
morlu akisleriyle puslar içinde çalkanarak muzlim bir batağa batıyor da
battığı nokta balçıklı bir göz gibi bulanıp kararırken aynı zamanda renk
ve buharıyla kaynayan [3284] kızgın bir köz hâlinde bulunuyor. Demek
Zülkarneyn’in vicdânında gurûbun bıraktığı intibâ‘ bu olmuştur ki
bu müşahedenin en ibret-engiz mazmûnu nihâyet bir hadde tevakkuf
edeceği muhakkak olan dünya şevketinin mahdûdiyetini görmek ve
fânîliğini anlamaktır.
{ِ } ُﻗ ْﻠﻨَﺎ ﻳَﺎ ذَا ا ْﻟ َﻘ ْﺮﻧ َ ْﻴﻦA Bu kavil, doğrusu Zülkarneyn’in nübüvvetinde
zâhirdir.
{ إﻟﺦ... }ﻗَﺎ َل اَﻣَّﺎ َﻣ ْﻦ ﻇَﻠ َ َﻢA Demek ki Zülkarneyn ta‘zîb veya ihsan,
dilediğini yapmakta muhayyer bırakıldığı hâlde yine sebepsiz hareket
etmedi; ta‘zîbi zulmedenlere, ihsan ve mükâfâtı da iman edip amel-i sâlih
yapanlara tahsis etti. Kudret ve ihtiyârını sû’-i isti‘mâle kalkışmadı, zira
kendisinin de nihâyet Rabbine reddolunacağını biliyordu. {َّ }ﺛُﻢSonra da
A yani mağribde yapacağı icrââtı yaptıktan sonra da {ﺒﺎ
ً َ }اَ ْﺗـﺒَﻊَ َﺳﺒbir sebep
tâkip etti A garbda gurûb eden Güneş’in şarka dönmesi gibi mağribden
maşrıka giden bir yol peşine düştü {}ﺣ ّٰﺘٓﻰ اِذَا ﺑَﻠَﻎَ َﻣ ْﻄﻠِﻊَ اﻟ َّﺸ ْﻤ ِﺲ
َ tâ gün doğuya
kadar gitti A yani Arz’da Güneş’in hâilsiz olarak doğduğu noktaya kadar
gitti ki bu nokta Afrika’nın sâhil-i şarkīsi olmak muhtemil ise de zâhir
olan Asya’nın aksâ-yı şarkı olmaktır. {}و َﺟ َﺪ َﻫﺎ ﺗ َ ْﻄﻠ ُ ُﻊ َﻋﻠٰﻰ ﻗَ ْﻮ ٍم
َ Vardığında onu
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ِ
ِ
öyle bir kavim üzerine doğuyor buldu ki {ﺮﺍ
ً  }ﻟ َْﻢ ﻧ َ ْﺠﻌَ ْﻞ ﻟ َُﻬ ْﻢ ﻣ ْﻦ دُوﻧﻬَﺎ ِﺳ ْﺘBiz
onlara onun berisinden bir sütre nasbetmemiştik A ebniyeleri yok,
hatta elbiseleri yok, Güneş’in altında yanıyorlar. Nitekim el-hâletü
hâzihi Sudan’da, Avustralya’da böyle çıplaklar vardır. Ma‘amâfîh murad
örfte müte‘âref olduğu üzere şâyân-ı ehemmiyet bir setr ü siper olduğu
takdirde çadırlar dahi ehemmiyetli bir sütre olamayacağı1 [3285] cihetle
bu mâna bâdiyede yaşayanların ekserîsine sâdık olur.

ِ
{ﻚ
َ ِ  }ﻛَ ٰﺬﻟÖyle {ﺮﺍ
ً }وﻗَ ْﺪ اَ َﺣ ْﻄﻨَﺎ ﺑِﻤَﺎ ﻟ َ َﺪ ْﻳﻪ ُﺧ ْﺒ
َ hâlbuki onun yanında neler
vardı, tamamen biliyorduk A yani onların öyle çıplaklığı karşısında
Zülkarneyn’in mülkünde o kadar çok esbâb ü vesâit vardı ki tamamını
ancak Allah biliyordu. Zülkarneyn’e her şeyden sebep veren Allah bunları
Güneş’in alnına koymuş, bir setir sebebi bile vermemişti. Binâen‘aleyh
bunları gördüğü zaman Zülkarneyn’in ne hisler duyduğunu, ne işler
yaptığını da Allah bilir.

{ﺒﺎ
ً َ }ﺛُﻢَّ اَ ْﺗﺒَﻊَ َﺳﺒSonra da diğer bir sebep tâkip etti A garb ile şark arası bir
yol gitti. Ki bu da ya cenûba veya şimâle olabilir. Ma‘amâfîh müfessirînin
ِ ٓ
ifadelerine nazaran şimâle gitti {ِاﻟﺴﺪَّ ْﻳﻦ
َ tâ iki sed arasına
َّ }ﺣ ّٰﺘﻰ اذَا ﺑَﻠَﻎَ ﺑ َ ْﻴ َﻦ
vardığında…
“Seddetmek” bir şeyin gediğini sağlam kapamaktır. İki şey arasına
hâil olan hâcize “sed” denildiği gibi dağa dahi ıtlak olunur. Nitekim
burada iki dağ diye tefsir edilmiştir. Bazıları hılkī olana2 “sin”in zammıyla
“süd”, sun‘-i beşerle yapılana da feth ile “sed” deniliyor demiş, bazıları
da evvelki gözle görünen, ikincisi görülmeyendir demiş, bu âyette
iki vecihle de kıraat bulunduğundan ikisinin de aynı mânada olduğu
anlaşılır denilmiş3 ise de bu iki kıraatin başkaca birer nükteyi tazammun
etmiş olmaları da melhuzdur. Binâen‘aleyh iki sed, sun‘î iki mâni‘a
olabileceği gibi iki deniz, iki kıt‘a-i arz, iki dağ gibi hılkī, yahut mer’î
ve gayr-i mer’î de olabilecektir. Müfessirîn, bu seddeyni cebeleyn, yani
1
2
3

B: “olmayacağı”.
M ve B: “olan”.
B: “denilmiş”.

Hak Dini Kur’an Dili

iki dağ diye tefsir etmişlerdir. Ancak bu iki dağı tâyin etmek için karîne
yoktur. Bu babda rivayetler ise üç kavle müntehî oluyor:
1. Bu iki dağ, şimalde şarkı vely eden cihetten arz-ı Türk’ün munkatı‘
olduğu yerde denilmiştir ki [3286] Zemahşerî ve Ebussuud buna itimad
etmişlerdir. Arz-ı Türk’ten murad, Maverâünnehir denilen küçük
Türkistan ise bu kavil, Sedd-i Çin mevki‘ine işaret demek olur.
2. Ermenistan ile Azerbaycan’ı vely eden cihetten Türkistan’ın munkatı‘
olduğu yerde denilmiştir. Kâdî Beyzâvî bunu tercih etmek istemiştir.
Bu kavle göre bu dağlar Kafkas dağları ve “beyne’s-seddeyn” Demirkapı
mevki‘i oluyor ki İbn Haldun, Ebü’l-Fidâ gibi müverrihlerin beyânına
göre burada Nûşirevan bir sed yapmıştı. Ebû Reyhan demiştir ki bu
mevzi‘in, ma‘mûreden şimâl-i garbî rub‘unda olması iktizâ ediyor.
3. Şimâlin âhirlerinde iki cebel-i münîf ki Hazkıyal aleyhisselâm’ın
kitabında “âhirü’l-cirbiyâ” denilmiştir. Bu “cirbiyâ” ismi ise bize Sibirya
ismini andırıyor. Bunun ise garbı vely eden cihetten âhiri Ural Dağları,
şarkı vely eden cihetten de Behreng Boğazı tarafları olmak haysiyetiyle
evvelki kavillere dahi münasebeti vardır. Bu surette iki dağın arası
İstanoy Dağları’yla Ural Dağları’nın arası demek olan Sibirya’nın
kendisi midir, garbında Ural Dağları’yla Kafkas Dağları arası mıdır,
yoksa şarkında Behreng’e doğru Kamçatka tarafındaki dağların arası
mıdır tâyin etmek mümkin olmuyor. Kur’ân’ın ifadesinde ise bu iki
seddin semtini anlayabilmek için mağrib ve maşrık cihetlerinden başka
bir karîne yoktur. Bundan ise garbî Rusya1 ciheti muhtemil olduğu
gibi bir zamanlar Asya’nın Behreng boğazından Amerika’ya ittisâli
bulunduğuna ve Zülkarneyn de târîh-i kadîme ait olduğuna2 göre
Asya’nın şarkında, Amerika’nın garbında bulunan Behreng mevki‘i
olmak da pek muhtemildir. Bunlardan başka şarkta Sedd-i Çin garbda
Bâbü’l-ebvâb mâruf olduğuna göre iki sedden murad bunlar olmak
daha zâhirdir denilebilir. Gerçi Zülkarneyn’in zamanında bunlar henüz
1
2

B: “Asya”.
B -“ve Zülkarneyn de târîh-i kadîme ait olduğuna”.
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mevcud değilse de Kur’ân’ın nüzûlü sırasında mevcud ve mâruf olmaları
târif için kâfi olabilir. Bu surette bu iki sed arasından murad, Türkistan
olmak [3287] lâzım gelir. Bu da bundan sonraki kavim hakkında
zikredilecek rivayete muvâfık oluyor.
ِ
ِ
Hâsılı iki sed arasına vardığında {ﻣﺎ
ً }و َﺟ َﺪ ﻣ ْﻦ دُوﻧﻬِﻤَﺎ ﻗَ ْﻮ
َ bunların ötesinde bir
َ hemen hemen söz anlayamayacak bir
kavim buldu ki {ﻮن ﻗَ ْﻮ ًﻻ
َ ون ﻳ َ ْﻔﻘَ ُﻬ
َ ُ}ﻻ ﻳَﻜَﺎد
hâlde idiler. A Yani başka lisan bilmedikleri gibi zihinleri basit, fehimleri kısa
idi. Yâ’nın zammı, ve kāf’ın kesriyle ﻮن
َ  ﻳُ ْﻔ ِﻘ ُﻬkıraatlerine göre hemen hemen söz
anlatamayacak bir hâlde idiler. Dilleri garib, ifadeleri kāsırdı. Zülkarneyn’e
her şeyden bir sebep verilmemiş olsaydı bunlara söz anlatamayacak, onlar
da dertlerini anlatamayacak idiler. Ma‘amâfîh bunlar, şimdi anlaşılacağı
üzere ehlini bulunca kuvvet teşkil edebilecek, işe yarayacak bir kavim idi.
Kur’an bunun hangi kavim olduğunu tasrih etmemiştir. Fakat müfessirîn,
Türk denilmiş olduğunu nakledegelmişlerdir.1 O hâlde demek oluyor ki
Ye’cûc ve Me’cûc’e karşı yapılacak seddi Zülkarneyn, Türklerin kuvvet ve
iânesiyle yapacaktır. Şöyle ki:

O söz anlamaz veya anlatamaz gibi bulunan kavim {ِ}ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﻳَﺎ ذَا ا ْﻟﻘَ ْﺮﻧ َ ْﻴﻦ
ِ
ِ اﻻ َْر
“Yâ Ze’l-karneyn!” dediler {ض
ْ ون ﻓِﻲ
َ ﻮج ُﻣ ْﻔ ِﺴ ُﺪ
َ ﻮج َو َﻣ ْﺄ ُﺟ
َ “ }ا َّن ﻳ َ ْﺄ ُﺟhakikat
Ye’cûc ve Me’cûc arzda müfsiddirler.” A Yani işleri Arz’ı ifsad etmektir.
Bu Arz’ı berbat ediyorlar, önlerine geleni tahrib eyliyorlar, bırakılırlarsa
bütün Arz’ı ifsad edecekler.
“Ye’cûc ve Me’cûc” yahut “Yâcûc ve Mâcûc” isimleri lisân-ı Arab’a2
diğer lisandan menkul ucme kelimeler olduğu anlaşılıyor. Frenkler de
bunlara “Yagug ve Magug” demişler ve Şeytan zürriyeti addederlermiş,
nitekim kurûn-i vustâyı açan muhâceret-i akvâmda Garbî Roma
İmparatorluğu’nu istîlâ eden Hunlara böyle demişlerdi ki “barbar” [3288]
tâbirinden daha şedid demek oluyor. Fi’l-vâki‘ ehl-i kitabdan bazılarının
1

2

Sa lebî, el-Keşf ve’l-beyân, XVII, 268; Begavî, Meâlimü’t-Tenzîl, V, 202; Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît,
VII, 219, 225:
. ﻫﻢ ﺟﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﱰك:وﻗﺎل اﻟﻀﺤﺎك
B: “Arab’da”.
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Ye’cûc ve Me’cûc’u Hazret-i Âdem’in bir ihtilâmından husûle gelmişler
diye bir efsane naklettiklerini bazı tefsirler de hikâye etmişlerdir. Hâlbuki
Tevrat’ta sifr-i evvelin onuncu faslında Ye’cûc Yâfes’in oğullarından diye
tasrih edildiği gösteriliyor. Bu sebeple olmalıdır ki Vehb b. Münebbih
ve daha bazı zevat, Ye’cûc ve Me’cûc’un evlâd-ı Yâfes’ten iki kabile
olduklarına cezmetmişler ve müteahhirînden birçokları da buna itimad
eylemiştir. Ma‘amâfîh Kur’an’da tesniye ile “yüfsidâni” denilmeyip de
“müfsidûne” denilmesi kesretlerine işaret olmak gerektir. Onun için iki
değil yirmi kabile diyenler olduğu gibi, yeryüzündeki insanların onda
dokuzuna kadar ekseriyeti Ye’cûc ve Me’cûc olduğunu nakledenler de
olmuştur. Ebû Hayyân der ki: “Bunların aded ve eşkâli hakkındaki
sözlerin hiçbiri haber-i sahih değildir.”1 Velhâsıl Ye’cûc ve Me’cûc vaktiyle
bir veya iki kavmin ism-i hâssı olsa da doğrusu lisân-ı İslâm’da müte‘âref
olan mefhum şudur: Aslı ve nesebi belirsiz, din ve millet tanımaz2 bir
halîta-i beşer ki hurûcları eşrât-ı Sâ‘at’tendir. Arz’ı ifsad edeceklerdir
{ﺪا
َ “ }ﻓَﻬَ ْﻞ ﻧ َ ْﺠﻌَ ُﻞ ﻟbinâen‘aleyh bizimle onlar
ًّ ﺟﺎ َﻋ ٰﻠٓﻰ اَ ْن ﺗ َ ْﺠﻌَ َﻞ ﺑ َ ْﻴﻨَﻨَﺎ َوﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ ْﻢ َﺳ
ً َﻚ َﺧ ْﺮ
arasında bir sed yapmak üzere sana bir harc, bir vergi taahhüd edelim
mi?” A Burada dahi sîn’in fethiyle de zammıyla da kıraat vardır.

Buna cevâben Zülkarneyn { }ﻗَﺎ َلdedi ki {}ﻣﺎ َﻣﻜ ۪ َّّﻨﻲ ۪ﻓﻴﻪِ رَﺑّ۪ﻲ َﺧ ْﻴ ٌﺮ
َ “Rabbimin
beni içinde bulundurduğu müknet ve makam daha hayırlıdır” A Yani
ona hâcet yok. Min-tarafillah bulunduğum makam, kuvve-i mâliye ve
esbâb-ı sâire itibariyle sizin tasavvur ettiğiniz mertebeden daha yüksek ve
daha nâfi‘dir. Ben sizin öyle mâlî ücretinize tenezzül [3289] etmeksizin
istediğinizden daha iyisini teberru‘an yapabilecek bir iktidar içindeyim.
{ٍ َّﻴﻨﻮ ۪ﻧﻲ ﺑ ِ ُﻘﻮ
ُ  }ﻓَﺎ َ۪ﻋBinâen‘aleyh siz, bana kuvvet ile i‘âne ediniz A yani
mâlî masrafa karışmayınız da adamla, amele, sanatkâr, âlât ve edevât
tedarikinde emrime âmâde olarak fiilen yardım ediniz }اَ ْﺟﻌَ ْﻞ ﺑ َ ْﻴﻨَﻜُ ْﻢ َوﺑ َ ْﻴﻨَﻬُ ْﻢ
{ﻣﺎ
ً  َر ْدki ben sizinle onların arasına bir redim yapayım A yani sedden daha

1
2

Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, VII, 225:
.وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﻋﺪدﻫﻢ وﺻﻔﺎ ﻢ وﱂ ﻳﺼﺢ ﰲ ذﻟﻚ ﺷﻲء
B: “milleti tanınmaz”.
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muhkem bir şey, daha büyük daha metin bir gergi. Bu redmin o1 kavim
ile Ye’cûc ve Me’cûc arasında yapılması söylendiğine nazaran sâlifü’z-zikr
iki sed arasında değil, onların ötesinde bir mevkide olması iktizâ eder.
Çünkü bunu talep eden o kavim iki sedden ötede bulunduğu cihetle
Ye’cûc ve Me’cûc ile araları daha ileride olmak lâzım geliyor.
ِ  } ٰاﺗُﻮ ۪ﻧﻲ زﺑ َ َﺮ ا ْﻟ َﺤ ۪ﺪBana demir zübreleri getiriniz2.
{ﻳﺪ
ُ

“Züber”, “zübre”nin cem‘idir. “Zübre” büyük demir kıt‘ası demek
olup Kāmûs’ta mezkur olduğu üzere örs mânasına da gelir. Yani “demir
âlât ve edevâtıyla demir kütleleri, demir zümreleri getiriniz” dedi,
ِ
getirdiler {ِاﻟﺼ َﺪﻓَ ْﻴﻦ
ٰ }ﺣ ّٰﺘٓﻰ اذَا َﺳ
َ tâ iki sadef arasını denkleştirince A
َّ ﺎوى ﺑ َ ْﻴ َﻦ
iki sadef karşılıklı iki baş veya iki yan teşkil eden iki meyl ki buna iki
dağ, iki dağın tepeleri veya tepeleriyle kenarları arasındaki yanları, yani
yamaçları demişlerse de o kavim ile Ye’cûc ve Me’cûc arasında seddin
bir haddini teşkil eden mütekabil iki uç veya sedde konulan kütlelerin
bitiştirilecek yanları demek de olabilir.
3
Karşılıklı iki uç arasını tesviye edince {اﻧ ُﻔ ُﺨﻮﺍ
ْ “ }ﻗَﺎ َلkörükleyin” dedi
ِ
{ﺎرﺍ
ً َ }ﺣ ّٰﺘٓﻰ اذَا َﺟﻌَﻠ َ ُﻪ ﻧ
َ vaktâ ki onu -o [3290] körüklettiğini- nihâyet bir
ِ ِ
۪ ُ“ }ﻗَﺎ َل ٰاﺗgetirin şimdi üzerine erimiş
ateş hâline getirdi {ﺮﺍ
ً ﻮﻧ ٓﻲ اُ ْﻓﺮِ ْغ َﻋﻠ َ ْﻴﻪ ﻗ ْﻄ
bakır dökeyim” dedi. A Bunu bazılarının dediği gibi demir kinedli
bakır perçinli kayalardan müteşekkil bir binâ gibi anlamak mümkin
olabilir, lâkin ifadenin zâhiri bundan çok yüksek bir sanat ve ameliyeye
mütevakkıf olan demir tuğlalı bakır sıvalı öyle bir binâ tasvir etmektedir
ki, zamanımızda çok müterakkī olan vesâit-i fenniye ve sınâ‘iye ile bile
i‘mâlini tasavvur müşkildir. Demir kütlelerinden bir dağ ördürüp de
körükleyerek mecmû‘unu bir ateş hâline getirdikten sonra4 üzerine erimiş
bakır dökmek şüphe yok ki müdhiş bir ameliyedir. Acaba medeniyet-i
kadîmede demircilik böyle dehşetli bir ateşi idare edecek, böyle büyük

1
2
3
4

B: “bu”.
M ve B: “getirdiniz”.
B: “yükleyin”.
B -“sonra”.
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bir ameliyeyi yapabilecek kadar yükselmiş mi idi? İhtimal, fakat bunu
ya müfessirînin dedikleri gibi Zülkarneyn’in bir mucizesi telâkkī etmek
veya bununla beraber sanatın istikbaldeki imkân-ı terakkīsine işaretle
yapılan redmin son derece kuvvet ve metânetinden bir kinaye ve temsil
gibi anlamak daha zâhirdir. İ‘âne işi daha ziyade bu mânaya bir karînedir
denebilir. Yani o kavmin kuvvet ve gayreti ile Zülkarneyn’in o himmeti
Ye’cûc ve Me’cûc’e karşı öyle i‘câzkâr bir redim husûle getirdi ki bunun
derece-i metânetini anlayabilmek için körüklenerek ateş hâline getirilmiş
demir kütleleri ile harcı, sıvası erimiş bakırdan müteşekkil yalçın bir
sed tasavvur etmek gerektir. Bu suretle hem bir sed hem bir süd olan
bu redim öyle yüksek ve muhkem bir şey oldu ki o Ye’cûc ve Me’cûc
{ﺒﺎ
ً َﺎﻋﻮﺍ ﻟ َُﻪ ﻧ َ ْﻘ
ُ اﺳﺘَﻄ
ُ َﺎﻋ ٓﻮﺍ اَ ْن ﻳ َ ْﻈﻬَ ُﺮ
ُ اﺳﻄ
ْ وه َو َﻣﺎ
ْ  }ﻓَ َﻤﺎartık onu ne aşabildiler, ne
delebildiler A hâlbuki ne yüksek dağlar aşılmış, ne metîn istihkâmlar
delinmiştir. Demek ki bunun sırrı Zülkarneyn’in döktüğü mâyi‘de idi.
Demek ki o, alelâde bir madde değil, ilâhî bir kuvvet idi. Onun için
[3291] { }ﻗَﺎ َلdedi ki {}ﻫ َﺬا َر ْﺣ َﻤﺔٌ ِﻣ ْﻦ َرﺑّ۪ﻲ
ٰ “işte bu, Rabbimden bir rahmettir.”
A Yani ne sizin işinizdir ne benim, mahza ni‘met-i ilâhiyeden bir inâyet-i
rabbâniyedir. Ma‘amâfîh bunun da bir eceli vardır }ﻓَﺎِذَا َﺟٓﺎءَ َو ْﻋ ُﺪ َرﺑّ۪ﻲ َﺟﻌَﻠ َ ُﻪ
{َ دَﻛَّٓﺎءRabbimin vaadi geldiği vakitte1 onu hâk ile yeksan edecektir
{ﻘﺎ
ًّ ﺎن َو ْﻋ ُﺪ َرﺑّ۪ﻲ َﺣ
َ َ}وﻛ
َ ve Rabbimin vaadi haktır. A Kıyamet muhakkaktır.
ِ
İleride Sûre-i Enbiyâ’da geleceği vechile ﻮج َو ُﻫ ْﻢ
ْ َﺣ ّٰﺘٓﻰ اذَا ُﻓ ِﺘ َﺤ
ُ ﻮج َو َﻣ ْﺄ ُﺟ
ُ ﺖ ﻳ َ ْﺄ ُﺟ
ٍ [ ِﻣ ْﻦ ﻛُ ّ ِﻞ َﺣ َﺪel-Enbiyâ 21/96]2 sırrı zâhir olup Ye’cûc ve Me’cûc
ﻮن
َ ُب ﻳ َ ْﻨ ِﺴﻠ
çıkacak, nizâm-ı Arz fesad bulacak, kıyamet kopacaktır. Bazıları bunu
Sedd-i Çin zannetmişler ve binâen‘aleyh Ye’cûc ve Me’cûc’un Moğollar
ve Tatarlar olduğunu tevehhüm eylemişlerdir. Gerçi Pekin civarında
denizden başlayarak Altay Dağları’nın altlarına doğru yüzlerce saatlik
bir mesafede uzanıp giden Sedd-i Çin’in hicretten dokuz asır kadar
evvel dördüncü Çin sülâlesi devrinde şimalden Moğol ve Tatarların
tecavüzlerine karşı yapılmış olduğu tarihen naklediliyor ve âsâr-ı
cesîmenin en büyüklerinden sayılıyor ise de, yapılmasından çok bir
1
2

B: “vakit”.
“Nihâyet Ye’cûc ve Me’cûc açılıp da her tepeden saldırdıkları… vakit”
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zaman geçmeksizin aşılmış geçilmiş olan bu seddin metâneti ve sûret-i
binâsı, Kur’an’da mezkûr olan evsâfa mutâbık olmadığı anlaşılıyor. Diğer
taraftan bazıları da Demirkapı Seddi demişler ve binâen‘aleyh Ye’cûc ve
Me’cûc’u bugünkü Rusya sahasında tasavvur eylemişlerdir ki bu da harab
olmuştur. Doğrusu Kur’an’daki evsâf ikisine de muntabık olmadığı gibi,
diğer yerlerde mâlum olabilen sedlerin de hiçbirine uymuyor. Allahu
a‘lem Kur’ân’ın haber verdiği bu redim Zülkarneyn’den onun yapılmasını
talep eden kavmin bu sayede teşkil ettikleri hey’et-i ictimâ‘iyeleri olsa
gerektir ki, demir kütleleri gibi salâbetli olan unsurlarına akıtılan feyz-i
rabbânî ile teşekkül etmiş maddî ve mânevî bir sed demek olur. Eğer
[3292] bu kavim, müfessirînin naklettikleri vechile Türk idiyse burada
Zülkarneyn’e kuvvetle yardım eden Türklerin mâzîde Arz’ı fesaddan
kurtarmak için ettikleri hizmetin ehemmiyeti iş‘âr edilmiş olduğu gibi,
bi‘set-i seniyyeden sonra İslâm’a yapacakları hizmete de işaret edilmiş1
demektir. Ve şu hâlde Türklerin inkırâzı, Ye’cûc ve Me’cûc seddinin
yıkılması ve nizâm-ı Arz’ın fesâdı demek olacaktır ki eşrât-ı Sâ‘at’tendir.
Hâsılı şark u garbı dolaşan Zülkarneyn’in en büyük işi, mahza bir
rahmet-i rabbâniye olan bu redmin inşâsıdır ki, yıkılması yeryüzünde
beşeriyetin pek büyük bir felâketi olacaktır.
Nizamüddin Hasen Nîsâbûrî Garâibü’l-Kur’an ve Regāibü’l-Furkân
nâmındaki tefsirinde buraya müte‘allik te’vîlât-ı sûfiyeden olmak
üzere der ki: “İnsan için terbiye ve irşad ile tahsîli mümkin bir kemâl-i
meknûn ve bir kenz-i medfûn bulunduğu beyan edildikten sonra
Zülkarneyn kıssasıyla şu da beyan edilmiş oluyor ki Arz’da hilâfete
müstahik olan ancak insân-ı kâmildir, o ise iki cânibe yani hem âlem-i
ervah cânibine ve hem âlem-i eşbâh cânibine mâlik olan Zülkarneyn’dir.
Çünkü ona Arz’da temkin verilmiş ve vesâit ü esbâb âleminde her
şeyin sebebine erdirilmiştir. Bu suretle o hem nefsinde kâmil hem de
gayrısını mükemmil olmuştur. Binâen‘aleyh bir sebep tâkip ederek
aşağı âleme doğru gitti ki o rûh-i insânî güneşinin mağribidir. Onu bir
1

B: “eylemiş”.
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ayn-i hami’ede batıyor buldu ki o âlem-i tabiat ve ecsâddır. Ve orada
bir kavim buldu; onlar kuvâ-yı bedeniye ve nüfûs-i arzıyedir. ‘Yâ Ze’lkarneyn’ dedik, ‘ya onları riyâzât bıçağı ve mücahede kılıcıyla öldürmek
suretiyle ta‘zîb edeceksin, yahut da haklarında rıfk u müdârâ ile
güzellik yapacaksın.’ ‘Hâ’ dedi, ‘hâssıyetini mevzi‘inin gayrıda isti‘mâl
ile alçaltarak zulüm edene azab edeceğiz, arzu ve murâdının hilâfına
kahr eyleyeceğiz, sonra Rabbi olan Allah teâlâ’ya reddolunacak, O da
[3293] onu te’bîd1 azabıyla ta‘zîb edecek. İman edip sâlih amel yapana
ise mükâfat olarak hüsnâ var ki, o vusul ve visal makamıdır. Hem ona
emirlerimizden yüsr söyleyeceğiz ki o da fenâ ve mücahededen sonra
hafiflik ve istirahattir. Sonra ervâh âlemine vusul esbâbından bir sebep
tâkip etti ki, o insanın nefs-i nâtıkası güneşinin2 matla‘ıdır. Onu cismânî
alâkalardan tecerrüd etmiş bir kavim üzerine doğuyor buldu. Nihâyet
iki sed arasına vardığında ki o ta‘ayyüş ve temeddün âlemi ve bedenin
salâhı -me‘âda doğru cismâniyet suretiyle kıyam ve kıvâmı- esbâbının
sâha-i cevelânıdır. Onların önünde hemen hemen söz anlamayacak gibi
bir kavim buldu, bunlar, gāye-i emirleri cehl-i basit olan avam, dediler
ki: ‘Ye’cûc ve Me’cûc, yani muhtelif tabiat kuvvetleri beşeriyet arzında
havâssını mâ-hulika-lehinin gayrısında kullanarak fesad yapıyorlar. Biz
sana harc versek, terk-i vücud ve bezl-i mevcud etsek de bize bir sed
yapıversen olur mu?’ ‘Bana’ dedi, ‘kuvvet ile, yani himmet-i sârife ve
azîmet-i sâdıka ile yardım edin, demir kütleleri yani melekât-ı râsiha
yahut demir gibi sağlam kalbler getirin, iki ucu denkleştirince, ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺪ
 إﻟﻰ اﻟﻠﺤﺪolunca üfleyin!’ dedi; ‘ezkâr u evrâda devam edin.’ Nihâyet kalb
demirinde tâat ve zikir harâretinin tesiriyle onu ateş hâline getirince,
‘getirin’ dedi, ‘ona bakır kaynağı dökeyim. Şeytanın hilesi işlemeyecek
vechile o kalblerin içine mahabbet cevheri, metânet kimyâsı dökeyim de
ona Rahmân’ın mâsivâsı yükselemesin.’” 3ﺣﺴﺒﻲ اﷲ وﺣﺪﻩ
1
2
3

B: “te’dîb”.
B: “güneşin”.
Nîsâbûrî, Garâibu’l-Kur’ân, IV, 464-465:
 أراد أن ﻳﺒﲔ أن اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻜﺎﻣﻞ إﳕﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﳋﻼﻓﺔ ﰲ اﻷرض، ﳌﺎ ﺑﲔ ﻹﻧﺴﺎن ﻛﻤﺎﻻ ﻣﻜﻨﻮﻧﺎ وﻛﻨﺰا ﻣﺪﻓﻮﻧﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻪ ﲢﺼﻴﻠﻪ ﺑﺎﻟﱰﺑﻴﺔ واﻹرﺷﺎد:اﻟﺘﺄوﻳﻞ
 ﻷﻧﻪ أوﰐ اﻟﺘﻤﻜﲔ ﰲ اﻷرض وأﺗﻰ أﺳﺒﺎب ﻛﻞ ﺷﻲء ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ،وﻫﻮ ذو اﻟﻘﺮﻧﲔ اﻟﺬي ﻣﻠﻚ اﳉﺎﻧﺒﲔ أﻋﲏ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺎﱂ اﻷرواح وﺟﺎﻧﺐ ﻋﺎﱂ اﻷﺷﺒﺎح
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?Zülkarneyn’in sözü hitam buldu. Şimdi bakın va‘d-i Hak nasıldır
Hak teâlâ buyuruyor ki:

ِ ِ
ِ
ﺿﻨَﺎ
َوﺗ َ َﺮ ْﻛﻨَﺎ ﺑ َ ْﻌ َ
ﺎﻫ ْﻢ َﺟ ْﻤ ًﻌﺎ ۙ ﴿َ ﴾٩٩و َﻋ َﺮ ْ
اﻟﺼﻮرِ ﻓَ َﺠ َﻤ ْﻌﻨَ ُ
ﻀ ُﻬ ْﻢ ﻳ َ ْﻮ َﻣﺌ ٍﺬ ﻳ َ ُﻤ ُ
ﻮج ۪ﻓﻲ ﺑ َ ْﻌ ٍﺾ َوﻧُﻔ َﺦ ﻓﻲ ُّ
ِ ِ
ﺖ اَ ْﻋ ُﻴ ُﻨ ُﻬ ْﻢ ۪ﻓﻲ ِﻏﻄَٓﺎ ٍء َﻋ ْﻦ ِذ ْﻛﺮ۪ي َوﻛَﺎﻧُﻮﺍ َﻻ
ﻳﻦ ﻛَﺎﻧ َ ْ
َﺟﻬَﻨ َّ َﻢ ﻳ َ ْﻮ َﻣ ِﺌ ٍﺬ ﻟ ْﻠﻜَﺎﻓ ۪ﺮ َﻦ َﻋ ْﺮ ً
ﺿﺎ ۙ ﴿ ﴾١٠٠اَﻟ َّ۪ﺬ َ
ِ
ﻳﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮ ٓوﺍ اَ ْن ﻳَﺘ َّ ِﺨ ُﺬوﺍ ِﻋﺒَﺎ ۪دي ِﻣ ْﻦ دُ ۪
وﻧ ٓﻲ اَ ْوﻟِﻴَٓﺎءَ ۜ اِﻧَّٓﺎ
ﻮن َﺳ ْﻤ ً ۟
ﻴﻌ َ
ﺐ اﻟ َّ۪ﺬ َ
ﻳ َ ْﺴﺘَ ۪ﻄ ُ
ﻌﺎ ﴿ ﴾١٠١اَﻓَ َﺤﺴ َ
ﺿ َّﻞ
اَ ْﻋﺘَ ْﺪﻧَﺎ َﺟﻬَﻨ َّ َﻢ ﻟ ِ ْﻠﻜَﺎﻓِ ۪ﺮ َﻦ ﻧُ ُﺰ ًﻻ ﴿ ﴾١٠٢ﻗُ ْﻞ َﻫ ْﻞ ﻧُﻨَ ّ ِﺒﺌُﻜُ ْﻢ ﺑ ِ ْ
ﺎﻻ َ ْﺧ َﺴ ۪ﺮ َﻦ اَ ْﻋ َﻤ ً
ﻳﻦ َ
ﺎﻻۜ ﴿ ﴾١٠٣اَﻟ َّ۪ﺬ َ
ِ
ِ
ﻳﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮوﺍ
ﻮن ُﺻ ْﻨ ًﻌﺎ ﴿ُ ﴾١٠٤او۬ﻟٰ ٓ ِﺌ َ
ﻮن اَﻧ َّ ُﻬ ْﻢ ﻳُ ْﺤ ِﺴ ُﻨ َ
َﺳ ْﻌ ُﻴ ُﻬ ْﻢ ﻓﻲ ا ْﻟ َﺤ ٰﻴﻮ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ َو ُﻫ ْﻢ ﻳ َ ْﺤ َﺴ ُﺒ َ
ﻚ اﻟ َّ۪ﺬ َ
ِ ِ
ﺑِﺎٰﻳ َ ِ
اؤ ۬ ُﻫ ْﻢ
ﻴﻢ ﻟ َُﻬ ْﻢ ﻳ َ ْﻮمَ ا ْﻟ ِﻘ ٰﻴ َﻤﺔِ َو ْز ًﻧﺎ ﴿ٰ ﴾١٠٥ذﻟ ِ َ
ﻚ َﺟ َﺰ ٓ ُ
ﺎت َرﺑّ ِﻬِ ْﻢ َوﻟﻘَٓﺎﺋ ۪ﻪ ﻓَ َﺤ ِﺒﻄ َْﺖ اَ ْﻋ َﻤﺎﻟُ ُﻬ ْﻢ ﻓَ َﻼ ﻧُ ۪ﻘ ُ
ِ
ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ َو َﻋ ِﻤﻠُﻮﺍ اﻟﺼﺎﻟ ِ َﺤ ِ
ﺎت
َﺟﻬَﻨ َّ ُﻢ ﺑ ِ َﻤﺎ ﻛَ َﻔ ُﺮوﺍ َوﺍﺗ َّ َﺨ ُﺬٓوﺍ ٰاﻳَﺎ ۪ﺗﻲ َو ُر ُﺳ ۪ﻠﻲ ُﻫ ُﺰ ً
وﺍ ﴿ ﴾١٠٦ا َّن اﻟ َّ ۪ﺬ َ
َّ
ِ
ﻮن َﻋ ْﻨﻬَﺎ ِﺣ َﻮ ًﻻ ﴿﴾١٠٨
ﻳﻦ ۪ﻓﻴﻬَﺎ َﻻ ﻳ َ ْﺒ ُﻐ َ
ﻛَﺎﻧ َ ْ
ﺖ ﻟ َُﻬ ْﻢ َﺟﻨ َّ ُ
ﺎت ا ْﻟ ِﻔ ْﺮد َ ْو ِس ﻧُ ُﺰ ًﻻ ۙ ﴿َ ﴾١٠٧ﺧﺎﻟ ۪ﺪ َ
[3294] Meâl-i Şerîfi
Ve o gün onları bırakıvermişizdir, bir kısmı diğerinin içinde
dalgalanıyorlar. Sûr’a da üfürülmüştür, artık hepsini toplamış
da toplamışızdır (99). Ve cehennemi o gün kâfirlere bir gösteriş
]göstermişizdir (100). Onlar ki Beni ihtar eden âyetlerimden [3295
gözleri bir gıtâ’ içinde idi, işitmeye de tahammül edemiyorlardı (101).
Ya o kâfirler Beni bırakıp da kullarımı kendilerine mevlâ ittihaz
واﻷﺳﺒﺎب ،ﻓﺒﺬﻟﻚ ﻳﺼﲑ ﻛﺎﻣﻼ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻜﻤﻼ ﻟﻐﲑﻩ” .ﻓﺄﺗﺒﻊ ﺳﺒﺒﺎ“ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻋﺎﱂ اﻟﺴﻔﻠﻲ وﻫﻮ ﻣﻐﺮب ﴰﺲ اﻟﺮوﺣﻲ اﻹﻧﺴﺎﱐ ”وﺟﺪﻫﺎ ﺗﻐﺮب
ﰲ ﻋﲔ ﲪﺌﺔ“ ﻫﻲ ﻋﺎﱂ اﻟﻘﻮى واﻟﻄﺒﺎﺋﻊ واﻷﺟﺴﺎد ”ووﺟﺪ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻗﻮﻣﺎ“ ﻫﻢ اﻟﻘﻮى اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﻨﻔﻮس اﻷرﺿﻴﺔ ”ﻗﻠﻨﺎ ﻳﺎ ذا اﻟﻘﺮﻧﲔ إﻣﺎ أن ﺗﻌﺬب“ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﺑﺴﻜﲔ
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ وﺳﻴﻒ ا ﺎﻫﺪة ”وإﻣﺎ أن ﺗﺘﺨﺬ ﻓﻴﻬﻢ ﺣﺴﻨﺎ“ ﻫﻮ اﻟﺮﻓﻖ واﳌﺪاراة ”ﻗﺎل أﻣﺎ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ“ ﺑﻮﺿﻊ ﺧﺎﺻﻴﺘﻪ واﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰲ ﻏﲑ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ”ﻓﺴﻮف ﻧﻌﺬﺑﻪ“ ﺑﻘﻬﺮﻩ
ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺮادﻩ وﻫﻮاﻩ ”ﰒ ﻳﺮد إﱃ رﺑﻪ“ وﻫﻮ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻳﺮﺑﻴﻪ ”ﻓﻴﻌﺬﺑﻪ ﻋﺬاﺑﺎ ﻧﻜﺮا“ ﻫﻮ اﳌﻨﻊ ﻋﻦ ﻣﺸﺘﻬﻴﺎﺗﻪ ،أو ﻳﺮد إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻴﻌﺬﺑﻪ
ﺑﻌﺬاب اﻟﺒﻌﺪ واﻟﻘﻄﻴﻌﺔ” .وأﻣﺎ ﻣﻦ آﻣﻦ وﻋﻤﻞ ﺻﺎﳊﺎ ﻓﻠﻪ ﺟﺰاء اﳊﺴﲎ“ ﻫﻮ ﻣﻘﺎم اﻟﻮﺻﻮل واﻟﻮﺻﺎل ”وﺳﻨﻘﻮل ﻟﻪ ﻣﻦ أﻣﺮﻧﺎ ﻳﺴﺮا“ ﻫﻮ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ واﻻﺳﱰاﺣﺔ ﺑﻌﺪ
اﻟﻔﻨﺎء وا ﺎﻫﺪة ”ﰒ أﺗﺒﻊ“ أﺳﺒﺎب اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻋﺎﱂ اﻷرواح وﻫﻮ ﻣﻄﻠﻊ ﴰﺲ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ”وﺟﺪﻫﺎ ﺗﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﻮم“ ﳎﺮدﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﺋﻖ اﳉﺴﻤﺎﻧﻴﺔ
واﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺴﺎﺗﺮة اﳉﺴﺪاﻧﻴﺔ ”ﺣﱴ إذا ﺑﻠﻎ ﺑﲔ اﻟﺴﺪﻳﻦ“ وﻫﻮ ﻋﺎﱂ اﻟﺘﻌﻴﺶ واﻟﺘﻤﺪن واﳉﻮﻻن ﰲ ﺟﻮ أﺳﺒﺎب ﻗﻮام اﻟﺒﺪن وﻗﻴﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳉﺴﻤﺎﻧﻴﺔ إﱃ ﺻﻼح
اﳌﻌﺎد وﻧﻈﺎﻣﻪ ”وﺟﺪ ﻣﻦ دو ﻤﺎ ﻗﻮﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﺎدون ﻳﻔﻘﻬﻮن ﻗﻮﻻ“ وﻫﻢ اﻟﻌﻮام اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺼﺎرى أﻣﺮﻫﻢ اﳉﻬﻞ اﻟﺒﺴﻴﻂ ”إن ﻳﺄﺟﻮج وﻣﺄﺟﻮج“ اﻟﻘﻮى واﻟﻄﺒﺎﺋﻊ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
”ﻣﻔﺴﺪون ﰲ اﻷرض“ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺧﻮاﺻﻬﺎ ﰲ ﻏﲑ ﻣﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﻫﻲ ﻷﺟﻠﻬﺎ ”ﻓﻬﻞ ﳒﻌﻞ ﻟﻚ ﺧﺮﺟﺎ“ ﻫﻮ ﺗﺮك اﻟﻮﺟﻮد وﺑﺬل اﳌﻮﺟﻮد” .ﻓﺄﻋﻴﻨﻮﱐ ﺑﻘﻮة“ ﻤﺔ
ﺻﺎرﻓﺔ وﻋﺰﳝﺔ ﺻﺎدﻗﺔ ”آﺗﻮﱐ زﺑﺮ اﳊﺪﻳﺪ“ ﻣﻠﻜﺎت راﺳﺨﺔ وﻫﻴﺌﺎت ﺛﺎﺑﺘﺔ أو ﻗﻠﻮﺑﺎ ﻫﻦ ﻛﺎﳊﺪﻳﺪ ﰲ اﳌﻀﺎء ،وﻛﺎﳉﺒﺎل اﻟﺮاﺳﻴﺎت ﰲ اﻟﺒﻘﺎء ”ﺣﱴ إذا ﺳﺎوى“ ﻋﺮض
ﻣﺎ ﺑﲔ ﻃﺮﰲ اﻟﻌﻤﺮ ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﻣﻦ اﳌﻬﺪ إﱃ اﻟﻠﺤﺪ ”ﻗﺎل اﻧﻔﺨﻮا“ ﺑﺎﳌﺪاوﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷذﻛﺎر واﻷوراد ”ﺣﱴ إذا ﺟﻌﻠﻪ ﻧﺎرا“ ﺑﺘﺄﺛﲑ ﺣﺮارة اﻟﻄﺎﻋﺔ واﻟﺬﻛﺮ ﰲ ﺣﺪﻳﺪ اﻟﻘﻠﺐ
”ﻗﺎل آﺗﻮﱐ أﻓﺮغ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻄﺮا“ ﻫﻮ ﺟﻮﻫﺮ اﶈﺒﺔ وﻛﻴﻤﻴﺎء اﻹﺧﻼص اﻟﻨﺎﻓﺬ ﰲ ﺳﻮﻳﺪات اﻟﻘﻠﻮب ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﻨﻔﺬ ﻓﻴﻪ ﻛﻴﺪ اﻟﺸﻴﻄﺎن وﻻ ﻳﻌﻠﻮﻩ ﻣﺎ ﺳﻮى اﻟﺮﲪﻦ ،اﷲ ﺣﺴﱯ.
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edeceklerini mi zannettiler? Biz cehennemi o kâfirler için bir konukluk
hazırladık (102). “Size” de, “amelleri en ziyade hüsrâna gidenleri haber
vereyim mi?” (103). Onlar ki dünyâ hayatta saʿyleri boşa gitmektedir de
kendilerini zannederler ki cidden güzel sanat yapıyorlar (104). Bunlar
işte o kimselerdir ki Rablerinin âyetlerine ve likāsına küfretmişlerdir
de hayır nâmına yaptıkları bütün amelleri heder olmuştur, artık
kıyamet günü Biz onlara hiçbir vezin tutturmayız (105). İşte böyle
onların cezâları cehennemdir, çünkü küfretmişler ve Benim âyetlerimi
ve peygamberlerimi eğlence yerine tutmuşlardır (106). İman edip sâlih
sâlih ameller işleyen kimselere gelince, onlar için firdevs cennetleri bir
konukluk olmuştur (107). İçlerinde muhalled olmak üzere kalırlar,
onlardan çıkmak istemezler (108).
Bu tezkir ve ihtârı kâfi görmeyip de daha ziyade tafsil isteyenlere karşı
yâ Muhammed!

ِ
ِ ادا ﻟِﻜَﻠِ َﻤ
ﺎت َرﺑّ۪ﻲ َوﻟ َْﻮ ِﺟ ْﺌﻨَﺎ
َ َُﻗ ْﻞ ﻟ َْﻮ ﻛ
ُ ﺎت َر ۪ﺑّﻲ ﻟ َﻨَ ِﻔ َﺪ ا ْﻟﺒَ ْﺤ ُﺮ ﻗَ ْﺒ َﻞ اَ ْن ﺗ َ ْﻨ َﻔ َﺪ ﻛَﻠِ َﻤ
ً ﺎن ا ْﻟﺒَ ْﺤ ُﺮ ﻣ َﺪ
ِ
ِ
ِ
ِ ـﻤٓﺎ اِﻟٰﻬﻜُ ْﻢ اِﻟ ٌٰﻪ َو
ﺎن
َ َﺍﺣ ٌﺪ ۚ ﻓَ َﻤ ْﻦ ﻛ
ٰ ُـﻤٓﺎ اَﻧَﺎ ۬ ﺑ َ َﺸ ٌﺮ ﻣ ْﺜﻠُﻜُ ْﻢ ﻳ
َ َّ ﴾ ُﻗ ْﻞ اﻧ١٠٩﴿ ﺑ ِ ِﻤ ْﺜﻠِ ۪ﻪ َﻣ َﺪ ًدا
ُ َ َّ ﻮﺣٓﻰ اﻟ ََّﻲ اَﻧ
ِ ﻳﺮﺟﻮﺍ ﻟ ِ َﻘٓﺎء رﺑ ِ ۪ﻪ ﻓَ ْﻠﻴﻌﻤ ْﻞ ﻋﻤﻼ
﴾١١٠﴿ ﺪا
ً ﺤﺎ َو َﻻ ﻳُ ْﺸﺮِ ْك ﺑ ِ ِﻌﺒَﺎدَةِ َرﺑّ ِ ۪ﻪ ٓ اَ َﺣ
ً ﺻﺎﻟ
ُ َْ
َ ً َ َ َ َْ
َّ َ
Meâl-i Şerîfi
De ki: “Eğer Rabbimin kelimâtı için deniz mürekkeb olsa idi her hâlde
Rabbimin kelimâtı tükenmeden deniz tükenirdi, bir misli de meded
getirsek bile” (109). De ki: “Ben sırf sizin [3296] gibi bir beşerim, ancak
bana şöyle vahyolunuyor1: İlâhınız ancak bir tek ilâhtır. Onun için her
kim Rabbinin likāsını arzu ederse sâlih bir amel işlesin ve Rabbinin
ibadetine hiçbir şirk2 karıştırmasın” (110).
ِ
{ }ا ْﻟﺒَ ْﺤ ُﺮCins-i bahr, bütün cinsiyle deryâlar {ادا
ً  }ﻣ َﺪA “Midâd”, fi’lasl bir şeyin uzatılmasına medar olan şeyin ismidir. Fakat örfte yazı
1
2

B: “şöyle buyuruluyor”.
B: “şerîk”.
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ِ  }ﻟِﻜَﻠِ َﻤA Kelimâtullah1 ki
yazılan mürekkebe mahsus olmuştur. {ﺎت َر ۪ﺑّﻲ
Allah teâlâ’nın ilm ü hikmeti kelimeleri {}وﻟ َْﻮ ِﺟ ْﺌﻨَﺎ ﺑ ِ ِﻤ ْﺜﻠِ ۪ﻪ َﻣ َﺪ ًدا
َ A çünkü
kelimâtullah nâmütenâhî, denizler mütenâhîdir. Mütenâhîye mütenâhî
zammının mecmû‘u da mütenâhîdir. Mütenâhînin nâmütenâhîye
ِ
intibâkı ise muhaldir, tenakuzdur. {ـﻤٓﺎ اَﻧَﺎ ۬ ﺑ َ َﺸ ٌﺮ ِﻣ ْﺜﻠُﻜُ ْﻢ
َ َّ  }ﻗُ ْﻞ اﻧDe ki: “Ben ancak
sizin gibi bir beşerim” A yani Allah teâlâ’nın cemî‘-i kelimâtını ihâta
edemem, öyle bir iddiada bulunmuyorum. Şu kadar ki {ﻮﺣٓﻰ اِﻟ ََّﻲ
ٰ ُ }ﻳbana
ِ  }اَﻧَّـﻤَٓﺎ اِﻟٰﻬﻜُ ْﻢ اِﻟٰﻪٌ َوhepinizin ilâhı ancak bir ilâhtır A
şöyle vahyolunuyor: {ﺍﺣ ٌﺪ
ُ
2
ki Allah’tır. {ﺎن ﻳ َ ْﺮ ُﺟﻮﺍ ﻟ ِ َﻘٓﺎءَ َرﺑّ ِ ۪ﻪ
ﻛ
ﻦ
ﻤ
ﻓ
}
َ
َ ْ َ َ Binâen‘aleyh her kim Rabbinin likāsını
recâ ediyorsa A Allah’ın huzûruna varmak, hesâbından kurtulup sevâbına
ermek, rızâsını bulmak veya cemâlini görmek arzu eyliyor, vâsılînden
ِ  }ﻓَ ْﻠﻴﻌﻤ ْﻞ ﻋﻤﻼsâlih -o likāya lâyık hâlis- iş
olmak ümidini besliyorsa {ﺤﺎ
ً ﺻﺎﻟ
َ ً َ َ َ َْ
ِ
ِ
۪
ِ
ِ
ِ
َ
yapsın {ﺪا
ﺣ
ا
ﻪ
ﺑ
ر
ة
ﺎد
ﺒ
ﻌ
ﺑ
ك
ﺮ
ﺸ
ﻳ
ﻻ
}و
َ
ً َ ٓ ّ َ َ َ ْ ْ ُ َ ve Rabbine ibadete hiçbir kimseyi şerîk
etmesin. A Ne yukarıda geçtiği üzere Allah’ın âyet ve likāsına küfredenler
gibi şirk-i celî, ne de riyâ gibi bir şirk-i hafî karıştırmasın.
[3297] Sûre-i Kehf ’in bu hâtimesi Sûre-i Meryem’e intikal için ne
büyük bir esas, ne güzel bir temhid olmuştur.

1
2

B: “Kelimetullah”.
B: “Rabbimin”.

79

Hak Dini Kur’an Dili

][3298

ﺳﻮرةُ ﻣﺮَﱘ ﻣ ﱢﻜﻴﱠﺔٌ وِﻫﻲ َﲦَ ٍ
ﺎن َوﺗِ ْﺴﻌُﻮ َن آﻳَﺔً
ُ َ َْ َ َ َ َ
MERYEM SÛRESİ
Mekkîdir, Habeş hicretinden evvel Mekke’de nâzil olmuştur. Ancak
secde âyetinin [19/58] sonradan Medine’de nâzil olduğu da Mukātil’den
ﻜ ْﻢ اِ َّﻻ َوﺍرِدُ َﻫﺎ mervîdir.1 İtkān’da
َ [19/71] âyetinin dahi böyle istisnâsıو ِﺍ ْن ِﻣ ْﻨ ُ
nakledilmiştir.2
Âyetleri: Doksan sekiz veya dokuzdur.
Kelimeleri: Dokuz yüz altmış iki.
Harfleri: Üç bin sekiz yüz iki.
 harfleridir.ن ،م ،ا ،د Fâsılası:

اﻪﻠﻟِ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ اﻟﺮَّ ۪ﺣﻴ ِﻢ
ﺑ ِ ْﺴ ِﻢ ّٰ

ﻛ ٓ ٰـﻬ ٰﻴﻌٓﺺۜ ﴿ِ ﴾١ذ ْﻛﺮ َرﺣ َﻤ ِ
ﻴﺎ ﴿ ﴾٣ﻗَﺎ َل َر ِ
ب اِ ۪ﻧّﻲ
ﺖ َرﺑّ ِ َ
ﻚ َﻋ ْﺒ َﺪ ُه َزﻛَﺮِ َّﺎ ۚ ﴿ ﴾٢اِ ْذ ﻧَﺎ ٰدى َرﺑ َّ ُﻪ ﻧ ِ َﺪٓاءً َﺧ ِﻔ ًّ
ُ ْ
ٓ
ّ
ِ
ِ ِ
ﻚ رَ ِ
ﺖ
َوﻫَ َﻦ ا ْﻟﻌَ ْﻈ ُﻢ ِﻣ ۪ ّﻨﻲ َو ْ
ب َﺷ ِﻘ ًّ
ﻴﺎ ﴿َ ﴾٤وﺍ ۪ﻧّﻲ ِﺧ ْﻔ ُ
ﺍﺷﺘَﻌَ َﻞ اﻟﺮَّ ْأ ُس َﺷ ْﻴ ً
ﺒﺎ َوﻟ َْﻢ اَכ ُْﻦ ﺑ ُﺪ َﻋٓﺎﺋ َ ّ
ِ
ِ
ا ْﻟ َﻤ َﻮﺍﻟ ِ َﻲ ِﻣ ْﻦ َو َر ٓ ۪
ث ِﻣ ْﻦ
ﺐ ۪ﻟﻲ ِﻣ ْﻦ ﻟ َُﺪ ْﻧ َ
ﻴﺎۚ ﴿ ﴾٥ﻳَﺮِﺛُ ۪ﻨﻲ َو َﺮِ ُ
ﻚ َوﻟ ِ ًّ
اﻣ َﺮﺍَﺗ۪ﻲ َﻋﺎﻗ ً
ﺍءي َوﻛَﺎﻧَﺖ ْ
ﺮﺍ ﻓَﻬَ ْ
ﺍﺟﻌَ ْﻠﻪُ رَ ِ
ﻴﺎ ﴿ ﴾٦ﻳَﺎ زَﻛَﺮِ َّ ٓﺎ اِﻧَّـﺎ ﻧُـﺒَ ِّﺸ ُﺮ َك ﺑِﻐُ َ
ب رَ ِﺿ ًّ
ٰا ِل ﻳ َ ْﻌ ُﻘ َ ۗ
ـﻤﻪُ ﻳ َ ْﺤ ٰﻴ ۙﻰ ﻟ َْﻢ ﻧ َ ْﺠﻌَ ْﻞ ﻟ َﻪُ
ﻮب َو ْ
اﺳ ُ
ـﻼ ٍم ۨ ْ
ّ
ِ
ِ
ﺎل َر ِ
ﺖ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ ِﻜﺒَﺮِ
ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ َﺳ ِﻤ ًّ
ﺮﺍ َوﻗَ ْﺪ ﺑَﻠ َ ْﻐ ُ
اﻣ َﺮﺍ َ ۪ﺗﻲ َﻋﺎﻗ ً
ب اَ ّٰﻧﻰ ﻳَﻜُ ُ
ﻮن ۪ﻟﻲ ُﻏ َﻼ ٌم َوﻛَﺎﻧَﺖ ْ
ﻴﺎ ﴿ ﴾٧ﻗَ َ ّ
ﻚ َﺷ ْﻴ ًٔـﺎ ﴿ ﴾٩ﻗَﺎ َل
ﻴﺎ ﴿ ﴾٨ﻗَﺎ َل ﻛَ ٰﺬﻟ ِ َ ۚ
ﻚ ُﻫﻮَ َﻋﻠ َ َّﻲ ﻫَ ّ ِﻴ ٌﻦ َوﻗَ ْﺪ َﺧﻠ َ ْﻘﺘُ َ
ﻚ ﻗَﺎ َل رَﺑُّ َ
ِﻋ ِﺘ ًّ
ﻚ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ َوﻟ َْﻢ ﺗ َ ُ
ِ
َر ِ
ﺚ ﻟ َﻴَﺎ ٍل َﺳﻮِ ًّﺎ ﴿ ﴾١٠ﻓَ َﺨ َﺮ َج َﻋﻠٰﻰ ﻗَ ْﻮ ِﻣ ۪ﻪ ِﻣ َﻦ
ﺎس ﺛَﻠٰ َ
اﺟﻌَ ْﻞ ۪ﻟ ٓﻲ ٰاﻳَﺔ ً ۜﻗَﺎ َل ٰاﻳ َ ُﺘ َ
ب ْ
ﻚ اَ َّﻻ ﺗُﻜَﻠّ َﻢ اﻟﻨ َّ َ
ّ
Mukātil b. Süleyman, Tefsîr, II, 619:
ﺳﻮرة ﻣﺮﱘ ﻣﻜﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ .إﻻ آﻳﺔ ﺳﺠﺪ ﺎ ﻓﺈ ﺎ ﻣﺪﻧﻴﺔ.
Süyûtî, el-İtkān fî ulûmi’l-Kur’ân, thk. Muhammed Ebü’l-Fadl İbrâhim, el-Hey’etü’l-Mısrıyyetü’l-Âmme li’l-Kitâb, 1394/1974, I, 61:
َﻣ ْﺮﱘَُِ ْ :
ﲏ ِﻣﻨـَْﻬﺎ آﻳَﺔُ اﻟ ﱠﺴ ْﺠ َﺪ ِة َوﻗـَْﻮﻟُﻪَُ :وإِ ْن ِﻣْﻨ ُﻜ ْﻢ إِﱠﻻ َوا ِرُد َﻫﺎ.
اﺳﺘُﺜْ َ

1
2
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ٍ
ِ ِ
ِ ا ْﻟ ِﻤ ْﺤ َﺮ
ﺎه
ًّ ﺍب ﻓَﺎ َْو ٰﺣٓﻰ اِﻟ َْﻴﻬِ ْﻢ اَ ْن َﺳ ّ ِﺒ ُﺤﻮﺍ ﺑُ ْﻜ َﺮ ً َو َﻋ ِﺸ
ُ َﺎب ﺑ ِ ُﻘﻮَّ ۜ َوﺍٰﺗ َ ْﻴﻨ
َ َ﴾ ﻳَﺎ ﻳ َ ْﺤ ٰﻴﻰ ُﺧﺬ ا ْﻟﻜﺘ١١﴿ ﻴﺎ
ِ ِ ًّ ﴾ وﺑ١٣﴿ ۙ ﻴﺎ
ﺎرﺍ
ًّ ﺎن ﺗ َ ِﻘ
ًّ ﺻ ِﺒ
َ َﺎﻧﺎ ِﻣ ْﻦ ﻟ َُﺪﻧَّﺎ َو َز ٰﻛﻮ ً ۜ َوﻛ
ً َّ ﺮﺍ ﺑ ِ َﻮﺍﻟ َﺪ ْﻳﻪ َوﻟ َْﻢ ﻳَﻜُ ْﻦ َﺟﺒ
ً َ﴾ َو َﺣﻨ١٢﴿ ۙ ﻴﺎ
ََ
َ َا ْﻟ ُﺤ ْﻜﻢ
ِ
ِ
﴾١٥﴿ ﻴﺎ
۟ ًّ ﺚ َﺣ
ُ َﻮت َو َ ْﻮمَ ﻳُ ْﺒﻌ
ًّ َﻋ ِﺼ
ُ ﴾ َو َﺳ َﻼ ٌم َﻋﻠ َ ْﻴﻪ ﻳ َ ْﻮمَ ُوﻟ َﺪ َو َ ْﻮمَ ﻳ َ ُﻤ١٤﴿ ﻴﺎ
[3299] Meâl-i Şerîfi
Kâf-Hâ-Yâ-Ayn-Sâd (1). Rabbinin rahmetini bir anış Zekeriyyâ kuluna
(2). O vakit ki1 Rabbine nidâ etmişti, gizli bir nidâ (3). Demişti: “Yâ
Rab! İşte ben artık kemik gevşedi benden, ve baş bembeyaz alev aldı,
Sana dua ile ise Rabbim hiçbir zaman bedbaht [3300] olmadım (4).
Bu hâlimle ben arkamdan yerime kalacak taʿallukāttan endişedeyim,
hâtunum da akīm bulundu, onun için bana bir velî ihsan eyle (5). Ki
hem benim mirasımı hem Yaʿkūb hânedânının mirasını ala, hem de
onu rızâya mazhar kıl Rabbim!” (6). “Ey Zekeriyyâ! Haberin olsun
Biz sana bir oğul tebşir ediyoruz, adı Yahyâ, bundan evvel hiçbir adaş
yapmadık ona” (7). Dedi: “Yâ Rab! Benim için bir oğul nereden olacak:
Hâtunum akīm bulunuyor, ben de ihtiyarlıktan kağşamak derecesine
geldim” (8). Buyurdu: “Öyle, fakat Rabbin buyurdu ki o Bana kolaydır.
Bundan evvel seni yarattım, hâlbuki hiçbir şey değildin” (9). Dedi: “Yâ
Rab! Bana bir alâmet yap.” Buyurdu ki: “Alâmetin, sapsağlam olduğun
hâlde üç gece nâsa söz söyleyememendir” (10). Derken mihraptan
kavmine karşı çıktı da ‘‘sabah ve akşam tesbih edin” diye onlara işaret
verdi (11). “Ey Yahyâ! Kitabı kuvvetle tut” (dedik) ve daha sabî iken
ona hikmet verdik (12). Hem de ledünnümüzden bir rikkat ve bir
pâklık, ki çok takvâ-şiʿâr idi (13). Ve vâlideynine ihsankâr idi; cebbâr,
isyankâr değil idi (14). Selâm ona hem doğduğu gün, hem öleceği gün,
hem de diri olarak baʿs olunacağı gün (15).
{ﺺ
ٓ ٓ  }ﻛ ٓ ٰـﻬ ٰﻴﻌKâf hâ yâ ayn sâd, bu sûrenin bir ismidir. Murâdını Allah bilir.
Ma‘amâfîh bunun mefhûmu hakkında mevsûkiyeti iddia edilemeyen
1
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muhtelif bazı rivayetler de vardır. İbn Merdûye’nin1 tahrîcine göre
Ümmühânî’den Resûlullah’ın şöyle buyurduğu mervîdir: “Kâfî Hâdî’sin
yâ Âlim-i Sâdık.”2 Hazret-i Ali’nin de ﺺ اِ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟِﻲ
ۤ  ﻳَﺎ ۤﻛ ٰﻬﻴـٰۤﻌdiye dua ettiği
3
4
rivayet edilmiştir ki esmâullahdan demek olur. İbn Abbas’tan da her
harfin Kebîr, Kerîm5 gibi esmâ-i ilâhiyeden birine remz olması suretiyle
birkaç mâna rivayet edilmiştir.6 Hâsılı delâlet-i vaz‘iye ile lisânen bir
mâna sâbit değildir. Delâlet-i akliye ise lâyu‘ad vücûha muhtemil olabilir.
Meselâ bunlardan başka kâf Zekeriyyâ’ya, hâ zevcesine, yâ Yahyâ’ya, ayn
Îsâ’ya, sad Mustafa’ya remz olarak sûrenin mazmûnunu bir icmal olmak
muhtemil [3301] olduğu gibi, kâf kelimâta, hâ lâhûta, yâ yakīne, ayn
ilme, sâd sıdka remz olmak suretiyle evvelki sûrenin âhirini bir7 icmal
olmak vesâire de muhtemildir. Ve binâen‘aleyh lâyu‘ad vücûh içinde
müteşâbihtir. Fâidesi de kendi kendine bırakılacak olan aklın ihtimâlât
içinde nasıl çırpındığını göstererek metâlib-i âliyeyi idrakte mertebe-i
acz ü hayretini ihtardır. Ki buna “ibtilâ-yı râsihîn” tâbir olunur.

ِ ﺎب ﻣﺮ َﻢ ۢاِ ِذ اﻧﺘَﺒ َﺬ
ِ
ت ِﻣ ْﻦ دُوﻧِﻬِ ْﻢ
ًّ ِ ﺎﻧﺎ َﺷ ْﺮﻗ
ْ ﴾ ﻓَﺎﺗ َّ َﺨ َﺬ١٦﴿ ۙ ﻴﺎ
ْ َ ْ
ً َت ﻣ ْﻦ اَ ْﻫﻠِﻬَﺎ َﻣﻜ
َ ْ َ ِ ََوﺍ ْذכ ُْﺮ ﻓﻲ ا ْﻟ ِﻜﺘ
ِ
ﻚ
َ ﴾ ﻗَﺎﻟ َْﺖ اِ ۪ﻧّ ٓﻲ اَ ُﻋﻮذُ ﺑِﺎﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ ِﻣ ْﻨ١٧﴿ ﺮﺍ َﺳﻮِ ًّﺎ
ً وﺣﻨَﺎ ﻓَﺘَ َﻤﺜ َّ َﻞ ﻟ َﻬَﺎ ﺑ َ َﺸ
ً ِﺣ َﺠ
َ ﺎﺑﺎ ﻓَﺎ َْر َﺳ ْﻠـﻨَ ٓﺎ اﻟ َْﻴﻬَﺎ ُر
ِ ۗ ِ ِ ﻮل َرﺑ
۬ َ َّ ﺎل اِﻧ
﴾ ﻗَﺎﻟ َْﺖ اَ ّٰﻧﻰ١٩﴿ ﻴﺎ
َ َ﴾ ﻗ١٨﴿ ﻴﺎ
ًّ ِﻣﺎ َزﻛ
ًّ ﺖ ﺗ َ ِﻘ
َ اِ ْن ﻛُ ْﻨ
ً ﺐ ﻟ َِﻚ ﻏُ َﻼ
َ ﻚ ﻻ ََﻫ
ّ ُ ـﻤٓﺎ اَﻧَﺎ َر ُﺳ
ِ ُّﻚ ﻗَﺎ َل َرﺑ
ۚ ﻚ ُﻫ َﻮ َﻋﻠ َ َّﻲ َﻫ ّ ِﻴ ٌﻦ
ُ َﻳ
ًّ ِﻮن ۪ﻟﻲ ُﻏ َﻼ ٌم َوﻟ َْﻢ ﻳ َ ْﻤ َﺴ ْﺴ ۪ﻨﻲ ﺑ َ َﺸ ٌﺮ َوﻟ َْﻢ اَ ُك ﺑَﻐ
ۚ ِ ِ ﴾ ﻗَﺎ َل ﻛَ ٰﺬﻟ٢٠﴿ ﻴﺎ
ُ ﻜ
1
2

3
4
5
6

7

M: “Mürdeveyhin”.
Süyûtî, ed-Dürrü’l-mensûr, V,478:
ِ
ِ
 َﻛﺎف ﻫﺎد:ﺎل
َ َﺻﺎﱀ َﻋﻦ أم َﻫﺎﻧِﺊ َﻋﻦ َر ُﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َوﺳﻠﻢ ﻗ
َ ﱯ أَﻧﻪ ُﺳﺌ َﻞ َﻋﻦ »ﻛﻬﻴﻌﺺ« ﻓَﺤﺪث َﻋﻦ أﰊ
ّ َوأﺧﺮج اﺑْﻦ ْﻣﺮَد َوﻳْﻪ َﻋﻦ اﻟْ َﻜ ْﻠ
.ﺻ ِﺎدق
َ َﻋﺎﱂ
Taberî, Câmiu’l-beyân, XVIII, 141:
. ﻳﺎ ﻛﻬﻴﻌﺺ اﻏﻔﺮ ﱄ:ﻋﻠﻲ ﻳﻘﻮل
ّ  ﻛﺎن:ﻋﻠﻲ ﻗﺎﻟﺖ
ّ ﻋﻦ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﺑﻨﺔ
B: “esmâ-i ilâhiyeden”.
B: “Alîm”.
Taberî, Câmiu’l-beyân, XVIII, 137-138; Sa lebî, el-Keşf ve’l-beyân, XVII, 326:
.« اﻟﻜﺎف ﻣﻦ »ﻛﻬﻴﻌﺺ: ﻳﻌﲏ ﺑﺎﻟﻜﺒﲑ، ﻛﺒﲑ: ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ »ﻛﻬﻴﻌﺺ« ﻗﺎل،ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ
 واﻟﻌﲔ، واﻟﻴﺎء ﻣﻦ رﺣﻴﻢ، واﳍﺎء ﻣﻦ ﻫﺎد، اﻟﻜﺎف ﻣﻦ ﻛﺮﱘ وﻛﺒﲑ: »ﻛﻬﻴﻌﺺ« ﻗﺎل: ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ َﻋﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ،ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ
. واﻟﺼﺎد ﻣﻦ ﺻﺎدق،ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻢ وﻋﻈﻴﻢ
B -“bir”.
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ِ
ِ َّ ـﻪ ٓ ٰاﻳَﺔ ً ﻟِﻠﻨ
ﺎﻧﺎ
ًّ ﺮﺍ َﻣ ْﻘ ِﻀ
َ َﺎس َو َر ْﺣ َﻤﺔ ً ِﻣﻨَّﺎ ۚ َوﻛ
ْ ﺎﻧﺘَﺒَ َﺬ
ْ َ﴾ ﻓَ َﺤ َﻤﻠ َ ْﺘ ُﻪ ﻓ٢١﴿ ﻴﺎ
ً َت ﺑ ِ ۪ﻪ َﻣﻜ
ً ﺎن اَ ْﻣ
ُ َ َوﻟﻨَ ْﺠﻌَﻠ
ﺖ
ُّ ﺎض اِﻟٰﻰ ِﺟ ْﺬ ِع اﻟﻨ َّ ْﺨﻠَﺔِۚ ﻗَﺎﻟ َْﺖ ﻳَﺎ ﻟ َْﻴﺘَ ۪ﻨﻲ ِﻣ
ًّ ﻗَ ِﺼ
ُ ﺖ ﻗَ ْﺒ َﻞ ٰﻫ َﺬا َوﻛُ ْﻨ
ُ ﴾ ﻓَﺎ ََﺟٓﺎءَ َﻫﺎ ا ْﻟ َﻤ َﺨ٢٢﴿ ﻴﺎ
ِ َﻚ ﺗَﺤﺘ
ِ ُّ﴾ ﻓَﻨَﺎ ٰدﻳﻬﺎ ِﻣﻦ ﺗَﺤ ِﺘﻬَٓﺎ اَ َّﻻ ﺗَﺤ َﺰ ۪ﻧﻲ ﻗَ ْﺪ َﺟﻌَ َﻞ َرﺑ٢٣﴿ ﻴﺎ
﴾ َو ُﻫ ّﺰ۪ٓي٢٤﴿ ﻚ َﺳﺮِ ًّﺎ
ًّ ﻴﺎ َﻣ ْﻨ ِﺴ
ً ﻧ َ ْﺴ
ْ
ْ
ْ ْ َ
ِ ﻚ ﺑ ِ ِﺠ ْﺬ ِع اﻟﻨ َّ ْﺨﻠَﺔِ ﺗُﺴﺎﻗ ِ ْﻂ َﻋﻠَﻴ
ِ اِﻟ َﻴ
ﻨﺎۚ ﻓَﺎِﻣَّﺎ
ۘ ًّ ﻚ ُرﻃ ًَﺒﺎ َﺟ ِﻨ
ْ ﴾ ﻓَﻜُ ۪ﻠﻲ َو٢٥﴿ ﻴﺎ
ً ﺍﺷ َﺮﺑ۪ﻲ َوﻗَ ّ۪ﺮي َﻋ ْﻴ
ْ
ْ
َ
ِ ﻮﻟ ٓﻲ اِ ۪ﻧﻲ ﻧ َ َﺬر
ِ
﴾٢٦﴿ ۚﻴﺎ
ًّ ﻣﺎ ﻓَﻠ َ ْﻦ ُاכَﻠِّ َﻢ ا ْﻟﻴَ ْﻮمَ اِ ْﻧ ِﺴ
ً ﺗ َ َﺮ ِ َّﻦ ﻣ َﻦ ا ْﻟﺒَ َﺸﺮِ اَ َﺣ
ً ﺻ ْﻮ
ُ ْ
ّ ۪ ﺪا ۙ ﻓَ ُﻘ
َ ت ﻟﻠﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ
ِ ﺖ ﺑ ِ ۪ﻪ ﻗَﻮﻣﻬﺎ ﺗَﺤ ِﻤﻠُ ُﻪ ۜ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﻳَﺎ َﻣﺮ َ ُﻢ ﻟَﻘَ ْﺪ ِﺟ ْﺌ
ﺎن
َ َون َﻣﺎ ﻛ
َ ﺖ ٰﻫ ُﺮ
َ ﴾ ﻳَٓﺎ اُ ْﺧ٢٧﴿ ﺖ َﺷ ْﻴ ًٔـﺎ ﻓَﺮِ ًّﺎ
ْ َ ﻓَﺎَﺗ
ْ
ْ ََ ْ
ِ ﺖ ُا ُّﻣ
ِ
ﺎن
ًّ ِﻚ ﺑَﻐ
َ َﻒ ﻧُﻜَﻠِّ ُﻢ َﻣ ْﻦ ﻛ
َ ت اِﻟ َْﻴﻪِ ۠ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﻛَ ْﻴ
ْ ﺎر
ْ َ اﻣ َﺮﺍ َ َﺳ ْﻮ ٍء َو َﻣﺎ ﻛَﺎﻧ
َ ﴾ ﻓَﺎ َ َﺷ٢٨﴿ ۚﻴﺎ
ْ اَﺑُﻮك
ِ ِ ّٰ ﺎل اِ ۪ﻧﻲ ﻋﺒ ُﺪ
ِ
ِ
ِ
﴾ َو َﺟﻌَﻠ َ ۪ﻨﻲ٣٠﴿ ۙ ﻴﺎ
ًّ ﺎب َو َﺟﻌَﻠ َ ۪ﻨﻲ ﻧ َ ِﺒ
ًّ ﺻ ِﺒ
ْ َ ّ َ َ﴾ ﻗ٢٩﴿ ﻴﺎ
َ َاﻪﻠﻟ ۠ ٰاﺗَﺎﻧ َﻲ ا ْﻟﻜﺘ
َ ﻓﻲ ا ْﻟ َﻤ ْﻬﺪ
ِ
ِ
ۖ ُ ﻛﺎ اَ ْﻳ َﻦ َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ
ﺮﺍ ﺑ ِ َﻮﺍﻟ ِ َﺪﺗ۪ ۘﻲ َوﻟ َْﻢ
ًّ َ ﴾ َوﺑ٣١﴿ ۖ ﻴﺎ
ًّ ﺖ َﺣ
ً ﺎر
ُ ﺎﻟﺼﻠٰﻮ َوﺍﻟﺰَّ ٰﻛﻮ َﻣﺎ دُ ْﻣ
َ َُﻣﺒ
َّ ِ ﺻﺎ ۪ﻧﻲ ﺑ
َ ﺖ َوﺍ َ ْو
ِ
﴾٣٣﴿ ﻴﺎ
ًّ ﺚ َﺣ
ُ َﻮت َو َ ْﻮمَ اُ ْﺑﻌ
ًّ ﺎرﺍ َﺷ ِﻘ
ُ ت َو َ ْﻮمَ اَ ُﻣ
ُ ﺍﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠ َ َّﻲ ﻳ َ ْﻮمَ ُوﻟ ْﺪ
ً َّ ﻳ َ ْﺠﻌَ ْﻠ ۪ﻨﻲ َﺟﺒ
َّ ﴾ َو٣٢﴿ ﻴﺎ
[3302] Meâl-i Şerîfi
Kitapta Meryem’i de an, o vakit ki ailesinden çekildi de şark tarafında1
bir mekâna (16). Onlardan öte bir perde çekti, derken kendisine
Rûhumuzu gönderdik de düzgün bir beşer hâlinde ona temessül
ediverdi (17). (Meryem) ona “ben” dedi, [3303] “her hâlde senden
Rahmân’a sığınırım, sakınırsın eğer bir takī isen” (18). (Rûh) dedi:
“Haberin olsun ben sana gayet temiz bir oğlan vermek için sırf Rabbinin
resûlüyüm” (19). Dedi: “Benim için bir oğlan nasıl olur? Bana bir beşer
dokunmadı, ben bir kahpe de değilim” (20). Dedi “öyle, fakat Rabbin
buyurdu ki o Bana göre kolay, hem onu nâsa kudretimizin bir burhânı
ve tarafımızdan bir rahmet kılacağımız için; hem de o, bir kazâ edilmiş
emir bulunuyor” (21). Bu suretle ona hâmil oldu, ve bu hamlile uzak
bir yere çekildi (22). Derken ağrı onu bir hurma dalına götürdü, “ay”
dedi, “nolaydım bundan evvel öleydim ve unutulmuş gitmiş olaydım”
1

B: “tarafındaki”.
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(23). Derken ona altından nidâ etti: “Sakın mahzun olma, Rabbin
senin altında bir su arkı vücûda getirdi (24). Hurmanın da dalını
kendine doğru silkele, üzerine derilmiş taze hurmalar dökülsün (25).
Artık ye, iç, gözün aydın olsun; bunun üzerine şayet beşerden birini
görürsen ‘ben’ de, ‘Rahmân’a1 oruç adadım, onun için bugün hiçbir
inse söz söylemeyeceğim’” (26). Derken onu yüklenerek kavmine getirdi,
“hey Meryem!” dediler, “alimallah yumurcak bir şey getirdin (27). Ey
Hârûn’un hemşiresi, baban bir kötülük adamı değil idi, anan da bir
kahpe değil idi” (28). Bunun üzerine ona işaret etti; “beşikteki bir sabî
ile nasıl konuşuruz?” dediler (29). O dedi ki: “Haberiniz olsun ben
Allah’ın kuluyum, o bana kitap verdi ve beni bir peygamber yaptı (30).
Ve beni her nerede olsam mübarek kıldı ve berhayat olduğum müddetçe
bana namaz ve zekât tavsiye buyurdu (31). Ve beni vâlideme hürmetkâr
kıldı, bir cebbâr şakī kılmadı (32). Ve selam bana hem doğduğum gün
hem öleceğim gün, hem diri olarak baʿs olunacağım gün” (33).

ِ
ِ ِ َ َ﴾ ﻣﺎ ﻛ٣٤﴿ ون
َ ِ ٰذﻟ
َ اﺑ ُﻦ َﻣ ْﺮ َ َﻢ ۚ ﻗَ ْﻮ َل ا ْﻟ َﺤ ِّﻖ اﻟ َّ۪ﺬي ۪ﻓﻴﻪِ ﻳ َ ْﻤﺘَ ُﺮ
ۙ ﺎن ّٰﻪﻠﻟ اَ ْن ﻳَﺘ َّ ِﺨ َﺬ ﻣ ْﻦ َوﻟ َ ٍﺪ
َ
ْ ﻴﺴﻰ
َ ﻚ ۪ﻋ
ِ
ِ
وه ۜ ٰﻫ َﺬا
ُ ﺮﺍ ﻓَﺎِﻧ َّ َﻤﺎ ﻳ َ ُﻘ
ّٰ ﴾ َوﺍ َّن٣٥﴿ ۜ ﻮن
ُ ُﻮل ﻟ َُﻪ ﻛُ ْﻦ ﻓَﻴَﻜ
ً ُﺳ ْﺒ َﺤﺎﻧ َ ُﻪ ۜ اذَا ﻗَ ٰﻀٓﻰ اَ ْﻣ
ْ َاﻪﻠﻟ َ َرﺑّ۪ﻲ َو َرﺑُّﻜُ ْﻢ ﻓ
ُ ﺎﻋ ُﺒ ُﺪ
ِ
ِ
ﻳﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮوﺍ ِﻣ ْﻦ َﻣ ْﺸﻬَ ِﺪ ﻳ َ ْﻮ ٍم
ْ ﻒ
ٌ ِﺻ َﺮﺍ
َ َ ﴾ ﻓَﺎ ْﺧﺘَﻠ٣٦﴿ ﻴﻢ
ٌ ط ُﻣ ْﺴﺘَ ۪ﻘ
َ اب ﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻴ ِﻨ ِﻬ ْﻢ ۚ ﻓَ َﻮ ْ ٌﻞ ﻟﻠ َّ۪ﺬ
ُ اﻻ َْﺣ َﺰ
﴾٣٨﴿ ﺿ َﻼ ٍل ُﻣﺒ۪ ﻴ ٍﻦ
َ ﻮن ا ْﻟﻴَ ْﻮمَ ۪ﻓﻲ
َ ﴾ اَ ْﺳ ِﻤ ْﻊ ﺑِﻬِ ْﻢ َوﺍ َ ْﺑ ِﺼ ْﺮ ۙ ﻳ َ ْﻮمَ ﻳ َ ْﺄﺗُﻮﻧَﻨَﺎ ۚ ٰﻟ ِﻜ ِﻦ اﻟﻈ َّﺎﻟ ِ ُﻤ٣٧﴿ َﻋ ۪ﻈﻴ ٍﻢ
ث
ْ َوﺍ َ ْﻧ ِﺬ ْر ُﻫ ْﻢ ﻳ َ ْﻮمَ ا ْﻟ َﺤ ْﺴ َﺮ ِ اِ ْذ ُﻗ ِﻀ َﻲ
ُ ِ﴾ اِﻧَّﺎ ﻧ َ ْﺤ ُﻦ ﻧَﺮ٣٩﴿ ﻮن
َ اﻻ َْﻣ ُﺮ ۚ َو ُﻫ ْﻢ ۪ﻓﻲ ﻏَ ْﻔﻠَﺔٍ َو ُﻫ ْﻢ َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨ
ِ
﴾٤٠﴿ ۟ ﻮن
ْ
َ ض َو َﻣ ْﻦ َﻋﻠ َ ْﻴﻬَﺎ َوﺍﻟ َْﻴﻨَﺎ ﻳُ ْﺮ َﺟ ُﻌ
َ اﻻ َْر
[3304] Meâl-i Şerîfi
İşte hakkında nizâʿ edip durdukları Îsâ b. Meryem hak sözü olarak
budur (34). Allah’ın veled ittihaz etmesi hiçbir zaman olur şey değildir.
Tenzih O Sübhân’a, O bir emri murad edince sade ona “ol!” der, oluverir
(35). Hem o haberiniz olsun dedi: “Allah benim de Rabbim sizin de
1

B: “Rabbime”.
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Rabbinizdir, onun için hep O’na ibadet ediniz, işte yegâne doğru yol
budur” (36). Sonra hizibler kendi aralarında ihtilâfa düştüler, artık
büyük bir günün görülecek hâilesinden veyl o küfredenlere (37). Neler
işitecek neler görecekler onlar bize gelecekleri gün, lâkin o zâlimler
bugün açık bir dalâl içindeler1 (38). Onlar gaflet içinde iken, onlar iman
etmezlerken, o hasret gününün, o iş bitirildiği saatin dehşetini kendilerine
haber ver (39). Her hâlde Arz’a ve [3305] bütün üzerindekilere Biz vâris
olacağız Biz, ve hep onlar Bize ircâʿ, olunacaklar (40).
{ﻚ
َ ِ  } ٰذﻟİşte budur A öyle doğan ve o sözleri söyleyen bir kuldur tâ
۪ Hak kavlince Meryem’in
beşikten ba‘sine kadar {اﺑ ُﻦ َﻣ ْﺮ َ َﻢ ۚ ﻗَ ْﻮ َل ا ْﻟ َﺤ ِّﻖ
ْ َ }ﻋﻴ
oğlu Îsâ {ون
َ ُ َ  }اﻟ َّ۪ﺬي ۪ﻓﻴﻪِ ﻳ َ ْﻤki hakkında nizâ‘ edip duruyorlar. A Görülüyor
ki sûrenin başından beri ve bundan sonra nihâyetine kadar âyetler hep
elif fâsılasıyla iken bu hitapta yalnız yedi âyet arada  م نfâsılasıyla işlenmiş
bir çerçeve içine alınmıştır. Bu da gösterir ki bu âyetler, bu sûrenin asıl
maksadını anlatan karar âyetleridir ki başta nefy-i veled ile ﺎن ِ ّٰﻪﻠﻟِ اَ ْن
َ َ}ﻣﺎ ﻛ
َ
ِ
ِ
{ ﻳَﺘَّﺨ َﺬ ﻣ ْﻦ َوﻟ َ ٍﺪ ۙ ُﺳ ْﺒ َﺤﺎﻧ َ ُﻪilh... tenzih, ve lisân-ı Îsâ’dan şu suretle tevhîde davet
ِ A bu âyet, tâ yukarıdaki اِ ۪ ﻋﺒﺪ
{ﻴﻢ
ٌ ﺎﻋﺒُ ُﺪوهُ ۜ ٰﻫ َﺬا ِﺻﺮَﺍ
ّٰ }وﺍ َّن
ُ َْ ّ
ٌ ط ُﻣ ْﺴﺘَ ۪ﻘ
َ
ْ َاﻪﻠﻟ َ رَ ۪ ّ َورَﺑُّﻜُ ْﻢ ﻓ

ِاﻪﻠﻟ
ّٰ cümlesine mâtuftur. Binâen‘aleyh وﻗﺎل إن اﷲ رﰊ... demek olarak Îsâ’nın

kelâmındandır (Sûre-i Âl-i İmrân’da2 geçen nazîrine bak [3/51]). Eldeki
İncillerde dahi mezkur olan bu söz, onun nübüvvetinde davetinin
hulâsası olduğu ve tevhîdi tansis eylediği için buraya ayrıca ifraz
olunmuştur. {اب ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻴ ِﻨﻬِ ْﻢ
ْ ﻒ
َ َ  }ﻓَﺎ ْﺧﺘَﻠSonra hizibler kendi aralarından
ُ اﻻ َْﺣ َﺰ
ihtilâf çıkardılar A Yahudîler bir türlü söyledi, Nasârâ fırkaları da türlü
nizâ‘lara düştüler; kimi “Allah’ın oğlu” dediler, kimi “Allah’ın kendisidir
yere indi sonra göğe çıktı” dediler, kimi de “üçün biri” dediler, kimisi de
ِ
O’nun kulu ve peygamberi dediler {ﻳﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮوﺍ
َ  }ﻓَ َﻮ ْ ٌﻞ ﻟﻠ َّ ۪ﺬilh...

1
2

B: “içindedirler”.
M ve B: “Bakara’da”.
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[3306]

ِ َ ﺎل ِﻻَﺑ۪ﻴﻪِ ﻳَٓﺎ اَﺑ
ِ ََوﺍ ْذכ ُْﺮ ﻓِﻲ ا ْﻟ ِﻜﺘ
ﺖ ﻟ ِ َﻢ ﺗ َ ْﻌ ُﺒ ُﺪ َﻣﺎ
َ َ﴾ اِ ْذ ﻗ٤١﴿ ﻴﺎ
ًّ ﻳﻘﺎ ﻧ َ ِﺒ
َ َﻴﻢ ۜ اِﻧ َّ ُﻪ ﻛ
َ ﺎب اِ ْﺑ ٰﺮ ۪ﻫ
ً ﺎن ِﺻ ۪ ّﺪ

ِ
ِ َ ﴾ ﻳَٓﺎ اَﺑ٤٢﴿ ﻚ َﺷﻴ ًٔـﺎ
ﻚ
َ ِ ﺖ اِ ۪ﻧّﻲ ﻗَ ْﺪ َﺟٓﺎءَ ۪ﻧﻲ ِﻣ َﻦ ا ْﻟﻌِ ْﻠ ِﻢ َﻣﺎ ﻟ َْﻢ ﻳ َ ْﺄﺗ
ْ َ َﻻ ﻳ َ ْﺴ َﻤ ُﻊ َو َﻻ ﻳُ ْﺒﺼ ُﺮ َو َﻻ ﻳُ ْﻐ ۪ﻨﻲ َﻋ ْﻨ
ِ ِ
ِ َ ﴾ ﻳَٓﺎ اَﺑ٤٣﴿ ﺍﻃﺎ ﺳﻮِ ًّﺎ
ﻴﺎ
ًّ ﺎن ﻟِﻠﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ َﻋ ِﺼ
َ ََﺎن ﻛ
َ َﺎن ۜاِ َّن اﻟ َّﺸ ْﻴﻄ
َ ﺖ َﻻ ﺗ َ ْﻌ ُﺒ ِﺪ اﻟ َّﺸ ْﻴﻄ
َ ً ﻓَﺎﺗ َّ ِﺒ ْﻌ ۪ﻨ ٓﻲ اَ ْﻫﺪ َك ﺻ َﺮ
ِ ِ ﴾ ﻳٓﺎ اَﺑ٤٤﴿
ﺎل
َ َ﴾ ﻗ٤٥﴿ ﻴﺎ
َ ﺎف اَ ْن ﻳَﻤَ َّﺴ
ًّ ِ ﻮن ﻟِﻠ َّﺸ ْﻴﻄ َﺎ ِن َوﻟ
َ ُاب ِﻣ َﻦ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ ﻓَﺘَﻜ
ُ ﺖ ا ۪ﻧّ ٓﻲ اَ َﺧ
َ َ
ٌ ﻚ َﻋ َﺬ
ِ
ِ
ِ
ﻚ
ۚ َ ﴾ ﻗَﺎ َل َﺳ َﻼ ٌم َﻋﻠ َ ْﻴ٤٦﴿ ﻴﺎ
َ َّ ﻴﻢ ۚﻟ َِﺌ ْﻦ ﻟ َْﻢ ﺗ َ ْﻨﺘَﻪِ۬ َﻻ َْر ُﺟ َﻤﻨ
ًّ ِﺍﻫ ُﺠ ْﺮ ۪ﻧﻲ َﻣﻠ
َ ﺐ اَ ْﻧ
ُ ﺖ َﻋ ْﻦ ٰاﻟﻬَ ۪ﺘﻲ ﻳَٓﺎ ا ْﺑ ٰﺮ ۪ﻫ
ْ ﻚ َو
ٌ اَ َرﺍﻏ
اﻪﻠﻟِ َوﺍ َ ْد ُﻋﻮﺍ َرﺑّ ۪ۘﻲ َﻋ ٰﺴٓﻰ
َ َﺳﺎ َْﺳﺘَ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ﻟ
ّٰ ﻮن ِﻣ ْﻦ دُو ِن
ًّ ﺎن ﺑ۪ﻲ َﺣ ِﻔ
َ َ۪ﻲ اِﻧ َّ ُﻪ ﻛ
َ ﴾ َوﺍ َ ْﻋﺘَﺰِﻟُﻜُ ْﻢ َو َﻣﺎ ﺗ َ ْﺪ ُﻋ٤٧﴿ ﻴﺎ
ۜ َّﻚ َرﺑ
ِ ٓ ُﻮن ﺑ ِ ُﺪ َﻋ
اﻪﻠﻟِ ۙ َو َﻫ ْﺒﻨَﺎ ﻟ َُـﻪ ٓ اِ ْﺳ ٰﺤ َﻖ
ّٰ ون ِﻣ ْﻦ دُو ِن
ًّ ﺎء َرﺑّ۪ﻲ َﺷ ِﻘ
َ اﻋﺘَ َﺰﻟ َُﻬ ْﻢ َو َﻣﺎ ﻳ َ ْﻌ ُﺒ ُﺪ
َ اَ َّ ٓﻻ اَכ
ْ ﴾ ﻓَﻠَﻤَّﺎ٤٨﴿ ﻴﺎ
﴾٥٠﴿ ﻴﺎ
۟ ًّ ِﺎن ِﺻ ْﺪ ٍق َﻋﻠ
ًّ ﻮب َوﻛُ ًّﻼ َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ ﻧ َ ِﺒ
َ ﴾ َو َوﻫَ ْﺒﻨَﺎ ﻟ َُﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ رَ ْﺣﻤَ ِﺘﻨَﺎ َو َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ ﻟ َُﻬ ْﻢ ﻟ ِ َﺴ٤٩﴿ ﻴﺎ
ۜ َ َو َ ْﻌ ُﻘ

[3307] Meâl-i Şerîfi
Kitapta İbrâhim’i de an, çünkü o bir sıddîk, bir peygamber idi (41). Bir
vakit babasına demişti: “A babacığım! O işitmez, görmez ve sana hiç
fâidesi olmaz şeylere niçin taparsın? (42). A babacığım, emin ol bana
ilimden sana gelmeyen hakikat geldi, gel bana uy da seni bir düz yola
çıkarayım (43). Babacığım Şeytan’a tapma, çünkü Şeytan Rahmân’a
âsî oldu (44). Babacığım, ben cidden korkarım ki sana o Rahmân’dan
bir azab dokunur da Şeytan’a yâr olursun” (45). “Sen” dedi, “benim
mâbudlarımdan geçmek mi istiyorsun yâ İbrâhim! Yemin ederim ki eğer
vazgeçmezsen seni muhakkak recm ederim, hem beni uzun müddet bırak
git” (46). Dedi: “Selâm sana, senin için Rabbime istiğfar edeceğim, çünkü
O bana çok lütufkârdır (47). Hem sizi Allah’tan başka taptıklarınızla
bırakıp çekilirim de Rabbime dua ederim, umulur ki Rabbime dua ile
bedbaht olmam” (48). Vaktâ ki1 onları ve Allah’tan başka taptıklarını
bırakıp çekildi, biz de ona İshak’ı ve Yaʿkūb’u bahşeyledik ve her birini
birer peygamber yaptık (49). Ve bunlara rahmetimizden ihsanlar eyledik
ve hepsine dillerde yüksek bir yâd-ı sıdk verdik (50).
1

B: “Vaktiyle”.

85

86

MERYEM SÛRESİ - Hak Dini Kur’an Dili

ِ ِ ﺎه ِﻣ ْﻦ َﺟﺎﻧ
ِ ََوﺍ ْذכ ُْﺮ ﻓِﻲ ا ْﻟ ِﻜﺘ
ﺐ
ً ﺎن َر ُﺳ
ًّ ﻮﻻ ﻧ َ ِﺒ
َ َﺼﺎ َوﻛ
َ َﻮﺳ ۘﻰ اِﻧ َّ ُﻪ ﻛ
ً َ ﺎن ُﻣ ْﺨﻠ
ُ َ﴾ َوﻧَﺎد َ ْﻳﻨ٥١﴿ ﻴﺎ
ٰ ﺎب ُﻣ
ِ
ِ
﴾٥٣﴿ ﻴﺎ
ْ ِاﻟﻄ ُّﻮر
ًّ ون ﻧ َ ِﺒ
ًّ ﺎه ﻧ َ ِﺠ
َ ﺎه ٰﻫ ُﺮ
ُ ﴾ َو َو َﻫ ْﺒﻨَﺎ ﻟ َُﻪ ﻣ ْﻦ َر ْﺣ َﻤﺘﻨَ ٓﺎ اَ َﺧ٥٢﴿ ﻴﺎ
ُ َاﻻ َْﻳ َﻤ ِﻦ َوﻗَﺮَّ ْﺑﻨ

[3308] Meâl-i Şerîfi
Kitapta Mûsâ’yı da an, çünkü o bir muhlis idi ve bir resul bir peygamber
idi (51). Hem ona Tûr’un cânib-i eymeninden nidâ ettik, hem de onu
makām-ı münâcâtta mertebe-i kurba erdirdik (52). Ve rahmetimizden
ona biraderi Hârûn’u da bir peygamber olarak ihsan eyledik (53).

ِ
ِ ِ َوﺍ ْذכُﺮ ﻓِﻲ ا ْﻟ ِﻜﺘ
ِ ﺎن ﺻ
ﺎن ﻳ َ ْﺄ ُﻣ ُﺮ
ً ﺎن َر ُﺳ
ًّ ﻮﻻ ﻧ َ ِﺒ
َ َ﴾ َوﻛ٥٤﴿ ۚﻴﺎ
َ َﺎد َق ا ْﻟ َﻮ ْﻋ ِﺪ َوﻛ
َ
ْ
َ َ َﺎب ا ْﺳ ٰﻤ ۪ﻌﻴ َ ۘﻞ اﻧ َّ ُﻪ ﻛ
ِ
ِ
﴾٥٥﴿ ﻴﺎ
ًّ ﺎن ِﻋ ْﻨ َﺪ َرﺑّ ِ ۪ﻪ َﻣ ْﺮ ِﺿ
َ َﺎﻟﺼ ٰﻠﻮ َوﺍﻟﺰَّ ٰﻛﻮ ۖ َوﻛ
َّ ِ اَ ْﻫﻠ َ ُﻪ ﺑ
Meâl-i Şerifi
Kitapta İsmâil’i de an, çünkü o cidden vaadinde sâdık idi ve bir resul,
bir peygamber idi (54). Ve hânedânına namaz ve zekât ile emrederdi
ve Rabbinin indinde marzî idi (55).

ِ ِ َوﺍ ْذכُﺮ ﻓِﻲ ا ْﻟ ِﻜﺘ
﴾٥٧﴿ ﻴﺎ
ۗ ًّ ﻳﻘﺎ ﻧ َ ِﺒ
ًّ ِﺎﻧﺎ َﻋﻠ
َ َﺲ اِﻧ َّ ُﻪ ﻛ
ۘ َ ﺎب ا ْد ۪ر
ً َﺎه َﻣﻜ
ً ﺎن ِﺻ ۪ ّﺪ
َ
ْ
ُ َ﴾ َو َرﻓَ ْﻌﻨ٥٦﴿ ﻴﺎ
Meâl-i Şerîfi
Kitapta İdrîs’i de an, çünkü o bir sıddîk, bir peygamber idi (56). Ve Biz
onu yüksek bir mekâna refʿ ettik (57).
[3309]

ﻮح َو ِﻣ ْﻦ
َ اُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ
ّٰ َﻳﻦ اَ ْﻧﻌَﻢ
ٍۘ ُاﻪﻠﻟُ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ِﻣ َﻦ اﻟﻨ َّ ِﺒ ۪ ّﻴ َﻦ ِﻣ ْﻦ ذُ ّرِ َّﺔِ ٰادَمَ َو ِﻣﻤَّ ْﻦ َﺣﻤَ ْﻠﻨَﺎ َﻣﻊَ ﻧ
َ ﻚ اﻟ َّ۪ﺬ
ِ
ِ
ِ
ﺎت اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ َﺧ ُّﺮوﺍ
َ ذُ ّرِ َّﺔِ اِ ْﺑ ٰﺮ ۪ﻫ
ُ َ ﺍﺟﺘَﺒَ ْﻴﻨَﺎ ۜ اذَا ﺗُ ْﺘﻠٰﻰ َﻋﻠ َ ْﻴ ِﻬ ْﻢ ٰاﻳ
ْ ﻴﻢ َوﺍ ْﺳ َﺮٓﺍٔﻳ۪ َﻞ َوﻣﻤَّ ْﻦ َﻫ َﺪ ْﻳﻨَﺎ َو
﴾٥٨﴿ ﻴﺎ
ًّ ﺪا َوﺑُ ِﻜ
ً ُﺳ َّﺠ
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Meâl-i Şerîfi
İşte bunlar Allah’ın kendilerine inʿâm eylediği peygamberlerden, Âdem
zürriyetinden ve Nûh ile beraber taşıdıklarımızdan ve İbrâhim ve
İsrâil zürriyetinden ve hidâyete erdirdiğimiz ve intihab eylediğimiz
kimselerdendir. Kendilerine Rahmân’ın âyetleri tilâvet olunduğu
zaman ağlayarak secdelere kapanırlardı (58).

ِ
ِ َ َ ﻓَ َﺨﻠ
ِ ﺿﺎﻋﻮﺍ اﻟﺼﻠٰﻮ َ َوﺍﺗَّﺒَﻌﻮﺍ اﻟ َّﺸﻬَ َﻮ
﴾ اِ َّﻻ٥٩﴿ ۙ ﻴﺎ
ًّ َف ﻳ َ ْﻠ َﻘ ْﻮ َن ﻏ
َ ﺍت ﻓَ َﺴ ْﻮ
ٌ ﻒ ﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪﻫ ْﻢ َﺧ ْﻠ
ُ
ُ َ َﻒ ا
َّ
ِ ﻣﻦ ﺗَﺎب وﺍٰﻣﻦ وﻋ ِﻤ َﻞ
ِ َّ ﴾ َﺟﻨ٦٠﴿ ۙ ﻮن َﺷﻴ ًٔـﺎ
ﺎت
َ ﺤﺎ ﻓَﺎُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ
َ ُﻚ ﻳ َ ْﺪ ُﺧﻠ
ً ﺻﺎﻟ
َ َ َ َ َ َ ْ َ
ْ َ ﻮن ا ْﻟ َﺠﻨَّﺔ َ َو َﻻ ﻳُ ْﻈﻠ َ ُﻤ
َ
ِ
ِ
ِ
۪
ﻮﺍ
ًّ ِ ﺎن َو ْﻋ ُﺪ ُه َﻣ ْﺄﺗ
َ ﴾ َﻻ ﻳ َ ْﺴ َﻤ ُﻌ٦١﴿ ﻴﺎ
َ َﺐ اِﻧ َّ ُﻪ ﻛ
ً ﻮن ۪ﻓﻴﻬَﺎ ﻟ َْﻐ
ۜ َﻋ ْﺪ ٍن ۨاﻟ َّﺘﻲ َو َﻋ َﺪ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ُﻦ ﻋﺒَﺎدَ ُه ﺑﺎ ْﻟﻐَ ْﻴ
ِ
ِ َث ِﻣﻦ ِﻋﺒ
ﺎدﻧَﺎ َﻣ ْﻦ
َ ﴾ ﺗ ِ ْﻠ٦٢﴿ ﻴﺎ
ًّ ﻣﺎۜ َوﻟ َُﻬ ْﻢ رِ ْزﻗُ ُﻬ ْﻢ ۪ﻓﻴﻬَﺎ ﺑُ ْﻜﺮَ ً َو َﻋ ِﺸ
ً ا َّﻻ َﺳ َﻼ
ْ ُ ِﻚ ا ْﻟ َﺠﻨَّﺔُ اﻟ َّ۪ﺘﻲ ﻧُﻮر
﴾٦٣﴿ ﻴﺎ
ًّ ﺎن ﺗ َ ِﻘ
َ َﻛ
[3310] Meâl-i Şerîfi
Sonra arkalarından bozuk bir güruh halef oldu, namazı zâyiʿ ettiler ve
şehvetleri ardına düştüler, bunlar da Gayyâ’yı boylayacaklar (59). Ancak
tevbe edip imana gelen ve sâlih amel işleyenler müstesnâ, çünkü bunlar
zerre kadar hakları yenmeyerek1 cennete gireceklerdir (60). Rahmân’ın
kullarına vaad buyurduğu Adn cennetlerine, şüphe yok ki O’nun vaadi
icrâ olunagelmiştir (61). Orada hiçbir boş söz işitmezler, ancak bir
selâm, rızıkları da vardır orada sabah, akşam (62). O, o cennettir ki
kullarımızdan her kim korunur takī ise ona miras kılarız (63).
{ﻴﺎ
ًّ َ }ﻏAzgınlığın cezâsı bir şerre çatacaklar. Denilmiş ki cehennemde
öyle bir vâdidir ki bütün dereleri ondan isti‘âze eder, “gayyâ kuyusu”
lisânımızda da meşhurdur.
İhtar: Burada işbu ﻴﺎ
ًّ  ﺗ َ ِﻘfâsılasının tekerrürü tâ yukarıda Meryem
kıssasında geçen ﻴﺎ
ًّ  ﺗ َ ِﻘfâsılasını hatırlatır. Onun için onu Cibrîl’in
1

B: “yenmeyecek”.
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kelâmının hikâyesi tâkip ettiği gibi, burada da öyle olacaktır. Orada
ِ ِ ﻮل َرﺑ
۬ َ َّ  اِﻧdiyen rûh, yani Cebrâil burada Resûlullah’ın
Meryem’e ﻚ
ّ ُ ـﻤٓﺎ اَﻧَﺎ َر ُﺳ
bir suâline cevâben demiştir ki:
Yâ Muhammed:

ﻚ
ۚ َ ِ ﻚ ﻟ َُﻪ َﻣﺎ ﺑ َ ْﻴ َﻦ اَ ْﻳ ۪ﺪﻳﻨَﺎ َو َﻣﺎ َﺧ ْﻠ َﻔﻨَﺎ َو َﻣﺎ ﺑ َ ْﻴ َﻦ ٰذﻟ
ۚ َ ِ َّو َﻣﺎ ﻧَﺘَﻨَﺰَّ ُل اِ َّﻻ ﺑِﺎ َْﻣﺮِ َرﺑ
َ ُّﺎن َرﺑ
َ َﻚ َو َﻣﺎ ﻛ
ِ ﴾ َرب اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ٦٤﴿ ۚﻴﺎ
ِ ﺍﻻ َْر
ﺍﺻﻄ َ ِﺒ ْﺮ ﻟِﻌِﺒَﺎدَﺗ ِ ۪ﻪ ۜ َﻫ ْﻞ ﺗ َ ْﻌﻠ َ ُﻢ
ْ ﺍت َو
ًّ ﻧ َ ِﺴ
ْ َض َو َﻣﺎ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ َﻤﺎ ﻓ
ُّ
َّ
ْ ﺎﻋ ُﺒ ْﺪ ُه َو
﴾٦٥﴿ ﻴﺎ
۟ ًّ ﻟ َُﻪ َﺳ ِﻤ

[3311] Meâl-i Şerîfi
Bir de Rabbinin emri olmayınca biz (Rabbinin1 resulleri) inemeyiz;
önümüzdeki, ardımızdaki ve bunun arasındaki hep O’nundur ve
Rabbin seni unutmuş değildir (64). O bütün semâvât ü Arz’ın ve
aralarındakilerin Rabbi, binâenʿaleyh O’na ibadet et ve ibadetine
sebatla sabreyle, hiç sen O’na bir adaş bilir misin? (65).
{ﻚ
َ ِ ّ}و َﻣﺎ ﻧَﺘَﻨَﺰَّ ُل اِ َّﻻ ﺑِﺎ َْﻣﺮِ رَﺑ
َ A Buradaki vâv, istînâfiyedir. Yani bir suâle
cevaptır ki bu sual, sebeb-i nüzûlünden mâlum olabiliyor. Nitekim İmam
Ahmed, Buhârî, Tirmizî, Nesâî ve daha bir cemaat rivayet etmişlerdir ki:
Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem “yâ Cibrîl, bizi ziyaret ettiğinden
daha çok ziyaret etmeye ne mâni‘ oluyor?” demişti ﻚ
َ ِ َّو َﻣﺎ ﻧَﺘَﻨَﺰَّ ُل اِ َّﻻ ﺑِﺎ َْﻣﺮِ رَﺑ
nâzil oldu.2 Demek ki bu âyet, Cebrâil’in o suâle cevâbını hikâyedir.
Sebeb-i nüzûl ile âyetin nefs-i mazmûnu buna karîne olabileceği gibi,
sûrenin evvelinde وﺣﻨَﺎ
َ  ُرdiye Cibrîl’in zikri geçmiş olmasından dolayı
ânifen ihtar ettiğimiz vechile ﻴﺎ
ًّ  ﺗ َ ِﻘfâsılasının tekrarıyla oraya yapılan
ircâ‘-ı nazar dahi buna dakīk bir işaret olmuştur.

1
2

B: “Rabbimin”.
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I, 231; Buhârî, Bed’ü’l-Halk, 6, Tefsîr, 19; Tirmizî, Tefsîr, 19; Nesâî,
es-Sünenü’l-kübrâ, X, 169:
 »وﻣﺎ ﻧﺘﻨﺰل إﻻ ﺑﺄﻣﺮ رﺑﻚ« إﱃ: ﻓﻨﺰﻟﺖ: ﻗﺎل،« »ﻣﺎ ﳝﻨﻌﻚ أن ﺗﺰورﻧﺎ أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﺗﺰورﻧﺎ: ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﳉﱪﻳﻞ:ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل
.آﺧﺮ اﻵﻳﺔ
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ﺎه
ْ ﴾ اَ َو َﻻ ﻳ َ ْﺬכ ُُﺮ٦٦﴿ ﻴﺎ
ْ ﻮل
ُ َو َ ُﻘ
ُّ ﺎن ءَاِذَا َﻣﺎ ِﻣ
ًّ ف ُا ْﺧ َﺮ ُج َﺣ
َ ﺖ ﻟ ََﺴ ْﻮ
ُ اﻻِ ْﻧ َﺴ
ُ اﻻِ ْﻧ َﺴ
ُ َﺎن اَﻧَّﺎ َﺧﻠ َ ْﻘﻨ
ﻴﻦ ﺛُﻢَّ ﻟ َُﻨ ْﺤ ِﻀ َﺮﻧ َّ ُﻬ ْﻢ َﺣ ْﻮ َل َﺟﻬَﻨ َّ َﻢ
َ ِ ّ﴾ ﻓَ َﻮ َرﺑ٦٧﴿ ﻚ َﺷ ْﻴ ًٔـﺎ
ُ َ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ َوﻟ َْﻢ ﻳ
َ ﻚ ﻟ َﻨَ ْﺤ ُﺸ َﺮﻧ َّ ُﻬ ْﻢ َوﺍﻟ َّﺸﻴَﺎ ۪ﻃ
﴾ ﺛُﻢَّ ﻟ َﻨَ ْﺤ ُﻦ٦٩﴿ ۚﻴﺎ
ًّ ِﺟ ِﺜ
ًّ ﴾ ﺛُﻢَّ ﻟ َﻨَ ْﻨﺰِ َﻋ َّﻦ ِﻣ ْﻦ ﻛُ ّ ِﻞ ۪ﺷﻴﻌَﺔٍ اَﻳُّ ُﻬ ْﻢ اَ َﺷ ُّﺪ َﻋﻠَﻰ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ ِﻋ ِﺘ٦٨﴿ ۚﻴﺎ

ِ
ۚﻴﺎ
َ ِ ّﺎن َﻋﻠٰﻰ َرﺑ
ًّ ﻤﺎ َﻣ ْﻘ ِﻀ
ًّ ِﻳﻦ ُﻫ ْﻢ اَ ْوﻟٰﻰ ﺑِﻬَﺎ ِﺻﻠ
َ َ﴾ َوﺍ ْن ِﻣ ْﻨﻜُ ْﻢ اِ َّﻻ َوﺍرِدُ َﻫﺎ ۚ ﻛ٧٠﴿ ﻴﺎ
ً ﻚ َﺣ ْﺘ
َ اَ ْﻋﻠ َ ُﻢ ﺑِﺎﻟ َّ ۪ﺬ
ِ
﴾٧٢﴿ ﻴﺎ
ًّ ﻴﻦ ۪ﻓﻴﻬَﺎ ِﺟ ِﺜ
َ ﻳﻦ اﺗ َّ َﻘ ْﻮﺍ َوﻧ َ َﺬ ُر اﻟﻈ َّﺎﻟ ۪ﻤ
َ ﴾ ﺛُﻢَّ ﻧُﻨَ ّ ِﺠﻲ اﻟ َّ ۪ﺬ٧١﴿

[3312] Meâl-i Şerîfi
Böyle iken insan diyor ki: “Her ne zaman ölürsem ileride mutlak bir
zîhayat olarak çıkarılacak mıyım?” (66). Ya o insan hiçbir şey değil iken
Bizim kendisini halketmiş olduğumuzu düşünmez mi? (67). Evet, Rabbine
kasem ederim ki Biz onları ve o şeytanları muhakkak ve muhakkak
mahşere toplayacağız, sonra onları muhakkak ve muhakkak dizleri
üstü cehennemin etrafına ihzar eyleyeceğiz (68). Sonra her zümreden
Rahmân’a karşı en ziyade serkeşlik eden hangileri ise muhakkak ve
muhakkak nezʿ edeceğiz (69). Sonra elbette Biz o cehenneme yaslanmaya
evlâ olanların kimler olduğunu daha iyi biliriz. (70) Hem içinizden
hiçbiri yoktur ki mutlak ona varacak olmasın, ve bu Rabbinin uhdesine
vâcib kıldığı bir kaziyye-i muhkeme1 olmuştur (71). Sonra müttakī
olanlara necat veririz de zâlimleri dizleri üstü bırakırız (72).
[3313]

ِ
ٍ ََو ِﺍذَا ﺗُ ْﺘﻠٰﻰ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ٰاﻳَﺎﺗُﻨَﺎ ﺑ َ ِﻴﻨ
ﺎﻣﺎ
ُّ َﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨٓﻮﺍ ۙ ا
ً ي ا ْﻟ َﻔ ۪ﺮ َﻘ ْﻴ ِﻦ َﺧ ْﻴ ٌﺮ َﻣ َﻘ
َ ﻳﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮوﺍ ﻟﻠ َّ۪ﺬ
َ ﺎت ﻗَﺎ َل اﻟ َّ۪ﺬ
ّ
ِ
﴾ ُﻗ ْﻞ َﻣ ْﻦ٧٤﴿ ﺎﺛﺎ َورِ ْء ًﻳﺎ
ً َ ﴾ َوﻛَ ْﻢ اَ ْﻫﻠَ ْﻜﻨَﺎ ﻗَ ْﺒﻠ َ ُﻬ ْﻢ ﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺮ ٍن ُﻫ ْﻢ اَ ْﺣ َﺴ ُﻦ اَﺛ٧٣﴿ َوﺍ َ ْﺣ َﺴ ُﻦ ﻧ َ ِﺪ ًّﻳﺎ
ِ َ ﺪا ﺣ ّٰﺘٓﻰ اِذَا رﺍَوﺍ ﻣﺎ ﻳﻮﻋ ُﺪ
ِ َّ ﺎن ﻓِﻲ اﻟ
اب َو ِﺍﻣَّﺎ
َ َﻛ
َ ُ َ ْ َ
َ ۚ ًّ ﻀ َﻼﻟ َﺔ ﻓَ ْﻠﻴَ ْﻤ ُﺪ ْد ﻟ َﻪُ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ُﻦ َﻣ
َ ون اﻣَّﺎ ا ْﻟﻌَ َﺬ
ى
ّٰ ۪ﻳﺪ
ُ ﴾ َو َﺰ٧٥﴿ ﺪا
َ ﺎﻋﺔ َ ۜﻓَ َﺴﻴَ ْﻌﻠ َ ُﻤ
ْ َ ﺎﻧﺎ َوﺍ
ً ﻒ ُﺟ ْﻨ
ُ َﺿﻌ
ً َﻮن َﻣ ْﻦ ُﻫ َﻮ َﺷ ٌّﺮ َﻣﻜ
َ اﻟﺴ
َ اﻪﻠﻟُ اﻟ َّ۪ﺬ
ْ ﻳﻦ
َّ
ۜ اﻫﺘَ َﺪ ْوﺍ ُﻫ ًﺪ
ِ
ِ
﴾٧٦﴿ ﺍﺑﺎ َو َﺧ ْﻴ ٌﺮ َﻣ َﺮ ًّدا
َ ِ ّﺎت َﺧ ْﻴ ٌﺮ ِﻋ ْﻨ َﺪ َرﺑ
ً ﻚ ﺛ َ َﻮ
ُ اﻟﺼﺎﻟ َﺤ
ُ ََوﺍ ْﻟﺒَﺎﻗﻴ
َّ ﺎت

1

M: “mahkeme”.
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Meâl-i Şerîfi
Âyetlerimiz kendilerine açık açık tecvid üzere okunduğu vakit
de o küfredenler dediler ki iman edenlere: ‘‘Bu iki ferîkin hangisi
makamca daha iyi ve meclis ü mahfilce daha güzel?’’ (73). Hâlbuki
Biz kendilerinden evvel metâʿ ve manzaraca daha güzel nice karnlar
helâk etmişiz (74). De ki: Kim dalâlette ise Rahmân onun istediği
kadar meddini uzatsın, nihâyet vaad olundukları şeyi gördükleri vakit
ya azab veya sâat, o zaman bilecekler ki kimmiş o mevkiʿi daha fena ve
iradesi daha zayıf. (75). Hidâyeti kabul edenlere ise Allah daha ziyade
hidâyet verir ve bâkī kalacak olan sâlih ameller Rabbinin indinde
sevapça da daha hayırlı âkıbetçe de daha hayırlıdır (76).
[3314]

ﺐ اَ ِم اﺗ َّ َﺨ َﺬ ِﻋ ْﻨ َﺪ
َ َﺖ اﻟ َّ۪ﺬي ﻛَ َﻔ َﺮ ﺑِﺎٰﻳَﺎﺗِﻨَﺎ َوﻗ
ً ﺎل َﻻُو۫ﺗَﻴَ َّﻦ َﻣ
َ اَﻓَ َﺮﺍ َ ْﻳ
ً ﺎﻻ َو َوﻟ
َ ﴾ اَﻃَّـﻠَﻊَ ا ْﻟﻐَ ْﻴ٧٧﴿ َۜﺪا

ِ ﻮل َوﻧ َ ُﻤ ُّﺪ ﻟ َُﻪ ِﻣ َﻦ ا ْﻟﻌَ َﺬ
﴾ َوﻧَﺮِﺛُ ُﻪ٧٩﴿ ۙ ﺪا
ُ ﺐ َﻣﺎ ﻳ َ ُﻘ
ًّ اب َﻣ
ً اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ َﻋ ْﻬ
ُ ﴾ ﻛَ َّﻼ ۜ َﺳﻨَ ْﻜ ُﺘ٧٨﴿ ۙ ﺪا
ُ َﻣﺎ ﻳ َ ُﻘ
ۜ ﴾ ﻛَ َّﻼ٨١﴿ ۙ ﺰا
ّٰ ﴾ َوﺍﺗ َّ َﺨ ُﺬوﺍ ِﻣ ْﻦ دُو ِن٨٠﴿ ﻮل َو َ ْﺄﺗ۪ﻴﻨَﺎ ﻓَ ْﺮ ًدا
ًّ اﻪﻠﻟِ ٰاﻟِﻬَﺔ ً ﻟِﻴَﻜُﻮﻧُﻮﺍ ﻟ َُﻬ ْﻢ ِﻋ
ﻴﻦ َﻋﻠَﻰ
۟ ًّ ﻮن َﻋﻠ َ ْﻴ ِﻬ ْﻢ ِﺿ
ُ َ ون ﺑ ِ ِﻌﺒَﺎدَﺗ ِ ِﻬ ْﻢ َو
َ ُﻜﻮﻧ
َ َﺳﻴَ ْﻜ ُﻔ ُﺮ
َ ﴾ اَﻟ َْﻢ ﺗ َ َﺮ اَﻧَّٓﺎ اَ ْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ اﻟ َّﺸﻴَﺎ ۪ﻃ٨٢﴿ ﺪا
ﻴﻦ
ۚ ًّ ﴾ ﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﻌ َﺠ ْﻞ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ۜ اِﻧ َّ َﻤﺎ ﻧ َ ُﻌ ُّﺪ ﻟ َُﻬ ْﻢ َﻋ٨٣﴿ ۙ ا ْﻟﻜَﺎﻓِ ۪ﺮ َﻦ ﺗ َ ُﺆ ُّز ُﻫ ْﻢ اَ ًّزا
َ ﴾ ﻳ َ ْﻮمَ ﻧ َ ْﺤ ُﺸ ُﺮ ا ْﻟ ُﻤﺘ َّ ۪ﻘ٨٤﴿ ﺪا

ِ
َ ﺎﻋﺔ
ُ ﴾ َوﻧ َ ُﺴ٨٥﴿ ۙ ﺪا
َ ُ﴾ َﻻ ﻳ َ ْﻤﻠِﻜ٨٦﴿ ۢﻴﻦ اِﻟٰﻰ َﺟﻬَﻨ َّ َﻢ وِ ْر ًدا
ً اﻟ َﻰ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ َو ْﻓ
َ َﻮن اﻟ َّﺸﻔ
َ ﻮق ا ْﻟ ُﻤ ْﺠﺮِ ۪ﻣ
ِ
﴾ ﻟَﻘَ ْﺪ ِﺟ ْﺌﺘُ ْﻢ َﺷ ْﻴ ًٔـﺎ٨٨﴿ َۜﺪا
ً ﴾ َوﻗَﺎﻟُﻮﺍ اﺗ َّ َﺨ َﺬ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ُﻦ َوﻟ٨٧﴿ ۢﺪا
ً ا َّﻻ َﻣ ِﻦ اﺗ َّ َﺨ َﺬ ِﻋ ْﻨ َﺪ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ َﻋ ْﻬ

ِ
﴾ اَ ْن دَ َﻋ ْﻮﺍ٩٠﴿ ۙ ﺪا
ْ ﺍت ﻳَﺘَ َﻔﻄ َّْﺮ َن ِﻣ ْﻨ ُﻪ َوﺗ َ ْﻨ َﺸ ُّﻖ
ُ َض َوﺗ َ ِﺨ ُّﺮ ا ْﻟ ِﺠﺒ
ًّ ﺎل َﻫ
ُ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
ُ اﻻ َْر
َّ ُ﴾ ﺗَﻜَﺎد٨٩﴿ ۙ ا ًّدا
ِ
ِ ﴾ اِ ْن ُﻛ ُّﻞ َﻣﻦ ﻓِﻲ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ٩٢﴿ َۜﺪا
ﺍت
ۚ ً ﻟِﻠﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ َوﻟ
ً ﴾ َو َﻣﺎ ﻳ َ ْﻨﺒَ ۪ﻐﻲ ﻟﻠﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ اَ ْن ﻳَﺘ َّ ِﺨ َﺬ َوﻟ٩١﴿ َﺪا
ْ
َّ

ٓ ِ ِ ﺍﻻ َر
ًّ ﻴﻬ ْﻢ َو َﻋﺪَّ ُﻫ ْﻢ َﻋ
َ﴾ َوﻛُﻠ ُُّﻬ ْﻢ ٰاﺗ۪ﻴﻪِ ﻳ َ ْﻮم٩٤﴿ ۜﺪا
ً ض ا َّﻻ ٰاﺗِﻲ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ َﻋ ْﺒ
ْ ْ َو
ُ ﴾ ﻟَﻘَ ْﺪ اَ ْﺣ ٰﺼ٩٣﴿ ۜﺪا

ِ
ِ ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ َو َﻋ ِﻤﻠُﻮﺍ اﻟﺼﺎﻟ ِ َﺤ
﴾٩٦﴿ ﺎت َﺳﻴَ ْﺠﻌَ ُﻞ ﻟ َُﻬ ُﻢ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ُﻦ ُو ًّدا
َ ﴾ ا َّن اﻟ َّ ۪ﺬ٩٥﴿ ا ْﻟ ِﻘ ٰﻴ َﻤﺔِ ﻓَ ْﺮ ًدا
َّ
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ِ
ِ َ ِ ﻓَﺎِﻧَّﻤﺎ ﻳﺴﺮﻧَﺎه ﺑِﻠِﺴﺎﻧ
﴾ َوﻛَ ْﻢ اَ ْﻫﻠَ ْﻜﻨَﺎ ﻗَ ْﺒﻠ َ ُﻬ ْﻢ٩٧﴿ ﺪا
ًّ ُﻣﺎ ﻟ
ً ﻴﻦ َوﺗُ ْﻨ ِﺬ َر ﺑ ِ ۪ﻪ ﻗَ ْﻮ
َ ﻚ ﻟ ُﺘﺒَ ِّﺸ َﺮ ﺑِﻪ ا ْﻟ ُﻤﺘ َّ ۪ﻘ
َ ُ ْ َّ َ َ
ِ
ِ
ِ
﴾٩٨﴿ ﺰا
ً ﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺮ ٍ ۜن َﻫ ْﻞ ﺗُ ِﺤ ُّﺲ ﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ ﻣ ْﻦ اَ َﺣ ٍﺪ اَ ْو ﺗ َ ْﺴ َﻤ ُﻊ ﻟ َُﻬ ْﻢ رِ ْﻛ

[3315] Meâl-i Şerîfi
Şimdi şu küfredip de “bana muhakkak mal ve veled1 verilecek” diyen
herifi gördün a (77). Gayba muttaliʿ mi olmuş? Yoksa Rahmân’ın
huzûrunda bir ahid mi almış? (78). Hayır, Biz onun dediğini yazacağız
ve kendisine azabdan bir med çekeceğiz (79). Ve o söylediği şeyleri hep
elinden alacağız da o Bize tek başına gelecek (80). Tuttular Allah’tan
başka mâbudlar edindiler ki kendilerine izzet ve kuvvet olsunlar
diye (81). Hayır, yarın ibadetlerini inkâr edecekler de aleyhlerine
zıd olacaklar (82). Görmedin mi Biz o şeytanları o kâfirlerin üzerine
salmışız, onları kaynatıp oynatıp kıvrandırıyorlar (83). Aleyhlerinde
acele etme, Biz onlar için ancak bir sayı sayıyoruz (84). Müttakīleri
vefd hâlinde (bir mebʿus olarak) huzûr-ı Rahmân’a cemʿ edeceğimiz
gün (85) mücrimleri de susuz olarak cehenneme sevkedeceğiz (86).
Rahmân’ın nezdinde bir ahd almış olan kimseden başkaları şefaate
mâlik olamayacaklar (87). “O Rahmân veled [3316] edindi” dediler
(88). Kasem olsun pek ağır, pek şenîʿ bir cür’ette bulundunuz (89). Az
daha ondan gökler çatlayacak ve dağlar yıkılıp yerlere geçecek (90) O
Rahmân’a veled iddia ettiler diye (91). Hâlbuki veled edinmek Rahmân’a
yaraşmaz (92). Göklerde ve Yerde hiçbir kimse yoktur ki o Rahmân’a
kul olarak gelecek olmasın (93). Kasem olsun ki hepsini ihsâ etmiş,
hepsini sayısıyla taʿdâd buyurmuştur (94). Ve hepsi kıyamet günü O’na
tek olarak gelecektir (95). İman edip sâlih işler yapanlar muhakkak,
Rahmân onlar için bir meveddet (bir sevgi) verecek, gönüllere
sevdirecektir2 (96). Sırf o Kur’ân’ı senin lisânınla şunun için müyesser
kıldık ki onunla müttakīleri müjdeleyesin, inat edenleri de inzar edesin
(97). Hem onlardan evvel nice karn helâk ettik, hiç onlardan birini
hissediyor musun, yahut gizli bir seslerini işitiyor musun? (98).
1
2

B: “evlâd”.
B: “sevindirecektir”.
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{ إﻟﺦ...ﺎل
َ َﺖ اﻟ َّ۪ﺬي ﻛَﻔَ َﺮ ﺑِﺎٰﻳَﺎﺗِﻨَﺎ َوﻗ
َ  }اَﻓَ َﺮﺍ َ ْﻳA Âs b. Vâil sebebiyle nâzil olmuştu,
1
2
şöyle ki: Onda Habbâb radıyallâhu anh’ın bir alacağı vardı, onu istedi.
Buna karşı Âs “hayır” dedi, “tâ ki Muhammed’e küfredesin.” Habbâb3
“lâ vallahi” dedi, “ben Muhammed’e asla küfretmem; ne hayâtımda
ne memâtımda ne de ba‘s olunduğum zaman.” Âs “hâ” dedi, “ba‘s
olunduğun zaman gel bana o vakit benim malım ve evlâdım olacak,
alacağını sana veririm.”4 Yani öbürlerini andıktan sonra işbu gördüğün
kâfirin kıssasını da haber ver.

1
2
3
4

B -“Onda”.
M: “Hubab”.
M: “Hubab”.
Buhârî, Büyû , 29; Müslim, Kıyâmet, 35. Krş. Mukātil b. Süleyman, Tefsîr, II, 637; Tefsîru Abdirrezzâk,
II, 365:
 ﻻ أﻋﻄﻴﻚ ﺣﱴ ﺗﻜﻔﺮ ﲟﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ: ﻗﺎل، ﻓﺄﺗﻴﺘﻪ أﺗﻘﺎﺿﺎﻩ، وﻛﺎن ﱄ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎص اﺑﻦ واﺋﻞ دﻳﻦ، ﻛﻨﺖ ﻗﻴﻨﺎ ﰲ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ: ﻋﻦ ﺧﺒﺎب ﻗﺎل،ﻋﻦ ﻣﺴﺮوق
 »أﻓﺮأﻳﺖ اﻟﺬي ﻛﻔﺮ ﺑﺂﻳﺎﺗﻨﺎ وﻗﺎل: ﻓﻨﺰﻟﺖ. ﻓﺴﺄوﺗﻰ ﻣﺎﻻ ووﻟﺪا ﻓﺄﻗﻀﻴﻚ، دﻋﲏ ﺣﱴ أﻣﻮت وأﺑﻌﺚ: ﻗﺎل. ﻻ أﻛﻔﺮ ﺣﱴ ﳝﻴﺘﻚ اﷲ ﰒ ﺗﺒﻌﺚ: ﻓﻘﻠﺖ.ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
.« أﻃﻠﻊ اﻟﻐﻴﺐ أم اﲣﺬ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﻬﺪا.ﻷوﺗﲔ ﻣﺎﻻ ووﻟﺪا
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[3317]

ً َ ُ َر ُة ٰ ٰ َ ِّכ ٌ َو ِ َ ِ א َ ٌ َو َ ْ ٌ َو َ َ ُ َن ٰا
TÂHÂ SÛRESİ
Tâhâ Sûresi Mekkîdir. İbn Abbas’tan ve Câbir b. Zeyd’den
(radıyallâhu anhüm) rivayet olunduğuna göre Sûre-i Meryem’den sonra
nâzil olmuştur.1
Âyetleri: Kûfî ta‘dâdında yüz otuz beş, Hicâzîde yüz otuz dört,
Basrîde yüz otuz iki, Şâmîde yüz kırktır.
Kelimeleri: Bin üç yüz kırk bir.
Harfleri: Beş bin iki yüz kırk ikidir.
Fâsılası:  ا، ي، م، )ﻳﻮﻣﺎ( وharfleridir. Mîm [ ﻏَ ِﺸﻴَ ُﻬ ْﻢ20/78], vâv ’ﺿﻠ ُّﻮﺍdadır
َ
[20/92].
Bu sûrenin bir ismi de “Sûretü’l-Kelîm” olduğunu Âlûsî, Sehâvî’nin
Cemâl-i Kurrâ’sından naklen zikretmiştir.2

اﻪﻠﻟِ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ اﻟﺮَّ ۪ﺣﻴ ِﻢ
ّٰ ﺑ ِ ْﺴ ِﻢ

ِ
ِ
ِ
۪ﻳﻼ
َ ﴾ َﻣٓﺎ اَ ْﻧ َﺰ ْﻟﻨَﺎ َﻋﻠ َ ْﻴ١﴿ ۜ ﻃ ٰ ٰﻪ
ً ﴾ ﺗ َ ْﻨﺰ٣﴿ ﴾ ا َّﻻ ﺗ َ ْﺬכ َِﺮ ً ﻟ َﻤ ْﻦ ﻳ َ ْﺨ ٰﺸ ۙﻰ٢﴿ ﻚ ا ْﻟ ُﻘ ْﺮﺍٰ َن ﻟﺘَ ْﺸ ٰﻘ ۙﻰ
ِ
ِ
﴾ ﻟ َُﻪ َﻣﺎ ﻓِﻲ٥﴿ اﺳﺘَ ٰﻮى
ْ ِﻣﻤَّ ْﻦ َﺧﻠ َ َﻖ
َ اﻻ َْر
َّ ض َو
ْ ﴾ اَﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ُﻦ َﻋﻠَﻰ ا ْﻟﻌَ ْﺮش٤﴿ ﺍﻟﺴ ٰﻤ َﻮﺍت ا ْﻟ ُﻌﻠٰ ۜﻰ
ِ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
ِ اﻻ َْر
﴾ َو ِﺍ ْن ﺗ َ ْﺠﻬَ ْﺮ ﺑِﺎ ْﻟ َﻘ ْﻮ ِل ﻓَﺎِﻧ َّ ُﻪ٦﴿ ﺖ اﻟﺜ َّ ٰﺮى
ْ ﺍت َو َﻣﺎ ﻓِﻲ
َ ض َو َﻣﺎ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ َﻤﺎ َو َﻣﺎ ﺗ َ ْﺤ
َّ
ِ ﻳَﻌﻠ َ ُﻢ
ﻳﺚ
ْ ﴾ اَ ّٰﻪﻠﻟُ َ ٓﻻ اِﻟٰﻪَ اِ َّﻻ ُﻫ َﻮ ۜ ﻟ َُﻪ٧﴿ اﻟﺴﺮَّ َوﺍ َ ْﺧ ٰﻔﻰ
َ ﴾ َو َﻫ ْﻞ اَ ٰﺗ٨﴿ ﺎء ا ْﻟ ُﺤ ْﺴ ٰﻨﻰ
ُ ﻴﻚ َﺣ ۪ﺪ
ْ
ُ ٓ اﻻ َْﺳ َﻤ
ّ
﴾٩﴿ ﻮﺳ ۢﻰ
ٰ ُﻣ

1
2

Âlûsî, Rûhu’l-meânî, VIII, 463:
.وﻗﺪ روي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس وﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ زﻳﺪ رﺿﻲ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻬﻢ أن ﻃﻪ ﻧﺰﻟﺖ ﺑﻌﺪ ﺳﻮرة ﻣﺮﱘ
Sehâvî, Cemâlü’l-kurrâ, thk. Abdülhak Abdüddâim Seyfü’l-kâdî, Beyrut: el-Kütübü’s-Sekâfiyye,
1419/1999, I, 199; Âlûsî, Rûhu’l-meânî, VIII, 463.
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[3318] Meâl-i Şerîfi
Tâ-Hâ (1). Kur’ân’ı sana bedbaht olasın diye indirmedik (2). Ancak
saygısı olana tezkir için (3). Bir tenzil olarak indirdik O Yaradan’dan
ki hem Arz’ı yarattı hem o yüksek yüksek gökleri (4). O Rahmân Arş
üzerine istivâ buyurdu (5). Bütün semâvâttakiler ve bütün Arzdakiler1
ve bütün bunların aralarındakiler ve bütün yerin dibindekiler hep
O’nun (6). Sen bu sözü ilan edeceksen de O hem sırrı bilir hem daha
gizlisini (7). Allah, başka tanrı yok ancak O. Hep O’nundur o en güzel
isimler (esmâ-i hüsnâ) (8). Hem geldi mi Mûsâ’nın kıssası sana? (9)
{ }ﻃ ٰ ٰﻪTâ-hâ, A Allâhu a‘lem, emsâli gibi hurûf-ı hecâdır, esmâ-i
hüsnâdan kasem olduğu söylenmiş, bazı lügatlarda “yâ recül, behey
adam!” demek olduğu da rivayet edilmiştir. Bir de ﻃﺎ, ’وﻃﺄden emr-i
hâzır, hâ zamir olarak “bas onu” yahut “çiğne onu” diye Resûlullah’a
hitap olduğu zikredilmiştir. Çünkü Resûlullah, teheccüdünde bir ayak
üzerinde durmakla iki ayağını da yere basması emrolunmuştur.2 Zamir
kademe, yahut arza râci‘dir. Bu vechile “ayağını bas” yahut “arzı çiğne”
demek de olabilir. Bu mâna mühimdir. Şu kadar ki buna göre “ ﻃﺎﻫﺎtâ
hâ” yazılması lâzım gelirdi.3
ِ
{اﺳﺘَ ٰﻮى
ْ  }اَﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ُﻦ َﻋﻠَﻰ ا ْﻟﻌَ ْﺮشİstivâ meselesi için Sûre-i A‘râf ’a bak [7/54].

ِ “ }ﻳَﻌﻠ َ ُﻢSır” içinden kendine söylediğin, “ahfâ” olacak
{اﻟﺴﺮَّ َوﺍ َ ْﺧ ٰﻔﻰ
ْ
ّ
fakat henüz olmamış bulunandır. Yahut “sır” başkasına gizli söylediğin,
“ahfâ” nefsinde gizlediğindir. Bir de “ahfâ” fi‘l-i mâzî olmak üzere mâna
verilmiştir, yani kulların sırrını bilir, kendi sırrını ise gizlemiştir. ﺎء
ْ
ُ ٓ }اﻻ َْﺳ َﻤ
{ ا ْﻟ ُﺤ ْﺴ ٰﻨﻰBir hadîs-i şerifte doksan [3319] dokuz sayılmış ve “bunu sayan
cennete girer” buyurulmuştur.4
1
2
3

4

B -“ve bütün Arzdakiler”.
Zemahşerî, el-Keşşâf, III, 49:
. وأن اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﻛﺎن ﻳﻘﻮم ﰲ ﺠﺪﻩ ﻋﻠﻰ إﺣﺪى رﺟﻠﻴﻪ ﻓﺄﻣﺮ ﺑﺄن ﻳﻄﺄ اﻷرض ﺑﻘﺪﻣﻴﻪ ﻣﻌﺎ، وﻓﺴﺮ ﺑﺄﻧﻪ أﻣﺮ ﺑﺎﻟﻮطء، ﻃﻪ:وﻋﻦ اﳊﺴﻦ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ
Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXII, 6:
 ﻃﺎ واﺧﺘﺼﺮوا ﰲ ﻫﺬا واﻗﺘﺼﺮوا ﻋﻠﻰ ﻫﺎ: إن ﻛﺎن ﻃﻪ ﰲ ﻟﻐﺔ ﻋﻚ ﲟﻌﲎ ﻳﺎ رﺟﻞ ﻓﻠﻌﻠﻬﻢ ﺗﺼﺮﻓﻮا ﰲ ﻳﺎ ﻫﺬا ﻓﻘﻠﺒﻮا اﻟﻴﺎء ﻃﺎء ﻓﻘﺎﻟﻮا:ﻗﺎل ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻜﺸﺎف
. ﻟﻮ ﻛﺎن ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮﺟﺐ أن ﻳﻜﺘﺐ أرﺑﻌﺔ أﺣﺮف ﻃﺎ ﻫﺎ:ﻓﻘﻮﻟﻪ ﻃﻪ ﲟﻌﲎ ﻳﺎ ﻫﺬا واﻋﱰض ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ وﻗﺎﻟﻮا
Sahîfetü Hemmâm b. Münebbih, s. 36; Buhârî, Şurût, 18; Müslim, Zikir, 5-6. Krş. İbn Mâce, Dua, 10;
Tirmizî, Deavât, 72/3507:
. إﻧﻪ وﺗﺮ ﳛﺐ اﻟﻮﺗﺮ، ﻣﻦ أﺣﺼﺎﻫﺎ دﺧﻞ اﳉﻨﺔ، ﷲ ﺗﺴﻌﺔ وﺗﺴﻌﻮن اﲰﺎ ﻣﺎﺋﺔ إﻻ واﺣﺪا:وﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
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ﻜ ُ ِ
اِ ْذ رﺍٰ ﻧَﺎرﺍ ﻓَ َﻘ َ ِ ِ ِ
ﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ ﺑ ِ َﻘﺒَ ٍﺲ اَ ْو اَ ِﺟ ُﺪ َﻋﻠَﻰ
ﺎرﺍ ﻟ َﻌَ ۪ﻠّ ٓﻲ ٰاﺗ۪ﻴ ُ
اﻣ ُ
ﺖ ﻧَ ً
ـﺜٓﻮﺍ ا ۪ﻧّ ٓﻲ ٰاﻧ َ ْﺴ ُ
ً
َ
ﺎل ﻻ َْﻫﻠﻪ ْ
اﻟﻨَّﺎرِ ﻫ ًﺪى ﴿ ﴾١٠ﻓَﻠَﻤَّ ٓﺎ اَ ٰﺗﻴﻬَﺎ ﻧُ ِ
ﻚ
ﻚ ﻓَﺎ ْﺧﻠ َ ْﻊ ﻧ َ ْﻌﻠ َ ْﻴ َ ۚ
ﻚ اِﻧ َّ َ
ﻮﺳﻰ ﴿ ﴾١١اِ ۪ﻧّ ٓﻲ اَﻧَﺎ ۬ َرﺑُّ َ
ﻮد َ
ُ
ي ﻳَﺎ ُﻣ ٰ

ِ
ِ
اﻪﻠﻟُ َ ٓﻻ
ى ﴿َ ﴾١٢وﺍَﻧَﺎ ا ْﺧﺘَ ْﺮﺗُ َ
ﻮﺣﻰ ﴿ ﴾١٣اِﻧ َّ ۪ـﻨ ٓﻲ اَﻧَﺎ ّٰ
ﺎﺳﺘَ ِﻤ ْـﻊ ﻟ َﻤﺎ ﻳُ ٰ
ﺑِﺎ ْﻟ َﻮﺍد ا ْﻟ ُﻤ َﻘﺪَّ ِس ﻃ ُ ًﻮ ۜ
ﻚ ﻓَ ْ

ِ
ِ
ِ ِٓ
ِِ
ﺎﻋﺔ َ ٰاﺗِﻴَﺔٌ اَכَﺎدُ اُ ْﺧ ۪ﻔﻴﻬَﺎ ﻟِﺘُ ْﺠ ٰﺰى
اﻟﺴ َ
اﻟٰﻪَ ا َّﻻ اَﻧَﺎ ۬ ﻓَ ْ
اﻟﺼﻠٰﻮ َ ﻟﺬ ْﻛﺮ۪ي ﴿ ﴾١٤ا َّن َّ
ﺎﻋ ُﺒ ْﺪ ۪ﻧﻲۙ َوﺍَﻗ ِﻢ َّ
ﻚ َﻋ ْﻨﻬَﺎ َﻣ ْﻦ َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻦ ﺑِﻬَﺎ َوﺍﺗَّـﺒَﻊَ َﻫ ٰﻮ ُﻪ ﻓَﺘَ ْﺮ ٰدى ﴿﴾١٦
ُﻛ ُّﻞ ﻧ َ ْﻔ ٍﺲ ﺑ ِ َﻤﺎ ﺗ َ ْﺴ ٰﻌﻰ ﴿ ﴾١٥ﻓَ َﻼ ﻳ َ ُﺼﺪَّﻧ َّ َ
ِ
ﻚ ﺑِﻴَ ۪ﻤ ِ
ﺎي ۚ اَﺗ َ َﻮﻛ َُّـﺆ ۬ا َﻋﻠ َ ْﻴﻬَﺎ َوﺍ َ ُﻫ ُّﺶ ﺑِﻬَﺎ َﻋﻠٰﻰ ﻏَﻨَ ۪ﻤﻲ
ﻴﻨ َ
َو َﻣﺎ ﺗ ِ ْﻠ َ
ﻮﺳﻰ ﴿ ﴾١٧ﻗَﺎ َل ﻫ َﻲ َﻋ َﺼ َ
ﻚ ﻳَﺎ ُﻣ ٰ
َوﻟِﻲ ۪ﻓﻴﻬَﺎ َﻣﺎٰرِب ُا ْﺧ ٰﺮى ﴿ ﴾١٨ﻗَ َ ِ
ﻮﺳﻰ ﴿ ﴾١٩ﻓَﺎ َ ْﻟ ٰﻘﻴﻬَﺎ ﻓَﺎِذَا ﻫِ َﻲ َﺣﻴَّﺔٌ ﺗ َ ْﺴ ٰﻌﻰ
َ
ﺎل اَ ْﻟﻘﻬَﺎ ﻳَﺎ ُﻣ ٰ
ُ
ﺍﺿﻤ ْﻢ ﻳ َ َﺪ َك اِﻟٰﻰ َﺟﻨَ ِ
ﻚ
ﻴﺮﺗَﻬَﺎ ْ
﴿ ﴾٢٠ﻗَﺎ َل ُﺧ ْﺬ َﻫﺎ َو َﻻ ﺗ َ َﺨ ْ ۠
ﺎﺣ َ
ﻒ َﺳ ُﻨ ۪ﻌﻴ ُﺪ َﻫﺎ ۪ﺳ َ
اﻻُو۫ﻟٰﻰ ﴿َ ﴾٢١و ْ ُ
ِ
ﺗ َ ْﺨﺮج ﺑﻴ َ ِ
ﺐ
ﻚ ِﻣ ْﻦ ٰاﻳَﺎﺗِﻨَﺎ ا ْﻟ ُ
ى ﴿ ﴾٢٢ﻟ ِ ُﻨﺮِ َ َ
ُْ َْ
ﻜ ْﺒ ٰﺮ ۚ
ﻀ ٓﺎءَ ﻣ ْﻦ ﻏَ ْﻴﺮِ ُ ٓﺳﻮ ٍء ٰاﻳَﺔ ً ُا ْﺧ ٰﺮ ۙ
ى ﴿ ﴾٢٣ا ْذ َﻫ ْ
ِ
ِ ِ
۪
ﺎل َر ِ
ﺻ ْﺪر۪يۙ ﴿َ ﴾٢٥و َ ِﺴ ْﺮ ۪ﻟ ٓﻲ اَ ْﻣﺮ۪يۙ ﴿﴾٢٦
ب ْ
اﺷ َﺮ ْح ﻟﻲ َ
اﻟٰﻰ ﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن اﻧ َّ ُﻪ ﻃ َ ٰﻐ ۟ﻰ ﴿ ﴾٢٤ﻗَ َ ّ
ّ
ِ ِ
۪ﻳﺮﺍ ِﻣ ْﻦ اَ ْﻫ ۪ﻠﻲۙ ﴿﴾٢٩
ﺍﺟﻌَ ْﻞ ۪ﻟﻲ َوز ً
ﺍﺣﻠُ ْﻞ ُﻋ ْﻘ َﺪةً ﻣ ْﻦ ﻟ َﺴﺎ ۪ﻧﻲۙ ﴿ ﴾٢٧ﻳ َ ْﻔ َﻘ ُﻬﻮﺍ ﻗَ ْﻮ ۪ﻟﻲۖ ﴿َ ﴾٢٨و ْ
َو ْ

ﻴﺮﺍ ۙ
ون اَ ۪ﺧ ۚﻲ ﴿ ﴾٣٠اُ ْﺷ ُﺪ ْد ﺑ ِ ۪ﻪ ٓ اَ ْزر۪يۙ ﴿َ ﴾٣١وﺍ َ ْﺷﺮِ ْﻛ ُﻪ ۪ﻓ ٓﻲ اَ ْﻣﺮ۪يۙ ﴿ ﴾٣٢ﻛَ ْﻲ ﻧُ َﺴ ّ ِﺒ َﺤ َ
ٰﻫ ُﺮ َ
ﻚ ﻛَ ۪ﺜ ً

َﻚ ﻳَﺎ
ﻴﺮﺍ ﴿ ﴾٣٥ﻗَ َ
ﻴﺖ ُﺳ ْﺆﻟ َ
ﻴﺮﺍۜ ﴿ ﴾٣٤اِﻧ َّ َ
ﺎل ﻗَ ْﺪ ُاو۫ﺗ۪ َ
ﻚ ُﻛ ْﻨ َ
ﺖ ﺑِﻨَﺎ ﺑ َ ۪ﺼ ً
﴿َ ﴾٣٣وﻧ َ ْﺬכ َُﺮ َك ﻛَ ۪ﺜ ً
ﻮﺣ ۙﻰ ﴿﴾٣٨
ى ﴿ ﴾٣٧اِ ْذ اَ ْو َﺣ ْﻴﻨَ ٓﺎ اِﻟٰٓﻰ اُ ِّﻣ َ
ﻮﺳﻰ ﴿َ ﴾٣٦وﻟَﻘَ ْﺪ َﻣﻨَﻨَّﺎ َﻋﻠ َ ْﻴ َ
ﻚ َﻣﺎ ﻳُ ٰ
ﻚ َﻣﺮَّ ً اُ ْﺧ ٰﺮ ۙ
ُﻣ ٰ
ﻮت ﻓَﺎ ْﻗ ِﺬ ۪ﻓﻴﻪِ ﻓِﻲ ا ْﻟﻴَ ِﻢ ﻓَ ْﻠﻴ ْﻠ ِﻘﻪِ ا ْﻟﻴَ ُّﻢ ﺑِﺎﻟﺴ ِ
اَ ِن ا ْﻗ ِﺬ ۪ﻓﻴﻪِ ﻓِﻲ اﻟﺘَّﺎﺑ ِ
ﺎﺣ ِﻞ ﻳ َ ْﺄ ُﺧ ْﺬ ُه َﻋ ُﺪ ٌّو ۪ﻟﻲ َو َﻋ ُﺪ ٌّو ﻟ َُﻪ ۜ
ّ ُ
ُ
َّ
ﻮل َﻫ ْﻞ اَدُﻟُّﻜُ ْﻢ
ﻚ ﻓَﺘَ ُﻘ ُ
ﻚ َﻣ َﺤﺒَّﺔ ً ِﻣ ۪ ّﻨ ۚﻲ َوﻟِﺘُ ْﺼﻨَﻊَ َﻋﻠٰﻰ َﻋ ْﻴ ۪ﻨ ۢﻲ ﴿ ﴾٣٩اِ ْذ ﺗ َ ْﻤ ۪ﺸٓﻲ اُ ْﺧﺘُ َ
ﺖ َﻋﻠ َ ْﻴ َ
َوﺍ َ ْﻟﻘَ ْﻴ ُ
ﺴﺎ ﻓَﻨَ َّﺠ ْﻴﻨَﺎ َك
َﻋﻠٰﻰ َﻣ ْﻦ ﻳ َ ْﻜ ُﻔﻠ ُ ُﻪ ۜ ﻓَ َﺮ َﺟ ْﻌﻨَﺎ َك اِﻟٰٓﻰ ُا ِّﻣ َ
ﻚ ﻛَ ْﻲ ﺗ َ َﻘﺮَّ َﻋ ْﻴ ُﻨﻬَﺎ َو َﻻ ﺗ َ ْﺤ َﺰ َن ۜ َوﻗَﺘَ ْﻠ َ
ﺖ ﻧ َ ْﻔ ً

ِ
ﻮﺳﻰ ﴿﴾٤٠
ﻴﻦ ۪ﻓ ٓﻲ اَ ْﻫ ِﻞ َﻣ ْﺪﻳ َ َﻦ ﺛُﻢَّ ِﺟ ْﺌ َ
ﻮﻧﺎ ۠ ﻓَﻠ َ ِﺒ ْﺜ َ
ﻣ َﻦ ا ْﻟﻐَ ِّﻢ َوﻓَﺘَﻨَّﺎ َك ﻓُﺘُ ً
ﺖ ِﺳ ۪ﻨ َ
ﺖ َﻋﻠٰﻰ ﻗَ َﺪرٍ ﻳَﺎ ُﻣ ٰ
ِ
ِ
ِ
َوﺍﺻﻄ َﻨَ ْﻌ ُﺘ َ ِ ۪
۪ي ﴿ ﴾٤٢اِ ْذ َﻫﺒَٓﺎ
ﺐ اَ ْﻧ َ
ﺖ َوﺍ َ ُﺧﻮ َك ﺑِﺎٰﻳَﺎﺗ۪ﻲ َو َﻻ ﺗَﻨﻴَﺎ ۪ﻓﻲ ذ ْﻛﺮ ۚ
ﻚ ﻟﻨَ ْﻔﺴ ۚﻲ ﴿ ﴾٤١ا ْذ َﻫ ْ
ْ

ﻨﺎ ﻟ َﻌَﻠ َُّﻪ ﻳَﺘَ َﺬכ َُّﺮ اَ ْو ﻳ َ ْﺨ ٰﺸﻰ ﴿ ﴾٤٤ﻗَ َ
اِﻟٰﻰ ﻓِ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن اِﻧ َّ ُﻪ ﻃ َ ٰﻐ ۚﻰ ﴿ ﴾٤٣ﻓَ ُﻘ َ
ﺎﻻ َرﺑَّـﻨَ ٓﺎ
ﻮﻻ ﻟ َُﻪ ﻗَ ْﻮ ًﻻ ﻟ ّ َِﻴ ً
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ِ
ﻜ َﻤٓﺎ اَ ْﺳ َﻤ ُﻊ َوﺍ َ ٰرى
َ ﺎف اَ ْن ﻳ َ ْﻔ ُﺮ
ُ َ﴾ ﻗَﺎ َل َﻻ ﺗ َ َﺨﺎﻓَٓﺎ اِﻧ َّ ۪ﻨﻲ َﻣﻌ٤٥﴿ ط َﻋﻠ َ ْﻴﻨَ ٓﺎ اَ ْو اَ ْن ﻳ َ ْﻄ ٰﻐﻰ
ُ اﻧَّـﻨَﺎ ﻧ َ َﺨ
ٓ َ ﴾ ﻓَ ْﺄﺗِﻴَﺎه ﻓَ ُﻘ٤٦﴿
َ ﻮﻻ اِﻧَّﺎ َر ُﺳ
ﻚ ﻓَﺎ َْر ِﺳ ْﻞ َﻣﻌَﻨَﺎ ﺑ َ ۪ﻨ ٓﻲ اِ ْﺳ َﺮٓﺍٔﻳ۪ َﻞ َو َﻻ ﺗُﻌَ ّ ِﺬ ْﺑ ُﻬ ْﻢ ۜ ﻗَ ْﺪ ِﺟ ْﺌﻨَﺎ َك
َ ِ ّﻮﻻ َرﺑ
ُ

ِ ِ
ِ
اب َﻋﻠٰﻰ
َ ِ ّﺑِﺎٰﻳَﺔٍ ِﻣ ْﻦ َرﺑ
َّ ﻚۜ َو
َ ﴾ اﻧَّﺎ ﻗَ ْﺪ ُاو۫ﺣ َﻲ اﻟ َْﻴﻨَ ٓﺎ اَ َّن ا ْﻟﻌَ َﺬ٤٧﴿ ﺍﻟﺴ َﻼ ُم َﻋ ٰﻠﻰ َﻣ ِﻦ اﺗَّـﺒَﻊَ ا ْﻟ ُﻬ ٰﺪى

ﺎل َرﺑُّﻨَﺎ اﻟ َّـ ۪ﺬ ٓي اَ ْﻋﻄٰﻰ ﻛُ َّﻞ َﺷ ْﻲ ٍء
َ َ﴾ ﻗ٤٩﴿ ﻮﺳﻰ
َ َ﴾ ﻗ٤٨﴿ َّب َوﺗ َ َﻮﻟّٰﻰ
ٰ ﺎل ﻓَ َﻤ ْﻦ َرﺑُّﻜُ َﻤﺎ ﻳَﺎ ُﻣ
َ َﻣ ْﻦ ﻛَﺬ

ِ ۪
ِ
ِ َ َ﴾ ﻗ٥١﴿ اﻻُو۫ﻟٰﻰ
ﺎب
ْ ﺎل ا ْﻟ ُﻘ ُﺮو ِن
َ َ﴾ ﻗ٥٠﴿ َﺧ ْﻠ َﻘ ُﻪ ﺛُﻢَّ َﻫ ٰﺪى
ُ َ ﺎل ﻓَ َﻤﺎ ﺑ
ۚ ٍ َﺎل ﻋ ْﻠ ُﻤﻬَﺎ ﻋ ْﻨ َﺪ َر ۪ﺑّﻲ ﻓﻲ ﻛﺘ
ﻚ ﻟَﻜُ ْﻢ ۪ﻓﻴﻬَﺎ ُﺳ ُﺒ ًﻼ َوﺍ َ ْﻧ َﺰ َل
ْ ﴾ اَﻟ َّ۪ﺬي َﺟﻌَ َﻞ ﻟَﻜُ ُﻢ٥٢﴿ َﻻ ﻳ َ ِﻀ ُّﻞ َر ۪ﺑّﻲ َو َﻻ ﻳ َ ْﻨ ٰﺴ ۘﻰ
َ َ ﺪا َو َﺳﻠ
ً ض َﻣ ْﻬ
َ اﻻ َْر
ِ ٓ ِﻣ َﻦ اﻟﺴ َﻤ
ٍ َﺍﺟﺎ ِﻣ ْﻦ ﻧَﺒ
ﻜ ْﻢ ۜ اِ َّن ۪ﻓﻲ
ُ ﺎﻣ
ً ﺎء َﻣٓﺎءً ۜ ﻓَﺎ َ ْﺧ َﺮ ْﺟﻨَﺎ ﺑ ِ ۪ﻪ ٓ اَ ْز َو
َ َﺍر َﻋ ْﻮﺍ اَ ْﻧﻌ
ْ ﴾ ُﻛﻠُﻮﺍ َو٥٣﴿ ﺎت َﺷ ّٰﺘﻰ
َّ
ٍ َ ﻚ َﻻٰﻳ
﴾٥٤﴿ ﺎت ِﻻُو۬ﻟِﻲ اﻟﻨُّ ٰﻬ ۟ﻰ
َ ِ ٰذﻟ

[3322] Meâl-i Şerîfi
Bir vakit o hani bir ateş gördü de ehline “durun” dedi, “benim gözüme
bir ateş ilişti, belki size ondan bir yalın getiririm, yahut üzerinde bir
kılavuz bulurum” (10). Vaktâ ki ona vardı, kendine şöyle nidâ olundu:
(11) “Yâ Mûsâ! Haberin olsun Benim, Ben Rabbin! Hemen pabuçlarını
çıkar, çünkü sen mukaddes vâdide Tuvâ’dasın (12). Ve Ben seni ihtiyar
buyurdum, şimdi verilecek vahyi dinle (13). Hakikaten Benim Ben
Allah, Benden başka ilâh yok (14). Onun için Bana ibadet et ve zikrim
için namaz kıl (15). Çünkü Sâʿat muhakkak gelecek; Ben hemen hemen
onu gizliyorum ki her nefis saʿyiyle cezâlansın. Binâenʿaleyh sakın ona
inanmayıp da kendi hevâsına uyan kimse seni ondan alıkoymasın,
sonra helâk olursun (16). O yemînindeki de ne yâ Mûsâ?” (17) “O” dedi,
“asâm, üzerine dayanırım ve onunla davarlarıma yaprak çırparım.
Benim onda daha diğer hâcetlerim de vardır” (18). Buyurdu ki: “Bırak
onu yâ Mûsâ!” (19). Bıraktı, ne baksın o bir yılan olmuş koşuyor (20).
“Tut onu” buyurdu, “ve korkma, Biz onu evvelki sîretine iade edeceğiz
(21). Bir de elini koynuna sok, çıksın bembeyaz bir âfetsiz diğer bir
âyet olarak (22) ki sana en büyük âyetlerimizden gösterelim (23).
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Git Firavun’a, zira o pek azdı” (24). Dedi: “Yâ Rab! Benim göğsüme
genişlik ver (25). Ve bana işimi kolaylaştır (26). Ve dilimden ukdeyi çöz
(27). Sözümü iyi anlasınlar (28). Ve bana ehlimden bir vezir ver (29).
Kardeşim Hârûn’u (30). Onunla sırtımı pekit (31). Ve onu işimde şerîk
et (32). Ki Seni çok tesbih edelim (33). Ve çok zikreyleyelim (34). Şüphe
yok ki Sen bizi görüp duruyorsun” (35). “Haydi” buyurdu, “erdirildin
dileğine yâ Mûsâ (36). Şânım hakkı için Biz lutfeylemiştik sana diğer
bir defa daha (37). O vakit ki anana verilen şu ilhâmı verdik: (38)
‘Onu tabut içine koy da deryâya bırak, deryâ da onu sâhile bıraksın,
onu hem Bana düşman hem ona düşman biri alsın’ ve üzerine Benden
bir sevgi koydum ki hem nezâretim altında yetiştirilesin1 (39). O
vakit hemşîren gidiyor da diyordu: ‘Ona [3323] iyi bakacak birini
buluvereyim mi size?’ Bu suretle seni anana iade ettik ki gözü aydın
olsun da mahzun olmasın, hem bir adam öldürdün de seni gamdan
kurtardık, ve türlü mihnetlerle seni imtihan ettik, bu sebeple senelerce
ehl-i Medyen içinde kaldın, sonra da bir kader üstüne geldin yâ Mûsâ
(40). Ben seni kendim için yetiştirdim (41). Git âyetlerimle2 sen ve
biraderin. Ve Benim zikrimde gevşeklik etmeyin (42). Firavun’a gidin,
çünkü o pek azdı (43). Varın da ona belki dinler veya korkar diye
yumuşak dille söyleyin” (44). “Rabbenâ” dediler, “korkarız ki bize
şiddetle saldırır, yahut tuğyânını artırır” (45). “Korkmayın” buyurdu,
“çünkü Ben sizinle beraberim, işitirim ve görürüm (46). Haydin varın
da ona deyin ki ‘haberin olsun biz Rabbinin resulleriyiz, artık Benî
İsrâil’i bizimle gönder ve onları taʿzîb etme. Biz sana3 Rabbinden bir
âyetle geldik, selâm da doğruya tâbiʿ olanadır (47). İnan ki bize şöyle
vahyolundu: ‘Her hâlde azab, tekzib edip yüz çevirenedir’” (48). “Hele”
dedi, “sizin Rabbiniz kim yâ Mûsâ?” (49). “Bizim” dedi, “Rabbimiz her
şeye hilkatini veren, sonra da yolunu gösterendir” (50). Dedi: “Ya öyle
ise kurûn-ı ûlânın hâli ne?” (51). “Onun” dedi, ilmi Rabbimin indinde
1
2
3

B: “yetiştirilsin”.
B: “âyetlerimizle”.
B -“sana”.
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bir kitaptadır, Rabbim1 şaşmaz ve unutmaz (52). O ki sizin için Arz’ı
bir beşik yaptı ve onda size yollar açtı ve semâdan bir su indirdi de bu
sebeple muhtelif nebâttan çiftler çıkarmaktayız (53). Hem yiyiniz hem
hayvanlarınızı güdünüz, her hâlde bunda uli’n-nühâ için çok âyetler
var (54).
{اﻻُو۫ﻟٰﻰ
ْ ﺎل ا ْﻟ ُﻘ ُﺮو ِن
ُ َ  }ﻗَﺎ َل ﻓَﻤَﺎ ﺑFiravun dedi ki “ya öyle ise kurûn-ı ûlânın
hâli ne?” A Yani dediğin gibi her şeyin hilkatini verdikten sonra hidâyet
edip yolunu dahi göstermiş ise, kurûn-ı ûlâ neye o hidâyete ermemiş,
niçin senin dediğin gibi ihlâs ve tevhid ile ibadet etmemiş de putlara
tapmış? Neye cehalette kalmış? Firavun, bu suretle Allah tarafından
hidâyet ve irşâdı ve binâen‘aleyh nübüvveti inkâr etmek istiyor. Firavun
“kurûn-ı ûlâ” demekle kendi zamanına tekaddüm eden karnları kast
etmiş olmakla beraber kendisi de onlardan ayrılmak istemediği cihetle
o kurûna2 dâhil olmuş [3324] bulunuyor. Sûre-i Kasas’ta geleceği üzere
Kur’an lisânında “kurûn-ı ûlâ” Firavun’un helâkiyle hitam bulmuştur.
Bu nükteye mebnî olmalıdır ki Hazret-i Mûsâ cevapta “Allah onlara
ِ
da peygamberler gönderdi” deyivermeyip de { }ﻗَﺎ َلşöyle dedi: }ﻋ ْﻠ ُﻤﻬَﺎ ِﻋ ْﻨ َﺪ َر ۪ﺑّﻲ
ٍ َ ۪ﻓﻲ ﻛِﺘYani “onların hâli bana gāibdir, gayba ilim de ancak Rabbimin
{ﺎب
indinde bir kitaptadır. Onların hâli ne olduğunu ve ne olacağını ancak
َ Rabbim şaşmaz ve unutmaz.” A
O bilir, her hâlde {}ﻻ ﻳ َ ِﻀ ُّﻞ رَ ۪ﺑّﻲ َو َﻻ ﻳ َ ْﻨ ٰﺴﻰ
O yol göstermiş, onlar kabul etmemişlerdir, zira { }اَﻟ َّ ۪ﺬيO Rabbimdir ki
{ﺪا
ْ ﻜ ُﻢ
ُ َ }ﺟﻌَ َﻞ ﻟ
ً ض َﻣ ْﻬ
َ ilh... Bu görülen bir hidâyettir. { }ﻓَﺎ َ ْﺧ َﺮ ْﺟﻨَﺎ ﺑ ِ ۪ﻪA Burada
َ اﻻ َْر
gıyabdan tekellüme iltifat vardır { }اﻟﻨُّ ٰﻬﻰA “Nühâ” bâtıla ve fena şeylere
uymaktan nehyeden akıl demektir.

ِ
ﺎه ٰاﻳَﺎﺗِﻨَﺎ ﻛُﻠ َّﻬَﺎ
ُ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ َﺧﻠ َ ْﻘﻨَﺎ ُﻛ ْﻢ َو ۪ﻓﻴﻬَﺎ ﻧُ ۪ﻌ
ُ َ﴾ َوﻟَﻘَ ْﺪ اَرَ ْﻨ٥٥﴿ ﻴﺪﻛُ ْﻢ َوﻣ ْﻨﻬَﺎ ﻧُ ْﺨﺮِ ُﺟﻜُ ْﻢ ﺗَﺎرَ ً اُ ْﺧ ٰﺮى
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻚ
َ َّ ﴾ ﻓَﻠَﻨَ ْﺄﺗِﻴَﻨ٥٧﴿ ﻮﺳﻰ
ٰ ﴾ ﻗَﺎ َل اَ ِﺟ ْﺌﺘَﻨَﺎ ﻟ ُﺘ ْﺨﺮِ َﺟﻨَﺎ ﻣ ْﻦ اَ ْرﺿﻨَﺎ ﺑِﺴ ْﺤﺮِ َك ﻳَﺎ ُﻣ٥٦﴿ َّب َوﺍ َ ٰﺑﻰ
َ ﻓَﻜَﺬ
ِ ِ
ِ
﴾٥٨﴿ ﺎﻧﺎ ُﺳ ًﻮى
َ َﺎﺟﻌَ ْﻞ ﺑ َ ْﻴﻨَﻨَﺎ َوﺑ َ ْﻴﻨ
َ ﺪا َﻻ ﻧُ ْﺨﻠِ ُﻔﻪُ ﻧ َ ْﺤ ُﻦ َو َ ٓﻻ اَ ْﻧ
ً َﺖ َﻣﻜ
ً ﻚ َﻣ ْﻮ ِﻋ
ْ َﺑِﺴ ْﺤﺮٍ ﻣ ْﺜﻠ ۪ﻪ ﻓ
1
2

B: “Rabbimiz”.
B: “kur’âna”.
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ِ
ﻗَ َ ِ
ﺿﺤًﻰ ﴿ ﴾٥٩ﻓَﺘَ َﻮﻟّٰﻰ ﻓِ ْﺮ َﻋ ْﻮ ُن ﻓَ َﺠ َﻤﻊَ ﻛَ ْﻴ َﺪ ُه ﺛُﻢَّ اَ ٰﺗﻰ
ﺎس ُ
اﻟﺰ۪ﻳﻨَﺔ َوﺍ َ ْن ﻳُ ْﺤ َﺸ َﺮ اﻟﻨ َّ ُ
ﺎل َﻣ ْﻮﻋ ُﺪ ُﻛ ْﻢ ﻳ َ ْﻮ ُم ّ

ِ
﴿ ﴾٦٠ﻗَﺎ َل ﻟ َﻬ ْﻢ ﻣﻮﺳﻰ َو ﻠَﻜُ ْﻢ َﻻ ﺗ َ ْﻔﺘَﺮوﺍ َﻋﻠَﻰ ّٰ ِ ِ
ِ
ﺎب َﻣ ِﻦ
ُ ُ ٰ ْ
ُ
اب َوﻗَ ْﺪ َﺧ َ
اﻪﻠﻟ ﻛَﺬ ًﺑﺎ ﻓَ ُﻴ ْﺴﺤﺘَﻜُ ْﻢ ﺑﻌَ َﺬ ٍ ۚ
ﺎزﻋ ٓﻮﺍ اَﻣ َﺮﻫ ْﻢ ﺑَﻴﻨَﻬ ْﻢ َوﺍَﺳ ُّﺮوﺍ اﻟﻨَّﺠ ٰﻮى ﴿ ﴾٦٢ﻗَﺎﻟُٓﻮﺍ اِ ْن ٰﻫ َﺬا ِن ﻟ َﺴ ِ
ﺎﺣ َﺮﺍ ِن
ْ
ْ ُ ْ ُ
ا ْﻓﺘَ ٰﺮى ﴿ ﴾٦١ﻓَﺘَﻨَ َ ُ
َ
َ

ﻳُ ۪ﺮ َﺪا ِن اَ ْن ﻳُ ْﺨﺮِ َﺟﺎﻛُ ْﻢ ِﻣ ْﻦ اَ ْر ِﺿﻜُ ْﻢ ﺑ ِ ِﺴ ْﺤﺮِﻫِ َﻤﺎ َو َ ْﺬ َﻫﺒَﺎ ﺑِﻄ َ ۪ﺮ ﻘَ ِﺘﻜُ ُﻢ ا ْﻟ ُﻤ ْﺜﻠٰﻰ ﴿ ﴾٦٣ﻓَﺎ َْﺟ ِﻤ ُﻌﻮﺍ

ﻮﺳٓﻰ اِﻣَّ ٓﺎ اَ ْن ﺗُ ْﻠ ِﻘ َﻲ َو ِﺍﻣَّ ٓﺎ
ﺻ ًّ
اﺳﺘَ ْﻌﻠٰﻰ ﴿ ﴾٦٤ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﻳَﺎ ُﻣ ٰ
ﻛَ ْﻴ َﺪ ُﻛ ْﻢ ﺛُﻢَّ ا ْﺋ ُﺘﻮﺍ َ
ﻔﺎۚ َوﻗَ ْﺪ اَ ْﻓﻠ َ َﺢ ا ْﻟﻴَ ْﻮمَ َﻣ ِﻦ ْ

ﺎل ﺑ َ ْﻞ اَ ْﻟ ُﻘﻮﺍ ۚ ﻓَﺎِذَا ِﺣﺒَﺎﻟُ ُﻬ ْﻢ َو ِﻋ ِﺼﻴُّ ُﻬ ْﻢ ﻳُ َﺨﻴ َّ ُﻞ اِﻟ َْﻴﻪِ ِﻣ ْﻦ ِﺳ ْﺤﺮِﻫِ ْﻢ
ﻮن اَ َّو َل َﻣ ْﻦ اَ ْﻟ ٰﻘﻰ ﴿ ﴾٦٥ﻗَ َ
اَ ْن ﻧَﻜُ َ
ِ ۪
۪
اﻻ َْﻋﻠٰﻰ
ﺖ ْ
ﻒ اِﻧ َّ َ
ﻚ اَ ْﻧ َ
ﻮﺳﻰ ﴿ُ ﴾٦٧ﻗ ْﻠﻨَﺎ َﻻ ﺗ َ َﺨ ْ
اَﻧَّﻬَﺎ ﺗ َ ْﺴ ٰﻌﻰ ﴿ ﴾٦٦ﻓَﺎ َْو َﺟ َﺲ ﻓﻲ ﻧ َ ْﻔﺴﻪ ۪ﺧﻴ َﻔﺔ ً ُﻣ ٰ
ِ
ﺎﺣﺮٍ َو َﻻ ﻳ ْﻔﻠِﺢ اﻟﺴ ِ
ِ
﴿َ ﴾٦٨وﺍ َ ْﻟ ِﻖ َﻣﺎ ۪ﻓﻲ ﻳ َ ۪ﻤ ِ
ﺎﺣ ُﺮ
ﻴﻨ َ
ﻚ ﺗ َ ْﻠﻘَ ْ
ُ ُ َّ
ﺻﻨَ ُﻌﻮﺍ ﻛَ ْﻴ ُﺪ َﺳ ۜ
ﺻﻨَ ُﻌﻮﺍ ۜ اﻧ َّ َﻤﺎ َ
ﻒ َﻣﺎ َ
ِ
ﺪا ﻗَﺎﻟُٓﻮﺍ ٰا َﻣﻨَّﺎ ﺑ ِ َﺮ ِ
ﻮﺳﻰ ﴿ ﴾٧٠ﻗَﺎ َل ٰا َﻣ ْﻨ ُﺘ ْﻢ
َﺣ ْﻴ ُ
ب ٰﻫ ُﺮ َ
اﻟﺴ َﺤ َﺮ ُ ُﺳ َّﺠ ً
ﺚ اَ ٰﺗﻰ ﴿ ﴾٦٩ﻓَﺎ ُ ْﻟﻘ َﻲ َّ
ون َو ُﻣ ٰ
ّ
ﻟ َُﻪ ﻗَﺒ َﻞ اَ ْن ٰاذ َ َن ﻟَﻜُ ْﻢ ۜ اِﻧ َّ ُﻪ ﻟَﻜَﺒ۪ ﻴﺮﻛُ ُﻢ اﻟ َّ۪ﺬي َﻋﻠ ََّﻤﻜُ ُﻢ ِ
اﻟﺴ ْﺤ َﺮ ۚ ﻓَ َﻼُﻗَ ِﻄّﻌَ َّﻦ اَ ْﻳ ِﺪﻳَﻜُ ْﻢ َوﺍ َ ْر ُﺟﻠَﻜُ ْﻢ ِﻣ ْﻦ
ْ
ُ
ّ

ِ ٍ
اﺑﺎ َوﺍ َ ْﺑ ٰﻘﻰ ﴿ ﴾٧١ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﻟ َْﻦ
ﺻﻠِّﺒَﻨ َّ ُ
ﻜ ْﻢ ۪ﻓﻲ ُﺟ ُﺬو ِع اﻟﻨ َّ ْﺨ ِۘﻞ َوﻟَﺘَ ْﻌﻠ َ ُﻤ َّﻦ اَﻳُّـﻨَ ٓﺎ اَ َﺷ ُّﺪ َﻋ َﺬ ً
ﺧ َﻼف َو َﻻ ُ َ
ﺎض اِﻧ َّ َﻤﺎ ﺗ َ ْﻘ ۪ﻀﻲ ٰﻫ ِﺬهِ
ﻧُ ْﺆﺛ ِ َﺮ َك َﻋﻠٰﻰ َﻣﺎ َﺟٓﺎءﻧَﺎ ِﻣ َﻦ ا ْﻟﺒَ ِﻴﻨَ ِ
ﺎت َوﺍﻟ َّ۪ﺬي ﻓَﻄ ََﺮﻧَﺎ ﻓَﺎ ْﻗ ِﺾ َﻣٓﺎ اَ ْﻧ َ
َ
ﺖ ﻗَ ٍ ۜ
ّ
ا ْﻟ َﺤ ٰﻴﻮ َ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ ۜ ﴿ ﴾٧٢اِﻧَّٓﺎ ٰا َﻣﻨَّﺎ ﺑ ِ َﺮﺑِﻨَﺎ ﻟِﻴَ ْﻐ ِﻔ َﺮ ﻟ َﻨَﺎ َﺧﻄ َﺎﻳَﺎﻧَﺎ َو َﻣٓﺎ اَכ َْﺮﻫﺘَﻨَﺎ َﻋﻠَﻴﻪِ ِﻣ َﻦ ِ
ْ
ْ
اﻟﺴ ْﺤﺮِۜ
ّ
ّ
ﺍﻪﻠﻟ َﺧﻴﺮ َوﺍَﺑ ٰﻘﻰ ﴿ ﴾٧٣اِﻧ َّ ُﻪ َﻣﻦ ﻳ َ ْﺄ ِ
ﻮت ۪ﻓﻴﻬَﺎ َو َﻻ ﻳ َ ْﺤ ٰﻴﻰ
ﻣﺎ ﻓَﺎِ َّن ﻟ َُﻪ َﺟﻬَﻨَّﻢَ ۜ َﻻ ﻳ َ ُﻤ ُ
ت َرﺑ َّ ُﻪ ُﻣ ْﺠﺮِ ً
ْ
َو ّٰ ُ ْ ٌ ْ
ِ
ﻨﺎ ﻗَ ْﺪ َﻋ ِﻤ َﻞ اﻟﺼﺎﻟ ِ َﺤ ِ
ﺎت
ﺎت ﻓَﺎُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ َ
﴿َ ﴾٧٤و َﻣ ْﻦ ﻳ َ ْﺄﺗ ِ ۪ﻪ ُﻣ ْﺆﻣ ً
ﺎت ا ْﻟ ُﻌﻠٰ ۙﻰ ﴿َ ﴾٧٥ﺟﻨ َّ ُ
ﻚ ﻟ َُﻬ ُﻢ اﻟﺪَّ َر َﺟ ُ
َّ
ِ
ﻚ َﺟ ٰﺰ ٓ ُؤ۬ا َﻣ ْﻦ ﺗ َ َﺰﻛ ّٰ۟ﻰ ﴿﴾٧٦
َﻋ ْﺪ ٍن ﺗ َ ْﺠﺮ۪ي ِﻣ ْﻦ ﺗ َ ْﺤ ِﺘﻬَﺎ ْ
ﻳﻦ ۪ﻓﻴﻬَﺎ ۜ َو ٰذﻟ ِ َ
ﺎر َﺧﺎﻟ ۪ﺪ َ
اﻻ َْﻧﻬَ ُ

[3326] Meâl-i Şerîfi
Sizi o Arz’dan yarattık, yine sizi ona iade edeceğiz, hem de ondan sizi
diğer bir defa daha çıkaracağız (55). Kasem olsun Biz, ona âyetlerimizin
hepsini gösterdik, öyle iken o yine “yalan” dedi dayattı (56). “Sen” dedi,
“sihrinle bizi yerimizden çıkarmak için mi geldin bize yâ Mûsâ! (57).
O hâlde bilmiş ol ki biz de onun gibi bir sihir sana yapacağız, şimdi
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sen, seninle aramızda bir mîʿâd tâyin et ki ne senin ne bizim hulf
etmeyeceğimiz denk bir mahal olsun” (58). “Size mîʿâd” dedi, “ziynet
günü ve nâsın toplanacağı kuşluk vakti” (59). Bunun üzerine Firavun
tedbîre girişti, bütün hîlesini derdi topladı da sonra geldi (60). Mûsâ
onlara “veyl1 sizlere” dedi, “Allah’a yalanı2 iftira etmeyin, sonra bir
azab ile kökünüzü keser”; fi’l-hakīka iftira eden hâib oldu (61). Şöyle
ki, aralarında işlerine kavraştılar ve gizli fısıldaştılar (62). “Her hâlde”
dediler, “bunlar iki sihirbaz, sizi yerinizden çıkarmak ve numûne-i
imtisal olan tarîkatınızı3 gidermek istiyorlar (63), siz de bütün hîlenize
ittifak edin, sonra da saf hâlinde gelin, bugün üstün gelen, muhakkak
felâhı buldu” (64). “Yâ Mûsâ!” dediler, “ya at, yahut ilk atan biz
olalım” (65). [3327] “Haydin siz atın” dedi. Ne baksın, onların ipleri
ve sopaları sihirlerinden ona öyle tahyil olunuyor ki cidden bunlar
koşuyorlar (66). Birdenbire Mûsâ içinde bir nevi korku duydu (67).
“Korkma” dedik, “çünkü sensin üstün, sen (68). Ve elindekini bırakıver,
o onların yaptıklarını yalar yutar, çünkü onların yaptıkları sırf sihirbaz
hîlesidir, sihirbaz ise her nerede olsa felah bulmaz” (69). Bi’n-netîce
bütün sihirbazlar secdeye kapandılar, “Hârûn ile Mûsâ’nın Rabbine
iman ettik” dediler (70). “Ya!” dedi, “ben size izin vermeden ona iman
ettiniz ha? O herhâlde size sihri öğreten büyüğünüz, o hâlde ahdim
olsun ben de elbet sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim
ve elbette sizleri hurma dallarına asacağım, ve her hâlde bileceksiniz
ki hangimiz azabca daha şiddetli ve daha bekālı?” (71). “İhtimâli yok”
dediler, “bize gelen bu açık mucizelere ve bizi yaratana karşı seni tercih
edemeyiz. Artık neye hükmün geçer, ne yapabilirsen yap, senin olsa
olsa bu dünyâ hayâta hükmün geçer (72). Doğrusu biz günahlarımıza
ve bizi zorladığın sihre karşı bize mağfiret etsin diye Rabbimize iman
ettik; Allah hem daha hayırlı hem daha bekālıdır” (73). Her kim
Rabbine mücrim olarak varırsa şüphesiz ki ona cehennem var, onda
1
2
3

B: “ol”.
B: “yalan”.
B: “tarîkatımızı”.
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ne ölür ne dirilir (74). Her kim de O’na mü’min olarak, sâlih ameller
işlemiş bir hâlde varırsa işte onlara en yüksek dereceler var (75). Adn
cennetleri, altından nehirler akar, onlarda muhalled olarak kalacaklar,
ve o işte temizlenen kimsenin mükâfâtı (76).

وﻟَﻘَ ْﺪ اَوﺣﻴﻨَ ٓﺎ اِﻟٰﻰ ﻣﻮﺳٓﻰ اَن اَﺳﺮِ ﺑِﻌِﺒﺎ ۪دي ﻓَﺎﺿﺮِب ﻟ َﻬﻢ ﻃ َ ۪ﺮ ِ
ﺎف
ْ ْ ُْ
ﺴﺎۚ َﻻ ﺗ َ َﺨ ُ
ﻘﺎ ﻓﻲ ا ْﻟﺒَ ْﺤﺮِ ﻳَﺒَ ً
ً
َ
َ
ْ َْ
ُ ٰ
ْ ْ
ﻛﺎ َو َﻻ ﺗ َ ْﺨ ٰﺸﻰ ﴿ ﴾٧٧ﻓَﺎ َ ْﺗﺒَﻌَﻬ ْﻢ ﻓِﺮ َﻋﻮ ُن ﺑِﺠ ُﻨ ِ
ﺿ َّﻞ
ﻮد ۪ه ﻓَﻐَ ِﺸﻴَ ُﻬ ْﻢ ِﻣ َﻦ ا ْﻟﻴَ ِّﻢ َﻣﺎ ﻏَ ِﺸﻴَ ُﻬ ْﻢ ۜ ﴿َ ﴾٧٨وﺍ َ َ
دَ َر ً
ُ ْ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺐ
ﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ ُن ﻗَ ْﻮ َﻣﻪُ َو َﻣﺎ ﻫَ ٰﺪى ﴿ ﴾٧٩ﻳَﺎ ﺑ َ ۪ﻨ ٓﻲ ا ْﺳﺮَٓﺍٔﻳ۪ َﻞ ﻗَ ْﺪ اَ ْﻧ َﺠ ْﻴﻨَﺎﻛُ ْﻢ ﻣ ْﻦ َﻋ ُﺪ ّوِﻛُ ْﻢ َو ٰو َﻋ ْﺪﻧَﺎﻛُ ْﻢ َﺟﺎﻧ َ
اﻻ َﻳ َﻤ َﻦ َوﻧَﺰَّ ْﻟﻨَﺎ َﻋﻠَﻴﻜُ ُﻢ ا ْﻟ َﻤ َّﻦ َوﺍﻟﺴ ْﻠ ٰﻮى ﴿ ﴾٨٠ﻛُﻠُﻮﺍ ِﻣﻦ ﻃ َِﻴﺒَ ِ
ﺎت َﻣﺎ َر َز ْﻗﻨَﺎﻛُ ْﻢ َو َﻻ
ْ
اﻟﻄ ُّﻮرِ ْ ْ
َّ
ْ ّ

ِ
ﺎر
ﻀﺒ۪ ۚﻲ َو َﻣ ْﻦ ﻳ َ ْﺤﻠِ ْﻞ َﻋﻠ َ ْﻴﻪِ ﻏَ َ
ﺗ َ ْﻄﻐَ ْﻮﺍ ۪ﻓﻴﻪِ ﻓَﻴَ ِﺤ َّﻞ َﻋﻠ َ ْﻴﻜُ ْﻢ ﻏَ َ
ﻀﺒ۪ ﻲ ﻓَﻘَ ْﺪ ﻫَ ٰﻮى ﴿َ ﴾٨١وﺍ ۪ﻧّﻲ ﻟ َﻐَﻔَّ ٌ
ﻟِﻤﻦ ﺗَﺎب وﺍٰﻣﻦ وﻋ ِﻤ َﻞ ِ
ﻮﺳﻰ ﴿﴾٨٣
ﻚ َﻋ ْﻦ ﻗَ ْﻮ ِﻣ َ
اﻫﺘَ ٰﺪى ﴿َ ﴾٨٢و َﻣٓﺎ اَ ْﻋ َﺠﻠ َ َ
ﺻﺎﻟ ً
َْ َ َ َ َ َ َ
ﺤﺎ ﺛُﻢَّ ْ
ﻚ ﻳَﺎ ُﻣ ٰ
َ
ﺎل ﻫﻢ اُو ۬ َ ٓﻻ ِء ﻋﻠٰٓﻰ اَﺛَﺮ۪ي وﻋ ِﺠ ْﻠ ِ
ﻚ رَ ِ
ﻚ
ﺿﻰ ﴿ ﴾٨٤ﻗَﺎ َل ﻓَﺎِﻧَّﺎ ﻗَ ْﺪ ﻓَﺘَﻨَّﺎ ﻗَ ْﻮ َﻣ َ
ب ﻟِﺘَ ْﺮ ٰ
ﻗَ َ ُ ْ
َ َ ُ
َ
ﺖ اﻟ َْﻴ َ ّ
ﺿﻠ َّﻬﻢ اﻟﺴ ِ
ِ
ِ
ِ
ﺎل ﻳَﺎ ﻗَ ْﻮ ِم اَﻟ َْﻢ
ﻔﺎۚ ﻗَ َ
ﺎﻣﺮِ ُّ
ﻮﺳٓﻰ اِﻟٰﻰ ﻗَ ْﻮﻣ ۪ﻪ ﻏَ ْﻀﺒَ َ
ﺎن اَ ِﺳ ً
ﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌﺪ َك َوﺍ َ َ ُ ُ َّ
ي ﴿ ﴾٨٥ﻓَ َﺮ َﺟﻊَ ُﻣ ٰ
ﺐ ِﻣ ْﻦ رَﺑِّﻜُ ْﻢ
ﻨﺎۜ اَﻓَﻄ َﺎ َل َﻋﻠ َ ْﻴﻜُ ُﻢ ا ْﻟﻌَ ْﻬ ُﺪ اَ ْم اَرَ ْدﺗُ ْﻢ اَ ْن ﻳ َ ِﺤ َّﻞ َﻋﻠ َ ْﻴﻜُ ْﻢ ﻏَ َ
ﺪا َﺣ َﺴ ً
ﻳَﻌِ ْﺪﻛُ ْﻢ رَﺑُّﻜُ ْﻢ َو ْﻋ ً
ﻀ ٌ
ارﺍ ِﻣﻦ ز۪ﻳﻨَﺔِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻓَﺎ َ ْﺧﻠ َ ْﻔ ُﺘ ْﻢ َﻣ ْﻮﻋ ۪ﺪي ﴿ ﴾٨٦ﻗَﺎﻟُﻮﺍ َﻣٓﺎ اَ ْﺧﻠ َ ْﻔﻨَﺎ َﻣ ْﻮﻋ َﺪ َك ﺑ ِ َﻤ ْﻠﻜﻨَﺎ َو ٰﻟﻜﻨَّﺎ ُﺣ ّﻤ ْﻠـﻨَ ٓﺎ اَ ْو َز ً ْ
ﻚ اَ ْﻟﻘَﻰ اﻟﺴ ِ
ﺍر ﻓَﻘَﺎﻟُﻮﺍ
ا ْﻟﻘَ ْﻮ ِم ﻓَﻘَ َﺬ ْﻓﻨَﺎﻫَﺎ ﻓَﻜَ ٰﺬﻟ ِ َ
ﺎﻣﺮِ ُّ
ي ۙ ﴿ ﴾٨٧ﻓَﺎ َ ْﺧﺮَ َج ﻟ َُﻬ ْﻢ ِﻋ ْﺠ ًﻼ َﺟ َﺴ ً
ﺪا ﻟ َﻪُ ُﺧﻮَ ٌ
َّ
ِ
ٓ ِ
ﺮﺍ
ﺿ ًّ
ﻮﺳﻰ ﻓَﻨَ ِﺴ َﻲ ۜ ﴿ ﴾٨٨اَﻓَ َﻼ ﻳ َ َﺮ ْو َن اَ َّﻻ ﻳ َ ْﺮ ِﺟ ُﻊ اِﻟ َْﻴﻬِ ْﻢ ﻗَ ْﻮ ًﻻ ۙ َو َﻻ ﻳ َ ْﻤﻠِ ُ
ﻚ ﻟ َُﻬ ْﻢ َ
ٰﻫ َﺬا اﻟ ُٰﻬﻜُ ْﻢ َوﺍﻟ ُٰﻪ ُﻣ ٰ
ﻌﺎ ﴿﴾٨٩
َو َﻻ ﻧ َ ْﻔ ً ۟

[3329] Meâl-i Şerîfi
Ve fi’l-hakīka Mûsâ’ya şöyle vahyettik: “Kullarımla geceleyin yürü
de onlara denizde kuru bir yol aç, yetişilmekten korkmazsın ve pervâ
etmezsin” (77). Derken Firavun ordularıyla onları tâkip etti, kendilerini
de deryâdan saran sarıverdi (78). Velhâsıl Firavun kavmini dalâlete
sürükledi, hidâyete götürmedi (79). Ey Benî İsrâil! Sizi düşmanınızdan
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kurtardık ve size Tûr’un sağ tarafına vaad verdik ve üzerinize
kudret helvası ve bıldırcın indirdik (80). Size verdiğimiz rızıkların
en hoşlarından yiyin ve hakkında tuğyan etmeyin ki sonra üzerinize
gazabım iner, her kim üzerine de gazabım inerse o uçuruma gider
(81). Bununla beraber şüphe yok ki Ben, tevbe eden ve iman edip sâlih
amel yapan, sonra da doğru giden kimse için gaffârım (82). “Hem seni
acele ile kavminden geçiren ne yâ Mûsâ?” (83). “Onlar” dedi, “benim
izim üzerindeler ve ben Sana acele ettim ki Rabbim hoşnut olasın”
(84). “Amma” dedi, “Biz senin ardından kavmini fitneye düşürdük,
Sâmirî onları şaşırttı” (85). Derhâl Mûsâ kavmine gazabnâk, esefnâk
olarak döndü. “Ey kavmim” dedi, “Rabbiniz size güzel bir vaad vaad
etmedi mi? Zaman mı uzadı? Yoksa üzerinize Rabbinizden bir gazab
inmesini arzu ettiniz de mi bana olan vaadinize hulf ettiniz” (86). “Biz”
dediler, “senin vaadine kendiliğimizden hulf etmedik, velâkin o kavmin
ziynetinden birtakım ağırlıklar yüklenmiş idik, onları ateşe attık,
kezâlik Sâmirî de bıraktı (87). Derken onlara bir dana, böğürmesi
var bir ceset çıkardı, bunun üzerine dediler ki ‘işte bu sizin ilâhınız
ve Mûsâ’nın ilâhı, fakat unuttu’” (88). Şu hakikati görmüyorlar mı idi
ki o onlara bir söz iade edemiyor ve kendilerine ne bir zarar ne de bir
menfaat eriştirmeye mâlik olamıyordu (89).

ِ
ِ
ِ ﺎل ﻟ َﻬﻢ ﻫﺮ
ِ
ﻴﻌ ٓﻮﺍ
ُ ُ ٰ ْ ُ َ ََوﻟَﻘَ ْﺪ ﻗ
ُ ون ﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ﻳَﺎ ﻗَ ْﻮ ِم اﻧَّﻤَﺎ ﻓُﺘ ْﻨﺘُ ْﻢ ﺑ ِ ۪ﻪۚ َوﺍ َّن رَﺑَّﻜُ ُﻢ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ُﻦ ﻓَﺎﺗ َّ ِﺒ ُﻌﻮ ۪ﻧﻲ َوﺍ َ ۪ﻃ

ِ
ِ
ون َﻣﺎ
َ َ﴾ ﻗ٩١﴿ ﻮﺳﻰ
ُ ﺎل ﻳَﺎ ٰﻫ ُﺮ
َ ﴾ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﻟ َْﻦ ﻧ َ ْﺒ َﺮ َح َﻋﻠ َ ْﻴﻪ َﻋﺎﻛِ ۪ﻔ٩٠﴿ اَ ْﻣﺮ۪ي
ٰ ﻴﻦ َﺣ ّٰﺘﻰ ﻳ َ ْﺮ ِﺟﻊَ اﻟ َْﻴﻨَﺎ ُﻣ
﴾ ﻗَﺎ َل ﻳ َ ْﺒﻨَ ُﺆ۬م َّ َﻻ ﺗ َ ْﺄ ُﺧ ْﺬ ﺑِﻠِ ْﺤﻴَ ۪ﺘﻲ٩٣﴿ ﺖ اَ ْﻣﺮ۪ي
َ ََﻣﻨَﻌ
َ ﻚ اِ ْذ رَﺍ َ ْﻳﺘَ ُﻬ ْﻢ
َ ﴾ اَ َّﻻ ﺗَﺘ َّ ِﺒﻌَ ِ ۜﻦ اَﻓَﻌَ َﺼ ْﻴ٩٢﴿ ۙ ﺿﻠ ُّﻮﺍ

ِ ۪
ِ
ﺎل ﻓَ َﻤﺎ
َ َ﴾ ﻗ٩٤﴿ ﺐ ﻗَ ْﻮ ۪ﻟﻲ
َ ﻴﺖ اَ ْن ﺗ َ ُﻘ
َ ﻮل ﻓَﺮَّ ْﻗ
ُ َو َﻻ ﺑ ِ َﺮ ْأ ۪ﺳ ۚﻲ ا ۪ﻧّﻲ َﺧ ۪ﺸ
ْ ﺖ ﺑ َ ْﻴ َﻦ ﺑَﻨ ٓﻲ ا ْﺳ َﺮٓﺍٔﻳ۪ َﻞ َوﻟ َْﻢ ﺗ َ ْﺮ ُﻗ
ِ ﻚ ﻳﺎ ﺳ
ﻀﺔ ً ِﻣ ْﻦ اَﺛَﺮِ اﻟﺮَّ ُﺳﻮ ِل
َ َ﴾ ﻗ٩٥﴿ ي
ُّ ِﺎﻣﺮ
َ ﺖ ﻗَ ْﺒ
ُ ﺎل ﺑ َ ُﺼ ْﺮ
ُ ت ﺑِﻤَﺎ ﻟ َْﻢ ﻳ َ ْﺒ ُﺼ ُﺮوﺍ ﺑ ِ ۪ﻪ ﻓَﻘَﺒَ ْﻀ
َ َ َ َﺧ ْﻄ ُﺒ
ِ
ﺎس
َ َ﴾ ﻗ٩٦﴿ ﻚ َﺳﻮَّﻟ َْﺖ ۪ﻟﻲ ﻧ َ ْﻔ ۪ﺴﻲ
َ ﺐ ﻓَﺎِ َّن ﻟ
َ ِ ﻓَﻨَﺒَ ْﺬﺗُﻬَﺎ َوﻛَ ٰﺬﻟ
ۖ َ َﻚ ﻓِﻲ ا ْﻟ َﺤ ٰﻴﻮ اَ ْن ﺗ َ ُﻘﻮ َل َﻻ ِﻣ َﺴ
ْ ﺎل ﻓَﺎ ْذ َﻫ
ِ
ِ
َ ِﺪا ﻟ َْﻦ ﺗُ ْﺨﻠَﻔَﻪُ ۚ َو ْﺍﻧﻈ ُ ْﺮ اِﻟٰٓﻰ اِﻟٰﻬ
َ َوﺍ َّن ﻟ
َ ﻚ اﻟ َّ۪ﺬي ﻇ َ ْﻠ
ُﻔﺎۜ ﻟ َﻨُ َﺤ ّﺮِﻗَﻨَّﻪُ ﺛُﻢَّ ﻟ َﻨَ ْﻨ ِﺴﻔَﻨَّﻪ
ً ِﺖ َﻋﻠ َ ْﻴﻪ َﻋﺎﻛ
ً َﻚ َﻣ ْﻮ ِﻋ
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ِ ِ
ِ
ِ
ﻚ
ُ ـﻤٓﺎ اِﻟ ُٰﻬ
َ ِ ﴾ ﻛَ ٰﺬﻟ٩٨﴿ ﻤﺎ
ّٰ ﻜ ُﻢ
ً اﻪﻠﻟُ اﻟ َّ۪ﺬي َ ٓﻻ اﻟٰﻪَ ا َّﻻ ُﻫ َﻮ ۜ َو ِﺳﻊَ ُﻛ َّﻞ َﺷ ْﻲ ٍء ِﻋ ْﻠ
ً ﻓﻲ ا ْﻟﻴَ ِّﻢ ﻧ َ ْﺴ
َ َّ ﴾ اﻧ٩٧﴿ ﻔﺎ

ِ ٓ َﻚ ِﻣﻦ اَ ْﻧـﺒ
ض َﻋ ْﻨ ُﻪ ﻓَﺎِﻧ َّ ُﻪ
ۚ ً ﺎء َﻣﺎ ﻗَ ْﺪ َﺳﺒَ َﻖ ۚ َوﻗَ ْﺪ ٰاﺗ َ ْﻴﻨَﺎ َك ِﻣ ْﻦ ﻟ َُﺪﻧَّﺎ ِذ ْﻛ
َ ﴾ َﻣ ْﻦ اَ ْﻋ َﺮ٩٩﴿ ﺮﺍ
ْ َ ﺺ َﻋﻠ َ ْﻴ
ُّ ﻧ َ ُﻘ
ِ
﴾ ﻳ َ ْﻮمَ ﻳُ ْﻨ َﻔ ُﺦ١٠١﴿ ۙ ﻳﻦ ۪ﻓﻴﻪِۜ َو َﺳٓﺎءَ ﻟ َُﻬ ْﻢ ﻳ َ ْﻮمَ ا ْﻟ ِﻘ ٰﻴ َﻤﺔِ ِﺣ ْﻤ ًﻼ
َ ﴾ َﺧﺎﻟ ۪ﺪ١٠٠﴿ ۙ ﻳ َ ْﺤ ِﻤ ُﻞ ﻳ َ ْﻮمَ ا ْﻟ ِﻘ ٰﻴ َﻤﺔِ وِ ْز ًرﺍ

ِ
ِ
ِ
ﺮﺍ
َ ُ﴾ ﻳَﺘَ َﺨﺎﻓَﺘ١٠٢﴿ ۚﻴﻦ ﻳ َ ْﻮ َﻣ ِﺌ ٍﺬ ُز ْر ًﻗﺎ
ً ﻮن ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ ْﻢ ا ْن ﻟ َ ِﺒ ْﺜﺘُ ْﻢ ا َّﻻ َﻋ ْﺸ
َ اﻟﺼﻮرِ َوﻧ َ ْﺤ ُﺸ ُﺮ ا ْﻟ ُﻤ ْﺠﺮِ ۪ﻣ
ُّ ﻓﻲ
﴾١٠٤﴿ ﻣﺎ
۟ ً ﻮل اَ ْﻣﺜَﻠُ ُﻬ ْﻢ ﻃ َ ۪ﺮ َﻘﺔ ً اِ ْن ﻟ َ ِﺒ ْﺜ ُﺘ ْﻢ اِ َّﻻ ﻳ َ ْﻮ
ُ ﻮن اِ ْذ ﻳ َ ُﻘ
َ ُ ﴾ ﻧ َ ْﺤ ُﻦ اَ ْﻋﻠ َ ُﻢ ﺑ ِ َﻤﺎ ﻳ َ ُﻘﻮﻟ١٠٣﴿

[3331] Meâl-i Şerîfi
Kasem olsun ki önceden Hârûn onlara: “Ey kavmim, siz bununla sırf
bir fitneye tutuldunuz ve doğrusu sizin Rabbiniz ancak Rahmân’dır.
Gelin bana tâbiʿ olun ve emrime itaat edin” demişti (90). “Biz”
dediler, “bunun başına devam edip durmaktan asla ayrılmayız, tâ
dönünceye kadar bize Mûsâ” (91). “Ey Hârûn” dedi, “sana ne mâniʿ
oldu da bunların dalâlete düştüklerini gördüğün vakit benim ardımca
gelmedin, emrime isyan mı ettin?” (92-93). “Ey anamın oğlu!” dedi,
“sakalımı başımı tutma, emin ol ki ‘dediğime bakmadın1 da Benî İsrâil
arasına tefrika düşürdün’ dersin diye korktum” (94). “Ya ey Sâmirî,
senin derdin ne?” (95). “Ben” dedi, “onların görmediklerini gördüm
de Resûl’ün izinden bir avuç avuçladım da onu attım, ve bana nefsim
böyle hoş gösterdi” (96). “Haydi” dedi, “defol, çünkü sana hayatta
şöyle demek var: Temas yok, hem sana bir vaʿîd var ki ona asla hulf
edemeyeceksin. O başını bekleyip durduğun ilâhına da bak, her hâlde
Biz onu yakacağız da yakacağız, sonra da kül edip onu muhakkak
deryâya dökeceğiz (97). Sizin ilâhınız ancak O Allah’tır2 ki O’ndan
başka ilâh yok, O ilmi ile her şeyi kuşatmıştır” (98). İşte sana böyle
-yâ Muhammed- geçmişin mühim haberlerinden kıssa naklediyoruz,
şüphe yok ki sana ledünnümüzden bir [3332] zikir verdik (99). Her
kim ondan yüz çevirirse şüphesiz o, kıyamet günü bir vebal yüklenecek
1
2

B: “bakmadan”.
B: “Hâlık’tır”.
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(100). Ebediyen onun altında kalacaklar ki onlar için kıyamet günü
o ne fena yüktür (101). O gün ki Sûr üfürülecek ve mücrimleri o gün
gömgök mahşere toplayacağız (102). “Ondan fazla durmadınız” diye
aralarında gizli gizli konuşacaklar (103). Gidişçe en beri benzerleri “bir
günden fazla durmadınız” deyince ne diyeceklerini Biz biliriz (104).

﴾ َﻻ١٠٦﴿ ۙ ﻔﺎ
َ َ َو َ ْﺴٔـَﻠُﻮﻧ
ً ﺻ ْﻔ َﺼ
ً َ﴾ ﻓَﻴَ َﺬ ُر َﻫﺎ ﻗ١٠٥﴿ ۙ ﻔﺎ
ً ﻚ َﻋ ِﻦ ا ْﻟ ِﺠﺒَﺎ ِل ﻓَ ُﻘ ْﻞ ﻳ َ ْﻨ ِﺴ ُﻔﻬَﺎ َر ۪ﺑّﻲ ﻧ َ ْﺴ
َ ﺎﻋﺎ

ِ َاﻋﻲ َﻻ ِﻋ َﻮ َج ﻟ َُﻪ ۚ َو َﺧ َﺸﻌ
ِ
ﺍت
ْ ﺖ
َ ﴾ ﻳ َ ْﻮ َﻣ ِﺌ ٍﺬ ﻳَﺘ َّ ِﺒ ُﻌ١٠٧﴿ ﺘﺎ
ً ﺟﺎ َو َ ٓﻻ اَ ْﻣ
ً ﺗ َ ٰﺮى ۪ﻓﻴﻬَﺎ ِﻋ َﻮ
ُ اﻻ َْﺻ َﻮ
َ َّﻮن اﻟﺪ
ِ
ِ
ﺎﻋﺔُ اِ َّﻻ َﻣ ْﻦ اَ ِذ َن ﻟ َُﻪ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ُﻦ
ً ﻟﻠﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ ﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﺴ َﻤ ُﻊ ا َّﻻ َﻫ ْﻤ
َ َ﴾ ﻳ َ ْﻮ َﻣ ِﺌ ٍﺬ َﻻ ﺗ َ ْﻨﻔَ ُﻊ اﻟ َّﺸﻔ١٠٨﴿ ﺴﺎ
﴾١١٠﴿ ﻤﺎ
َ ُ ﴾ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻢ َﻣﺎ ﺑ َ ْﻴ َﻦ اَ ْﻳ ۪ﺪﻳﻬِ ْﻢ َو َﻣﺎ َﺧ ْﻠ َﻔ ُﻬ ْﻢ َو َﻻ ﻳُ ۪ﺤﻴﻄ١٠٩﴿ َو َر ِﺿ َﻲ ﻟ َُﻪ ﻗَ ْﻮ ًﻻ
ً ﻮن ﺑ ِ ۪ﻪ ِﻋ ْﻠ
ِ ﺖ ا ْﻟﻮﺟ
ِ ََو َﻋﻨ
ِ ﴾ َو َﻣﻦ ﻳَﻌ َﻤ ْﻞ ِﻣ َﻦ اﻟﺼﺎﻟ ِ َﺤ١١١﴿ ﻤﺎ
ﺎت
ً ﺎب َﻣ ْﻦ َﺣ َﻤ َﻞ ﻇ ُ ْﻠ
ْ ْ
ُ ُ ُ
َّ
َ ﻮه ﻟ ْﻠ َﺤ ّ ِﻲ ا ْﻟﻘَﻴُّﻮ ِم ۜ َوﻗَ ْﺪ َﺧ
ِﻴﺎ وﺻﺮَّ ْﻓﻨَﺎ ۪ﻓﻴﻪ
ِ
َ ِ ﴾ َوﻛَ ٰﺬﻟ١١٢﴿ ﻤﺎ
ً ﻤﺎ َو َﻻ َﻫ ْﻀ
ً ﺎف ﻇ ُ ْﻠ
ُ َو ُﻫ َﻮ ُﻣ ْﺆﻣ ٌﻦ ﻓَ َﻼ ﻳ َ َﺨ
ُ َﻚ اَ ْﻧ َﺰ ْﻟﻨ
َ َ ًّ ِ ﺎه ُﻗ ْﺮ ٰﺍ ًﻧﺎ َﻋ َﺮﺑ
ِ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ َﻮ ۪ﻋ
ﻚ ا ْﻟ َﺤ ُّﻖ ۚ َو َﻻ ﺗ َ ْﻌ َﺠ ْﻞ
ّٰ ﴾ ﻓَﺘَﻌَﺎﻟ َﻰ١١٣﴿ ﺮﺍ
ُ ِاﻪﻠﻟُ ا ْﻟ َﻤﻠ
ُ ﻮن اَ ْو ﻳُ ْﺤ ِﺪ
َ ﻴﺪ ﻟ َﻌَﻠ َُّﻬ ْﻢ ﻳَﺘ َّ ُﻘ
ً ث ﻟ َُﻬ ْﻢ ِذ ْﻛ

ِ ﻚ َو ْﺣ ُﻴ ُﻪ ۘ َو ُﻗ ْﻞ َر
َ ﺑِﺎ ْﻟ ُﻘ ْﺮ ٰﺍ ِن ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻞ اَ ْن ﻳُ ْﻘ ٰﻀٓﻰ اِﻟ َْﻴ
َ﴾ َوﻟ َ َﻘ ْﺪ َﻋﻬِ ْﺪﻧ َ ٓﺎ اِﻟٰٓﻰ ٰادَم١١٤﴿ ﻤﺎ
ً ب زِ ْد ۪ﻧﻲ ِﻋ ْﻠ
ّ
﴾١١٥﴿ ﻣﺎ
۟ ً ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ﻓَﻨَ ِﺴ َﻲ َوﻟ َْﻢ ﻧ َ ِﺠ ْﺪ ﻟ َُﻪ َﻋ ْﺰ
[3333] Meâl-i Şerîfi
Bir de sana dağlardan soruyorlar, binâenʿaleyh de ki: Rabbim onları
un ufra edip savuracak da (105) yerlerini düpedüz bomboş bırakacak
(106). Onda ne bir eğrilik ne bir yumruluk göremeyeceksin (107).
O gün davetçiye iʿvicacsız tebaʿiyet edecekler, öyle ki Rahmân’ın
heybetinden sesler kısılmıştır, artık bir hışıltıdan başka bir şey
işitmezsin (108). O gün şefaat fâide vermez, ancak Rahmân’ın izin
verdiği ve sözüne râzı olduğu kimse müstesnâ (109). O onların
önlerindekini ve arkalarındakini bilir, onlar ise O’nu ilmen ihâta
edemezler (110). Ve bütün yüzler O Hayy u Kayyûm’a baş eğmiş ve
bir zulüm yüklenen cidden hâib olmuştur (111). Her kim de mü’min
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olarak sâlih amellerden işlerse o vakit o, ne bir zulümden korkar ne
çiğnenmeden (112). Ve işte onu böyle Arabî bir Kur’an olarak indirdik
ve bunda vaʿîdden türlü şekilde tekrar yaptık, ki belki korunur takvâ
yolunu tutarlar. Yahut da o, onlara bir zikir ihdas eyler (113). Demek
ki Allah, O hak Şehinşah yüksek, çok yüksek; maʿamâfîh sana vahyi
ِ َر
tamam edilmeden evvel Kur’ân’ı acele etme ve de ki ﻤﺎ
ً ب زِ ْد ۪ﻧﻲ ِﻋ ْﻠ
ّ
“Rabbim artır beni ilimce” (114). Fi’l-hakīka bundan evvel Âdem’e
ahid verdik de unuttu ve Biz onda bir azim bulmadık (115).
[3334]

ِ
ِ ِٓ
ِ ِٓ ِ
﴾ ﻓَ ُﻘ ْﻠﻨَﺎ ﻳَٓﺎ ٰاد َ ُم اِ َّن ٰﻫ َﺬا َﻋ ُﺪ ٌّو١١٦﴿ ﻴﺲ اَ ٰﺑﻰ
ۜ َ اﺳ ُﺠ ُﺪوﺍ ِﻻٰدَمَ ﻓَ َﺴ َﺠ ُﺪٓوﺍ ا َّﻻ ا ْﺑ ۪ﻠ
ْ َوﺍ ْذ ُﻗ ْﻠﻨَﺎ ﻟ ْﻠ َﻤﻠٰﺌﻜَﺔ

۪
ى
َ َﻚ َوﻟ ِ َﺰ ْو ِﺟ
َ ﻟ
َ ﴾ اِ َّن ﻟ١١٧﴿ ﻚ ﻓَ َﻼ ﻳُ ْﺨﺮِ َﺟﻨَّﻜُ َﻤﺎ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ َﺠﻨَّﺔِ ﻓَﺘَ ْﺸ ٰﻘﻰ
ۙ َﻚ اَ َّﻻ ﺗ َ ُﺠﻮعَ ﻓﻴﻬَﺎ َو َﻻ ﺗ َ ْﻌ ٰﺮ
ِ ِ
ﺎل ﻳَٓﺎ ٰاد َ ُم َﻫ ْﻞ
َ ََﺎن ﻗ
َ َّ ﴾ َوﺍَﻧ١١٨﴿
ُ ﴾ ﻓَ َﻮ ْﺳ َﻮ َس اﻟ َْﻴﻪ اﻟ َّﺸ ْﻴﻄ١١٩﴿ ﻚ َﻻ ﺗ َ ْﻈ َﻤ ُﺆ ۬ا ۪ﻓﻴﻬَﺎ َو َﻻ ﺗ َ ْﻀ ٰﺤﻰ
ِ
ٍ ُّﻚ َﻋﻠٰﻰ َﺷ َﺠ َﺮ ِ ا ْﻟ ُﺨ ْﻠ ِﺪ َو ُﻣ ْﻠ
ت ﻟ َُﻬ َﻤﺎ َﺳ ْﻮﺍٰﺗُ ُﻬ َﻤﺎ َوﻃ َِﻔﻘَﺎ
َ اَدُﻟ
ْ ﴾ ﻓَﺎَﻛَ َﻼ ﻣ ْﻨﻬَﺎ ﻓَﺒَ َﺪ١٢٠﴿ ﻚ َﻻ ﻳ َ ْﺒﻠٰﻰ
ِ
ﺎب
ۖ ﻳ َ ْﺨ ِﺼ َﻔﺎ ِن َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ َﻤﺎ ﻣ ْﻦ َو َر ِق ا ْﻟ َﺠﻨَّﺔِۘ َو َﻋ ٰﺼٓﻰ ٰادَ ُم َرﺑ َّ ُﻪ ﻓَﻐَ ٰﻮ
ُ اﺟﺘَ ٰﺒ
ْ َّ﴾ ﺛُﻢ١٢١﴿ ى
َ َﻴﻪ َرﺑُّ ُﻪ ﻓَﺘ
ِ
ﻀﻜُ ْﻢ ﻟِﺒَ ْﻌ ٍﺾ َﻋ ُﺪ ٌّو ۚ ﻓَﺎِﻣَّﺎ ﻳ َ ْﺄﺗِﻴَﻨَّﻜُ ْﻢ ِﻣ ۪ ّﻨﻲ ُﻫ ًﺪى
َ َ﴾ ﻗ١٢٢﴿ َﻋﻠ َ ْﻴﻪِ َو َﻫ ٰﺪى
ً اﻫ ِﺒﻄ َﺎ ﻣ ْﻨﻬَﺎ َﺟ ۪ﻤ
ُ ﻴﻌﺎ ﺑ َ ْﻌ
ْ ﺎل
ﻜﺎ
َ ً ض َﻋ ْﻦ ِذ ْﻛﺮ۪ي ﻓَﺎِ َّن ﻟ َُﻪ َﻣ ۪ﻌﻴ َﺸﺔ
ً ﺿ ْﻨ
َ ﴾ َو َﻣ ْﻦ اَ ْﻋ َﺮ١٢٣﴿ اي ﻓَ َﻼ ﻳ َ ِﻀ ُّﻞ َو َﻻ ﻳ َ ْﺸ ٰﻘﻰ
َ ﻓَ َﻤ ِﻦ اﺗَّـﺒَﻊَ ُﻫ َﺪ
ِ ِ ﺎل ر
ِ ِ
﴾١٢٥﴿ ﻴﺮﺍ
ً ﺖ ﺑ َ ۪ﺼ
ُ ب ﻟﻢَ َﺣ َﺸ ْﺮﺗ َ ۪ـﻨٓﻲ اَ ْﻋ ٰﻤﻰ َوﻗَ ْﺪ ﻛُ ْﻨ
ّ َ َ َ﴾ ﻗ١٢٤﴿ َوﻧ َ ْﺤ ُﺸ ُﺮ ُه ﻳ َ ْﻮمَ ا ْﻟﻘ ٰﻴ َﻤﺔ اَ ْﻋ ٰﻤﻰ
ف
َ ِ ﻚ ٰاﻳَﺎﺗُﻨَﺎ ﻓَـﻨَ ۪ﺴﻴﺘَﻬَﺎ ۚ َوﻛَ ٰﺬﻟ
َ ﻚ اَﺗ َ ْﺘ
َ ِ ﻗَﺎ َل ﻛَ ٰﺬﻟ
َ ِ ﴾ َوﻛَ ٰﺬﻟ١٢٦﴿ ﻚ ا ْﻟﻴَ ْﻮمَ ﺗُ ْﻨ ٰﺴﻰ
َ ﻚ ﻧ َ ْﺠﺰ۪ي َﻣ ْﻦ اَ ْﺳ َﺮ
ِ۪ ِ ِ ِ
﴾ اَﻓَﻠ َ ْﻢ ﻳ َ ْﻬ ِﺪ ﻟ َُﻬ ْﻢ ﻛَ ْﻢ اَ ْﻫﻠَ ْﻜﻨَﺎ ﻗَ ْﺒﻠ َ ُﻬ ْﻢ١٢٧﴿ اﻻ ِٰﺧ َﺮ ِ اَ َﺷ ُّﺪ َوﺍ َ ْﺑ ٰﻘﻰ
ْ اب
ُ َوﻟ َْﻢ ﻳُ ْﺆﻣ ْﻦ ﺑﺎٰﻳَﺎت َرﺑّﻪ ۜ َوﻟ َﻌَ َﺬ
ٍ َ ﻚ َﻻٰﻳ
﴾١٢٨﴿ ﺎت ِﻻُو۬ﻟِﻲ اﻟﻨُّ ٰﻬ ۟ﻰ
َ ِ ﻮن ۪ﻓﻲ َﻣ َﺴﺎﻛِ ِﻨﻬِ ْﻢ ۜ اِ َّن ۪ﻓﻲ ٰذﻟ
َ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻘ ُﺮو ِن ﻳ َ ْﻤ ُﺸ
[3335] Meâl-i Şerîfi
Ve düşün o vakti ki, melâikeye “Âdem için secde edin” dedik, hemen
secde ettiler, ancak İblis dayattı (116). Bunun üzerine biz de “yâ Âdem”
dedik, “haberin olsun bu sana ve zevcene düşmandır, sakın sizi cennetten
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çıkarmasın ki sonra bedbaht olursun (117). Çünkü senin acıkmaman,
çıplak kalmaman oradadır (118). Ve sen orada susamazsın ve Güneş’te
yanmazsın” (119). Derken Şeytan ona vesvese verdi, “ey Âdem! Sana
kılavuzluk edeyim mi huld ağacına ve çürümez mülke?” dedi (120).
Bunun üzerine ikisi de ondan yediler, derhâl kendilerine kötü yerleri
açılıverdi ve üzerlerine cennet yaprağından yamamaya başladılar ve
Âdem Rabbine âsî oldu da şaşkın düştü (121). Sonra Rabbi onu ıstıfâ
etti de tevbesini kabul buyurdu ve yol gösterdi (122). Buyurdu ki: “İniniz
ikiniz de oradan hepiniz, bazınız bazınıza düşman olarak, sonra ne
zaman size Benden bir hidâyetçi gelir de her kim hidâyetçime uyarsa
işte o dalâlete düşmez ve bedbaht olmaz (123). Her kim de zikrimden
yüz çevirirse ona dar bir maîşet vardır ve onu kıyamet günü kör olarak
haşrederiz (124). ‘Rabbim beni niçin kör olarak haşrettin, hâlbuki
ben gözlü idim’ der (125). Buyurur ki: ‘Öyle, sana âyetlerimiz geldi de
onları unuttun, bugün de böyle bırakılacaksın (126). Ve işte Rabbinin
âyâtına iman etmeyip israf edeni Biz böyle [3336] cezâlandıracağız
ve elbette o âhiret azâbı daha şiddetli ve daha bekālıdır’” (127). Daha
onları şu irşad etmedi mi ki kendilerinden evvel nice kurûn helâk
etmişiz, onların meskenlerinde yürüyüp duruyorlar, her hâlde bunda
ibret alacak aklı olanlar için çok âyetler var (128).
Yâ Muhammed:1

ِ َ َﻚ ﻟَﻜ
ﻮن
َ ِ ّﺖ ِﻣ ْﻦ َرﺑ
َ ُ ﺎﺻ ِﺒ ْﺮ َﻋ ٰﻠﻰ َﻣﺎ ﻳ َ ُﻘﻮﻟ
ْ َوﻟ َْﻮ َﻻ ﻛَﻠِ َﻤﺔٌ َﺳﺒَ َﻘ
ً ﺎن ﻟ َﺰ
ْ َ﴾ ﻓ١٢٩﴿ اﻣﺎ َوﺍ َ َﺟ ٌﻞ ُﻣ َﺴ ًّﻤ ۜﻰ

ِ ﻚ ﻗَ ْﺒ َﻞ ﻃُﻠُﻮ ِع اﻟ َّﺸ ْﻤ ِﺲ َوﻗَ ْﺒ َﻞ ﻏُ ُﺮوﺑِﻬَﺎ ۚ َو ِﻣ ْﻦ ٰاﻧ َ ٓﺎ
ﺍف
َ ِ َّو َﺳ ّ ِﺒ ْﺢ ﺑ ِ َﺤ ْﻤ ِﺪ َرﺑ
َ ـﺢ َوﺍَﻃْ َﺮ
ْ ئ اﻟ َّْﻴ ِﻞ ﻓَ َﺴ ّ ِﺒ

ِ ﴾ و َﻻ ﺗﻤﺪَّن ﻋﻴﻨﻴﻚ اِﻟٰﻰ ﻣﺎ ﻣﺘَّﻌﻨﺎ ﺑ ِ ۪ﻪ اَزوﺍﺟﺎ ِﻣﻨﻬﻢ زﻫﺮ ا ْﻟﺤﻴﻮ١٣٠﴿ اﻟﻨﻬﺎرِ ﻟ َﻌﻠ َّﻚ ﺗﺮﺿﻰ
َ ْ َ ْ َ َّ ُ َ َ
ٰ ْ َ َ َ َ َّ
َٰ ََ َْ ُْْ ً َ ْ ٓ َ ْ َ َ
ِ
ۜ ﺍﺻﻄ َ ِﺒ ْﺮ َﻋﻠ َ ْﻴﻬَﺎ
َ َ ﴾ َو ْأ ُﻣ ْﺮ اَ ْﻫﻠ١٣١﴿ ﻚ َﺧ ْﻴ ٌﺮ َوﺍ َ ْﺑ ٰﻘﻰ
َ ِ ّاﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ ﻟِﻨَ ْﻔ ِﺘﻨَ ُﻬ ْﻢ ۪ﻓﻴﻪِۜ َورِ ْز ُق َرﺑ
َّ ِ ﻚ ﺑ
ْ ﺎﻟﺼﻠٰﻮ َو
﴾ َوﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﻟ َْﻮ َﻻ ﻳ َ ْﺄﺗ۪ﻴﻨَﺎ ﺑِﺎٰﻳَﺔٍ ِﻣ ْﻦ َرﺑّ ِ ۪ﻪ ۜ اَ َوﻟ َْﻢ١٣٢﴿ ﻚۜ َوﺍ ْﻟﻌَﺎﻗِﺒَﺔُ ﻟِﻠﺘ َّ ْﻘ ٰﻮى
َ ﻚ رِ ْز ًﻗﺎۜ ﻧ َ ْﺤ ُﻦ ﻧ َ ْﺮ ُز ُﻗ
َ َُﻻ ﻧ َ ْﺴٔـَﻠ
1

B -“Yâ Muhammed”.
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ِ
ِ
ٍ ﺎﻫ ْﻢ ﺑِﻌَ َﺬ
اب ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠِ ۪ﻪ ﻟ َ َﻘﺎﻟُﻮﺍ َرﺑَّﻨَﺎ
ْ اﻟﺼ ُﺤ ِﻒ
ُ َ﴾ َوﻟ َْﻮ اَﻧَّٓﺎ اَ ْﻫﻠَ ْﻜﻨ١٣٣﴿ اﻻُو۫ﻟٰﻰ
ُّ ﺗ َ ْﺄﺗﻬِ ْﻢ ﺑ َ ّ ِﻴﻨَﺔُ َﻣﺎ ﻓﻲ
ِ َ ِ ﻮﻻ ﻓَﻨَﺘ َّ ِﺒﻊ ٰاﻳﺎﺗ
ِ
ِ
ﺺ
ً ﺖ اِﻟ َْﻴﻨَﺎ َر ُﺳ
َ ﻟ َْﻮ َ ٓﻻ اَ ْر َﺳ ْﻠ
َ َ
ٌ ّ﴾ ﻗُ ْﻞ ﻛُ ٌّﻞ ُﻣﺘَ َﺮﺑ١٣٤﴿ ﻚ ﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻞ اَ ْن ﻧَﺬ َّل َوﻧ َ ْﺨ ٰﺰى
ِ ِ ﻮن َﻣﻦ اَﺻ َﺤﺎب
﴾١٣٥﴿ اﻫﺘَ ٰﺪى
ْ اﻟﺴﻮِ ِّي َو َﻣ ِﻦ
َّ اﻟﺼ َﺮﺍط
ّ ُ ْ ْ َ ﻓَﺘَ َﺮﺑ َّ ُﺼﻮﺍ ۚ ﻓَ َﺴﺘَ ْﻌﻠ َ ُﻤ
[3337] Meâl-i Şerîfi
Rabbinden bir kelime sebketmiş olmasa idi her hâlde azab lizâm1 olurdu,
fakat müsemmâ bir ecel var (129). O hâlde dediklerine sabret de Rabbine
hamd ile tesbih eyle: Güneş doğmadan evvel ve batmadan evvel. Gece
saatlerinde de tesbih et, gündüzün etrafında da ki rızâya erebilesin
(130). Ve sakın öyle şeye gözlerini uzatma ki Biz onun hakkında kâfirleri
fitneye düşürmek için onunla onlardan birkaç çiftini dünyâ hayâtın
cici bicisinden zevkyâb etmişizdir. Hâlbuki Rabbinin rızkı hem daha
hayırlı hem daha bekālıdır (131). Hem ehline de namaz ile emret hem
de kendin ona sabır ile devam eyle, Biz senden bir rızık istemiyoruz. Biz
seni merzuk ederiz ve âkıbet takvânındır (132). Bir de “Rabbinden bir
âyet getirse ya!” dediler, ya kendilerine evvelki kitaplardakinin beyyinesi
gelmedi mi ki? (133). Eğer Biz onları bundan evvel azab ile ihlâk etmiş
olsa idik derlerdi ki “a Rabbimiz! Ne olurdu bize bir resul gönderseydin
de biz zelil ve rüsvâ olmadan evvel âyetlerine ittibâʿ etseydik” (134). De
ki: “Hep beklemekte, bekleyin bakalım çünkü yakında bileceksiniz doğru
yol sahipleri kimler, ve doğru giden kim.” (135).
ِ َ َ“ }ﻟَﻜLizâm” Âd ve Semûd’a olduğu gibi hemen dünyada
{اﻣﺎ
ً ﺎن ﻟ َﺰ
yapışan azab, { إﻟﺦ...ﻚ
َ ِ ّ ﺑ ِ َﺤ ْﻤ ِﺪ َرﺑ2}و َﺳ ّ ِﺒ ْﺢ
َ Burada da namaz vakitleri tamamıyla
ِ
ِ
gösterilmiştir, {اﻻُو۫ﻟٰﻰ
ْ اﻟﺼ ُﺤﻒ
ُّ [ }ﺑ َ ّ ِﻴﻨَﺔُ َﻣﺎ ﻓﻲ3338] Evvelki kitaplardakinin
beyyinesi A Tevrat ve İncil vesâir semâvî kitapların mündericâtını daha
açık daha parlak bir surette beyan ve isbat eden ve bu suretle onlar
hakkında dahi bir burhan olarak nübüvvet-i Muhammediyenin açık bir
mucizesi bulunan Kur’an gelmedi mi?
1
2

B: “lâzım”.
M ve B: “”ﻓﺴﺒﺢ.
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[3339]

ً َ ُ َر ُة ا ْ َ ْ َ َ ِאء َ ِّכ ٌ َو ِ َ ِ א َ ٌ َوا ْ َ َא َ ْ َ َة ٰا
ENBİYÂ SÛRESİ
Mekkîdir. Âyetleri yüz on ikidir.
Fâsılası:  م، نharfleridir.

اﻪﻠﻟِ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ اﻟﺮَّ ۪ﺣﻴ ِﻢ
ّٰ ﺑ ِ ْﺴ ِﻢ

ِ
ٍ ﴾ َﻣﺎ ﻳ َ ْﺄﺗ۪ﻴﻬِ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ِذ ْﻛﺮٍ ِﻣ ْﻦ َرﺑ ِﻬِ ْﻢ ُﻣ ْﺤ َﺪ١﴿ ۚ ﻮن
ِ َّ ب ﻟِﻠﻨ
ث
َ ﺿ
ُ ِﺎس ِﺣ َﺴﺎﺑُ ُﻬ ْﻢ َو ُﻫ ْﻢ ۪ﻓﻲ ﻏَ ْﻔﻠَﺔٍ ُﻣ ْﻌﺮ
َ ا ْﻗﺘَ َﺮ
ّ

ِ
ِ
ﻳﻦ ﻇَﻠ َ ُﻤﻮﺍ ۗ َﻫ ْﻞ ٰﻫ َﺬٓا اِ َّﻻ
َ ﻮه َو ُﻫ ْﻢ ﻳ َ ْﻠﻌَ ُﺒ
َ ى اَﻟ َّ۪ﺬ
ُ اﺳﺘَ َﻤ ُﻌ
ۗ ﴾ َﻻﻫﻴَﺔ ً ُﻗﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ ۜ َوﺍ َ َﺳ ُّﺮوﺍ اﻟﻨ َّ ْﺠ ٰﻮ٢﴿ ۙ ﻮن
ْ ا َّﻻ

ِ ٓ ﴾ ﻗَﺎ َل َرﺑ۪ﻲ ﻳَﻌﻠ َ ُﻢ ا ْﻟﻘَﻮ َل ﻓِﻲ اﻟﺴ َﻤ٣﴿ ون
ِ ﻮن
ض
ﺑﺸﺮ ِﻣﺜﻠﻜﻢ اﻓﺘ ْﺄﺗ
ْ ﺎء َو
َ اﻟﺴ ْﺤ َﺮ َوﺍ َ ْﻧﺘُ ْﻢ ﺗُ ْﺒ ِﺼ ُﺮ
ْ
ْ ّ
َّ
ۘ ِ ﺍﻻ َْر
ّ َ ُ َ َ َ ْۚ ُ ُ ْ ٌ َ َ
ِ ﺎث اَﺣ َﻼ ٍم ﺑ َ ِﻞ ا ْﻓﺘَ ٰﺮ ُﻪ ﺑ َ ْﻞ ﻫ َﻮ َﺷ
ﺎﻋ ٌﺮ ۚ ﻓَ ْﻠﻴَ ْﺄﺗِﻨَﺎ ﺑِﺎٰﻳَﺔٍ ﻛَ َﻤٓﺎ
ْ َ﴾ ﺑ َ ْﻞ ﻗَﺎﻟُٓﻮﺍ ا٤﴿ ﻴﻢ
ُ ﻴﻊ ا ْﻟﻌَ ۪ﻠ
ْ ُ َﺿﻐ
ُ
ُ اﻟﺴ ۪ﻤ
َّ َو ُﻫ َﻮ
ِ
﴾ َو َﻣٓﺎ اَ ْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ٦﴿ ﻮن
ْ اُ ْر ِﺳ َﻞ
َ ﺎﻫﺎ ۚ اَﻓَ ُﻬ ْﻢ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨ
َ ُاﻻ ََّوﻟ
ْ َ﴾ َﻣٓﺎ ٰا َﻣﻨ٥﴿ ﻮن
َ َﺖ ﻗَ ْﺒﻠ َ ُﻬ ْﻢ ﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺮ َﺔٍ اَ ْﻫﻠَ ْﻜﻨ
۪ ُﺎﻻ ﻧ
ﺎﻫ ْﻢ
َ َ ﻗَ ْﺒﻠ
ً ﻚ اِ َّﻻ رِ َﺟ
َ ﻮﺣ ٓﻲ اِﻟ َْﻴﻬِ ْﻢ ﻓَ ْﺴٔـَﻠُٓﻮﺍ اَ ْﻫ َﻞ اﻟ ّ ِﺬ ْﻛﺮِ اِ ْن ُﻛ ْﻨ ُﺘ ْﻢ َﻻ ﺗ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ
ُ َ﴾ َو َﻣﺎ َﺟﻌَ ْﻠﻨ٧﴿ ﻮن
ِ
ﺎﻫ ْﻢ َو َﻣ ْﻦ
َ ُﺪا َﻻ ﻳ َ ْﺄﻛُﻠ
ً َﺟ َﺴ
َ ﻮن اﻟﻄ َّﻌَﺎمَ َو َﻣﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ َﺧﺎﻟ ۪ﺪ
ُ َﺎﻫ ُﻢ ا ْﻟ َﻮ ْﻋ َﺪ ﻓَﺎ َْﻧ َﺠ ْﻴﻨ
ُ َﺻ َﺪ ْﻗﻨ
َ َّ﴾ ﺛُﻢ٨﴿ ﻳﻦ
﴾١٠﴿ ۟ ﻮن
ُ ﴾ ﻟ َ َﻘ ْﺪ اَ ْﻧ َﺰ ْﻟـﻨَ ٓﺎ اِﻟ َْﻴ٩﴿ ﻴﻦ
َ ُ ﺎﺑﺎ ۪ﻓﻴﻪِ ِذ ْﻛ ُﺮ ُﻛ ْﻢ ۜ اَﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﻌ ِﻘﻠ
ً َﻜ ْﻢ ﻛِﺘ
َ ﺎء َوﺍ َ ْﻫﻠَ ْﻜﻨَﺎ ا ْﻟ ُﻤ ْﺴﺮِ ۪ﻓ
ُ ٓﻧ َ َﺸ

[3340] Meâl-i Şerîfi
Yaklaştı nâsa hesapları, onlar ise hâlâ gaflette aldırmıyorlar (1).
Rablerinden kendilerine gelen her yeni ihtârı mutlak eğlenerek
dinliyorlar (2). Kalbleri hep oyunda, hem onlar o zâlimler şu gizli
fısıltıyı sırlaştılar: “Bu sırf sizin gibi bir beşer, artık göre göre sihre mi
gidiyorsunuz?” (3). Dedi: “Rabbim söyleneni bilir; gökte de yerde de
ve O öyle Semîʿ, öyle Alîm’dir” (4). Dediler: “Adgāsü1 ahlâm, yok onu
uydurdu, yok o bir şâir; yoksa bize evvelkilerin gönderildikleri gibi bir
1

B: “Doğrusu”.
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âyet getirsin1” (5). Onlardan evvel ihlâk ettiğimiz hiçbir karye iman
etmedi, şimdi onlar mı iman edecekler? (6). Senden evvel de başka
değil ancak kendilerine vahiy gönderdiğimiz birtakım ricâl gönderdik,
haydin zikir ehline sorun bilmiyorsanız (7). Biz onları hem yemek
yemez bir cesed yapmadık, hem de muhalled değildirler (8). Sonra
onlara olan vaade sâdık olduk da kendilerini ve dilediklerimizi necâta
çıkarıp müsrifleri helâk ettik (9). Şânım hakkı için size bir kitap
indirdik ki bütün şânınız onda, hâlâ akıllanmayacak mısınız? (10).
{}وﺍ َ َﺳ ُّﺮوﺍ اﻟﻨ َّ ْﺠ ٰﻮى
َ A “Necvâ” gizli fısıltı demek olduğu hâlde bir de
bunun sırren söylendiğini tasrih etmek son derece gizlendiğini beyandır.
Böyle iken [3341] min tarafillah Resûlullah’a mâlum oldu da onlara
ne söylediklerini haber verdi. Binâen‘aleyh şaşaladılar da “nereden
ِ ٓ َ}رَ ۪ ﻳَﻌﻠ َ ُﻢ ا ْﻟﻘَﻮ َل ِ اﻟﺴﻤ
ِ ﺍﻻ َْر
duydun?” dediler.2 Cevâben {ﺎل
ْ ﺎء َو
َ َ }ﻗdedi ki { إﱁ...ض
ْ
ْ ّ
َّ
A Bunun üzerine nübüvveti itiraf etmeleri lâzım gelirken yine kendi
aralarında {ﺎث اَ ْﺣ َﻼ ٍم
ُ َﺿﻐ
ْ َ“ }ﺑ َ ْﻞ ﻗَﺎﻟُٓﻮﺍ اhayır” dediler, “adgāsü ahlâm” A yalan
rüya (Sûre-i Yûsuf ’a bak [12/44]) lâkin yalan rüya ile bir hakikatin
bilinemeyeceği âşikâr olduğundan dediler ki {ُ“ }ﺑ َ ِﻞ ا ْﻓ َ ٰ ﻪhayır uydurdu”
A kendiliğinden attı üstüne vurdurdu. Bu iftirayı da beğenmediler de
ِ “ }ﺑ َ ْﻞ ﻫﻮَ َﺷhayır o bir şâir” A bir şiir söylüyor dediler. İşte Rablerinden
{ﺎﻋ ٌﺮ
ُ
gelen zikir ile eğlenen, Kur’an nâzil oldukça alay eden o kalbleri lâhî
zâlim kâfirler nübüvvetin bir Allah vergisi olduğuna inanmak istemeyip
kendi gönülleri o yönde olduğundan dolayı nefislerine kıyas ile onu
gizliden gizli bir sihirbazlık, bir hîlekârlık addetmek isterlerken sırlarını
haber veren vahyin i‘câzı karşısında şaşırarak yok rüya, yok uydurma,
yok şiir3 diye saçmaladılar da nihâyet {ﻮن
ْ  }ﻓَ ْﻠﻴَ ْﺄﺗِﻨَﺎ ﺑِﺎٰﻳَﺔٍ ﻛَﻤَٓﺎ اُ ْر ِﺳ َﻞdediler,
َ ُ اﻻ ََّوﻟ
sanki inanacaklarmış gibi evvelki peygamberlerin mucizelerini istediler.

1
2

3

B: “getirsen”.
Zeccâc, Meâni’l-Kur’ân, III, 384:
ِ
اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ
 ﻳﻌﻨﻮن اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻋﻠﻤﻬﻢ اﷲ ﻋﱠﺰ ﱠ،ﺑﺸﺮ ﻣﺜﻠﻜﻢ
 وأﻃﻠَ َﻊ ﱠ،وﺟﻞ أﻧﻪ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻘﻮل ﰲ اﻟﺴﻤﺎء واﻷرض
ٌ واﳌﻌﲎ ﻗﺎﻟﻮا ﺳﺮا ﻫﻞ ﻫﺬا َإﻻ
ِ
ِ
. وﺳﱢﺮﻫﻢ،اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ َﻋﻠَﻰ ﻗﻴﻠﻬﻢ
M: “şâir”.
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Ki bugün de hulâsa edildiği zaman münkirlerin müdde‘ayâtı bunlardan
ibarettir.
ﻮن اﻟﻄ َّﻌَﺎمَ{
ﺪا َﻻ ﻳ َ ْﺄ ُﻛﻠُ َ
ﺎﻫ ْﻢ َﺟ َﺴ ً
َ A Yani cansız heykellerden ibaret
}و َﻣﺎ َﺟﻌَ ْﻠﻨَ ُ
۪ } zikriniz bunda A yani muhtaç olduğunuz nasihatﻓﻴﻪِ ِذ ْﻛ ُﺮﻛُ ْﻢ{ değiller idi
ve vird ü zikriniz olacak şân u şeref bunda.
][3342

ِ
ِ
ﻣﺎ ٰا َﺧ ۪ﺮ َﻦ ﴿ ﴾١١ﻓَﻠَﻤَّ ٓﺎ اَ َﺣ ُّﺴﻮﺍ ﺑ َ ْﺄ َﺳﻨَ ٓﺎ
َوﻛَ ْﻢ ﻗَ َﺼ ْﻤﻨَﺎ ﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺮ َﺔٍ ﻛَﺎﻧ َ ْ
ﺖ ﻇ َﺎﻟﻤَﺔ ً َوﺍ َ ْﻧ َﺸ ْﺄﻧَﺎ ﺑ َ ْﻌ َﺪﻫَﺎ ﻗَ ْﻮ ً

ِ
ِ
ﺍر ِﺟ ُﻌ ٓﻮﺍ اِﻟٰﻰ َﻣٓﺎ اُ ْﺗﺮِ ْﻓ ُﺘ ْﻢ ۪ﻓﻴﻪِ َو َﻣ َﺴﺎﻛِ ِﻨﻜُ ْﻢ ﻟ َﻌَﻠَّﻜُ ْﻢ
ﻀ َ
اذَا ُﻫ ْﻢ ﻣ ْﻨﻬَﺎ ﻳ َ ْﺮﻛُ ُ
ﻮن ۜ ﴿َ ﴾١٢ﻻ ﺗ َ ْﺮﻛُ ُ
ﻀﻮﺍ َو ْ

ِ
ِ
ﻚ د َ ْﻋ ٰﻮ ُﻬ ْﻢ َﺣ ّٰﺘﻰ
ﻴﻦ ﴿ ﴾١٤ﻓَ َﻤﺎ َزاﻟ َْﺖ ﺗ ِ ْﻠ َ
ﺗُ ْﺴٔـَﻠ ُ َ
ﻮن ﴿ ﴾١٣ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﻳَﺎ َو ْﻠَﻨَ ٓﺎ اﻧَّﺎ ﻛُﻨَّﺎ ﻇ َﺎﻟ ۪ﻤ َ
ِ
ﻴﻦ ﴿﴾١٦
اﻟﺴ َﻤٓﺎءَ َو ْ
ﺎﻫ ْﻢ َﺣ ۪ﺼ ً
ض َو َﻣﺎ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ َﻤﺎ َﻻ ِﻋﺒ۪ َ
ﺍﻻ َْر َ
ﻴﺪا َﺧﺎﻣ ۪ﺪ َ
َﺟﻌَ ْﻠﻨَ ُ
ﻳﻦ ﴿َ ﴾١٥و َﻣﺎ َﺧﻠ َ ْﻘﻨَﺎ َّ
ﻮﺍ َﻻﺗ َّ َﺨ ْﺬﻧَﺎه ِﻣﻦ ﻟ َُﺪﻧَّﺎ ۗ اِ ْن ﻛُﻨَّﺎ ﻓَ ِ
ف ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖ َﻋﻠَﻰ
ﻴﻦ ﴿ ﴾١٧ﺑ َ ْﻞ ﻧ َ ْﻘ ِﺬ ُ
ﻟ َْﻮ اَ َر ْدﻧ َ ٓﺎ اَ ْن ﻧَﺘ َّ ِﺨ َﺬ ﻟ َْﻬ ً
ﺎﻋ ۪ﻠ َ
ُ ْ
ﻮن ﴿َ ﴾١٨وﻟ َﻪُ َﻣﻦ ﻓِﻲ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ ِ
ﺍت
ا ْﻟﺒَﺎﻃِ ِﻞ ﻓَﻴَ ْﺪ َﻣﻐُﻪُ ﻓَﺎِذَا ُﻫ َﻮ َزاﻫِ ٌﻖ ۜ َوﻟَﻜُ ُﻢ ا ْﻟ َﻮ ْ ُﻞ ِﻣﻤَّﺎ ﺗ َ ِﺼ ُﻔ َ
ْ
َّ

ﻮن اﻟ َّْﻴ َﻞ
َو ْ
ون ۚ ﴿ ﴾١٩ﻳُ َﺴ ّ ِﺒ ُﺤ َ
ون َﻋ ْﻦ ِﻋﺒَﺎدَﺗ ِ ۪ﻪ َو َﻻ ﻳ َ ْﺴﺘَ ْﺤ ِﺴ ُﺮ َ
ض َو َﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ َﺪ ُه َﻻ ﻳ َ ْﺴﺘَ ْﻜ ِﺒ ُﺮ َ
ﺍﻻ َْر ِ ۜ
اﻻ َْر ِ
ﺎن ۪ﻓﻴﻬِ َﻤٓﺎ
ون ﴿ ﴾٢٠اَ ِم اﺗ َّ َﺨ ُﺬٓوﺍ ٰاﻟِﻬَﺔ ً ِﻣ َﻦ ْ
ﺎر َﻻ ﻳ َ ْﻔ ُﺘ ُﺮ َ
ون ﴿ ﴾٢١ﻟ َْﻮ ﻛَ َ
ض ُﻫ ْﻢ ﻳُ ْﻨ ِﺸ ُﺮ َ
َوﺍﻟﻨَّﻬَ َ

اﻪﻠﻟِ رَ ِ
ﻮن ﴿َ ﴾٢٢ﻻ ﻳُ ْﺴٔـَ ُﻞ َﻋﻤَّﺎ ﻳ َ ْﻔﻌَ ُﻞ َو ُﻫ ْﻢ
ٰاﻟِﻬَﺔٌ اِ َّﻻ ّٰ
ب ا ْﻟﻌَ ْﺮ ِش َﻋﻤَّﺎ ﻳ َ ِﺼ ُﻔ َ
اﻪﻠﻟُ ﻟَﻔَ َﺴ َﺪﺗَﺎ ۚ ﻓَ ُﺴ ْﺒ َﺤ َ
ﺎن ّٰ ّ

ﻮن ﴿ ﴾٢٣اَ ِم اﺗ َّ َﺨ ُﺬوﺍ ِﻣ ْﻦ دُوﻧ ِ ۪ﻪ ٓ ٰاﻟِﻬَﺔ ً ۜ ُﻗ ْﻞ َﻫﺎﺗُﻮﺍ ﺑُ ْﺮ َﻫﺎﻧَﻜُ ْﻢ ۚ ٰﻫ َﺬا ِذ ْﻛ ُﺮ َﻣ ْﻦ َﻣﻌِ َﻲ َو ِذ ْﻛ ُﺮ َﻣ ْﻦ
ﻳُ ْﺴٔـَﻠُ َ
ﻚ ِﻣ ْﻦ َر ُﺳﻮ ٍل
ﻮن ﴿َ ﴾٢٤و َﻣٓﺎ اَ ْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠِ َ
ﻗَ ْﺒ ۪ﻠ ۜﻲ ﺑ َ ْﻞ اَכْﺜَ ُﺮ ُﻫ ْﻢ َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ َ
ﺿ َ
ﻮن ۙ ا ْﻟ َﺤ َّﻖ ﻓَ ُﻬ ْﻢ ُﻣ ْﻌﺮِ ُ
اِ َّﻻ ﻧ ۪ ِ ِ
ٓ ِ ِٓ
َﺪا ُﺳ ْﺒ َﺤﺎﻧ َ ُﻪ ۜ ﺑ َ ْﻞ
ُ
ﺎﻋ ُﺒ ُﺪو ِن ﴿َ ﴾٢٥وﻗَﺎﻟُﻮﺍ اﺗ َّ َﺨ َﺬ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ُﻦ َوﻟ ً
ﻮﺣ ٓﻲ اﻟ َْﻴﻪ اَﻧ َّ ُﻪ َﻻ اﻟٰﻪَ ا َّﻻ اَﻧَﺎ ۬ ﻓَ ْ
ﻮن ﴿ ﴾٢٧ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻢ َﻣﺎ ﺑ َ ْﻴ َﻦ اَ ْﻳ ۪ﺪﻳ ِﻬ ْﻢ
ﻮن ۙ ﴿َ ﴾٢٦ﻻ ﻳ َ ْﺴ ِﺒ ُﻘﻮﻧ َ ُﻪ ﺑِﺎ ْﻟ َﻘ ْﻮ ِل َو ُﻫ ْﻢ ﺑِﺎ َْﻣﺮِ ۪ه ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ َ
ِﻋﺒَﺎدٌ ُﻣ ْﻜ َﺮ ُﻣ َ
وﻣﺎ َﺧ ْﻠﻔَﻬﻢ و َﻻ ﻳ ْﺸﻔَﻌ َ ِ ِ
ﻮن ﴿َ ﴾٢٨و َﻣ ْﻦ ﻳ َ ُﻘ ْﻞ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ
ارﺗ َ ٰﻀﻰ َو ُﻫ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َﺧ ْﺸﻴَ ِﺘ ۪ﻪ ُﻣ ْﺸ ِﻔ ُﻘ َ
َ َ
ﻮن ۙ ا َّﻻ ﻟ َﻤ ِﻦ ْ
ُْ َ َ ُ
ِ
ﻴﻦ ۟ ﴿﴾٢٩
ﻚ ﻧ َ ْﺠﺰ۪ﻳﻪِ َﺟﻬَﻨ َّ َﻢ ۜ ﻛَ ٰﺬﻟ ِ َ
اِ ۪ﻧّ ٓﻲ اِﻟ ٌٰﻪ ِﻣ ْﻦ دُوﻧ ِ ۪ﻪ ﻓَ ٰﺬﻟ ِ َ
ﻚ ﻧ َ ْﺠﺰِي اﻟﻈ َّﺎﻟ ۪ﻤ َ
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[3343] Meâl-i Şerîfi
Hâlbuki biz zulmetmekte olan nice memleket kırdık geçirdik, ve
arkasından diğerlerini başka bir kavim olarak neş’et ettirdik (11).
Be’simizi hissettikleri vakit, hemen oradan üzengi tepiyorlardı (12).
“Yok” dedik, “tepinmeyin, dönün o içinde şımartıldığınız1 şeylere ve
meskenlerinize, ki sorguya çekileceksiniz” (13). “Vay bizlere: Bizler
cidden zâlimler idik” dediler (14). Artık bütün davaları bu oldu kaldı,
nihâyet onları öyle yaptık ki biçildiler, söndüler (15). Biz o göğü ve
yeri oyunculuk etmek üzere yaratmadık (16). Eğer bir eğlence ittihaz
etmiş olsa idik [3344] onu kendi ledünnümüzden ittihaz ederdik,
yapacak olsa idik öyle yapardık (17). Hayır, Biz hakkı bâtılın tepesine
fırlatırız da beynini parçalar, bir de bakarsın o anda mahvolmuştur.
Vay sizlere de o ettiğiniz vasıflardan! (18). Hâlbuki göklerde yerde kim
varsa O’nundur, ve O’nun huzûrundakiler O’na ibadetten ne çekinirler
ne de yorgunluk duyarlar (19). Gece gündüz O’na tesbih ederler, fütur
getirmezler (20). Yoksa birtakım ilâhlar edindiler de Arz’dan neşri onlar
mı yapacaklar? (21) Yerde gökte Allah’tan başka ilâhlar olsa idi ikisi de
fâsid olmuş gitmişti. Rabbin O Arş’ın Rabbi Allah münezzeh Sübhân’dır
onların isnad ettikleri vasıflardan (22). O yaptığından mes’ul olmaz
onlar ise mes’uldürler (23). Yoksa O’ndan başka ilâhlar mı edindiler?
De ki: “Haydi getirin burhânınızı, işte benimle beraber olanların zikri
ve benden evvelkilerin zikri.” Fakat çokları hakkı bilmezler de onun
için iʿrâz ederler (24). Senden evvel hiçbir resul göndermedik ki ona
şöyle vahyetmiş olmayalım: “Hakikat bu: Benden başka ilâh yoktur,
onun için hep Bana ibadet edin” (25). Böyle iken dediler ki: “Rahmân
veled ittihaz etti”; tenzih O Sübhân’a, doğrusu onlar ikram2 olunmuş
kullardır (26). O’nun sözünün önüne geçmezler, hep O’nun emriyle
hareket ederler (27). O onların önlerindekini arkalarındakini bilir ve
onlar O’nun rızâ verdiği kimselerden başkasına şefaat etmezler, ve hepsi
1
2

B: “şımardığınız”.
B: “ekrem”.
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O’nun haşyetinden titrerler (28). Ve içlerinden her kim “ben O’ndan
başka bir ilâhım” derse, Biz ona cehennemi cezâ veririz, zâlimleri Biz
böyle cezâlandırırız (29).
َ Oyuncu olarak yaratmadık A yani üzerinizde türlü bedâyi‘
{ﻴﻦ
َ ۪}ﻻ ِﻋﺒ
ile meşhun bir sakf-ı merfû‘ hâlinde yükselip duran semâ ve altınızda
nice menâfi‘ ile memlû bir mehd-i mevzû‘ hâlinde döşenmiş olan Arz ve
aralarındaki acâib-i mahlûkāt, gönülleri oyunda olan ve Rahmân’ın zikr
ü ihtârını eğlence yerine koyan o zâlimlerin tevehhüm etmek istedikleri
gibi oyuncak değildir. Hakkı tanımak ve hayât-ı ebediye yolunda
menâfi‘-i âliyesinden [3345] istifade edilmek üzere hak ve hikmetle
yaratılmış burhân-ı kudrettir. Eğer bunlar yalnız beşerin hayât-ı dünyâsı
ِ
ِ
için yaratılmış olsa idi ﺐ َوﻟ َْﻬ ٌﻮ
ٌ [ اﻧ َّ َﻤﺎ ا ْﻟ َﺤ ٰﻴﻮ ُ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ ﻟ َﻌMuhammed 47/36;
el-Hadîd 57/20]1 mantûkunca bir lehv ü la‘ibden ibaret olmak lâzım
gelirdi. Nitekim hayât-ı dünyâdan başkasını düşünmeyen kâfirler,
bütün âlemi kendilerine bâzîçe etmek istemişler ve hatta bu his ile felsefe
yapacağız diye neler söylemişlerdir.
Hâsılı o zâlimler ne kadar oynamak isterse istesin hilkat oyuncak
değil, Hâlık oyuncu hiç değildir.
Buyuruyor2 ki: {ﻮﺍ
ً  }ﻟ َْﻮ اَ َر ْدﻧ َ ٓﺎ اَ ْن ﻧَﺘ َّ ِﺨ َﺬ ﻟ َْﻬEğer Biz bir eğlence ittihaz etmek
َ elbette onu ledünnümüzden ittihaz
murad etseydik {ﺎه ِﻣ ْﻦ ﻟ َُﺪﻧَّﺎ
ُ َ }ﻻﺗ َّ َﺨ ْﺬﻧ
ederdik A yani sırf ilâhî bir lehv ittihaz ederdik. Ve o hâlde o bir lehv
değil ayn-ı hikmet olurdu. Demek ki Allah teâlâ’nın lehv ittihaz etmesi
kābil-i tasavvur değildir. Yahut âlemi onlar tarafından eğlenmek üzere
bir eğlence değil, kendi tarafımızdan kendimiz için bir eğlence yapardık
ِ َ }اِ ْن ﻛُﻨَّﺎ ﻓeğer yapacak olsa idik A öyle değil böyle yapardık amma
{ﻴﻦ
َ ﺎﻋ ۪ﻠ
yapmayız. Şân-ı ulûhiyete bi’l-farz lehv yakışsa idi böyle yakışırdı; fakat
Hakîm-i Mutlak’ın kemâline lehv asla yakışmaz.3 Tâlî bâtıl binâen‘aleyh
mukaddem de öyle.
1
2
3

“Dünya hayat bir oyun ve eğlenceden ibarettir…”
B: “Buyuruluyor”.
B -“fakat Hakîm-i Mutlak’ın kemâline lehv asla yakışmaz”.

Hak Dini Kur’an Dili

{ون
َ }ﻫ ْﻢ ﻳُ ْﻨ ِﺸ ُﺮ
ُ Neşri onlar mı yapacaklar? A Yani mevtâyı kabirlerinden
onlar mı kaldıracak1, ba‘s edecekler?

{ُاﻪﻠﻟ
ّٰ ﺎن ۪ﻓﻴﻬِ َﻤٓﺎ ٰاﻟِﻬَﺔٌ اِ َّﻻ
َ َ }ﻟ َْﻮ ﻛYerde gökte, yani bütün âlem-i vücûdda öyle
tasarruf edecek, ibadet olunacak Allah’ın gayrı ilâhlar olsa idi {}ﻟ َ َﻔ َﺴ َﺪﺗَﺎ
lâbüd ikisi de fâsid olurlardı A yer ve gök bütün âlem mahvolmuş
bulunurdu veyahut hiç vücûda gelmezlerdi. Mâdem ki bütün nizâmıyla
mevcuttur, binâen‘aleyh Allah’tan başka ilâh yoktur. Çünkü ilâh demek
hiçbir hususta [3346] aczi mümkin olmayacak vechile kudret-i bâliğa
sâhibi demektir. Onun için Allah’tan başka Arz ve semâda kudretiyle
tedbir ve tasarruf eden ilâhlar farz edildiği takdirde her biri illet-i tâmme
olmak lâzım gelir. Her birinin kudret-i bâliğaya mâlik olduğu ve îcâd
ve i‘dam, ihyâ ve imâte, tağyir ve tebdil ilh. ale’l-ıtlâk her tasarrufa bi’listiklâl kudreti bulunduğu farz edilmiş olur. Ve o hâlde Arz ve semânın
sıhhat-i vücûdunda ya her biri müessir olacak veya yalnız birisi müessir2
olacak. Yalnız biri müessir olacak ise diğerleri ilâh değil imiş demek olur.
Ve eğer her biri müessir olacaksa müte‘addid illetlerin ma‘lûl-i vâhid
üzerine bi’l-istiklâl tevârüd ve tesâdümü lâzım gelir ki muhaldir. Tevâfuk
üzere tevârüdleri de muhaldir, tehâlüf üzere tevârüdleri de muhaldir.
Zira tehâlüf üzere olursa meselâ biri yapmak isterken diğeri yıkmak
isterse eserde tenâzu‘ ve temânu‘ olur, hiçbir şey vücûda gelemez.
Tevâfuk üzere olursa istiklâlde tenâzu‘ ve tenakuz olur. Ta‘bîr-i âharla
kudretler beyninde tetârüd vukū‘ bulur veya hâsılı tahsil lâzım gelir,
ve yine birinden ziyadesi ilâh olmamak iktizâ eder. Ve eğer hepsinin
ittifâkıyla müştereken tesirleri farz edilecek olursa bu surette de illet-i
tâmme ancak mecmû‘u olacağından her biri müessir-i tâm değil cüz’-i
illet, yani illet-i nâkısa olmuş olur. Nâkıs olan ise ilâh olamayacağından
hiçbiri ilâh olamamak iktizâ eder. O hâlde olsa olsa mecmû‘u birleşmek
şartıyla bir ilâh olacak, yani müte‘addid ilâhlar cem‘iyyeti değil de
nâkıslardan mürekkeb bir cem‘iyyetin küllüne bir ilâh denmiş olacak.
1
2

B: “kaldıracaklar”.
M: “müesser”.
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Hâlbuki her ne olursa olsun mecmû‘ da kādir bizâtihî değildir, Arz u
semâ gibi bir terkîb ü nizâma ve terkîbini yapacak müessire muhtaçtır.
Ma‘lûldür. Muhtâcın, ma‘lûlün ilâh olamayacağı ise âşikârdır. Velhâsıl
Allah’ın gayrı ilâhlar ve hatta ondan başka bir ilâh farz olunursa gerek
iştirak suretiyle farz edilsin ve gerek istiklâl suretiyle farz edilsin, ilâh
farz olunanların ilâh olamaması lâzım gelir, [3347] tenakuz muhakkak
olurdu. Vücûd-ı mutlakta sıhhate imkân kalmaz, hiçbir vücud sahih
olmazdı, Arz u semâ bulunmazdı. Hâlbuki bugün Arz u semâ fâsid değil
sahîhen ve muntazamen mevcuttur. Binâen‘aleyh Allah’ın vahdâniyeti
Arz u semânın mevcudiyetinden bi’z-zarûre mâlumdur. ِاﻪﻠﻟ
ّٰ ﺎن
َ }ﻓَ ُﺴ ْﺒ َﺤ
ِ َ رİmdi Allah O her şeye gālib, o büyük vücud ve
{ﻮن
َ ب ا ْﻟﻌَ ْﺮ ِش َﻋﻤَّﺎ ﻳ َ ِﺼ ُﻔ
ّ
hilkat saltanatına sâhip olan O Rabbü’l-Arş başka ilâhlar ittihaz eden
müşriklerin, zâlimlerin, gāfillerin isnad ettikleri vasıflarından çok
münezzeh bir Sübhân’dır. Onu noksan şâibelerinden tenzih ederek
tesbih etmelidir.
“O hâlde Allah o zâlimleri, kâfirleri, o ehl-i şerri ne için yaratıyor?
Velev bir zaman için olsun onların fenalıklarına neye meydan veriyor?”
َ O lâ yüs’elü ammâ yef‘aldir. A Fiilinden
denecek olursa {}ﻻ ﻳُ ْﺴٔـَ ُﻞ َﻋﻤَّﺎ ﻳ َ ْﻔﻌَ ُﻞ
sual olunmaz, hiçbir vechile mes’ul olmak ihtimâli yoktur. Hikmeti
taharrî ve tefekkür olunmaz değil, fakat Zât-ı Sübhânîsi hiçbir fiilden
dolayı münakaşa olunmak imkân ve ihtimâli olmadığı gibi, ef‘âline
kendisinden başka hâkim bir illet-i mûcibe olacak bir niçin bulunmak
ihtimâli de yoktur. Çünkü O’nun fevkinde hiçbir hâkim, hiçbir illet
yoktur.1 O bütün hâkimlerin ahkemi, bütün esbâb ü ilelin hâlık ve
müsebbibi bir fâ‘il-i muhtârdır. Keyfe mâ yeşâ tasarruf eder, onunla
beraber lehvden münezzehtir. Hiçbir işi oyuncak değil, her fiili ayn-ı
hikmettir. Hikmetinin hakikati de kendi ilmindedir. Bildirirse bildirir,
bildirmezse yalnız kendi bilir. Hâsılı O’na karşı “şu neye şöyle oldu,
niçin yaptın söyle bakayım” gibi suâl u itâba kalkışmak kimsenin haddi
değildir. {ﻮن
َ ُ}و ُﻫ ْﻢ ﻳُ ْﺴٔـَﻠ
َ Hâlbuki onlar, yani kullar mes’uldürler A huzûr-ı
1

B -“Çünkü O’nun fevkinde hiçbir hâkim, hiçbir illet yoktur”.
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ilâhîde bütün fiillerinden sual olunacak, ona göre sevâbını veya azâbını
göreceklerdir. [3348] {ﻜ ْﻢ
ُ َ “ } ُﻗ ْﻞ َﻫﺎﺗُﻮﺍ ﺑُ ْﺮ َﻫﺎﻧHaydi” de, “getirin burhânınızı”
A yani Allah’tan başka ilâh ittihaz edenlerin davalarını isbat edebilecek
aklî ve naklî hiçbir delilleri yoktur. Hâlbuki umûr-ı dîniyede ve bâhusus
böyle1 en hatarlı bir davada delilsiz söylenen sözlerin de hükmü yoktur.
Binâen‘aleyh bu beyandan sonra dillerini boğazlarına tıkmak ve hadlerini
bildirmek için yâ Muhammed, onlara de ki: “Haydi o davanıza bir
burhan getirmek mümkin ise getirin bakayım.”
ِ benim maiyyetimdekilerin
{}ﻫ َﺬا
ٰ İşte A de görüyorsunuz ya {}ذ ْﻛ ُﺮ َﻣ ْﻦ َﻣﻌِ َﻲ
zikri A yani ümmetime zikr ü fikr olmak üzere tebliğ ve beyan ettiğim
kitab ve tezkir {}و ِذ ْﻛ ُﺮ َﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ۪ﻠﻲ
َ ve benden evvelkilerin zikri -evvelki
peygamberlerin ümmetlerine edilen tezkir- bunlar meydanda, hepsi aklî
ve naklî ikāme edilmiş tevhid burhanlarıdır. Hani ya sizinki? Yahut işte
benim ümmetimin kitabı olan Kur’an ve evvelki ümmetlerin kitabı olan
Tevrat vesâire mâlum, bunlara müracaat edin, sizin şirk davanıza bir
burhan bulabilir misiniz? Haydin bakalım! Ne mümkin. }ﺑ َ ْﻞ اَכْﺜَ ُﺮ ُﻫ ْﻢ
{ﻮن ا ْﻟ َﺤ َّﻖ
َ  َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻤHayır, onların ekserîsi hakkı bilmezler, taklid arkasında
giderler {ﻮن
َ ﺿ
ُ ِ }ﻓَ ُﻬ ْﻢ ُﻣ ْﻌﺮde onun için i‘râz etmektedirler. A Ancak bir
ekalliyet vardır ki hakkı hoşlanmazlar, haksızlıklarından dolayı bile bile
i‘râz ederler.
Bunlar, “evvelki peygamberlerin zikri tevhid değil idi” diyecek
olurlarsa:
{ إﻟﺦ...ﻚ ِﻣ ْﻦ َر ُﺳﻮ ٍل
َ ِ}و َﻣٓﺎ اَ ْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠ
َ
[3349]

ِ ٓ ﻘﺎ ﻓَﻔَﺘَ ْﻘﻨَﺎﻫ َﻤﺎ ۜ َو َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ َﻤ
ِ ﻳﻦ ﻛَﻔَﺮ ٓوﺍ اَ َّن اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
ﺎء ﻛُ َّﻞ
ْ ﺍت َو
ً ض ﻛَﺎﻧَﺘَﺎ َر ْﺗ
َ ﺍﻻ َْر
ُ
ُ َ اَ َوﻟ َْﻢ ﻳ َ َﺮ اﻟ َّ۪ﺬ
َّ
ِ
ِ ض َر َو
ِ اﻻ َْر
ﺎﺟﺎ
ْ ﴾ َو َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ ﻓِﻲ٣٠﴿ ﻮن
َ َﺷ ْﻲ ٍء َﺣ ّ ٍ ۜﻲ اَﻓَ َﻼ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨ
ً ﺍﺳ َﻲ اَ ْن ﺗ َ ۪ﻤﻴ َﺪ ﺑِﻬِ ْﻢ َو َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ ۪ﻓﻴﻬَﺎ ﻓ َﺠ

﴾٣٢﴿ ﻮن
َ ﺿ
َ ُﺳ ُﺒ ًﻼ ﻟ َﻌَﻠ َُّﻬ ْﻢ ﻳ َ ْﻬﺘَ ُﺪ
ُ ِﻮﻇﺎۚ َو ُﻫ ْﻢ َﻋ ْﻦ ٰاﻳَﺎﺗِﻬَﺎ ُﻣ ْﻌﺮ
ً ﻔﺎ َﻣ ْﺤ ُﻔ
ً اﻟﺴ َﻤٓﺎءَ َﺳ ْﻘ
َّ ﴾ َو َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ٣١﴿ ون
1

B -“böyle”.
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ٍ َ ﺎر َوﺍﻟ َّﺸ ْﻤﺲ َوﺍ ْﻟ َﻘ َﻤ َﺮ ۜ ُﻛ ٌّﻞ ۪ﻓﻲ ﻓَﻠ
﴾ َو َﻣﺎ َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ٣٣﴿ ﻮن
َ ﻚ ﻳ َ ْﺴﺒَ ُﺤ
َ ََو ُﻫ َﻮ اﻟ َّ۪ﺬي َﺧﻠ َ َﻖ اﻟ َّْﻴ َﻞ َوﺍﻟﻨَّﻬ
َ
ِ
ِ
ت َوﻧ َ ْﺒﻠُﻮﻛُ ْﻢ
َّ ﻚ ا ْﻟ ُﺨ ْﻠ َﺪ ۜ اَﻓَﺎ۬ﺋ ِ ْﻦ ِﻣ
َ ِﻟِﺒَ َﺸﺮٍ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠ
َ ﺖ ﻓَ ُﻬ ُﻢ ا ْﻟ َﺨﺎﻟ ِ ُﺪ
ۜ ﴾ ﻛُ ُّﻞ ﻧ َ ْﻔ ٍﺲ ذَٓاﺋﻘَﺔُ ا ْﻟ َﻤ ْﻮ٣٤﴿ ون
ِ
ِ َ َ ﴾ و ِﺍذَا رﺍٰ َك اﻟ َّ ۪ﺬﻳﻦ ﻛَ َﻔﺮ ٓوﺍ اِن ﻳﺘ َّ ِﺨ ُﺬوﻧ٣٥﴿ ﻮن
ۜوﺍ
َ ﺑِﺎﻟ َّﺸ ّﺮِ َوﺍ ْﻟ َﺨ ْﻴﺮِ ﻓِ ْﺘﻨَﺔ ً ۜ َوﺍﻟ َْﻴﻨَﺎ ﺗُ ْﺮ َﺟ ُﻌ
ً ﻚ ا َّﻻ ُﻫ ُﺰ
َ ْ ُ َ
َ َ
ِ
ﺎن ِﻣ ْﻦ َﻋ َﺠ ٍ ۜﻞ
ْ ﴾ ُﺧﻠِ َﻖ٣٦﴿ ون
َ اَ ٰﻫ َﺬا اﻟ َّ ۪ﺬي ﻳ َ ْﺬכ ُُﺮ ٰاﻟﻬَﺘَﻜُ ْﻢ ۚ َو ُﻫ ْﻢ ﺑ ِ ِﺬ ْﻛﺮِ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ ُﻫ ْﻢ ﻛَﺎﻓِ ُﺮ
ُ اﻻِ ْﻧ َﺴ
ِ ﻮن َﻣ ٰﺘﻰ ٰﻫ َﺬا ا ْﻟ َﻮﻋ ُﺪ اِ ْن ُﻛ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ﺻ
﴾٣٨﴿ ﻴﻦ
ُ َﺳﺎ ُ ۪ر
َ ُ﴾ َو َ ُﻘﻮﻟ٣٧﴿ ﻜ ْﻢ ٰاﻳَﺎﺗ۪ﻲ ﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﺴﺘَ ْﻌ ِﺠﻠُﻮ ِن
َ ﺎد ۪ﻗ
ْ
َ

ِ
ون
ُ َ ﻴﻦ َﻻ ﻳ
َ ﺎر َو َﻻ َﻋ ْﻦ ﻇ ُ ُﻬﻮرِﻫِ ْﻢ َو َﻻ ُﻫ ْﻢ ﻳُ ْﻨ َﺼ ُﺮ
َ ﻜ ُّﻔ
َ َّ ﻮن َﻋ ْﻦ ُو ُﺟﻮﻫﻬِ ُﻢ اﻟﻨ
َ ﻳﻦ ﻛَﻔَ ُﺮوﺍ ۪ﺣ
َ ﻟ َْﻮ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻢ اﻟ َّ۪ﺬ
ِ
ئ
َ ِاﺳ ُﺘ ْﻬﺰ
َ ﻮن َرد َّ َﻫﺎ َو َﻻ ُﻫ ْﻢ ﻳُ ْﻨﻈ َُﺮ
َ ﻴﻌ
ُ ﴾ ﺑ َ ْﻞ ﺗ َ ْﺄﺗ۪ﻴﻬِ ْﻢ ﺑ َ ْﻐﺘَﺔ ً ﻓَﺘَ ْﺒﻬَ ُﺘ ُﻬ ْﻢ ﻓَ َﻼ ﻳ َ ْﺴﺘَ ۪ﻄ٣٩﴿
ْ ﴾ َوﻟ َ َﻘﺪ٤٠﴿ ون
﴾٤١﴿ ۟ ﻳﻦ َﺳ ِﺨ ُﺮوﺍ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َﻣﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﺑ ِ ۪ﻪ ﻳ َ ْﺴﺘَ ْﻬﺰِ ُؤ۫ َن
َ ِﺑ ِ ُﺮ ُﺳﻞٍ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠ
َ ﻚ ﻓَ َﺤﺎ َق ﺑِﺎﻟ َّ۪ﺬ

[3350] Meâl-i Şerîfi
Ya o küfredenler görmediler de mi ki semâvât ü Arz bitişik idiler de Biz
onları ayırdık. Hayâtı olan her şeyi sudan yaptık, hâlâ inanmıyorlar
mı? (30). Arz’da da onları çalkalar diye baskılar oturttuk, hem onda bol
bol açıklıklar yaptık ki doğru gidebilsinler (31). Semâyı da mahfuz bir
sakf yaptık. Onlar ise O’nun âyetlerinden yüz çeviriyorlar (32). Hâlbuki
O, O Hâlık1 ki geceyi, gündüzü ve Şems ü Kamer’i yaratmış, bütün o
ecrâm her biri birer felekte yüzüyorlar (33). Bir de Biz senden evvel
hiçbir beşer için huld nasip etmedik, şimdi sen ölürsen onlar muhalled
mi kalacaklar? (34). Her nefis ölümü tadacak ve sizi bir imtihan
olarak şer ve hayır2 ile mübtelâ kılacağız, hepiniz de nihâyet Bize ircâʿ
olunacaksınız (35). O küfredenler seni gördükleri vakit de seni alaya
tutuyorlar, “bu mu ilâhlarınızı anıp duran?” diyorlar. Hâlbuki onlar
hep Rahmân’ın zikrine küfrediyorlar (36). İnsan aceleden yaratıldı,
yarın ben onlara âyetlerimi göstereceğim şimdi siz acele etmeyin (37).
Bir de “bu vaad ne zaman, doğru iseniz?” diyorlar (38). Bilseler o
küfredenler ne yüzlerinden ne arkalarından ateşi menʿ edemeyecekleri,
1
2

B: “Hâlık’tır”.
B: “hayır ve şer”.
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ve hiçbir taraftan yardım olunmayacakları o demi (39). Doğrusu o
[3351] onlara bağteten gelecek de kendilerini dondurakalacak, artık ne
reddine güçleri yetecek ne de kendilerine mühlet verilecek (40). Kasem
olsun ki senden evvel birçok peygamberlerle istihzâ edildi de içlerinden
alay edenleri o istihzâ ettikleri şey kuşatıverdi (41).
{ﻳﻦ ﻛَﻔَ ُﺮوﺍ
َ  }اَ َوﻟ َْﻢ ﻳَﺮَ اﻟ َّ ۪ﺬO küfredenler görmediler mi? Baksalar a. Veya
haberleri yok mu, sorsalar a, veyahut şu re’y ü fikirde değiller mi?
ِ  }اَ َّن اﻟﺴ ٰﻤ َﻮKi semâvât ve Arz A şu gördükleri âlemin yukarı
{ض
ْ ﺍت َو
َ ﺍﻻ َْر
َّ
kısmını teşkil eden yüksekler ve alt kısmını teşkil eden yer {ﻘﺎ
ً }ﻛَﺎﻧَﺘَﺎ َر ْﺗ
retk idiler A ikisi de deliksiz idi, yukarıdan yağmur yağmıyor, yerde ot
bitmiyordu. Bunu görüyorlardı. Veyahut Arz dağsız deresiz yekpâre,
eb‘âd-ı semâ da Şems ve Kamer’i, ecrâm ve kevâkibi yok yekpâre idi.
Veyahut Arz ecrâm-ı semâviyeye bitişik, hepsi bir şeydi. O mütenevvî‘
ecrâm ve ecsâm yok, hepsi mütemâsil bir madde idi, veyahut hepsi ibtidâ
ma‘dum olmakta müşterek idi, hâriçte mevcut ve mütemâyiz değil idi.
Bunları da ahvâl-i meşhûdeden re’y ü istidlâl ile veya nakl ü sem‘ ile
bilirler veya bilebilirler. Baksalar a {ﺎﻫ َﻤﺎ
ُ َ }ﻓَ َﻔﺘَ ْﻘﻨöyle iken biz onları fetk
ettik A kopardık ayırdık1, yoğiken [3352] yaratıldılar, bir şey iken
çoğaldılar. İbtidâ duman gibi bir madde iken müte‘addid ecrâm ve ecsâm
oldular. Bir tabiatta kalamayıp2 muhtelif tabiatlara tenevvü‘ ettirildiler3.
1

2
3

“Retk” lügatta bir şeyin bir şeye zam ve iltiham suretiyle bitişikliği, “fetk” de “fekk” gibi koparıp ayırmaktır. Bu âyetteki “retk” ve “fetk” hakkında başlıca üç mâna beyan etmişlerdir. Birincisi: İbn Ömer
ve İbn Abbas radıyallâhu anhüm’den* bir rivayette semâ retk idi, yağmur yağmıyordu ve Arz retk idi,
ot bitmiyordu. Sonra Allah semâyı fetk etti yağmur yağdırdı, Arz’ı fetk etti ot bitirdi denilmiştir. [İbn
Ebî Hâtim, Tefsîr, VIII, 2450] Bu surette rü’yet basarî olabilir fakat retk ve fetk mecazîdir. Ve nazm
 ﻛﺎﻧﺘﺎ رﺗﻘﲔhayyizindedir. İkincisi: İbn Abbas’tan İkrime, Hasan, Katâde ve İbn Cübeyr tarikleriyle** bir
rivayette semâvât ve Arz ikisi bitişik bir şeydi, Allah aralarını ayırdı demektir. [Taberî, Câmiu’l-beyân,
XVIII, 431] Bu mâna mâdde-i ûlâ nazariyesine tevâfuk ettiği gibi Arz’ın Şems’ten ayrılmış olması hakkındaki son nazariyeye de temas eder (Sûre-i Ra’d’da ض
ْ َّ َو ُﻫﻮَ اﻟ َّ۪ﺬي َﻣﺪbak [13/3]). Bu surette retk ve fetk
َ اﻻ َْر
hakikattir. Fakat rü’yet rü’yet-i ilmiye yahut re’ydir. Üçüncüsü; retk ‘ademde iştirak, fetk îcad ve temyiz
mânasına olmaktır. [Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXII, 137] Bu da bazı müfessirînin dirâyeten
anladıkları bir mânadır. Bunda rü’yet rü’yet-i ilmiye, retk ve fetk mecazdır. Ma’amâfîh gösterdiğimiz
vechile âyet üçüne de muhtemil ve üç mâna da sahihtir ve cem’lerinde münâfat yoktur [Müellifin notu].
* B: “anhümâ’dan”.
** B: “tarîkiyle”.
B: “kalmayıp”.
B +“de”.
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Arz semâvâttan ayrıldı, yukarısından yağmur yağdırıldı. Üzerinde otlar
ِ ٓ }و َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ َﻤ
bitirildi {ﺎء ُﻛ َّﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َﺣﻲ
َ ve her hayy şeyi sudan husûle getirdik A
ّ
yani gerek nebât ve gerek hayvan, gerek insan zîhayat olan şeyin hayâtına
suyu sebep kıldık. Bazıları burada sudan murad nutfe olduğuna kāil
olmuşlardır. Lâkin bu surette hayvânâttan bir kısmı hayy mefhûmundan
tahsis olunmak îcab edecektir. Hâlbuki su zâhiri vechile asıl mânasına
olduğu takdirde  ﻛُ َّﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َﺣﻲmefhûmu ale’l-umûm hayvânâttan başka
ّ
nebâtâta dahi şâmil olacaktır. Ve fi’l-hakīka gerek hayât-ı hayvânînin ve
gerek hayât-ı nebâtînin suya olan alâkası da mâlumdur. Son zamanlarda
suyun en mühim unsurunu teşkil eden müvellidülmâ1 bütün anâsırın
esası gibi mütalaa olunmaya başladığına nazaran Kur’ân’ın bu ihtârı daha
şümûllü bir hakikate işareti de ihtivâ etmiş olur. Gerçi kimyâ-yı uzvîde
karbon bir esas olarak mütalaa edilmektedir. Ve hayâtın hava ile de alâkası
vardır. Fakat zikr-i şey, mâ‘adâya münâfî olmadığı gibi bunlar umûm için
su kadar bâriz ve meşhud da olmadığından burada2 en zâhir delil ileri
sürülmüştür ki o da sudur. Suyun retk ve fetk ile münasebeti bâhir ve
herkes için zâhirdir. Tabiat üzerinde bu retk ve fetk ve bu tahvil o kâfirlerin
görüp durdukları veya re’y ü fikr ile bildikleri veya haber aldıkları bir fiil
3
ve tesir olduğu hâlde {ﻮن
َ  }اَﻓَ َﻼ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨyine de imana gelmezler ha!.. A Bir
sudan yaratıldıklarını bilirler de hâlâ Allah’ın sun‘ u tesirine inanmazlar,
tabiat tabiat derler dururlar ha!.. İş tabiata kalsa idi tabiat kendi kendine
değişir mi idi? Arz u semâ ‘ademden vücûda gelirler miydi? [3353] Veya
Arz, semâdan ayrılır mı idi? Veya kuru havada yukarıdan yağmur yağar,
kuru toprakta otlar biter miydi? Sonra o câmid tabiatlarda aynı bir sudan
muhtelif hayatlar husûle gelir mi idi, insanlar olur muydu, kendileri hayat
bulur muydu? Onlar kendilerini parçalanmaz mı zannediyorlar? }و َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ
َ
ِ ض َر َو
ِ اﻻ َْر
{ﺍﺳ َﻲ اَ ْن ﺗ َ ۪ﻤﻴ َﺪ ﺑِﻬِ ْﻢ
ْ  ﻓِﻲHâlbuki onları yaratan Biz o Arz’da kendilerini
sarsacak diye ağır baskılar yaptık A yani semâdan ayırdığımız ve üzerinde
kendilerine sudan hayat verdiğimiz insanları Arz hareketiyle çalkayıp
1
2
3

B: “müvellidülhumûza”.
B: “bunlarda”.
Yani istifham hemzesi inkâr ve taaccüb içindir [Müellifin notu].
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muztarip etmesin, sâkin olacak yer bulsunlar diye o Arz’da suya mukabil
sulb oturaklı kıt‘alar, dağlar husûle getirdik. Bir düşünmeli ki Arz, mâyi‘
bir hâlde kalsa idi ve Arz hareket ettikçe insanlar çalkanıp dursa idi ne
büyük ıztırap olurdu, kütle-i türâbiyenin yaratılması ve dağların kazık
gibi oturtulması ile bu ıztırap bertaraf edilip Arz, hayât-ı beşer için kābil-i
ِ
süknâ bir hâle getirildi {ﺎﺟﺎ ُﺳ ُﺒ ًﻼ
ً }و َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ ۪ﻓﻴﻬَﺎ ﻓ َﺠ
َ ve onda birtakım meydanlar,
yollar yaptık {ون
َ  }ﻟ َﻌَﻠ َُّﻬ ْﻢ ﻳ َ ْﻬﺘَ ُﺪki hidâyeti bulabilsinler A matlublarına doğru
1
gidebilsinler veya hak yolunu tutsunlar. {ﻮﻇﺎ
ً ﻔﺎ َﻣ ْﺤ ُﻔ
ً اﻟﺴ َﻤٓﺎءَ َﺳ ْﻘ
َ
َّ }و َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ
ِ
Semâyı da öyle bir sakf yaptık ki mahfuz A ﺎﻫﺎ ِﻣ ْﻦ ُﻛ ّ ِﻞ َﺷ ْﻴﻄ َﺎ ٍن َرﺟ۪ ﻴ ٍﻢ
ﻨ
ﻈ
ﻔ
ﺣ
َ َ ْ َ َو
[el-Hicr 15/17] mantûkunca şeytanların taarruzundan mahfuz. Veyahut
ِ ﻚ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
ِ
vakt-i ma‘lûmuna kadar fesad ve inhilâlden mahfuz. ﺍت
ّٰ اِ َّن
َّ ُ اﻪﻠﻟ َ ﻳُ ْﻤﺴ
َ ض اَ ْن ﺗ َ ُﺰ
وﻻ ۚ َوﻟ َِﺌ ْﻦ َزاﻟَﺘَٓﺎ اِ ْن اَ ْﻣ َﺴﻜَ ُﻬ َﻤﺎ ِﻣ ْﻦ اَ َﺣ ٍﺪ ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ۪ه
ْ [ َوFâtır 35/41]2 }و ُﻫ ْﻢ َﻋ ْﻦ
َ ﺍﻻ َْر
َ
ِ
ِ
{ﻮن
َ ﺿ
ُ  ٰاﻳَﺎﺗﻬَﺎ ُﻣ ْﻌﺮOnlar ise bunun âyetlerinden i‘râz etmektedirler. A Semâda
Allah’ın kudret ü vahdâniyetine delâlet etmekte bulunan bunca delillerin
delâletlerinden yüz çevirip geçiyorlar.
{ﺎر َوﺍﻟ َّﺸ ْﻤ َﺲ َوﺍ ْﻟﻘَ َﻤ َﺮ
َ َ}و ُﻫ َﻮ اﻟ َّ۪ﺬي َﺧﻠ َ َﻖ اﻟ َّْﻴ َﻞ َوﺍﻟﻨَّﻬ
َ Hâlbuki Allah O’dur ki geceyi
ٍ َ  }ﻛُ ٌّﻞ ۪ﻓﻲ ﻓَﻠher
ve gündüzü, Güneş’i ve Kamer’i halketti [3354] {ﻮن
َ ﻚ ﻳ َ ْﺴﺒَ ُﺤ
biri bir felekte yüzüyorlar. A Demek ki zannedildiği gibi onları felek
döndürüyor değil, onlar felekte ve her biri bir felekte yüzüyorlar.
“Felek” devreden şey demek olduğuna göre bazıları feleği bir cism-i
devvâr addetmişlerdir ki bunlar, zamanlarının fen telakkīsine kapılmış
görünüyorlar. Hâlbuki Dahhâk’ten rivayet olunduğu üzere “felek”
nücûmun medârı, yani devrettiği mahal diye târif3 edilmiştir4 ki sırf
riyâzî bir ifadedir. Son zamanlarda lisânımızda bu “medar” kelimesi gibi
“mahrek” demek de ıstılah olmuştur. Biri “devr”den ism-i mekân, biri
de “hareket”ten ism-i mekândır. Âyette yalnız Şems ü Kamer mezkur
olduğu hâlde haberde tesniye getirilmeyip de ikiden ziyadeyi ifade
1
2
3
4

B: “gelebilsinler”.
“Doğrusu gökleri ve yeri zeval buluvermelerinden Allah tutuyor, celâlim hakkı için, zeval buluverirlerse
onları O’ndan başka kimse tutamaz…”
B: “tefsir”.
Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXII, 141:
... اﻟﻔﻠﻚ ﻟﻴﺲ ﲜﺴﻢ وإﳕﺎ ﻫﻮ ﻣﺪار ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺠﻮم وﻫﻮ ﻗﻮل اﻟﻀﺤﺎك: واﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻘﻼء ﻓﻴﻪ ﻓﻘﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ،اﻟﻔﻠﻚ ﰲ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب ﻛﻞ ﺷﻲء داﺋﺮ وﲨﻌﻪ أﻓﻼك
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eden cemi‘ sîgasıyla ﻮن
َ  ﻳ َ ْﺴﺒَ ُﺤbuyurulması şâyân-ı dikkat görülmüştür.
Burada müfessirîn birkaç vecih söylemişlerdir. Birisi واﻟﺸﻤﺲ واﻟﻘﻤﺮ واﻟﻨﺠﻮم
takdîrinde olmasıdır ki Şems ü Kamer’in yanında nücûm hazf edilmiş,
sonra da kül ve cem‘ ile hepsine işaret olunmuş demektir. İkincisi bu
karîne ile Şems ü Kamer’den cins-i nücûm kast edilmiş olmasıdır. Bunu
bazıları metâli‘in ihtilâfı itibariyle Şems ü Kamer’in bir kesreti gibi
mülâhaza etmek ve binâen‘aleyh diğer yıldızları meskûtun anh bırakmak
istemiştir. Lâkin bu vecih mülâhaza edilecek olunca sâir yıldızların da
kimisi Kamer mânasında olduğuna işâreten bu ikisini hepsinin cinsi
gibi ahzetmek daha münâsibdir. Sonra “kül” ta‘mîmi Şems ü Kamer’le
beraber mâkablinde zikri geçen Arz’ı dahi ihtivâ ederek hepsine işaret
olmak da muhtemildir ki Arz, Şems, Kamer bütün ecrâmdan her biri
bir felekte yüzüyorlar demek olur. Ve demek ki ne kadar ecrâm varsa o
kadar da felek var. Hâsılı hangisi olursa olsun şurası muhakkak ki burada
eski fenn-i hey’et nazariyesini bir ibtal vardır. Zira onlar Şems ü Kamer’i
felek hareket ettiriyor diyorlardı. Burada ise her birinin birer felekte
kendilerinin yüzdükleri haber veriliyor ki ecrâmdan her [3355] birinin
fezâda bir mihver veya mahrek üzerinde hareket ettiklerine kāil olan yeni
hey’et nazariyesinin esası da budur. Şüphe yok ki eskilerin nazarında
da fenleri şimdikilerinki gibi ve belki daha kuvvetli bir kanaatle tâkip
ediliyordu. Demek ki bugün bu ve emsâli âyetlerde Kur’ân’ın fenne
karşı büyük bir zaferini okumaktayız. O hâlde bildiğimiz fenne muhalif
görünen noktalara tesadüf edildiği zaman Kur’ân’ı fenne uydurmaya
çalışmamalı, fenni Kur’ân’a tevfik etmeye uğraşmalıdır. Şimdi teemmül
etmeli ki kimi Güneş kimi Kamer, kimi ziyâ kimi nûr bütün ecrâmdan
her biri bir felekte, kendine mahsus bir dairede yüzüyor da yüzüyor,
hiçbiri sâkin değil, hepsi birer hareket-i devriyede, bir tutarı yok, hepsi
muallakta, hepsi yolunda, hepsi nizâmında, hepsi mahfuz yüzüyorlar
da yüzüyorlar. Bu ne bedî‘ sanat, ne büyük kudret ve ne yüksek
âyetlerdir. Bunların hepsinden Allah’ın azamet ü vahdâniyeti okunur.
Lâkin kâfirler bunları görseler dahi delâletlerinden i‘râz ederler de şuna
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buna isnad etmeye kalkışırlar. Zerrece insâfı olanların itiraf etmesi
ٍ َ  ُﻛ ٌّﻞ ۪ﻓﻲ ﻓَﻠkavl-i kerîmi Allah teâlâ’nın kudret
lâzım gelir ki işbu ﻮن
َ ﻚ ﻳ َ ْﺴﺒَ ُﺤ
ü vahdâniyeti âyetlerini âlem-i şuhûdda irâe ederken aynı zamanda
âyât-ı ilâhiyeden birisi de nûr-i Muhammedî olduğunu göstermek için
nübüvvet-i Muhammediyeyi anlatacak bir delîl-i mahsus olmak üzere
Arz’ın semâdan ayrılmış olması gibi bir hakīkat-i ilmiye ile fizik ve felsefe
ashâbına ders verdikten sonra Batlamyus hey’etini kökünden yıkan bir
vecîze ile hey’et ashâbına da yeni bir fenne mebde’ olacak bir düstûr-ı
ilmî vermiş bulunuyor. Gerçi Kopernik, Newton, Laplace gibi bu fen
ile tevaggul eden kimselerin böyle bir düstur bulmaları haddizâtında
mühim bir muvaffakiyyet-i ilmiye, bir dehâ olmakla beraber bir mucize
teşkil etmezse de bunu ümmî bir fıtratın bütün cihân-ı fenne karşı bir
makām-ı tehaddîde haber verivermiş olması onun nübüvvetini meydana
koyan [3356] âyât-ı ilâhiyeden bir âyet olduğunda da şüpheye mahal
bırakmaz.
{ﻚ ا ْﻟ ُﺨ ْﻠ َﺪ
َ ِ}و َﻣﺎ َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ ﻟِﺒَ َﺸﺮٍ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠ
َ Bir de Biz senden evvel hiçbir beşeri
muhalled kılmadık A her kim olursa olsun beşer cinsinden hiçbir ferde
bu âlemde bekā nasip etmedik {ون
َّ  }اَﻓَﺎ۬ﺋ ِ ْﻦ ِﻣo hâlde sanki sen
َ ﺖ ﻓَ ُﻬ ُﻢ ا ْﻟ َﺨﺎﻟ ِ ُﺪ
ölürsen onlar kalacaklar mı? A Yani senin ölümünü gözeten, ﺺ ﺑ ِ ۪ﻪ
ُ َّ ﻧَﺘَ َﺮﺑ
1
ﺐ ا ْﻟﻤَﻨُﻮ ِن
َ ْ َ[ رet-Tûr 52/30] diyen o kâfirler bâkī mi kalacaklar ki senin
ِ  }ﻛُ ُّﻞ ﻧ َ ْﻔ ٍﺲ ذَٓاﺋِﻘَﺔُ ا ْﻟ َﻤﻮHer nefis ölümü
mevtinle mütesellî olmak istiyorlar? {ت
ْ
tadacaktır A o acıyı duyacaktır (Sûre-i Âl-i İmrân’a bak) ِ}وﻧ َ ْﺒﻠُﻮﻛُ ْﻢ ﺑِﺎﻟ َّﺸﺮ
َ
ّ
{ً  َوﺍ ْﻟ َﺨ ْﻴﺮِ ﻓِ ْﺘﻨَﺔve Biz, sizi bir imtihan olmak üzere şerr ü hayr ile mübtelâ
kılacağız A Bu âlem, böyle bir dâr-ı ibtilâ ve imtihandır ki her hayrının
önünde bir şer vardır. Bununla beraber ölümle her iş bitiverecek de
ِ sonra hep Bize ircâ‘ olunacaksınız A da haşr u
2
değildir. {ﻮن
َ }وﺍﻟ َْﻴﻨَﺎ ﺗُ ْﺮ َﺟ ُﻌ
َ
neşr olunup hesap görülecek, imtihanların hayr veya şer mücâzat veya
mükâfâtı verilecek.

1
2

“…biz ona raybe’l-menûnu gözetiyoruz…”
M ve B: “”ﰒ إﻟﻴﻨﺎ.
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ِ
1
{ إﻟﺦ...ﻳﻦ ﻛَﻔَ ُﺮوﺍ
َ }وﺍذَا َرﺍٰ َك اﻟ َّ ۪ﺬ
َ

ِ
﴾ اَ ْم ﻟ َُﻬ ْﻢ٤٢﴿ ﻮن
َ ﺿ
ُ ُِﻗ ْﻞ َﻣ ْﻦ ﻳ َ ْﻜﻠ َ ُﺆ۬ﻛُ ْﻢ ﺑِﺎﻟ َّْﻴ ِﻞ َوﺍﻟﻨَّﻬَﺎرِ ﻣ َﻦ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِ ۜﻦ ﺑ َ ْﻞ ُﻫ ْﻢ َﻋ ْﻦ ِذ ْﻛﺮِ َرﺑِّﻬِ ْﻢ ُﻣ ْﻌﺮ

ِ
ِ
ِ
﴾ ﺑ َ ْﻞ َﻣﺘ َّ ْﻌﻨَﺎ٤٣﴿ ﻮن
َ ﻮن ﻧ َ ْﺼ َﺮ اَ ْﻧ ُﻔ ِﺴﻬِ ْﻢ َو َﻻ ُﻫ ْﻢ ِﻣﻨَّﺎ ﻳُ ْﺼ َﺤ ُﺒ
َ ﻴﻌ
ُ ٰاﻟﻬَﺔٌ ﺗ َ ْﻤﻨَ ُﻌ ُﻬ ْﻢ ﻣ ْﻦ دُوﻧﻨَﺎ ۜ َﻻ ﻳ َ ْﺴﺘَ ۪ﻄ

ْ ٰﻫ ٓ ُﺆ َ ٓ۬ﻻ ِء َوﺍٰﺑَٓﺎءَ ُﻫ ْﻢ َﺣ ّٰﺘﻰ ﻃ َﺎ َل َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ُﻢ ا ْﻟ ُﻌ ُﻤ ُﺮ ۜ اَﻓَ َﻼ ﻳَﺮَ ْو َن اَﻧَّﺎ ﻧ َ ْﺄﺗِﻲ
ۜ ض ﻧ َ ْﻨ ُﻘ ُﺼﻬَﺎ ِﻣ ْﻦ اَﻃْﺮَﺍﻓِﻬَﺎ
َ اﻻ َْر
ِ َ َّ ﴾ ُﻗ ْﻞ اِﻧ٤٤﴿ ﻮن
ون
َ اﻟﺼ ُّﻢ اﻟ ُّﺪ َﻋٓﺎءَ اِذَا َﻣﺎ ﻳُ ْﻨ َﺬ ُر
َ اَﻓَ ُﻬ ُﻢ ا ْﻟﻐَﺎﻟ ِ ُﺒ
ُّ ـﻤٓﺎ ُا ْﻧﺬ ُر ُﻛ ْﻢ ﺑِﺎ ْﻟ َﻮ ْﺣ ِۘﻲ َو َﻻ ﻳ َ ْﺴ َﻤ ُﻊ

ِ
ِ
ِ ﴾ َوﻟ َِﺌ ْﻦ َﻣ َّﺴ ْﺘ ُﻬ ْﻢ ﻧ َ ْﻔ َﺤﺔٌ ِﻣ ْﻦ َﻋ َﺬ٤٥﴿
ﻀ ُﻊ
َ ِ ّاب َرﺑ
َ َ ﴾ َوﻧ٤٦﴿ ﻴﻦ
َ ﻚ ﻟ َﻴَ ُﻘﻮﻟُ َّﻦ ﻳَﺎ َو ْﻠَﻨَ ٓﺎ اﻧَّﺎ ﻛُﻨَّﺎ ﻇ َﺎﻟ ۪ﻤ

ِ
ﺎل َﺣﺒَّﺔٍ ِﻣ ْﻦ َﺧ ْﺮد َ ٍل اَﺗ َ ْﻴﻨَﺎ
َ ۪ﻳﻦ ا ْﻟ ِﻘ ْﺴ
َ َﺎن ِﻣ ْﺜﻘ
َ َﻂ ﻟِﻴَ ْﻮ ِم ا ْﻟ ِﻘ ٰﻴ َﻤﺔِ ﻓَ َﻼ ﺗُ ْﻈﻠ َ ُﻢ ﻧ َ ْﻔ ٌﺲ َﺷ ْﻴ ًٔـﺎۜ َوﺍ ْن ﻛ
َ ا ْﻟ َﻤ َﻮﺍز
ِ ﺑِﻬﺎ ۜ وﻛَ ٰﻔﻰ ﺑِﻨَﺎ َﺣ
﴾٤٧﴿ ﻴﻦ
َ ۪ﺎﺳﺒ
َ َ

[3357] Meâl-i Şerîfi
De ki: “Sizi gece ve gündüz O Rahmân’dan kim koruyabilir?” Fakat
onlar Rablerinin zikrinden sarf-ı nazar etmişlerdir (42). Yoksa onlar
için kendilerini önümüzden menʿ edecek ilâhlar mı var? Onlar kendi
nefislerini bile kurtaramayacakları gibi bizden sahâbet de olunmazlar
(43). Doğrusu Biz onları ve atalarını yaşattık hatta o ömür onlara
uzun geldi, fakat şimdi görmüyorlar mı o Arz’ı etrafından eksiltip
duruyoruz, o hâlde gālib onlar2 mı? (44). De ki “ben sizi ancak vahy
ile inzar ediyorum, amma ne kadar inzar edilseler sağırlar daveti
işitmezler” (45). Maʿamâfîh kasem olsun Rabbinin azâbından onlara
bir nefha dokunursa muhakkak diyeceklerdir ki “vay bizlere! Bizler
cidden zâlimler idik (46). Biz ise kıyamet günü için [3358] mîzanlara
adaleti koruz da hiçbir nefis zerrece zulmedilmez, bir hardal tanesi
ağırlığınca da olsa onu getirir koruz, hesapçı da Biz yeteriz (47).

1
2

{ض ﻧ َ ْﻨ ُﻘ ُﺼﻬَﺎ ِﻣ ْﻦ اَﻃْ َﺮﺍﻓِﻬَﺎ
ْ ِ  }اَﻧَّﺎ ﻧ َ ْﺄSûre-i Ra‘d’a bak.
َ اﻻ َْر
M ve B: “”را.
B: “olurlar”.
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Evvelki peygamberlere neler verildiğine gelelim:

ِ ﺎن و ِﺿﻴٓﺎء و ِذ ْﻛ
ﻳﻦ ﻳ َ ْﺨ َﺸ ْﻮ َن َرﺑ َّ ُﻬ ْﻢ
َ ﻮﺳﻰ َو ٰﻫ ُﺮ
ً َ ً َ َ َ َون ا ْﻟ ُﻔ ْﺮﻗ
َ ﴾ اَﻟ َّ ۪ﺬ٤٨﴿ ۙ ﻴﻦ
َ ﺮﺍ ﻟ ْﻠ ُﻤﺘ َّ ۪ﻘ
ٰ َوﻟ َ َﻘ ْﺪ ٰاﺗ َ ْﻴﻨَﺎ ُﻣ
ِ
ِ ﺑِﺎ ْﻟﻐَ ْﻴ
﴾٤٩﴿ ﻮن
َ ﺎﻋﺔِ ُﻣ ْﺸ ِﻔ ُﻘ
َ اﻟﺴ
َّ ﺐ َو ُﻫ ْﻢ ﻣ َﻦ
Meâl-i Şerîfi
Celâlim hakkı için Biz Mûsâ ile Hârûn’a furkan ve bir ziyâ ve bir zikir
vermiştik, müttakīler için (48). O müttakīler için ki Rablerine gıyabda
haşyet beslerler ve o saatten titrer dururlar (49).
{ﺮﺍ
َ َ }ا ْﻟ ُﻔ ْﺮﻗYani Mûsâ ve Hârûn’a verilen âyât ve mu‘cizât
ً ﺎن َو ِﺿﻴَٓﺎءً َو ِذ ْﻛ
içinde en mühim ve en müfîd olarak Tevrat verildi ki hak ile bâtılı fârık
ahkâmı, tenvir ve tezkîr ifade eden irşâdât ve mevâ‘izi muhtevî idi. Bu
böyle.

﴾٥٠﴿ ۟ ون
َ ﺎه ۜ اَﻓَﺎ َْﻧ ُﺘ ْﻢ ﻟ َُﻪ ُﻣ ْﻨ ِﻜ ُﺮ
َ ََو ٰﻫ َﺬا ِذ ْﻛ ٌﺮ ُﻣﺒ
ُ َﺎر ٌك اَ ْﻧ َﺰ ْﻟﻨ
Meâl-i Şerîfi
İşte bu -Kur’an- da Bizim indirdiğimiz mübarek zikirdir, şimdi siz bunu
mu inkâr ediyorsunuz? (50).
ِ öyle mübarek
[3359] {}و ٰﻫ َﺬا
َ İşte bu da A yani Kur’an da {ﺎر ٌك
َ َ}ذ ْﻛ ٌﺮ ُﻣﺒ
bir zikirdir ki {ﺎه
ُ َ }اَ ْﻧ َﺰ ْﻟﻨonu Biz indirdik A ey evvelki peygamberlere
verilen gibi âyet isteyenler {ون
َ  }اَﻓَﺎ َْﻧ ُﺘ ْﻢ ﻟ َُﻪ ُﻣ ْﻨ ِﻜ ُﺮşimdi siz bunu mu inkâr
ediyorsunuz?

ِ
ِ
ِ
ِ﴾ اِ ْذ ﻗَﺎ َل ِﻻَﺑ۪ﻴﻪِ َوﻗَﻮ ِﻣ ۪ﻪ َﻣﺎ ٰﻫ ِﺬه٥١﴿ ۚ ﻴﻦ
َ َوﻟَﻘَ ْﺪ ٰاﺗ َ ْﻴﻨَ ٓﺎ ا ْﺑ ٰﺮ ۪ﻫﻴﻢَ ُر ْﺷ َﺪهُ ﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ َوﻛُﻨَّﺎ ﺑ ِ ۪ﻪ َﻋﺎﻟ ۪ﻤ
ْ
ﺎل ﻟ َ َﻘ ْﺪ
َ َ﴾ ﻗ٥٣﴿ ﻳﻦ
ُ اﻟﺘ َّ َﻤﺎ ۪ﺛ
َ ﻴﻞ اﻟ َّ۪ﺘٓﻲ اَ ْﻧ ُﺘ ْﻢ ﻟ َﻬَﺎ َﻋﺎﻛِ ُﻔ
َ ﴾ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ َو َﺟ ْﺪﻧ َ ٓﺎ ٰاﺑَٓﺎءَﻧَﺎ ﻟ َﻬَﺎ َﻋﺎﺑ ِ ۪ﺪ٥٢﴿ ﻮن
ﻴﻦ
َّ ﺖ ِﻣ َﻦ
ُ ٓ َ ﻛُ ْﻨﺘُ ْﻢ اَ ْﻧﺘُ ْﻢ َو ٰﺍﺑ
َ ﴾ ﻗَﺎﻟُٓﻮﺍ اَ ِﺟ ْﺌﺘَﻨَﺎ ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖ اَ ْم اَ ْﻧ٥٤﴿ ﺿ َﻼ ٍل ُﻣﺒ۪ ﻴ ٍﻦ
َ ﺎؤ۬ﻛُ ْﻢ ۪ﻓﻲ
َ ۪اﻟﻼ ِﻋﺒ
ِ
ِ ِ
ِ ﴾ ﻗَﺎ َل ﺑ َ ْﻞ َرﺑُّﻜُ ْﻢ َرب اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ٥٥﴿
ِ ﺍﻻ َْر
ﻳﻦ
ْ ﺍت َو
َ ض اﻟ َّ ۪ﺬي ﻓَﻄ ََﺮ ُﻫ َّﻦ ۘ َوﺍَﻧَﺎ ۬ َﻋﻠٰﻰ ٰذﻟﻜُ ْﻢ ﻣ َﻦ اﻟ َّﺸﺎﻫ ۪ﺪ
َّ ُّ
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ﻜﻢ ﺑﻌ َﺪ اَن ﺗُﻮﻟ ُّﻮﺍ ﻣ ْﺪﺑ ِ ۪ﺮ ﻦ ﴿ ﴾٥٧ﻓَﺠﻌﻠَﻬﻢ ﺟ َﺬ ِ
﴿ ﴾٥٦وﺗ َ ّٰ ِ
ﻴﺮﺍ
اذا ا َّﻻ ﻛَﺒ۪ ً
ََ ُْ ُ ً
َ
ﺎﻪﻠﻟ َﻻ َ ۪ﻛﻴ َﺪ َّن اَ ْﺻﻨَ َ
َ
ﺎﻣ ُ ْ َ ْ ْ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ﻴﻦ ﴿ ﴾٥٩ﻗَﺎﻟُﻮﺍ
ﻟ َُﻬ ْﻢ ﻟ َﻌَﻠ َُّﻬ ْﻢ اِﻟ َْﻴﻪِ ﻳ َ ْﺮ ِﺟ ُﻌ َ
ﻮن ﴿ ﴾٥٨ﻗَﺎﻟُﻮﺍ َﻣ ْﻦ ﻓَﻌَ َﻞ ٰﻫ َﺬا ﺑِﺎٰﻟﻬَ ِﺘﻨَ ٓﺎ اﻧ َّ ُﻪ ﻟ َِﻤ َﻦ اﻟﻈ َّﺎﻟ ۪ﻤ َ
ِ
ﻴﻢ ۜ ﴿ ﴾٦٠ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﻓَ ْﺄﺗُﻮﺍ ﺑ ِ ۪ﻪ َﻋﻠٰٓﻰ اَ ْﻋ ُﻴ ِﻦ اﻟﻨ َّ ِ
ﺎس ﻟ َﻌَﻠ َُّﻬ ْﻢ
َﺳ ِﻤ ْﻌﻨَﺎ ﻓَﺘًﻰ ﻳ َ ْﺬכ ُُﺮ ُﻫ ْﻢ ﻳُ َﻘ ُ
ﺎل ﻟ َُـﻪ ٓ ا ْﺑ ٰﺮ ۪ﻫ ُ
ِ
ِ
ﻴﺮ ُﻫ ْﻢ
ﻴﻢ ۜ ﴿ ﴾٦٢ﻗَ َ
ﺖ ﻓَﻌَ ْﻠ َ
ون ﴿ ﴾٦١ﻗَﺎﻟُٓﻮﺍ ءَاَ ْﻧ َ
ﻳ َ ْﺸﻬَ ُﺪ َ
ﺖ ٰﻫ َﺬا ﺑِﺎٰﻟﻬَ ِﺘﻨَﺎ ﻳَٓﺎ ا ْﺑ ٰﺮ ۪ﻫ ُ
ﺎل ﺑ َ ْﻞ ﻓَﻌَﻠ َ ُﻪ ۗ ﻛَﺒ۪ ُ
ﻮن ۙ
ﻮن ﴿ ﴾٦٣ﻓَ َﺮ َﺟ ُﻌ ٓﻮﺍ اِﻟٰٓﻰ اَ ْﻧ ُﻔ ِﺴﻬِ ْﻢ ﻓَ َﻘﺎﻟُٓﻮﺍ اِﻧ َّ ُ
ﻜ ْﻢ اَ ْﻧ ُﺘ ُﻢ اﻟﻈ َّﺎﻟ ِ ُﻤ َ
ﻮﻫ ْﻢ اِ ْن ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳ َ ْﻨ ِﻄ ُﻘ َ
ٰﻫ َﺬا ﻓَ ْﺴٔـَﻠُ ُ
ون ِﻣ ْﻦ
ﻮن ﴿ ﴾٦٥ﻗَ َ
ﺎل اَﻓَﺘَ ْﻌ ُﺒ ُﺪ َ
ﺖ َﻣﺎ ٰﻫ ٓ ُﺆ َ ٓ۬ﻻ ِء ﻳ َ ْﻨ ِﻄ ُﻘ َ
﴿ ﴾٦٤ﺛُﻢَّ ﻧُ ِﻜ ُﺴﻮﺍ َﻋﻠٰﻰ ُر ُؤ۫ ِﺳﻬِ ْﻢ ۚ ﻟَﻘَ ْﺪ َﻋﻠِ ْﻤ َ
اﻪﻠﻟِ ۜ اَﻓَ َﻼ
اﻪﻠﻟِ َﻣﺎ َﻻ ﻳ َ ْﻨ َﻔ ُﻌ ُ
ﻀ ُّﺮ ُﻛ ْﻢ ۜ ﴿ُ ﴾٦٦ا ّ ٍف ﻟ َ ُ
دُو ِن ّٰ
ون ِﻣ ْﻦ دُو ِن ّٰ
ﻜ ْﻢ َوﻟ ِ َﻤﺎ ﺗ َ ْﻌ ُﺒ ُﺪ َ
ﻜ ْﻢ َﺷ ْﻴ ًٔـﺎ َو َﻻ ﻳ َ ُ
ﺍﻧﺼﺮ ٓوﺍ ٰاﻟِﻬَﺘَﻜُ ْﻢ اِ ْن ﻛُ ْﻨﺘُ ْﻢ ﻓَ ِ
ﺎر ﻛُﻮ ۪ﻧﻲ
ﺗ َ ْﻌ ِﻘﻠ ُ َ
ﺎﻋ ۪ﻠ َ
ﻴﻦ ﴿ ﴾٦٨ﻗُ ْﻠﻨَﺎ ﻳَﺎ ﻧ َ ُ
ﻮه َو ْ ُ ُ
ﻮن ﴿ ﴾٦٧ﻗَﺎﻟُﻮﺍ َﺣ ّﺮِﻗُ ُ
ﺎه
ﺎﻫ ُﻢ ْ
ﻣﺎ َﻋﻠٰٓﻰ اِ ْﺑ ٰﺮ ۪ﻫ َ
ﻴﻢ ۙ ﴿َ ﴾٦٩وﺍ َ َرﺍدُوﺍ ﺑ ِ ۪ﻪ ﻛَ ْﻴ ً
ﺑ َ ْﺮ ًدا َو َﺳ َﻼ ً
اﻻ َ ْﺧ َﺴ ۪ﺮ َﻦ ۚ ﴿َ ﴾٧٠وﻧ َ َّﺠ ْﻴﻨَ ُ
ﺪا ﻓَ َﺠﻌَ ْﻠﻨَ ُ
ِ
ِ
اﻻ َْر ِ
ﻮﻃﺎ اِﻟ َﻰ ْ
ﻮب ﻧَﺎﻓِﻠَﺔ ً ۜ
َوﻟُ ً
ﺎر ْﻛﻨَﺎ ۪ﻓﻴﻬَﺎ ﻟ ْﻠﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ َ
ض اﻟ َّ۪ﺘﻲ ﺑ َ َ
ﻴﻦ ﴿َ ﴾٧١و َو َﻫ ْﺒﻨَﺎ ﻟ َُـﻪ ٓ ا ْﺳ ٰﺤ َﻖ ۜ َو َ ْﻌ ُﻘ َ
ِ
و ُﻛﻼ ﺟﻌ ْﻠﻨَﺎ ِ
ون ﺑِﺎ َﻣﺮِﻧَﺎ َوﺍَو َﺣﻴﻨَ ٓﺎ اِﻟ َﻴﻬِ ْﻢ ﻓِﻌ َﻞ ا ْﻟ َﺨﻴ َﺮ ِ
ﺍت
ﺻﺎﻟ ۪ﺤ َ
َ ًّ َ َ
ْ
ْ ْ
ْ ْ
ﺎﻫ ْﻢ اَﺋﻤَّﺔ ً ﻳ َ ْﻬ ُﺪ َ ْ
ﻴﻦ ﴿َ ﴾٧٢و َﺟﻌَ ْﻠﻨَ ُ
َ
ِ
ِ
ِ ۪
ﻳﻦ ۙ ﴿﴾٧٣
اﻟﺼﻠٰﻮ َوﺍﻳﺘَٓﺎءَ اﻟﺰَّ ٰﻛﻮ ۚ َوﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻟ َﻨَﺎ َﻋﺎﺑ ِ ۪ﺪ َ
َوﺍﻗَﺎمَ َّ
[3361] Meâl-i Şerîfi
Şânım hakkı için bundan evvel de İbrâhim’e rüşdünü vermiştik (51).
O vakit ki babasına ve kavmine “ne bu başına toplanıp durduğunuz
”temâsîl?” dedi (52). “Atalarımızı bunlara ibadet ediyor bulduk
dediler (53). “Kasem olsun ki” dedi, “siz de atalarınız da açık bir
dalâl içindesiniz” (54). Dediler: “Ciddi mi söylüyorsun, yoksa sen
şakacılardan mısın?” (55) “Doğrusu” dedi, “Rabbiniz o göklerin ve
yerin Rabbidir ki onları yaratmıştır ve ben buna şehadet edenlerdenim
(56). Ve tallahi siz dönüp gittikten sonra putlarınıza lâbüd bir tedbir
yapacağım” (57). Derken onları parça parça etti, ancak bir büyüklerini
bıraktı ki belki ona müracaat ederler (58). “Bunu bizim ilâhlarımıza
kim yapmış? Her hâlde o zâlimlerden biri” dediler (59). “Bir delikanlı
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işittik, bunları anıyor, adına İbrâhim deniyormuş” dediler (60).
“Haydin” dediler, “getirin onu nâsın1 gözleri önüne belki şehadet
ederler” (61). Dediler: “Sen mi yaptın bunu ilâhlarımıza yâ İbrâhim?”
(62). “Belki” dedi “şu2 büyükleri yapmıştır, sorun bakalım onlara eğer
söylerlerse” (63). Bunun üzerine vicdanlarına müracaat ettiler de
dediler: “Doğrusu siz haksızsınız” (64). Sonra yine tepeleri üstü ters
[3362] döndüler, “sen cidden bilirsin ki bunlar söylemez” dediler (65).
“O hâlde” dedi, “Allah’ı bırakıp da size hiçbir fâide veremeyecek, zarar
da edemeyecek nesnelere mi tapıyorsunuz? (66). Yuf size ve Allah’tan
başka taptıklarınıza! Hâlâ akıllanmayacak mısınız?” (67). “Siz bunu”
dediler, “yakın da ilâhlarınızın öcünü alın, bir iş yapacaksanız” (68).
“Ey nâr, serin ve selâmet ol İbrâhim’e” dedik (69). Ona bir dolap kurmak
istediler, Biz de daha ziyade kendilerini hüsrâna düşürdük (70). Ve
onu Lût ile beraber kurtarıp içinde âlemîne bereketler verdiğimiz arza
çıkardık (71). Ve ona İshak’ı ihsan ettik, fazla olarak Yaʿkūb’u da ve
her birini sâlihînden kıldık (72). Ve hepsini emrimizle yol gösteren
imamlar ettik ve kendilerine hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekât
vermeyi vahy eyledik ve hep bize âbid idiler (73).

ِ َوﻟُﻮﻃﺎ ٰاﺗَﻴﻨَﺎه ﺣ ْﻜﻤﺎ و ِﻋ ْﻠﻤﺎ وﻧ َ َّﺠﻴﻨ
ﺚ اِﻧ َّ ُﻬ ْﻢ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ
ۜ َ ِ ﺖ ﺗ َ ْﻌ َﻤ ُﻞ ا ْﻟ َﺨﺒَٓﺎﺋ
ْ َ ﺎه ﻣ َﻦ ا ْﻟ َﻘ ْﺮ َﺔِ اﻟ َّ۪ﺘﻲ ﻛَﺎﻧ
ُ ْ َ ً َ ً ُ ُ ْ ً َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ َﻗَﻮمَ ﺳﻮ ٍء ﻓ
﴾٧٥﴿ ۟ ﻴﻦ
َ اﻟﺼﺎﻟ ۪ﺤ
َ ﺎﺳ ۪ﻘ
َْ ْ
ُ َ﴾ َوﺍ َ ْد َﺧ ْﻠﻨ٧٤﴿ ۙ ﻴﻦ
َّ ﺎه ۪ﻓﻲ رَ ْﺣﻤَﺘﻨَﺎ ۜ اﻧَّﻪُ ﻣ َﻦ
Meâl-i Şerîfi
Lût, ona da bir hüküm, bir ilim verdik ve onu habâsetler işleyen o
karyeden kurtardık. Hakikat onlar kötü, fâsık bir kavim idiler (74).
Onu ise rahmetimize idhal eyledik, çünkü o cidden sâlihînden idi (75).

ِ
ِ
ِ ﺎه َوﺍ َ ْﻫﻠ َ ُﻪ ِﻣ َﻦ ا ْﻟﻜَ ْﺮ
ﺎه
ً َُوﻧ
ُ َ ﴾ َوﻧ َ َﺼ ْﺮﻧ٧٦﴿ ۚب ا ْﻟﻌَ ۪ﻈﻴ ِﻢ
ُ َﺎﺳﺘَ َﺠ ْﺒﻨَﺎ ﻟ َُﻪ ﻓَﻨَ َّﺠ ْﻴﻨ
ْ َﻮﺣﺎ ا ْذ ﻧَﺎ ٰدى ﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ﻓ
ِ ِ
ِ
﴾٧٧﴿ ﻴﻦ
َ ﺎﻫ ْﻢ اَ ْﺟ َﻤ ۪ﻌ
َ ﻣ َﻦ ا ْﻟ َﻘ ْﻮ ِم اﻟ َّ۪ﺬ
ُ َﻳﻦ ﻛَﺬَّﺑُﻮﺍ ﺑِﺎٰﻳَﺎﺗﻨَﺎ ۜ اﻧ َّ ُﻬ ْﻢ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻗَ ْﻮمَ َﺳ ْﻮ ٍء ﻓَﺎ َ ْﻏ َﺮ ْﻗﻨ
1
2

B: “nâsa”.
B -“şu”.
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[3363] Meâl-i Şerîfi
Nûh’u da, zira mukaddemâ nidâ etmişti, biz de duasını kabul ettik de
kendisini ve ehlini büyük bir sıkıntıdan kurtardık (76). Ve âyetlerimizi
tekzib eden kavimden öcünü aldık, hakikat onlar kötü bir kavim idiler,
Biz de hepsini birden gark ettik (77).

ِ
ِ
ِ
ِ ِ ودَاو۫د َ وﺳﻠَﻴﻤﻦ اِ ْذ ﻳﺤﻜُﻤﺎ ِن ﻓِﻲ ا ْﻟﺤﺮ
ۙ ﻳﻦ
ْ ث ا ْذ ﻧَﻔَ َﺸ
َ ﺖ ۪ﻓﻴﻪ ﻏَﻨَ ُﻢ ا ْﻟﻘَ ْﻮ ِمۚ َوﻛُﻨَّﺎ ﻟ ُﺤ ْﻜ ِﻤﻬِ ْﻢ َﺷﺎﻫ ۪ﺪ
َ َْ َ ٰ ْ ُ َ ُ َ
َْ

ﺎل ﻳُ َﺴ ّ ِﺒ ْﺤ َﻦ
ۘ ً ﻤﺎ َو ِﻋ ْﻠ
َ َاو۫د َ ا ْﻟ ِﺠﺒ
ً ﺎﻫﺎ ُﺳﻠ َ ْﻴ ٰﻤ َﻦ ۚ َو ُﻛ ًّﻼ ٰاﺗ َ ْﻴﻨَﺎ ُﺣ ْﻜ
َ َ﴾ ﻓَ َﻔﻬ َّ ْﻤﻨ٧٨﴿
ُ َ ﻤﺎ َو َﺳ َّﺨ ْﺮﻧَﺎ َﻣﻊَ د
ِ ََوﺍﻟﻄ َّﻴ َﺮ ۜ َوﻛُﻨَّﺎ ﻓ
ٍ ﺻ ْﻨﻌَﺔ َ ﻟ َُﺒ
ﻮس ﻟَﻜُ ْﻢ ﻟِﺘُ ْﺤ ِﺼﻨَﻜُ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﺄ ِﺳﻜُ ْﻢ ۚ ﻓَﻬَ ْﻞ اَ ْﻧﺘُ ْﻢ
َ ﺎﻋ ۪ﻠ
ْ
ُ َ﴾ َو َﻋﻠ َّْﻤﻨ٧٩﴿ ﻴﻦ
َ ﺎه
ِ اﻟﺮ َﺢ َﻋ
ِ اﻻ َْر
ﺎر ْﻛﻨَﺎ ۪ﻓﻴﻬَﺎ ۜ َو ُﻛﻨَّﺎ
ْ ﺎﺻ َﻔﺔ ً ﺗ َ ْﺠﺮ۪ي ﺑِﺎ َْﻣﺮِ ۪ه ٓ اِﻟ َﻰ
۪ ﴾ وﻟِﺴﻠﻴﻤﻦ٨٠﴿ ون
َ َﺷﺎﻛِ ُﺮ
َ َ ض اﻟ َّ۪ﺘﻲ ﺑ
ّ َ ٰ َْ ُ َ
ِ
ِ
۪
ﻚ َوﻛُﻨَّﺎ
ۚ َ ِ ون ٰذﻟ
َ ُﻮن َﻋ َﻤ ًﻼ د
َ ُ ﻮن ﻟ َُﻪ َو َ ْﻌ َﻤﻠ
َ ﻮﺻ
َ ﺑِﻜُ ّ ِﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َﻋﺎﻟ ۪ﻤ
ُ ﴾ َوﻣ َﻦ اﻟ َّﺸﻴَﺎﻃﻴ ِﻦ َﻣ ْﻦ ﻳ َ ُﻐ٨١﴿ ﻴﻦ
ِ
﴾٨٢﴿ ۙ ﻴﻦ
َ ﻟ َُﻬ ْﻢ َﺣﺎﻓ ۪ﻈ

[3364] Meâl-i Şerîfi
Dâvûd ile Süleyman’ı da, o vakit ki ikisi de hars hakkında hüküm
veriyorlardı, o vakit ki ekinde geceleyin kavmin davarı yayılmıştı, Biz de
hükümlerine şâhid idik (78). Derhâl onu Süleyman’a anlattık, bununla
beraber her birine bir hüküm ve bir ilim vermiştik ve Dâvûd’un maiyyetinde
dağları musahhar kılmıştık, kuşlarla beraber tesbih ediyorlardı ve Biz
bunları yaparız (79). Bir de ona sizin için, sizi harbinizin şiddetinden
korusun diye giyecek sanatı tâlim etmiştik, şimdi siz şükrünü edâ ediyor
musunuz? (80). Süleyman için de şiddetli rüzgârı ki o içine1 bereketler
verdiğimiz Arz’a emriyle cereyan ediyordu, ve Biz her şeyi biliriz (81).
Şeytanlardan da onun için dalgıçlık edenleri ve daha başka amel için
çalışanları teshir etmiştik ve hep onları zabt eden Biz idik (82).
ِ
ِ ﻜ َﻤﺎ ِن ﻓِﻲ ا ْﻟ َﺤﺮ
{2ث
ُ  }اِ ْذ ﻳ َ ْﺤHani harsta ikisi de hükmettiler ﺖ ۪ﻓﻴﻪِ ﻏَﻨَ ُﻢ
ْ }ا ْذ ﻧ َ َﻔ َﺸ
ْ
{ِ ا ْﻟﻘَ ْﻮمhani onda kavmin koyunları yayılmıştı A rivayet olunduğuna göre
1
2

B: “içinde”.
M ve B: “”اﳊﺮب.
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Dâvûd aleyhisselâm koyunların aynıyla harsın tazmînine hükmetmişti,
Süleyman aleyhisselâm ise koyunların menfaatiyle tazmînini tarafeynin
ِ
ِ
ﻳﻦ{ hâline erfak görmüştü.1
}وﻛُﻨَّﺎ ﻟ ُﺤ ْﻜ ِﻤﻬِ ْﻢ َﺷﺎﻫ ۪ﺪ َ
َ

ﺖ اَر َﺣ ُﻢ اﻟﺮَّ ِ
ﺎﺳﺘَ َﺠ ْﺒﻨَﺎ ﻟ َُﻪ ﻓَﻜَ َﺸ ْﻔﻨَﺎ
ﺎدى َرﺑ َّ ُﻪ ٓ اَ ۪ﻧّﻲ َﻣ َّﺴ ِﻨ َﻲ اﻟ ُّ
ﻮب اِ ْذ ﻧ َ ٰ
ﺍﺣ ۪ﻤ َ
ﻀ ُّﺮ َوﺍ َ ْﻧ َ ْ
َوﺍَﻳُّ َ
ﻴﻦ ۚ ﴿ ﴾٨٣ﻓَ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻳﻦ ﴿﴾٨٤
َﻣﺎ ﺑ ِ ۪ﻪ ﻣ ْﻦ ُ
ﺎه اَ ْﻫﻠ َ ُﻪ َوﻣ ْﺜﻠ َ ُﻬ ْﻢ َﻣﻌَ ُﻬ ْﻢ َر ْﺣ َﻤﺔ ً ﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪﻧَﺎ َو ِذ ْﻛ ٰﺮى ﻟ ْﻠﻌَﺎﺑ ِ ۪ﺪ َ
ﺿ ّﺮٍ َو ٰﺍﺗ َ ْﻴﻨَ ُ

[3365] Meâl-i Şerîfi
ﺖ اَر َﺣ ُﻢ اﻟﺮَّ ِ
ﻴﻦ Eyyûb’u da, zira
 diye Rabbine nidâ ettiاَ ۪ﻧّﻲ َﻣ َّﺴ ِﻨ َﻲ اﻟ ُّ
ﺍﺣ ۪ﻤ َ
ﻀ ُّﺮ َوﺍ َ ْﻧ َ ْ
(83). Biz de duasını kabul ettik de hemen kendisindeki durru açtık ve
tarafımızdan bir rahmet ve âbidler için bir muhtıra olmak üzere ona2
ehlini ve beraberlerinde onların3 bir mislini de verdik (84).

ِ
ِ
ِ
ِ
ﺎﻫ ْﻢ ۪ﻓﻲ َر ْﺣ َﻤ ِﺘﻨَﺎ ۜ اِﻧ َّ ُﻬ ْﻢ ِﻣ َﻦ
اﻟﺼﺎﺑ ِ ۪ﺮ َﻦ ۚ ﴿َ ﴾٨٥وﺍ َ ْد َﺧ ْﻠﻨَ ُ
َوﺍ ْﺳ ٰﻤ ۪ﻌﻴ َﻞ َوﺍ ْد ۪ر َﺲ َوذَا ا ْﻟﻜ ْﻔ ِ ۜﻞ ﻛُ ٌّﻞ ﻣ َﻦ َّ
ِ
ﻴﻦ ﴿﴾٨٦
اﻟﺼﺎﻟ ۪ﺤ َ
َّ
Meâl-i Şerîfi
İsmâil’i de, İdrîs’i de, Zülkifl’i de; hepsi sâbirînden (85). Bunları da
rahmetimize idhal eyledik, çünkü cidden sâlihîndendirler (86).

ﺎدى ﻓِﻲ اﻟﻈُّﻠُ َﻤ ِ
َوذَا اﻟﻨُّﻮ ِن اِ ْذ ذ َ َﻫﺐ ﻣﻐَ ِ
ﺎت اَ ْن َ ٓﻻ اِﻟٰﻪَ اِ َّ ٓﻻ
ﺒﺎ ﻓَﻈ ََّﻦ اَ ْن ﻟ َْﻦ ﻧ َ ْﻘ ِﺪ َر َﻋﻠ َ ْﻴﻪِ ﻓَﻨَ ٰ
ﺎﺿ ً
َ ُ
ِ
ﻚ اِ ۪ﻧﻲ ﻛُﻨ ِ
ﻚ
ﺎه ِﻣ َﻦ ا ْﻟﻐَ ِّﻢ ۜ َوﻛَ ٰﺬﻟ ِ َ
اَ ْﻧ َ
ﺖ ُﺳ ْﺒ َﺤﺎﻧ َ َ ۗ ّ ْ ُ
ﺖ ﻣ َﻦ اﻟﻈ َّﺎﻟ ۪ﻤ َ
ﺎﺳﺘَ َﺠ ْﺒﻨَﺎ ﻟ َﻪُ ۙ َوﻧ َ َّﺠ ْﻴﻨَ ُ
ﻴﻦ ۚ ﴿ ﴾٨٧ﻓَ ْ
ِ
ﻴﻦ ﴿﴾٨٨
ﻧُ ْﻨ ِﺠﻲ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ َ

Mukātil b. Süleyman, Tefsîr, III, 88; Tefsîru Süfyân es-Sevrî, s. 203; Taberî, Câmiu’l-beyân, XVIII, 475:
وذﻟﻚ أن راﻋﻴﺎ ﲨﻊ ﻏﻨﻤﻪ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺮم رﺟﻞ ﻓﺪﺧﻠﺖ اﻟﻐﻨﻢ اﻟﻜﺮم ﻓﺄﻛﻠﺘﻪ وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻻ ﻳﺸﻌﺮ ﺎ ﻓﻠﻤﺎ أﺻﺒﺤﻮا أﺗﻮا داود اﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﻘﺼﻮا
ﻋﻠﻴﻪ أﻣﺮﻫﻢ ،ﻓﻨﻈﺮ داود ﲦﻦ اﳊﺮث ،ﻓﺈذا ﻫﻮ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﲦﻦ اﻟﻐﻨﻢ ،ﻓﻘﻀﻰ ﺑﺎﻟﻐﻨﻢ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﳊﺮث ﻓﻤﺮوا ﺑﺴﻠﻴﻤﺎن ﻓﻘﺎل :ﻛﻴﻒ ﻗﻀﻰ ﻟﻜﻢ ﻧﱯ اﷲ؟ ﻓﺄﺧﱪاﻩ ،ﻓﻘﺎل
ﺳﻠﻴﻤﺎن :ﻧﻌﻢ ﻣﺎ ﻗﻀﻰ ﻧﱯ اﷲ وﻏﲑﻩ أرﻓﻖ ﻟﻠﻔﺮﻳﻘﲔ ﻓﺪﺧﻞ رب اﻟﻐﻨﻢ ﻋﻠﻰ داود ﻓﺄﺧﱪﻩ ﺑﻘﻮل ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻓﺄرﺳﻞ داود إﱃ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻓﺄﺗﺎﻩ ﻓﻌﺰم ﻋﻠﻴﻪ ﲝﻘﻪ ﲝﻖ اﻟﻨﺒﻮة ،ﳌﺎ
أﺧﱪﺗﲏ ﻓﻘﺎل ﻋﺪل اﳌﻠﻚ ،وﻏﲑﻩ أرﻓﻖ ﻓﻘﺎل داود :وﻣﺎ ﻫﻮ؟ ﻗﺎل ﺳﻠﻴﻤﺎن :ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻐﻨﻢ إﱃ ﺻﺎﺣﺐ اﳊﺮث ،ﻓﻠﻪ أوﻻدﻫﺎ وأﺻﻮاﻓﻬﺎ وأﻟﺒﺎ ﺎ وﲰﻨﻬﺎ ،وﻋﻠﻰ رب اﻟﻐﻨﻢ
أن ﻳﺰرع ﻟﺼﺎﺣﺐ اﳊﺮث ﻣﺜﻞ ﺣﺮﺛﻪ ،ﻓﺈذا ﺑﻠﻎ وﻛﺎن ﻣﺜﻠﻪ ﻳﻮم أﻓﺴﺪﻩ دﻓﻊ إﻟﻴﻪ ﺣﺮﺛﻪ وﻗﺒﺾ ﻏﻨﻤﻪ ،ﻗﺎل داود :ﻧﻌﻢ ﻣﺎ ﻗﻀﻴﺖ ،ﻓﺄﺟﺎز ﻗﻀﺎءﻩ.
B -“ona”.
B: “olanların”.

1

2
3
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[3366] Meâl-i Şerîfi
Zennûn’u da; hani öfkelenerek gitmişti de Biz kendisini asla sıkıştırmayız
ِ
ِ ﻚ اِ ۪ﻧﻲ ﻛُﻨ
zannetmişti, derken zulmetler içinde ﻴﻦ
َ َ ٓﻻ اِﻟٰﻪَ اِ َّ ٓﻻ اَ ْﻧ
ُ ْ ّ ۗ َ َ ﺖ ُﺳ ْﺒ َﺤﺎﻧ
َ ﺖ ﻣ َﻦ اﻟﻈ َّﺎﻟ ۪ﻤ
diye nidâ etti (87). Biz de duasını kabul ile icâbet ettik de kendisini
gamdan kurtardık ve işte mü’minleri böyle kurtarırız (88).
ِ
ِ ﻚ اِ ۪ﻧﻲ ﻛُﻨ
ٓ َ Senden başka ilâh yok, Sana
{ﻴﻦ
َ }ﻻ اِﻟٰﻪَ اِ َّ ٓﻻ اَ ْﻧ
ُ ْ ّ ۗ َ َ ﺖ ُﺳ ْﺒ َﺤﺎﻧ
َ ﺖ ﻣ َﻦ اﻟﻈ َّﺎﻟ ۪ﻤ
arz-ı tesbih ederim, ben doğrusu zâlimlerden oldum.1

ِ ﺎدى َرﺑ َّ ُﻪ َر
ﺎﺳﺘَ َﺠ ْﺒﻨَﺎ ﻟ َُﻪ ۘ َو َو َﻫ ْﺒﻨَﺎ
ٰ َ َو َزﻛَﺮِ َّ ٓﺎ اِ ْذ ﻧ
َ ب َﻻ ﺗ َ َﺬ ْر ۪ﻧﻲ ﻓَ ْﺮ ًدا َوﺍ َ ْﻧ
َ ﺖ َﺧ ْﻴ ُﺮ ا ْﻟ َﻮﺍرِ ۪ﺛ
ْ َ﴾ ﻓ٨٩﴿ ۚ ﻴﻦ
ّ
ِ ﻮن ﻓِﻲ ا ْﻟ َﺨﻴ َﺮ
ۜﺒﺎ
َ ﻟ َُﻪ ﻳ َ ْﺤ ٰﻴﻰ َوﺍ َ ْﺻﻠ َ ْﺤﻨَﺎ ﻟ َُﻪ َز ْو َﺟ ُﻪ ۜ اِﻧ َّ ُﻬ ْﻢ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳُ َﺴﺎرِ ُﻋ
ً ﺒﺎ َو َر َﻫ
ً َﺍت َو َ ْﺪ ُﻋﻮﻧَﻨَﺎ َرﻏ
ْ
ِ َوﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻟ َﻨَﺎ َﺧ
﴾٩٠﴿ ﻴﻦ
َ ﺎﺷ ۪ﻌ
Meâl-i Şerîfi
ِ َ رdiye nidâ
Zekeriyyâ’yı da; hani Rabbine ﻴﻦ
َ ب َﻻ ﺗ َ َﺬ ْر ۪ﻧﻲ ﻓَ ْﺮ ًدا َوﺍ َ ْﻧ
َ ﺖ َﺧ ْﻴ ُﺮ ا ْﻟﻮَﺍرِ ۪ﺛ
ّ
etmişti (89). Biz de duasını kabul ile icâbet ettik de [3367] kendisine
Yahyâ’yı verdik ve onun için zevcesini ıslah eyledik. Hakikat bunlar
hayrâtta müsâraʿat ve Bize rağbet ve rehbetle dua ederlerdi ve Bizim
için hâşiʿlerdi (90).
ِ }ر
{ﻴﻦ
َ ب َﻻ ﺗ َ َﺬ ْر ۪ﻧﻲ ﻓَ ْﺮ ًدا َوﺍ َ ْﻧ
َ ﺖ َﺧ ْﻴ ُﺮ ا ْﻟ َﻮﺍرِ ۪ﺛ
ّ َ Rabbim! Beni tek bırakma, gerçi
Sen, vârislerin en hayırlısısın.

ِ
ِ ﺖ ﻓَﺮ َﺟﻬَﺎ ﻓَﻨَﻔَ ْﺨﻨَﺎ ۪ﻓﻴﻬَﺎ ِﻣﻦ ر
﴾٩١﴿ ﻴﻦ
َ ﺍﺑﻨَﻬَٓﺎ ٰاﻳَﺔ ً ﻟ ْﻠﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ
َ َوﺣﻨَﺎ َو َﺟﻌَ ْﻠﻨ
ْ ﺎﻫﺎ َو
ْ ْ ََوﺍﻟ َّ۪ﺘٓﻲ اَ ْﺣ َﺼﻨ
ُ ْ
Meâl-i Şerîfi
Ve o dişiyi de ki ırzını muhkem korudu da kendisine rûhumuzdan
nefhettik, ve kendisiyle oğlunu âlemîne bir âyet kıldık (91).
{ﺖ ﻓَ ْﺮ َﺟﻬَﺎ
ْ َ}وﺍﻟ َّ۪ﺘٓﻲ اَ ْﺣ َﺼﻨ
َ O hanımı da ki ırzını muhkem korudu }ﻓَﻨَﻔَ ْﺨﻨَﺎ ۪ﻓﻴﻬَﺎ
ِ  ِﻣﻦ رda kendine2 rûhumuzdan nefhettik A yani اﻟﺮوح ِﻣﻦ اَﻣﺮِ َرﺑ۪ﻲ
ِ
{وﺣﻨَﺎ
ُ ْ
ّ ْ ْ ُ ُّ ُﻗﻞ
1
2

Zennûn Hazret-i Yûnus kıssası için Vessâffâti Sûresi’ne bak [Müellifin notu].
B: “kendisine”.
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[el-İsrâ 17/85] mantûkunca emrimizden olan ve Âdem’e nefhedilen
”rûh cinsinden üfledik, içinde Îsâ’yı ihyâ eyledik. Yahut “rûhumuzdan
demek “rûhumuz tarafından” demektir ki “Cibrîl, nâm-ı diğerle Rûhu’lkudüs vâsıtasıyla nefhettik” demek olur. Nitekim Sûre-i Meryem’de
ِ
وﺣﻨَﺎ
 [19/17] bu mânada mervîdir. Sûre-i Tahrîm’e de bak.ﻓَﺎ َْر َﺳ ْﻠـﻨَ ٓﺎ اﻟ َْﻴﻬَﺎ ُر َ
ِ
ﻴﻦ{
ﺍﺑﻨَﻬَٓﺎ ٰاﻳَﺔ ً ﻟ ْﻠﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ َ
}و َﺟﻌَ ْﻠﻨَ َ
َ Sûre-i Meryem’e bak.
ﺎﻫﺎ َو ْ
][3368

ِ
ِ ِ
ﺎﻋ ُﺒ ُﺪو ِن ﴿َ ﴾٩٢وﺗ َ َﻘﻄ َُّﻌ ٓﻮﺍ اَ ْﻣ َﺮ ُﻫ ْﻢ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ ْﻢ ۜ ﻛُ ٌّﻞ اِﻟ َْﻴﻨَﺎ
ا َّن ٰﻫﺬ ۪ه ٓ اُﻣَّ ُﺘﻜُ ْﻢ اُﻣَّﺔ ً َوﺍﺣ َﺪةً ۘ َوﺍَﻧَﺎ ۬ َرﺑُّﻜُ ْﻢ ﻓَ ْ
ِ
ﺎت وﻫﻮ ﻣ ْﺆ ِﻣﻦ ﻓَ َﻼ ُﻛ ْﻔﺮ َ ِ
ﻮن ۟ ﴿ ﴾٩٣ﻓَ َﻤﻦ ﻳَﻌ َﻤ ْﻞ ِﻣ َﻦ اﻟﺼﺎﻟ ِ َﺤ ِ
ﻮن
َرﺍ ِﺟ ُﻌ َ
ﺍن ﻟ َﺴ ْﻌ ِﻴ ۪ﻪۚ َوﺍﻧَّﺎ ﻟ َُﻪ ﻛَﺎﺗ ِ ُﺒ َ
َ
ْ ْ
ََُ ُ ٌ
َّ
ِ
ﻮج
ﺎﻫٓﺎ اَﻧ َّ ُﻬ ْﻢ َﻻ ﻳ َ ْﺮ ِﺟ ُﻌ َ
ﻮن ﴿َ ﴾٩٥ﺣ ّٰﺘٓﻰ اذَا ُﻓ ِﺘ َﺤ ْ
﴿َ ﴾٩٤و َﺣ َﺮ ٌ
ﺍم َﻋﻠٰﻰ ﻗَ ْﺮ َﺔٍ اَ ْﻫﻠَ ْﻜﻨَ َ
ﻮج َو َﻣ ْﺄ ُﺟ ُ
ﺖ ﻳ َ ْﺄ ُﺟ ُ
ِ ِ
ِ
َو ُﻫ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ُﻛ ّ ِﻞ َﺣ َﺪ ٍ
ﻳﻦ
ب ﻳ َ ْﻨ ِﺴﻠُ َ
ﺎر اﻟ َّ۪ﺬ َ
ب ا ْﻟ َﻮ ْﻋ ُﺪ ا ْﻟ َﺤ ُّﻖ ﻓَﺎذَا ﻫ َﻲ َﺷﺎﺧ َﺼﺔٌ اَ ْﺑ َﺼ ُ
ﻮن ﴿َ ﴾٩٦وﺍ ْﻗﺘَ َﺮ َ
ِ
ِ
ون ِﻣ ْﻦ
ﻴﻦ ﴿ ﴾٩٧اِﻧَّﻜُ ْﻢ َو َﻣﺎ ﺗ َ ْﻌ ُﺒ ُﺪ َ
ﻛَ َﻔ ُﺮوﺍ ۜ ﻳَﺎ َو ْﻠَﻨَﺎ ﻗَ ْﺪ ﻛُﻨَّﺎ ۪ﻓﻲ ﻏَ ْﻔﻠَﺔٍ ﻣ ْﻦ ٰﻫ َﺬا ﺑ َ ْﻞ ﻛُﻨَّﺎ ﻇ َﺎﻟ ۪ﻤ َ

دو ِن ّٰ ِ
ِ
وﻫﺎ ۜ َو ُﻛ ٌّﻞ ۪ﻓﻴﻬَﺎ
ﺐ َﺟﻬَﻨ َّ َﻢ ۜ اَ ْﻧ ُﺘ ْﻢ ﻟ َﻬَﺎ َوﺍرِدُ َ
ون ﴿ ﴾٩٨ﻟ َْﻮ ﻛَ َ
ُ
ﺎن ٰﻫ ٓ ُﺆ َ ٓ۬ﻻ ِء ٰاﻟﻬَﺔ ً َﻣﺎ َو َردُ َ
اﻪﻠﻟ َﺣ َﺼ ُ
ِ
ﺖ ﻟ َُﻬ ْﻢ ِﻣﻨَّﺎ
ﻴﺮ َو ُﻫ ْﻢ ۪ﻓﻴﻬَﺎ َﻻ ﻳ َ ْﺴ َﻤ ُﻌ َ
َﺧﺎﻟ ِ ُﺪ َ
ﻳﻦ َﺳﺒَ َﻘ ْ
ﻮن ﴿ ﴾١٠٠ا َّن اﻟ َّ۪ﺬ َ
ون ﴿ ﴾٩٩ﻟ َُﻬ ْﻢ ۪ﻓﻴﻬَﺎ َز ۪ﻓ ٌ
ﺖ اَ ْﻧ ُﻔ ُﺴ ُﻬ ْﻢ
ا ْﻟ ُﺤ ْﺴ ٰﻨ ٓ ۙﻰ ُاو ۬ ٰﻟ ٓ ِﺌ َ
ﻴﺴﻬَﺎ ۚ َو ُﻫ ْﻢ ۪ﻓﻲ َﻣﺎ ْ
ون ۙ ﴿َ ﴾١٠١ﻻ ﻳ َ ْﺴ َﻤ ُﻌ َ
ﻚ َﻋ ْﻨﻬَﺎ ُﻣ ْﺒﻌَ ُﺪ َ
اﺷﺘَﻬَ ْ
ﻮن َﺣ ۪ﺴ َ
ﻴﻬ ُﻢ ا ْﻟ َﻤﻠٰ ٓ ِﺌﻜَﺔُ ۜ ٰﻫ َﺬا ﻳ َ ْﻮ ُﻣﻜُ ُﻢ اﻟ َّ ۪ﺬي ﻛُ ْﻨ ُﺘ ْﻢ
ون ۚ ﴿َ ﴾١٠٢ﻻ ﻳ َ ْﺤ ُﺰﻧُ ُﻬ ُﻢ ا ْﻟ َﻔ َﺰ ُع ْ
َﺧﺎﻟ ِ ُﺪ َ
اﻻ َ ْﻛﺒَ ُﺮ َوﺗَﺘَﻠ َ ّٰﻘ ُ

ون ﴿ ﴾١٠٣ﻳَﻮمَ ﻧ َ ْﻄﻮِي اﻟﺴ َﻤٓﺎء ﻛَﻄ َِﻲ ِ
اﻟﺴ ِﺠ ّ ِﻞ ﻟ ِ ْﻠ ُ ِ
ﺪا
ﻮﻋ ُﺪ َ
ﺐ ﻛَ َﻤﺎ ﺑ َ َﺪ ْأﻧ َ ٓﺎ اَ َّو َل َﺧ ْﻠ ٍﻖ ﻧُ ۪ﻌﻴ ُﺪ ُه ۜ َو ْﻋ ً
ﺗُ َ
ْ
ﻜ ُﺘ ۜ
َّ َ ّ ّ
َﻋﻠَﻴﻨَﺎ ۜ اِﻧَّﺎ ﻛُﻨَّﺎ ﻓَ ِ
ض ﻳَﺮِﺛُﻬَﺎ
ﻴﻦ ﴿َ ﴾١٠٤وﻟ َ َﻘ ْﺪ ﻛَﺘَ ْﺒﻨَﺎ ﻓِﻲ اﻟﺰَّﺑُﻮرِ ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ اﻟ ّ ِﺬ ْﻛﺮِ اَ َّن ْ
اﻻ َْر َ
ﺎﻋ ۪ﻠ َ
ْ
ِﻋﺒَ ِ
ﻮن ﴿﴾١٠٥
اﻟﺼﺎﻟ ِ ُﺤ َ
ﺎد َ
ي َّ

[3369] Meâl-i Şerîfi
İşte bu sizin ümmetiniz bir tek ümmet, Rabbiniz de bir Benim, onun
için hep Bana kulluk edin (92). Onlar kumandalarını beynlerinde
parçaladılar, fakat hepsi Bize rücûʿ edecekler (93). İmdi her kim
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mü’min olarak sâlihâttan bir amel işlerse onun saʿyine küfran yok
ve her hâlde Biz onun hesâbına yazarız (94). İhlâk ettiğimiz karyeye
dahi haramdır ki rücûʿ etmeyecek olsunlar (95). Nihâyet Ye’cûc ve
Me’cûc açılıp da her tepeden saldırdıkları (96) ve hak vaad yaklaştığı
vakit, o zaman işte o küfredenlerin derhâl gözleri belerecek, “eyvah
bizlere, biz bundan gaflet ettik, hayır kendimize zulmetmiş olduk”
diyecekler (97). Haberiniz olsun ki siz ve Allah’tan başka taptığınız
nesneler hep cehennem mermisisiniz; siz ona vürûd edeceksiniz (98).
Onlar ilâh olsalardı ona vürûd etmezlerdi, hâlbuki [3370] hepsi onda
muhalled kalacaklar (99). Öyle ki onların orada bir zefîri1 var, bunlar
da orada iken işitmeyecekler (100). Şüphe yok ki haklarında Bizden
hüsnâ sebkedenler, bunlar ondan uzaklaştırılmışlardır (101) ve bunlar
canlarının istediğinde muhalled kalacaklardır (102). O fezaʿ-ı ekber
bunları mahzun etmeyecek ve bunları melekler şöyle karşılayacaklar:
“Bu işte sizin o gününüz ki vaad olunuyordunuz” (103). O gün ki
semâyı kitaplar için defter dürer gibi düreceğiz, evvel başladığımız
gibi halkı iade edeceğiz; uhdemizde bir vaad, şüphe yok ki Biz yaparız
(104). Şânım hakkı için zikirden sonra Zebur’da da yazmıştık ki her
hâlde Arz, ona Benim sâlih kullarım vâris olacaktır (105).
{ }اِ َّن ٰﻫ ِﺬ ۪هİşte şu A yani şu önünüzdeki millet, bu Kur’an ile verilen tevhid
ve İslâm milleti { }اُﻣَّﺘُﻜُ ْﻢsizin ümmetinizdir A sizin me’mur olduğunuz
ِ  } ُاﻣَّﺔ ً َوÜmmet-i vâhide olarak A bütün peygamberlerinki
millettir. {ًﺍﺣ َﺪة
gibi imamı bir, şeriatı bir, kıblesi bir olarak öne düşmüş bir cemaat
hâlinde {ﻜ ْﻢ
ُ ُّ}وﺍَﻧَﺎ ۬ َرﺑ
َ Ben de Rabbinizim {ﺎﻋ ُﺒ ُﺪو ِن
ْ َ }ﻓbinâen‘aleyh Bana
ibadet ve ubûdiyet ediniz. A Yani ümmet-i vâhide olabilmek için ancak
Beni mâbud biliniz, Bana ibadet ediniz {}وﺗ َ َﻘﻄ َُّﻌ ٓﻮﺍ اَ ْﻣ َﺮ ُﻫ ْﻢ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ ْﻢ
َ hâlbuki
onlar emirlerini, yani hükûmetlerini aralarında parçaladılar A vahdet-i
milliyeyi bozdular {ﻮن
َ  } ُﻛ ٌّﻞ اِﻟ َْﻴﻨَﺎ َرﺍ ِﺟ ُﻌfakat hepsi Bize râci‘dirler A yani o
muhtelif fırkalar, mezhebler, milletlerin taptıkları, uydukları muhtelif
1

B: “zaferi”.
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mâbudlar, metbû‘lar hiçtir. Hepsinin en nihâyet dönüp gelecekleri merci
Bizizdir. { إﱁ...ﻮن{ }ﻓَﻤَ ْﻦ ﻳ َ ْﻌﻤَ ْﻞ
َ }و َﺣﺮَﺍمٌ َﻋ ٰ ﻗَ ْﺮ َﺔٍ اَ ْﻫﻠَ ْﻜﻨَﺎﻫَٓﺎ اَ َّ ُ ْﻢ َﻻ ﻳ َ ْﺮ ِﺟ ُﻌ
َ İhlâk etmiş
olduğumuz herhangi bir karyeye de rücû‘ [3371] etmemeleri haramdır.
A Yani sûrenin başlarında geçtiği üzere helâke mahkum ettiğimiz bir
memleket ahâlisine de “dönün bakalım” denildiği zaman inkârlarından
dönecekler, dönmemeleri mümkin değildir. “Eyvah, bizler zâlim idik!”
ِ
diye itiraf ederek feryat ede ede biçilip söneceklerdir. ﻮج
ْ }ﺣ ّٰ ٓ اذَا ُﻓ ِﺘ َﺤ
َ
ُ ﺖ ﻳ َ ْﺄ ُﺟ

{ﻮج
ُ  َو َﻣ ْﺄ ُﺟTâ ki Ye’cûc ve Me’cûc açıldığı A Yec’ûc ve Me’cûc’ü tutan ve
bir rahmet-i rabbâniye olan o âhenîn sed, dîn-i tevhid seddi açılıp o ne
ٍ }و ُﻫ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﻛُ ّ ِﻞ َﺣ َﺪ
idiği belirsiz halk boşandığı (Sûre-i Kehf ’e bak) {ﻮن
َ ُ ب ﻳ َ ْﻨ ِﺴﻠ
َ
ve bunlar her tepeden akın ederek çıktığı {ب ا ْﻟ َﻮ ْﻋ ُﺪ ا ْﻟ َﺤ ُّﻖ
َ ve hak vaad
َ َ َ }وﺍ ْﻗ
yaklaştığı vakit A yani kıyamet alâmetleri zuhur edip hesap gününün
ِ
tekarrub ettiği vakit { َ ِ  }ﻓَﺎِذَاartık öyle müdhiş bir hâl ki ﺎر
ُ } َﺷﺎﺧ َﺼﺔٌ اَ ْﺑ َﺼ
{ﻳﻦ ﻛَﻔَ ُﺮوﺍ
َ  اﻟ َّ ۪ﺬo küfredenlerin -bunlara inanmayıp bünyân-ı vahdeti
rahnedar eden o nankör kâfirlerin- gözleri fırlamış ٍ}ﻳَﺎ َو ْﻠَﻨَﺎ ﻗَ ْﺪ ﻛُﻨَّﺎ ۪ ﻏَ ْﻔﻠَﺔ
{“ ِﻣ ْﻦ ٰﻫ َﺬاvay bizlere, biz bundan hakikaten gaflette idik {َ }ﺑ َ ْﻞ ﻛُﻨَّﺎ ﻇ َﺎﻟ ِ ۪ﻤ
hayır bizler zâlim idik” diye çırpınacaklar. Ey müşrikler ون
َ }اِﻧَّﻜُ ْﻢ َو َﻣﺎ ﺗ َ ْﻌ ُﺒ ُﺪ
{ِاﻪﻠﻟ
ّٰ  ِﻣ ْﻦ دُو ِنmuhakkak ki sizler ve Allah’tan başka tapındığınız şeyler
{ﺐ َﺟﻬَﻨ َّ َﻢ
َ ُ }اَ ْﻧ ُﺘ ْﻢ ﻟ َﻬَﺎ َوﺍرِدsiz ona varacaksınız.
َ cehennem çırasısınız {ون
ُ }ﺣ َﺼ
{ﺎن ٰﻫ ٓ ُﺆ َ ٓ۬ﻻ ِء ٰاﻟِﻬَﺔ ً َﻣﺎ َو َردُوﻫَﺎ
َ َ }ﻟ َْﻮ ﻛEğer onlar ilâh olsaydılar ona varırlar mıydı?
ِ
{ون
Hâlbuki hepsi -tapanlar ve tapılanlar- onda
َ }وﻛُ ٌّﻞ ۪ﻓﻴﻬَﺎ َﺧﺎﻟ ُﺪ
َ
muhalleddirler. {ٌ  }ﻟ َُﻬ ْﻢ ۪ﻓﻴﻬَﺎ زَ ۪ﻓonların [3372] o tapanların orada öyle
bir zefîrleri, öyle bir iç çekişleri vardır ki {}و ُﻫ ْﻢ ۪ﻓﻴﻬَﺎ
َ bunlar, tapılanlar
َ işitmezler.
oradadırlar da {ﻮن
َ }ﻻ َ ْ ﻤَ ُﻌ
ِ
{ﺖ ﻟ َُﻬ ْﻢ ِﻣﻨَّﺎ ا ْﻟ ُﺤ ْﺴ ٰﻨﻰ
ْ ﻳﻦ َﺳﺒَ َﻘ
َ  }ا َّن اﻟ َّ ۪ﺬAmma haklarında bizden hüsnâ
sebketmiş olanlar A yani haklarında taraf-ı ilâhîden .ﻮن
َ ِﻋﺒَﺎدٌ ُﻣ ْﻜﺮَ ُﻣ
ِ ﻓَ َﻤﻦ ﻳَﻌ َﻤ ْﻞ ِﻣ َﻦ اﻟﺼﺎﻟ ِ َﺤ
ﻮن
َ ُ[ َﻻ ﻳ َ ْﺴ ِﺒ ُﻘﻮﻧ َ ُﻪ ﺑِﺎ ْﻟﻘَ ْﻮ ِل َو ُﻫ ْﻢ ﺑِﺎ َْﻣﺮِ ۪ه ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠel-Enbiyâ 21/26-27], ﺎت
ْ ْ
َّ
ِ [ وﻫﻮ ﻣﺆ ِﻣﻦ ﻓ َﻼ ﻛُﻔﺮﺍن ﻟِﺴﻌ ِﻴ ۪ﻪ وel-Enbiyâ 21/94] gibi en güzel
ِ
ﻮن
ﺒ
ﺎﺗ
ﻛ
َﻪ
ﻟ
ﺎ
ﻧ
ﺍ
َ
َ ٌ ُْ ََُ
َ ُ
ُ َّ َ ۚ ْ َ َ َ ْ
medh ü tebşir kelimeleri sebketmiş, saadetleri mukadder kullar ﻚ
َ } ُاو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ
{ون
َ  َﻋ ْﻨﻬَﺎ ُﻣ ْﺒﻌَ ُﺪbunlar ondan uzaklaştırılmışlardır. A Binâen‘aleyh Îsâ ve
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ِ ّٰ ون ِﻣﻦ دو ِن
ِ
Üzeyr ve melâike gibi ibâd-ı mükremîn ﺐ
ُ ْ َ اﻧَّﻜُ ْﻢ َو َﻣﺎ ﺗ َ ْﻌ ُﺒ ُﺪ
ُ اﻪﻠﻟ َﺣ َﺼ
 َﺟﻬَﻨ َّ َﻢhükmünden hâriçtir. Eğer bunlar içinde kâfirlerin iddia ettikleri
gibi ulûhiyet iddia edenler bulunsa idi bâlâda geçtiği üzere َو َﻣ ْﻦ ﻳ َ ُﻘ ْﻞ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ
َ ِ [ اِ ۪ﻧّ ٓﻲ اِﻟٰﻪٌ ِﻣ ْﻦ دُوﻧ ِ ۪ﻪ ﻓَ ٰﺬﻟ21/29] mantûkunca bunların da cezâsı
َﻚ ﻧ َ ْﺠﺰ۪ﻳﻪِ َﺟﻬَﻨَّﻢ
cehennem olacağı şüphesizdi. Fakat o mükrem kullar o kâfirlerin
isnadlarından müberrâdır. Kendilerinin ilâh ittihaz edilmesine râzı
olmak şöyle dursun, yukarıdan beri îzah edilegeldiği vechile bunlar
mahza tevhid için gönderilmiş, tevhid için mücahede etmişler ve bu
suretle ikrâm-ı ilâhîye mazhar olmuşlardır. Böyle kendilerine en güzel
haslet mukadder olmuş memduh kullar cehennemden öyle uzaktırlar ki
َ hışıltısını bile duymazlar {ون
{ﻴﺴﻬَﺎ
ْ }و ُﻫ ْﻢ ۪ﻓﻲ َﻣﺎ
َ }ﻻ ﻳ َ ْﺴ َﻤ ُﻌ
َ ﺖ اَ ْﻧ ُﻔ ُﺴ ُﻬ ْﻢ َﺧﺎﻟ ِ ُﺪ
ْ َاﺷﺘَﻬ
َ
َ ﻮن َﺣ ۪ﺴ
َ
ve bunlar canlarının istediği şeyler içinde muhalleddirler. }ﻻ ﻳ َ ْﺤ ُﺰﻧُ ُﻬ ُﻢ ا ْﻟﻔَﺰَ ُع
1
ٓ
ِ
{اﻻ َ ْﻛﺒَ ُﺮ
ْ O en büyük feza‘, dehşet onları mahzun etmez {ُﻴﻬ ُﻢ ا ْﻟ َﻤﻠٰﺌﻜَﺔ
َ
ُ }وﺗَﺘَﻠ َ ّٰﻘ
۪
َّ
ve onları melâike şöyle karşılar: {ون
ﺪ
ﻮﻋ
ﺗ
ﻢ
ﺘ
ﻨ
ﻛ
ي
ﺬ
ﻟ
ا
ﻢ
ﻜ
ﻣ
ﻮ
ﻳ
ا
ﺬ
}ﻫ
“İşte
bu
o
َ َُ ُ ُْ ُْ
ُ ُ ُ َْ َ ٰ
gününüz ki vaad olunuyordunuz” A diye müjdelerler. [3373] }ﻳ َ ْﻮمَ ﻧ َ ْﻄﻮِي
ِ  اﻟﺴ َﻤٓﺎء ﻛَﻄ َِﻲDüşün o günü ki semâyı kitaplar için defter
ِ ُاﻟﺴ ِﺠ ّ ِﻞ ﻟ ِ ْﻠﻜُﺘ
{ﺐ
َ َّ
ّ ّ
dürer gibi düreceğiz { }ﻛَ َﻤﺎ ﺑ َ َﺪ ْأﻧ َ ٓﺎ اَ َّو َل َﺧ ْﻠ ٍﻖ ﻧُ ۪ﻌﻴ ُﺪ ُهevvel-i halka bed’ ettiğimiz
ِ
gibi iade edeceğiz {ﺪا َﻋﻠ َ ْﻴﻨَﺎ
ً }و ْﻋ
َ üzerimize aldığımız bir vaad ki }اﻧَّﺎ ُﻛﻨَّﺎ
ِ
{ﻴﻦ
َ  ﻓَﺎﻋ ۪ﻠmuhakkak yapacağız. A Evvel-i halk, burada “iade” mukābili
olmak itibariyle ilk hilkat demek olduğu zâhirdir. Ma‘amâfîh şunu da
mülâhaza etmelidir: 4 أول ﻣﺎ ﺧﻠﻖ اﷲ اﻟﻌﻘﻞ،3 أول ﻣﺎ ﺧﻠﻖ اﷲ اﻟﻘﻠﻢ،2أول ﻣﺎ ﺧﻠﻖ اﷲ ﻧﻮري
diye üç hadîs-i şerîf mervî olduğuna ve binâen‘aleyh Akl-ı Evvel, Kalem-i
Evvel, Nûr-i Muhammedî demek olacağına nazaran iade de Nûr-i
Muhammedî ile başlayacaktır.
{ِ}وﻟَﻘَ ْﺪ ﻛَﺘَ ْﺒﻨَﺎ ﻓِﻲ اﻟﺰَّﺑُﻮرِ ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ اﻟ ّ ِﺬ ْﻛﺮ
َ Fi’l-hakīka zikirden sonra Zebur’da
yazdık A Tevrat’tan sonra Zebur’da, yahut bu babda bazı ihtârâttan

1
2
3
4

B: “Ve”.
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ِ َض ﻳَﺮِﺛُﻬَﺎ ِﻋﺒ
sonra Zebur’da yazdık {ﻮن
ْ  }اَ َّنki Arz, ona sâlih1
َ اﻟﺼﺎﻟ ِ ُﺤ
َ ﺎد
َ اﻻ َْر
َّ ي
kullarım vâris olur. A Arz ifsad edenlerden alınır, verâsete lâyık, hilâfete
ehil salâhiyetli hak kullarına verilir. Yani sırr-ı bekā, salâh kanununa
müterettibdir, bozukların hakk-ı bekāsı yoktur. Firavun ve cebâbirenin
gark ve def‘iyle onların zayıf gördükleri kulların Arz-ı Mukaddes’in şark
u garbına vâris kılınması, Dâvûd’un Câlût’u katledip او۫دُ اِﻧَّﺎ َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ َك
ُ َ ﻳَﺎ د
ِ َّ ﺎﺣﻜُ ْﻢ ﺑ َ ْﻴ َﻦ اﻟﻨ
ِ اﻻ َْر
ﺎس ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖ َو َﻻ ﺗَﺘ َّ ِﺒ ِﻊ ا ْﻟﻬَ ٰﻮى
ْ [ َﺧ ۪ﻠﻴﻔَﺔ ً ﻓِﻲSâd 38/26]2 emriyle
ْ َض ﻓ
mazhar-ı hilâfet edilmesi gibi vekāyi‘ ile fiilen ihtar olunduktan sonra
Zebur’da da bu kanun tansis edilmiş ve bununla âhir zamanda ümmet-i
Muhammed’in verâsetine işaret olunmuştur. “Aslah kanunu” yahut
“elyak kanunu” denilen bu kanunun hükmüyledir ki evvelâ sûret-i
umûmiyede nev‘-i beşer içinde ehl-i kitab olan milletlerle diğerleri
arasındaki mübarezede nihâyet ehl-i kitab galebe etmiş, sâniyen ehl-i
kitab içinde [3374] de ibtidâen Yehûd galebe etmiş, ba‘dehû Nasârâ
galebe etmiş, ba‘dehû Müslümanlar galebe etmiş ve salâhını muhafaza
ettikçe yine edecektir. Ve Zebur’da ihtar olunduğu gibi burada Kur’an
ile de haber veriliyor ki bi‘set-i Muhammediyeden sonra verâset-i Arz,
îmân-ı tevhid ile mü’min ve a‘mâl-i sâliha ile âmil ümmet-i vâhide olarak3
zuhur edecek ve şirk ve tefrikadan, isyan ve ihtilâftan korunarak en güzel
amellere sa‘y ü mücahede eyleyecek sâlih kullarındır. Nihâyet gökler
dürülüp Arz değiştikten sonra arz-ı cennetin verâseti de bunlarındır.
 َوﺗَﻘَﻄ َُّﻌ ٓﻮﺍ اَ ْﻣﺮَ ُﻫ ْﻢ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ ْﻢile işaret edildiği ve ehâdîs-i sahîhada vârid olduğu üzere
bu ümmette de tefrikalar çıkacak, arada emir parçalanacak, memleketler
zâyi‘ olacak, ma‘amâfîh yine Peygamber ve ashâbının yolunda giden bir
fırka-i nâciye, zümre-i sâlihîn eksik olmayacak, zamanlar gelecek din
garip olacak, sâlihîn garip kalacak, sonra yine din bed’ ettiği gibi dönüp
zuhur edecek, peygamberlik iddiasında bulunacak olan otuz kadar
deccalden sonra ulûhiyet iddiasına kalkışacak olan koca Deccal, Mesih’in
1
2
3

B: “vâris”.
“Yâ Dâvud! Muhakkak ki Biz seni Arz’da bir halife kıldık, imdi nâs arasında hak ile hükmet de (keyfe)
hevâya tâbi olma…”
B -“mü’min ve a‘mâl-i sâliha ile âmil ümmet-i vâhide olarak”.
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nüzûlüyle helâk olacak, derken Ye’cûc ve Me’cûc çıkacak, yeryüzünde
görülmedik fesatlar, tasvîre sığmaz harpler yaptıktan sonra bi-emrillah
mahvolacaklar; artık salîb kırılacak, hınzır öldürülecek, sâlihîn hâkim
olacak, şer‘-i Muhammedînin ta‘mîmiyle beşeriyet bir devr-i saadete
girecek, velhâsıl suğrâ ve vüstâ nice kıyametlerden sonra Dâbbetü’larz’ın hurûcu ve Güneş’in mağribden tulû‘u ve Sûr’un nefhiyle büyük
kıyamet kopacak, ve nefha-i sâniye ile halk-ı evvel1 başladığı gibi iade
olunacak, haşr ü neşr olup Yevm-i Din sûret-i mutlakada gelecek, âkıbet
cennet sâlihlerin olacaktır.

ِ
ِ
ِ اِ َّن ۪ﻓﻲ ﻫ َﺬا ﻟ َﺒ َﻼ
﴾١٠٧﴿ ﻴﻦ
ً َ
ٰ
َ ﴾ َو َﻣٓﺎ اَ ْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ َك ا َّﻻ َر ْﺣ َﻤﺔ ً ﻟ ْﻠﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ١٠٦﴿ ۜ ﻳﻦ
َ ﻏﺎ ﻟ َﻘ ْﻮ ٍم َﻋﺎﺑ ِ ۪ﺪ
[3375] Meâl-i Şerîfi
Şüphe yok ki bunda âbid bir kavim için kâfi bir öğüt vardır (106). Ve
seni sade âlemîne rahmet olarak göndermişizdir (107).
{ }اِ َّن ۪ﻓﻲ ٰﻫ َﺬاMuhakkak bunda A bu Kur’an’da ve bilhassa bu sûrenin
ِ  }ﻟ َﺒ َﻼâbid bir kavim için her hâlde bir belâğ
mazmûnunda {ﻳﻦ
ً َ
َ ﻏﺎ ﻟ َﻘ ْﻮ ٍم َﻋﺎﺑ ِ ۪ﺪ
vardır. A Yani himmetleri hakikaten ibadete masruf olan efrâd ve cemaat
için bâliğan mâ belağ bir nasihat, maksada îsâl etmeye kâfi bir tebliğ vardır.
Ve hatta bu son hitap, belki yalnız bu son kanun başlı başına bir belâğdır
ki ibadetin hakikatini, mâbudu, nübüvveti, gāye-i maksûdeyi tebliğ eder.

ِ
ِ
{ﻴﻦ
َ }و َﻣٓﺎ اَ ْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ َك ا َّﻻ َر ْﺣ َﻤﺔ ً ﻟ ْﻠﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ
َ Ve seni ancak âlemîne rahmeten gönderdik
A yani yâ Muhammed, başka bir sebep için değil ancak bütün âlemlere
ve bâhusus zevi’l-ukūl âlemlerine merhamet ettiğimiz için, veya başka
bir hâlde değil ancak âlemîne bir rahmet olarak resul gönderdik; risaletin
umûma bir rahmet-i ilâhiye veya sen bir rahmet-i âmmesin ki bütün
zevi’l-ukūl âlemlerine o salâh ve halâs yolunu göstereceksin, dâreynde
sebeb-i saadet olan dini sen tâlim edeceksin ve bütün âlem bundan
müstefid olacaktır. Artık vay o bedbahtlara ki bu rahmetten kaçınırlar
ve bu nûra karşı göz yumarlar.
1

B: “hâl ke’l-evvel”.
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Ey rahmeten li’l-âlemîn:

ِ
ِ
ِ ـﻤٓﺎ اِﻟٰﻬﻜُ ْﻢ اِﻟ ٌٰﻪ َو
﴾ ﻓَﺎِ ْن ﺗ َ َﻮﻟ َّْﻮﺍ ﻓَ ُﻘ ْﻞ١٠٨﴿ ﻮن
َ ﺍﺣ ٌﺪ ۚ ﻓَﻬَ ْﻞ اَ ْﻧ ُﺘ ْﻢ ُﻣ ْﺴﻠِ ُﻤ
ٰ ُُﻗ ْﻞ اﻧ َّ َﻤﺎ ﻳ
ُ َ َّ ﻮﺣٓﻰ اﻟ ََّﻲ اَﻧ
ِ ٍ
﴾ اِﻧَّﻪُ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻢ ا ْﻟ َﺠ ْﻬﺮَ ِﻣ َﻦ ا ْﻟﻘَ ْﻮ ِل١٠٩﴿ ون
ٌ ﺐ اَ ْم ﺑ َ ۪ﻌ
َ ﻮﻋ ُﺪ
َ ُﻴﺪ َﻣﺎ ﺗ
ٌ ٰاذ َ ْﻧﺘُﻜُ ْﻢ َﻋﻠٰﻰ َﺳﻮَٓﺍء ۜ َوﺍ ْن اَ ْدر۪ٓي اَﻗَ ۪ﺮ
ِ
ِ
﴾١١١﴿ ﺎع اِﻟٰﻰ ۪ﺣﻴ ٍﻦ
َ َو َ ْﻌﻠ َ ُﻢ َﻣﺎ ﺗ َ ْﻜ ُﺘ ُﻤ
ٌ َ﴾ َوﺍ ْن اَ ْدر۪ي ﻟ َﻌَﻠ َُّﻪ ﻓ ْﺘﻨَﺔٌ ﻟَﻜُ ْﻢ َو َﻣﺘ١١٠﴿ ﻮن
[3376] Meâl-i Şerîfi
De ki: Bana sade vahyolunuyor ki ilâhınız ancak bir ilâhtır, şimdi siz
Müslüman oluyor musunuz? (108) Bunun üzerine aldırmazlarsa o
hâlde de de ki: “Size düpedüz ilan ettim, ve bilmem bu size edilen vaʿd ü
vaʿîd pek yakın mı, yoksa uzak mı?” (109). Şüphe yok ki O, söylenenden
açığa vurulanı da bilir gizlediğinizi de bilir (110). Ve bilmem belki bu
-mühlet- sizin için bir imtihan ve bir vakte kadar bir istifadedir (111).
{ }ﻗُ ْﻞDe ki A her emrin esası ve her salâhın başı olan mâbud
ِ
ِ
meselesinde {ﻮﺣٓﻰ اِﻟ ََّﻲ
ٰ ُ }اﻧ َّ َﻤﺎ ﻳbana ancak şöyle vahyolunuyor: ـﻤٓﺎ اﻟ ُٰﻬﻜُ ْﻢ
َ َّ }اَﻧ
ِ
ِ  اﻟ ٌٰﻪ َوHepinizin ilâhı ancak bir ilâhtır ki A Allah’tır. Bâlâda isbat
{ﺍﺣ ٌﺪ
olunduğu üzere mâ‘adâsı bâtıldır. {ﻮن
َ  }ﻓَﻬَ ْﻞ اَ ْﻧﺘُ ْﻢ ُﻣ ْﺴﻠِ ُﻤBinâen‘aleyh sizin
buna İslâmınız var mı? A Bu vahyi teslim edip kemâl-i ihlâs ile hepiniz bir
ilâha inkıyâdı kabul ediyor musunuz? Kısaca böyle tebliğ et {}ﻓَﺎِ ْن ﺗ َ َﻮﻟ َّْﻮﺍ ﻓَ ُﻘ ْﻞ
kabul etmedikleri takdirde de1 şöyle de: {ﻜ ْﻢ َﻋ ٰﻠﻰ َﺳ َﻮٓﺍ ٍء
ُ  } ٰاذ َ ْﻧ ُﺘSize ale’s-seviyye
îzan ettim A emri bildirdim, tehlikeyi ilan eyledim. “Îzân” hâl-i harb
ilan etmek mânasına da geldiğine göre, bu âyetin nüzûlüyle Resûlullah
Mekke müşriklerine karşı vaziyetin hâl-i harb olduğunu anlatmış
demek olur ki şu hâlde ileride vâki‘ [3377] olacak Bedir Muharebesi’nin
ِ
ilânı da bu andan itibaren yapılmış demektir. ﻴﺪ َﻣﺎ
ٌ ﺐ اَ ْم ﺑ َ ۪ﻌ
َ
ٌ }وﺍ ْن اَ ْدر۪ٓي اَﻗَ ۪ﺮ
{ون
ﺪ
ﻮﻋ
ﺗ
Ve
size
yapılan
o
va‘îd
yakın
mı
uzak
mı
bilmem
A
yani
dîn-i
َ َُ ُ
hakkın zuhûru, Müslimînin galebesi veyahut kıyametin kopması lâbüd
olduğunda şüphe yoksa da yakın mı uzak mı bilmem. Şu hâlde sûrenin
ِ
ِ َّ ب ﻟِﻠﻨ
başında ﺎس ِﺣ َﺴﺎﺑُ ُﻬ ْﻢ
َ  ا ْﻗﺘَ َﺮbuyurulması “her âtî karîb” olmak itibariyledir.
1

B -“de”.
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{ﻮن
َ  }اِﻧ َّ ُﻪ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻢ ا ْﻟ َﺠ ْﻬ َﺮ ِﻣ َﻦ ا ْﻟﻘَ ْﻮ ِل َو َ ْﻌﻠ َ ُﻢ َﻣﺎ ﺗ َ ْﻜﺘُ ُﻤŞüphe yok ki O -Allah- sözün ilan
edilenini de bilir, sizin ketm ettiklerinizi de A binâen‘aleyh cezânızın
vaktini de bilir. {}و ِﺍ ْن اَ ْدر۪ي ﻟ َﻌَﻠ َُّﻪ
َ Ve bilmem belki o A o ikinci şık yani
va‘îdin uzaması, cezânızın tehiri { }ﻓِ ْﺘﻨَﺔٌ ﻟَﻜُ ْﻢsizin için bir fitnedir A cezâ
ve mihnetinizi büyütmek için bir istidrac {ﺎع اِﻟٰﻰ ۪ﺣﻴ ٍﻦ
ٌ َ}و َﻣﺘ
َ ve bir zamana
1
kadar bir metâ‘dır A bir istifade ile oyalayıştır .
Bu emri tebliğ ve bu îzânı icrâ ettikten sonra Resûlullah’ın ne
yaptığına gelince:
Şöyle dua etti2:

ِ ﺎل َر
﴾١١٢﴿ ﻮن
َ ﺎن َﻋﻠٰﻰ َﻣﺎ ﺗ َ ِﺼ ُﻔ
ُ َاﺣﻜُ ْﻢ ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖ ۜ َو َرﺑُّﻨَﺎ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ُﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺴﺘَﻌ
ْ ب
ّ َ َﻗ
Meâl-i Şerîfi
Dedi: “Yâ Rab! Hakka hükmet ve Rabbimiz Rahmân’dır ancak
isnadlarınıza karşı sığınılacak müsteʿan” (112).
ِ }ر
[3378] { }ﻗَﺎ َلdedi {اﺣﻜُ ْﻢ ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ّﻖ
ْ ب
ّ َ Rabbim! Hak ile hükmünü ver
A adaletin gecirgemesin {}و َرﺑُّﻨَﺎ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ُﻦ
َ ve Rabbimiz o Rahmân’dır ki
{ﻮن
َ ﺎن َﻋﻠٰﻰ َﻣﺎ ﺗ َ ِﺼ ُﻔ
ُ َ }ا ْﻟ ُﻤ ْﺴﺘَﻌisnad ettiğiniz vasıflarınıza karşı müste‘ândır A
ey zâlimler! Sihirdir, edgāsü ahlâmdır, iftiradır, şiirdir gibi isnadlarınıza,
dîn-i İslâm ve Müslimîn aleyhindeki küfriyâtınıza karşı avn u nusreti
matlub olan ancak O’dur.

1
2

B: “oyalanıştır”.
B: “et”.
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[3379]

ٍ َاﳊ ﱢﺞ ﻣ َﺪﻧِﻴﱠﺔٌ وِﻫﻲ َﲦ
ًﺎن َو َﺳﺒـْﻌُﻮ َن اٰﻳَﺔ
َ َ َ َْ ُُﺳ َﻮرة
HAC SÛRESİ
Sûre-i Hac, esas itibariyle Mekkîdir, nüzûlü Mekke’de başlamıştır.
Ma‘ahâzâ Medenî olan âyetleri de vardır. Ancak bunların tâyininde
ihtilâf edilmiştir. Bazıları üç, bazıları dört, bazıları da ekser âyetlerinin
Medenî olduğunu söylemişlerdir.
Âyetleri: Kûfî ta‘dâdında yetmiş1 sekiz, Mekkîde yetmiş2 yedi, Basrîde
yetmiş3 beş, şâmîde yetmiş4 dörtttür.
Kelimeleri: Bin iki yüz doksan birdir.
Harfleri: Beş bin iki yüz beştir.
Fâsılası:  م، د، ر، ج، ن، ظ، ء، ق، زharfleridir.

اﻪﻠﻟِ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ اﻟﺮَّ ۪ﺣﻴ ِﻢ
ّٰ ﺑِﺴ ِﻢ

ِ ُ َّ ﻳٓﺎ اَﻳُّﻬﺎ اﻟﻨَّﺎس اﺗ َّ ُﻘﻮﺍ رﺑ
ٍ﴾ ﻳ َ ْﻮمَ ﺗ َ َﺮ ْوﻧَﻬَﺎ ﺗ َ ْﺬ َﻫ ُﻞ ُﻛ ُّﻞ ُﻣ ْﺮ ِﺿﻌَﺔ١﴿ ﻴﻢ
ٌ ﺎﻋﺔِ َﺷ ْﻲ ٌء َﻋ ۪ﻈ
َ
َ َ
َ اﻟﺴ
َّ َ ﻜ ْﻢ ۚ ا َّن َز ْﻟ َﺰﻟَﺔ
ُ
ِ
ﺎرى َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ
َ َ ﺖ َوﺗ
َ َﻋﻤَّ ٓﺎ اَ ْر
ْ َﺿﻌ
ٰ َﺎرى َو َﻣﺎ ُﻫ ْﻢ ﺑ ِ ُﺴﻜ
ٰ َﺎس ُﺳﻜ
َ َّ ﻀ ُﻊ ﻛُ ُّﻞ ذَات َﺣ ْﻤﻞٍ َﺣ ْﻤﻠَﻬَﺎ َوﺗ َ َﺮى اﻟﻨ
﴾٢﴿ ﻳﺪ
ّٰ اب
ٌ اﻪﻠﻟِ َﺷ ۪ﺪ
َ َﻋ َﺬ
[3380] Meâl-i Şerîfi
Ey o bütün insanlar! Rabbinize korunun, çünkü o Sâʿat zelzelesi çok
büyük bir şeydir (1). Onu göreceğiniz gün her emzikli emzirdiğinden
geçer ve her yüklü kadın hamlini vazʿ eder, ve nâsı hep sarhoş görürsün
hâlbuki sarhoş değillerdir velâkin Allah’ın azâb-ı şedîddir (2).
1
2
3
4

M ve B: “doksan”.
M ve B: “doksan”.
M ve B: “doksan”.
M ve B: “doksan”.
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ِ
ِ  اِذَا ز ْﻟﺰِﻟSûresine bak.
{ِﺎﻋﺔ
ْ َﺖ
َ اﻟﺴ
ُ اﻻ َْر
ُ
َّ َ  }ا َّن َز ْﻟ َﺰﻟَﺔA ض زِ ْﻟ َﺰاﻟ َﻬَﺎ

ِ ّٰ ﺎد ُل ﻓِﻲ
ِ
ِ
ِ
ِ ﺎس َﻣﻦ ﻳ َﺠ
ٍ
ﺐ َﻋﻠ َ ْﻴﻪِ اَﻧ َّ ُﻪ
ُ ْ ِ َّ َوﻣ َﻦ اﻟﻨ
َ ﴾ ﻛُﺘ٣﴿ ۙ اﻪﻠﻟ ﺑِﻐَ ْﻴﺮِ ﻋ ْﻠ ٍﻢ َو َﺘ َّ ِﺒ ُﻊ ﻛُ َّﻞ َﺷ ْﻴﻄ َﺎ ٍن َﻣ ۪ﺮ ﺪ
ِ َﻣ ْﻦ ﺗ َ َﻮ َّﻻ ُه ﻓَﺎَﻧ َّ ُﻪ ﻳُ ِﻀﻠ ُُّﻪ َو َ ْﻬ ۪ﺪﻳﻪِ اِﻟٰﻰ َﻋ َﺬ
﴾٤﴿ ِاﻟﺴ ۪ﻌﻴﺮ
َّ اب

Meâl-i Şerîfi
Nâstan kimi de vardır Allah hakkında bi-gayri ilim mücadele eder de
her kaypak şeytanın ardına düşer (3). Ki onun üzerine şöyle yazılmıştır:
Her kim buna dost olursa muhakkak onu sapıtır ve doğru saʿîr azâbına
götürür (4).

ِ ﺐ ِﻣ َﻦ ا ْﻟﺒَﻌ
ٍ ﺚ ﻓَﺎِﻧَّﺎ َﺧﻠ َ ْﻘﻨَﺎﻛُ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﺗُ َﺮ
ٍ ْ ﺎس اِ ْن ﻛُ ْﻨﺘُ ْﻢ ۪ﻓﻲ َر
ﺍب ﺛُﻢَّ ِﻣ ْﻦ ﻧُ ْﻄﻔَﺔٍ ﺛُﻢَّ ِﻣ ْﻦ
ْ
ُ َّ ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟﻨ
ٍﺎء اِﻟٰٓﻰ اَ َﺟﻞ
ْ ﻜ ْﻢ ۜ َوﻧُ ِﻘ ُّﺮ ﻓِﻲ
ُ َ َﻋﻠ َ َﻘﺔٍ ﺛُﻢَّ ِﻣ ْﻦ ُﻣ ْﻀﻐَﺔٍ ُﻣ َﺨﻠ َّ َﻘﺔٍ َوﻏَ ْﻴﺮِ ُﻣ َﺨﻠ َّ َﻘﺔٍ ﻟ ِ ُﻨﺒَ ّ ِﻴ َﻦ ﻟ
ُ ٓاﻻ َْر َﺣﺎ ِم َﻣﺎ ﻧ َ َﺸ
ُﻣ َﺴ ًّﻤﻰ ﺛُﻢَّ ﻧُ ْﺨﺮِ ُﺟﻜُ ْﻢ ﻃِ ْﻔ ًﻼ ﺛُﻢَّ ﻟِﺘَ ْﺒﻠُ ُﻐٓﻮﺍ اَ ُﺷﺪَّﻛُ ْﻢ ۚ َو ِﻣ ْﻨﻜُ ْﻢ َﻣ ْﻦ ﻳُﺘَ َﻮ ّٰﻓﻰ َو ِﻣ ْﻨﻜُ ْﻢ َﻣ ْﻦ ﻳُ َﺮدُّ اِﻟٰٓﻰ اَ ْرذ َ ِل

ِ
ِ
ِ ِ َ اﻻ َر
ِ ِ
ت
ْ َّاﻫﺘَﺰ
ْ َض َﻫﺎﻣ َﺪةً ﻓَﺎذَٓا اَ ْﻧ َﺰ ْﻟﻨَﺎ َﻋﻠ َ ْﻴﻬَﺎ ا ْﻟ َﻤٓﺎء
ْ ْ ا ْﻟ ُﻌ ُﻤﺮِ ﻟﻜَ ْﻴ َﻼ ﻳ َ ْﻌﻠ َ َﻢ ﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌﺪ ﻋ ْﻠ ٍﻢ َﺷ ْﻴ ًٔـﺎۜ َوﺗ َ َﺮى
اﻪﻠﻟ َ ُﻫ َﻮ ا ْﻟ َﺤ ُّﻖ َوﺍَﻧ َّ ُﻪ ﻳُﻲـﺤِْ ا ْﻟ َﻤ ْﻮ ٰﺗﻰ َوﺍَﻧ َّ ُﻪ َﻋ ٰﻠﻰ
َ ِ ﴾ ٰذﻟ٥﴿ ٍﺖ ِﻣ ْﻦ ﻛُ ّ ِﻞ َز ْو ٍج ﺑَﻬ۪ﻴﺞ
ّٰ ﻚ ﺑِﺎ َ َّن
ْ َﺖ َوﺍ َ ْﻧﺒَﺘ
ْ َ َو َرﺑ
ِ َ ﴾ َوﺍ َ َّن اﻟﺴ٦﴿ ۙ ُﻛ ّ ِﻞ َﺷﻲ ٍء ﻗَ ۪ﺪﻳﺮ
﴾٧﴿ ِﺚ َﻣ ْﻦ ﻓِﻲ ا ْﻟ ُﻘ ُﺒﻮر
ّٰ ﺐ ۪ﻓﻴﻬَﺎ ۙ َوﺍ َ َّن
ُ َاﻪﻠﻟ َ ﻳ َ ْﺒﻌ
ٌ
َّ
ْ
َ ْ ﺎﻋﺔ َ ٰاﺗﻴَﺔٌ َﻻ َر

[3381] Meâl-i Şerîfi
Ey insanlar! Eğer baʿsten şüphede iseniz şu muhakkak ki Biz sizi bir
topraktan halketmekteyiz, sonra bir nutfeden,1 sonra bir alekadan,
sonra hilkati belli belirsiz bir mudgadan, ki size anlatalım diye hem
müsemmâ bir ecele kadar dilediğimiz müddet rahimlerde durduruyoruz
da sonra sizi bir bebek olarak çıkarıyoruz, sonra da kuvvetinize ermeniz
için. Bununla beraber içinizden kimisi vefat ettiriliyor, yine içinizden
kimisi de biraz ilimden sonra bir şey bilmesin diye erzel-i ömre doğru
geri itiliyor. Arz’ı da görürsün sönmüş kül hâlinde, derken üzerine
1

M -“sonra bir nutfeden”.
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suyu [3382] indirdiğimiz zaman ihtizaz eder kabarır da her dilber
çiftten nebatlar bitirir (5). İşte bunlar hep Allah’ın şüphesiz Hak ve O
muhakkak ölüleri diriltiyor ve hakikaten her şeye kādir olmasındandır
(6). Ve hakikat o Sâʿat gelecektir, onda hiç şüphe yoktur, ve hakikat
Allah kabirlerdeki kimseleri baʿs edecektir (7).
ِ ٍ  }اِن ﻛُﻨﺘُﻢ ۪ﻓﻲ رBa‘sten dolayı reybde
ِ
{ﺎس
ْ ْ ْ
َْ
ُ َّ  }ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟﻨ- {ﺐ ﻣ َﻦ ا ْﻟﺒَ ْﻌﺚ
iseniz A ölülerin diriltilmesi meselesi hakkında şüphe ediyorsanız
etmeyin, zira o enfüs ü âfâkta delîlini görüp durduğunuz bir
ٍ  }ﻓَﺎِﻧَّﺎ َﺧﻠ َ ْﻘﻨَﺎ ُﻛ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﺗُ َﺮmuhakkak ki
hakikattir. Evvelâ nefislerinizde {ﺍب
Biz sizi ibtidâ bir topraktan A (Sûre-i Hicr’e bak) ölüyü diriltmek,
hayâtı olmayan bir şeye hayat vermek demek olduğu cihetle
câmid topraktan bir zîhayat yaratmak, bir ölüyü diriltmekten
daha yüksek bir kudret olduğunda şüphe mi edilir. {ٍ}ﺛُﻢَّ ِﻣ ْﻦ ﻧُ ْﻄ َﻔﺔ
Sonra bir nutfeden A bir meniden, daha doğrusu menideki
tohumdan, {ٍ }ﺛُﻢَّ ِﻣ ْﻦ َﻋﻠَﻘَﺔerkek nutfesinin kadın yumurtacığını
telkīhinden sonra bir alekadan A mütekevvin bir kan totuğundan
{ٍ }ﺛُﻢَّ ِﻣ ْﻦ ُﻣ ْﻀﻐَﺔٍ ُﻣ َﺨﻠ َّ َﻘﺔٍ َوﻏَ ْﻴﺮِ ُﻣ َﺨﻠ َّ َﻘﺔsonra da muhallak ve gayr-i muhallak
bir mudgadan halkettik A o alekadan mütekevvin kısmen hilkati
belirmiş kısmen de belirmemiş bir çiğnem etten yarattık {}ﻟ ِ ُﻨﺒَ ّ ِﻴ َﻦ ﻟَﻜُ ْﻢ
ki size tebyin edelim için A yani kudretimizin beyyinesini izhar
edelim, sizi beyâna mazhar eyleyelim de şüphe etmeyesiniz için.
Bir silsile-i tekâmülde her biri hayâtın bir sûret-i mahsûsasını ifade
ve her mertebesinde bir nevi ihyâyı tazammun eyleyen şu tedrîcî
merâtib-i hilkati teemmül eden kimse o kudret-i hâlikanın ölüleri
ihyâ edebileceğinde ve [3383] hatta ettiğinde nasıl şüphe edebilir?
Bir de bunlarda kudret delilinden mâ‘adâ bir irade ve meşiyyet delîli
bulunduğundan da gaflet etmemelidir. Zira:

{ﺎء اِ ٰﻟٓﻰ اَ َﺟﻞٍ ُﻣ َﺴ ًّﻤﻰ
ْ }وﻧُ ِﻘ ُّﺮ ﻓِﻲ
َ Bununla beraber dilediğimizi bir
ُ ٓاﻻ َْر َﺣﺎ ِم َﻣﺎ ﻧ َ َﺸ
ecel-i müsemmâya kadar rahimlerde karar ettiriyoruz. A Bazılarında
sıkt vâki‘ oluyor, düşüyor da diğer bazıları ezelde takdir olunmuş bir
müddet-i haml kadar rahimlerde duruyor. Demek ki Hâlık dilediğine
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hayat veriyor { }ﺛُﻢَّ ﻧُ ْﺨﺮِ ُﺟﻜُ ْﻢ ﻃِ ْﻔ ًﻼsonra sizi bir tıfl olarak çıkarıyoruz
{ }ﺛُﻢَّ ﻟِﺘَ ْﺒﻠُ ُﻐٓﻮﺍ اَ ُﺷﺪَّﻛُ ْﻢsonra da eşüddünüze bâliğ olmanız için A yani kuvvette,
akl ü temyizde kemâlinize ermeniz için büyütürüz {ﻜ ْﻢ َﻣ ْﻦ ﻳُﺘَ َﻮ ّٰﻓﻰ
ُ }و ِﻣ ْﻨ
َ ve
sizden kiminiz vefat ettirilir A büluğdan sonra veya evvel veya tam o
sırada rûhu kabzolunur {ِ}و ِﻣ ْﻨﻜُ ْﻢ َﻣ ْﻦ ﻳُ َﺮدُّ اِﻟٰٓﻰ اَ ْرذ َ ِل ا ْﻟ ُﻌ ُﻤﺮ
َ kiminiz de ömrün
erzeline reddedilir. A Gerisin geri kuvvetten düşürülüp kocaltılarak pek
düşkün bir hâle getirilir { }ﻟِﻜَ ْﻴ َﻼ ﻳ َ ْﻌﻠ َ َﻢ ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ِﻋ ْﻠ ٍﻢ َﺷ ْﻴ ًٔـﺎtâ ki bir hayli ilimden
sonra bir şey bilemez olsun için A ki bu suretle tufûliyet hâlindeki za‘f
u acz ve idraksizliğe doğru dönerek mebde’i olan türâba yaklaşır. İşte
enfüste olan bütün bu tehavvülât her dilediğini yapmaya kādir olan
Hâlık teâlâ’nın kudret ü iradesiyle ba‘sin sıhhatine delâlet eyleyen
beyyinâttır. Âfâka gelince:

ِ اﻻ َرض ﻫ
Ey insan {ًﺎﻣ َﺪة
َ Arz’ı da yanmış kül olmuş görürsün A
َ َ ْ ْ }وﺗ َ َﺮى
bu ihtar gerçi ilk nazarda yazın Güneş’in harâreti karşısında Arz’ın
kuruduğu hâli irâe eder. Ma‘amâfîh bunu teşbih tarîkiyle değil, hakikat
üzere anlamak hem1 maksûdu isbatta daha vâzıhtır hem de zamanımızın
[3384] nazariyyât-ı ilmiyesi bu mânaya muvâfıktır. Yani Arz vaktiyle
yanar bir ateş olduğundan toprak esas itibariyle yanıp sönmüş bir ateşin
kül hâlinde tesallüb ve teressübüdür2 ki hayâtın son derece zıddıdır.
{َ }ﻓَﺎِذَٓا اَ ْﻧ َﺰ ْﻟﻨَﺎ َﻋﻠ َ ْﻴﻬَﺎ ا ْﻟ َﻤٓﺎءBöyle iken üzerine suyu indirdiğimiz vakit A o
yanık Arz {ت
ْ َّ}اﻫﺘَﺰ
ْ ihtizaz etmekte A yani zerrât ve eczâsı kuvve-i hayâtiye
ibraz ederek bir hareket-i ihtizâziye ile teprenmekte {ﺖ
ْ َ }و َرﺑ
َ ve kabarıp
ِ
nemâ bulmakta {ٍﺖ ﻣ ْﻦ ﻛُ ّ ِﻞ َز ْو ٍج ﺑَﻬ۪ﻴﺞ
ْ َ}وﺍ َ ْﻧﺒَﺘ
َ ve her dilber çiftten nebâtât
bitirmektedir. Bunlar ne sebeple oluyor?
{ﻚ
َ ِ  } ٰذﻟO A beyan olunan halk u tahvil ve tehzîz ü inbat اﻪﻠﻟ َ ُﻫ َﻮ
ّٰ }ﺑِﺎ َ َّن
{ ا ْﻟ َﺤ ُّﻖşu sebepledir ki Allah Hak O A yani hakikaten Allah var ve hiç
değişmeyerek hakikaten sâbit olan ancak O {}وﺍَﻧ َّ ُﻪ ﻳُﻲـﺤِْ ا ْﻟ َﻤ ْﻮ ٰﺗﻰ
َ ve hakikaten
in
O, ölüleri diriltiyor {ﻳﺮ
َ ve hakikaten O, alâ külli şey’
ٌ }وﺍَﻧ َّ ُﻪ َﻋﻠٰﻰ ُﻛ ّ ِﻞ َﺷ ْﻲ ٍء ﻗَ ۪ﺪ
kadîr.
1
2

B -“hem”.
B: “teressübâtı”.
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{َ ﺎﻋﺔ
َ اﻟﺴ
َ Ve hakikaten o Sâ‘at A zelzelesi azîm bir şey olan o
َّ }وﺍ َ َّن
dehşetli vakit, ehl-i dünyanın dünyasını başına yıkacak olan o kıyamet
َ Bunda şüphe yoktur. A Yani şüpheye
{ٌ } ٰاﺗِﻴَﺔgelecektir. {ﺐ ۪ﻓﻴﻬَﺎ
َ ْ }ﻻ َر
mahal yoktur. {ِﺚ َﻣ ْﻦ ﻓِﻲ ا ْﻟ ُﻘ ُﺒﻮر
ّٰ }وﺍ َ َّن
ُ َاﻪﻠﻟ َ ﻳ َ ْﺒﻌ
َ Ve hakikaten Allah, kabirlerdeki
kimseleri ba‘s edecektir.
[3385]

ِ
ِ ﺎس َﻣﻦ ﻳ َﺠ
ٍ َاﻪﻠﻟِ ﺑِﻐَ ْﻴﺮِ ِﻋ ْﻠ ٍﻢ َو َﻻ ُﻫ ًﺪى َو َﻻ ﻛِﺘ
﴾ ﺛَﺎﻧ ِ َﻲ ِﻋ ْﻄ ِﻔ ۪ﻪ٨﴿ ۙ ٍﺎب ُﻣ ۪ﻨﻴﺮ
ّٰ ﺎد ُل ﻓِﻲ
ُ ْ ِ َّ َوﻣ َﻦ اﻟﻨ

ِ ِ ّٰ ﻴﻞ
ِ ِ
ِ
ِ ۪ﻟ ِ ُﻴ ِﻀ َّﻞ َﻋ ْﻦ َﺳﺒ
ﻚ
َ ِ ﴾ ٰذﻟ٩﴿ اب ا ْﻟ َﺤ ۪ﺮ ِﻖ
ُ ي َوﻧُ ۪ﺬ
ٌ اﻪﻠﻟ ۜ ﻟ َُﻪ ﻓﻲ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ ﺧ ْﺰ
َ ﻳﻘ ُﻪ ﻳ َ ْﻮمَ ا ْﻟﻘ ٰﻴ َﻤﺔ َﻋ َﺬ

ِ َّ ﴾ َو ِﻣ َﻦ اﻟﻨ١٠﴿ ﻴﺪ
ف
ّٰ ﺎس َﻣ ْﻦ ﻳ َ ْﻌ ُﺒ ُﺪ
ّٰ ﺖ ﻳ َ َﺪا َك َوﺍ َ َّن
ِ۟ ۪اﻪﻠﻟ َ ﻟ َْﻴ َﺲ ﺑِﻈ ََّﻼ ٍم ﻟ ِ ْﻠﻌَﺒ
ْ ﺑ ِ َﻤﺎ ﻗَﺪَّ َﻣ
ۚ ٍ اﻪﻠﻟ َ َﻋ ٰﻠﻰ َﺣ ْﺮ
ِ ۪
ِ
ِ
ﻚ
ْ ﺐ َﻋﻠٰﻰ َو ْﺟﻬِ ۪ﻪ ۠ َﺧ ِﺴ َﺮ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ َو
َ ِ ﺍﻻ ِٰﺧ َﺮ َ ۜ ٰذﻟ
ْ ۨ ٌﺻﺎﺑ َ ْﺘ ُﻪ ﻓ ْﺘﻨَﺔ
َ َ اﻧﻘَﻠ
َ َﺻﺎﺑ َ ُﻪ َﺧ ْﻴ ٌﺮ ۨ اﻃْ َﻤﺎ َ َّن ﺑِﻪۚ َوﺍ ْن ا
َ َﻓَﺎ ْن ا
ِ ّٰ ﴾ ﻳ ْﺪﻋﻮﺍ ِﻣﻦ دو ِن١١﴿ ﻫﻮ ا ْﻟ ُﺨﺴﺮﺍن ا ْﻟﻤﺒ۪ ﻴﻦ
ﻀ َﻼ ُل
َّ ﻚ ُﻫ َﻮ اﻟ
َ ِ ﻀ ُّﺮ ُه َو َﻣﺎ َﻻ ﻳ َ ْﻨ َﻔ ُﻌ ُﻪ ۜ ٰذﻟ
ُ َ اﻪﻠﻟ َﻣﺎ َﻻ ﻳ
ُ ْ
َُ
ُ َ
ُ ُ ُ َ ْ
ِ ﺿ ُّﺮه ٓ اَ ْﻗﺮ
ِ
﴾١٣﴿ ﻴﺮ
ُ ا ْﻟﺒَ ۪ﻌ
ُ ب ﻣ ْﻦ ﻧ َ ْﻔﻌ ۪ﻪ ۜ ﻟ َ ِﺒ ْﺌ َﺲ ا ْﻟ َﻤ ْﻮﻟٰﻰ َوﻟ َ ِﺒ ْﺌ َﺲ ا ْﻟﻌَ ۪ﺸ
ُ َ ُ َ ﴾ ﻳ َ ْﺪ ُﻋﻮﺍ ﻟ ََﻤ ْﻦ١٢﴿ ﻴﺪ
Meâl-i Şerîfi
Nâstan kimi de vardır ki ne bir ilme ne bir rehbere ne de tenvir eder
bir kitaba istinad etmeksizin Allah hakkında mücadele eder (8). Allah
yolundan şaşırtmak1 için yanını bükerek2 ki, dünyada ona bir rüsvâlık
vardır, kıyamet günü de kendisine o yangın azâbını tattıracağızdır (9).
“Bu” diye, “senin iki elinin takdim ettiği ve Allah’ın kullarına zulümkâr
olmadığı içindir” (10). Nâstan kimi de Allah’a kıyıdan kıyıya ibadet
eder, eğer kendisine bir hayır isabet ederse ona yatışır ve [3386] eğer
bir mihnet isabet ederse yüz üstü dönüverir َ َﺍﻻ ِٰﺧﺮ
ْ  َﺧ ِﺴﺮَ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ َوolur,
işte hüsrân-ı mübîn odur (11). Allah’ı bırakır da kendine ne zarar ne
menfaat vermeyecek şeylere yalvarır, işte dalâl-i baʿîd odur (12). Her
hâlde zararı nefʿinden daha yakın olan zat diye yalvarıyor, o ne fena
efendi, o ne fena yardak (13).
1
2

B: “şaşırmak”.
B: “büker”.
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ِ A Bu âyet, Nadr b. Hâris ve Ebû Cehil
ﺎس َﻣﻦ ﻳ َﺠ ِ
اﻪﻠﻟِ{
ﺎد ُل ِ ّٰ
َ
}وﻣ َﻦ اﻟﻨ َّ ِ ْ ُ
gibi şeytanetkâr rüesâ-yı mücâdilîn hakkında yukarıda geçen nazîri de
} A Yaniﺑِﻐَ ْ ِ ِﻋ ْﻠ ٍﻢ{ böylelerin arkasına düşen mukallidîn hakkındadır.1
}و ِﻣ َﻦ اﻟﻨ َّ ِ
ﺎس yakīnî bir ilim ile değil, mücerred zann u hissiyâtına tebe‘an.
َ
in
ٍ
اﻪﻠﻟ َ َﻋ ٰ َﺣ ْﺮف{
َ Nâstan kimi de Allah’a alâ harf ibadet eder. Aﻣ ْﻦ ﻳ َ ْﻌ ُﺒ ُﺪ ّٰ

Yani cân ü gönülden değil de bir kenardan, bir maksad-ı mahsus için
ِ
ﺻﺎﺑ َ ُﻪ َﺧ ْ ٌ ۨ اﻃْ َﻤﺎ َ َّن ﺑ ِ ۪ﻪ{ dindarlık eder veya dil ucuyla Müslüman olur
} daﻓَﺎ ْن اَ َ
ِ Ve
ﺻﺎﺑ َ ْﺘ ُﻪ ﻓِ ْﺘﻨَﺔٌ{ kendisine bir hayır isabet ederse ona mutmain olur.
َ
}وﺍ ْن اَ َ
۪
ِ
ﺐ َﻋ ٰ َو ْﺟﻬﻪ{ eğer bir mihnet isabet ederse
ْ yüzü üzerine dönüverir A
}اﻧﻘَﻠ َ َ
kıçını çeviriverir.

Bunun sebeb-i nüzûlünde bir rivayete göre müellefetü’l-kulûbdan
Uyeyne b. Bedr, Akra‘ b. Hâbis, Abbas b. Mirdas birbirlerine
“Muhammed’in dinine gireriz, eğer bize bir hayr isabet ederse hak
tanırız, yoksa bâtıl tanırız” demişlerdi.2

ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ َو َﻋ ِﻤﻠُﻮﺍ اﻟﺼﺎﻟ ِ َﺤ ِ
ﺎت َﺟﻨ َّ ٍ
ﺎت ﺗ َ ْﺠﺮ۪ي ِﻣ ْﻦ ﺗ َ ْﺤ ِﺘﻬَﺎ ْ
ﺎر ۜ اِ َّن ّٰ
اِ َّن ّٰ
اﻪﻠﻟ َ ﻳُ ْﺪ ِﺧ ُﻞ اﻟ َّ۪ﺬ َ
اﻪﻠﻟ َ
اﻻ َْﻧﻬَ ُ
َّ
ﺍﻻ ِٰﺧ َﺮ ِ ﻓَ ْﻠﻴَ ْﻤ ُﺪ ْد ﺑ ِ َﺴﺒَ ٍ
ﺐ
اﻪﻠﻟُ ﻓِﻲ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ َو ْ
ﺎن ﻳَﻈ ُ ُّﻦ اَ ْن ﻟ َْﻦ ﻳ َ ْﻨ ُﺼ َﺮ ُه ّٰ
ﻳ َ ْﻔﻌَ ُﻞ َﻣﺎ ﻳُ ۪ﺮ ُﺪ ﴿َ ﴾١٤ﻣ ْﻦ ﻛَ َ
اِﻟ َﻰ اﻟﺴ َﻤ ٓ ِ
ﺎه ٰاﻳ َ ٍ
ﺎت
ﺎء ﺛُﻢَّ ْﻟﻴَ ْﻘﻄ َْﻊ ﻓَ ْﻠﻴَ ْﻨﻈ ُ ْﺮ َﻫ ْﻞ ﻳُ ْﺬﻫِﺒَ َّﻦ ﻛَ ْﻴ ُﺪ ُه َﻣﺎ ﻳ َ ۪ﻐﻴ ُ
ﻆ ﴿َ ﴾١٥وﻛَ ٰﺬﻟ ِ َ
ﻚ اَ ْﻧ َﺰ ْﻟﻨَ ُ
َّ
اﻪﻠﻟ َ ﻳ َ ْﻬ ۪ﺪي َﻣ ْﻦ ﻳُ ۪ﺮ ُﺪ ﴿﴾١٦
ﺎت َوﺍ َ َّن ّٰ
ﺑ َ ّ ِﻴﻨَ ٍ ۙ

;Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXIII, 202, 206. Krş. Taberî, Câmiu’l-beyân, XVIII, 566, 573
Zemahşerî, el-Keşşâf, III, 146:
اﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ أن اﳌﺮاد ﺑﻘﻮﻟﻪ» :وﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﳚﺎدل ﰲ اﷲ ﺑﻐﲑ ﻋﻠﻢ وﻳﺘﺒﻊ ﻛﻞ ﺷﻴﻄﺎن ﻣﺮﻳﺪ« )اﳊﺞ  (٣/٢٢ﻣﻦ ﻫﻢ؟ ﻋﻠﻰ وﺟﻮﻩ :أﺣﺪﻫﺎ :ﻗﺎل أﺑﻮ ﻣﺴﻠﻢ
اﻵﻳﺔ اﻷوﱃ وﻫﻲ ﻗﻮﻟﻪ» :وﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﳚﺎدل ﰲ اﷲ ﺑﻐﲑ ﻋﻠﻢ وﻳﺘﺒﻊ ﻛﻞ ﺷﻴﻄﺎن ﻣﺮﻳﺪ« واردة ﰲ اﻷﺗﺒﺎع اﳌﻘﻠﺪﻳﻦ وﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ واردة ﰲ اﳌﺘﺒﻮﻋﲔ اﳌﻘﻠﺪﻳﻦ ،ﻓﺈن
ﻛﻼ ا ﺎدﻟﲔ ﺟﺎدل ﺑﻐﲑ ﻋﻠﻢ وإن ﻛﺎن أﺣﺪﳘﺎ ﺗﺒﻌﺎ واﻵﺧﺮ ﻣﺘﺒﻮﻋﺎ وﺑﲔ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ» :وﻻ ﻫﺪى وﻻ ﻛﺘﺎب ﻣﻨﲑ« ﻓﺈن ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻘﺎل ﰲ اﳌﻘﻠﺪ ،وإﳕﺎ ﻳﻘﺎل
ﻓﻴﻤﻦ ﳜﺎﺻﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻬﺔ ،ﻓﺈن ﻗﻴﻞ :ﻛﻴﻒ ﻳﺼﺢ ﻣﺎ ﻗﻠﺘﻢ واﳌﻘﻠﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﳎﺎدﻻ؟ ﻗﻠﻨﺎ ﻗﺪ ﳚﺎدل ﺗﺼﻮﻳﺒﺎ ﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻩ وﻗﺪ ﻳﻮرد اﻟﺸﺒﻬﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة إذا ﲤﻜﻦ ﻣﻨﻬﺎ وإن
ﻛﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪﻩ اﻷﺻﻠﻲ ﻫﻮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ وﺛﺎﻧﻴﻬﺎ :أن اﻵﻳﺔ اﻷوﱃ ﻧﺰﻟﺖ ﰲ اﻟﻨﻀﺮ ﺑﻦ اﳊﺮث ،وﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﰲ أﰊ ﺟﻬﻞ وﺛﺎﻟﺜﻬﺎ :أن ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻧﺰﻟﺖ أﻳﻀﺎ ﰲ اﻟﻨﻀﺮ وﻫﻮ
ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ وﻓﺎﺋﺪة اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻟﺬم وأﻳﻀﺎ ذﻛﺮ ﰲ اﻵﻳﺔ اﻷوﱃ اﺗﺒﺎﻋﻪ ﻟﻠﺸﻴﻄﺎن ﺗﻘﻠﻴﺪا ﺑﻐﲑ ﺣﺠﺔ ،وﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﳎﺎدﻟﺘﻪ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ وإﺿﻼﻟﻪ
ﻏﲑﻩ ﺑﻐﲑ ﺣﺠﺔ واﻟﻮﺟﻪ اﻷول أﻗﺮب ﳌﺎ ﺗﻘﺪم.
Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXIII, 208:
وﺛﺎﻧﻴﻬﺎ :وﻫﻮ ﻗﻮل اﻟﻀﺤﺎك ﻧﺰﻟﺖ ﰲ اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮ ﻢ ،ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﺑﺪر واﻷﻗﺮع ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ واﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ ﻣﺮداس ﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ :ﻧﺪﺧﻞ ﰲ دﻳﻦ ﳏﻤﺪ
ﻓﺈن أﺻﺒﻨﺎ ﺧﲑا ﻋﺮﻓﻨﺎ أﻧﻪ ﺣﻖ ،وإن أﺻﺒﻨﺎ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻋﺮﻓﻨﺎ أﻧﻪ ﺑﺎﻃﻞ.
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[3387] Meâl-i Şerîfi
Şüphe yok ki Allah, iman edip sâlih ameller işleyenleri altından
ırmaklar akar cennetlere koyacak, şüphe yok ki Allah ne isterse yapar
(14). Her kim, ona Allah dünyada ve âhirette asla yardım etmez
zannediyorsa hemen semâya bir ip uzatsın, sonra nefesini kessin de
baksın keydi gayzını giderecek mi? (15). Ve işte Biz onu böyle “âyât-ı
beyyinât” olarak indirdik ve çünkü Allah istediğine hidâyet eder (16).
{ِ ﺍﻻ ِٰﺧ َﺮ
ْ اﻪﻠﻟُ ِ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ َو
ّٰ ﺎن ﻳَﻈ ُ ُّﻦ اَ ْن ﻟ َْﻦ ﻳ َ ْﻨ ُﺼ َﺮ ُه
َ َ}ﻣ ْﻦ ﻛ
َ Her kim ona -yani Peygamber’eAllah dünya ve âhirette kat‘iyyen nusret etmez zannında bulunuyorsa
ِ ٓ ﺐ اِ َ اﻟﺴ َﻤ
ٍ َ }ﻓَ ْﻠﻴَ ْﻤ ُﺪ ْد ِ َﺒhemen semâya bir ip uzatsın { }ﺛُﻢَّ ْﻟﻴَ ْﻘﻄ َْﻊsonra intihar
{ﺎء
َّ
etsin A yani kendini boğup nefesini keserek intihar eylesin { }ﻓَ ْﻠﻴَ ْﻨﻈ ُ ْﺮde
baksın A yani onun o zanda bulunması buğz u hasedinden, Peygamber’in
dünya ve âhiret nusret-i ilâhiyeye mazhariyet ve muvaffakiyetini görmek
istememesindendir. Hâlbuki Allah’ın Peygamber’e dünya ve âhiret
nusreti öyle kat‘î, [3388] öyle muhakkaktır ki onu istemeyenlerin hakkı,
kahrından kendi kendini boğmaktır. Binâen‘aleyh Peygamber’in ve
dolayısıyla dinin mansûriyetini arzu etmeyen her kim ise onu dünyada
görmek istemediği için intihar etsin de âhiretten baksın }ﻫ ْﻞ ﻳُ ْﺬﻫِ َ َّ ﻛَ ْﻴ ُﺪ ُه َﻣﺎ
َ
۪
{ﻴﻆ
ُ  ﻳَﻐkeydi gayz beslediği şeyi lâbüd giderecek mi A din mansur olmasın
diye kurduğu hîle, çevirdiği desîse muhakkak olan o nusrete sanki mâni‘
mi olacak? Hayır, Allah’ın Peygamberine vaad ettiği o nusret dünyada ve
âhirette lâbüd tahakkuk edecektir.

{ﻚ
َ ِ }وﻛَ ٰﺬﻟ
َ Ve işte böyle A her türlü şekk ü şüpheden ârî bir kat‘iyyetle
ٍ َ ﺎه ٰاﻳ
ٍ َﺎت ﺑ َ ِﻴﻨ
{ﺎت
ُ َ }اَ ْﻧ َﺰ ْﻟﻨbirçok beyyinelerden ibaret âyetler olarak indirdik
ّ
onu A o Kur’ân’ı yâ Muhammed. {اﻪﻠﻟ َ ﻳ َ ْﻬ ۪ﺪي َﻣ ْﻦ ﻳُ ۪ﺮ ُﺪ
ّٰ }وﺍ َ َّن
َ Ve hakikat şudur
ki Allah kime hidâyet dilerse hidâyet eder.

ِ
ّٰ ﻳﻦ اَ ْﺷﺮَﻛُﻮﺍ ۗ اِ َّن
ٰ ﻴﻦ َوﺍﻟﻨ َّ َﺼ
َ ﻮس َوﺍﻟ َّ۪ﺬ
َ ﺍﻟﺼﺎﺑ ِ ۪ٔـ
َ ﻳﻦ ٰا َﻣﻨُﻮﺍ َوﺍﻟ َّ۪ﺬ
َ ا َّن اﻟ َّ۪ﺬ
َ اﻪﻠﻟ
َّ ﻳﻦ ﻫَﺎدُوﺍ َو
َ ﺎرى َوﺍ ْﻟﻤَ ُﺠ
اﻪﻠﻟ َ ﻳ َ ْﺴ ُﺠ ُﺪ ﻟ َُﻪ َﻣ ْﻦ
ّٰ ﴾ اَﻟ َْﻢ ﺗ َ َﺮ اَ َّن١٧﴿ اﻪﻠﻟ َ َﻋﻠٰﻰ ﻛُ ّ ِﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َﺷﻬ۪ﻴ ٌﺪ
ّٰ ﻳ َ ْﻔ ِﺼ ُﻞ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ ْﻢ ﻳ َ ْﻮمَ ا ْﻟ ِﻘ ٰﻴ َﻤﺔِ ۜ اِ َّن
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ِ ﻓِﻲ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
ِ اﻻ َْر
ﺍب
ْ ﺍت َو َﻣ ْﻦ ﻓِﻲ
ُ َﻮم َوﺍ ْﻟ ِﺠﺒ
ُ ض َوﺍﻟ َّﺸ ْﻤ ُﺲ َوﺍ ْﻟ َﻘ َﻤ ُﺮ َوﺍﻟﻨُّ ُﺠ
ُّ ٓ ﺎل َوﺍﻟ َّﺸ َﺠ ُﺮ َوﺍﻟﺪَّ َو
َّ
ِ وﻛَ ۪ﺜ
ِ
اﻪﻠﻟ َ ﻳ َ ْﻔﻌَ ُﻞ
ۜ ُ ﻴﺮ َﺣ َّﻖ َﻋﻠ َ ْﻴﻪِ ا ْﻟﻌَ َﺬ
ّٰ اﻪﻠﻟُ ﻓَ َﻤﺎ ﻟ َُﻪ ِﻣ ْﻦ ُﻣ ْﻜﺮِ ٍم ۜ اِ َّن
ّٰ اب َو َﻣ ْﻦ ﻳُﻬِ ِﻦ
َ
ٌ ﺎس َوﻛَ ۪ﺜ
ٌ
ۜ َّ ﻴﺮ ﻣ َﻦ اﻟﻨ
﴾١٨﴿ ﺎء
ُ َٓﻣﺎ ﻳ َ َﺸ

[3389] Meâl-i Şerîfi
Onlar ki iman ettiler ve onlar ki Yahudî oldular ve o Sâbiîler ve o
Nasârâ ve o Mecûs ve o şirk edenler her hâlde Allah kıyamet günü
bunların beynini şüphesiz fasl edecektir, çünkü Allah her şeye şâhiddir
(17). Görmedin mi hep Allah’a secde ediyor göklerdeki kimseler, yerdeki
kimseler, Güneş, Ay ve yıldızlar, dağlar, ağaçlar, bütün hayvanlar ve
insanlardan birçoğu; birçoğunun da üzerine azab hak olmuş. Her kimi
de Allah tahkir ederse artık ona ikram edecek yoktur, şüphesiz Allah ne
dilerse yapar (18).
ِ
{ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ
َ  }ا َّن اﻟ َّ ۪ﺬOnlar ki iman ettiler A yani bu inzal olunan âyât-ı
beyyinâta ve mûcebince vahdâniyyet-i ilâhiye ve risâlet-i Muhammediye
gibi iman edilmesi lâzım gelen esâsâta iman eylediler {ﻳﻦ ﻫَﺎدُوﺍ
َ }وﺍﻟ َّ۪ﺬ
َ ve
ِ
ِ
۪
onlar ki Yahudî kaldılar {ﻴﻦ
َ ﺍﻟﺼﺎﺑٔـ
َ ve Sâbiîler A (Sûre-i Mâide’de ﻳﻦ
َ ا َّن اﻟ َّ۪ﺬ
َّ }و
1
ﺎرى
ٰ ﺍﻟﺼﺎﺑِـ ُﺆ َ۫ن َوﺍﻟﻨ َّ َﺼ
َ [ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ َوﺍﻟ َّ۪ﺬ5/69] bak). Ancak burada Sâbiîn
َّ ﻳﻦ َﻫﺎدُوﺍ َو
Sûre-i Mâide’de2 olduğu gibi Yehûd ile Nasârâ arasında ve mansub olarak
zikredilmiş,3 bir de Mecûs ve müşrikîne dahi tekabül ettirilmiş olduğu
cihetle ma‘nâ-yı ehas4 ile telakkī edilmek iktizâ edeceğinden de gaflet
edilmemelidir. {ﻮس
َ Ve Mecûsîler {ﻳﻦ اَ ْﺷ َﺮﻛُﻮﺍ
َ }وﺍﻟ َّ۪ﺬ
َ ve onlar ki şirk
َ }وﺍ ْﻟ َﻤ ُﺠ
koştular A yani müte‘addid mâbudlar ittihaz eylediler. Görülüyor ki bu
âyette altı din zikrolunmuş ve bunlardan yalnız birincisinin ehl-i iman
olduğu gösterilmiştir. Demek ki mütebâkī beşi ehl-i küfürdür. Sonra
bu beşten yalnız sonuncusunda şirk tasrih edilmiştir. [3390] Hâlbuki
1
2
3
4

M ve B: “”واﻟﻨﺼﺎرى واﻟﺼﺎﺑﺌﻮن.
M ve B: “Bakara’da”.
Sâbiîler, Bakara sûresinde [2/62] Yahudi ve Hıristiyanlardan sonra mansub olarak, Mâide sûresinde ise
Yahudilerle Hıristiyanlar arasında merfû olarak zikredilmiştir.
B: “hâs”.
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diğerlerinde de şirk yok değildir. Ezcümle Mecûs’un ateşperestliği
mâlumdur. Şu hâlde buradaki ﻳﻦ اَ ْﺷ َﺮ ُﻛﻮﺍ
َ  َوﺍﻟ َّ ۪ﺬta‘mîm ba‘de’t-tahsîs kabîlinden
olarak “ve sâir müşrikîn1” demek olabilirse de burada tasrih olunan
şirkten murad hiçbir vechile tevhid iddiası veya tevili karıştırılmayan2
şirk olması tekabül karînesine daha muvâfıktır. Zira Nasârâ üç birdir
diye tevhid iddiasında bulunduğu gibi Mecûs ve ezcümle Zerdüştîler
de bir mâbud tanıdıkları iddiasındadır. Bu suretle ﻳﻦ اَ ْﺷﺮَﻛُﻮﺍ
َ  َوﺍﻟ َّ۪ﺬmahz-ı
sineviyet iddia eden Maneviyye ile abede-i esnâm gibi mahz-ı ta‘addüd
iddia eden müşrikleri iş‘âr etmiş olur. Ve binâen‘aleyh sâbiînden murad
da Nasârâ gibi sarâhaten şirk iddiasında bulunmayanlardır.
Bütün bunlar { إﻟﺦ...ِاﻪﻠﻟ َ ﻳ َ ْﻔ ِﺼ ُﻞ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ ْﻢ ﻳ َ ْﻮمَ ا ْﻟ ِﻘ ٰﻴﻤَﺔ
ّٰ }اِ َّن

Ey muhatab { }اَﻟ َْﻢ ﺗ َ َﺮgörmedin mi A yani kalb gözüyle idrak edemedin
mi veya haberin yok mu? {اﻪﻠﻟ َ ﻳ َ ْﺴ ُﺠ ُﺪ ﻟ َُﻪ
ّٰ  }اَ َّنHakikatte Allah, O’na hep
şunlar secde ediyor: A Yani hükm ü tedbîrine tamamen inkıyad eyliyor
ِ َ}ﻣﻦ ﻓِﻲ اﻟﺴ ٰﻤﻮ
ِ اﻻ َْر
(Sûre-i Ra‘d’a bak) {ض
ْ ﺍت َو َﻣ ْﻦ ﻓِﻲ
ْ َ göklerdekiler ve yerdekiler
َّ
A yukarılarda ve aşağıda her kim ve her ne varsa, melâike ve nüfûs, canlı
ve cansız her şey; ezcümle: {ﺍب
ُ َﻮم َوﺍ ْﻟ ِﺠﺒ
ُ }وﺍﻟ َّﺸ ْﻤ ُﺲ َوﺍ ْﻟﻘَ َﻤ ُﺮ َوﺍﻟﻨُّ ُﺠ
َ
ُّ ٓ ﺎل َوﺍﻟ َّﺸ َﺠ ُﺮ َوﺍﻟﺪَّ َو
۪
Şems ü Kamer ve nücûm, dağlar ve ağaçlar ve bütün hayvânât ﻴﺮ ِﻣ َﻦ
ﺜ
ﻛ
}و
َ
َ
ٌ
ِ َّ  اﻟﻨve insanlardan birçoğu A yani insanlara gelince hepsi değil, ekserîsi
{ﺎس
de değil, bir kısmı, mukabilinden daha çok değilse de haddizâtında bir
kesret teşkil eden bir kısmı secde ediyor. Gerçi Allah teâlâ’nın te’sîrât-ı
cebriyesine, bütün insanlar da ister istemez inkıyad eyler. [3391] Bu
cihetle اﻻ َْرض
umûmunda dâhildir. Fakat ihtiyar ile alâkadar olan
ْ ’ﻣ ْﻦ ﻓِﻲın
َ
inkıyâd-ı irâdîyi ve secde-i itâati yapan insanların ancak bir kısmıdır ki
mü’minlerdir. Bundan dolayı bazı müfessirîn bu secde-i itâat mânasını
ِ َّ ﻴﺮ ِﻣ َﻦ اﻟﻨ
ibraz için işbu ﺎس
ٌ  َوﻛَ ۪ﺜkaydının atf-ı cümle kabîlinden olmak
üzere  وﻳﺴﺠﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎسtakdîrinde olduğunu söylemişlerdir. ِﻴﺮ َﺣ َّﻖ َﻋﻠ َ ْﻴﻪ
َ
ٌ }وﻛَ ۪ﺜ
{اب
ﺬ
ﻌ
ﻟ
ا
Birçoğu
da
üzerine
azab
hak
olmuştur.
A
Çünkü
Allah’ın
emrine
ْ
َ
ُ َ
karşı küfr ü isyan ile serkeşlik edip secde-i itâatten istinkâf eylemiştir. Ki
bunlar şeytanlar ve şeytanlara uyan insanlardır.
1
2

B: “müşrikler”.
B: “karıştırmayan”.
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ِ
ِ
ﺐ ِﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻮ ِق
ْ َﻳﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮوﺍ ُﻗ ِﻄّﻌ
َ ٰﻫ َﺬا ِن َﺧ ْﺼ َﻤﺎ ِن ا ْﺧﺘَ َﺼ ُﻤﻮﺍ ۪ﻓﻲ َرﺑِّﻬِ ْﻢ ۘ ﻓَﺎﻟ َّ ۪ﺬ
ُّ ﺎب ﻣ ْﻦ ﻧَﺎرٍۜ ﻳُ َﺼ
ٌ َﺖ ﻟ َُﻬ ْﻢ ﺛﻴ
ِ َ﴾ وﻟ َﻬﻢ ﻣﻘ٢٠﴿ۜ ﴾ ﻳﺼﻬﺮ ﺑ ِ ۪ﻪ ﻣﺎ ۪ﻓﻲ ﺑﻄُﻮﻧِﻬِﻢ وﺍ ْﻟﺠﻠُﻮد١٩﴿ ۚ ر ُؤ۫ ِﺳﻬِﻢ ا ْﻟﺤ ۪ﻤﻴﻢ
﴾٢١﴿ ﺎﻣ ُﻊ ِﻣ ْﻦ َﺣ ۪ﺪﻳ ٍﺪ
ُ ُ َ ْ
ُ َ ُ
َ ُْ َ
َ َُ ْ ُ
ُ
ُ

ّٰ ﴾ اِ َّن٢٢﴿ اب ا ْﻟ َﺤ ۪ﺮ ِ ۟ﻖ
ُ ُﻴﺪوﺍ ۪ﻓﻴﻬَﺎ َوذ
ُ ُﻛﻠ ََّﻤٓﺎ اَ َرﺍدُٓوﺍ اَ ْن ﻳ َ ْﺨ ُﺮ ُﺟﻮﺍ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻏَ ٍّﻢ ُا ۪ﻋ
َ اﻪﻠﻟ
َ وﻗﻮﺍ َﻋ َﺬ
ِ ﻳ ْﺪ ِﺧ ُﻞ اﻟ َّ۪ﺬﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ َو َﻋ ِﻤﻠُﻮﺍ اﻟﺼﺎﻟ ِ َﺤ
ٍ َّ ﺎت َﺟﻨ
ﺎر ﻳُ َﺤﻠ َّْﻮ َن ۪ﻓﻴﻬَﺎ ِﻣ ْﻦ
ْ ﺎت ﺗ َ ْﺠﺮ۪ي ِﻣ ْﻦ ﺗ َ ْﺤ ِﺘﻬَﺎ
َ
ُ َاﻻ َْﻧﻬ
ُ
َّ
ِ ﴾ َو ُﻫ ُﺪٓوﺍ اِﻟ َﻰ اﻟﻄ َِّﻴ٢٣﴿ ﺐ َوﻟُ ْﺆﻟُﺆً۬ا ۜ َوﻟِﺒَﺎﺳ ُﻬ ْﻢ ۪ﻓﻴﻬَﺎ َﺣ ۪ﺮ ٌﺮ
ٍ اَ َﺳﺎوِ َر ِﻣ ْﻦ ذ َ َﻫ
ﺐ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ َﻘ ْﻮ ِۗل َو ُﻫ ُﺪٓوﺍ
ُ
ّ
ِ ﺍط ا ْﻟ َﺤ ۪ﻤ
ِ اِﻟٰﻰ ِﺻ َﺮ
﴾٢٤﴿ ﻴﺪ
[3392] Meâl-i Şerîfi
Şu ikisi Rableri hakkında muhakemeye duruşmuş iki hasımdırlar,
binâenʿaleyh o küfredenler için ateşten çamaşırlar biçilmiştir,
başlarının üstünden kaynar su dökülür (19). Bununla karınlarındaki
ve derileri eritilir (20). Bir de bunlara demirden kamçılar vardır (21).
Her ne zaman ateşten, onun bir gamından çıkmak isterlerse yine içine
iade olunurlar, haydi tadın yangın azabını (22). Şüphesiz Allah o iman
edip sâlih sâlih ameller işleyenleri altından ırmaklar akar cennetlere
koyacak, orada altın bileziklerden ve inci süslenecekler, elbiseleri de
orada ipek (23). Hem sözün hoşuna hidâyet edilmişlerdir, hem hamîdin
yoluna hidâyet edilmişlerdir (24).
{}ﻫ َﺬا ِن
ٰ Bu ikisi A yani insanlardan secdekâr olan kısım ile olmayan
kısım, mü’minlerle kâfirler { } َﺧ ْﺼﻤَﺎ ِنiki hasımdırlar {}ا ْﺧﺘَ َﺼ ُﻤﻮﺍ ۪ﻓﻲ رَﺑِّﻬِ ْﻢ
ki kendilerinin Rabbi hakkında muhasama etmektedirler A Rableri
hakkında birbirlerine karşı davaya duruşmuş muhakeme hâlindedirler.
Demin1 söylendiği vechile aralarını Allah teâlâ yevm-i kıyamette fasl
edecek, hakkı ayırt edip nizâ‘larını kesecek ve her birinin müstehakkını
ِ
ِ
verecektir. {ﻳﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮوﺍ
ْ َ} ُﻗ ِﻄّﻌ
َ  }ﻓَﺎﻟ َّ۪ﺬŞöyle ki o küfredenler {ٍﺎب ﻣ ْﻦ ﻧَﺎر
ٌ َﺖ ﻟ َُﻬ ْﻢ ﺛﻴ
ِ
için ateşten elbiseler biçilmiştir. {ﻴﻢ
ُ ﺐ ﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻮ ِق ُر ُؤ۫ ِﺳﻬِ ُﻢ ا ْﻟ َﺤ ۪ﻤ
ُّ  }ﻳُ َﺼtepelerinin
üstünden o hamîm dökülecek. ilh...
1

B: “Dâima”.
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’denﻫ َﺬا ِن َﺧ ْﺼ َﻤﺎ ِن İbn Abbas’tan rivayete göre işbu
itibaren üç veya dört
ٰ
âyet Medine’de nâzil olmuştur. Ebû Zer [3393] radıyallâhu anh’tan
rivayet olunduğuna göre de Bedir günü Hazret-i Hamza, Hazret-i Ali
ve Hazret-i Ubeyde b. el-Hâris radıyallâhu anhüm üçünün Kureyş’ten
Utbe ve Şeybe ibnâ Rebîa ve Velîd b. Utbe ile mübarezelerinde nâzil
olmuştur.1
Ale’l-umûm kâfirlerle ale’l-umûm2 mü’minler hakkındaki inzar ve
tebşirden sonra kâfirlerden bir sınıfın inzârıyla erkân-ı İslâm’dan hacca
tergīb için buyuruluyor ki:

ﻴﻞ ّٰ ِ
ِ
ِ
ﺎه ﻟِﻠﻨ َّ ِ
ون َﻋ ْﻦ َﺳﺒ۪ ِ
ﺎس
ﻳﻦ ﻛَﻔَ ُﺮوﺍ َو َ ُﺼ ُّﺪ َ
ا َّن اﻟ َّ۪ﺬ َ
اﻪﻠﻟ َوﺍ ْﻟ َﻤ ْﺴ ِﺠﺪ ا ْﻟ َﺤ َﺮﺍ ِم اﻟ َّ۪ﺬي َﺟﻌَ ْﻠﻨَ ُ
ۨ
ﻒ ۪ﻓﻴﻪِ َوﺍ ْﻟﺒَ ِ
ﺎد ۜ َو َﻣ ْﻦ ﻳُﺮِ ْد ۪ﻓﻴﻪِ ﺑِـﺎِ ْﻟ َﺤﺎ ٍد ﺑِﻈُـ ْﻠ ٍﻢ ﻧُ ِﺬ ْﻗ ُﻪ ِﻣ ْﻦ َﻋ َﺬ ٍ
اب اَ ۪ﻟﻴ ٍ ۟ﻢ ﴿َ ﴾٢٥و ِﺍ ْذ
َﺳ َﻮٓﺍءً ا ْﻟﻌَﺎﻛِ ُ
ِ
ِ ِ
ﺎن ا ْﻟﺒَﻴ ِ
ﻴﻦ
ﺑَﻮَّ ْأﻧَﺎ ِﻻِ ْﺑ ٰﺮ ۪ﻫﻴﻢَ َﻣﻜَ َ
ﻴﻦ َوﺍ ْﻟﻘَٓﺎﺋ ۪ﻤ َ
ﺖ اَ ْن َﻻ ﺗُ ْﺸﺮِ ْك ﺑ۪ﻲ َﺷ ْﻴ ًٔـﺎ َوﻃ َّﻬِ ْﺮ ﺑ َ ْﻴ ِﺘ َﻲ ﻟﻠﻄَّٓﺎﺋ ۪ﻔ َ
ْ
ﺎﻻ وﻋﻠٰﻰ ُﻛ ّ ِﻞ َ ِ
ﺍﻟﺮﻛ َّ ِﻊ اﻟﺴﺠ ِ
ﻮد ﴿َ ﴾٢٦وﺍ َ ِذ ّ ْن ﻓِﻲ اﻟﻨ َّ ِ
ﻴﻦ ِﻣ ْﻦ
َو ُّ
ﺿﺎﻣﺮٍ ﻳ َ ْﺄﺗ۪ َ
ﺎس ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ّﺞِ ﻳ َ ْﺄﺗُﻮ َك رِ َﺟ ً َ َ
ُّ ُ
ﻛُ ّ ِﻞ ﻓَﺞ ﻋ ۪ﻤﻴ ٍﻖ ﴿ ﴾٢٧ﻟِﻴ ْﺸﻬ ُﺪوﺍ ﻣﻨﺎﻓِـﻊ ﻟ َﻬﻢ و ْﺬכُﺮوﺍ اﺳﻢَ ّٰ ِ
ﻮﻣ ٍ
ﺎت َﻋﻠٰﻰ َﻣﺎ
اﻪﻠﻟ ۪ﻓ ٓﻲ اَﻳَّﺎ ٍم َﻣ ْﻌﻠ ُ َ
َ َ َ ُْ ََ
َ َ
ٍّ َ ۙ
ُ ْ
ِ
اﻻ َﻧﻌﺎ ِم ﻓَ ُ ِ
ِ
ﻀﻮﺍ ﺗ َ َﻔﺜَ ُﻬ ْﻢ
ﻴﺮ ۘ ﴿ ﴾٢٨ﺛُﻢَّ ْﻟﻴَ ْﻘ ُ
۪ﻴﻤﺔِ ْ ْ َ ۚ
ﻜﻠُﻮﺍ ﻣ ْﻨﻬَﺎ َوﺍَﻃْﻌِ ُﻤﻮﺍ ا ْﻟـﺒَٓﺎﺋ َﺲ ا ْﻟ َﻔ ۪ﻘ َ
َر َزﻗَ ُﻬ ْﻢ ﻣ ْﻦ ﺑَﻬ َ

ِ
ﻚ َو َﻣﻦ ﻳﻌَ ِﻈّ ْﻢ ﺣﺮ َﻣ ِ
ِ
اﻪﻠﻟِ ﻓَ ُﻬ َﻮ َﺧ ْﻴ ٌﺮ
ﺎت ّٰ
َو ْﻟ ُﻴﻮﻓُﻮﺍ ﻧُ ُﺬ َ
ُ ُ
ور ُﻫ ْﻢ َو ْﻟﻴَﻄ َّﻮَّﻓُﻮﺍ ﺑِﺎ ْﻟﺒَ ْﻴﺖ ا ْﻟﻌَ ۪ﺘﻴ ِﻖ ﴿ٰ ﴾٢٩ذﻟ َ ۗ ْ ُ
اﻻ َْوﺛَﺎ ِن
ﺎﺟﺘَ ِﻨ ُﺒﻮﺍ اﻟﺮِ ْﺟ َﺲ ِﻣ َﻦ ْ
ﻜ ُﻢ ْ
ﺎم اِ َّﻻ َﻣﺎ ﻳُ ْﺘﻠٰﻰ َﻋﻠ َ ْﻴ ُ
ﻟ َُﻪ ِﻋ ْﻨ َﺪ َرﺑّ ِ ۪ﻪ ۜ َوﺍُ ِﺣﻠ َّْﺖ ﻟ َ ُ
اﻻ َْﻧﻌَ ُ
ﻜ ْﻢ ﻓَ ْ
ّ
ِ ِ
ﺎﻪﻠﻟِ ﻓَﻜَﺎَﻧ َّ َﻤﺎ َﺧﺮَّ ِﻣ َﻦ
ﻴﻦ ﺑ ِ ۪ﻪ ۜ َو َﻣ ْﻦ ﻳُ ْﺸﺮِ ْك ﺑ ِ ّٰ
ﺍﺟﺘَ ِﻨ ُﺒﻮﺍ ﻗَ ْﻮ َل ُّ
اﻟﺰورِۙ ﴿ُ ﴾٣٠ﺣﻨَﻔَٓﺎءَ ّٰﻪﻠﻟ ﻏَ ْﻴ َﺮ ُﻣ ْﺸﺮِ ۪ﻛ َ
َو ْ
اﻟﺴ َﻤ ٓ ِ
ﻚ َو َﻣ ْﻦ ﻳُﻌَ ِﻈّ ْﻢ َﺷﻌَٓﺎﺋ ِ َﺮ
ﺎء ﻓَﺘَ ْﺨﻄ َ ُﻔ ُﻪ اﻟﻄ َّْﻴ ُﺮ اَ ْو ﺗ َ ْﻬﻮ۪ي ﺑِﻪِ ۪
اﻟﺮ ُﺢ ۪ﻓﻲ َﻣﻜَﺎ ٍن َﺳ ۪ﺤﻴ ٍﻖ ﴿ٰ ﴾٣١ذﻟ ِ َ ۗ
َّ
ّ
ِ
اﻪﻠﻟِ ﻓَﺎِﻧَّﻬَﺎ ِﻣ ْﻦ ﺗ َ ْﻘ َﻮى ا ْﻟ ُﻘﻠُ ِ
ـﻊ اِﻟٰٓﻰ اَ َﺟﻞٍ ُﻣ َﺴ ًّﻤﻰ ﺛُﻢَّ َﻣ ِﺤﻠ ُّـﻬَٓﺎ اِﻟ َﻰ
ّٰ
ﻮب ﴿ ﴾٣٢ﻟَﻜُ ْﻢ ۪ﻓﻴﻬَﺎ َﻣﻨَﺎﻓ ُ
ﻜ ّ ِﻞ ُاﻣَّﺔٍ ﺟﻌ ْﻠﻨَﺎ ﻣﻨﺴ ِ
ا ْﻟﺒَﻴ ِ
اﻪﻠﻟِ َﻋﻠٰﻰ َﻣﺎ َر َزﻗَ ُﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ
ﺖ ا ْﻟﻌَ ۪ﺘﻴ ِ ۟ﻖ ﴿َ ﴾٣٣وﻟ ِ ُ
اﺳ َﻢ ّٰ
َْ َ ً
ََ
ْ
ﻜﺎ ﻟﻴَ ْﺬכ ُُﺮوﺍ ْ
Buhârî, Megāzî, 8. Krş. Müsnedü Ebî Dâvûd et-Tayâlisî, I, 387; Taberî, Câmiu’l-beyân, XVIII, 587-590:
ﻋﻦ ﻗﻴﺲ ﻗﺎل :ﲰﻌﺖ أﺑﺎ ذر ﻳﻘﺴﻢ ﻗﺴﻤﺎ :إن ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ» :ﻫﺬان ﺧﺼﻤﺎن اﺧﺘﺼﻤﻮا ﰲ ر ﻢ« ﻧﺰﻟﺖ ﰲ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺮزوا ﻳﻮم ﺑﺪر :ﲪﺰة وﻋﻠﻲ وﻋﺒﻴﺪة ﺑﻦ
اﳊﺎرث ،وﻋﺘﺒﺔ وﺷﻴﺒﺔ اﺑﲏ رﺑﻴﻌﺔ واﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﺔ.
B: “umûm”.

1

2
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ِ ﻜ ْﻢ اِﻟ ٌٰﻪ َو
ﻳﻦ اِذَا ذُכ َِﺮ
ْ ِ۪ﻴﻤﺔ
ُ اﻻ َْﻧﻌَﺎ ِم ۜ ﻓَﺎِﻟ ُٰﻬ
ُ َ ﺍﺣ ٌﺪ ﻓَﻠ
َ ﴾ اَﻟ َّ ۪ﺬ٣٤﴿ ۙ ﻴﻦ
َ ـﻪ ٓ اَ ْﺳﻠِ ُﻤﻮﺍ ۜ َوﺑ َ ِّﺸﺮِ ا ْﻟ ُﻤ ْﺨ ِﺒ ۪ﺘ
َ ﺑَﻬ

ِ ِ
ِ
ﻮن
ّٰ
َ ﺎﻫ ْﻢ ﻳُ ْﻨ ِﻔ ُﻘ
ْ َ اﻪﻠﻟُ َو ِﺟﻠ
ُ َاﻟﺼﻠٰﻮ ۙ َوﻣﻤَّﺎ َر َز ْﻗﻨ
َّ ﺻﺎﺑ َ ُﻬ ْﻢ َوﺍ ْﻟ ُﻤ ۪ﻘﻴﻤﻲ
َّ ﺖ ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ َو
َ َﺍﻟﺼﺎﺑ ِ ۪ﺮ َﻦ َﻋﻠٰﻰ َﻣٓﺎ ا
۪ ُ َ اﻪﻠﻟِ ﻟ
اﻪﻠﻟِ َﻋﻠ َ ْﻴﻬَﺎ
ُ َ ﺎﻫﺎ ﻟ
ّٰ اﺳ َﻢ
ّٰ ِﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َﺷﻌَٓﺎﺋِﺮ
َ َ﴾ َوﺍ ْﻟ ُﺒ ْﺪ َن َﺟﻌَ ْﻠﻨ٣٥﴿
ْ ﻜ ْﻢ ﻓﻴﻬَﺎ َﺧ ْﻴ ٌﺮ ۗ ﻓَﺎ ْذכ ُُﺮوﺍ
ﺎﻫﺎ ﻟَﻜُ ْﻢ
ۚ َّ ٓ ﺻ َﻮ
َ ِ ﺖ ُﺟ ُﻨﻮﺑُﻬَﺎ ﻓَﻜُﻠُﻮﺍ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ َوﺍَﻃْﻌِ ُﻤﻮﺍ ا ْﻟﻘَﺎﻧِـﻊَ َوﺍ ْﻟ ُﻤ ْﻌﺘَﺮَّ ۜ ﻛَ ٰﺬﻟ
ْ َﺍف ﻓَﺎِذَا َو َﺟﺒ
َ َ ﻚ َﺳ َّﺨ ْﺮﻧ
َ
ﻚ
ُ ﻜ ْﻢ ﺗ َ ْﺸ
ُ َّ ﻟ َﻌَﻠ
ُ ﻮﻣﻬَﺎ َو َﻻ ِد َﻣٓﺎ ُؤ ۬ َﻫﺎ َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ ﻳَﻨَﺎﻟُ ُﻪ اﻟﺘ َّ ْﻘ ٰﻮى ِﻣ ْﻨ
َ ِ ﻜ ْﻢ ۜ ﻛَ ٰﺬﻟ
ّٰ ﴾ ﻟ َْﻦ ﻳَﻨَﺎ َل٣٦﴿ ون
َ ﻜ ُﺮ
ُ اﻪﻠﻟ َ ﻟُ ُﺤ
﴾٣٧﴿ ﻴﻦ
ّٰ َﺳ َّﺨ َﺮ َﻫﺎ ﻟَﻜُ ْﻢ ﻟِﺘُﻜَ ّ ِﺒ ُﺮوﺍ
َ اﻪﻠﻟ َ َﻋﻠٰﻰ َﻣﺎ َﻫ ٰﺪﻳﻜُ ْﻢ ۜ َوﺑ َ ِّﺸﺮِ ا ْﻟ ُﻤ ْﺤ ِﺴ ۪ﻨ
[3395] Meâl-i Şerîfi
Amma şunlar ki küfrettiler hem Allah yolundan ve o1 Mescid-i
Haram’dan menʿ ediyorlar ki Biz onu mukīm ve müsafir için de
müsâvî olmak üzere, umûm insanlar için yapmışız ve her kim onun
içinde zulm ile ilhad ile bir irade ederse ona muhakkak elîm bir azab
tattırırız (25). Hem unutma o vakti ki o Beyt’in yerini İbrâhim’e şöyle
diye hazırlamıştık: “Sakın Bana hiçbir şey şirk koşma ve Beytimi
dolaşanlar ve duranlar ve rükûʿa2 sücûda varanlar için tertemiz et
(26). Ve umûm nâs içinde haccı ilan eyle gelsinler sana: Gerek yaya
ve gerek her derin vâdiden gelerek incelmiş her bir3 binit üzerinde
(27). Gelsinler kendilerine ait birtakım menfaatlere şâhid olsunlar ve
enʿâm behîmelerinden kendilerine merzuk buyurduğu kurbanlıklar
üzerine mâlum günlerde Allah’ın ismini ansınlar da onlardan yiyin
ve yoksulu, fakiri doyurun (28). Sonra kirlerini atsınlar ve adaklarını
yerine getirsinler ve o Beyt-i Atîk’i tavaf etsinler” (29). Emir budur,
her kim de Allah’ın hurmetlerine tâzim ederse bu kendisi için Rabbi
indinde mutlak hayırdır, size ise karşınızda tilâvet olunup duranlar
müstesnâ olmak üzere [3396] bütün enʿâm helâl kılındı. O hâlde o
evsândan, o pislikten kaçının ve tezvir sözden kaçının (30). Allah için,
1
2
3

B -“o”.
B +“ve”.
B -“bir”.
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O’na şirk koşmayan hanîfler olun. Her kim Allah’a şirk koşarsa öyle
olur ki sanki semâdan düşmüş de kendisini kuşlar kapışıyor1, veya
rüzgâr onu ücra2 bir yere sürüklüyordur (31). Bu budur, her kim de
Allah’ın şeʿâirine -kurbanlıklarına- tâzim ederse şüphesiz o kalblerin
takvâsındandır (32). Sizin için onlarda muayyen bir zamana kadar
birtakım menfaatler vardır, sonra da varacakları yer Beyt-i Atîk’e
müntehîdir (33). Ve her ümmet için, Allah’ın kendilerine merzuk
kıldığı enʿâm behîmesi üzerine ismini zikretsinler diye bir mâbed
yapmışızdır. İmdi hepinizin tanrısı bir tek tanrıdır, onun için yalnız
O’na teslim olan Müslüman olun ve müjdele o mutîʿ, mütevâzıları
(34) ki Allah anıldığı vakit kalbleri oynar, ve kendilerine isabet
edene sabırlı ve namaza devamlıdırlar ve kısmet ettiğimiz şeylerden
infak da ederler (35). Hem o bedeneler, o gövdeli hayvanlar var ya
biz onları Allah şeʿâirinden kıldık, sizin için onlarda hayır vardır.
Binâenʿaleyh ön ayaklarının biri bağlı olarak bir düziye üzerlerine
Allah’ın ismini anın, yanları yere yaslandığı vakit de onlardan yiyin,
kanaatliye ve isteyene itʿâm da edin, O böyle onları size musahhar
kıldı ki şükredesiniz (36). Elbette onların ne etleri ne kanları Allah’a
ermez, velâkin O’na sizden olan takvâ erecektir. Böyle onları size
musahhar kıldı ki size yolunu gösterdiğinden dolayı Allah’ı tekbir ile
büyükleyesiniz, ve müjdele o vazifelerini güzel yapan muhsinleri (37).
ِ
ِ ۪ون َﻋ ْﻦ َﺳﺒ
{ِاﻪﻠﻟِ َوﺍ ْﻟﻤَ ْﺴ ِﺠ ِﺪ ا ْﻟ َﺤﺮَﺍم
ّٰ ﻴﻞ
َ ﻳﻦ ﻛَﻔَ ُﺮوﺍ َو َ ُﺼ ُّﺪ
َ  }ا َّن اﻟ َّ۪ﺬOnlar ki küfrettiler ve
Allah yolundan ve Mescid-i Haram’dan men‘ ediyorlar3. A Bu âyetin
Hudeybiye senesi Resûlullah ve ashâbını Mescid-i Haram’dan men‘
ettikleri zaman nâzil olduğu mervîdir (Sûre-i Bakara’ya bak [2/217]).

ِ َّ ﺎه ﻟِﻠﻨ
{ }اﻟ َّ۪ﺬيÖyle bir mescidden ki {ﺎس
َ Biz onu nâs [3397] için
ُ َ}ﺟﻌَ ْﻠﻨ
ۨ
ِ َﻒ ۪ﻓﻴﻪِ َوﺍ ْﻟﺒ
{ﺎد
ُ ِ}ﺳ َﻮٓﺍءً ا ْﻟﻌَﺎﻛ
َ onda âkif ve bâdî müsâvî kıldık. A Yani mukīmi
müsâfiri müsâvî olmak üzere gerek Mekkî ve gerek âfâkī umûm-ı nâs

1
2
3

B: “parçalıyor”.
M: “ocara”.
B: “eyliyorlar”.
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için mescid kıldık. {}و َﻣ ْﻦ ﻳُﺮِ ْد ۪ﻓﻴﻪِ ﺑِـﺎِ ْﻟ َﺤﺎ ٍد ﺑِﻈُـ ْﻠ ٍﻢ
َ Ve her kim ki bunda zulm ile
ilhad ile irade eyler A yani haksızlıkla istikāmetten udûl etmek ister }ﻧُ ِﺬ ْﻗ ُﻪ
ٍ  ِﻣ ْﻦ َﻋ َﺬher birine elîm bir azabdan tattırırız. A Bu âyetin zâhirine
{اب اَ ۪ﻟﻴ ٍﻢ
nazaran Mekke’de mücerred irade, yani fiile çıkmayan niyet ile dahi
ِ Hem an o vakti
ِ ﺎن ا ْﻟﺒَﻴ
indallah mes’ûliyet vardır. {ﺖ
َ َﻴﻢ َﻣﻜ
َ }وﺍ ْذ ﺑَﻮَّ ْأﻧَﺎ ِﻻِ ْﺑ ٰﺮ ۪ﻫ
َ
ْ
ki İbrâhim’e Beyt’in yerini tebvi’e etmiştik A yani Kâbe’nin yapılmasını
temin etmek üzere evvelemirde yerini ihzar etmiş, umran ve ibadet için
َ
müracaat edeceği bir merci kılmıştık { }اَ ْنşöyle diye ki {}ﻻ ﺗُ ْﺸﺮِ ْك ﺑ۪ﻲ َﺷ ْﻴ ًٔـﺎ
Bana hiçbir şeyi şerîk tutma A ibadette bana hiç şerîk koşma ve Beyt’in
binâsında Bana ihlâstan başka bir garaz besleme, mahza Benim rızâm ve
Bana hâlis ibadet için yap. Ve işte bu mânadan dolayı ona “Beytullah”
ıtlak olunur ki Allah için ibadete mahsus hâne demektir. }وﻃ َّﻬِ ْﺮ ﺑ َ ْﻴ ِﺘ َﻲ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ{ﺍﻟﺮﻛ َّ ِﻊ اﻟﺴﺠﻮد
ٓ
۪
۪
ُّ ﻴﻦ َو
َ  ﻟﻠﻄ َّﺎﺋﻔVe Beytimi tavaf eyleyenler ve kāim olanlar
َ ﻴﻦ َوﺍ ْﻟ َﻘٓﺎﺋﻤ
ُ ُّ
ve rükû‘ ve sücûd edenler için tathir eyle A “tahâret” nezâfet-i hissiye
ve mâneviyeye şâmildir. Binâen‘aleyh [ رِ ْﺟ ٌﺲ ِﻣ ْﻦ َﻋ َﻤ ِﻞ اﻟ َّﺸ ْﻴﻄ َﺎ ِنel-Mâide
5/90] olan esnâm ve evsândan tathir de bunda dâhildir. Yani Beyt’in
içini dışını gerek hissî ve gerek mânevî pisliklerden temizle, çok temiz
tut, dolaşanlar ve duranlar, tavaf eden ve namaz kılanlar tertemiz ibadet
ِ َّ }وﺍ َ ِذ ّ ْن ﻓِﻲ اﻟﻨ
etsinler {ِﺎس ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ّﺞ
َ ve nâs içinde haccı ilan eyle A Hasan-ı Basrî
gibi bazıları bu emirlerin Resûlullah’a hitap olduğuna kāil olmuşlardır.1
Zira tathir emri buna ensebdir. [3398] Bu surette Resûlullah’a ve
ümmetine haccın farziyeti bu âyetlerin nüzûlünden itibaren başlamış
olur. Lâkin zâhir olan Hazret-i İbrâhim’e olan hitapları tezkir olmasıdır.
Bu surette Resûlullah ve ümmeti hakkında farziyet henüz sâbit olmaz,
nedb ü tergīb ifade edebilir. Bunun için haccın farziyetini kat‘î olarak
ِ ِ َ ﺖ ﻣ ِﻦ اﺳﺘَﻄ
ِ ﺎس ِﺣ ُّﺞ ا ْﻟﺒَﻴ
ِ َّ [ َو ِ ّٰﻪﻠﻟِ َﻋﻠَﻰ اﻟﻨÂl-i İmrân
ifade eden delil ﻴﻼ
ْ
ً َ۪ﺎع اﻟ َْﻴﻪ َﺳﺒ
ْ َ
ِ َ }وﻋﻠٰﻰ ُﻛ ّ ِﻞ
3/97] âyeti olmuştur. {ﺎﻻ
ً  }ﻳ َ ْﺄﺗُﻮ َك رِ َﺟSana yaya olarak ﻴﻦ
َ َ
َ ۪ﺿﺎﻣﺮٍ ﻳ َ ْﺄﺗ
ِ
۪
{ٍ ﻣ ْﻦ ﻛُ ّ ِﻞ ﻓَ ّﺞٍ َﻋﻤﻴﻖve derin derin vâdilerden gelen arık arık develer üzerinde
1

Sa lebî, el-Keşf ve’l-beyân, XVIII, 342:
ِ  » َوأَذﱢ ْن ِﰲ اﻟﻨ:وزﻋﻢ اﳊﺴﻦ أن ﻗﻮﻟﻪ
 أﻣﺮ ﻧﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم أن ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ، وأن اﳌﺄﻣﻮر ﺬا اﻟﺘﺄذﻳﻦ ﳏ ﱠﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ،ﺎﳊَ ﱢﺞ« ﻛﻼم ﻣﺴﺘﺄﻧﻒ
ْ ِﱠﺎس ﺑ
.ِﰲ ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع
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gelsinler { }ﻟِﻴَ ْﺸﻬَ ُﺪوﺍ َﻣﻨَﺎﻓِـﻊَ ﻟ َُﻬ ْﻢki kendilerine ait birçok menfaatlere şâhid
olsunlar. A Haccın hikmetleri olan bu menfaatler, Sûre-i Mâide’de ﻮن
َ ﻳ َ ْﺒﺘَ ُﻐ
ِ
ِ
ِ َّ ﺎﻣﺎ ﻟِﻠﻨ
ﺍﻧﺎ
ّٰ [ َﺟﻌَ َﻞ5/97]
َ اﻪﻠﻟُ ا ْﻟﻜَ ْﻌﺒَﺔ َ ا ْﻟﺒَ ْﻴ
ْ ِ[ ﻓَ ْﻀ ًﻼ ﻣ ْﻦ َرﺑِّﻬِ ْﻢ َور5/2] ve ﺎس
ً ﺿ َﻮ
ً َﺖ ا ْﻟ َﺤ َﺮﺍمَ ﻗﻴ
buyurulduğu ve İbn Abbas’tan da rivayet olunduğu üzere hem dünyevî
hem uhrevîdir.1 Uhrevî menfaat mağfiret ve rıdvan, dünyevî olarak da
müşâhede-i şe‘âirle irfânî, ahlâkī, ticârî, ictimâ‘î birtakım menâfi‘ vardır.
ِ ّٰ َ}و ْﺬכُﺮوﺍ اﺳﻢ
ٍ ﻮﻣ
Bu menâfi‘e hazır olsunlar ﺎت َﻋﻠٰﻰ َﻣﺎ رَزَﻗَ ُﻬ ْﻢ
َ ُ اﻪﻠﻟ ۪ﻓ ٓﻲ اَﻳَّﺎ ٍم َﻣ ْﻌﻠ
ََ
ُ
ْ
ِ
ِ
{ِاﻻ َْﻧﻌَﺎم
ْ ۪ﻴﻤﺔ
َ  ﻣ ْﻦ ﺑَﻬve kendilerini merzuk kıldığı en‘âm behîmesi üzerine
mâlum günlerde Allah’ın ismini zikretsinler için A yani ﺑﺴﻢ اﷲ اﷲ أﻛﺒﺮ
diyerek Allah için kurban kessinler.
“Behîmetü’l-en‘âm” deve, sığır, koyun, keçidir. (Sûre-i Mâide’nin
evveline ve Sûre-i En‘âm’ın âhirlerine bak). Hac âyetlerinde “eyyâm-ı
ٍ َ اﻪﻠﻟ َ ۪ ٓ اَﻳَّﺎ ٍم َﻣ ْﻌ ُﺪود
ma‘dûdât” eyyâm-ı teşrîk (Sûre-i Bakara’da ات
ّٰ َوﺍ ْذכ ُُﺮوﺍ
bak [2/203]); “eyyâm-ı ma‘lûmât” aşr-ı zilhicce veya eyyâm-ı nahrdır.
Zira, zilhiccenin on günü âhirinde vakt-i hac, arefe ve kurban bayramı
olduğundan dolayı halkın bunları bilmeye şevki vardır. Ve binâen‘aleyh
beynlerinde mâlumdur. Bu sebeple İmâm-ı A‘zam Ebû Hanîfe ve İmam
Şâfiî bu mâlum günlerin aşr-ı zilhicce olduğuna kāil olmuşlardır ki
Mücâhid’in, Atâ’nın, [3399] Katâde’nin, Hasan’ın kavilleri ve Sa‘îd b.
Cübeyr’in İbn Abbas’tan rivayetidir. Bu surette bu eyyâm-ı ma‘lûmâtın
kurbana zarf olması yevm-i nahr yani Kurban Bayramı günü olan
onuncu gün itibariyle demektir. Hâlbuki kurban, bayramın yalnız
birinci günü değil ikinci ve üçüncü günleri de kesilebildiğinden bu üç
gün “eyyâm-ı nahr” nâmıyla mâruftur. Ve şu hâlde kurban kesilmek için
mâlum olan günler bu eyyâm-ı nahr ile tefsir edilmek lâzım gelir. Bunun
için İmam Ebû Yûsuf ve İmâm Muhammed “eyyâm-ı ma‘lûmât”ın
1

Taberî, Câmiu’l-beyân, XVIII, 609-610:
. ﻫﻲ اﻷﺳﻮاق: »ﻟِﻴَ ْﺸ َﻬ ُﺪوا َﻣﻨﺎﻓِ َﻊ َﳍُ ْﻢ« ﻗﺎل:ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, VIII, 2488:
 وأﻣﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ، ﻓﺄﻣﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻵﺧﺮة ﻓﺮﺿﻮان اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ، ﻣﻨﺎﻓﻊ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻣﻨﺎﻓﻊ ﰲ اﻵﺧﺮة: »ﻟﻴﺸﻬﺪوا ﻣﻨﺎﻓﻊ ﳍﻢ« ﻗﺎل:ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
.اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻤﺎ ﻳﺼﻴﺒﻮن ﻣﻦ ﳊﻮم اﻟﺒﺪن ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم واﻟﺬﺑﺎﺋﺢ واﻟﺘﺠﺎرات
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eyyâm-ı nahrdan ibaret olduğuna kāil olmuşlardır ki muhtâr olan da
budur.1

{ﻜﻠُﻮﺍ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ
ُ َ }ﻓA Görülüyor ki burada gıyabdan hitâba iltifat vardır ki
bununla hitap Resûlullah’a ve ümmetine tahvil olunmuştur. Şüphe
yok ki Hazret-i İbrâhim zamanında kesilen kurbanlardan ümmet-i
Muhammed’in yemesi ve yedirmesi tasavvur olunamaz. Şu hâlde
buradaki “fâ”nın bir îcâz-ı hazf ifade2 eden “fâ”-i fasîha olduğu anlaşılır.
Ve binâen‘aleyh mâna şu olur: İmdi yâ Muhammed ve ümmeti, siz de o
günlerde kurbanlarınıza ismullâhı zikrediniz de onlardan yiyiniz }وﺍَﻃْﻌِ ُﻤﻮﺍ
َ
ِ
۪
{ﻴﺮ
ﻘ
ﻔ
ﻟ
ا
ﺲ
ﺎﺋ
ـﺒ
ﻟ
ا
ve
muhtaç
olan
sıkılmışa
it‘âm
ediniz.
A
Yemek
emri
ibâha,
ٓ
َ َْ َ َ ْ
it‘âm emri vücub içindir. Yani kurban bayramı kurbanından sâhibinin
yemesi câizdir. Bir miktarını fukarâya it‘âm vâcibdir. Mendub olan,
bir sülüsünü kendisiyle ailesi, bir sülüsünü ehibbâsı, bir sülüsünü de
fukarâ için ayırmaktır. Ancak zikri gelecek olan nezir kurbanlarından
sahibinin yemesi câiz olmaz. {ﻀﻮﺍ ﺗَﻔَﺜَﻬُ ْﻢ
ُ  }ﺛُﻢَّ ْﻟﻴَ ْﻘSonra kirlerini izâle etsinler
A menâsiki edâdan sonra tırnaklarını kesmek, bıyığını ve sakalını
düzeltmek, koltuklarını yolmak, başını ve kasığını tıraş etmek gibi
temizlenmeye müte‘allik ihtiyaçlarını kazâ etsinler {ور ُﻫ ْﻢ
َ }و ْﻟ ُﻴﻮ ُﻓﻮﺍ ﻧُ ُﺬ
َ ve
ِ }و ْﻟﻴَﻄ َّﻮَّﻓُﻮﺍ ﺑِﺎ ْﻟﺒَﻴ
nezirlerini îfâ eylesinler [3400] {ﺖ ا ْﻟﻌَ ۪ﺘﻴ ِﻖ
َ ve o Atîk Beyt’i
ْ
tavaf etsinler A yani Kâbe’yi tekrar tekrar dolaşsınlar; bir tavaf yedi şavt,
bir şavt bir dolaşımdır. Yedi şavtın dördü farz üçü vâcibdir. Cumhûr-ı
müfessirîn demişlerdir ki buradaki “tavaf ”tan murad, haccın erkânından
olan tavâf-ı ifâza, nâm-ı diğerle tavâf-ı ziyarettir ki tehallülün tamamı
bununladır. Yani bu tavaf yapılmadan ihramdan çıkılmaz, kirlerin izâlesi
mânasına kazâ-i tefes buna mukārin olur. Vâv tertibe delâlet etmediği
için bunun kazâ-yı tefesten sonra yapılmasını iktizâ etmez. Lâkin
1

2

Bk. Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXIII, 221:
 ورواﻳﺔ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ ﻋﻦ، وﻫﺬا ﻗﻮل ﳎﺎﻫﺪ وﻋﻄﺎء وﻗﺘﺎدة واﳊﺴﻦ،أﻛﺜﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺻﺎروا إﱃ أن اﻷﻳﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺸﺮ ذي اﳊﺠﺔ واﳌﻌﺪودات أﻳﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻖ
 ﰒ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ أوﻗﺎت. واﺣﺘﺠﻮا ﺑﺄ ﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎس ﳊﺮﺻﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ أن وﻗﺖ اﳊﺞ ﰲ آﺧﺮﻫﺎ،اﺑﻦ ﻋﺒﺎس واﺧﺘﻴﺎر اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وأﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ رﲪﻬﻢ اﷲ
 وﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﰲ رواﻳﺔ ﻋﻄﺎء إ ﺎ ﻳﻮم اﻟﻨﺤﺮ وﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﺑﻌﺪﻩ وﻫﻮ، واﳌﺸﻌﺮ اﳊﺮام وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺬﺑﺎﺋﺢ ﳍﺎ وﻗﺖ ﻣﻨﻬﺎ وﻫﻮ ﻳﻮم اﻟﻨﺤﺮ،ﻣﻦ اﻟﻌﺸﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻛﻴﻮم ﻋﺮﻓﺔ
.اﺧﺘﻴﺎر أﰊ ﻣﺴﻠﻢ ﻗﺎل ﻷ ﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ﺑﻌﺪﻫﺎ وﻫﻲ أﻳﺎم اﻟﻨﺤﺮ وﻫﻮ ﻗﻮل أﰊ ﻳﻮﺳﻒ وﳏﻤﺪ رﲪﻬﻤﺎ اﷲ
B -“ifade”.
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zikirdeki tertîbe nazaran bu tavâfın kazâ-yı tefesten sonra olması zihne
tebâdür ettiği ve tavâf-ı ziyaret ihram ve vakfe gibi hac mefhûmunda
dâhil bulunduğu için bazıları bunu “tavâf-ı sader” denilen vedâ tavafına
hamletmişlerdir ki âfâkī için vâcibdir. Bunun tam mukabili de tavâf-ı
kudûmdür ki ilk varıldığı vakit yapılır. Bu üç tavâfın gayri olarak da her
zaman arzu edildiği kadar nâfile tavaflar da yapılabilir.
Kâbe’ye “Beyt-i Atîk” denilmesinin vechine gelince, bunda birkaç
mâna vardır:
1. “Atîk”, lisânımızda da meşhur olduğu üzere kadîm mânasına gelir,
evvel zamandan kalma demektir. Gerçi biz bazen bu mânada “eski”
tâbirini de kullanırız, lâkin eski daha ziyade “halak”, yani köhne ve
harap mefhûmunu ifade eder. Hâlbuki “atîk” ve “kadîm” köhne demek
ٍ [ اِ َّن اَ َّو َل ﺑ َ ْﻴÂl-i İmrân
ِ َّ ﺖ ُو ِﺿﻊَ ﻟِﻠﻨ
değildir, antika demektir. ﻛﺎ
ً ﺎر
َ َﺎس ﻟَﻠ َّ ۪ﺬي ﺑِﺒَﻜَّﺔ َ ُﻣﺒ
3/96] âyeti mantûkuna nazaran Ka‘be-i Muazzama rûy-i zemînde
mevcut mâbedlerin en kadîmi olmak itibariyle “atîk” tesmiye edilmiştir.
Bu mâna, Hasan-ı Basrî’den menkuldür.1
2. “Atîk”, Sûre-i İsrâ’nın âhirinde beyan olunduğu üzere “ıtak” gibi
ceyyid ve muteber mânasına gelir ki birinci mânanın lâzımıdır. Bu
mânaca “Beyt-i Atîk”, beyt-i şerîf ve mükerrem demektir. Nitekim
“Beytü’l-Haram” dahi denilir. Bu mâna Sa‘îd b. Cübeyr’den menkuldür.2
[3401] 3. “Atîk” âzâd ve hür mânasına gelir. Ka‘be-i Muazzama da
cebâbirenin tasallutundan âzâde olduğu için “atîk” tesmiye edilmiştir.
Bu mâna bir hadîs-i şerîf ile Resûlullah’tan de3 mervîdir. Buyurmuş ki:
ِ
ﻴﻖ ِﻷﻧﱠﻪُ أ َْﻋﺘـََﻘﻪُ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﺠﺒَﺎﺑِﺮِة ﻓـَﻠَ ْﻢ ﻳَﻈْ َﻬ ْﺮ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َﺟﺒﱠ ٌﺎر ﻗَ ﱡ
ﻂ
َ  إﻧﻤﺎ َﺳ ﱠﻤﻲ اﷲُ اﻟْﺒـَْﻴyani “Allah
َ ﺖ اﻟْ َﻌﺘ
َ
teâlâ Beyt’e ‘el-Atîk’ tesmiye etti, çünkü onu cebâbireden âzâde kıldı da
1

2
3

Tefsîru Yahyâ b. Sellâm, I, 368; Zeccâc, Meâni’l-Kur’ân, III, 424:
. اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻌﺘﻴﻖ أول ﺑﻴﺖ وﺿﻊ ﻟﻠﻨﺎس:ﻋﻦ اﳊﺴﻦ ﻗﺎل
ٍ  »إِ ﱠن أَﱠوَل ﺑـﻴ: ودﻟﻴﻞ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ، ﻫﻮ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻘﺪﱘ: ﻗﺎل اﳊﺴ ِﻦ،ﻗﻴﻞ ﰲ اﻟﻌﺘﻴﻖ أﻗﻮال
ِ ﺖ ُو ِﺿ َﻊ ﻟِﻠﻨ
.«ﱠﺎس ﻟَﻠﱠ ِﺬي ﺑِﺒَ ﱠﻜﺔَ ُﻣﺒَ َﺎرًﻛﺎ
َْ
Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, VII, 503:
. ﻋﺘﺎق اﳋﻴﻞ وﻋﺘﺎق اﻟﻄﲑ:أو اﳉﻴﺪ ﻣﻦ ﻗﻮﳍﻢ
B -“de”.
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ona asla bir cebbar galebe edemedi.” Bu hadîsi Buhârî Târih’inde ve İbn
Cerîr ve Taberânî ve daha başkaları İbnü’z-Zübeyr’den tahrîc eylemiş,
Tirmizî “hasendir” demiş, Hâkim “sahih” demiştir. İbn Ebî Necîh
ile Katâde de bu mâna ile tefsir etmişlerdir.1 Fi’l-hakīka bir zamanlar
“Tübba‘“ hedm etmek istemiş, felce uğramış, vazgeçmesi tavsiye edilmiş,
binâen‘aleyh bırakmış iyileşmiş, ta‘zîmen bir örtü ile iksâ etmiş idi ki
ilk Kâbe örtüsüdür. Sonraları Ebrehe de Fil Vak‘ası ile musâb olmuştu.
Gerçi Haccâc yıktı, lâkin onun kastı Beyt’e tasallut değil İbn Zübeyr’i
çıkarmaktı, sonra binâ etti. Karâmita’nın Hacer-i Esved’i birkaç seneler
alıp götürmüş olmaları da bu kabîlden olmak gerektir. Âhir zamanda
Habeş tarafından hedm edilip taşları denize atılacağına dair rivayet edilen
bir hadis mazmûnu2 da sahih olduğuna göre kıyamet alâmâtındandır.3
Mücâhid, kimsenin milki olmadığından dolayı hurrü’l-asl mânasına
“atîk” tesmiye edildiğini söylemiştir.4 Bazıları da “atîk” mu‘tık
mânasınadır demişler ki haccedenlerin rakabelerini zünûbdan âzâd
eder demektir.5 İmdi bu îzâhâttan anlaşılır ki “Beyt-i Atîk” unvânı bu
mânaların hepsine kābil bir surette terceme edilemeyeceği cihetle aynen
muhafaza edilmek iktizâ eder.
{ﻚ
َ ِ  } ٰذﻟİşte öyle A yani emir böyle, böyle yapılmak lâzım gelir.
ِ }و َﻣﻦ ﻳﻌَ ِﻈّ ْﻢ ﺣﺮ َﻣ
{ِاﻪﻠﻟ
ّٰ ﺎت
ُ ُ
ُ ْ َ her kim de Allah’ın hurmetlerine tâzim ederse A yani
Allah’ın ahkâmına, emirlerine, nehiylerine ve Beyt-i Haram, Mescid-i

1

2
3

4
5

Buhârî, et-Târîhu’l-kebîr, thk. Muhammed b. Sâlih b. Muhammed ed-Debbâsî, Riyâd, en-Nâşiru’l-Mütemeyyiz, 1440/2019, I, 542; Tirmizî, Tefsîr, 22; Taberî, Câmiu’l-beyân, XVIII, 615; Taberânî, el-Mucemü’l-kebîr, XIII, 108; Hâkim, el-Müstedrek, II, 421; Âlûsî, Rûhu’l-meânî, IX, 140.
Müslim, Fiten, 57-59:
. ﳜﺮب اﻟﻜﻌﺒﺔ ذو اﻟﺴﻮﻳﻘﺘﲔ ﻣﻦ اﳊﺒﺸﺔ:ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﲰﻊ أﺑﺎ ﻫﺮﻳﺮة ﻳﻘﻮل ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
Âlûsî, Rûhu’l-meânî, IX, 140:
 وأﻣﺎ، وﻗﺼﺪ أﺑﺮﻫﺔ ﻓﺄﺻﺎﺑﻪ ﻣﺎ أﺻﺎﺑﻪ، ﻟﻪ رب ﳝﻨﻌﻪ ﻓﱰﻛﻪ وﻛﺴﺎﻩ وﻫﻮ أول ﻣﻦ ﻛﺴﺎﻩ: وﻗﻴﻞ،وﻗﺪ ﻗﺼﺪﻩ ﺗﺒﻊ ﻟﻴﻬﺪﻣﻪ ﻓﺄﺻﺎﺑﻪ اﻟﻔﺎﰿ ﻓﺄﺷﲑ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻜﻒ ﻋﻨﻪ
 وﻟﻌﻞ ﻣﺎ وﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاﻣﻄﺔ وإن أﺧﺬوا اﳊﺠﺮ اﻷﺳﻮد وﺑﻘﻲ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺳﻨﲔ،اﳊﺠﺎج ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺼﺪ اﻟﺘﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺖ ﻟﻜﻦ ﲢﺼﻦ ﺑﻪ اﺑﻦ اﻟﺰﺑﲑ ﻓﺎﺣﺘﺎل ﻹﺧﺮاﺟﻪ ﰒ ﺑﻨﺎﻩ
... إن ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺷﺮاط اﻟﺴﺎﻋﺔ: وﻳﻘﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻜﻮن آﺧﺮ اﻟﺰﻣﺎن ﻣﻦ ﻫﺪم اﳊﺒﺸﺔ إﻳﺎﻩ وإﻟﻘﺎء أﺣﺠﺎرﻩ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ إن ﺻﺢ،ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ
Tefsîru Abdirrezzâk, II, 405; Taberî, Câmiu’l-beyân, XVIII, 615; Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, VII, 503:
. ﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ ﻓﻴﻪ ﺷﻲء:ﻋﻦ ﳎﺎﻫﺪ
Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, VII, 503:
 وأﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ، وﻻ ﻳﺮدﻩ اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﻷﻧﻪ ﻓﺴﺮﻩ ﺗﻔﺴﲑ ﻣﻌﲎ. وﻫﺬا ﻳﺮدﻩ اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ اﻧﺘﻬﻰ: ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ.أو اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻖ ﻓﻴﻪ رﻗﺎب اﳌﺬﻧﺒﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﺬاب
 وﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻌﺘﻘﺎ أن ﻳﻘﺎل، وﻧﺴﺐ اﻹﻋﺘﺎق إﻟﻴﻪ ﳎﺎزا إذ ﺑﺰﻳﺎرﺗﻪ واﻟﻄﻮاف ﺑﻪ ﳛﺼﻞ اﻹﻋﺘﺎق،اﻹﻋﺮاب ﻓﻸن اﻟﻌﺘﻴﻖ ﻓﻌﻴﻞ ﲟﻌﲎ ُﻣ ْﻔﻌِﻞ أي ُﻣ ْﻌﺘِﻖ رﻗﺎب اﳌﺬﻧﺒﲔ
. ﻳﻌﺘﻖ ﻓﻴﻪ رﻗﺎب اﳌﺬﻧﺒﲔ:ﻓﻴﻪ
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Haram, Beled-i [3402] Haram, Meş‘ar-i Haram, Şehr-i Haram vesâire
gibi muhterem kıldığı şeylere riayetin vücûbunu bilerek ve mûcebince
amel ederek ihtiram ederse { }ﻓَ ُﻬ َﻮ َﺧ ْﻴ ٌﺮ ﻟ َُﻪ ِﻋ ْﻨ َﺪ َرﺑّ ِ ۪ﻪRabbi indinde o onun için
hayırdır1. A Âhirette o tâzimin hayrını görür.
{ﺎم
ْ ﻜ ُﻢ
ُ َ }وﺍُ ِﺣﻠ َّْﺖ ﻟ
ُ َاﻻ َْﻧﻌ
َ Size ise en‘âm hep helâl kılındı A hurumâttan
değildir. Sûre-i En‘âm’da beyan olunduğu üzere bahîre, sâibe, vasîle,
hâm yok, semâniyete ezvâc hepsi helâl { }اِ َّﻻ َﻣﺎ ﻳُ ْﺘﻠٰﻰ َﻋﻠ َ ْﻴﻜُ ْﻢancak üzerinize
tilâvet olunan müstesnâ A ki bu da Sûre-i Mâide’nin başında tafsil
olunduğu üzere meyte, dem, hınzır2, ِاﻪﻠﻟ
[5/3]. ﺎﺟﺘَ ِﻨ ُﺒﻮﺍ
ّٰ ِ’و َﻣٓﺎ ُاﻫِ َّﻞ ﻟِﻐَ ْﻴﺮdır
َ
ْ َ}ﻓ
{اﻻ َْوﺛَﺎ ِن
ْ  اﻟﺮِ ْﺟ َﺲ ِﻣ َﻦbinâen‘aleyh pislikten, evsândan ictinab ediniz A yani
ّ
meyte gibi hissî ve maddî pisliklerden ictinab ile beraber nusub u asnâm
gibi mânevî pisliklerden de sakınınız. O en‘âmı ismullah ile kesiniz de
Allah’tan başkasının nâmına kesip pis etmeyiniz ve Beyt’i de putlardan
3
tathir ediniz {ِاﻟﺰور
ُّ ﺍﺟﺘَ ِﻨ ُﺒﻮﺍ ﻗَ ْﻮ َل
َ tezvir sözden de ictinab eyleyiniz A yalanı
ْ }و
söylemediğiniz gibi tervic de etmeyiniz, tezvîrâttan uzak olunuz. Yani
evsâna tapmak da yalancı şâhidlik kabîlinden tezvîrâttır, hatta tezvîrâtın
başıdır. Bir de Allah’ın haram kılmadığı şeylere haram demekten; “bahîre,
sâibe, vasîle, hâm haramdır” demek gibi yalan sözlerden ve akidelerden
sakının ve böyle pisliklerden son derece ihtiraz etmek lâzımdır. Şöyle ki:

{ِ}ﺣﻨَ َﻔٓﺎءَ ِ ّٰﻪﻠﻟ
ُ Allah için hunefâ olmak A her dinden çekilip ihlâs ile
4
tevhîd-i Hakk’a sarılmış bir cemaat olmak {ﻴﻦ ﺑ ِ ۪ﻪ
َ  }ﻏَ ْﻴ َﺮ ُﻣ ْﺸﺮِ ۪ﻛO’na hiç şirk
koşmamak suretiyle {ِﺎﻪﻠﻟ
ّٰ ِ }و َﻣ ْﻦ ﻳُ ْﺸﺮِ ْك ﺑ
َ [3403] ve her kim Allah’a şirk koşarsa
ِ
ِ ٓ  }ﻓَﻜَﺎَﻧ َّ َﻤﺎ َﺧﺮَّ ﻣ َﻦ اﻟﺴ َﻤsanki semâdan sukūt etmiş { }ﻓَﺘَ ْﺨﻄ َ ُﻔ ُﻪ اﻟﻄ َّﻴﺮde onu
{ﺎء
ُ ْ
َّ
kuşlar didikliyor {ٍاﻟﺮ ُﺢ ۪ﻓﻲ َﻣﻜَﺎ ٍن َﺳ ۪ﺤﻴﻖ
۪ ِ }اَ ْو ﺗ َ ْﻬﻮ۪ي ﺑِﻪveyahut rüzgâr onu uzak
ّ
bir yere sürüklüyor gibidir. A Şirk böyle mühliktir. İnsanın kalbini didik
didikler, uçurumlara sürükler.
{ﻚ
َ ِ  } ٰذﻟBu böyle {ِاﻪﻠﻟ
ّٰ }و َﻣ ْﻦ ﻳُﻌَ ِﻈّ ْﻢ َﺷﻌَٓﺎﺋ ِ َﺮ
َ hâlbuki her kim Allah’ın şe‘âirine
ِ ُ  }ﻓَﺎِﻧَّﻬَﺎ ِﻣ ْﻦ ﺗ َ ْﻘ َﻮى ا ْﻟ ُﻘﻠmuhakkak
-muhterem kıldığı alâime- tâzim ederse {ﻮب

1
2
3
4

B: “onun hayırlıdır”.
M: “H.”; B -“hınzır”.
B: “yalnız”.
B: “şerîk”.
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o ta‘zîmât kalblerin takvâsındandır. A Esbâb-ı vikāyesinden ve
korunmasındandır. Binâen‘aleyh şe‘âirden olan hac hediylerine, o büyük
kurbanlara tâzim etmeli, hürmetle bakmalı ve onları ancak Allah’ın ismini
zikrederek kurban etmelidir. { }ﻟَﻜُ ْﻢ ۪ﻓﻴﻬَﺎSizin için onlarda A yani o şe‘âirde,
ِ
o hedâyâda {ـﻊ اِﻟٰٓﻰ اَ َﺟﻞٍ ُﻣ َﺴ ًّﻤﻰ
َ muayyen bir zamana kadar birtakım
ُ }ﻣﻨَﺎﻓ
1
menfaatler vardır A Sağımından, dölünden, tüyünden, hizmetinden
ِ }ﺛُﻢَّ َﻣ ِﺤﻠ ُّـﻬَٓﺎ اِﻟ َﻰ ا ْﻟﺒَﻴ
vesâiresinden bir vakte kadar birçok istifadeler edilir. ﺖ
ْ
{ ا ْﻟﻌَ ۪ﺘﻴ ِﻖSonra da ecellerinin yetimi Beyt-i Atîk’e kadar varır. A Mina’da
kurban olurlar ki bu da menfa‘at-i uhreviyeleridir. Binâen‘aleyh böyle
mübarek şeylere tâzim edilmez mi? Bunlar, yaradanı Allah’tan başkasının
nâmına nasıl2 kesilir? Başkaları bunların bir kılını yaratabilir mi? Burada
Beyt-i Atîk fâsılasının tercî‘i Kâbe’nin müşriklerden tahlîsiyle putlardan
tathîri kaziyyesini tekiddir. Bunların Beyt-i Atîk’e kadar varmalarının
ِ Biz her ümmet için bir mensek,
hikmetine gelince: {ﻜﺎ
ً }وﻟﻜُ ّ ِﻞ اُﻣَّﺔٍ َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ َﻣ ْﻨ َﺴ
َ
ِ
yani bir ibadet ve kurban yeri yaptık ki اﻪﻠﻟِ َﻋﻠٰﻰ َﻣﺎ َر َزﻗَ ُﻬ ْﻢ
ّٰ َاﺳﻢ
ْ }ﻟﻴَ ْﺬכ ُُﺮوﺍ
ِ
{ِاﻻ َْﻧﻌَﺎم
ْ ِ۪ﻴﻤﺔ
َ  ﻣ ْﻦ ﺑَﻬkendilerine rızık [3404] ettiği en‘âm behîmeleri üzerine
ِ  }ﻓَﺎِﻟٰﻬﻜُ ْﻢ اِﻟ ٌٰﻪ َوİmdi hepinizin ilâhı bir
Allah’ın ismini zikretsinler için. {ﺍﺣ ٌﺪ
ُ
ilâhtır. A Her ümmet için bir mensek yaptığı gibi sizin için de yapmıştır.
{ـﻪ ٓ اَ ْﺳﻠِ ُﻤﻮﺍ
ُ َ  }ﻓَﻠBinâen‘aleyh ancak O’na -O vâhid olan ilâha- islâm ediniz A
ihlâs ile ibadet ediniz de zikrinizi, kurbanınızı şirk ile şâibedâr etmeyiniz
{ﻴﻦ
َ }وﺑ َ ِّﺸﺮِ ا ْﻟ ُﻤ ْﺨ ِﺒ ۪ﺘ
َ bir de o mütevâzıları müjdele A yâ Muhammed ﻳﻦ
َ }اَﻟ َّ۪ﺬ
{ﺖ ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ
ّٰ َ اِذَا ذُכِﺮki Allah denilince kalbleri çarpar A Celâl-i
ْ َ اﻪﻠﻟُ َو ِﺟﻠ
Kibriyâ’nın derhâl yüreklerinde parladığını hissederler. ﺍﻟﺼﺎﺑ ِ ۪ﺮ َﻦ َﻋﻠٰﻰ َﻣٓﺎ
َ
َّ }و
ِ
۪
{ﺻﺎﺑ َ ُﻬ ْﻢ
ََ  اKendilerine isabet eden zahmetlere karşı da sabırlıdırlar }وﺍ ْﻟ ُﻤﻘﻴﻤﻲ
َ
ِ
ِ
ﺎﻫ
ﻨ
ﻗ
ز
ر
ﺎ
ﻤ
ﻣ
}و
Ve
nasip
ettiğimiz
{ِ اﻟﺼﻠٰﻮ
ve
namaza
müdâvimdirler.
{
ﻮن
ﻘ
ﻔ
ﻨ
ﻳ
ﻢ
َ ُ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َّ َ
َّ
rızıklarından infak ederler A zekât, sadaka verirler, kurban keser3
it‘âm ederler. {}وﺍ ْﻟ ُﺒ ْﺪ َن
َ Bedeneleri de A o bedenlileri, yani en‘âmın iri
gövdelilerini ki hareme ihdâ olunan develerdir,  َواﻟْﺒـََﻘَﺮة َﻋ ْﻦ َﺳﺒـَْﻌ ٍﺔ،اﻟْﺒَ َﺪﻧَﺔ َﻋ ْﻦ َﺳﺒـَْﻌ ٍﺔ
hadîs-i şerîfi4 mûcebince sığır da deve gibi yedi kişiden kurban edilmek
1
2
3
4

B: “var”.
B -“nasıl”.
B: “keserler”.
Muvatta’, Dahâyâ, 9; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, III, 293; Müslim, Hac, 350:

Hak Dini Kur’an Dili

câiz olduğu cihetle şer‘an sığırlar dahi bedene cinsinden ma‘duddur.
{ِاﻪﻠﻟ
ُ َ ﺎﻫﺎ ﻟ
ّٰ ِﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َﺷﻌَٓﺎﺋِﺮ
َ َ}ﺟﻌَ ْﻠﻨ
َ Sizin için Allah şe‘âirinden kıldık A yani Allah’ın
size teşrî‘ ettiği dinin tecelliyâtını iş‘âr için alâiminden kıldık ﻜ ْﻢ ۪ﻓﻴﻬَﺎ
ُ َ }ﻟ
{ َﺧ ْﻴ ٌﺮsizin için onlarda hayır vardır. A Bâlâda iş‘âr olunduğu üzere dînî
ِ ّٰ َ }ﻓَﺎ ْذכُﺮوﺍ اﺳﻢBinâen‘aleyh onlar
dünyevî menfaat vardır. {ﺍف
َّ ٓ َﺻﻮ
ُ
َ اﻪﻠﻟ َﻋﻠ َ ْﻴﻬَﺎ
ْ
dikili iken üzerlerine ismullâhı zikrediniz A yani ismullâhı zikrederek
[3405] kurban ediniz. Bu suretle kurban deveye mahsustur. Deve ayakta
iken elinin biri bağlanıp gerdanından boğazlanır ki buna “nahr” tesmiye
edilir. Ma‘amâfîh çene altından zebhi de câizdir. Sığır ve koyun, keçi ise
yatırılıp üç ayağı bağlanarak zebh olunur. Nahr veya zebhte ismullâhın
zikri de ﻚ
َ ﻚ إِﻟَْﻴ
َ  اﻟﻠّﻬﻢ ِﻣْﻨ، ﺑﺴﻢ اﷲ واﷲ أﻛﺒﺮdenilmektir ki “Allah’ın ismiyle,
Allah en büyük, yâ Allah senden ve sana” demektir. {ﺖ ُﺟﻨُﻮﺑُﻬَﺎ
ْ َ}ﻓَﺎِذَا َو َﺟﺒ
Binâen‘aleyh yanları yere düştüğünde A ki rûhu çıkmıştır. {}ﻓَﻜُﻠُﻮﺍ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ
Artık onlardan yiyiniz A yani her şeyini değil, yenilmesi câiz olan bazı
aksâmından yiyiniz {َّ}وﺍَﻃْﻌِ ُﻤﻮﺍ ا ْﻟﻘَﺎﻧِـﻊَ َوﺍ ْﻟ ُﻤ ْﻌﺘَﺮ
َ kanaatkâra ve dilenene it‘âm
da ediniz {ﻜ ْﻢ
ُ َ ﺎﻫﺎ ﻟ
َ ِ  }ﻛَ ٰﺬﻟBiz onları size böyle1 teshîr ettik A o iri
َ َ ﻚ َﺳ َّﺨ ْﺮﻧ
hayvanları böyle musahhar kıldık {ون
َ  }ﻟ َﻌَﻠَّﻜُ ْﻢ ﺗ َ ْﺸﻜُ ُﺮo teshîr her istediğinizi
yapasınız diye değil, şükredesiniz diyedir. Bir o hayvanların iriliklerine bir
de insanın küçüklüğüne bakmalı da mâneviyetin karşısında maddiyetin
nasıl zebun kaldığını görmeli ve Allah teâlâ’nın insana verdiği nimet ve
kudretin kadrini bilmeli de Allah’a şükretmelidir.
Muhyiddin-i Arabî Hazretleri demiştir ki: “Mina kurban mahalli
kılınmıştır. Nahr Mina’da olur. Mina ümniyyeye ermektendir. Zira meşrû
münâya eren gayeye ermiş demektir. Ve kurbanları nahrda insânî ecsâmın
tagaddîsi için hayvânî cisimleri tedbirden rûhlarını itlâf vardır ki onlar
tefrik olunurken rûhları nazar eder. O bedenleri deve, sığır olarak tedbir
ettikten sonra insânî olarak tedbir eyler. Bu bir dakīk meseledir ki Allah
basiretlerini tenvir etmiş olan ehlullahdan mâ‘adâsı tefattun edemez.”2
1
2

. واﻟﺒﻘﺮة ﻋﻦ ﺳﺒﻌﺔ، ﳓﺮﻧﺎ ﻣﻊ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﺎم اﳊﺪﻳﺒﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﺔ ﻋﻦ ﺳﺒﻌﺔ:ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ أﻧﻪ ﻗﺎل
B: “öyle”.
İbn Arabî, el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye, I, 754. Krş. Âlûsî, Rûhu’l-meânî, IX, 152-153:
ﻗﺪ ﻗﻠﻨﺎ إن ﻣﲎ ﻣﻦ ﺑﻠﻮع اﻷﻣﻨﻴﺔ وﻣﻦ ﺑﻠﻎ اﳌﲎ اﳌﺸﺮوع ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻓﺠﻌﻠﻪ ﳏﻼ ﻟﻠﻘﺮاﺑﲔ وﻫﻮ إﺗﻼف أرواح ﻋﻦ ﺗﺪﺑﲑ أﺟﺴﺎم ﺣﻴﻮاﻧﻴﺔ ﻟﻴﺘﻐﺬى ﺎ
أﺟﺴﺎم إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﻨﻈﺮ أرواﺣﻬﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺣﺎل ﺗﻔﺮﻳﻘﻬﺎ ﻓﺘﺪﺑﺮﻫﺎ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﺑﺮﻫﺎ إﺑﻼ أو ﺑﻘﺮا أو ﻏﻨﻤﺎ وﻫﺬﻩ ﻣﺴﺄﻟﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﱂ ﻳﺘﻔﻄﻦ ﳍﺎ إﻻ ﻣﻦ ﻧﻮر اﷲ
.ﺑﺼﲑﺗﻪ ﻣﻦ أﻫﻞ اﷲ
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Buna nasıl şükretmeli? {ﻮﻣﻬَﺎ َو َﻻ ِد َﻣٓﺎ ُؤ ۬ َﻫﺎ
َ َ }ﻟ َْﻦ ﻳَﻨOnların [3406] ne
ّٰ ﺎل
ُ اﻪﻠﻟ َ ﻟ ُ ُﺤ
etleri ne kanları Allah’a ermez A rızâsına nâil olamaz {}و ٰﻟ ِﻜ ْﻦ ﻳَﻨَﺎﻟ ُ ُﻪ اﻟﺘ َّ ْﻘ ٰﻮى ِﻣ ْﻨﻜُ ْﻢ
َ
velâkin ona sizden olan o takvâ erer. A Sizin mâneviyetinizden gelen,
kalblerinizi Allah’ın emrine imtisâl ve tâzime ve O’na ihlâs ile tekarruba
davet eden takvânızdır ki indallah kabûle karîn ve rızâsına nâil olur.

{ﻚ َﺳ َّﺨﺮَﻫَﺎ ﻟَﻜُ ْﻢ
َ ِ  }ﻛَ ٰﺬﻟOnları böyle teshîr etti ki {اﻪﻠﻟ َ َﻋﻠٰﻰ َﻣﺎ ﻫَ ٰﺪﻳﻜُ ْﻢ
ّٰ }ﻟِﺘُﻜَ ّ ِﺒ ُﺮوﺍ
size verdiği hidâyet ve muvaffakiyetten dolayı Allah’ı büyükleyesiniz A
onları teshîr etmek yolunu öğretip esbâbını bahşeden ve tekarrubun
keyfiyetine irşad eyleyen nimetinin celâletini ve kudretinin azametini
tanıyıp büyüklükte birliğini hem kalben hem kavlen hem fiilen tekbir ile
ilan edesiniz {ﻴﻦ
َ }وﺑ َ ِّﺸﺮِ ا ْﻟ ُﻤ ْﺤ ِﺴ ۪ﻨ
َ bir de muhsinleri müjdele A yâ Muhammed!
Zira:

ِ
ِ
ِ
ﻮن
ّٰ ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ ۜ اِ َّن
ّٰ اِ َّن
َ ُ ﻳﻦ ﻳُ َﻘﺎﺗَﻠ
َ ﴾ ُا ِذ َن ﻟﻠ َّ۪ﺬ٣٨﴿ ٍﺐ ُﻛ َّﻞ َﺧﻮَّﺍ ٍن ﻛَ ُﻔﻮ ۟ر
َ ـﻊ َﻋ ِﻦ اﻟ َّ ۪ﺬ
ُ اﻪﻠﻟ َ ﻳُ َﺪاﻓ
ُّ اﻪﻠﻟ َ َﻻ ﻳُﺤ

ِ
ِ
ﻳﻦ اُ ْﺧﺮِ ُﺟﻮﺍ ِﻣ ْﻦ ِدﻳَﺎرِﻫِ ْﻢ ﺑِﻐَ ْﻴﺮِ َﺣ ٍّﻖ اِ َّ ٓﻻ
ّٰ ﺑِﺎَﻧ َّ ُﻬ ْﻢ ﻇُﻠِ ُﻤﻮﺍ ۜ َوﺍ َّن
َ ﴾ اَﻟ َّ ۪ﺬ٣٩﴿ ۙ ﻳﺮ
ٌ اﻪﻠﻟ َ َﻋﻠٰﻰ ﻧ َ ْﺼﺮِﻫ ْﻢ ﻟَﻘَ ۪ﺪ

ِ
ِ ّٰ اﻪﻠﻟ ۜ وﻟ َﻮ َﻻ د َ ْﻓﻊ
ﺍت
َ ﺎس ﺑ َ ْﻌ
ْ ﻀ ُﻬ ْﻢ ﺑِﺒَ ْﻌ ٍﺾ ﻟ َُﻬ ِّﺪ َﻣ
ٌ ﺻﻠ َ َﻮ
ْ َ ُ ّٰ اَ ْن ﻳ َ ُﻘﻮﻟُﻮﺍ َرﺑُّﻨَﺎ
ُ ﺻ َﻮﺍﻣ
ُ
َ ــﻊ َوﺑِﻴَ ٌﻊ َو
َ ﺖ
َ َّ اﻪﻠﻟ اﻟﻨ
ِ ّٰ وﻣﺴﺎ ِﺟ ُﺪ ﻳ ْﺬכَﺮ ۪ﻓﻴﻬﺎ اﺳﻢ
۪ﻳﺰ
ّٰ اﻪﻠﻟُ َﻣ ْﻦ ﻳ َ ْﻨ ُﺼ ُﺮ ُه ۜ اِ َّن
ّٰ ﻴﺮﺍۜ َوﻟ َﻴَ ْﻨ ُﺼ َﺮ َّن
ٌّ ِاﻪﻠﻟ َ ﻟَﻘَﻮ
ً اﻪﻠﻟ ﻛَ ۪ﺜ
ُ ْ َ ُ
ٌ ي َﻋﺰ
ُ
َ َ َ
ِ ﴾ اَﻟ َّ۪ﺬ٤٠﴿
ِ ض اَﻗَﺎﻣﻮﺍ اﻟﺼ ٰﻠﻮ َ َو ٰﺍﺗَﻮﺍ اﻟﺰَّ ٰﻛﻮ َ َوﺍ َ َﻣﺮوﺍ ﺑِﺎ ْﻟ َﻤﻌﺮ
ِ اﻻ َْر
وف
ْ ﺎﻫ ْﻢ ﻓِﻲ
َ
ُ ْ
ُ
ُ
ُ
ُ َّ ﻳﻦ ا ْن َﻣﻜَّﻨ
َّ
﴾٤١﴿ ِاﻻ ُ ُﻣﻮر
ْ َُوﻧَﻬَ ْﻮﺍ َﻋ ِﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﻨﻜَﺮِۜ َو ِ ّٰﻪﻠﻟِ َﻋﺎﻗِﺒَﺔ

[3407] Meâl-i Şerîfi
Haberiniz olsun ki Allah iman edenler tarafından müdafaa edecektir,
çünkü Allah herhangi bir hâini, nankörü sevmez (38). İzin verildi
o kendilerine kıtal edilenlere, çünkü onlara zulmolundu ve şüphesiz
ki Allah onları muzaffer kılmaya her hâlde kādirdir (39). Onlar
ki “Rabbimiz bir Allah’tır” demelerinden başka bir sebep, bir hak
olmaksızın diyarlarından çıkarıldılar. Allah’ın da nâsın bir kısmını
bir kısmıyla defʿ etmesi olmasa idi her hâlde manastırlar, kiliseler,
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havralar, mescidler yıkılırdı ki bunlarda Allah’ın ismi çok zikrolunur
ve elbette Allah kendine nusret edeni mansur kılacaktır, şüphe yok
ki Allah çok kuvvetli, çok izzetlidir (40). Onlar ki şayet kendilerini
Arz’da makām-ı iktidâra getirirsek namazı kılarlar, zekâtı verirler,
mâruf ile emir ve münkerden nehiy ederler, bütün umûrun âkıbeti de
sırf Allah’a aittir (41).
ِ
{َ اﻪﻠﻟ
ّٰ  }اِ َّنMuhakkak ki Allah {ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ
َ ـﻊ َﻋ ِﻦ اﻟ َّ ۪ﺬ
ُ  }ﻳُ َﺪاﻓiman edenlerden
müdafaa eder. A Mü’minlerden kâfirlerin taarruzlarını def‘ eder.
Binâen‘aleyh bâlâda söylendiği üzere Allah yolundan ve hacdan men‘e
kıyam eden ve edecek olan kâfirlere karşı müdafaaya hüsn-i suretle
ِ
hazırlansınlar. [3408] {ٍﺐ ﻛُ َّﻞ َﺧﻮَّﺍ ٍن ﻛَ ُﻔﻮر
ّٰ  }اِ َّنŞüphe yok ki Allah hiçbir
ُّ اﻪﻠﻟ َ َﻻ ﻳُﺤ
hâin nankör kümesini sevmez A yani emânâtına hıyanet, nimetlerine
nankörlük edenlerin hiçbirini sevmez, cemiyetlerini müdafaa etmez,
bilakis def‘lerine hak verir. Onun için:
ِ ِ
{ﻮن
َ ُﻳﻦ ﻳُ َﻘﺎﺗَﻠ
َ  } ُاذ َن ﻟﻠ َّ۪ﺬMukātele olunanlara izin verildi A hâin kâfirler
tarafından kıtâle maruz kalan mü’minler onlara karşı harb u kıtâle mezun
kılındılar { }ﺑِﺎَﻧ َّ ُﻬ ْﻢ ﻇُﻠِ ُﻤﻮﺍçünkü zulmolundular A Resûlullah ve ashâbına
müşrikler ezâ ediyorlardı. Ashâb kimi darp olunmuş kimi yaralanmış bir
hâlde gelirler, Aleyhissalâtü vesselâm’a tezallüm ederlerdi. “Sabrediniz,
çünkü kıtal ile emrolunmadım” buyururlardı1, nihâyet hicret ettiler bu
âyet nâzil oldu ki kıtal hakkında ilk nâzil olan âyettir.2 (Sûre-i Bakara’da
ِ Ve
3
ِ ّٰ ﻴﻞ
ِ
ِ ۪ َوﻗَﺎﺗِﻠُﻮﺍ ۪ﻓﻲ َﺳﺒbak [2/190]). {ﻳﺮ
ﻳﻦ ﻳُﻘَﺎﺗِﻠُﻮﻧَﻜُ ْﻢ
ّٰ }وﺍ َّن
َ اﻪﻠﻟ اﻟ َّ۪ﺬ
َ
ٌ اﻪﻠﻟ َ َﻋﻠٰﻰ ﻧ َ ْﺼﺮِﻫ ْﻢ ﻟَﻘَ ۪ﺪ
şüphe yok ki Allah onlara, o mü’minlere nusret etmeye, muzaffer kılmaya
elbette kādir, çok kādirdir. A Binâen‘aleyh kâfirler çok, mü’minler az
nasıl mukātele edebilirler gibi şüpheye düşmemelidir.
1
2

3

M: “buyurdu”.
Sa lebî, el-Keşf ve’l-beyân, XVIII, 372:
 ﻛﺎن ﻣﺸﺮﻛﻮا أﻫﻞ ﻣﻜﺔ ﻳﺆذون أﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻼ ﻳﺰاﻟﻮن ﳚﻴﺌﻮن ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﻀﺮوب وﻣﺸﺠﻮج ﻓﻴﺸﻜﻮ ﻢ إِ َﱃ رﺳﻮل:ﻗﺎل اﳌﻔﺴﺮون
ِ ﺣﱴ ﻫﺎﺟﺮ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إِ َﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ
ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ وﻫﻲ
 »اﺻﱪوا ﱢ:اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻴﻘﻮل ﳍﻢ
ﻓﺈﱐ ﱂ أؤﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﺘﺎل« ﱠ
.أول آﻳﺔ أذن اﷲ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺘﺎل
ِ ﱠ
M ve B: “ﺬﻳﻦ ﻳـَُﻘﺎﺗِﻠُﻮﻧَ ُﻜ ْﻢ
َ ”ﻗَﺎﺗﻠُﻮا اﻟ.
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{ﻳﻦ
ّٰ }اُ ْﺧﺮِ ُﺟﻮﺍ ِﻣ ْﻦ ِدﻳَﺎرِﻫِ ْﻢ ﺑِﻐَ ْﻴﺮِ َﺣ ٍّﻖ اِ َّ ٓﻻ اَ ْن ﻳ َ ُﻘﻮﻟُﻮﺍ َرﺑُّﻨَﺎ
َ  }اَﻟ َّ۪ﺬO mazlumlar ki {ُاﻪﻠﻟ
“Rabbimiz Allah” demelerinden başka bir sebep olmaksızın mallarından
ِ ّٰ }وﻟ َﻮ َﻻ دَ ْﻓﻊ
ve diyarlarından bi-gayr-i hak çıkarıldılar. {ﻀ ُﻬ ْﻢ ﺑِﺒَ ْﻌ ٍﺾ
َ ﺎس ﺑ َ ْﻌ
ْ َ
ُ
َ َّ اﻪﻠﻟ اﻟﻨ
Ve eğer Allah nâsın bir kısmını bir kısmıyla def‘ etmese idi A mütecâviz
zâlimleri, müfsidleri, kâfirleri âdillerle, sâlihlerle, mü’minlerle def‘
ِ
۪
ِ
etmesi olmasa idi ِاﻪﻠﻟ
ّٰ اﺳ ُﻢ
ْ }ﻟ َُﻬ ِّﺪ َﻣ
ٌ ﺻﻠ َ َﻮ
ُ ﺻ َﻮﺍﻣ
َ ــﻊ َوﺑِﻴَ ٌﻊ َو
َ ﺖ
ْ ﺍت َو َﻣ َﺴﺎﺟ ُﺪ ﻳُ ْﺬכ َُﺮ ﻓﻴﻬَﺎ
{ﻴﺮﺍ
ً  ﻛَ ۪ﺜsavma‘alar, bî‘alar, salutalar, ve içinde ismullah çok zikrolunan
mescidler yıkılırdı. A Nitekim o def‘ yapılmayan [3409] yerlerde ilhad
görülmektedir. “Savma‘a” esasen tepesi sivri mürtefi‘ binâ demektir ki
İslâm’dan evvel Nasârâ râhiplerinin manastırlarına ve Sâbi’e sofularının
zâviyelerine ıtlak edilirdi. Sonra Müslümanların ezan yerleri olan
minarelerde de kullanıldı. Fakat burada murad, Nasârânın manastırları
veya Sâbi’enin zâviyeleridir. “Bî‘a” Nasârâ ibadethânesi olan kilise
demektir. “Salât” burada İbrânice “saluta” mu‘arrebidir ki Yahudîlerin
namazgâhı, yani havra demektir. Görülüyor ki mescidler, içinde
ismullâhın kesîren zikredilir olmasıyla tavsif edilmiştir ki bunda iki nükte
vardır. Birisi İslâm ibadetinde ismullâhın çok zikredilmesi maksûd-ı aslî
olduğunu tasrih, ikincisi de diğerlerinin vaz‘-ı aslî olan zikrullahtan udûl
ile başka maksatlarda isti‘mâl olunduğuna işarettir.
Hâsılı Allah, dindar olanları mütecâvizlerin def‘ine sevketmese, ehl-i
imana harp hakk u salâhiyeti vermese idi manastırlar ve zâviyeler, kiliseler
ve havralar ve içinde Allah ismi kesîren zikredilen mescidler bütün hedm
olunurdu; dinsizlerin taarruzu hiçbirini bırakmaz, Sûre-i Bakara’da
geçtiği üzere Arz fâsid olurdu. Bütün bunların mahfûziyet1 ve selâmeti
müdafaalarıyla mütenâsibdir. O hâlde bütün bunların himâyesini
istihdaf eden İslâm’ın hakk-ı müdafaası evleviyetle sâbittir. }وﻟ َﻴَ ْﻨ ُﺼ َﺮ َّن
َ
{اﻪﻠﻟُ َﻣ ْﻦ ﻳ َ ْﻨ ُﺼ ُﺮ ُه
Ve
elbette
Allah,
ona
nusret
edeni
mansur
kılar.
A
Allah’a
ّٰ
nusret dinine nusret demektir. Zira din ef‘âl-i ihtiyâriyeye ta‘alluk ettiği
cihetle ol babda maksûdun husûlü için irâde-i ilâhiyenin ta‘alluku abdin
1

B: “mahfûziyeti”.
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irâde-i cüz’iyesine mu‘allak olduğundan kulların irâde-i cüz’iyelerini sarf
ile sa‘yleri irâde-i ilâhiyenin incâzına vesile olmak itibariyle bir nusret
gibidir. Onun için mü’minlere müdafaa vaad eden Allah teâlâ, nusretinin
kat‘î tahakkukunu onların nusretine, yani çalışmalarına rabt eylemiştir.
Yoksa1 {۪ﻳﺰ
ّٰ [ }اِ َّن3410] muhakkak ki Allah hiç şüphesiz Kavî’dir,
ٌّ ِاﻪﻠﻟ َ ﻟ َ َﻘﻮ
ٌ ي َﻋﺰ
Azîz’dir. A Nusrete ihtiyâcı yoktur. Ve nusret ettiği muazzez ve gayr-i
mağlubdur.

ِ
ِ اﻻ َْر
{ﻳﻦ
ْ ﺎﻫ ْﻢ ﻓِﻲ
َ  }اَﻟ َّ ۪ﺬOnlara -izin ve nusret- ki {ض
ُ َّ  }ا ْن َﻣﻜَّﻨBiz onları Arzda
temkin edersek A yani makām-ı iktidâra getirir, icrâ-yı hükûmet ettirirsek
ِ
{َ اﻟﺼﻠٰﻮ َ َوﺍٰﺗ َ ُﻮﺍ اﻟﺰَّ ٰﻛﻮ
َ
ُ َ }اَﻗnamazı ikāme ve zekâtı i‘tâ ederler }وﺍ َ َﻣ ُﺮوﺍ ﺑِﺎ ْﻟ َﻤ ْﻌ ُﺮوف
َّ ﺎﻣﻮﺍ
{ِ َوﻧَﻬَ ْﻮﺍ َﻋ ِﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﻨﻜَﺮemr bi’l-ma‘rûf, nehy ani’l-münker yaparlar A meşrû,
müstahsen tanınacak şeylerle emir; nâmeşru, çirkin, merdud şeylerden
nehyederler. Mevki‘-i iktidâra geçince ahlâklarını bozmaz, dinden,
adaletten inhiraf etmez evliyâ-yı umûr olurlar. Fi’l-hakīka hulefâ-i râşidîn
böyle olmuşlardı. Ma‘amâfîh {}و ِ ّٰﻪﻠﻟِ َﻋﺎﻗِﺒَﺔُ ْاﻻ ُ ُﻣﻮرdur.
َ

ِ
﴾٤٣﴿ ﻮط
ۙ ٍ ُ ﻴﻢ َوﻗَ ْﻮ ُم ﻟ
ٍ ُﺖ ﻗَ ْﺒﻠ َ ُﻬ ْﻢ ﻗَ ْﻮ ُم ﻧ
َ ﴾ َوﻗَ ْﻮ ُم اِ ْﺑ ٰﺮ ۪ﻫ٤٢﴿ۙ ُﻮح َو َﻋﺎدٌ َوﺛ َ ُﻤﻮد
ْ َ َوﺍ ْن ﻳُﻜَ ّ ِﺬﺑُﻮ َك ﻓَ َﻘ ْﺪ ﻛَﺬَّﺑ
ِ
﴾٤٤﴿ ِﺎن ﻧ َ ۪ﻜﻴﺮ
َ َﻒ ﻛ
َ ﺖ ﻟ ِ ْﻠﻜَﺎﻓِ ۪ﺮ َﻦ ﺛُﻢَّ اَ َﺧ ْﺬﺗُ ُﻬ ْﻢ ۚ ﻓَﻜَ ْﻴ
ُ ﻮﺳﻰ ﻓَﺎ َْﻣﻠ َ ْﻴ
ٰ ب ُﻣ
َ ﺎب َﻣ ْﺪﻳ َ َﻦ ۚ َوﻛُ ّﺬ
ُ َوﺍ َ ْﺻ َﺤ

ِ
ِ ﺎﻫﺎ َوﻫِﻲ ﻇ َﺎﻟ ِ َﻤﺔٌ ﻓَﻬِﻲ َﺧﺎوِ َﺔٌ َﻋﻠٰﻰ ﻋﺮ
وﺷﻬَﺎ َوﺑ ِ ْﺌﺮٍ ُﻣﻌَﻄ َّـﻠَﺔٍ َوﻗَ ْﺼﺮٍ َﻣ ۪ﺸﻴ ٍﺪ
َ َﻓَﻜَﺎ َّﻳ ِ ْﻦ ﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺮ َﺔٍ اَ ْﻫﻠَ ْﻜﻨ
ُ ُ
َ
َ

ِ اﻻ َْر
ﻮن ﺑِﻬَﺎ ۚ ﻓَﺎِﻧَّﻬَﺎ
ْ ﻴﺮوﺍ ﻓِﻲ
َ ُض ﻓَﺘَﻜ
َ ان ﻳ َ ْﺴ َﻤ ُﻌ
َ ُ ﻮب ﻳ َ ْﻌ ِﻘﻠ
ٌ َ ﻮن ﺑِﻬَٓﺎ اَ ْو ٰاذ
ُ ﴾ اَﻓَﻠ َ ْﻢ ﻳ َ ۪ﺴ٤٥﴿
ٌ ُﻮن ﻟ َُﻬ ْﻢ ﻗُﻠ
ِ
ِ
ِ ﻚ ﺑِﺎ ْﻟﻌَ َﺬ
اب
ْ َﻻ ﺗ َ ْﻌ َﻤﻰ
َ َ ﴾ َو َ ْﺴﺘَ ْﻌ ِﺠﻠُﻮﻧ٤٦﴿ ِاﻟﺼ ُﺪور
ُ اﻻ َْﺑ َﺼ
ُّ ﻮب اﻟ َّ۪ﺘﻲ ﻓﻲ
ُ ُﺎر َو ٰﻟﻜ ْﻦ ﺗ َ ْﻌ َﻤﻰ ا ْﻟ ُﻘﻠ
ِ
ٍ﴾ َوﻛَﺎ َﻳ ِ ْﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺮ َﺔ٤٧﴿ ون
َ ِ ّﻣﺎ ِﻋ ْﻨ َﺪ َرﺑ
ّٰ ﻒ
َ ﻚ ﻛَﺎ َ ْﻟ ِﻒ َﺳﻨَﺔٍ ِﻣﻤَّﺎ ﺗ َ ُﻌ ُّﺪ
َ َِوﻟ َْﻦ ﻳُ ْﺨﻠ
ً اﻪﻠﻟُ َو ْﻋ َﺪ ُه ۜ َوﺍ َّن ﻳ َ ْﻮ
ّ
ِ
ِ
ِ
﴾٤٨﴿ ۟ ﻴﺮ
ُ اَ ْﻣﻠ َ ْﻴ
ُ ﺖ ﻟ َﻬَﺎ َوﻫ َﻲ ﻇ َﺎﻟ َﻤﺔٌ ﺛُﻢَّ اَ َﺧ ْﺬﺗُﻬَﺎ ۚ َوﺍﻟ ََّﻲ ا ْﻟ َﻤ ۪ﺼ
[3411] Meâl-i Şerîfi
Ve eğer seni tekzib ederlerse emin ol onlardan evvel kavm-i Nûh da
tekzib etti, Âd da, Semûd da (42), kavm-i İbrâhim de kavm-i Lût da
1

B -“Yoksa”.
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(43). Ashâb-ı Medyen de. Mûsâ da tekzib olundu, Ben de o kâfirlere
bir mühlet verdim, sonra da kendilerini tuttum alıverdim, nasıl oldu o
vakit Benim inkârım? (44). Evet, nice memleketler vardı ki Biz onları
zulmetmektelerken helâk ettik de şimdi onlar damlarının üzerine
çökmüş ıpıssız, hem nice muʿattal kuyu ve müşeyyed köşk (45). Ya o
yerde neye seyretmediler ki kendileri için akıllanmalarına sebep olacak
kalbler ve işitmelerine sebep olacak kulaklar olsun. Zira hakikat budur
ki gözler körelmez velâkin sînelerdeki kalbler körelir (46). Bir de senden
acele azab istiyorlar, elbette Allah vaadinde hulf etmez, bununla beraber
Rabbinin indinde bir gün sizin sayacaklarınızdan bin sene gibidir (47).
Zulmetmektelerken kendilerine mühlet verdiğim nice memleket vardı ki
Ben onu tutmuş alıvermiştim, bütün inkılab nihâyet Banadır (48).
[3412]

ِ َّ ُﻗ ْﻞ ﻳٓﺎ اَﻳُّﻬﺎ اﻟﻨ
ِ ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ َو َﻋ ِﻤﻠُﻮﺍ اﻟﺼﺎﻟ ِ َﺤ
ُ َ ـﻤٓﺎ اَﻧَﺎ ۬ ﻟ
ٌ ﺎت ﻟ َُﻬ ْﻢ َﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ
َ َ
َ ﴾ ﻓَﺎﻟ َّ ۪ﺬ٤٩﴿ۚ ﻴﻦ
َ َّ ﺎس اﻧ
ٌ ۪ﻳﺮ ُﻣﺒ
ٌ ﻜ ْﻢ ﻧ َ ۪ﺬ
َّ
ُ
﴾٥١﴿ ﺎب ا ْﻟ َﺠ ۪ﺤﻴ ِﻢ
َ ۪ﻳﻦ اُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ
َ ﻳﻦ َﺳﻌَ ْﻮﺍ ۪ﻓ ٓﻲ ٰاﻳَﺎﺗِﻨَﺎ ُﻣﻌَﺎ ِﺟﺰ
َ ﴾ َوﺍﻟ َّ ۪ﺬ٥٠﴿ َورِ ْز ٌق ﻛَ ۪ﺮ ٌﻢ
ُ ﻚ اَ ْﺻ َﺤ

Meâl-i Şerîfi
De ki: “Ey o bütün insanlar! Ben size ancak açık anlatan bir nezîrim
(49). İmdi iman edip sâlih sâlih iş yapanlar, onlar için hem bir mağfiret
var hem bir rızk-ı kerîm” (50). Âyetlerimiz hakkında muʿâcizlik1 için
koşuşanlar ise işte onlar ashâb-ı cahîm (51).
Böyle de, ve ümniyye tâkip etme. Zira:

ِ ِٓ
ِ َ ِوﻣٓﺎ اَرﺳ ْﻠﻨَﺎ ِﻣﻦ ﻗَﺒﻠ
ُ ﻚ ﻣ ْﻦ َر ُﺳﻮ ٍل َو َﻻ ﻧ َ ِﺒ ّ ٍﻲ ا َّﻻ اذَا ﺗ َ َﻤ ّٰﻨٓﻰ اَ ْﻟﻘَﻰ اﻟ َّﺸ ْﻴﻄ
َۚﺎن ۪ﻓ ٓﻲ اُ ْﻣ ِﻨﻴ َّ ِﺘ ۪ﻪ
ْ ْ
َ ْ َ َ
﴾ ﻟِﻴَ ْﺠﻌَ َﻞ َﻣﺎ٥٢﴿ ۙ ﻴﻢ
ّٰ ﻓَﻴَ ْﻨ َﺴ ُﺦ
ّٰ اﻪﻠﻟُ ٰاﻳَﺎﺗ ِ ۪ﻪ ۜ َو
ّٰ َﺎن ﺛُﻢَّ ﻳُ ْﺤ ِﻜ ُﻢ
ٌ ﻴﻢ َﺣ ۪ﻜ
ٌ ﺍﻪﻠﻟُ َﻋ ۪ﻠ
ُ اﻪﻠﻟُ َﻣﺎ ﻳُ ْﻠ ِﻘﻲ اﻟ َّﺸ ْﻴﻄ
ِ
ِ
ِ
ِ ﻳ ْﻠ ِﻘﻲ اﻟ َّﺸﻴﻄ
ِ َﻳﻦ ۪ﻓﻲ ﻗُﻠُﻮﺑِﻬِ ْﻢ َﻣ َﺮض َوﺍ ْﻟﻘ
ٍ َﻴﻦ ﻟ َ۪ﻔﻲ ِﺷﻘ
ﺎق
ُ ْ
َ ﺎﺳﻴَﺔِ ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ ۜ َوﺍ َّن اﻟﻈ َّﺎﻟ ۪ﻤ
َ َﺎن ﻓ ْﺘﻨَﺔ ً ﻟﻠ َّ۪ﺬ
ٌ
ُ
ِ
ۜ ﺖ ﻟ َُﻪ ُﻗﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ
َ ِ ّﻳﻦ ُاو۫ﺗُﻮﺍ ا ْﻟ ِﻌ ْﻠ َﻢ اَﻧ َّ ُﻪ ا ْﻟ َﺤ ُّﻖ ِﻣ ْﻦ َرﺑ
َ ﻚ ﻓَ ُﻴ ْﺆ ِﻣ ُﻨﻮﺍ ﺑ ِ ۪ﻪ ﻓَ ُﺘ ْﺨ ِﺒ
َ ﴾ َوﻟﻴَ ْﻌﻠ َ َﻢ اﻟ َّ۪ﺬ٥٣﴿ﺑ َ ۪ﻌﻲ
1

M: “muaccizlik”.
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ِ
ِ َاﻪﻠﻟ ﻟ َﻬ
ٍﻳﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮوﺍ ۪ﻓﻲ ِﻣ ْﺮ َﺔ
ٍ ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨٓﻮﺍ اِﻟٰﻰ ِﺻ َﺮ
ُ ﴾ َو َﻻ ﻳ َ َﺰ٥٤﴿ ﺍط ُﻣ ْﺴﺘَ ۪ﻘﻴ ٍﻢ
َ ال اﻟ َّ۪ﺬ
َ ﺎد اﻟ َّ۪ﺬ
َ ّٰ َوﺍ َّن
ِ
ِ
ِ
﴾٥٥﴿ اب ﻳ َ ْﻮ ٍم َﻋ ۪ﻘﻴ ٍﻢ
َ اﻟﺴ
َّ ﻣ ْﻨ ُﻪ َﺣ ّٰﺘﻰ ﺗ َ ْﺄﺗﻴَ ُﻬ ُﻢ
ُ ﺎﻋﺔُ ﺑ َ ْﻐﺘَﺔ ً اَ ْو ﻳ َ ْﺄﺗﻴَ ُﻬ ْﻢ َﻋ َﺬ
[3413] Meâl-i Şerîfi
Hem Biz senden evvel ne bir resul ve ne bir nebî göndermedik ki bir
temenni kurduğu vakit Şeytan onun ümniyyesine bir ilkā yapmış
olmasın. Bunun üzerine Allah Şeytan’ın ilkā ettiğini derhâl nesh eder
de sonra Allah âyetlerini muhkemler ve Allah Alîm’dir, Hakîm’dir1
(52). Şunun için ki Şeytan’ın ilkā edeceğini kalbleri katı olanlar ve
kalblerinde bir maraz bulunanlar için bir fitne kılacaktır ve çünkü o
zâlimler uzak bir şikāk içindedirler (53). Bir de kendilerine ilim verilmiş
olanlar onun muhakkak Rabbinden gelen hak olduğunu bilsinler ve
ona iman etsinler de kalbleri ona saygı duysun ve çünkü Allah, iman
edenleri doğru bir caddeye çıkarır (54). O küfredenler de kendilerine
o saat bağteten gelinceye veya akīm bir günün azâbı gelinceye kadar
ondan bir şek içinde kalır giderler (55).
{ﻚ ِﻣ ْﻦ َر ُﺳﻮ ٍل َو َﻻ ﻧ َ ِﺒ ٍﻲ
َ ِ}و َﻣٓﺎ اَ ْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠ
َ Senden evvel ne bir resûlü ne de
ّ
bir nebîyi başka bir hâlde göndermedik A bu âyet “resûl” ile “nebî”nin
mânalarında fark olduğunu iş‘âr etmektedir. “Nebî”nin “resûl”den e‘am
olduğunu ifade eden bazı hadisler de nakledilmektedir. Örf-i şer‘îde
meşhur olduğuna göre “resûl” kendine vahyolunan ve tebliğe me’mur
bulunandır. “Nebî” ise tebliğe me’mur olsun olmasın vahyolunandır.
Binâen‘aleyh her resul nebîdir, her [3414] nebî resul değildir. Fakat
mâlum ki âm, hâssa mukabil zikrolunduğu zaman o hâssın mâverâsına
masruf olur. Burada da nebî resûle mukābil zikredilmiş bulunduğundan
resûl olmayan, yani tebliğe me’mur edilmeyen nebî kastedilmek iktizâ
eder. Hâlbuki âyetin başındaki “irsal” fiili ikisine de ta‘alluk etmektedir.
Tebliğe me’mur edilmeyenin ise irsal edilmiş olması anlaşılmaz, bunun
için denilmiştir ki: “Resûl”, Allah teâlâ’nın nâsı davet etmek üzere
1

B: “Kadîr’dir”.
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yeni1 bir şeriatla gönderdiği hür erkektir. “Nebî” ise buna ve sâbık bir
şeriatı takrir için gönderilene şâmildir. Nitekim Benî İsrâil enbiyâsı hep
şerî‘at-ı Mûsâ’yı takrir için gönderilmişlerdir. Lâkin buna da şöyle bir
îrâd vardır: İsmâil aleyhisselâm hakkında ﻴﺎ
ً ﺎن َر ُﺳ
ًّ ﻮﻻ ﻧ َ ِﺒ
َ َ[ َوﻛMeryem 19/51,
54] buyurulmuştur. Binâen‘aleyh hem nebî hem resûldür. Hâlbuki
şer‘-i cedîd ile değil, Hazret-i İbrâhim’in şeriatıyla gönderilmiştir.
Buna cevâben de gönderildiği nâsa nisbetle şer‘-i cedîd olması kâfîdir
deniliyor. Bir de “resûl” mucizesi ve münzel2 bir kitabı olan, “nebî” ise
kitabı olmayandır diye târif edilmiş ise de İsmâil aleyhisselâm ile itiraz
bu târife daha3 ziyade vâriddir. O hâlde en doğrusu evvelki târiftir. اَ ْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ
fiilinin ta‘allukuna gelince; bunu  ﻗﻠﺪﺗﻬﺎ ﺳﻴﻔﺎ ورﻣﺤﺎkabîlinden olarak َوَﻣﺎ اَْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ
ِ ِ
ٍ ﻚ ِﻣﻦ رﺳ
ﻮل َوَﻻ أَﻧـْﺒَﺄْﻧَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻧَﺒِ ﱟﻲ
ُ َ ْ َ  ﻣ ْﻦ ﻗـَْﺒﻠtakdîrinde anlamak iktizâ eder. Yani senden
evvel başka hâlde ne bir resul irsal ne de bir nebî inbâ etmedik { }اِ َّﻻancak
A o hâlde ki { }اِذَا ﺗ َ َﻤ ّٰﻨﻰtemenni ettiğinde A temenninin esası gönlün
arzu ettiği şeyi nefs ü hayâlde takdir ve tasvir eylemektir. Ve bununla
nefiste hâsıl olan surete “ümniyye” veya “münye” denilir ki Fransızca
“idéal” tâbir olunur. Son zamanlarda bu kelime felsefede ehemmiyet
kesbetmiş ve “idealizm” nâmıyla bir meslek-i felsefînin teşekkülüne
menşe’ olmuş ve sanki uydurma olduğu belli olmak için lisânımıza
tercemesinde “mefkûre” kelimesi uydurulmuş ve şüyû‘ bulmuştur. Şu
hâlde “temenni” bir ümniyye beslemek, bir [3415] mefkûre kurmak
demek olur. İdealistler bütün hakikatin aslı “ene”de olduğunu farz
ettiklerinden nefsin münyesini her hakikatin menşe’i gibi farz ederler
ve muvaffak olmuş büyük adamları hep idealci telakkī eylerler.
Bununla ulûhiyet ve nübüvvet meselesini de hallettiklerine zâhib olarak
peygamberi bir ideal kurmuş, bir zaman programını yapmakla uğraşmış,
sonra da nübüvvet davasıyla ortaya atılmış bir idealist gibi göstermek
isterler. Fakat Kur’an bilhassa bu âyet ile anlatıyor ki nübüvvet
ِ
ِ
ve risalet bir ümniyye işi değildir. ﻮﺣﻰ
ٰ ُ ا ْن ُﻫﻮَ ا َّﻻ َو ْﺣ ٌﻲ ﻳ.َو َﻣﺎ ﻳ َ ْﻨ ِﻄ ُﻖ َﻋ ِﻦ ا ْﻟﻬَ ٰﻮى
1
2
3

B: “yani”.
B: “münzeli”.
B: “dahî”.
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[en-Necm 53/3-4]1 olan peygambere temenni yakışmaz. Çünkü vahiy
tamamen emr-i Hak’tır. Ümniyyeye ise Şeytan karışır. Başkaları şöyle
dursun nebî ve resul bile hasbe’l-beşeriyye temennide bulunduğu vakit
{َﺎن ۪ﻓ ٓﻲ اُ ْﻣ ِﻨﻴ َّ ِﺘ ۪ﻪ
ُ  }اَ ْﻟﻘَﻰ اﻟ َّﺸ ْﻴﻄümniyyesine şeytan ilkāât yapar, hak olmayan
şüpheler karıştırır. Ümniyye hevâ ve hayâlden, isabetsizlikten hâlî
kalmaz. Demek ki peygamberlerin ismeti, yakīni, vahiy haysiyetiyledir.
Yoksa ictihâdıyla hareket ettiği zaman hata mümkindir. اﻪﻠﻟُ َﻣﺎ
ّٰ }ﻓَﻴَ ْﻨ َﺴ ُﺦ
ِ
{َﺎن
ُ  ﻳُ ْﻠﻘﻲ اﻟ َّﺸ ْﻴﻄOnun üzerine Allah, Şeytan’ın ilkāsını nesh eder, izâle
eyler {اﻪﻠﻟُ ٰاﻳَﺎﺗ ِ ۪ﻪ
ّٰ  }ﺛُﻢَّ ﻳُ ْﺤ ِﻜ ُﻢsonra da Allah o âyetlerini muhkemleştirir. A
Hiçbir vechile reddi kābil olmayacak, hata ihtimâli bulunmayacak
surette kuvvetleştirir. Burada َّ ﺛُﻢzamanda değil, rütbede terâhî içindir.
Çünkü ihkâm, nesihten a‘lâ mertebededir. {ﻴﻢ
ّٰ }و
ٌ ﻴﻢ َﺣ ۪ﻜ
ٌ ﺍﻪﻠﻟُ َﻋ ۪ﻠ
َ Ve Allah,
yegâne Alîm, yegâne Hakîm’dir. A Her şeyi hakkıyla bilen O olduğu
gibi Şeytan’ın ilkāsını da bilir. Ve her yaptığını hikmetle yaptığı gibi
peygamberlerde bile ümniyyeyi Şeytan’ın ilkāsıyla alâkadar kılması ve
onu nesh edip sonra âyetlerini ihkâm etmesi de hikmetledir2. Şöyle ki:

ِ
ِ
[3416] Bunlar {َﺎن
ُ  }ﻟﻴَ ْﺠﻌَ َﻞ َﻣﺎ ﻳُ ْﻠ ِﻘﻲ اﻟ َّﺸ ْﻴﻄŞeytan’ın ilkā eylediğini ً }ﻓ ْﺘﻨَﺔ
ِ
ِ ﻳﻦ ۪ﻓﻲ ُﻗﻠُﻮﺑِﻬِ ْﻢ َﻣ َﺮض َوﺍ ْﻟ َﻘ
{ﺎﺳﻴَﺔِ ُﻗﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ
َ  ﻟﻠ َّ ۪ﺬkalblerinde maraz olanlarla kalbleri
ٌ
katı bulunanlara bir fitne, yani kapılacakları bir mihnet ve azab kılmak
için A zira bunlar hep ümniyyeye kapılır ve temenni peşinde dolaşırlar.
ِ Ve hakikaten o zâlimler uzak bir şikāk
ِ
ٍ َﻴﻦ ﻟ َ۪ﻔﻲ ِﺷﻘ
{ﺎق ﺑ َ ۪ﻌﻴ ٍﺪ
َ }وﺍ َّن اﻟﻈ َّﺎﻟ ۪ﻤ
َ
içindedirler. A Araları o kadar açıktır ki iltiyam kabul etmez. Her biri
bir ümniyye ile haktan uzaklaşmış adâvet-i şedîde ve muhâlefet-i tâmme
ِ Bir de ilim verilmiş olanlar şunu bilsinler
içindedir. {َﻳﻦ اُو۫ﺗُﻮﺍ ا ْﻟﻌِ ْﻠﻢ
َ }وﻟﻴَ ْﻌﻠَﻢَ اﻟ َّ ۪ﺬ
َ
ِ
ِ
için ki {ﻚ
َ ّ }اَﻧ َّ ُﻪ ا ْﻟ َﺤ ُّﻖ ﻣ ْﻦ َرﺑo hakikaten haktır, Rabbindendir A Kur’an
veya o nesh u ihkâm Rabbin tarafından münzeldir. Yani Peygamber
bir ümniyye tâkip ettiği vakit Şeytan’ın ilkāsına imkân bırakılmasa3
veya o ilkā nesh olunup da âyâtullah ihkâm edilmese idi vahiyle
ümniyyenin farkı olmazdı ve o vakit ehl-i ilim Kur’ân’ın ve binâen‘aleyh
1
2
3

“Ve hevadan söylemiyor. O sade bir vahiydir ancak vahyolunur.”
B: “hikmetiyledir”.
B: “bırakılması”.
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nübüvvet ü risaletin min tarafillah hak ve sâbit olduğunu bilemezlerdi.
Fakat Allah’ın hikmetiyle öyle yapıldı ki ehl-i ilim bilsinler { }ﻓَ ُﻴ ْﺆ ِﻣ ُﻨﻮﺍ ﺑ ِ ۪ﻪde
ona -o Kur’ân’a veya ihkâma- iman etsinler {ﺖ ﻟ َﻪُ ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ
َ  }ﻓَﺘُ ْﺨ ِﺒbinâen‘aleyh
ِ ve
ِ َاﻪﻠﻟ ﻟ َﻬ
ٍ ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨٓﻮﺍ اِﻟٰﻰ ِﺻ َﺮ
kalbleri ona mutmain olsun {ﺍط ُﻣ ْﺴﺘَ ۪ﻘﻴ ٍﻢ
َ
َ ﺎد اﻟ َّ۪ﺬ
َ ّٰ }وﺍ َّن
şüphe yok ki Allah, iman edenlerin elbette bir doğru yola hâdîsidir. A
Bu âyetlerin nüzûlü garânik uydurması ile alâkadar olduğuna dair biz
söz vardır. Onun için Ve’n-Necmi Sûresine bak.
{ اﻵﻳﺔ...ﻳﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮوﺍ ۪ﻓﻲ ِﻣ ْﺮ َﺔٍ ِﻣ ْﻨ ُﻪ
ُ }و َﻻ ﻳ َ َﺰ
َ ال اﻟ َّ ۪ﺬ
َ
[3417]

ِ ِ
ِ َّ ﺎت ۪ﻓﻲ َﺟﻨ
ِ ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ َو َﻋ ِﻤﻠُﻮﺍ اﻟﺼﺎﻟ ِ َﺤ
ﺎت اﻟﻨ َّ ۪ﻌﻴ ِﻢ
ُ اَ ْﻟ ُﻤ ْﻠ
َ ﻚ ﻳ َ ْﻮ َﻣ ِﺌ ٍﺬ ّٰﻪﻠﻟ ۜ ﻳ َ ْﺤﻜُ ُﻢ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ ْﻢ ۜ ﻓَﺎﻟ َّ۪ﺬ
َّ
ﺎﺟ ُﺮوﺍ
َ ﻳﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮوﺍ َوﻛَﺬَّﺑُﻮﺍ ﺑِﺎٰﻳَﺎﺗِﻨَﺎ ﻓَﺎُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ
َ ﻳﻦ َﻫ
َ ﴾ َوﺍﻟ َّ۪ﺬ٥٧﴿ ۪ﻴﻦ
َ ﴾ َوﺍﻟ َّ۪ﺬ٥٦﴿
ٌ اب ُﻣﻬ
ٌ ﻚ ﻟ َُﻬ ْﻢ َﻋ َﺬ
ِ
ِ ۪۪ﻓﻲ َﺳﺒ
ﻴﻦ
ّٰ ﻨﺎۜ َوﺍ َّن
ّٰ اﻪﻠﻟِ ﺛُﻢَّ ُﻗ ِﺘﻠُٓﻮﺍ اَ ْو َﻣﺎﺗُﻮﺍ ﻟ َﻴَ ْﺮ ُزﻗَﻨ َّ ُﻬ ُﻢ
ّٰ ﻴﻞ
ً اﻪﻠﻟُ رِ ْز ًﻗﺎ َﺣ َﺴ
َ اﻪﻠﻟ َ ﻟ َُﻬ َﻮ َﺧ ْﻴ ُﺮ اﻟﺮَّﺍزِ ۪ﻗ
ِ
ﺐ ﺑ ِ ِﻤ ْﺜ ِﻞ َﻣﺎ
ۚ َ ِ ﴾ ٰذﻟ٥٩﴿ ﻴﻢ
ّٰ ﺿ ْﻮﻧ َ ُﻪ ۜ َوﺍ َّن
َ ﴾ ﻟ َُﻴ ْﺪ ِﺧﻠَﻨ َّ ُﻬ ْﻢ ُﻣ ْﺪ َﺧ ًﻼ ﻳ َ ْﺮ٥٨﴿
ٌ ﻴﻢ َﺣ ۪ﻠ
ٌ اﻪﻠﻟ َ ﻟ َﻌَ ۪ﻠ
َ َﻚ َو َﻣ ْﻦ َﻋﺎﻗ
ِ
اﻪﻠﻟ َ ﻳُﻮﻟ ِ ُﺞ اﻟ َّْﻴ َﻞ
َ ِ ﴾ ٰذﻟ٦٠﴿ ﻮر
ّٰ ﻚ ﺑِﺎ َ َّن
ّٰ اﻪﻠﻟُ ۜ اِ َّن
ّٰ ﺐ ﺑ ِ ۪ﻪ ﺛُﻢَّ ﺑُ ِﻐ َﻲ َﻋﻠ َ ْﻴﻪِ ﻟ َﻴَ ْﻨ ُﺼ َﺮﻧ َّ ُﻪ
ٌ اﻪﻠﻟ َ ﻟ َﻌَ ُﻔ ٌّﻮ ﻏَ ُﻔ
َ ُﻋﻮﻗ
ِ
ِ
اﻪﻠﻟ َ ُﻫ َﻮ ا ْﻟ َﺤ ُّﻖ َوﺍ َ َّن
َ ِ ﴾ ٰذﻟ٦١﴿ ﻴﺮ
ّٰ ﻚ ﺑِﺎ َ َّن
ّٰ ﺎر ﻓِﻲ اﻟ َّْﻴ ِﻞ َوﺍ َ َّن
َ َﻓﻲ اﻟﻨَّﻬَﺎرِ َو ُﻮﻟ ُﺞ اﻟﻨَّﻬ
ٌ ﻴﻊ ﺑ َ ۪ﺼ
ٌ اﻪﻠﻟ َ َﺳ ۪ﻤ
ِ
﴾٦٢﴿ ﻴﺮ
ّٰ ﻮن ِﻣ ْﻦ دُوﻧ ِ ۪ﻪ ُﻫ َﻮ ا ْﻟﺒَﺎﻃِ ُﻞ َوﺍ َ َّن
َ َﻣﺎ ﻳ َ ْﺪ ُﻋ
ُ ۪اﻪﻠﻟ َ ُﻫ َﻮ ا ْﻟﻌَﻠ ُّﻲ ا ْﻟﻜَﺒ
[3418] Meâl-i Şerîfi
Mülk o gün bir Allah’ındır, beynlerinde hükmünü verir, artık iman
edip sâlih iş yapmış olanlar naʿîm cennetlerindedir (56). Kâfirlik edip
âyetlerimize yalan demiş olanlar ise, işte bunlara mühîn bir azab vardır
(57). Allah yolunda hicret edip de sonra katledilmiş veya ölmüş olanlar
ise elbette Allah, onları muhakkak güzel bir rızık ile merzuk edecektir
ve çünkü Allah, elbette rızık verenlerin en hayırlısı O’dur (58). O elbette
onları hoşnut olacakları bir medhale1 koyacaktır ve çünkü Allah gayet
Alîm, gayet Halîm’dir (59). Bu böyle, bir de her kim kendine edilen
1

B: “mahalle”.
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ukūbete misliyle mukabele eder de sonra yine üzerine bağy olunursa1
elbette Allah ona nusret eder, çünkü Allah’ın affı çok, mağfireti çoktur
(60). Çünkü Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin
içine sokar ve Allah Semîʿdir, Basîr’dir2 (61). Çünkü Allah’tır ancak
Zât-ı Hak, onların O’ndan başka davet ettikleri ise hep bâtıldır, ve
Allah’tır ancak yegâne yüksek, yegâne büyük (62).

ِ
ِ
﴾٦٣﴿ ۚ ﻴﺮ
ْ ـﺢ
ّٰ ﻀﺮَّ ً ۜ اِ َّن
ّٰ اَﻟ َْﻢ ﺗ َ َﺮ اَ َّن
َ ض ُﻣ ْﺨ
ٌ اﻪﻠﻟ َ ﻟ َ۪ﻄ
ٌ ۪ﻴﻒ َﺧﺒ
ُ اﻻ َْر
ُ اﻟﺴ َﻤٓﺎء َﻣٓﺎءً ۘ ﻓَ ُﺘ ْﺼ ِﺒ
َّ اﻪﻠﻟ َ اَ ْﻧ َﺰ َل ﻣ َﻦ

ِ ِ اﻻ َر
ِ
ِ
ِ
ّٰ ﴾ اَﻟ َْﻢ ﺗَﺮَ اَ َّن٦٤﴿ ۟ ﻴﺪ
ّٰ ض َوﺍ َّن
ُ اﻪﻠﻟ َ ﻟ َُﻬﻮَ ا ْﻟﻐَ ِﻨ ُّﻲ ا ْﻟ َﺤ ۪ﻤ
َاﻪﻠﻟ َ َﺳ َّﺨﺮ
َّ ﻟ َﻪُ َﻣﺎ ﻓﻲ
ۜ ْ ْ اﻟﺴ ٰﻤﻮَﺍت َو َﻣﺎ ﻓﻲ
ِ اﻻ َْر
ِ اﻻ َْر
ض
ْ اﻟﺴ َﻤٓﺎءَ اَ ْن ﺗ َ َﻘﻊَ َﻋﻠَﻰ
ْ ﻟَﻜُ ْﻢ َﻣﺎ ﻓِﻲ
َ ض َوﺍ ْﻟ ُﻔ ْﻠ
ُ ﻚ ﺗ َ ْﺠﺮ۪ي ﻓِﻲ ا ْﻟﺒَ ْﺤﺮِ ﺑِﺎ َْﻣﺮِ ۪ه ۜ َو ُ ْﻤ ِﺴ
َّ ﻚ
ِ َّ اﻪﻠﻟ َ ﺑِﺎﻟﻨ
ۜ ﴾ َو ُﻫﻮَ اﻟ َّـ ۪ﺬ ٓي اَ ْﺣﻴَﺎﻛُ ْﻢ ۘ ﺛُﻢَّ ﻳُ ۪ﻤﻴﺘُﻜُ ْﻢ ﺛُﻢَّ ﻳُ ْﺤﻴ۪ ﻴﻜُ ْﻢ٦٥﴿ ﻴﻢ
ّٰ اِ َّﻻ ﺑِﺎِ ْذﻧ ِ ۪ﻪ ۜ اِ َّن
ٌ ف رَ ۪ﺣ
ٌ ۫ﺎس ﻟ َﺮَ ُؤ
﴾٦٦﴿ ﻮر
ْ اِ َّن
َ اﻻِ ْﻧ َﺴ
ٌ ﺎن ﻟَﻜَ ُﻔ
[3419] Meâl-i Şerîfi
Görmedin mi Allah semâdan bir su indirmekle Arz yemyeşil oluveriyor;
hakikat Allah, çok latîf bir habîrdir (63). Göklerdeki ve yerdeki hep
O’nundur ve hakikat Allah, hamd olunacak yegâne Ganî ancak O’dur
(64). Görmedin mi Allah, hakikaten bütün yerdekileri sizin için
musahhar kıldı, semâyı da izni olmaksızın yere düşmekten tutuyor.
Hakikaten Allah, insanlara çok re’fetli bir rahîmdir (65). Size hayâtı
veren de O’dur; sonra sizi öldürür, sonra sizi yine diriltir, hakikat insan
çok nankördür (66).

ِ َ ﻜﺎ ﻫ ْﻢ ﻧ
ﻚ ﻟ َﻌَ ٰﻠﻰ
ْ ﻚ ﻓِﻲ
ُ ﺎﺳ
ُ ِﻟ
َ َّ ﻚۜ اِﻧ
َ ِ ّﺍد ُع اِﻟٰﻰ َرﺑ
َ َّ ﻮه ﻓَ َﻼ ﻳُﻨَﺎزِ ُﻋﻨ
ْ اﻻ َْﻣﺮِ َو
ُ ﻜ
ُ ً ﻜ ّ ِﻞ ُاﻣَّﺔٍ َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ َﻣ ْﻨ َﺴ

ِ
﴾ اَ ّٰﻪﻠﻟُ ﻳ َ ْﺤﻜُ ُﻢ ﺑ َ ْﻴﻨَﻜُ ْﻢ٦٨﴿ ﻮن
ّٰ ﴾ َوﺍ ْن َﺟﺎدَﻟُﻮ َك ﻓَ ُﻘ ِﻞ٦٧﴿ ُﻫ ًﺪى ُﻣ ْﺴﺘَ ۪ﻘﻴ ٍﻢ
َ ُاﻪﻠﻟُ اَ ْﻋﻠ َ ُﻢ ﺑ ِ َﻤﺎ ﺗ َ ْﻌ َﻤﻠ
ِ ٓ اﻪﻠﻟ ﻳَﻌﻠ َ ُﻢ َﻣﺎ ﻓِﻲ اﻟﺴ َﻤ
ض
ْ ﺎء َو
َ ﻴﻤﺎ ُﻛ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ۪ﻓﻴﻪِ ﺗ َ ْﺨﺘَﻠِ ُﻔ
َ ﻳ َ ْﻮمَ ا ْﻟ ِﻘ ٰﻴ َﻤﺔِ ۪ﻓ
ْ َ ّٰ ﴾ اَﻟ َْﻢ ﺗ َ ْﻌﻠ َ ْﻢ اَ َّن٦٩﴿ ﻮن
َّ
ۜ ِ ﺍﻻ َْر

1
2

B: “olursa”.
B: “Alîm’dir”.
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ِ ّٰ ﻚ ﻋﻠَﻰ
ِ ِ ٍ َﻚ ۪ﻓﻲ ﻛِﺘ
اﻪﻠﻟِ َﻣﺎ ﻟ َْﻢ ﻳُﻨَ ّﺰِ ْل ﺑ ِ ۪ﻪ
َ ِ اِ َّن ٰذﻟ
ّٰ ون ِﻣ ْﻦ دُو ِن
َ ﴾ َو َ ْﻌ ُﺒ ُﺪ٧٠﴿ ﻴﺮ
َ َ ﺎب ا َّن ٰذﻟ
ٌ اﻪﻠﻟ ﻳ َ ۪ﺴ
ۜ

ِ ِ
﴾ َو ِﺍذَا ﺗُ ْﺘﻠٰﻰ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ٰاﻳَﺎﺗُﻨَﺎ٧١﴿ ٍﻴﻦ ِﻣ ْﻦ ﻧ َ ۪ﺼﻴﺮ
ً ُﺳ ْﻠﻄ
َ َﺎﻧﺎ َو َﻣﺎ ﻟ َْﻴ َﺲ ﻟ َُﻬ ْﻢ ﺑ ِ ۪ﻪ ِﻋ ْﻠ ٌﻢ ۜ َو َﻣﺎ ﻟﻠﻈ َّﺎﻟ ۪ﻤ

ٍ َﺑ َ ِﻴﻨ
ۜ ﻮن َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ٰاﻳَﺎﺗِﻨَﺎ
َ ُ ﻳﻦ ﻳ َ ْﺘﻠ
َ ُ ون ﻳ َ ْﺴﻄ
َ ُﻳﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮوﺍ ا ْﻟ ُﻤ ْﻨﻜَ َﺮ ۜ ﻳَﻜَﺎد
ُ ِﺎت ﺗ َ ْﻌﺮ
َ ﻮن ﺑِﺎﻟ َّ۪ﺬ
َ ف ۪ﻓﻲ ُو ُﺟﻮهِ اﻟ َّ۪ﺬ
ّ
ِ ِ
﴾٧٢﴿ ۟ ﻴﺮ
ّٰ ﺎر ۜ َو َﻋ َﺪ َﻫﺎ
َ اﻪﻠﻟُ اﻟ َّ۪ﺬ
ُ ﻳﻦ ﻛَﻔَ ُﺮوﺍ ۜ َوﺑ ِ ْﺌ َﺲ ا ْﻟ َﻤ ۪ﺼ
ُ َّ ﻗُ ْﻞ اَﻓَﺎُﻧ َ ّ ِﺒﺌُﻜُ ْﻢ ﺑ ِ َﺸ ّﺮٍ ﻣ ْﻦ ٰذﻟﻜُ ْﻢ ۜ اَﻟﻨ

[3420] Meâl-i Şerîfi
Biz her ümmet için bir ibadet yolu yapmışızdır ki onlar onun âbidleridir.
Binâenʿaleyh emirde sana asla münâzaʿa etmesinler, ve Rabbine davet
et, çünkü sen cidden hakka götüren doğru bir yol üzerindesin (67). Ve
eğer sana mücadele ederlerse de ki: “Ne yapıyorsunuz1 Allah pekâlâ
biliyor (68). Ve muhalefet edip durduğunuz şeyler hakkında kıyamet
günü Allah aranızda hükmünü verecek” (69). Bilmez misin ki Allah
gökte ve yerde ne varsa bilir, muhakkak o bir kitaptadır. Her hâlde
o Allah’a göre kolaydır (70). Onlar Allah’ın karşısında öyle bir şeye
tapıyorlar2 ki O ona öyle bir ferman indirmedi ve öyle bir şey ki ol
babda lehlerine hiçbir ilim yok, zâlimlere ise yardımcı yoktur (71).
Kendilerine karşı âyetlerimiz birer beyyine olarak okunduğu zaman
da o kâfirlerin yüzlerinde münkirliklerini tanırsın, hemen hemen
karşılarında âyetlerimizi tilâvet edenlere saldırıverecek gibi olurlar, de
ki: “Şimdi size ondan daha şer olanını haber vereyim mi? Ateş; Allah
onu küfredenlere vaad buyurdu, ki o ne fena âkıbettir” (72).
[3421]

ِ ّٰ ﻮن ِﻣﻦ دو ِن
ِ
ﺎﺑﺎ
ً َ اﻪﻠﻟ ﻟ َْﻦ ﻳ َ ْﺨﻠُ ُﻘﻮﺍ ذُﺑ
ُ ْ َ ﻳﻦ ﺗ َ ْﺪ ُﻋ
ُ ﺎس
َ ﺎﺳﺘَ ِﻤ ُﻌﻮﺍ ﻟ َﻪُ ۜ ا َّن اﻟ َّ۪ﺬ
َ ِﺿﺮ
ْ َب َﻣﺜَ ٌﻞ ﻓ
ُ َّ ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟﻨ
ِ
ِ
ِ
ﻮب
َ ﺿ ُﻌ
َ ۜ وه ِﻣ ْﻨ ُﻪ
ْ َِوﻟَﻮ
ُ ﺎب َﺷ ْﻴ ًٔـﺎ َﻻ ﻳ َ ْﺴﺘَ ْﻨﻘ ُﺬ
ُ ُﺐ َوﺍ ْﻟ َﻤ ْﻄﻠ
ُ ﻒ اﻟﻄ َّﺎﻟ
ُ َ اﺟﺘَ َﻤ ُﻌﻮﺍ ﻟ َُﻪ ۜ َوﺍ ْن ﻳ َ ْﺴﻠُ ْﺒ ُﻬ ُﻢ اﻟﺬُّﺑ
﴾ اَ ّٰﻪﻠﻟُ ﻳ َ ْﺼﻄ َ۪ﻔﻲ ِﻣ َﻦ ا ْﻟﻤَﻠٰ ٓ ِﺌﻜَﺔِ ُر ُﺳ ًﻼ٧٤﴿ ۪ﻳﺰ
ّٰ اﻪﻠﻟ َ َﺣ َّﻖ ﻗَ ْﺪرِ ۪ه ۜ اِ َّن
ّٰ ﴾ َﻣﺎ ﻗَ َﺪ ُروﺍ٧٣﴿
ٌّ ِاﻪﻠﻟ َ ﻟَﻘَﻮ
ٌ ي َﻋﺰ
1
2

B: “yapıyorsanız”.
B: “toplanıyorlar”.
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ِ
ِ
ِ
اﻪﻠﻟِ ﺗُ ْﺮ َﺟ ُﻊ
ّٰ ﴾ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻢ َﻣﺎ ﺑ َ ْﻴ َﻦ اَ ْﻳ ۪ﺪﻳﻬِ ْﻢ َو َﻣﺎ َﺧ ْﻠ َﻔ ُﻬ ْﻢ ۜ َوﺍﻟ َﻰ٧٥﴿ ۚ ﻴﺮ
ّٰ ﺎس اِ َّن
ٌ ﻴﻊ ﺑ َ ۪ﺼ
ٌ اﻪﻠﻟ َ َﺳ ۪ﻤ
ۜ َّ َوﻣ َﻦ اﻟﻨ
﴾٧٦﴿ ﻮر
ْ
ُ اﻻ ُ ُﻣ

Meâl-i Şerîfi
Ey insanlar! Bir mesel darb edildi, şimdi ona iyi kulak verin; haberiniz
olsun ki sizin Allah’tan başka taptıklarınız bir sinek yaratamazlar, hepsi
onun için toplansalar bile, ve şayet sinek onlardan bir şey kaparsa onu
ondan kurtaramazlar; tâlib de zayıf matlub da (73). Allah’ın kadrini
gereği gibi takdir edemediler, hakikat Allah yegâne Kavî, yegâne Azîz’dir
(74). Allah, hem melâikeden resuller süzer hem insanlardan, hakikat
Allah yegâne Semîʿ, yegâne Basîr’dir (75). Hepsinin önlerindekini ve
arkalarındakini bilir ve bütün işler hep Allah’a ircâʿ olunur (76).

ۚ ﻮن
َ ﺍﻋ ُﺒ ُﺪوﺍ َرﺑَّﻜُ ْﻢ َوﺍ ْﻓﻌَﻠُﻮﺍ ا ْﻟ َﺨ ْﻴ َﺮ ﻟ َﻌَﻠَّﻜُ ْﻢ ﺗُ ْﻔﻠِ ُﺤ
َ ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟ َّ۪ﺬ
ْ ﺍﺳ ُﺠ ُﺪوﺍ َو
ْ ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ
ْ ارﻛَ ُﻌﻮﺍ َو
ِ
ِ ّٰ ﴾ وﺟﺎﻫِ ُﺪوﺍ ﻓِﻲ٧٧﴿
ِ
َ اﻟﺪﻳ ِﻦ ِﻣ ْﻦ َﺣﺮَ ٍۜج ِﻣﻠَّﺔ
َ َ
ْ َاﻪﻠﻟ َﺣ َّﻖ ِﺟﻬَﺎد ۪ه ۜ ُﻫﻮ
ّ ۪ اﺟﺘَ ٰﺒﻴﻜُ ْﻢ َو َﻣﺎ َﺟﻌَ َﻞ َﻋﻠ َ ْﻴﻜُ ْﻢ ﻓﻲ
۪ﻴﺪا َﻋﻠ َ ْﻴﻜُ ْﻢ
ُ ﻮن اﻟﺮَّ ُﺳ
َ ُﻴﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ َو ۪ﻓﻲ ٰﻫ َﺬا ﻟِﻴَﻜ
َ اَﺑ۪ﻴﻜُ ْﻢ اِ ْﺑ ٰﺮ ۪ﻫ
ً ﻮل َﺷﻬ
َ ﻴﻢ ۜ ُﻫ َﻮ َﺳ ّٰﻤﻴﻜُ ُﻢ ا ْﻟ ُﻤ ْﺴﻠِ ۪ﻤ
ِ
ۚ ﺎﻪﻠﻟِ ۜ ُﻫﻮَ َﻣ ْﻮﻟٰﻴﻜُ ْﻢ
ّٰ ِ ﺍﻋﺘَ ِﺼ ُﻤﻮﺍ ﺑ
ْ اﻟﺼﻠٰﻮ َ َوﺍٰﺗُﻮﺍ اﻟﺰَّ ٰﻛﻮ َ َو
ُ ﺎس ﻓَﺎ َ ۪ﻗ
َّ ﻴﻤﻮﺍ
ۚ َّ َوﺗَﻜُﻮﻧُﻮﺍ ُﺷﻬَ َﺪٓاءَ َﻋﻠَﻰ اﻟﻨ
ِ
ِ
﴾٧٨﴿ ﻴﺮ
ُ ﻓَﻨ ْﻌ َﻢ ا ْﻟ َﻤ ْﻮﻟٰﻰ َوﻧ ْﻌ َﻢ اﻟﻨ َّ ۪ﺼ
[3422] Meâl-i Şerîfi
Ey o bütün iman edenler; rükûʿ edin, secde edin, Rabbinize kulluk
edin, hayır işleyin ki felah bulabilesiniz (77). Ve Allah uğrunda hak
cihâdıyla mücahede eyleyin. Sizi O seçti, üzerinize dinde bir harec de
yükletmedi. Haydin babanız İbrâhim’in milletine, bundan evvel ve
bunda size “Müslüman” ismini O -Allah- taktı, ki Peygamber size karşı
şâhid olsun, siz de bütün insanlara karşı şâhidler olasınız. Haydin
namazı kılın zekâtı verin ve Allah’a sıkı tutunun ki mevlânız O’dur;
artık ne güzel mevlâ, ne güzel nasîr (78).

169

170

HAC SÛRESİ - Hak Dini Kur’an Dili

{ﺍﺳ ُﺠ ُﺪوﺍ
َ  }ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟ َّ ۪ﺬA Yani rükû‘ ve sücûd ile namaz kılınız.
ْ ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ
ْ ارﻛَ ُﻌﻮﺍ َو
Zikredildiğine göre evvel-i İslâm’da bu âyet nâzil oluncaya kadar namazda
gâh rükû‘ gâh secde yaparlardı. Bu âyet ile ikisinin cem‘i emredilmiştir.1
Şu hâlde buradaki secde, secde-i tilâvet değil salâtiyedir. Fakat İmâm
Şâfiî Hazretleri bu âyette de secde-i [3423] tilâvetin lüzûmuna kāil
olmuştur. {ﻜ ْﻢ
ُ َّ ﺍﻋ ُﺒ ُﺪوﺍ َرﺑ
َ Ve Rabbinize ibadet ediniz A yani rükû‘ ve
ْ }و
sücûdu Rabbinize ibadet kasd u niyetiyle yapınız. Bir de yalnız namaz
ile vazifenizin bittiğine zâhib olmayıp emrolunan diğer ibadetleri de
yapınız; hem başkasına değil, ancak Rabbinize yapınız {}وﺍ ْﻓﻌَﻠُﻮﺍ ا ْﻟ َﺨ ْﻴ َﺮ
َ ve
hayır işleyiniz A namaz ve diğer ibadetten mâ‘adâ bir de her işinizde
hayır olanı taharrî edip nevâfil-i tâât, sıla-i erhâm, mekârim-i ahlâk, nâsa
menfaat ve Allah’ın mahlûkātına şefkat gibi gücünüzün yetebildiği hayrı
yapınız {ﻮن
َ  }ﻟ َﻌَﻠَّﻜُ ْﻢ ﺗُ ْﻔﻠِ ُﺤki felah ümit edebilesiniz. A Yani bunları yapmakla
amellerinize güvenerek felâhınızın kat‘î olduğuna hükmetmeksizin ümit
besleyebilirsiniz, çünkü asıl felah, fazl-ı ilâhîdir. Fakat ب
ُ َﻻ ﻳـََﺰ ُال اﻟْ َﻌْﺒ ُﺪ ﻳـَﺘـََﻘﱠﺮ
2
ِ
 إِﻟَ ﱠﻲ ﺑِﺎﻟﻨـﱠَﻮاﻓ ِﻞhadîs-i kudsîsi mazmûnu üzere Allah’a tekarrub da yalnız
ferâiz ile değil, onlara munzam olan nevâfil iledir.  َوﺍ ْﻓﻌَﻠُﻮﺍ ا ْﻟ َﺨ ْﻴ َﺮemri de
ِ َاﻪﻠﻟِ َﺣ َّﻖ ِﺟﻬ
bilhassa bu mazmûnu iş‘âr eder. Ve bâhusus {ﺎد ۪ه
ّٰ }و َﺟﺎﻫِ ُﺪوﺍ ﻓِﻲ
َ Allah
uğrunda hakkıyla cihad ediniz de ediniz A “Cihad” düşmana müdafaada
bütün vüs‘ünü sarf etmektir ki üç kısımdır: Birisi zâhir düşman ile
mücahede, birisi Şeytan ile mücahede, birisi de nefs ile mücahededir.
Bazıları burada “cihad”dan murad evvelkidir demiş, bazıları da hevâ
ve nefs ile mücahededir demiş. Fakat evlâ olan üç kısmın üçüne da
şâmil olmasıdır. Ve bu şümul, hakikat ile mecâzın cem‘i kabîlinden
değil, “mücahede” mefhûmunun bizzat şümûlündendir3. Şüphe yok ki
1

2

3

Semerkandî, Bahru’l-ulûm, II, 471; Zemahşerî, el-Keşşâf, III, 172:
. ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴﺠﺪون ﺑﻐﲑ رﻛﻮع ﻓﺄﻣﺮﻫﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺄن ﻳﺮﻛﻌﻮا وﻳﺴﺠﺪوا، أول ﻣﺎ أﺳﻠﻤﻮا:وروي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس أﻧﻪ ﻗﺎل
. ﻓﺄﻣﺮوا أن ﺗﻜﻮن ﺻﻼ ﻢ ﺑﺮﻛﻮع وﺳﺠﻮد، ﻛﺎن اﻟﻨﺎس ّأول ﻣﺎ أﺳﻠﻤﻮا ﻳﺴﺠﺪون ﺑﻼ رﻛﻮع وﻳﺮﻛﻌﻮن ﺑﻼ ﺳﺠﻮد:وﻗﻴﻞ
Bk. Buhârî, Rikāk, 38:
 وﻣﺎ ﺗﻘﺮب إﱄ ﻋﺒﺪي ﺑﺸﻲء أﺣﺐ إﱄ ﳑﺎ، ﻣﻦ ﻋﺎدى ﱄ وﻟﻴﺎ ﻓﻘﺪ آذﻧﺘﻪ ﺑﺎﳊﺮب: إن اﷲ ﻗﺎل: ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة ﻗﺎل
 ورﺟﻠﻪ اﻟﱵ، وﻳﺪﻩ اﻟﱵ ﻳﺒﻄﺶ ﺎ، وﺑﺼﺮﻩ اﻟﺬي ﻳﺒﺼﺮ ﺑﻪ، ﻓﺈذا أﺣﺒﺒﺘﻪ ﻛﻨﺖ ﲰﻌﻪ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﻊ ﺑﻪ، وﻣﺎ ﻳﺰال ﻋﺒﺪي ﻳﺘﻘﺮب إﱄ ﺑﺎﻟﻨﻮاﻓﻞ ﺣﱴ أﺣﺒﻪ،اﻓﱰﺿﺖ ﻋﻠﻴﻪ
. وﻣﺎ ﺗﺮددت ﻋﻦ ﺷﻲء أﻧﺎ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺗﺮددي ﻋﻦ ﻧﻔﺲ اﳌﺆﻣﻦ؛ ﻳﻜﺮﻩ اﳌﻮت وأﻧﺎ أﻛﺮﻩ ﻣﺴﺎءﺗﻪ، وﻟﺌﻦ اﺳﺘﻌﺎذﱐ ﻷﻋﻴﺬﻧﻪ، وإن ﺳﺄﻟﲏ ﻷﻋﻄﻴﻨﻪ،ﳝﺸﻲ ﺎ
B: “şümûlündedir”.
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“mücahede” “mukātele”den e‘amdır. Nitekim rivayet olunur ki Hazret-i
Hasan bu âyeti okumuş ve demiştir ki: “Adam Allah uğrunda cihad eder
ve hâlbuki bir kılıç vurmamış bulunur.”1 Sonra Allah uğrunda cihâdın
hakkı da hak ve ihlâsa mukārin bulunması, [3424] haksızlıktan, ağrâz-ı
fâsideden, istitâ‘at nisbetinde taksir ve tekâsülden sâlim olmasıdır.
{اﺟﺘَ ٰﺒﻴﻜُ ْﻢ
ْ }ﻫ َﻮ
ُ O sizi ictibâ etti A yani ey Muhammed ümmeti,
düşmanlarına karşı cihad için sizi Allah kendisi seçti }و َﻣﺎ َﺟﻌَ َﻞ َﻋﻠ َ ْﻴﻜُ ْﻢ
َ
ّ۪  ﻓِﻲve sizin üzerinize dinde hiçbir harec, yani bir tazyik
{اﻟﺪﻳ ِﻦ ِﻣ ْﻦ َﺣ َﺮ ٍج
yapmadı A yani size emrettiği dinde teklîfâtını2 vüs‘ ile mütenâsib kıldı
(Sûre-i Bakara’nın âhirine bak). Diğer dinler gibi ağır, çekilmez yükler
tahmil etmedi; herkesin ıztırârına, ihtiyâcına, mazeretine göre ruhsatlar
verdi. Meselâ ayakta namaz kılamayanın oturmasına, oturamayanın
îmâ ile kılmasına müsaade etti, kolaylıklar gösterdi. Cihâdı da istitâ‘at
ِ ki babanız İbrâhim’in milleti gibi
ile mütenâsib kıldı {ﻴﻢ
ُ }ﻣﻠَّﺔ َ اَﺑ۪ﻴ
َ ﻜ ْﻢ اِ ْﺑ ٰﺮ ۪ﻫ
{ﻴﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ َو ۪ﻓﻲ ٰﻫ َﺬا
ُ }ﻫ َﻮ َﺳ ّٰﻤﻴ
َ ﻜ ُﻢ ا ْﻟ ُﻤ ْﺴﻠِ ۪ﻤ
ُ bundan evvel ve bunda size “müslimîn”
ismini tesmiye etti A yani gerek bu Kur’an’da ve gerek Hazret-i İbrâhim
ve İsmâil’in ً [ َو ِﻣ ْﻦ ذُ ّرِ َّ ِﺘﻨَ ٓﺎ اُﻣَّﺔ ً ُﻣ ْﺴﻠِﻤَﺔel-Bakara 2/128] duasında olduğu gibi
mâzîde size “müslim” ismini Allah taktı {۪ﻴﺪا َﻋﻠ َ ْﻴﻜُ ْﻢ
ُ ﻮن اﻟﺮَّ ُﺳ
َ ُ }ﻟِﻴَﻜki
ً ﻮل َﺷﻬ
ِ َّ }وﺗَﻜُﻮﻧُﻮﺍ ُﺷﻬَ َﺪٓاءَ َﻋﻠَﻰ اﻟﻨ
Resûl size şâhid olsun {ﺎس
َ siz de bütün insanlara
şâhid olasınız A yani hakkıyla mücahedenin, diyânetin, Müslümanlığın
nasıl olacağını Peygamber size fiilen göstersin, öğretsin3, hak şâhidi
bir numûne-i imtisal olsun. Siz de ona ittibâ‘ ederek bütün insanlara
numûne-i imtisal hak şâhidleri olasınız.
{َ اﻟﺼ ٰﻠﻮ َ َو ٰﺍﺗُﻮﺍ اﻟﺰَّ ٰﻛﻮ
ُ  }ﻓَﺎ َ ۪ﻗBinâen‘aleyh namazı dürüst kılınız ve zekâtı
َّ ﻴﻤﻮﺍ
veriniz. {ِﺎﻪﻠﻟ
ُ }ﻫ َﻮ َﻣ ْﻮﻟٰﻴ
ّٰ ِ ﺍﻋﺘَ ِﺼ ُﻤﻮﺍ ﺑ
َ Ve Allah’a sarılınız [3425] {ﻜ ْﻢ
ْ }و
ُ ki mevlânız
O’dur. A İşinizi görecek veliyyü’l-emriniz, felâhı verecek efendiniz,
ِ
ِ
mu‘îniniz ancak Allah’tır. {ﻴﺮ
ُ  }ﻓَﻨ ْﻌ َﻢ ا ْﻟ َﻤ ْﻮﻟٰﻰ َوﻧ ْﻌﻢَ اﻟﻨ َّ ۪ﺼO ne güzel mevlâ ve ne
güzel nasîrdir.
1
2
3

İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, VIII, 2506:
. إن اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻴﺠﺎﻫﺪ ﰲ اﷲ ﺣﻖ ﺟﻬﺎدﻩ وﻣﺎ ﺿﺮب ﺑﺴﻴﻒ: ﻋﻨﻪ »وﺟﺎﻫﺪوا ﰲ اﷲ ﺣﻖ ﺟﻬﺎدﻩ« ﻗﺎل،ﻋﻦ اﳊﺴﻦ رﺿﻲ اﷲ
B: “tekâlîfini”.
B -“öğretsin”.
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[3426]

ًُﺳ َﻮرةُ اﻟْ ُﻤ ْﺆِﻣﻨُﻮ َن َﻣ ﱢﻜﻴﱠﺔٌ َوِﻫ َﻲ ِﻣﺎﺋَﺔٌ َوَﲦَ ِﺎﱐَ َﻋ ْﺸَﺮَة اٰﻳَﺔ
MÜ’MİNÛN SÛRESİ
İşbu Mü’minler Sûresi bilâ hilâf Mekkiyedir. Ancak َﺣ ّٰﺘٓﻰ اِذَٓا اَ َﺧ ْﺬﻧَﺎ
ﻮن
َ  ُﻣ ْﺒﻠِ ُﺴ-إﻟﻰ- ...[ ُﻣ ْﺘ َﺮ ۪ﻓﻴﻬِ ْﻢ23/64-77] kavl-i kerîmi istisnâ edilmiştir.
Âyetleri: Kûfî’de yüz on sekiz, diğerlerinde yüz on yedidir.
Kelimeleri: Bin sekiz yüz kırk.1
Harfleri: Dört bin sekiz yüz seksendir.2
Fâsılası:  م، نharfleridir.3
Tirmizî ve Nesâî ve gayrılarının tahric ettikleri vechile Ömer b. elHattab radıyallahu anh demiştir ki: “Resûlullah sallallâhu aleyhi ve
sellem Hazretleri’ne vahiy nâzil olduğu zaman biz yanında arı vızıltısı
gibi bir şey işitirdik. Bir gün üzerine vahiy nâzil oldu, bir saat bekledik,
derken açıldı ve hemen kıbleye dönüp ellerini kaldırdı ،ﺼﻨَﺎ
ْ اﻟﻠّ ُﻬ ﱠﻢ ِزْدﻧَﺎ َوَﻻ ﺗـَﻨـُْﻘ
ِ
ِ
ِ
ض َﻋﻨﱠﺎ َو ْار ِﺿﻨَﺎ
َ  َو ْار، َوآﺛ ْﺮﻧَﺎ َوَﻻ ﺗـُْﺆﺛ ْﺮ َﻋﻠَﻴـْﻨَﺎ، َوأ َْﻋﻄﻨَﺎ َوَﻻ ﺗَ ْﺤ ِﺮْﻣﻨَﺎ، َوأَ ْﻛ ِﺮْﻣﻨَﺎ َوَﻻ ﺗُ ِﻬﻨﱠﺎdiye dua etti, sonra
da ‘bana on âyet indirildi, bunları ikāme eden cennete girecektir’ dedi
4
ﻮن
َ  ﻗَ ْﺪ اَ ْﻓﻠ َ َﺢ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ُﻨdiye on âyet kıraat buyurdu.”

Bu sûrenin başıyla evvelki sûrenin âhirindeki münasebet de zâhirdir.
Zira orada ﺍﻋ ُﺒ ُﺪوﺍ َرﺑَّﻜُ ْﻢ َوﺍ ْﻓﻌَﻠُﻮﺍ ا ْﻟ َﺨ ْﻴ َﺮ ﻟ َﻌَﻠَّﻜُ ْﻢ
َ ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟ َّ ۪ﺬ
ْ ﺍﺳ ُﺠ ُﺪوﺍ َو
ْ ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ
ْ ارﻛَ ُﻌﻮﺍ َو
ﻮن
َ [ ﺗُ ْﻔﻠِ ُﺤel-Hac 22/77] hitâbıyla verilen felah ümidi burada tahakkuk
ettirilmiştir. Ona yedi emir ile hitam verilmiş, buna yedi vasıf ile
başlanmıştır. Şöyle ki:
1
2
3
4

H -“Kelimeleri: Bin sekiz yüz kırk”.
H -“Harfleri: Dört bin sekiz yüz seksendir”.
H -“ م، نharfleridir”.
Tirmizî, Tefsîr, 23/3173. Krş. Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 119; Ahmed b. Hanbel el-Müsned, I, 34;
، ﻛﺎن اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إذا أﻧﺰل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮﺣﻲ ﲰﻊ ﻋﻨﺪ وﺟﻬﻪ ﻛﺪوي اﻟﻨﺤﻞ: ﲰﻌﺖ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب ﻳﻘﻮل:ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎري ﻗﺎل
، وآﺛﺮﻧﺎ وﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻴﻨﺎ، وأﻋﻄﻨﺎ وﻻ ﲢﺮﻣﻨﺎ، وأﻛﺮﻣﻨﺎ وﻻ ﻨﺎ، »اﻟﻠﻬﻢ زدﻧﺎ وﻻ ﺗﻨﻘﺼﻨﺎ: ﻓﺎﺳﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺒﻠﺔ ورﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ وﻗﺎل، ﻓﻤﻜﺜﻨﺎ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﺴﺮي ﻋﻨﻪ،ﻓﺄﻧﺰل ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻮﻣﺎ
. »ﻗﺪ أﻓﻠﺢ اﳌﺆﻣﻨﻮن« ﺣﱴ ﺧﺘﻢ ﻋﺸﺮ آﻳﺎت: ﰒ ﻗﺮأ.« ﻣﻦ أﻗﺎﻣﻬﻦ دﺧﻞ اﳉﻨﺔ، »أﻧﺰل ﻋﻠﻲ ﻋﺸﺮ آﻳﺎت: ﰒ ﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ.«وارﺿﻨﺎ وارض ﻋﻨﺎ

Hak Dini Kur’an Dili

اﻪﻠﻟِ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ اﻟﺮَّ ۪ﺣﻴ ِﻢ
ّٰ ﺑ ِ ْﺴ ِﻢ

ِ ﻳﻦ ﻫ ْﻢ ۪ﻓﻲ ﺻ َﻼﺗِﻬِ ْﻢ َﺧ
ۙ ﻮن
َ ﻗَ ْﺪ اَ ْﻓﻠ َ َﺢ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ُﻨ
َ ﺿ
َ ﺎﺷ ُﻌ
ُ ِﻳﻦ ُﻫ ْﻢ َﻋ ِﻦ اﻟﻠ َّْﻐﻮِ ُﻣ ْﻌﺮ
َ ﴾ َوﺍﻟ َّ۪ﺬ٢﴿ ۙ ﻮن
ُ َ ﴾ اَﻟ َّ۪ﺬ١﴿ ۙ ﻮن
َ

ِ َﻳﻦ ﻫ ْﻢ ﻟِﻠﺰَّ ٰﻛﻮ ِ ﻓ
﴾ اِ َّﻻ َﻋﻠٰٓﻰ اَ ْز َوﺍ ِﺟﻬِ ْﻢ٥﴿ ۙ ﻮن
َ ُ ﻳﻦ ُﻫ ْﻢ ﻟ ِ ُﻔ ُﺮو ِﺟﻬِ ْﻢ َﺣﺎﻓِﻈ
َ ُﺎﻋﻠ
َ ﴾ َوﺍﻟ َّ ۪ﺬ٤﴿ ۙ ﻮن
ُ َ ﴾ َوﺍﻟ َّ۪ﺬ٣﴿
۪ ُﺖ اَ ْﻳ َﻤﺎﻧُ ُﻬ ْﻢ ﻓَﺎِﻧ َّ ُﻬ ْﻢ ﻏَ ْﻴ ُﺮ َﻣﻠ
ۚ ون
َ ﻚ ﻓَﺎُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ
َ ِ اﺑﺘَ ٰﻐﻰ َو َرٓﺍءَ ٰذﻟ
َ ُﻚ ُﻫ ُﻢ ا ْﻟﻌَﺎد
ْ َاَ ْو َﻣﺎ َﻣﻠَﻜ
َ ﻮﻣ
ْ ﴾ ﻓَ َﻤ ِﻦ٦﴿ ۚ ﻴﻦ
ِ ِ
ِ
ِ َ ﴾ َوﺍﻟ َّ۪ﺬ٧﴿
﴾٩﴿ ۢ ﻮن
َ ُ ﺻﻠ َ َﻮﺍﺗِﻬِ ْﻢ ﻳُ َﺤﺎﻓِﻈ
َ ﺍﻋ
َ ﴾ َوﺍﻟ َّ۪ﺬ٨﴿ ۙ ﻮن
ُ ﻳﻦ ُﻫ ْﻢ ﻻ ََﻣﺎﻧَﺎﺗﻬِ ْﻢ َو َﻋ ْﻬﺪﻫ ْﻢ َر
َ ﻳﻦ ُﻫ ْﻢ َﻋﻠٰﻰ
﴾١١﴿ ون
َ اُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ
َ ُﻚ ُﻫ ُﻢ ا ْﻟ َﻮﺍرِﺛ
َ س ُﻫ ْﻢ ۪ﻓﻴﻬَﺎ َﺧﺎﻟ ِ ُﺪ
َ ُﻳﻦ ﻳَﺮِﺛ
ۜ َ ﻮن ا ْﻟ ِﻔ ْﺮدَ ْو
َ ﴾ اَﻟ َّ ۪ﺬ١٠﴿ ۙ ﻮن
[3427] Meâl-i Şerîfi
Hakikat felah buldu o mü’minler (1). Ki onlar namazlarında
huşûʿludurlar (2). Onlar ki beyhûde işe, boş lafa bakmazlar (3).
Onlar ki zekât vermek için çalışırlar (4). Ve onlar ki ırzlarını korurlar
(5). Ancak zevcelerine ve kendilerinin milki olan cariyelerine karşı
müstesnâ, çünkü bunlar levm olunmazlar (6). Kim de bundan ötesini
ararsa işte artık onlar haddi aşanlardır (7). Ve onlar ki emanetlerine
ve ahidlerine riayetkârdırlar (8). Onlar ki namazlarının üzerine
muhafızlık ederler (9). İşte onlardır1 o vârisler (10) ki Firdevs’e vâris
olacak, onda muhalled kalacaklardır (11).2
{ﻮن
َ  }ﻗَ ْﺪ اَ ْﻓﻠ َ َﺢ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ُﻨHakikat felah buldu o mü’minler A “Felah”, murâda
zafer bulmaktır. Hayırda bekā diye de târif edilmiştir.
[3428] “İflâh”, felâha nâil kılmak mânasına geldiği gibi felâha
girmek, yani bizim tâbirimizle felâh bulmak mânasına da gelir ki
Kur’an’da umûmiyetle bu mânada vârid olmuştur. Burada Allah teâlâ,
1
2

B: “bunlardır”.
H: “Şüphesiz Hakikat felah buldu o mü’minler (1). Öyleler ki onlar namazlarında huşû‘ludurlar (2).
Ve öyleler ki Ve onlar ki beyhûde işe, boş lafa bakmazlar (3). Ve öyleler ki Ve onlar ki zekât vermek için
iş yaparlar (4). Ve öyleler ki Ve onlar ki ırzlarını korurlar (5). Ancak zevcelerine ve kendilerinin milki
olan cariyelerine karşı müstesnâ, çünkü bunlar levm olunmazlar (6). Kim de bundan ötesini ararsa işte
artık onlar haddi aşanlardır (7). Ve öyleler ki Onlar ki emanetlerine ve ahidlerine riayetkârdırlar (8). Ve
öyleler ki Onlar ki namazlarının üzerine muhafızlık ederler (9). İşte Firdevse vâris olacak olan vârisler
onlardır. Onlar onlardır o vârisler (10) ki Firdevs’e vâris olacaklar ve onda muhalled kalacaklardır (11)”.
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yedi sıfatı câmi‘ olan kimseler için felâhın muhakkak husûlünü tebşir
buyurmaktadır ki bu yedi sıfattan evvelkisi imandır (“iman”ın târif ve
tefsiri hakkında Sûre-i Bakara’da tafsîlât1 geçmişti, bak).
ِ ﻳﻦ ﻫ ْﻢ ۪ﻓﻲ ﺻ َﻼﺗِﻬِ ْﻢ َﺧ
İkincisi şudur {ﻮن
َ ُﺎﺷﻌ
ُ َ  }اَﻟ َّ ۪ﺬki onlar namazlarında
َ
hâşi‘dirler. A “Huşû‘”u bazıları “havf ” ve2 “rehbet” gibi kalb fiillerinden
olmak üzere târif etmiş, bazıları da sükûn ve terk-i iltifat gibi cevârih
fiillerinden göstermiştir. Doğrusu “huşû‘”, aslı kalbde, tezahürü
bedende olmak üzere ikisini de câmi‘dir. Kalbe ta‘alluk eden ciheti;
azamet ve celâl-i rabbânî karşısında kendi küçüklüğünü göstererek nefsi
emr-i Hakk’a serfürû ettirecek ve edeb ü tâzimden başka bir hâtıraya
iltifat etmeyecek surette kalbin son derece bir saygı hissi duymasıdır.
Zâhire ta‘alluk eden ciheti de a‘zâ-yı bedende bu hissin tezahürüyle
bir sükûn ve sekînet hâsıl olması ve gözlerinin önüne secde mevzi‘ine
bakıp sağa sola, şuna buna iltifat etmemesidir. Binâen‘aleyh huşû‘un
aslı, namazın şartlarından olan niyetin kemâliyle, tezâhürâtı da namazın
âdâb ve mükemmilâtıyla alâkadardır. Hasan’dan ve İbn Sîrîn’den rivayet
olunduğuna göre Resûlullah ve ashâbı namazda gözlerini semâya
kaldırırlardı, bu âyetin nüzûlü üzerine önlerine eğdiler ve ıhtisârı terk
ettiler.3 Buhârî ve Müslim’de Hazret-i Aişe’den de rivayet olunur ki;
“Resûlullah’a namazda iltifattan sual ettim, buyurdu ki ‘o bir ihtilâstır ki
Şeytan onu kulun namazından ihtilâs eder.’”4
Hakîm-i Tirmizî’nin Kāsım b. Muhammed tarîkiyle Esmâ binti Ebî
Bekir’den Hazret-i Aişe’nin vâlidesi [3429] Ümm-i Rûman’dan tahric
1
2
3

4

M: “tafıslât”.
M ve B -“ve”.
“Ihtisâr” ellerini hâsıraya koymak, yani* böğrüne koymaktır [Müellifin notu].
* H +“yanlarına salmaktır”.
Abdürrezzâk, el-Musannef, II, 535; Âlûsî, Rûhu’l-meânî, IX, 207:
 ﻛﺎن اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﺮﻓﻊ رأﺳﻪ إﱃ اﻟﺴﻤﺎء وﻫﻮ ﻳﺼﻠﻲ ﺣﱴ أﻧﺰل اﷲ »اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﰲ: ﻋﻦ اﺑﻦ ﺳﲑﻳﻦ ﻗﺎل، ﻋﻦ أﻳﻮب، ﻋﻦ ﻣﻌﻤﺮ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق
. ﻓﻀﺮب ﺑﺮأﺳﻪ، ﻓﺈن ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﻠﻚ ﻓﻼ أدري ﻣﺎ ﻫﻲ،ﺻﻼ ﻢ ﺧﺎﺷﻌﻮن« أو ﻏﲑﻫﺎ
ﻓﻘﺪ أﺧﺮج اﳊﺎﻛﻢ وﺻﺤﺤﻪ واﺑﻦ ﻣﺮدوﻳﻪ واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﰲ ﺳﻨﻨﻪ ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﲑﻳﻦ ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة أن اﻟﻨﱯ ﺻﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻛﺎن إذا ﺻﻠﻰ رﻓﻊ ﺑﺼﺮﻩ إﱃ
ِ اﻟﺴﻤﺎء ﻓﻨﺰﻟﺖ »اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ ﻫﻢ ِﰲ ﺻﻼ ِِﻢ
.ﺧﺎﺷﻌُﻮ َن« ﻓﻄﺄﻃﺄ رأﺳﻪ وﺗﺮك اﻻﺧﺘﺼﺎر وﻫﻮ وﺿﻊ اﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﳋﺎﺻﺮة وﻗﺪ ذﻛﺮوا أﻧﻪ ﻣﻜﺮوﻩ
ْ َ ُْ َ
Buhârî, Ezân, 93; Ebû Dâvûd, Salat, 164:
. ﳜﺘﻠﺴﻪ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻣﻦ ﺻﻼة اﻟﻌﺒﺪ، ﻫﻮ اﺧﺘﻼس: ﺳﺄﻟﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻦ اﻻﻟﺘﻔﺎت ﰲ اﻟﺼﻼة ﻓﻘﺎل:ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻗﺎﻟﺖ
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ettiği bir hadiste de müşârün ileyhâ Ümm-i Rûman radıyallahu anhâ
demiştir ki: “Namazımda sallanıyordum, Ebû Bekir radıyallahu anh
gördü, beni öyle bir azarladı ki az daha namazdan çıkacaktım. Sonra
da dedi ki: ‘Resûlullah’ı dinledim şöyle buyuruyordu: «Herhangi biriniz
namaza durduğunda her tarafı sâkin olsun, Yahudîler gibi sallanmasın.
Zira namazda sükûn-ı etrâf namazın tamamındandır.»’”1
{ﻮن
َ ﺿ
ُ ِﻳﻦ ُﻫ ْﻢ َﻋ ِﻦ اﻟﻠ َّْﻐﻮِ ُﻣ ْﻌﺮ
َ }وﺍﻟ َّ ۪ﺬ
َ Ve onlar ki lağvdan çekinirler A beyhûde kavl
ِ َﻳﻦ ﻫ ْﻢ ﻟِﻠﺰَّ ٰﻛﻮ ِ ﻓ
ü fiilden sakınırlar {ﻮن
َ ُ ﺎﻋﻠ
َ ve onlar ki zekâtın fâilleridirler
ُ َ }وﺍﻟ َّ ۪ﺬ
A bundan mütebâdir olan mâna, mallarının zekâtını verirler demektir.
Fakat bazıları bu ifadeye nazaran “zekât”tan murad, tehzib ve tahâret
mânası olduğunu söylemişlerdir. Ma‘amâfîh “zekât işini yaparlar”
demek nefsî, bedenî, mâlî zekâtın hepsine de şâmil olabilir. ﻳﻦ ُﻫ ْﻢ
َ }وﺍﻟ َّ۪ﺬ
َ
2
ِ
ِ
ِ
ٓ
{ﻮن
َ ُ  ﻟ ُﻔ ُﺮو ِﺟﻬِ ْﻢ َﺣﺎﻓﻈVe onlar ki ırzlarını hıfz ederler }ا َّﻻ َﻋﻠٰﻰ اَ ْز َوﺍ ِﺟﻬِ ْﻢ اَ ْو َﻣﺎ
{ﺖ اَ ْﻳ َﻤﺎﻧُ ُﻬ ْﻢ
ْ َ َﻣﻠَﻜancak zevcelerine veya milk-i yemîn ile memlüklerine
۪ ُ  }ﻓَﺎِﻧَّﻬُ ْﻢ ﻏَ ْﻴ ُﺮ َﻣﻠzira bunlar levm olunmazlar اﺑﺘَ ٰﻐﻰ
karşı müstesnâ {ﻴﻦ
َ ﻮﻣ
ْ }ﻓَﻤَ ِﻦ
{ﻚ
َ ِ  َو َرٓﺍءَ ٰذﻟartık bunun ilerisini isteyen olursa {ون
َ  }ﻓَﺎُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌişte onlar
َ ُﻚ ُﻫ ُﻢ ا ْﻟﻌَﺎد
mütecâvizdirler. A Bu âyetin zâhiri müt‘anın dahi hurmetini ifade eder.
ِ ِ
ِ
ِ
{ﻮن
َ ﺍﻋ
َ }وﺍﻟ َّ۪ﺬ
َ Ve onlar ki emanetlerine ve ahidlerine
ُ ﻳﻦ ُﻫ ْﻢ ﻻ ََﻣﺎﻧَﺎﺗﻬِ ْﻢ َو َﻋ ْﻬﺪﻫ ْﻢ َر
riayet ederler. A “Emanet” yalnız mala münhasır değildir. Bütün tekâlîf-i
şer‘iye, hukūkullah ve hukūk-ı ibâd, vekâletler, velâyetler, me’mûriyetler
dahi emanetler cümlesindendir. “Ahid” de3 gerek Allah’a ve Peygamber’e
ve gerek nâsa karşı olan mukāvelât ve taahhüdâta şâmildir.
[3430] {ﻮن
َ ُ ﺻﻠ َ َﻮﺍﺗِﻬِ ْﻢ ﻳُ َﺤﺎﻓِﻈ
َ }وﺍﻟ َّ ۪ﺬ
َ Ve onlar ki namazları üzerine
َ ﻳﻦ ُﻫ ْﻢ َﻋﻠٰﻰ
muhafızlık ederler A emânet-i4 ilâhiye cümlesinden olan farz
namazlarını fevt etmemek veya eksik bırakmamak için dâima gözetirler
de vakti vaktine şurût ve âdâbı ile kılmaya devam ederler ve namazlarını
1

2
3
4

Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru’l-usûl, thk. Abdurrahman Umeyre, Beyrut: Dâru’l-Cîl, ts., II, 171:
 رآﱐ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ أﲤﻴﻞ ﰲ ﺻﻼﰐ ﻓﺰﺟﺮﱐ زﺟﺮة ﻛﺪت أﻧﺼﺮف ﻣﻦ ﺻﻼﰐ ﰒ ﻗﺎل ﲰﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ:ﻋﻦ أم روﻣﺎن واﻟﺪة ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ
. إذا ﻗﺎم أﺣﺪﻛﻢ إﱃ اﻟﺼﻼة ﻓﻠﻴﺴﻜﻦ أﻃﺮاﻓﻪ ﻻ ﻳﺘﻤﻴﻞ ﲤﻴﻞ اﻟﻴﻬﻮد ﻓﺈن ﺳﻜﻮن اﻷﻃﺮاف ﻣﻦ ﲤﺎم اﻟﺼﻼة:اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل
B: “muhafaza”.
H: “Uhûd”.
B: “emânât-ı”.
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muhafaza etmek için mücahede ederler. {ﻮن
َ  }اُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌİşte onlar
َ ُﻚ ُﻫ ُﻢ ا ْﻟ َﻮﺍرِﺛ
-yani bu vasıfları hâiz olan mü’minler-dir ancak o vârisler A ض
ْ اَ َّن
َ اﻻ َْر
ِ َ[ ﻳَﺮِﺛُﻬَﺎ ِﻋﺒel-Enbiyâ 21/105], ﺎن
ِ َث ِﻣﻦ ِﻋﺒ
ﻮن
َ ﺗ ِ ْﻠ
َ اﻟﺼﺎﻟ ِ ُﺤ
َ َﺎدﻧَﺎ َﻣ ْﻦ ﻛ
َ ﺎد
ْ ُ ِﻚ ا ْﻟ َﺠﻨَّﺔُ اﻟ َّ۪ﺘﻲ ﻧُﻮر
َّ ي
1 2
ﻴﺎ
ًّ [ ﺗ َ ِﻘMeryem 19/63] âyetleriyle beyan olunan mirasa sâhipler , o hakka
layıklar {ﻮن ا ْﻟ ِﻔ ْﺮد َ ْو َس
َ ُﻳﻦ ﻳَﺮِﺛ
َ }ﻫ ْﻢ ۪ﻓﻴﻬَﺎ َﺧﺎﻟ ِ ُﺪ
َ  }اَﻟ َّ ۪ﺬki Firdevs’e vâris olacaklar {ون
ُ
onda muhalled kalacaklardır. A Bazıları “Firdevs” Habeş lisânınca veya
Rumca cennet demek olduğunu söylemişlerdir. Resûl-i Ekrem sallallâhu
aleyhi ve sellem’den Ebû Mûse’l-Eş‘arî radıyallahu anh rivayet etmiştir
ki: “Firdevs maksûre-i Rahmân’dır. Enhâr ve eşcârı vardır.”3 Ebû Ümâme
radıyallahu anh da şunu rivayet etmiştir: “Allah’tan Firdevs’i isteyin,
çünkü o cennetlerin a‘lâsıdır, ehl-i Firdevs Arş’ın gıcırtısını işitirler.”4
Bu suretle mes‘ud insanların evsâfını beyandan sonra Hâlık teâlâ’nın
sun‘ u kudretini düşündürmek ve âhiretin hak olduğunu anlatmak için
ale’l-umûm insan cinsinin hilkati mebde’ini ve tavırdan tavra fıtratta
geçirmekte olduğu tekallübât ü tehavvülâtı dokuz mertebe üzere
göstererek buyuruluyor ki:

ِ
ِ َ اﻻِﻧﺴ
َّ﴾ ﺛُﻢ١٣﴿ ۖﺎه ﻧُ ْﻄﻔَﺔ ً ۪ﻓﻲ ﻗَ َﺮﺍرٍ َﻣ ۪ﻜﻴ ٍﻦ
ُ َ﴾ ﺛُﻢَّ َﺟﻌَ ْﻠﻨ١٢﴿ ﺎن ﻣ ْﻦ ُﺳ َﻼﻟَﺔٍ ﻣ ْﻦ ۪ﻃﻴ ٍ ۚﻦ
َ ْ ْ َوﻟَﻘَ ْﺪ َﺧﻠ َ ْﻘﻨَﺎ

ۗ ً َﺎﻣﺎ ﻓَﻜَ َﺴ ْﻮﻧَﺎ ا ْﻟﻌِﻈ َﺎمَ ﻟ َْﺤ
َّﻤﺎ ﺛُﻢ
ً َﺧﻠ َ ْﻘﻨَﺎ اﻟﻨُّ ْﻄ َﻔﺔ َ َﻋﻠ َ َﻘﺔ ً ﻓَ َﺨﻠ َ ْﻘﻨَﺎ ا ْﻟﻌَﻠ َ َﻘﺔ َ ُﻣ ْﻀﻐَﺔ ً ﻓَ َﺨﻠ َ ْﻘﻨَﺎ ا ْﻟ ُﻤ ْﻀﻐَﺔ َ ِﻋﻈ

ِ
﴾١٥﴿ ۜ ﻮن
َ ِ ﴾ ﺛُﻢَّ اِﻧَّﻜُ ْﻢ ﺑ َ ْﻌ َﺪ ٰذﻟ١٤﴿ ۜ ﻴﻦ
ّٰ ﺎر َك
َ ُﻚ ﻟ ََﻤ ّ ِﻴﺘ
ً ﺎه َﺧ ْﻠ
َ اﻪﻠﻟُ اَ ْﺣ َﺴ ُﻦ ا ْﻟ َﺨﺎﻟ ۪ﻘ
َ َﻘﺎ ٰا َﺧ َﺮ ۜ ﻓَﺘَﺒ
ُ َ اَ ْﻧ َﺸ ْﺄﻧ
﴾١٦﴿ ﻮن
ُ َّ ﺛُﻢَّ اِﻧ
َ ﻜ ْﻢ ﻳ َ ْﻮمَ ا ْﻟ ِﻘ ٰﻴ َﻤﺔِ ﺗُ ْﺒﻌَ ُﺜ

1
2
3

4

B: “miras sâhipleri”.
ِ َض ﻳَﺮِ ُ َﺎ ِﻋﺒ
ِ َث ِﻣﻦ ِﻋﺒ
H -“ﻮن
ْ اَ َّن, ﻴﺎ
َ  ﺗ ِ ْﻠâyetleriyle beyan olunan mirasa
ًّ َﺎن ﺗ َ ِﻘ
َ اﻟﺼﺎﻟ ِ ُﺤ
َ ﺎدﻧَﺎ َﻣ ْﻦ ﻛ
َ ﺎد
َ اﻻ َْر
ْ ُ ِﻚ اﻟ َْﺠﻨَّﺔُ اﻟ َّ ۪ ﻧُﻮر
َّ ي
sâhipler”.
İbn Ebî Hatim, VII, 2393:
. ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻴﺎر اﻷ ﺎر واﻷﲦﺎر، اﻟﻔﺮدوس ﻣﻘﺼﻮرة اﻟﺮﲪﻦ: ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:ﻋﻦ أﰊ ﻣﻮﺳﻰ اﻷﺷﻌﺮي ﻗﺎل
Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXIII, 263:
. اﻟﻔﺮدوس ﻣﻘﺼﻮرة اﻟﺮﲪﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﻷ ﺎر واﻷﺷﺠﺎر:وروى أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ اﻷﺷﻌﺮي ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل
İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, VII, 2393:
. وأن أﻫﻞ اﻟﻔﺮدوس ﻳﺴﻤﻌﻮن أﻃﻴﻂ اﻟﻌﺮش، ﺳﻠﻮا اﷲ اﻟﻔﺮدوس ﻓﺈ ﺎ ﺳﺮة اﳉﻨﺔ: ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:ﻋﻦ أﰊ أﻣﺎﻣﺔ ﻗﺎل
Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXIII, 263:
. وإن أﻫﻞ اﻟﻔﺮدوس ﻳﺴﻤﻌﻮن أﻃﻴﻂ اﻟﻌﺮش، ﺳﻠﻮا اﷲ اﻟﻔﺮدوس ﻓﺈ ﺎ أﻋﻠﻰ اﳉﻨﺎن:وروى أﺑﻮ أﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم أﻧﻪ ﻗﺎل
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[3431] Meâl-i Şerîfi
Şânım hakkı için Biz insanı çamurdan, bir sülâleden yarattık (12).
Sonra onu oturaklı bir karargâhta bir nutfe yaptık (13). Sonra o
nutfeyi bir aleka yarattık, derken o alekayı bir mudga yarattık,
derken o mudgayı birtakım kemik yarattık, derken o kemiklere bir
et giydirdik, sonra ona diğer bir hilkat neş’eti2 verdik. Bak ne şanlı O
ِ
Allah, yaratanların en güzeli ﻴﻦ
ّٰ ( ﻓَﺘَﺒَﺎرَ َك14). Sonra siz
َ اﻪﻠﻟُ اَ ْﺣ َﺴ ُﻦ ا ْﻟ َﺨﺎﻟ ۪ﻘ
bunun arkasından muhakkak öleceksiniz (15). Sonra siz kıyamet günü
muhakkak baʿs olunacaksınız (16).
1

ِ Çamurdan bir sülâleden A “Sülâle” kelimesi “sell”
1. {}ﻣ ْﻦ ُﺳ َﻼﻟَﺔٍ ِﻣ ْﻦ ۪ﻃﻴ ٍﻦ
masdarından3 me’huzdur. “Sell” bir şeyi bir şeyden rıfk u mülâyemetle
sıyırıp çıkarmak demektir. Nitekim lisânımızda da mâruf olduğu üzere
kılıcı kınından sıyırıp çekmeye “sell-i seyf ” tâbir olunur. Böyle fu‘âle
veznindeki isimler, müştak oldukları fiile nazaran bazen gaye olurlar,
“hulâsa” gibi ki “sülâle” bu kabîldendir. Bazen de olmazlar “kulâme”4,
“künâse” gibi. Keşşâf’ın beyânına göre bu vezin, bir kıllet mânasıyla da
alâkadardır.5 Lisânımızda bu veznin mukabili “-nti” lâhikasıyla yapılan
[3432] kelimelerdir ki süzüntü, kuruntu, kırpıntı, süprüntü gibi. Lâkin
“sell” fiilini bir kelime ile ifade edemediğimizden “sülâle” kelimesini
bu suretle terceme edememişizdir. Şu hâlde bir şeyin sülâlesi o şeyden
sıyrılıp çıkarılan bir netice demek olur. Evlâd ve zürriyete de “sülâle”
ıtlak olunması bu mâna iledir. Bu münasebetle “sülâle” tâbirinden bir
silsile mefhûmu tahayyül ederiz. Lâkin esasında bu mefhum şart değildir.
Çünkü “sülâle” aslın değil, ondan çıkarılan hulâsanın ismidir.
İşte insan merâtib-i hilkatinde evvelâ böyle çamurdan sıyrılıp
çıkarılmış bir sülâleden yaratılmıştır ki bu mertebe ilk insan olan
1
2
3
4
5

H +“Kasem olsun ki”.
B: “neş’et hilkati”.
B: “maddesinden”.
B: “gulâme”.
Zemahşerî, el-Keşşâf, III, 178:
.و»ﻓﻌﺎﻟﺔ« ﺑﻨﺎء ﻟﻠﻘﻠﺔ ﻛﺎﻟﻘﻼﻣﺔ واﻟﻘﻤﺎﻣﺔ
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Âdem’in halk olunduğu ve binâen‘aleyh insan cinsinin, insan uzviyetinin
ilk başladığı mertebe olmakla hiçbir insan tohumuyla mesbuk değildir.
Bazıları burada “tîn” Âdem’in bir ismidir demiş, bazıları da “sülâle”den
murad Âdem’dir demiş ise de ikisi de hilâf-ı zâhirdir. Zira Âdem,
insandır. ﺎن
ْ ’ﻟ َ َﻘ ْﺪ َﺧﻠ َ ْﻘﻨَﺎde dâhildir. Âyetin zâhiri bu sülâlenin Âdem’den
َ اﻻِ ْﻧ َﺴ
evvel olmasıdır. Hatta bir kısım müfessirîn İbn Abbas, İkrime, Katâde
ve Mukātil’den nakledildiği vechile burada “el-insân”ı Âdem diye tefsir
etmişler, lâmı ahde haml eylemişlerdir.1 Gerçi muhakkikīnin muhtârı
cins olmasıdır. Siyâk-ı kelâm da bunu muktezîdir. Nitekim Ebussuud
demiştir ki: “El-insan ile murad cinstir ve mâna şudur: ‘Billahi insan
cinsini Âdem’in halkı zımnında tînden bir sülâleden halk-ı icmâlî ile
halkettik.’”2 Ma‘amâfîh ahd olduğu takdirde de zımnen bu mâna lâzım
gelir.
Demek ki Hâlık teâlâ evvelâ çamurdan ıstıfâ ile bir sülâle çıkarmış
ve insanı ibtidâ o sülâleden halk eylemiştir. Sûre-i Hicr’de َﺣﻤَﺄٍ َﻣ ْﺴﻨُﻮ ٍن
[15/26, 28, 33] yoluna girmiş, musavver balçık denilmiş olan bu çamur
sülâlesi Fahreddin Râzî’nin de kaydettiği vechile birtakım müfessirînin
îzâhına nazaran insanlara gıda olarak uzviyyet-i insâniyeye ilk temessül
eden mevâd ile kābil-i tasavvurdur ki bu mevâd [3433] çamurdan
sıyrılmış çıkmış mevâdd-ı ma‘deniye veya nebâtiye veya hayvâniyedir.3
Nitekim “sülâle”, nutfenin tekevvün ettiği gıda mevâddı ile de tefsir
edilmiştir ki bu mâna ile âyet, sade Âdem’e veya Âdem zımnında cinse
müte‘allik olmakla kalmayıp her ferde de doğrudan doğru sâdık olur.
Zira mevâdd-ı gıdâiyeden her insanda uzviyyet-i insâniye halk edildiği
ve bu suretle insanın hilkatine bu mevâddın bi’l-ıstıfâ bir menşe’ teşkil
1
2
3

Mukātil b. Süleyman, Tefsîr, II, 427, III, 153; Taberî, Câmiu’l-beyân, XIX, 14; Sa lebî, el-Keşf ve’l-beyân,
XV, 458, XVIII, 460; Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXIII, 264.
Ebussuud, İrşâdü’l-akli’s-selîm, VI, 150:
ِ  وﺑﺎﷲ ﻟﻘﺪ ﺧﻠﻘﻨﺎ ﺟﻨﺲ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ِﺿﻤﻦ: أي،ـ»اﻻِ ْ َﺎن« اﳉﻨﺲ
.آدم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺧﻠ ًﻘﺎ إﲨﺎﻟﻴﺎ
ْ واﳌﺮ ُاد ﺑ
َ ﺧﻠﻖ
َ
ُ
Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXIII, 265:
 واﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ، وﻫﻲ إﻣﺎ ﺣﻴﻮاﻧﻴﺔ وإﻣﺎ ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ، وﻫﻮ أن اﻹﻧﺴﺎن إﳕﺎ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻄﻔﺔ وﻫﻲ إﳕﺎ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﻓﻀﻞ اﳍﻀﻢ اﻟﺮاﺑﻊ وذﻟﻚ إﳕﺎ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻣﻦ اﻷﻏﺬﻳﺔ،وﻓﻴﻪ وﺟﻪ آﺧﺮ
 ﰒ إن ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻼﻟﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻮاردت ﻋﻠﻰ أﻃﻮار، واﻟﻨﺒﺎت إﳕﺎ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﺻﻔﻮ اﻷرض واﳌﺎء ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﳊﻘﻴﻘﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻮﻟﺪا ﻣﻦ ﺳﻼﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﲔ،ﺗﻨﺘﻬﻲ إﱃ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
. وﻫﺬا اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﻔﻆ وﻻ ﳛﺘﺎج ﻓﻴﻪ إﱃ اﻟﺘﻜﻠﻔﺎت،اﳋﻠﻘﺔ وأدوار اﻟﻔﻄﺮة ﺻﺎرت ﻣﻨﻴﺎ
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ettiği mâlumdur. Bu ise lede’t-tenkīh ilk insanın madde-i hilkatini
idrak için bir delil olur. Ancak sonraki insanlarda bu mevâd bir insan
nutfesiyle mesbuk olan bir beden içinde hazm u temsil olunduğundan
bunu insan bedenine daha evvel verilmiş olan kuvve-i hayâtiyenin bir
eseri olarak mülâhaza etmek ve binâen‘aleyh baba nutfesinin kuvvetine
ircâ‘ eylemek1 karîb görünür. Hâlbuki ilk insanın yaratılışında böyle bir
mülâhazaya imkân2 yoktur. Çünkü bu mevâddı insana temsil etmek için
henüz bir insan uzviyeti yoktu.
Binâen‘aleyh, o Hâlık teâlâ’nın ibtidâen3 halkı olduğu zâhirdir. Âyetin
ihtar ettiği esas nokta da budur. Şu îzâhattan anlaşıldığına göre demek
olur ki insan cinsinin ilk yaratıldığı çamur sülâlesi ilk insanın ve ilk insan
huceyresinin halk olunduğu zamana kadar çamurdan ıstıfâ edilmiş olan
ve sonra insanın erzâkı hizmetini4 îfâ ettiği mevâlîd-i selâse hulâsasıdır.
Allah teâlâ çamurdan me‘âdini, nebâtâtı, hayvânâtı sıyırıp çıkardıktan
sonra bunların bir hulâsasından da insanı hiç yokken yaratmış ve insan
bunların âhiri olmuştur.
Âsâr-ı vârideye nazaran insanın halkı, mevâlîd-i selâsenin halkından
sonra olduğunda bir ihtilâf görülmüyor. Şu hâlde topraktan insana
kadar mevâlîd-i selâsenin bütün envâ‘ ve ecnâsıyla hakīkī bir tasnîfi
tamamıyla mâlum olabilse, kuru toprağın ilk insan huceyresi hâline
gelinceye kadar geçirmiş olduğu hilkat ve ıstıfâ mertebeleri [3434]
mütalaa olunabilecekti. Bundan dolayı öteden beri me‘âdinin, nebâtâtın,
hayvânâtın tasniflerine çok ehemmiyet verilmiş ve zaman zaman muhtelif
nokta-i nazarlardan muhtelif tasnifler yapılmış ve türlü mülâhazalar
yürütülmüştür. Ezcümle İbn Türke el-İsfahânî Fusûs şerhinde demiştir
ki: “Arzda evvelâ tekevvün eden me‘âdin, sonra nebat, sonra hayvandır.
Ve Hak teâlâ bu mevâlîd ecnâsından her sınıfın5 âhirini onu vely edenin
1
2
3
4
5

B -“ve binâen‘aleyh baba nutfesinin kuvvetine ircâ‘ eylemek”.
B -“imkân”.
M: “ibtidai”.
 َوﺑَﺎرَ َك ۪ﻓﻴﻬَﺎ َوﻗَﺪَّرَ ۪ﻓﻴﻬَ ٓﺎ اَ ْﻗﻮَﺍ َ َﺎ ۪ ٓ ا َْرﺑَﻌَﺔِ اَﻳَّﺎ ٍمSûre-i Fussilet’e bak [41/10] [Müellifin notu].
M: “sınıfının”.
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evveli kıldı da me‘âdinin âhiri ve nebâtın evvelini mantar, nebatın âhiri
ve hayvanın evvelini hurma, hayvanın âhiri ve insanın evvelini maymun
kıldı ki vahdet-i ittisâliye1 halel ve inhiraftan, fâsıla ve inkıtâ‘dan mahfuz
ve mazbut olsun için.”2
3
2. {ﺎه ﻧُ ْﻄ َﻔﺔ ً ۪ﻓﻲ ﻗَ َﺮﺍرٍ َﻣ ۪ﻜﻴ ٍﻦ
ُ َ }ﺛُﻢَّ َﺟﻌَ ْﻠﻨSonra da onu bir karâr-ı mekînde bir
nutfe kıldık A yani o insan cinsini veya neslini mekânetli bir karargâh
olan rahimde temekkün eder bir nutfe yaptık. Evvelâ bir çamurdan bir
sülâleden yaratılmış olan insan bundan sonra ﺛُﻢَّ َﺟﻌَ َﻞ ﻧ َ ْﺴﻠ َ ُﻪ ِﻣ ْﻦ ُﺳ َﻼﻟَﺔٍ ِﻣ ْﻦ َﻣٓﺎ ٍء
[ َﻣﻬ۪ﻴ ٍﻦes-Secde 32/8]4 mantûkunca hakir bir su sülâlesi olan nutfeden
tenâsül tarîkiyle yaratılarak diğer bir sülâle oldu. Hem her nutfeden
değil, rahimde karar eden nutfeden; her rahimde değil, sağlam, aldığını
tutan mekânetli bir rahimde. Buradan anlaşılıyor ki Kur’an’da “nutfe”
yalnız meninin ismi değil, daha ziyade meni içindeki tohumunun
ismidir. Zira rahimde istikrar eden odur. Bir de 5ﺎه
ُ َ َﺟﻌَ ْﻠﻨzamirinin meslûl
mânasıyla “sülâle”ye ircâ‘ı da tecviz edilmiştir ki o çamur sülâlesini nutfe
yaptık demek olur.

İşte nutfe yapıldıktan sonra insan hilkati tabî‘î ve kānûnî denilen
mu‘tad şeklini almış oldu. Yoksa ibtidâ çamurdan sülâlenin, sülâleden
insan veya nutfesinin yaratılışı fevka’t-tabî‘adır. Çünkü henüz bir
insan ve tabiatı yoktu. Demek ki insanı yaratan kudret-i hâlıka insan
tabiatından başkadır. Her hangi bir şeyin tabiatı ise o şeyin kendisinden
hâriç olamaz. Onun için bir şey [3435] kendisinin gayrı olamayacağı
gibi, tabiatının gayrı olmak da muhaldir. Onun için tabiat ancak
muttarid ve lâyetegayyer olmak üzere mülâhaza edilebilir. Ve bir şey
kendisi değişmedikçe tabiatının değişmesine imkân tasavvur olunamaz.
1
2

3
4
5

B: “ittisâliyeye”.
İbn Türke, Şerhu Fusûsi’l-hikem, Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Ef., no: 2369, 7a:
ﻓﺄول ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻌﺎدن ﰒ اﻟﻨﺒﺎت ﰒ اﳊﻴﻮان وﺟﻌﻞ آﺧﺮ ﻛﻞ ﺻﻨﻒ ﻣﻦ أﺟﻨﺎس ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﻟﻴﺪ ّأوًﻻ ﻟﻠّﺬي ﻳﻠﻴﻪ ﻓﺠﻌﻞ آﺧﺮ اﳌﻌﺎدن وأول اﻟﻨﺒﺎت اﻟﻜﻤﺄة
ّ
وآﺧﺮ اﻟﻨﺒﺎت وأول اﳊﻴﻮان اﻟﻨﺨﻠﺔ وآﺧﺮ اﳊﻴﻮان وأول اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻘﺮد ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻮﺣﺪة اﻹﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺨﻠﻞ واﻹﳔﺮام واﳍﻴﺌﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﻮاع
...ﺳﺎﳌﺔ ﻋﻦ ﻋﺮوض اﻹﻧﻘﻄﺎع وﻃﺮو اﻹﻧﺼﺮام
B: “bunu”.
“Sonra da bir sülâleden, bir hakir sudan neslini yaptı.”
M ve B: “”ﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ.
َ

Hak Dini Kur’an Dili

Bundan dolayı her hangi bir şeyin tabiatında bir tehavvül görüldüğü
zaman o şeyin kendisinde bir tegayyür vukū‘ bulduğu anlaşılır ve ona
hâricî bir tesir aranır. “Ulûm-i tabî‘iye” nâmı verilen ilimlerin hiçbiri
yoktur ki mütalaa ettiği bir tehavvülün ayrı bir sebebini aramasın da
kendi kendine tabiatıyla oluvermiş diyebilsin.
Hatta bu nokta, iyice mülâhaza edilince “ulûm-i tabî‘iye” denilen
ilimler, tabiatların kendi kendine tehavvülünü kabul etmeyip her
tehavvülün sebeb-i hâricîsini arayan ve bu suretle hiçbir hâdisenin tabî‘î
olmadığını1 isbat eden ilimlerdir denmekte tereddüt edilmez. Çünkü
bir tabiatın kendinden hâriç bir eşinden teessür almasıyla îzah edilen
hâdisâta tabiat demek tenakuz olur. Evet, tabiatta tehavvül, ıstıfâ,
tekâmül yok değildir. Lâkin o ıstıfâ ve tekâmülü yapan tabiat değil,
tabiatlar üzerinde hâkim olan Hâlık’tır. Eğer tabiat hâkim olsaydı çamur
tabiatı2 çamur kalır, ondan bir sülâle çıkamaz, insan ve nutfe tekâmül
ve ıstıfâsı olamazdı. Hatta nutfe yaratıldıktan sonra nutfe tabiatından
ileri geçemezdi. İmdi bilinmek lâzım gelir ki insanın tabiatı3 addedilen
nutfeden tekevvünü mertebelerinde de insanı yaratan nutfe tabiatı değil,
nutfeye ve rahime o hilkat tehavvülâtını ifâza eden Hâlık teâlâ’dır. Onun
için buyuruluyor ki:
3. {ً  }ﺛُﻢَّ َﺧﻠ َ ْﻘﻨَﺎ اﻟﻨُّ ْﻄ َﻔﺔ َ َﻋﻠ َ َﻘﺔSonra nutfeyi aleka halkettik A rahime iliştirip
telkīh yaptırarak tutturup pıhtı kan gibi bir tutuk hâline tahvil ettik.
“Aleka” esasen “ulûk” ve “ta‘alluk” gibi ilişmek ve yapışıp tutmak
mânasından me’huz olarak ilişken, yapışkan şey demektir. Donuk pıhtı
kana da ıtlak edilir (Kāmûs). Müfessirler, umûmiyetle [3436] Dem-i
câmid diye tefsir etmişler ise de asıl murad rahimde telkīhin vukū‘uyla
husûle gelen alûktur (Sûre-i Hacc’a bak).
4. {ً  }ﻓَ َﺨﻠ َ ْﻘﻨَﺎ ا ْﻟﻌَﻠَﻘَﺔ َ ُﻣ ْﻀﻐَﺔArkasından alekayı mudga yarattık A bir çiğnem
et parçası hâline tahvil ettik.
1
2
3

B -“arayan ve bu suretle hiçbir hâdisenin tabî‘î olmadığını”.
M ve B: “tabîî”.
M ve B: “tabîî”.
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1
5. {َﺎﻣﺎ
ً  }ﻓَ َﺨﻠ َ ْﻘﻨَﺎ ا ْﻟ ُﻤ ْﻀﻐَﺔ َ ِﻋﻈArkasından mudgayı izâm yarattık A bir
çiğnem et parçasından birtakım kemikler yarattık, ki bunlar hikmetin
muktezâsı üzere bedenin çatısını teşkil eden direkleridir. Ne latif
hikmettir ki yumurtanın kabuğu tavuğun karnında iken yumuşak olup
dışarı çıkınca sertleştiği gibi, kemikler de rahimde iken yumuşak ve
çocuk doğduktan sonra tesallüb eder bir hilkatle yaratılmışlardır.

6. {ﻤﺎ
ً  }ﻓَﻜَ َﺴ ْﻮﻧَﺎ ا ْﻟﻌِﻈ َﺎمَ ﻟ َْﺤArkasından o kemiklere bir et giydirdik A bütün
o kemikler her birine münâsib birer et ile donatılarak hey’et-i mecmû‘ası
zarif bir et kisvesiyle giydirilip kuşatıldı.
7. {ﻘﺎ ٰا َﺧ َﺮ
ً ﺎه َﺧ ْﻠ
ُ َ  }ﺛُﻢَّ اَ ْﻧ َﺸ ْﺄﻧSonra onu bambaşka bir halk olarak inşâ eyledik
A yani cehâzıyla, rûhuyla, kuvâsıyla, endâmıyla ona öyle güzel bir hilkat
neş’eti verildi2 ki hiçbir mahlûka benzemez bambaşka bir halk اَ ْﺣ َﺴ ِﻦ
ِ
’ﺗ َ ْﻘ ۪ﻮ ٍﻢde [et-Tîn 95/4]3 dilber bir insan oldu. {ﻴﻦ
ّٰ ﺎر َك
َ اﻪﻠﻟُ اَ ْﺣ َﺴ ُﻦ ا ْﻟ َﺨﺎﻟ ۪ﻘ
َ َ}ﻓَﺘَﺒ
İmdi yaratanların en güzeli Allah çok büyük, çok yüksek A yani bütün
feyz ü bereketin esası O’nda, her şeyin hâlıkı O, O’nun halkından sonra
vücûda gelen mebâdî ve esbâbın her biri bir hâlık addedilse ve bu suretle
birçok hâlıklar farz olunsa, Allah bütün o hâlıkların en güzeli, en güzel
yaratanıdır. Her hilkatin, her ıstıfânın, her tekâmülün, her hüsnün
ilk îcâdı, ilk numûnesi ancak O’nun ibdâ‘ı ve diğerlerindeki fâiliyetin
bütün künhü O’nundur. Mevcud olmayan [3437] tabiatları vücûda
getiren, vücûda gelen tabiatları dilediği gibi tahvil edip değiştirerek en
güzel neş’etler için kıvâmına koyan, câmid bir çamurdan nâmî bir sülâle
çıkaran, hakir bir sülâleden ber vech-i bâlâ dilber bir insan yaratan O
Allah öyle büyük, öyle yüksek ki ne kadar hâlık farzedilse öyle güzel,
öyle güzel yaratan tasavvur olunamaz.
Zihî zâtın nihân u ol nihandan mâsivâ peydâ
Bihâr-ı sun‘una emvâc peydâ ka‘r nâpeydâ
Bülend ü pest-i âlem şâhid-i feyz-i vücûdundur
Değil beyhûde olmak yoğ iken arz u semâ peydâ
1
2
3

H +“yani”.
B: “verdik”.
“…en güzel bir biçimde…”
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Kemâl-i1 hikmetin izhâr-ı kudret kılmaya etmiş
Gubâr-ı tîreden âyîne-i gîtî-nümâ peydâ
Demâdem aks alır mir’ât-ı âlem kahr u lütfunda
Anınçün geh küdûret zâhir eyler geh safâ peydâ
Gehi toprağa eyler hikmetin bin mehlikā pinhân
Gehi sun‘un kılar topraktan bin mehlikā peydâ
Cihân ehline tâ esrâr-ı ilmin kalmaya mahfî
Kılıbdır hikmetin küffâr içinde enbiyâ peydâ2

İnsanlar böyle bambaşka bir neş’ette en güzel bir kıvam ile yaratılmış
olduklarından dolayı kendilerini her murâda ermiş, felah ihtiyâcından
müstağnî olmuş zannetmemelidir. Ey insanlar:
8. {ﻮن
َ ِ  }ﺛُﻢَّ اِﻧَّﻜُ ْﻢ ﺑ َ ْﻌ َﺪ ٰذﻟSonra şüphesiz bundan sonra muhakkak
َ ُﻚ ﻟ َﻤَ ّ ِﻴﺘ
öleceksiniz.

9. {ﻮن
َ  }ﺛُﻢَّ اِﻧَّﻜُ ْﻢ ﻳ َ ْﻮمَ ا ْﻟ ِﻘ ٰﻴ َﻤﺔِ ﺗُ ْﺒﻌَ ُﺜSonra da muhakkak yevm-i kıyamette ba‘s
olunacaksınız. A Binâen‘aleyh bâlâda beyan olunan evsâfı iktisab ile
felâha çalışmak lâzım gelir.
İnsanların mebde’ ü me‘âdıyla merâtib-i hilkatleri ihtar olunduktan
sonra hayat ve bekāları ve intibâh u mes’ûliyetleri ile alâkadar olan bazı
esbâb ve ni‘am-ı ilâhiyenin de halkına işaretle buyuruluyor ki:

ِ
ِ
ِ ٓ ﴾ َوﺍ َ ْﻧ َﺰ ْﻟﻨَﺎ ِﻣ َﻦ اﻟﺴ َﻤ١٧﴿ ﻴﻦ
ﺎء
َ َوﻟ َ َﻘ ْﺪ َﺧﻠ َ ْﻘﻨَﺎ ﻓَ ْﻮﻗَﻜُ ْﻢ َﺳ ْﺒﻊَ ﻃ ََﺮٓﺍﺋ َﻖ ۗ َو َﻣﺎ ﻛُﻨَّﺎ َﻋ ِﻦ ا ْﻟ َﺨ ْﻠ ِﻖ ﻏَﺎﻓ ۪ﻠ
َّ

ِ َﺎب ﺑ ِ ۪ﻪ ﻟَﻘ
ٍ َّ ﴾ ﻓَﺎ َْﻧ َﺸ ْﺄﻧَﺎ ﻟَﻜُ ْﻢ ﺑ ِ ۪ﻪ َﺟﻨ١٨﴿ ۚ ون
ٍ َض َو ِﺍﻧَّﺎ َﻋﻠٰﻰ ذَﻫ
ﺎت
ْ ﺎه ﻓِﻲ
َ ﺎد ُر
ُ َّ َﻣٓﺎءً ﺑِﻘَ َﺪرٍ ﻓَﺎ َْﺳﻜَﻨ
ۗ ِ اﻻ َْر

ِ﴾ َو َﺷ َﺠ َﺮ ً ﺗ َ ْﺨ ُﺮ ُج ِﻣ ْﻦ ﻃُﻮر١٩﴿ ۙ ﻮن
۪ ِ
َ ُﻴﺮ ٌ َو ِﻣ ْﻨﻬَﺎ ﺗ َ ْﺄﻛُﻠ
َ ﺎب ﻟَﻜُ ْﻢ ۪ﻓﻴﻬَﺎ ﻓَ َﻮﺍﻛِ ُﻪ ۬ ﻛَ ۪ﺜ
ۢ ٍ َﻣ ْﻦ ﻧَﺨﻴﻞٍ َوﺍ َ ْﻋﻨ
ِ
اﻻ َْﻧﻌَﺎ ِم ﻟ َﻌِ ْﺒﺮَ ً ۜ ﻧُ ْﺴ ۪ﻘﻴﻜُ ْﻢ ِﻣﻤَّﺎ ۪ﻓﻲ
ْ ﴾ َو ِﺍ َّن ﻟَﻜُ ْﻢ ﻓِﻲ٢٠﴿ ﻴﻦ
ُ َﺳ ْﻴﻨَ ٓﺎءَ ﺗ َ ْﻨ ُﺒ
َ ﺖ ﺑِﺎﻟ ُّﺪ ْﻫ ِﻦ َو ِﺻ ْﺒ ٍﻎ ﻟ ْﻼٰﻛِ ۪ﻠ
ِ
ِ
ِ
ِ ﴾ َو َﻋﻠَﻴﻬَﺎ َو َﻋﻠَﻰ ا ْﻟ ُﻔ ْﻠ٢١﴿ ۙ ﻮن
﴾٢٢﴿ ۟ ﻮن
َ ُﻚ ﺗُ ْﺤ َﻤﻠ
َ ُﻴﺮ ٌ َوﻣ ْﻨﻬَﺎ ﺗ َ ْﺄﻛُﻠ
َ ﺑُﻄُﻮﻧﻬَﺎ َوﻟَﻜُ ْﻢ ۪ﻓﻴﻬَﺎ َﻣﻨَﺎﻓ ُﻊ ﻛَ ۪ﺜ
ْ
1
2

H, M ve B: “Meali”.
Gazel Fuzûlî’ye ait olup son beyti şöyledir:
Nişân-ı şefkatindir kim olur izhâr-ı hamdin’çin
Fuzûlî tîre tab‘ından kelâm-ı canfezâ peydâ.
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[3438] Meâl-i Şerîfi
Fi’l-hakīka Biz, sizin fevkinizde yedi tarîk yarattık ve halktan gāfil
olmadık (17). Ve semâdan bir kader ile bir su indirdik de onu yerde
iskân eyledik, hâlbuki Biz onu giderivermeye de şüphesiz kādiriz (18).
Öyle iken durdurduk da onunla sizin için hurmalıklar, üzümlükler
kabîlinden bağlar, bahçeler yaptık ki içlerinde sizin için birçok yemişler
var, onlardan yer ve geçinirsiniz (19). Ve bir ağaç ki Tûr-i Sînâ’dan
çıkar, yağ ve yiyenlere bir katıkla1 biter (20). Enʿâmda da sizin için
cidden bir ibret vardır, karınlarındakinden sizi2 iskā ediyoruz. Sizin
için de onlarda hem birçok menâfiʿ vardır, hem de onlardan yersiniz
(21). Hem onlara ve hem gemiye yüklenirsiniz (22).
{}ﺳ ْﺒﻊَ ﻃ ََﺮٓﺍﺋ ِ َﻖ
َ Yedi tarîka A “Tarâik” “tarîka”nın cem‘idir. Bunun
tefsîrinde birkaç vecih söylenmiştir:
[3439] 1. “Tarîka” kat mânasına gelir. Nitekim ﻃﺎرﻗﺖ اﻟﺜﻮب
denilir ki
ُ
“birbiri üstüne kat kat elbise giydim” demektir. Bu surette “seb‘a tarâik”
ٍ [ ﺳ ْﺒﻊَ ﺳ ٰﻤ َﻮel-Mülk 67/3; Nûh 71/15]3
yedi kat demek olur. Ve ﺎﻗﺎ
ً َﺍت ﻃِﺒ
َ
َ
mefhûmunu ifade eder.
2. “Tarîk” gibi yol demektir. O hâlde “seb‘a tarâik” yedi yol demek
olur. Bazıları yıldızların yolları olmak hasebiyle semâvâta “tarâik” ıtlak
ٍ َ [ ﻛُ ٌّﻞ ۪ ﻓَﻠel-Enbiyâ
edildiğini söylemiş. Lâkin bu surette murad ﻮن
َ ﻚ َ ْ ﺒَ ُﺤ
21/33] mantûkunca ecrâmın yüzdükleri eflâk ve medârât olmuş olur
ki bu ise yediden ibaret değil çoktur. Binâen‘aleyh evlâ olan diğer
birçoklarının ihtiyar ettiği4 vechile melâikenin urûcda yolları olmak
itibariyle semâvâta “tarâik” ıtlak edilmiş olmasıdır ki mer’î olan semâ
bunların ancak birisidir.5
1
2
3
4
5

B: “katıklık”.
B: “size”.
“…yedi sema (…) birbiriyle mutâbık…” / “…yedi semâyı uygun tabaka tabaka”.
H: “ettikleri”.
B -“ki mer’î olan semâ bunların ancak birisidir”.
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3. “Tarîkat”, ta‘bîr-i âharla sistem mânasınadır ki son zamanlarda
lisânımızda “manzûme” veya “meslek” diye de terceme edilmiştir.
Netekim Hey’et-i Şemsiye demek olan “Système solaire”1, “Manzûme-i
Şemsiye” veya “Meslek-i Şemsî” diye mâruf olmuştur. Bu surette “seb‘a
tarâik”, yedi hey’et demek olur ki Hey’et-i Şemsiye bunların birincisidir.
Görülüyor ki bu üç mânanın üçünde de “seb‘a tarâik”, “seb‘a
semâvât” demeye râci‘ oluyor. Bizce bu vecihlerin en güzeli melâikenin
urûc yolları olmak itibariyle yedi yol mânasına olmasıdır. Âyetin âhiri de
bu yedi yolun ilim ile alâkasını iş‘âr etmektedir. Bu karîne ile biz, “yedi
semâ” denilen bu yedi tarîkten insanları fevkinden ihâta eden yedi idrak
yolunu anlıyoruz ki bunlar havâss-ı hamse ile akıl ve vahiy yollarıdır.
ِ
Zira buyuruluyor ki: {ﻴﻦ
َ Ve Biz, halktan gāfil değiliz
َ }و َﻣﺎ ُﻛﻨَّﺎ َﻋ ِﻦ ا ْﻟ َﺨ ْﻠ ِﻖ ﻏَﺎﻓ ۪ﻠ
A yani Hâlık teâlâ, ne yaptığını bilmez ve2 yaptığından haberi olmaz
bir tabiat değildir. Ne yarattığını ve yaratacağını bilir. Ve yarattığı
mahlûkātın ahvâl ve ihtiyâcâtına âgâhtır. Hiçbirini ihmal etmez, hepsini
gözetir, hepsinin umûrunu tedbir eder. Tevbekârların tevbesini, [3440]
yalvaranların duasını duyar; yerin göğün, dirinin ölünün her hâl u
tavırda içiyle dışıyla bütün husûsiyyâtını bilir. Binâen‘aleyh ölenleri
nasıl ba‘s edeceğini de bilir. Fahreddin Râzî’nin de ihtar ettiği vechile bu
âyetin birçok mesâile delâleti vardır. Ezcümle:
1. Sâni‘in vücûduna ve iradesine delâlet eder. Çünkü hilkatin
tehavvülâtı ve ecsâmın bir sıfattan zıddı bir sıfata inkılâbâtı bir muhavvil
ve mugayyirin vücûduna ve eserdeki tenevvü‘ât, müessirin irade ve
ihtiyârına delildir.
2. Tabiat davasının fesâdına delâlet eder. Çünkü tabiat müessir olsa
idi bir kararda bekāsı vâcib olur ve bu tegayyürât u tehavvülât husule
gelemezdi, buna karşı bu tehavvülât, tabiatın kendisinde vâki‘ olan
tegayyürâttan oluyor denemez, çünkü böyle demek tabiatın bir hâlık ve
mûcide ihtiyacını ikrar3 etmektir.
1
2
3

M: “sistem soler”.
H: “veya”.
B: “inkâr”.
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3. Hâlık-ı müdebbirin ilmini ve kudretini nâtıktır. Fi’l-vâki‘ âcizin
bir şey yapması muhâl olduğu cihetle ilimli, şuurlu âsârın câhilden
sudûruna imkân olmadığı gibi bu kadar ef‘âl-i acîbe ve âsâr-ı bedî‘a da
cehalet eseri olamaz.
4. Hâlık teâlâ’nın kudreti, cemî‘-i mümkinâta şâmil, ilmi cemî‘-i
ma‘lûmâtı muhît ve küllî cüz’î her şey1 hıfz ve2 nezâreti altında
bulunduğuna delâlet eder.
5. Kudret ve ilmin şumûlü de ba‘sin ve haşr ü neşrin imkânını iş‘âr
eder.
6. Hâlık’ın halkından gāfil olmaması mahlûkāt meyânında mevzû‘-i
bahis olan insanların hayât-ı maddiyelerine ait erzâk ve havâyicin
tedbir ve tesviyesinden mâ‘adâ irsâl-i rusül ve inzâl-i kütüb gibi hidâyet
ve irşadlarına ve hayât-ı mâneviyelerine aid olan ihtiyâcâtın da tedbîr
ü tesviyesini ifade eder. Ve bu suretle burada nübüvvet ve risalet
meselesinin de esasını bir isbat vardır. Ve fi’l-vâki‘ bunu müte‘âkib su ve
sudan neş’et eden nebâtât ve hayvânât gibi hılkī olan ni‘am ve menâfi‘-i
maddiyenin [3441] başlıcalarına işaret ve bunun ucunda insanların sa‘y
ü kesbiyle yaratılmış olan gemi nimeti ihtar olunduktan sonra risalete
müte‘allik kıssalar tafsil olunacaktır. Binâen‘aleyh sevk-i kelâm şu olur:
Ahsenü’l-hâlıkīn olan ve insanı halk eden Biz Azîmü’ş-şân, halkettiğimiz
mahlûkāttan gāfil olmadığımız cihetle fevkinizde yedi yol halkettik
3
ِ ٓ َ}وﺍ َ ْﻧﺰَ ْﻟﻨَﺎ ِﻣ َﻦ اﻟﺴﻤ
{ٍﺎء َﻣٓﺎءً ﺑِﻘَ َﺪر
َ ve semâdan bir kader ile bir su indirdik A yani
َّ
takdir ettiğimiz bir mikdarda yüksekten yağmur yağdırdık. İnsanların
tâ çamurundan itibaren levâzım-ı hayâtiyelerinin en mühimini teşkil
eden suyun kendisi bir nimet olduğu gibi birçok nimetlerin husûlüne
sebep olduğu da mâlumdur. Fakat böyle olması her ihtiyâca göre bir
mikdar ile mahduddur. Fazlası tûfan gibi muhrib ve mühlik olur. Onun
için nâfi‘ yağmurlar da zaman zaman muhtelif ihtiyâcâta göre muhtelif
1
2
3

M ve B: “şeyi”.
H +“inkıyâdı”.
H -“bir”.
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mikdarlarda1 yağarlar. Öyle ki bunların yağışı ve mikdarları tabî‘î bir
surette yeknesak ve muttarid değil, ihtiyârî ve ilmî bir tasarrufa delâlet
eder vechile az çok mütefâvit bir nizam içindedir.
Ve işte inâyet-i ilâhiyeyi ifade eden bu noktayı bilhassa ifade için
ٍ ﺑِﻘَ َﺪرkaydı tasrih olunmuştur. Bir de suyun bir unsûr-ı basît olmayıp
iki gazdan müteşekkil bir cism-i mürekkeb olduğu ahîren kimyada
mâlum olmuştur. Demek ki suyun terkîbi dahi sırf tabî‘î bir şey olmayıp
hâricinden icrâ-yı tesir eden bir fâ‘ilin sun‘udur. Bu haysiyetle de su,
semâvî bir tesirin mahsûlüdür. İlm-i tabî‘îde yağmurlar harâret-i Şems ile
denizlerden ve yerden tebahhur edip yukarıya su‘ûd eden su buharlarının
ictimâ‘2 ve tekâsüf ve temeyyu‘u ile husûle geldiğinden bahs olunurken
yağmurların tabî‘î olarak tekevvün ediverdiğini zannetmemelidir. Bu
cihet, yağmurların keyfiyyât-ı3 husûlünden bir nebze olsa da tamamı
değildir. Fizik de ilmin bütünü değildir. Gerçi harârette suyun tebahhuru,
burûdette buharın temeyyu‘u bir âdettir. Fakat gerek [3442] harâret ve
gerek burûdet suyun ve buharın bir tabiatı olmayıp hâricî bir âmilin
tesiri olduğu gibi Muhît’teki (température yani mizâc-ı sühûnet)in her an
bir nesakta durmayan tehavvülâtı da Sâni‘ teâlâ’nın emr ü tedbîri ve her
defasında ta‘ayyün eden yağmur mikdârının tahsîsi ve tesbîti de takdîr-i
Hudâ’nın hükm ü tecellîsidir. Vermek istediği feyz-i hayâta göre bir
mikdâr-ı mahsus ile kâh alelâde ve kâh fevkalâde olarak o suyu semâdan
indiren O’dur.
Bir eczâhânede taktîr olunan mâ-i mukattarı tabî‘î addeden kimse
görülmüyor. Çünkü bir iradenin müdahalesi vardır. Hâlbuki onda
tabî‘îlik nesakı yağmurdan daha bâriz, yağmurda sanat ve irade tezahürü
daha yüksektir. Binâen‘aleyh Hâlık’ı halktan gāfil zannedenler gibi
yağmur duasını inkâra kalkışmamalı ve mücerreb olduğu üzere dua ile
yağmur ihsan edildiği zaman şaşmamalıdır. Buyuruluyor ki: Halktan
ِ اﻻ َْر
gāfil olmadık ve semâdan bir kader ile su indirdik {ض
ْ ﺎه ﻓِﻲ
ُ َّ  }ﻓَﺎ َْﺳﻜَﻨde

1
2
3

B: “mikdarda”.
H: “ictimâ ı”.
B: “keyfiyyet-i”.
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onu arzda iskân ettik A ırmaklarda, göllerde, menba‘larda, kuyularda,
ٍ }و ِﺍﻧَّﺎ َﻋ ٰﻠﻰ ذ َ َﻫ
havuzlarda, mahzenlerde, toprak içlerinde ilh. duruyor. ﺎب
َ
ِ
۪
ِ
{ون
ر
ﺎد
ﻘ
ﻟ
ﻪ
ﺑ
Hâlbuki
Biz
onu
giderivermeye
de
muhakkak
kādiriz.
A
O
َ ُ ََ
indiriş ve durduruş zarûrî ve mecbûrî değil, mahza fazl olarak halkın
hayat ve mesâlihine bir inâyet-i rabbâniyedir. Yoksa kurak zamanlarda
görüldüğü vechile o sular kuruyabilir, harâret tezyid ediliverse Arz’da
sudan eser kalmazdı; düşünmeli ki o zaman hâl ne olurdu. Fakat ne
ٍ َّ  }ﻓَﺎ َْﻧ َﺸ ْﺄﻧَﺎ ﻟَﻜُ ْﻢ ﺑ ِ ۪ﻪ َﺟﻨböyle iken indirdik, iskân
büyük lütf u keremdir ki {ﺎت
ettik de onunla sizin için cennetler inşâ eyledik A en güzel, en nâfi‘
nebâtât ve eşcâra neşv ü nemâ vererek türlü nebatlar, bahçeler yetiştirdik
ِ [3443] hurmalıklar ve üzümlükler kabîlinden ﻜﻢ ۪ﻓﻴﻬﺎ
ٍ َ}ﻣ ْﻦ ﻧ َ ۪ﺨﻴﻞٍ َوﺍ َ ْﻋﻨ
ki {ﺎب
َ ْ ُ َ }ﻟ
{ٌ َ ﻓَﻮَﺍﻛِﻪُ ۬ ﻛَ ۪ﺜﻴﺮsizin için onlarda birçok yemişler var A hurma ve üzümden
mâ‘adâ daha nice yemişler var ki türlü istifadeler edersiniz {ﻮن
َ ُ }و ِﻣ ْﻨﻬَﺎ ﺗ َ ْﺄﻛُﻠ
َ
ve onlardan yersiniz A yani o bağlardan, bahçelerden geçinirsiniz.
Bunlardan yemek iki türlüdür: Birisi doğrudan doğru meyvelerini
yemektir. İkincisi o yüzden geçinmektir. Burada bağ ve bahçelerin hem
menâfi‘-i hayâtiyesi, hem menâfi‘-i iktisâdiyesi ihtar edilmiş oluyor. Bir
de bunların mahsûlâtı insanların gıdasından bir kısm-ı mühimmini
teşkil etmek itibariyle insan hilkatinin mâdde-i ibtidâiyesi olan ُﺳ َﻼﻟَﺔٍ ِﻣ ْﻦ
’ ۪ﻃﻴﻦin bir kısmını îzah etmiş olması melhuzdur.
Hurma ve üzüm gibi zeytinin de hayat ve iktisadiyâtta ehemmiyyet-i
mahsûsası hasebiyle buyuruluyor ki: {َ}و َﺷ َﺠﺮَ ً ﺗ َ ْﺨ ُﺮ ُج ِﻣ ْﻦ ﻃُﻮرِ َﺳ ْﻴﻨَ ٓﺎء
َ Bir de Tûr-i
ِ
ِ
ِ
ِ
۪
Sînâ’dan çıkan bir ağaç A neş’et ettirdik {ﻴﻦ
ُ  }ﺗ َ ْﻨ ُﺒki hem
َ ﺖ ﺑﺎﻟ ُّﺪ ْﻫ ِﻦ َوﺻ ْﺒ ٍﻎ ﻟ ْﻼٰﻛﻠ
yağ bitirir hem de yiyeceklere bir katık A burada zeytin ağacının “Tûr-i
Sînâ’dan çıkan bir ağaç” tâbiriyle ifade edilmesi şüphe yok ki şâyân-ı
dikkattir. Deniliyor ki: Zeytin ibtidâ Tûr-i Sînâ’dan intişar etmiş veya
mühim bir1 kısmı orada yetiştiğinden böyle denilmiştir.2 Ma‘amâfîh
bunda Hazret-i Mûsâ’nın mazhar-ı teklîm olduğu mübarek Tûr-i Sînâ’nın
1
2

M ve B -“bir”.
İbn Atıyye, el-Muharraru’l-vecîz, IV, 139:
.وﻳﺮﻳﺪ ﺎ اﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ وﻫﻲ ﻛﺜﲑة ﰲ ﻃُﻮِر َﺳْﻴﻨﺎءَ ﻣﻦ أرض اﻟﺸﺎم
Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXIII, 269:
. وإﳕﺎ أﺿﺎﻓﻬﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ إﱃ ﻫﺬا اﳉﺒﻞ ﻷن ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺸﻌﺒﺖ ﰲ اﻟﺒﻼد واﻧﺘﺸﺮت وﻷن ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻫﻨﺎك:ﻗﺎل اﳌﻔﺴﺮون
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zikriyle zeytinin bereketine bir işaret bulunduğu gibi Nûr âyetindeki
1
ٍ
ِ
ﺎرﻛَﺔٍ َز ْﻳ ُﺘﻮﻧَﺔ
َ َ[ ﻣ ْﻦ َﺷ َﺠ َﺮ ُﻣﺒen-Nûr 24/35] temsîline bir îmâ da yok değildir.
Zira hedef-i beyan bu tecelliyâttan feyz-i ilâhîye irşaddır. Zira aynı su,
aynı havada, aynı güneş, aynı toprakta bu mütenevvi‘ nimetlerin inşâsı
Hâlık teâlâ’nın gāfil bir tabiat olmadığını bağıran ibret burhanlarıdır.
(Sûre-i Ra‘d’ın ilk sahifesine bak) {ً اﻻ َْﻧﻌَﺎ ِم ﻟ َﻌِ ْﺒ َﺮ
ْ ﻜ ْﻢ ﻓِﻲ
ُ َ }و ِﺍ َّن ﻟ
َ Sizin için
en‘âmda da muhakkak bir ibret vardır. A O ağaçta [3444] ve cennetlerde
hep birer ibret olduğu gibi hayvânâtta ve bilhassa en çok intifâ‘ edilen
en‘âm2, yani koyun ve keçi, sığır ve deve makūlesinde de bir ibret vardır
ki bundan gāfil olanlar o en‘âm gibi ve belki daha şaşkındırlar.

{ }ﻧُ ْﺴ ۪ﻘﻴﻜُ ْﻢ ِﻣﻤَّﺎ ۪ﻓﻲ ﺑُﻄُﻮﻧِﻬَﺎSizi onların karınlarındakinden suvarırız A kan
ile gübre arasından bembeyaz ve tertemiz süt çıkar içilir, bir kör tabiatla
bu nasıl seçilir? {ٌ َ}وﻟَﻜُ ْﻢ ۪ﻓﻴﻬَﺎ َﻣﻨَﺎﻓِﻊُ ﻛَ ۪ﺜﻴﺮ
َ Sizin için onlarda daha birçok
menfeatler de vardır A ki bakıp gözetmek şartıyla3 intifâ‘ edersiniz
{ﻮن
َ ُ }و ِﻣ ْﻨﻬَﺎ ﺗ َ ْﺄﻛُﻠ
َ ve onlardan yersiniz A menâfi‘ ve mahsûlâtından intifâ‘
ettiğiniz gibi kendilerinden de intifâ‘ eder, etlerinden yersiniz }و َﻋﻠ َ ْﻴﻬَﺎ
َ
ِ
{ﻮن
َ ُ  َو َﻋﻠَﻰ ا ْﻟ ُﻔ ْﻠﻚ ﺗُ ْﺤﻤَﻠonların üzerine ve gemi üzerine yüklenir taşınırsınız.
A Yine4 en‘âm içinde5 sığır ve mandaya da yük çektirilir. Fakat gemi gibi
üzerine yük vurulan develerdir. Onun için develere Arab şâirleri “sefâin-i
berriye” yani kara gemileri tâbir etmişlerdir ki bizim şimendüferlere
“kara vapuru” dememizi andırır. Görülüyor ki hilkattaki bu menâfi‘
ihtar olunurken sun‘-i beşerle i‘mâl edilen gemi tezyil edilivermiş ve bu
6
suretle ﻮن
ّٰ [ َوes-Sâffât 37/96] mantûkunca ma‘mûlât-ı
َ ُ ﺍﻪﻠﻟُ َﺧﻠ َ َﻘﻜُ ْﻢ َو َﻣﺎ ﺗ َ ْﻌ َﻤﻠ
beşeriyenin dahi halk-ı ilâhî olduğuna tenbih olunduğu gibi bununla
kesb feyzini yükselten ve cem‘iyyet-i beşeriyenin tehzib ve necâtına
menşe’ olan risalet mevhibesine karşı küfredenlerin ber vech-i âtî
kıssalarına bir girizgâh yapılmıştır.

1
2
3
4
5
6

“…mübarek bir ağaçtan (…) bir zeytundan…”
B -“en âm”.
H +“bunlarla”.
B: “Yani”.
H +“keçi ve koyun”.
“Hâlbuki sizi ve yaptıklarınızı Allah yarattı.”
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ﻮن
ُ َ اﻪﻠﻟ َ َﻣﺎ ﻟ
َ ﻮﺣﺎ اِﻟٰﻰ ﻗَ ْﻮ ِﻣ ۪ﻪ ﻓَ َﻘ
ّٰ اﻋ ُﺒ ُﺪوﺍ
َ ﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ اِﻟٰﻪٍ ﻏَ ْﻴ ُﺮ ُه ۜ اَﻓَ َﻼ ﺗَﺘ َّ ُﻘ
ً َُوﻟ َ َﻘ ْﺪ اَ ْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ ﻧ
ْ ﺎل ﻳَﺎ ﻗَ ْﻮ ِم

ۜ ﻀ َﻞ َﻋﻠ َ ْﻴﻜُ ْﻢ
َ َ﴾ ﻓَﻘ٢٣﴿
َّ َﻳﻦ ﻛَﻔَ ُﺮوﺍ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﻮ ِﻣ ۪ﻪ َﻣﺎ ٰﻫ َﺬٓا اِ َّﻻ ﺑ َ َﺸ ٌﺮ ِﻣ ْﺜﻠُﻜُ ْﻢ ۙ ﻳُ ۪ﺮ ُﺪ اَ ْن ﻳَﺘَﻔ
َ ﺎل ا ْﻟ َﻤﻠ َ ُﺆا اﻟ َّ۪ﺬ

﴾ اِ ْن ُﻫ َﻮ اِ َّﻻ َر ُﺟ ٌﻞ ﺑ ِ ۪ﻪ٢٤﴿ ۚ ﻴﻦ
ْ اﻪﻠﻟُ َﻻ َْﻧ َﺰ َل َﻣﻠٰ ٓ ِﺌﻜَﺔ ً ۚ َﻣﺎ َﺳ ِﻤ ْﻌﻨَﺎ ﺑ ِ ٰﻬ َﺬا ۪ﻓ ٓﻲ ٰاﺑَٓﺎﺋِﻨَﺎ
ّٰ ََوﻟ َْﻮ َﺷٓﺎء
َ اﻻ ََّو ۪ﻟ

ِ۪
ِ ﺎل َر
ِ
۪
﴾ ﻓَﺎ َْو َﺣ ْﻴﻨَ ٓﺎ اِﻟ َْﻴﻪِ اَ ِن٢٦﴿ اﻧ ُﺼ ْﺮ ۪ﻧﻲ ﺑ ِ َﻤﺎ ﻛَﺬَّﺑُﻮ ِن
ْ ب
ّ َ َ﴾ ﻗ٢٥﴿ ﺟﻨَّﺔٌ ﻓَﺘَ َﺮﺑ َّ ُﺼﻮﺍ ﺑﻪ َﺣ ّٰﺘﻰ ﺣﻴ ٍﻦ
ﻚ ۪ﻓﻴﻬَﺎ ِﻣ ْﻦ ُﻛ ّ ٍﻞ َز ْو َﺟ ْﻴ ِﻦ
َ اﺻﻨَ ِﻊ ا ْﻟ ُﻔ ْﻠ
ْ ُ ﺎﺳﻠ
َ َﻚ ﺑِﺎ َْﻋ ُﻴ ِﻨﻨَﺎ َو َو ْﺣ ِﻴﻨَﺎ ﻓَﺎِذَا َﺟٓﺎءَ اَ ْﻣ ُﺮﻧَﺎ َوﻓ
ُ ُّﺎر اﻟﺘَّﻨ
ْ
ْ َﻮر ۙ ﻓ

ِ
ِ
ِ
ِ َ َ ا ْﺛﻨَﻴ ِﻦ وﺍَﻫﻠ
ﻮن
َ ُﻳﻦ ﻇَﻠ َ ُﻤﻮﺍ ۚ اِﻧ َّ ُﻬ ْﻢ ُﻣ ْﻐ َﺮﻗ
َ ﻚ ا َّﻻ َﻣ ْﻦ َﺳﺒَ َﻖ َﻋﻠ َ ْﻴﻪ ا ْﻟﻘَ ْﻮ ُل ﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ ۚ َو َﻻ ﺗُ َﺨﺎﻃِ ْﺒ ۪ﻨﻲ ﻓﻲ اﻟ َّ۪ﺬ
ْ َ ْ
ِ ﻚ َﻋﻠَﻰ ا ْﻟ ُﻔ ْﻠ
ِ
ﻚ ﻓَ ُﻘ ِﻞ ا ْﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ّٰﻪﻠﻟِ اﻟ َّ ۪ﺬي ﻧ َ ّٰﺠﻴﻨَﺎ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ َﻘ ْﻮ ِم
َ َﺖ َو َﻣ ْﻦ َﻣﻌ
َ ﺖ اَ ْﻧ
َ ْ اﺳﺘَ َﻮ
ْ ﴾ ﻓَﺎذَا٢٧﴿
ِ
ِ ﴾ َوﻗُ ْﻞ َر٢٨﴿ ﻴﻦ
﴾ اِ َّن ۪ﻓﻲ٢٩﴿ ﻴﻦ
َ ﻛﺎ َوﺍ َ ْﻧ
ً ﺎر
َ ﺖ َﺧ ْﻴ ُﺮ ا ْﻟ ُﻤ ْﻨﺰِ ۪ﻟ
َ َب اَ ْﻧﺰِ ْﻟ ۪ﻨﻲ ُﻣ ْﻨ َﺰ ًﻻ ُﻣﺒ
َ اﻟﻈ َّﺎﻟ ۪ﻤ
ّ
ِ ٍ ذﻟِﻚ َﻻٰﻳ
﴾٣٠﴿ ﻴﻦ
َ َ ٰ
َ ﺎت َوﺍ ْن ُﻛﻨَّﺎ ﻟ َُﻤ ْﺒﺘَ ۪ﻠ
[3446] Meâl-i Şerîfi
Celâlim hakkı için biz Nûh’u kavmine resul gönderdik de dedi ki: “Ey
benim kavmim, Allah’a ibadet edin, O’ndan başka bir tanrınız yoktur,
binâenʿaleyh korunmaz mısınız?” (23). Bunun üzerine kavminden
küfreden kodaman güruh şöyle dedi: “Bu başka değil, ancak sizin gibi
bir beşer, üstünüze geçmek istiyor. Eğer Allah dilese idi elbette birtakım
melekler gönderirdi, biz evvelki atalarımız içinde bunu işitmedik (24).
Her hâlde o öyle bir adam ki kendisinde bir cinnet var, binâenʿaleyh
gözetin bunu bir zamana kadar” (25). Dedi: “Yâ Rab! Beni tekzib
etmelerine karşı Sen bana nusret ver” (26). Biz de ona şöyle vahyettik:
“Bizim nezaretimiz ve vahyimizle gemiyi yap, sonra emrimiz gelip de
tennur feveran edince hemen ona topundan bir iki çift ve2 aleyhinde
söz sebketmiş olandan başka ehlini sok ve o zulüm edenler hakkında
Bana bir hitabda bulunma, çünkü onlar gark olunacaklardır (27).
Binâenʿaleyh sen maiyyetindekilerle geminin üzerine çıktığında da
1

1
2

H: “Fi’l-hakīka”.
H +“Benden”.
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de ki: ‘Hamd o Allah’a ki bizi o zâlim kavimden kurtardı’1 (28). Ve
de ki: ‘Rabbim! Beni bir mübarek menzile kondur, konuklayanların en
hayırlısı Sensin’” 2 (29). İşte bunda çok âyetler vardır ve hakikat Biz pek
imtihancıyızdır3 (30).
{ﻮﺣﺎ اِﻟٰﻰ ﻗَ ْﻮ ِﻣ ۪ﻪ
ً ُ}وﻟ َ َﻘ ْﺪ اَ ْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ ﻧ
َ Kasem olsun ki Nûh’u kavmine risaletle
gönderdik A Sûre-i A‘râf ’ta, Sûre-i Hûd’da ve Sûre-i Nûh’ta Hazret-i
Nûh’un risaleti ve keyfiyyet-i daveti hakkında daha bazı tafsîlât vardır.
Bazı sûrelerde de daha veciz bir surette ihtar ve işaret yapılmıştır ki
bunlar aynı bir kıssanın mücerred tekrarı değil, aynı mevzû üzerinde
başka başka birer vechin ibrâzıyla ayrı ayrı fâideler zımnında mütenevvi‘
bir beyandır. Meselâ burada gemi nimetinin menşe’ ve fâidesi siyâkında
risalet münakaşasının mühim bir noktasını hall vardır.
Fi’l-vâki‘ halkından gāfil olmayan Allah, Nûh’u kavmine [3447]
resul gönderdi { }ﻓَﻘَﺎ َلde -Nûh, o risaletle- dedi ki: اﻪﻠﻟ َ َﻣﺎ ﻟَﻜُ ْﻢ
ّٰ اﻋ ُﺒ ُﺪوﺍ
ْ }ﻳَﺎ ﻗَ ْﻮ ِم
ِ
ِ
{ ﻣ ْﻦ اﻟٰﻪٍ ﻏَ ْﻴ ُﺮ ُهey kavmim, Allah’a ibadet ediniz, size ondan başka hiç ilâh
yoktur {ﻮن
َ  }اَﻓَ َﻼ ﺗَﺘ َّ ُﻘartık korunmaz mısınız? A Yani Allah’ı tanımadığınız
ve vahdâniyetle ibadet etmediğinizden dolayı başınıza gelecek olan
büyük bir günün azâbından kendinizi korumaz mısınız? Zira diğer
ِ
sûrelerde geçtiği üzere اب ﻳ َ ْﻮ ٍم َﻋ ۪ﻈﻴ ٍﻢ
ُ ﺎف َﻋﻠ َ ْﻴ
ُ [ ا ۪ﻧّ ٓﻲ اَ َﺧel-A râf 7/59;
َ ﻜ ْﻢ َﻋ َﺬ
eş-Şu arâ 26/135; el-Ahkāf 46/21] diye tebliğ etmişti ﻳﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮوﺍ
َ }ﻓَ َﻘﺎ َل ا ْﻟ َﻤﻠ َ ُﺆا اﻟ َّ ۪ﺬ
{ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﻮ ِﻣ ۪ﻪbunun üzerine kavminden küfreden mele’ -yani göz dolduran
kodamanlar gürûhu risaleti inkâr ederek halka4 karşı- dedi ki: { ٰﻫ َﺬٓا5َﻣﺎ
ﻜ ْﻢ
ُ ُ }اِ َّﻻ ﺑ َ َﺸ ٌﺮ ِﻣ ْﺜﻠBu ancak sizin gibi bir beşer {ﻜ ْﻢ
ُ ﻀ َﻞ َﻋﻠ َ ْﻴ
َّ  }ﻳُ ۪ﺮ ُﺪ اَ ْن ﻳَﺘَ َﻔüzerinize
tefaddul etmek istiyor A yani beşerî evsafta sizden hiçbir farkı, fazla bir
meziyeti olmadığı hâlde peygamberlik davasıyla sizin üzerinize çıkmak,
başınıza geçmek istiyor. Bu sözde iki mâna gözetilebilir; birisi, müşârün
1
2
3
4
5

H: “Binâen‘aleyh sen maiyyetindekilerle geminin üzerine çıktığında ‘Artık hamd o Allah’a, bizi o zâlim
kavimden kurtardı’ de”.
H: “Ve ‘Rabbim! Beni bir mübarek menzile kondur ve konuklayanların en hayırlısı Sensin’ de”.
H: “Şüphesiz bunda birçok âyetler vardır ve cidden onları cidden imtihan ettik”.
B: “Hakk’a”.
H ve M: “”ان.
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ileyhte alelâde insanlardan fazla bir meziyet ve fazilet bulunmadığı
iddiasıyla onu âdî bir şahıs ve ehliyetsiz bir muhteris gibi göstermeye
çalışmak ve bu suretle onu iğzab etmektir ki dünya mansıbı peşinde
koşan harîs ve hasûd kimselerin ekseriya ehliyet ve istihkāk erbâbına
karşı âdetleridir.
İkincisi, risalet davasını bütün insâniyetin fevkine çıkmak gibi fazla
bir iddia farzetmek, risaleti beşer cinsinde bulunması mümkin olmayan
bir fazilet davası hâlinde göstermektir. Ki Allah’ı halktan gāfil bir tabiat
gibi farzeden Mu‘attıla’nın veya Allah’ın mücerred rûhânîlerden başkasına
teblîgātta bulunamayacağını zanneden Sâbie’nin zu‘mlarıdır. Onun için
peygamber denildiği zaman böyleleri onda mâfevka’l-beşer bir mâhiyet
[3448] bulunması, yani beşer cinsinin en fâzıl bir ferdinde bile bulunmayan
sırf lâhûtî bir cevher ve hüviyet bulunması lüzûmunu iddia ederler.
Hıristiyanların Hazret-i Îsâ’da bir cevher-i ulûhiyet bulunduğunu iddiaya
kalkışmaları ve hatta Nestûrîlerin biri lâhûtî biri nâsûtî iki cevhere kāil
olmalarına bile râzı olmamaları o iddiaya mağlûbiyetlerinin bir neticesidir.
Zamanımızda birtakım Avrupa muharrirlerinin risâlet-i Muhammediyeyi
inkâr vâdisinde “şüphe yok Hazret-i Muhammed, fevkalâde bir beşer,
pek büyük bir zat, fakat fevka’l-beşer bir vücud değil, bunu kendisi de
ِ
söylüyor, ﻜ ْﻢ
ُ ُـﻤٓﺎ اَﻧَﺎ ۬ ﺑ َ َﺸ ٌﺮ ِﻣ ْﺜﻠ
َ َّ [ اﻧel-Kehf 18/110; Fussilet 41/6] diyor” demeleri,
yani ulûhiyet davasında bulunmadığından dolayı Resûlullah’ın risaletini
kabul etmek istememeleri de o zehâba teba‘iyetle söylenmiş bir safsatadan
başka bir şey değildir. Bu zu‘mda bulunanlar veya bu suretle safsata
yapmak isteyenler bir beşerin risaleti mevzû‘-i bahis olduğu zaman onu
bütün insan cinsinin fevkinde bir hüviyyet-i fâzıla iddia ediyormuş gibi
tasvir ederler de onun bir ilâh veya bir melek1 olduğu kabul edilmedikçe
resul olduğu tasdik olunamazmış gibi gösterirler.
Sûre-i İsrâ’da [17/94-95] da geçtiği vechile Resûlullah’a karşı Kureyş
müşriklerinin birtakımı da bu safsatayı dermeyan etmişlerdi. Buna
1

Ki bu şık da melâike cinsinin insan cinsinden sûret-i mutlakada efdal olduğuna kāil olanların zu‘muyla
alâkadardır [Müellifin notu].
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karşı burada bunun menşe’-i galatı Hâlık’ı halkından gāfil zannetmek
küfrü olduğu ve Nûh’tan Îsâ’ya kadar gelen büyük peygamberlere karşı
kâfirlerin de hep bunu söyleyegeldikleri ve ilmen kāni‘ olmak istemeyen
bütün o kâfirlerin nihâyet sıdk-ı risâlet karşısında fiilen helâk oldukları
anlatılmıştır. Yani Nûh’un risaletine karşı kavminin kodaman kâfirleri
demişti ki: “Bu ne olursa olsun sizin gibi bir beşerden başka bir şey
değil, böyle iken beşeriyetin fevkine çıkmak, insanlıktan daha fâzıl
olmak istiyor. Allah’tan risalet dava ediyor. Beşerden [3449] resul mu
olur?” Gerçi nazımdan ilk nazarda evvelki mâna daha mütebâdir gelir.
Fakat mâba‘dine olan siyâkına dikkat edilince de ikinci mâna, yani
beşerî risaletin inkârı mânası daha vâzıh görünür. Zira o kâfirler bunun
arkasından şöyle istidlâl ediyorlar.
{ً اﻪﻠﻟُ َﻻ َْﻧﺰَ َل َﻣﻠٰ ٓ ِﺌﻜَﺔ
ّٰ َ}وﻟ َْﻮ َﺷٓﺎء
َ Ve eğer Allah dilese idi elbette melâike indirirdi
A yani Allah insanlara resul göndermek istese idi yerdeki beşerden değil,
elbette semâdan melâikeyi resul yapar indirirdi de herkes ondan Allah’ın
teblîgātını kendi alırdı. Buna “elbette” demeleri iki nokta-i nazarladır.
Bir kere zu‘m-ı bâtıllarında Allah’ın beşerden birine teblîgāt yapıp risalet
ihsan etmesini mümkin görmüyorlar. Allah, doğrudan doğru cisimlilere
tesir icrâ edemez farz eyliyorlar. Hâlbuki bu suretle istidlâlde bir
musâdere ale’l-matlûb fesadı vardır. Yani delil, davanın aynıdır. Bir de
tabiat ve vücub nokta-i nazarına tutunarak demiş oluyorlar ki eğer bazı
ferdlere melâikeyi indirmiş ise her ferde indirmesi lâzım gelirdi, çünkü
tabiat küllîdir. Bu zu‘m da Allah’ın fâ‘il-i muhtâr olduğunu inkârdır.
Sûre-i İbrâhim’de geçtiği üzere bu gibilere karşı peygamberler
ِ
ِ
ِ
ِاﻪﻠﻟ ﻳَﻤ ُّﻦ َﻋﻠٰﻰ َﻣﻦ ﻳ َ َﺸٓﺎء ِﻣﻦ ِﻋﺒَﺎد ۪ه
ِ
ْ ُ
ْ
ُ َ ّٰ [ ا ْن ﻧ َ ْﺤ ُﻦ ا َّﻻ ﺑ َ َﺸ ٌﺮ ﻣ ْﺜﻠُﻜُ ْﻢ َو ٰﻟﻜ َّﻦ14/11] diye cevap
ِ
vermişlerdi. Ki burada da ﻴﻦ
َ  َو َﻣﺎ ُﻛﻨَّﺎ َﻋ ِﻦ ا ْﻟ َﺨ ْﻠ ِﻖ ﻏَﺎﻓ ۪ﻠesasıyla o zu‘m kökünden
reddedilmiş ve nitekim Sûre-i En âm’da1 ﺚ ﻳ َ ْﺠﻌَ ُﻞ رِ َﺳﺎﻟَﺘَ ُﻪ
ُ [ اَ ّٰﻪﻠﻟُ اَ ْﻋﻠ َ ُﻢ َﺣ ْﻴ6/124]
buyurulmuştur. Lâkin Allah’ın ilm ü iradesini bilmeyen ve kafaları tabiat,
âdet ve taklid ıttıradlarıyla dolmuş olan o kâfirler dediler ki }ﻣﺎ َﺳ ِﻤ ْﻌﻨَﺎ ﺑ ِ ٰﻬ َﺬا
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dediğini, “Allah’tan başka ilâh yoktur” kelâmını işitmemişler, yahut
bazılarının kavlince Nûh gibi risalet dava eden işitmemişler, cehaletleri
o kadar uzamış ki peygamber cinsini duymamışlar. Ma‘amâfîh bizce
bunun [3450] melâike inzâline işaret olması da muhtemildir ki “melâike
indirildiğini hiç işitmedik” demiş olurlar. Ve bu mâna, tâlîlerinin
butlânını anlatmış olmak itibariyle aheng-i nazma daha mülâyim gelir.
İşte o kâfirler, beşerin risaletini böyle inkâr ederek ulü’l-azimden bir
resul olan Nûh’u hiçbir fazileti hâiz olmayan alelâde bir harîs müdde‘î gibi
göstermekle kalmayıp daha ileri gittiler de halka karşı dediler ki: }اِ ْن ُﻫﻮَ اِ َّﻻ
{ٌ َر ُﺟ ٌﻞ ﺑ ِ ۪ﻪ ِﺟﻨَّﺔO başka bir şey değil, ancak kendisinde bir nevi cinnet var bir
adam A yani acib bir deli veya cin tutmuş { }ﻓَﺘَ َﺮﺑ َّ ُﺼﻮﺍ ﺑ ِ ۪ﻪ َﺣ ّٰﺘﻰ ۪ﺣﻴ ٍﻦbinâen‘aleyh
onu1 bir zamana kadar gözetiniz A bakalım belki açılır. Nihâyet bunlara
ِ َ“ }ﻗَﺎ َل رRabbim” dedi, “beni
karşı Nûh ne dedi bakınız; {اﻧ ُﺼ ْﺮ ۪ﻧﻲ ﺑِﻤَﺎ ﻛَﺬَّﺑُﻮ ِن
ْ ب
ّ
tekzib etmelerine mukabil bana2 nusret et.” A O nasihat dinlemeyen,
ilmî, kavlî cevaplarla yola gelmek ihtimâli olmayan o kâfirlere karşı
fiilen muzafferiyetle sıdkının tahakkuk ettirilmesini Rabbinden dua etti
ki bu dua, Allah’ı halkından gāfil zanneden o kâfirlerin helâki demekti.
Anlamalı ki bir peygamberin kavmi aleyhindeki duası ne müdhiş şey ve
Allah teâlâ nasıl bir karîb-i mücîbdir.
{ }ﻓَﺎ َْو َﺣ ْﻴﻨَ ٓﺎ اِﻟ َْﻴﻪِ اَ ِنBunun üzerine ona hemen şöyle vahyettik: ﻚ
َ }اﺻﻨَ ِﻊ ا ْﻟ ُﻔ ْﻠ
ْ
ِ
{ إﻟﺦ...ﺑِﺎ َْﻋ ُﻴﻨﻨَﺎ َو َو ْﺣ ِﻴﻨَﺎ

ِ ً ﴾ ﻓَﺎ َرﺳ ْﻠﻨَﺎ ۪ﻓﻴﻬِﻢ رﺳ٣١﴿ ۚ ﺛُﻢَّ اَﻧ َﺸ ْﺄﻧَﺎ ِﻣﻦ ﺑﻌ ِﺪﻫِﻢ ﻗَﺮﻧﺎ ٰا َﺧ ۪ﺮ ﻦ
اﻪﻠﻟ َ َﻣﺎ ﻟَﻜُ ْﻢ ِﻣ ْﻦ
ّٰ اﻋ ُﺒ ُﺪوﺍ
ْ
ً ْ ْ َْ ْ
َ
ْ ﻮﻻ ﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ اَ ِن
َ ْ
َُ ْ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ﺎﻫ ْﻢ
َ َ﴾ َوﻗ٣٢﴿ ۟ ﻮن
َ اِﻟٰﻪٍ ﻏَ ْﻴ ُﺮ ُه ۜاَﻓَ َﻼ ﺗَﺘ َّ ُﻘ
َ ﺎل ا ْﻟ َﻤ َﻸ ُ ﻣ ْﻦ ﻗَ ْﻮﻣﻪ اﻟ َّ ۪ﺬ
ُ َﻳﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮوﺍ َوﻛَﺬَّﺑُﻮﺍ ﺑِﻠ َﻘٓﺎء ْاﻻٰﺧ َﺮ َوﺍ َ ْﺗ َﺮ ْﻓﻨ
ِ َ ُﻓِﻲ ا ْﻟﺤﻴﻮ ِ اﻟ ُّﺪﻧﻴﺎ ۙ ﻣﺎ ﻫ َﺬٓا اِ َّﻻ ﺑ َﺸﺮ ِﻣ ْﺜﻠﻜُﻢ ۙ ﻳ ْﺄﻛُ ُﻞ ِﻣﻤَّﺎ ﺗ َ ْﺄﻛُﻠ
﴾٣٣﴿ ﻮن
َ ُب ِﻣﻤَّﺎ ﺗ َ ْﺸ َﺮﺑ
ٰ َ َ ْ
َٰ
َ ْ ُ ٌ َ
ُ ﻮن ﻣ ْﻨ ُﻪ َو َ ْﺸ َﺮ
ِ ِ ُ َّ ﴾ اَﻳ ِﻌ ُﺪ ُﻛﻢ اَﻧ٣٤﴿ ون
ِ ﻜ ْﻢ اِ ًذا ﻟ َ َﺨ
ﺍﺑﺎ
ُ َّ ﻜ ْﻢ اِﻧ
ُ َﺮﺍ ِﻣ ْﺜﻠ
َ ﺎﺳ ُﺮ
ْ َ
ً ﻜ ْﻢ اذَا ﻣﺘُّ ْﻢ َو ُﻛ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ﺗُ َﺮ
ً َوﻟ َِﺌ ْﻦ اَﻃ َْﻌ ُﺘ ْﻢ ﺑ َ َﺸ
ِ َ ﺎت ﻫﻴﻬ
﴾ اِ ْن ﻫِ َﻲ اِ َّﻻ َﺣﻴَﺎﺗُﻨَﺎ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ٣٦﴿ۖ ون
َ ﻮﻋ ُﺪ
َ َﺎﻣﺎ اَﻧَّﻜُ ْﻢ ُﻣ ْﺨ َﺮ ُﺟ
ً َو ِﻋﻈ
َ ُﺎت ﻟ َﻤﺎ ﺗ
َ ْ َ َ َ﴾ َﻫ ْﻴﻬ٣٥﴿ۖ ﻮن
1
2

H -“onu”.
H -“bana”.
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اﻪﻠﻟِ ﻛَ ِﺬ ًﺑﺎ َو َﻣﺎ ﻧ َ ْﺤ ُﻦ ﻟ َُﻪ
ّٰ ﴾ اِ ْن ُﻫ َﻮ اِ َّﻻ َر ُﺟ ٌﻞۨ ا ْﻓـﺘَ ٰﺮى َﻋﻠَﻰ٣٧﴿ ۖ ﻴﻦ
ُ ﻧ َ ُﻤ
َ ﻮت َوﻧ َ ْﺤﻴَﺎ َو َﻣﺎ ﻧ َ ْﺤ ُﻦ ﺑ ِ َﻤ ْﺒ ُﻌﻮ ۪ﺛ
ِ
ِ َ ﴾ ﻗَﺎ َل َﻋﻤَّﺎ ﻗَ ۪ﻠﻴﻞٍ ﻟ َﻴﺼ ِﺒﺤ َّﻦ ﻧ٣٩﴿ ب ْاﻧﺼﺮ ۪ﻧﻲ ﺑ ِ َﻤﺎ ﻛَﺬَّﺑﻮ ِن
﴾٤٠﴿ ۚ ﻴﻦ
َ َ﴾ ﻗ٣٨﴿ ﻴﻦ
َ ﺎد ۪ﻣ
َ ﺑ ِ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ
ْ ُ ِّ ﺎل َر
ُ ْ ُ
ُ
ِ
ِ ﻓَﺎ َ َﺧ َﺬ ْﺗﻬﻢ اﻟﺼﻴﺤﺔُ ﺑِﺎ ْﻟﺤ ِﻖ ﻓَﺠﻌ ْﻠﻨَﺎﻫﻢ ُﻏـﺜَٓﺎء ۚﻓَﺒﻌ
﴾٤١﴿ ﻴﻦ
ُْ ََ َّ
ً ُْ ً
َ ﺪا ﻟ ْﻠ َﻘ ْﻮ ِم اﻟﻈ َّﺎﻟ ۪ﻤ
َ ْ َّ ُ ُ

[3451] Meâl-i Şerîfi
Sonra arkalarından başka bir karn inşâ eyledik (31). Onların içinde de
kendilerinden bir resul gönderdik, şöyle ki: Allah’a ibadet edin, O’ndan
başka bir tanrınız yok, artık korunmaz mısınız? (32). Dünyâ hayatta
kendilerine refah verdiğimiz hâlde küfredip âhiret likāsını tekzib eyleyen
kavminden o [3452] (mele’)1 kodaman güruh ise şöyle dedi: “Bu başka
değil, ancak sizin gibi bir beşer; yediğinizden yiyor, içtiğinizden içiyor
(33). Ve şayet sizin gibi bir beşere itaat ederseniz muhakkak ki siz o
hâlde katʿiyyen hüsrandasınızdır (34). Siz öldüğünüz ve bir toprak, bir
yığın kemik olduğunuz vakit muhakkak çıkarılacaksınız diye mi vaad
ediyor? (35). Heyhât2, o vaad olunduğunuz şey ne kadar uzak (36). O,
bizim dünya hayatımızdan başka bir şey değildir, ölürüz ve yaşarız,
fakat biz baʿs olunmayız (37). O ancak öyle bir adam ki bir yalanı
Allah’a iftira etti, biz ona inanacak değiliz” (38). “Ya Rab!” dedi, “beni
tekzib ettikleri cihetle öcümü al” (39). Buyurdu ki: “Az bir zamanda
nâdim olacaklar” (40). Derken onları sayha bihakkın alıverdi de
kendilerini bir sel süpürüntüsü yapıverdik, artık öyle bir defolmuş oldu
ki o kavim, o zâlimler! (41).
{ }ﺛُﻢَّ اَ ْﻧ َﺸ ْﺄﻧَﺎ ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪﻫِ ْﻢ ﻗَ ْﺮ ًﻧﺎ ٰا َﺧ ۪ﺮ َﻦSonları onların ardından diğerlerini bir
karn olarak3 inşâ eyledik A burada bu karn tâyin edilmemiştir. Fakat
kavm-i Nûh’tan sonra ekseriya Âd ve Semûd kavimleri zikrolunduğuna4
nazaran bu karndan murad Âd, resûlün de Hûd olması melhuzdur.
ِ ِ
ِ
ِ ٓ َﻳﻦ ﻛَﻔَﺮوﺍ َوﻛَﺬَّﺑﻮﺍ ﺑِﻠِﻘ
Semûd ve Sâlih de denilmiştir. ِ َاﻻ ِٰﺧﺮ
ْ ﺎء
َ
ُ
ُ َ }وﻗَﺎ َل ا ْﻟﻤَ َﻸ ُ ﻣ ْﻦ ﻗَ ْﻮﻣﻪ اﻟ َّ ۪ﺬ
1
2
3
4

H -“(mele’)”.
B: “Hayat”.
H -“olarak”.
H: “olduğuna”.
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{ﺎﻫ ْﻢ ﻓِﻲ ا ْﻟ َﺤ ٰﻴﻮ ِ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ
ُ َ َوﺍ َ ْﺗ َﺮ ْﻓﻨA Kavm-i Nûh’un yalnız küfürlerini zikr ile iktifâ
olunmuştu, bunların hakkında ise küfürleriyle beraber âhiret likāsını
tekzib ve hayât-ı dünyada nimet ile şımarıklık hasletleri de bilhassa
zikredilmiştir. Bu vasıflar asrî kâfirlerin de en bâriz vasıflarını teşkil ettiği
gibi söyledikleri sözler de tamamıyla şimdiki kâfirlerin vird-i zeban ettikleri
sözlerdir. Bunlar da beşerî risaleti kabul etmemekle beraber peygamberi
alelâde bir beşer seviyesinde göstermek için beşeriyeti yiyip içtiği şeylerle
mukayese ediyor ve cem‘iyyet-i beşeriyeyi kökünden yıkacak olan şu
[3453] propagandayı ileri sürüyorlar {ﺮﺍ ِﻣ ْﺜﻠَﻜُ ْﻢ
ً }وﻟ َِﺌ ْﻦ اَﻃ َْﻌﺘُ ْﻢ ﺑ َ َﺸ
َ kasem olsun
ِ
ِ
ِ
ki eğer sizin gibi bir beşere itaat ederseniz {ون
َ  }اﻧَّﻜُ ْﻢ ا ًذا ﻟ َ َﺨﺎﺳ ُﺮo takdirde
siz hiç şüphesiz hüsrandasınızdır. A İhtâra hâcet yoktur ki beşerin
beşere itaatini bilâ kayd ü şart inkâr eden bu söz, hâricîlik ve anarşistlik
davasıdır. Ve bir reisin riyaseti altında toplanmayan bir cem‘iyyet-i
beşeriye yoktur. Cumhuriyetler bile bir reisin riyaseti altında birleşmek
ihtiyacındadır. Fakat kendi hayât-ı dünyalarından ilerisini hiç hesâba
almak istemeyen ihtilâlci kâfirler kendi garaz ve menfaatlerini elde etmek
için hürriyet davası altında itaat umdelerini yıkarak milletlerin nizâm-ı
ictimâ‘îlerini tahrib etmekten zevk alırlar. Bunun gibi hayât-ı dünya
refâhıyla şımarmış ve âhiret likāsının yalan olduğunu diline dolamış
olan o kâfirler de Allah’ın emriyle peygambere itaat hissini kırmak için
beşerin beşere meşrû olan itaat esasını bir esaret ve hüsran meâlinde
göstererek kökünden baltalamaya çalışıyorlardı. Kavmin bekāsına en
büyük darbe olan bu büyük cinayetin uhrevî mes’ûliyeti mevzû‘-i bahis
ِ ِ
edildiği zaman da diyorlardı ki: َﺎﻣﺎ اَﻧَّﻜُ ْﻢ
ً ﺍﺑﺎ َو ِﻋﻈ
ً َ}اَﻳَﻌِ ُﺪﻛُ ْﻢ اَﻧَّﻜُ ْﻢ اذَا ﻣﺘُّ ْﻢ َوﻛُ ْﻨﺘُ ْﻢ ﺗُﺮ
{ﻮن
َ  ُﻣ ْﺨ َﺮ ُﺟSiz cidden öldüğünüz ve toprak ve kemik olduğunuz vakit
ِ َ ﺎت ﻫﻴﻬ
muhakkak çıkarılacaksınız diye mi vaad ediyor? {ون
َ ﻮﻋ ُﺪ
َ ْ َ َ َ}ﻫ ْﻴﻬ
َ
َ ُﺎت ﻟ َﻤﺎ ﺗ
Heyhât, heyhât ne uzak vaad! { }اِ ْن ﻫِ َﻲ اِ َّﻻ َﺣﻴَﺎﺗُﻨَﺎ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎHayat, ancak bizim
dünya hayatımızdır. {ﻮت َوﻧ َ ْﺤﻴَﺎ
ُ  }ﻧ َ ُﻤÖlür ve yaşarız A yani kimimiz bir
taraftan ölür, kimimiz de yeni doğar hayata geliriz, böyle gider }و َﻣﺎ ﻧ َ ْﺤ ُﻦ
َ
ِ
۪
ﻌ
ﺒ
ﻤ
ﺑ
ve
biz,
ba‘s
olunacak
değiliz
A
öldükten
sonra
dirilmeyeceğiz,
{ﻴﻦ
ﺛ
ﻮ
َ َُْ
o hâlde bu alçak hayata sarılalım keyfimize bakalım. {}اِ ْن ُﻫ َﻮ اِ َّﻻ َر ُﺟ ٌﻞ
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[3454] O -peygamber- ancak öyle bir recül ki {اﻪﻠﻟِ ﻛَ ِﺬ ًﺑﺎ
ّٰ  }ا ْﻓـﺘَ ٰﺮى َﻋﻠَﻰAllah’a
ِ
karşı bir yalan uydurdu {ﻴﻦ
َ }و َﻣﺎ ﻧ َ ْﺤ ُﻦ ﻟ َُﻪ ﺑ ِ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ
َ biz ise ona inanacak değiliz.
A İşte görülüyor ki zamanımız kâfirlerinin ve bâhusus münevverlik
taslayan asrî zındıkların dine karşı söyledikleri sözler de en eski kâfirlerin
bu sözlerine irticâ‘dan başka bir şey değildir.
Bunlar böyle söylediler de ne oldular? O resul, yani Hûd aleyhisselâm
ِ ﺎل َر
{اﻧ ُﺼ ْﺮ ۪ ﺑ ِ َﻤﺎ ﻛَﺬَّﺑُﻮ ِن
ْ ب
ّ َ َ“ }ﻗRabbim! Beni tekziblerine mukabil bana
nusret ver” dedi. A Halkından gāfil olmayan Allah teâlâ da ne dedi
ِ َ “ }ﻗَﺎ َل َﻋﻤَّﺎ ﻗَ ۪ﻠﻴﻞٍ ﻟ َﻴﺼ ِﺒﺤ َّﻦ ﻧBirazdan” dedi, “mutlak
bilir misiniz? {َ ﺎد ۪ﻣ
ُ ْ ُ
nâdim olacaklar” {اﻟﺼ ْﻴ َﺤﺔُ ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖ
َّ  }ﻓَﺎ َ َﺧ َﺬ ْ ُ ُﻢderken onları sayha hak ile
yakalayıverdi {ًﺎﻫ ْﻢ ُﻏـﺜَٓﺎء
ُ َ }ﻓَ َﺠﻌَ ْﻠﻨde Biz onları bir gusâ hâline getiriverdik A
yani bir sel köpüğü gibi savuruverdik {َ ﺪا ﻟ ِ ْﻠﻘَ ْﻮ ِم اﻟﻈ َّﺎﻟ ِ ۪ﻤ
ً  }ﻓَ ُﺒ ْﻌartık defolsun
öyle zâlimler.

ِ
ِ
﴾٤٣﴿ ۜ ون
َ ﴾ َﻣﺎ ﺗ َ ْﺴ ِﺒ ُﻖ ِﻣ ْﻦ ُاﻣَّﺔٍ اَ َﺟﻠَﻬَﺎ َو َﻣﺎ ﻳ َ ْﺴﺘَ ْﺄ ِﺧ ُﺮ٤٢﴿ ۜ وﻧﺎ ٰا َﺧ ۪ﺮ َﻦ
ً ﺛُﻢَّ اَ ْﻧ َﺸ ْﺄﻧَﺎ ﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪﻫ ْﻢ ُﻗ ُﺮ

ﺎﻫ ْﻢ
َ ﻮه ﻓَﺎ َ ْﺗﺒَ ْﻌﻨَﺎ ﺑ َ ْﻌ
ً ﻀ ُﻬ ْﻢ ﺑ َ ْﻌ
ُ َﻀﺎ َو َﺟﻌَ ْﻠﻨ
ُ ُﺛُﻢَّ اَ ْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ ُر ُﺳﻠَﻨَﺎ ﺗ َ ْﺘﺮَﺍ ۜ ﻛُﻠ ََّﻤﺎ َﺟٓﺎءَ اُﻣَّﺔ ً َر ُﺳﻮﻟُﻬَﺎ ﻛَﺬَّﺑ
ون ﺑِﺎٰﻳَﺎﺗِﻨَﺎ َو ُﺳ ْﻠﻄ َﺎ ٍن
ۚ َ اَ َﺣﺎ ۪د
َ ﺎه ٰﻫ ُﺮ
َ ﺪا ﻟ ِ َﻘ ْﻮ ٍم َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨ
ً ﻳﺚ ﻓَ ُﺒ ْﻌ
ُ ﻮﺳﻰ َوﺍ َ َﺧ
ٰ ﴾ ﺛُﻢَّ اَ ْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ ُﻣ٤٤﴿ ﻮن
ِ ِ
ِ۪ ۬
﴾ ﻓَﻘَﺎﻟُٓﻮﺍ اَﻧُ ْﺆ ِﻣ ُﻦ٤٦﴿ ۚ ﻴﻦ
ً ﺎﺳﺘَ ْﻜـﺒَ ُﺮوﺍ َوﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻗَ ْﻮ
َ ﻣﺎ َﻋﺎ ۪ﻟ
ْ َ﴾ اﻟٰﻰ ﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن َو َﻣ َﻼﺋﻪ ﻓ٤٥﴿ ُۙﻣﺒ۪ ﻴ ٍﻦ
ِ
﴾ َوﻟ َ َﻘ ْﺪ٤٨﴿ ﻴﻦ
َ ﻟِﺒَ َﺸ َﺮ ْ ِﻦ ِﻣ ْﺜﻠِﻨَﺎ َوﻗَ ْﻮ ُﻣ ُﻬ َﻤﺎ ﻟ َﻨَﺎ َﻋﺎﺑ ِ ُﺪ
َ ﻮﻫ َﻤﺎ ﻓَﻜَﺎﻧُﻮﺍ ﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﻬﻠَ ۪ﻜ
ُ ُ﴾ ﻓَﻜَﺬَّﺑ٤٧﴿ ۚ ون
ِ
ﺎﻫ َﻤٓﺎ اِﻟٰﻰ
َ ﺎب ﻟ َﻌَﻠ َُّﻬ ْﻢ ﻳ َ ْﻬﺘَ ُﺪ
ْ ﴾ َو َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ٤٩﴿ ون
ُ َاﺑ َﻦ َﻣ ْﺮ َﻢَ َوﺍُﻣَّ ُﻪ ٓ ٰاﻳَﺔ ً َوﺍٰ َو ْﻨ
َ َﻮﺳﻰ ا ْﻟﻜﺘ
َ ٰاﺗ َ ْﻴﻨَﺎ ُﻣ
ِ َ َرﺑ َﻮ ٍ ذ
﴾٥٠﴿ ات ﻗَ َﺮﺍرٍ َو َﻣ ۪ﻌﻴ ٍ ۟ﻦ
ْ
[3455] Meâl-i Şerîfi
Sonra arkalarından başka karnlar inşâ ettik (42). Hiçbir ümmet ecelini
sebkedemez ve geriletemezler1 (43). Sonra ardı ardına resullerimizi
gönderdik, her ümmete resûlü geldikçe onu tekzib ettiler, Biz de onları
1

B: “geriletilmezler”.
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birbiri ardınca yuvarladık ve hepsini birer efsane yaptık. Artık defolsun
öyle bir kavim ki imana gelmezler (44). Sonra birtakım âyetlerimiz ve
açık bir ferman ile Mûsâ’yı ve kardeşi Hârûn’u gönderdik (45). Firavun’a
ve cemiyetine, de bunlar1 kibirlerine yediremediler ve dik başlı2 bir
kavim idiler (46). Onun için “biz” dediler, “bizim gibi iki beşere iman
mı ederiz? Hâlbuki onların kavmi bize kulluk ediyor” (47). Bu suretle
onları tekzib ettiler de helâk edilenlerden oldular (48). Şânım hakkı
için3 berikiler doğru yolu tutabilsinler diye Mûsâ’ya o kitabı da verdik
(49). İbn Meryem’i de anasıyla bir âyet kıldık ve ikisini bir oturaklı ve
temiz sulu bir tepeye barındırdık (50).

ِ
ِ ﺎت وﺍﻋﻤﻠُﻮﺍ
ِ
ُّ ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ
َ ُ ﺤﺎۜ اِ ۪ﻧّﻲ ﺑ ِ َﻤﺎ ﺗ َ ْﻌ َﻤﻠ
ٓ ﴾ َوﺍ َّن ٰﻫ ِﺬ ۪ه٥١﴿ ۜ ﻴﻢ
ٌ ﻮن َﻋ ۪ﻠ
ً ﺻﺎﻟ
َ ْ َ ِ َاﻟﺮ ُﺳ ُﻞ ﻛُﻠُﻮﺍ ﻣ َﻦ اﻟﻄ ّ َِّﻴﺒ
َ
ِ اُﻣَّﺘُﻜُ ْﻢ اُﻣَّﺔ ً َو
﴾٥٢﴿ ﺍﺣ َﺪةً َوﺍَﻧَﺎ ۬ رَﺑُّﻜُ ْﻢ ﻓَﺎﺗ َّ ُﻘﻮ ِن

[3456] Meâl-i Şerîfi
Ey resuller! Helâl ve hoş şeylerden yiyin ve güzel işler yapın, çünkü4
Ben ne yaparsanız tamamen bilirim (51). Ve işte bu sizin ümmetiniz
bir tek ümmet ve Rabbiniz de Ben, artık hep Bana korunun5 (52).
ِ َ } ُﻛﻠُﻮﺍ ِﻣ َﻦ اﻟﻄ َِّﻴﺒtayyibâttan yiyiniz }وﺍﻋ َﻤﻠُﻮﺍ
{اﻟﺮ ُﺳ ُﻞ
ُّ  }ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎEy resuller {ﺎت
ْ َ
ّ
ِ
ِ
۪
ِ
۪
{ﺤﺎ
َ ُ }اﻧّﻲ ﺑﻤَﺎ ﺗ َ ْﻌﻤَﻠher hâlde Ben sizin bütün
ً ﺻﺎﻟ
ٌ ﻮن َﻋﻠ
َ ve iyi amel işleyiniz {ﻴﻢ
amellerinizi bilirim A yani ecrini ihsan ederim. Her peygambere
zamanında böyle hitab edilmiş ve en sonra hepsinin mazhariyetini
câmi‘ olmak haysiyetiyle bu hitab bilhassa Hâtemü’l-Enbiyâ’ya tevcih
edilmiştir. Burada peygamberlere karşı “yediğinizden yiyor ve içtiğinizden
içiyor” diyenlerin sözlerine karşı bir cevap vardır. Yani peygamberler6 de
yemeye içmeye me’zundurlar. Fakat onlara itiraz eden kodaman kâfirler
1
2
3
4
5
6

H -“de bunlar”; +“binâen aleyh”.
H: “mütehakkim”.
H: “Ve fi’l-hakīka”.
H: “her hâlde”.
H: “Ve hakikat bu işte sizin bir tek ümmet olarak ümmetiniz, Rabbiniz de Ben, binâen aleyh hep Bana
korunun”.
M: “peygamber”.
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gibi haram ve helâlini ayırmadan, pisini temizini seçmeden yemezler,
hukūk-i nâsa tasallut etmezler. Halkın iliklerini emmezler. Helâl ve pâk
olarak hoş ve temiz olan şeylerden yerler. Sonra yedikleri de onlar gibi
mücerred keyf ve zevk için değil, güzel çalışıp iyi ameller yaparak Allah’a
ibadet edip şükürlerini îfâ eylemek hikmetiyledir. Onun için maksadları
herçibâdâbâd hayât-ı dünya refâhını yaşamaktan ibaret olan kâfirlere,
Firavunlara, zâlimlere itaat ve inkıyad etmek esaret ve hüsran olduğu
hâlde peygamberlere ve onların yolunda giden ricâlullâha [3457] itaat
ve ittibâ‘ etmek dünya ve âhirette hayât-ı tayyibe yaşatan bir nimet ve
saadettir.
{}و ِﺍ َّن ٰﻫ ِﺬ ۪ه
َ Ve işte bu A yani tayyibâttan yiyip amel-i sâlih işlemek üzere
ِ ﻜ ْﻢ ُاﻣَّﺔ ً َو
İslâm ve tevhid esasında toplanmak {ًﺍﺣ َﺪة
ُ  } ُاﻣَّ ُﺘhepinizin ümmet-i
vâhide olarak ümmetidir. A Yani bütün peygamberlerin din ve şeriatının
esası budur. {}وﺍَﻧَﺎ ۬ َرﺑُّﻜُ ْﻢ
َ Rabbiniz de Benim { }ﻓَﺎﺗ َّ ُﻘﻮ ِنbinâen‘aleyh Bana
ittikā ediniz A Benden başkasından korkmayınız.
Böyle iken:

ٍ ﺮﺍۜ ﻛُ ُّﻞ ِﺣ ْﺰ
﴾ ﻓَ َﺬ ْر ُﻫ ْﻢ ۪ﻓﻲ ﻏَ ْﻤ َﺮﺗِﻬِ ْﻢ َﺣ ّٰﺘﻰ٥٣﴿ ﻮن
َ ب ﺑ ِ َﻤﺎ ﻟ َ َﺪ ْﻳﻬِ ْﻢ ﻓَﺮِ ُﺣ
ً ُﻓَـﺘَﻘَﻄ َُّـﻌ ٓﻮﺍ اَ ْﻣ َﺮ ُﻫ ْﻢ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ ْﻢ ُزﺑ

ِ
ِ
ِ
ﺍت
َ ﴾ اَﻳ َ ْﺤ َﺴ ُﺒ٥٤﴿ ۪ﺣﻴ ٍﻦ
َ ﻮن اَﻧ َّ َﻤﺎ ﻧُ ِﻤ ُّﺪ ُﻫ ْﻢ ﺑ ِ ۪ﻪ ﻣ ْﻦ َﻣﺎ ٍل َوﺑ َ ۪ﻨ
ۜ ﴾ ﻧُ َﺴﺎرِ ُع ﻟ َُﻬ ْﻢ ﻓﻲ ا ْﻟ َﺨ ْﻴ َﺮ٥٥﴿ ۙ ﻴﻦ
ِ
ِ َ ﻳﻦ ﻫ ْﻢ ﺑِﺎٰﻳ
ﺎت
َ ﻳﻦ ُﻫ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َﺧ ْﺸﻴَﺔِ َرﺑِّﻬِ ْﻢ ُﻣ ْﺸ ِﻔ ُﻘ
َ ﺑ َ ْﻞ َﻻ ﻳ َ ْﺸ ُﻌ ُﺮ
َ ﴾ ا َّن اﻟ َّ۪ﺬ٥٦﴿ ون
ُ َ ﴾ َوﺍﻟ َّ۪ﺬ٥٧﴿ ۙ ﻮن
ﻮن َﻣٓﺎ ٰاﺗ َ ْﻮﺍ َو ُﻗﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ
َ ُﻳﻦ ﻳُ ْﺆﺗ
َ ُﻳﻦ ُﻫ ْﻢ ﺑ ِ َﺮﺑِّﻬِ ْﻢ َﻻ ﻳُ ْﺸﺮِﻛ
َ َرﺑّ ِﻬِ ْﻢ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨ
َ ﴾ َوﺍﻟ َّ ۪ﺬ٥٩﴿ ۙ ﻮن
َ ﴾ َوﺍﻟ َّ ۪ﺬ٥٨﴿ ۙ ﻮن
ِ
ِ ﻮن ﻓِﻲ ا ْﻟ َﺨﻴ َﺮ
ﻮن
َ ﴾ اُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ٦٠﴿ ۙ ﻮن
َ ﺍت َو ُﻫ ْﻢ ﻟ َﻬَﺎ َﺳﺎﺑ ِ ُﻘ
َ ﻚ ﻳُ َﺴﺎرِ ُﻋ
َ َو ِﺟﻠَﺔٌ اَﻧ َّ ُﻬ ْﻢ اﻟٰﻰ َرﺑِّﻬِ ْﻢ َرﺍ ِﺟ ُﻌ
ْ
ِ ﴾ و َﻻ ﻧﻜَﻠِّﻒ ﻧ َ ْﻔ٦١﴿
ِ
﴾ ﺑ َ ْﻞ٦٢﴿ ﻮن
َ ﺎب ﻳ َ ْﻨ ِﻄ ُﻖ ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖ َو ُﻫ ْﻢ َﻻ ﻳُ ْﻈﻠ َ ُﻤ
ً
ُ ُ َ
ٌ َﺴﺎ ا َّﻻ ُو ْﺳﻌَﻬَﺎ َوﻟ َ َﺪ ْﻳﻨَﺎ ﻛﺘ
ِ ﻚ ﻫﻢ ﻟ َﻬﺎ ﻋ
ِ
ِ ٌ ﻗُﻠُﻮﺑﻬﻢ ۪ﻓﻲ ﻏَﻤﺮ ٍ ِﻣﻦ ﻫ َﺬا وﻟ َﻬﻢ اَﻋﻤ
﴾ َﺣ ّٰﺘٓﻰ اِذَٓا اَ َﺧ ْﺬﻧَﺎ٦٣﴿ ﻮن
َ ُﺎﻣﻠ
ُُْ
َ َ ْ ُ َ ﺎل ﻣ ْﻦ دُو ِن ٰذﻟ
َ ْ ُْ َ ٰ ْ َ ْ
ِ ُﻣ ْﺘ َﺮ ۪ﻓﻴﻬِ ْﻢ ﺑِﺎ ْﻟﻌَ َﺬ
﴾٦٥﴿ ون
َ ﴾ َﻻ ﺗ َ ْﺠٔـَ ُﺮوﺍ ا ْﻟﻴَ ْﻮمَ اِﻧَّﻜُ ْﻢ ِﻣﻨَّﺎ َﻻ ﺗُ ْﻨ َﺼ ُﺮ٦٤﴿ ۜ ون
َ اب اِذَا ُﻫ ْﻢ ﻳ َ ْﺠٔـَ ُﺮ

ِ
ﺮﺍ
َ ﺖ ٰاﻳَﺎﺗ۪ﻲ ﺗُ ْﺘﻠٰﻰ َﻋﻠ َ ْﻴﻜُ ْﻢ ﻓَﻜُ ْﻨﺘُ ْﻢ َﻋﻠٰٓﻰ اَ ْﻋﻘَﺎﺑِﻜُ ْﻢ ﺗ َ ْﻨ ِﻜ ُﺼ
ْ َ ﻗَ ْﺪ ﻛَﺎﻧ
ً ﴾ ُﻣ ْﺴﺘَ ْﻜ ِﺒ ۪ﺮ َﻦ ﺑ ِ ۪ﻪۗ َﺳﺎﻣ٦٦﴿ ۙ ﻮن
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ِ ﴾ اَﻓَﻠ َ ْﻢ ﻳَﺪَّﺑَّﺮوﺍ ا ْﻟ َﻘﻮ َل اَ ْم َﺟٓﺎءﻫ ْﻢ َﻣﺎ ﻟ َْﻢ ﻳ َ ْﺄ٦٧﴿ ون
﴾ اَ ْم ﻟ َْﻢ٦٨﴿ ۘ ﻴﻦ
ْ ت ٰاﺑَٓﺎءَ ُﻫ ُﻢ
َ ﺗ َ ْﻬ ُﺠ ُﺮ
َ اﻻ ََّو ۪ﻟ
ْ
َُ
ُ

ﻮن ﺑ ِ ۪ﻪ ِﺟﻨَّﺔٌ ۜ ﺑ َ ْﻞ َﺟٓﺎءَ ُﻫ ْﻢ ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖ َوﺍَכْﺜَ ُﺮ ُﻫ ْﻢ
َ ُ﴾ اَ ْم ﻳ َ ُﻘﻮﻟ٦٩﴿ ۘ ون
َ ﻳ َ ْﻌﺮِﻓُﻮﺍ َر ُﺳﻮﻟ َُﻬ ْﻢ ﻓَ ُﻬ ْﻢ ﻟ َُﻪ ُﻣ ْﻨ ِﻜ ُﺮ
ِ
ض َو َﻣ ْﻦ ۪ﻓﻴﻬِ َّﻦ ۜ ﺑ َ ْﻞ
ْ ﺍت َو
َ ﻟ ِ ْﻠ َﺤ ِّﻖ ﻛَﺎرِ ُﻫ
ُ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
ُ ﺍﻻ َْر
َّ ﴾ َوﻟَﻮِ اﺗَّﺒَﻊَ ا ْﻟ َﺤ ُّﻖ اَ ْﻫ َﻮٓﺍءَ ُﻫ ْﻢ ﻟ َ َﻔ َﺴ َﺪت٧٠﴿ ﻮن
ِ
ِ
ﻚ َﺧ ْﻴ ٌﺮ ۗ َو ُﻫ َﻮ
َ ِ ّﺍج َرﺑ
َ ﺿ
ً ﴾ اَ ْم ﺗ َ ْﺴٔـَﻠ ُ ُﻬ ْﻢ َﺧ ْﺮ٧١﴿ ۜ ﻮن
ُ ِﺎﻫ ْﻢ ﺑ ِ ِﺬ ْﻛﺮِﻫ ْﻢ ﻓَ ُﻬ ْﻢ َﻋ ْﻦ ِذ ْﻛﺮِﻫ ْﻢ ُﻣ ْﻌﺮ
ُ َاَﺗ َ ْﻴﻨ
ُ ﺟﺎ ﻓَ َﺨ َﺮ
ِ
ِ
ٍ ﻮﻫ ْﻢ اِﻟٰﻰ ِﺻ َﺮ
ﻮن
َ َّ ﴾ َوﺍﻧ٧٢﴿ ﻴﻦ
َ ﻳﻦ َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨ
َ َﺧ ْﻴ ُﺮ اﻟﺮَّﺍزِ ۪ﻗ
َ ﴾ َوﺍ َّن اﻟ َّ ۪ﺬ٧٣﴿ ﺍط ُﻣ ْﺴﺘَ ۪ﻘﻴ ٍﻢ
ُ ﻚ ﻟَﺘَ ْﺪ ُﻋ
ِ اﻟﺼ َﺮ
ِ ِ ِ ِ ْ ِﺑ
ﺿﺮٍ ﻟَﻠ َ ُّﺠﻮﺍ ۪ﻓﻲ
﴾ وﻟ َﻮ ر ِﺣﻤﻨﺎﻫﻢ وﻛﺸﻔﻨﺎ ﻣﺎ ﺑِﻬِﻢ ِﻣﻦ٧٤﴿ ﻮن
َ ﺍط ﻟ َﻨَﺎﻛِ ُﺒ
ّ ﺎﻻٰﺧ َﺮ َﻋﻦ
ُّ ْ ْ َ َ َْ َ َ ُْ َ ْ َ ْ َ
ِ
ِ ُ َ ﴾ َوﻟ َ َﻘ ْﺪ اَ َﺧ ْﺬﻧ٧٥﴿ ﻮن
ﻮن
َ ﻀﺮَّ ُﻋ
َ َاﺳﺘَﻜَﺎﻧُﻮﺍ ﻟ ِ َﺮﺑِّﻬِ ْﻢ َو َﻣﺎ ﻳَﺘ
َ ﻃ ُ ْﻐﻴَﺎﻧِﻬِ ْﻢ ﻳ َ ْﻌ َﻤ ُﻬ
ْ ﺎﻫ ْﻢ ﺑﺎ ْﻟﻌَ َﺬاب ﻓَ َﻤﺎ
ِ
ٍ ﺎﺑﺎ ذَا َﻋ َﺬ
﴾٧٧﴿ ۟ ﻮن
َ اب َﺷ ۪ﺪﻳ ٍﺪ اِذَا ُﻫ ْﻢ ۪ﻓﻴﻪِ ُﻣ ْﺒﻠِ ُﺴ
ً َ ﴾ َﺣ ّٰﺘٓﻰ اذَا ﻓَﺘَ ْﺤﻨَﺎ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ﺑ٧٦﴿
[3459] Meâl-i Şerîfi
Derken kumandalarını aralarında kitap kitap parçalaştılar, her hizib
kendilerininkine güveniyor (53). Şimdi sen onları bırak dalgınlıkları
içinde tâ bir deme kadar (54). Kendilerine imdad ettiğimiz mal ve
evlâd ile sanıyorlar mı ki (55) onların hakikaten hayırlarına müsâraʿat
ediyoruz? Hayır, şuurları yok1 (56). Her hâlde2 Rablerinin haşyetinden
titreyenler (57) ve Rablerinin âyetlerine iman edenler (58) ve Rablerine
hiç şirk3 koşmayanlar (59) ve Rablerinin huzûruna varacaklarından
yürekleri çarparak vergilerini verenler (60), işte bunlar hayırlarda
sürʿat yarışı yaparlar ve hem onun için ileri giderler (61). Maʿamâfîh
Biz kimseye vüsʿünden başka teklif etmeyiz ve nezdimizde bir kitap
vardır4 hakkı söyler, onlar da zulmedilmezler (62). Fakat onların kalbleri
bundan bir dalgınlık içindedir, hem onların ondan başka birtakım işleri
vardır ki hep onlar için çalışırlar5 (63). Nihâyet refahlı olanlarını azâba
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H: “Kendilerine imdad ettiğimiz mal ve evlâd ile onların hakikaten hayırlarına müsâra‘at ediyoruz mu
sanıyorlar? Hayır, şuurları yok hiç (55-56)”.
H: “Cidden”.
B: “şerîk”.
H +“ki”.
H: “Fakat kalbleri bundan dalgın bir gaflettedir, bir de onların ondan mâ adâ birtakım amelleri vardır
ki hep onun için çalışırlar”.
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çekiverdiğimiz zaman hemen feryâda başlayacaklardır1 (64). Feryad
etmeyin bugün, çünkü siz bizden kurtarılamazsınız (65). Karşınızda
âyetlerim okunuyordu da siz ardınıza dönüyordunuz (66). Ona kafa
tutarak, müsamere yaparak hezeyanlar ediyordunuz (67). Ya hâlâ2
o kelâmı [3460] tedebbür etmezler mi? Yoksa onlara evvelki atalarına
gelmemiş bir şey mi geldi? (68). Yoksa peygamberlerini tanımadılar
mı da onun için inkâr ediyorlar? (69). Yoksa “onda bir cinnet var” mı
diyorlar? Hayır, o onlara hak ile geldi fakat ekserîsi hakkı hoşlanmıyorlar
(70). Eğer hak onların keyiflerine tâbiʿ olsa idi semâvât ve Arz ve
bunlardaki kimseler katʿiyyen fâsid olurdu. Hayır, Biz onlara unutulmaz
ders olacak zikirlerini getirdik de onlar zikirlerinden iʿrâz ediyorlar
(71). Yoksa sen onlardan bir harc3 mı istiyorsun? Rabbinin harâcı daha
hayırlıdır, hem O rezzakların en hayırlısıdır (72). Doğrusu sen onları
dosdoğru bir caddeye çağırıyorsun (73). Fakat âhirete inanmayanlar
caddeden4 sapmaktadırlar5 (74). Eğer Biz onlara acıyıp da baskılarını
açıversek mutlaka tuğyanlarında inad eder6 hiçbir şey görmezler (75).
Fi’l-hakīka Biz onları azâba tuttuk da yine Rablerine karşı uslanmadılar
ve yalvarmıyorlar (76). Nihâyet üzerlerine şedîd azablı bir kapı açtığımız
vakit de onun içinde7 ye’se düşüvereceklerdir (77).

ِ ْ ﺎر َو
﴾ َو ُﻫ َﻮ اﻟ َّ ۪ﺬي٧٨﴿ ون
ْ اﻟﺴ ْﻤﻊَ َو
َ ﻴﻼ َﻣﺎ ﺗ َ ْﺸﻜُ ُﺮ
َ ﺍﻻ َْﺑ َﺼ
ً ﺍﻻ َ ْﻓٔـ َﺪةَ ۜ ﻗَ ۪ﻠ
َّ َو ُﻫ َﻮ اﻟ َّـ ۪ﺬ ٓي اَ ْﻧ َﺸﺎ َ ﻟَﻜُ ُﻢ
ِ ِ اﻻ َر
ِ
ف اﻟ َّْﻴ ِﻞ
َ ض َوﺍﻟ َْﻴﻪِ ﺗُ ْﺤ َﺸ ُﺮ
ُ ﻴﺖ َوﻟ َُﻪ ا ْﺧ ِﺘ َﻼ
ُ ﴾ َو ُﻫ َﻮ اﻟ َّ۪ﺬي ﻳُﻲـﺤْ۪ َو ُ ۪ﻤ٧٩﴿ ون
ْ ْ ذ َ َرﺍَכ ُْﻢ ﻓﻲ
﴾ ﻗَﺎﻟُٓﻮﺍ ءَاِذَا ِﻣ ْﺘﻨَﺎ َوﻛُﻨَّﺎ٨١﴿ ﻮن
ْ ﺎل
َ َ﴾ ﺑ َ ْﻞ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ِﻣ ْﺜ َﻞ َﻣﺎ ﻗ٨٠﴿ ﻮن
َ ُاﻻ ََّوﻟ
َ َُوﺍﻟﻨَّﻬَﺎرِۜ اَﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﻌ ِﻘﻠ
ﺎؤ۬ﻧَﺎ ٰﻫ َﺬا ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ اِ ْن ٰﻫ َﺬٓا اِ َّ ٓﻻ
ُ ٓ َ ﴾ ﻟ َ َﻘ ْﺪ ُو ِﻋ ْﺪﻧَﺎ ﻧ َ ْﺤ ُﻦ َو ٰﺍﺑ٨٢﴿ ﻮن
َ َُﺎﻣﺎ ءَاِﻧَّﺎ ﻟ ََﻤ ْﺒ ُﻌﻮﺛ
ً ﺍﺑﺎ َو ِﻋﻈ
ً ﺗُ َﺮ
ِ ِ َ ُ ﴾ ﺳﻴ ُﻘﻮﻟ٨٤﴿ ﻮن
ْ ﴾ ُﻗ ْﻞ ﻟ ِ َﻤ ِﻦ٨٣﴿ ﻴﻦ
ْ ﻴﺮ
َ ض َو َﻣ ْﻦ ۪ﻓﻴﻬَٓﺎ اِ ْن ﻛُ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ﺗ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ
َ َ
َ اﻻ ََّو ۪ﻟ
ُ اﻻ َْر
ُ اَ َﺳﺎ ۪ﻃ
ۜ ﻮن ّٰﻪﻠﻟ
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H: “Nihâyet refahlı olanlarını azâba çekiverdik mi hemen feryâda başlarlar”.
H: “şimdi”.
M: “haraç”.
B: “cidden”.
H: “Âhirete inanmayanlar ise her hâlde caddeden muhakkak saparlar”.
H +“ve”.
H -“onun içinde”; +“derhâl”.
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ِ
﴾٨٦﴿ ب ا ْﻟﻌَ ْﺮ ِش ا ْﻟﻌَ ۪ﻈﻴ ِﻢ
َ ُﻗ ْﻞ اَﻓَ َﻼ ﺗ َ َﺬכ َُّﺮ
ُّ اﻟﺴ ْﺒ ِﻊ َو َر
ُّ ﴾ ُﻗ ْﻞ َﻣ ْﻦ َر٨٥﴿ ون
َّ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮﺍت
َّ ب

ﺎر
َ ﻮن ِ ّٰﻪﻠﻟِ ۜ ﻗُ ْﻞ اَﻓَ َﻼ ﺗَﺘ َّ ُﻘ
َ َُﺳﻴَ ُﻘﻮﻟ
ُ ُ﴾ ﻗُ ْﻞ َﻣ ْﻦ ﺑِﻴَ ِﺪ ۪ه َﻣﻠَﻜ٨٧﴿ ﻮن
ُ ﻴﺮ َو َﻻ ﻳُ َﺠ
ُ ۪ﻮت ﻛُ ّ ِﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َو ُﻫ َﻮ ﻳُﺠ
ﺎﻫ ْﻢ ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖ
َ ﻮن ِ ّٰﻪﻠﻟِ ۜ ُﻗ ْﻞ ﻓَﺎ َ ّٰﻧﻰ ﺗُ ْﺴ َﺤ ُﺮ
َ ُ﴾ َﺳﻴَ ُﻘﻮﻟ٨٨﴿ ﻮن
َ َﻋﻠ َ ْﻴﻪِ اِ ْن ُﻛ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ﺗ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ
ُ َ﴾ ﺑ َ ْﻞ اَﺗ َ ْﻴﻨ٨٩﴿ ون
ِ ٍ ِ ِ
ِ ََو ِﺍﻧَّﻬ ْﻢ ﻟَﻜ
ﺐ ﻛُ ُّﻞ اِﻟٰﻪٍ ﺑ ِ َﻤﺎ
ّٰ ﴾ َﻣﺎ اﺗ َّ َﺨ َﺬ٩٠﴿ ﻮن
َ َاﻪﻠﻟُ ِﻣ ْﻦ َوﻟ َ ٍﺪ َو َﻣﺎ ﻛ
َ ُﺎذﺑ
ُ
َ ﺎن َﻣﻌَ ُﻪ ﻣ ْﻦ اﻟٰﻪ ا ًذا ﻟ َ َﺬ َﻫ
ِ ﴾ َﻋﺎﻟ ِ ِﻢ ا ْﻟﻐَ ْﻴ٩١﴿ ۙ ﻮن
ﺐ َوﺍﻟ َّﺸﻬَﺎدَةِ ﻓَﺘَﻌَﺎﻟٰﻰ
ّٰ ﺎن
َ اﻪﻠﻟِ َﻋﻤَّﺎ ﻳ َ ِﺼ ُﻔ
َ ﺾ ُﺳ ْﺒ َﺤ
ُ َﺧﻠ َ َﻖ َوﻟ َﻌَ َﻼ ﺑ َ ْﻌ
ۜ ٍ ﻀ ُﻬ ْﻢ َﻋﻠٰﻰ ﺑ َ ْﻌ
﴾٩٢﴿ ۟ ﻮن
َ َُﻋﻤَّﺎ ﻳُ ْﺸﺮِﻛ

[3461] Meâl-i Şerîfi
Hâlbuki sizin için o kulağı, o gözleri, o gönülleri inşâ eden O; siz
pek az şükrediyorsunuz (78). Ve sizi Arz’da yaratıp yayan O,2 hep
O’na haşrolunacaksınız (79). Ve O öldüren ve dirilten O. Gece ve
gündüzün ihtilâfı da hep O’nun için, artık akıllanmayacak mısınız?
(80) Hayır, evvelkilerin dedikleri gibi dediler: (81) “Öldüğümüz ve
bir türab, bir yığın kemik olduğumuz vakit mi, cidden biz mi mutlak
baʿs olunacağız? (82). Yemin ederiz ki bize [3462] de, atalarımıza
da bu, bundan evvel vaad olundu, bu eskilerin masallarından
başka bir şey değil” dediler (83). “Kimin o Arz ve ondaki kimseler,
eğer biliyorsanız?” de (84). “Allah’ın” diyecekler, “o hâlde düşünmez
misiniz?” de3 (85). “Kim o yedi semânın Rabbi ve o azametli Arş’ın
Rabbi?” de (86). “Allah’ın” diyecekler, “o hâlde korkmaz mısınız?” de
(87). “Kim o her şeyin melekûtü yedinde ve O kayırır da O’na karşı
kayırılmaz olan, eğer ilminiz varsa?” de (88). “Allah’ın”4 diyecekler,
“o hâlde nereden büyüleniyorsunuz?” de (89). Doğrusu Biz onlara
hakkı getirdik ve şüphesiz onlar yalancılar5 (90). Allah, hiç veled
ittihaz etmedi, beraberinde bir tanrı da yok. O surette her tanrı
1
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5

H -“Hâlbuki”.
H +“hem”.
B -“‘Allah’ın’ diyecekler, ‘o hâlde düşünmez misiniz?’ de”.
B: “Allah”.
H: “yalancı”.
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kendi yarattığı ile giderdi ve elbette biri diğerine kibrederdi. O isnad
ettikleri vasıflardan sübhân O Allah (91). O gayb u şehâdetin âlimi,
binâenʿaleyh onların koştukları şirklerden çok yüksek (92).
ِ
ِٓ
{ﻴﻦ
ْ ﻴﺮ
َ اﻻ ََّو ۪ﻟ
ُ “ }ا ْن ٰﻫ َﺬٓا ا َّﻻ اَ َﺳﺎ ۪ﻃEsâtîr” kelimesi hakkında Sûre-i En‘âm’a
bak [6/25]. Bugünkü kâfirlerin de din ve âhiret akidelerine karşı yegâne
sözleri esâtîr ve hurafe demekten başka bir şey değildir. Hatta “esâtîr ve
hurafe karışmış, bunları ıslah etmeli” diyerek dindarlık kisvesi altında
dinsizlik ilan eden nice kâfirler ve şeytanlar görüyoruz, hâlbuki İslâm
esâtîrden ne kadar uzaktır. Bakın bütün bunlara karşı Kur’an gözün,
kulağın, kalbin hilkatini ihtar ederek ne güzel bir münazara tâlim ediyor.
{ض
ْ  } ُﻗ ْﻞ ﻟ ِ َﻤ ِﻦilh.
ُ اﻻ َْر

ِ
ِ
{ﻀ ُﻬ ْﻢ َﻋﻠٰﻰ ﺑ َ ْﻌ ٍﺾ
ُ ﺐ ﻛُ ُّﻞ اﻟٰﻪٍ ﺑ ِ َﻤﺎ َﺧﻠ َ َﻖ َوﻟ َﻌَ َﻼ ﺑ َ ْﻌ
َ  }ا ًذا ﻟ َ َﺬ َﻫBurada isbât-ı vahdâniyet
için burhân-ı temânu‘un vâzıh bir takrîri vardır, Sûre-i Enbiyâ’da ﺎن
َ َﻟ َْﻮ ﻛ
ٌ[ ۪ﻓﻴﻬِ َﻤٓﺎ ٰاﻟِﻬَﺔ21/22] bak.
[3463]

ِ
ِ
ِ ِ ُﻗ ْﻞ ر
ِ ﴾ َر٩٣﴿ ۙ ون
﴾ َو ِﺍﻧَّﺎ َﻋﻠٰٓﻰ٩٤﴿ ﻴﻦ
َ ﻮﻋ ُﺪ
َ ب ﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﺠﻌَ ْﻠ ۪ﻨﻲ ﻓﻲ ا ْﻟﻘَ ْﻮ ِم اﻟﻈ َّﺎﻟ ۪ﻤ
َ ُب اﻣَّﺎ ﺗُﺮِ َ ۪ ّﻨﻲ َﻣﺎ ﻳ
ّ
ّ َ

ِ
ِ
ِ ﻚ َﻣﺎ ﻧَﻌِ ُﺪﻫ ْﻢ ﻟ َ َﻘ
ﻮن
َ َ ِاَ ْن ﻧُﺮ
َ اﻟﺴ ّ ِﻴﺌَﺔ َ ۜ ﻧ َ ْﺤ ُﻦ اَ ْﻋﻠ َ ُﻢ ﺑ ِ َﻤﺎ ﻳ َ ِﺼ ُﻔ
َ ﺎد ُر
ُ
َّ ﴾ ا ْدﻓَ ْﻊ ﺑِﺎﻟ َّ۪ﺘﻲ ﻫ َﻲ اَ ْﺣ َﺴ ُﻦ٩٥﴿ ون
ِ َ ِ ب اَﻋﻮذُ ﺑ
ِ
ِ
ِ ﻚ َر
ِ ۪
ﻀ ُﺮو ِن
ُ ب اَ ْن ﻳ َ ْﺤ
ُ ِّ ﴾ َو ُﻗ ْﻞ َر٩٦﴿
ّ َ ﴾ َوﺍ َ ُﻋﻮذُ ﺑ٩٧﴿ ۙﻚ ﻣ ْﻦ َﻫ َﻤ َﺰات اﻟ َّﺸﻴَﺎﻃﻴﻦ
ِ ﴾ ﻟ َﻌ ۪ﻠّ ٓﻲ اَﻋﻤ ُﻞ٩٩﴿ ب ار ِﺟﻌﻮ ِن
ِ
ﻴﻤﺎ
َ َت ﻗ
ً ﺻﺎﻟ
ُ ﴾ َﺣ ّٰﺘٓﻰ اذَا َﺟٓﺎءَ اَ َﺣ َﺪ ُﻫ ُﻢ ا ْﻟ َﻤ ْﻮ٩٨﴿
َ ﺤﺎ ۪ﻓ
َ
ۙ ُ ْ ِّ ﺎل َر
َ َ ْ
﴾ ﻓَﺎِذَا ﻧُ ِﻔـ َﺦ ﻓِﻲ١٠٠﴿ ﻮن
َ ﺖ ﻛَ َّﻼ ۜ اِﻧَّﻬَﺎ ﻛَﻠِ َﻤﺔٌ ُﻫ َﻮ ﻗَٓﺎﺋِﻠُﻬَﺎ ۜ َو ِﻣ ْﻦ َو َرٓﺍﺋ ِ ِﻬ ْﻢ ﺑ َ ْﺮ َز ٌخ اِﻟٰﻰ ﻳ َ ْﻮ ِم ﻳُ ْﺒﻌَ ُﺜ
ُ ﺗ َ َﺮ ْﻛ

ِ ُّ
ﻚ ُﻫ ُﻢ
َ ۪ﻳﻨ ُﻪ ﻓَﺎُو ۬ ٰﻟ ٓ ِﺌ
َ ُﺎب ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ ْﻢ ﻳ َ ْﻮ َﻣ ِﺌ ٍﺬ َو َﻻ ﻳَﺘَ َﺴٓﺎءَﻟ
ْ َ ﴾ ﻓَ َﻤ ْﻦ ﺛ َ ُﻘﻠ١٠١﴿ ﻮن
ُ ﺖ َﻣ َﻮﺍز
َ اﻟﺼﻮر ﻓَ َ ٓﻼ اَ ْﻧ َﺴ
ۚ ون
َ ۪ﻳﻨ ُﻪ ﻓَﺎُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ
َ ا ْﻟ ُﻤ ْﻔﻠِ ُﺤ
َ ﻳﻦ َﺧ ِﺴ ُﺮ ٓوﺍ اَ ْﻧ ُﻔ َﺴ ُﻬ ْﻢ ۪ﻓﻲ َﺟﻬَﻨ َّ َﻢ َﺧﺎﻟ ِ ُﺪ
ْ َّ﴾ َو َﻣ ْﻦ َﺧﻔ١٠٢﴿ ﻮن
ُ ﺖ َﻣ َﻮﺍز
َ ﻚ اﻟ َّ ۪ﺬ
ﻜ ْﻢ
ُ ﻜ ْﻦ ٰاﻳَﺎﺗ۪ﻲ ﺗُ ْﺘ ٰﻠﻰ َﻋﻠ َ ْﻴ
ُ َ ﴾ اَﻟ َْﻢ ﺗ١٠٤﴿ ﻮن
َ ﺎر َو ُﻫ ْﻢ ۪ﻓﻴﻬَﺎ ﻛَﺎﻟ ِ ُﺤ
َ ﴾ ﺗ َ ْﻠ َﻔ ُﺢ ُو ُﺟ١٠٣﴿
ُ َّ ﻮﻫ ُﻬ ُﻢ اﻟﻨ
﴾١٠٦﴿ ﻴﻦ
َ ﻣﺎ
َ ُﻓَﻜُ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ﺑِﻬَﺎ ﺗُﻜَ ّ ِﺬﺑ
ْ َ﴾ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ َرﺑَّـﻨَﺎ ﻏَﻠَﺒ١٠٥﴿ ﻮن
ً ﺖ َﻋﻠ َ ْﻴﻨَﺎ ِﺷ ْﻘ َﻮﺗُﻨَﺎ َوﻛُﻨَّﺎ ﻗَ ْﻮ
َ ّﺿ ٓﺎ ۪ﻟ

203

204

MÜ’MİNÛN SÛRESİ - Hak Dini Kur’an Dili

﴾١٠٨﴿ ﴾ ﻗَﺎ َل ا ْﺧ َﺴ ُﺆ۫ا ۪ﻓﻴﻬَﺎ َو َﻻ ﺗُﻜَﻠِّ ُﻤﻮ ِن١٠٧﴿ ﻮن
َ َرﺑَّـﻨَ ٓﺎ اَ ْﺧﺮِ ْﺟﻨَﺎ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ ﻓَﺎِ ْن ُﻋ ْﺪﻧَﺎ ﻓَﺎِﻧَّﺎ ﻇ َﺎﻟ ِ ُﻤ

ِ َّﺖ َﺧﻴﺮ اﻟﺮ
ِ
ۚ ﻴﻦ
َ ُﺎن ﻓَ ۪ﺮ ٌﻖ ِﻣ ْﻦ ِﻋﺒَﺎ ۪دي ﻳ َ ُﻘﻮﻟ
َ َاِﻧ َّ ُﻪ ﻛ
َ ﺍﺣ ۪ﻤ
ْ ﻮن َرﺑَّـﻨَ ٓﺎ ٰا َﻣﻨَّﺎ ﻓَﺎ ْﻏﻔ ْﺮ ﻟ َﻨَﺎ َو
ُ ْ َ ﺍر َﺣ ْﻤﻨَﺎ َوﺍ َ ْﻧ

﴾ اِ ۪ﻧّﻲ١١٠﴿ ﻮن
ُ ﻮﻫ ْﻢ ِﺳ ْﺨﺮِ ًّﺎ َﺣ ّٰﺘٓﻰ اَ ْﻧ َﺴ ْﻮ ُﻛ ْﻢ ِذ ْﻛﺮ۪ي َو ُﻛ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ ﺗ َ ْﻀ َﺤ
َ ﻜ
ُ ﴾ ﻓَﺎﺗ َّ َﺨ ْﺬﺗُ ُﻤ١٠٩﴿
ِ اﻻ َْر
ﻴﻦ
ْ ﺎل ﻛَ ْﻢ ﻟ َ ِﺒ ْﺜﺘُ ْﻢ ﻓِﻲ
َ َ﴾ ﻗ١١١﴿ ون
َ ﺻﺒَ ُﺮ ٓوﺍ ۙ اَﻧ َّ ُﻬ ْﻢ ُﻫ ُﻢ ا ْﻟﻔَٓﺎﺋ ِ ُﺰ
َ ض َﻋ َﺪدَ ِﺳ ۪ﻨ
َ َﺟ َﺰ ْﻳﺘُ ُﻬ ُﻢ ا ْﻟﻴَ ْﻮمَ ﺑ ِ َﻤﺎ
ِ
ِ َ َ﴾ ﻗ١١٣﴿ ﴾ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﻟ َ ِﺒ ْﺜﻨﺎ ﻳﻮﻣﺎ اَو ﺑﻌﺾ ﻳﻮ ٍم ﻓَﺴٔـَ ِﻞ ا ْﻟﻌ ٓ ۪ﺎدﻳﻦ١١٢﴿
ﻴﻼ
َ ّ َ
ً ﺎل ا ْن ﻟ َ ِﺒ ْﺜ ُﺘ ْﻢ ا َّﻻ ﻗَ ۪ﻠ
ْ َْ َ َْ ْ ً َْ َ
ﻮن
َ ﺜﺎ َوﺍَﻧَّﻜُ ْﻢ اِﻟ َْﻴﻨَﺎ َﻻ ﺗُ ْﺮ َﺟ ُﻌ
َ ﻟ َْﻮ اَﻧَّﻜُ ْﻢ ﻛُ ْﻨﺘُ ْﻢ ﺗ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ
ً َ﴾ اَﻓَ َﺤ ِﺴ ْﺒﺘُ ْﻢ اَﻧ َّ َﻤﺎ َﺧﻠ َ ْﻘﻨَﺎﻛُ ْﻢ َﻋﺒ١١٤﴿ ﻮن
ِ ِ ٓ
ّٰ ﴾ ﻓَﺘَﻌَﺎﻟ َﻰ١١٥﴿
ُ ِاﻪﻠﻟُ ا ْﻟ َﻤﻠ
َ﴾ َو َﻣ ْﻦ ﻳ َ ْﺪ ُع َﻣﻊ١١٦﴿ ب ا ْﻟﻌَ ْﺮ ِش ا ْﻟﻜَ ۪ﺮ ِﻢ
ُّ ﻚ ا ْﻟ َﺤ ُّﻖ ۚ َﻻ اﻟٰﻪَ ا َّﻻ ُﻫ َﻮ ۚ َر
﴾ َوﻗُ ْﻞ١١٧﴿ ون
ّٰ
َ ﺎن ﻟ َُﻪ ﺑ ِ ۪ﻪ ۙ ﻓَﺎِﻧ َّ َﻤﺎ ِﺣ َﺴﺎﺑُ ُﻪ ِﻋ ْﻨ َﺪ َرﺑّ ِ ۪ﻪ ۜ اِﻧ َّ ُﻪ َﻻ ﻳُ ْﻔﻠِ ُﺢ ا ْﻟﻜَﺎﻓِ ُﺮ
َ اﻪﻠﻟِ اِﻟ ًٰﻬﺎ ٰا َﺧ َﺮ ۙ َﻻ ﺑُ ْﺮ َﻫ
ِ َّﺖ َﺧﻴﺮ اﻟﺮ
ِ
ِ َر
﴾١١٨﴿ ﻴﻦ
َ ﺍﺣ ۪ﻤ
ْ ب ا ْﻏﻔ ْﺮ َو
ُ ْ َ ﺍر َﺣ ْﻢ َوﺍ َ ْﻧ
ّ

[3464] Meâl-i Şerîfi
De ki: “Rabbim! Eğer onlara edilen vaʿîdi bana behemehâl göstereceksen
(93) beni o zâlimler gürûhunda bulundurma Rabbim!”1 (94). Şübhesiz
ki2 Biz, onlara yaptığımız va‘îdi sana göstermeye elbette kādiriz (95). Sen
o kötülüğü en güzel olan hasletle def ‘ et, Biz onların ne halt edeceklerini
daha iyi biliriz (96). Ve [3465] de ki: “Sana sığınırım Rabbim, o
şeytanların dürtüştürmelerinden (97). Ve sana sığınırım Rabbim,
huzurûma gelmelerinden” 3 (98). Nihâyet her birine ölüm geldiği vakit
diyecek ki: “Rabbim! Döndür, döndür beni, döndür! (99). Belki ben o
bıraktığımda sâlih bir amel işlerim”; hayır hayır! O bir kelimedir ki
onu o söyler4, ötelerinden ise bir berzah vardır5, tâ ba‘s olunacakları
güne kadar (100). O vakit Sûr üfürüldü mü artık beynlerinde o gün ne
1
2
3
4
5

H: “‘Rabbim! Eğer onlara ilerde edilen va‘îdi bana behemehâl göstereceksen (93) beni o zâlimler gürûhunda bulundurma Rabbim!’ de”.
H: “Ve şüphesiz”.
H: “Ve ‘Rabbim Sana sığınırım o şeytanların dürtüştürmelerinden (97). Ve sana sığınırım Rabbim,
huzurûma gelmelerinden’ de”.
H: “kāili o”.
H -“vardır”.
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ensâb vardır ne de1 soruşurlar (101). O zaman her kimin tartıları ağır
gelirse işte onlar o felâh bulanlardır (102). Her kimin de tartıları yeğni
gelirse işte onlar kendilerine yazık edenler, cehennemde kalanlardır
(103). Ateş yüzlerini yalar, o hâlde ki içinde dişleri sırıtır (104). Değil
mi idi âyetlerim size okunuyordu da siz onları tekzib ediyordunuz?
(105). “Rabbimiz!” derler, “bize şekāvetimiz galebe etti ve biz sapkın bir
kavim idik (106). Ey bizim Rabbimiz! Çıkar bizleri bundan, döner bir
daha edersek her hâlde bizler zâlimiz” (107). Buyurur ki “sinin orada,
söylemeyin Bana (108). Çünkü kullarımdan bir fırka vardı رَﺑَّـﻨَ ٓﺎ ٰا َﻣﻨَّﺎ
ِ
ِ َّﺖ َﺧﻴﺮ اﻟﺮ
ﻴﻦ
َ ﺍﺣ ۪ﻤ
ْ  ﻓَﺎ ْﻏﻔ ْﺮ ﻟ َﻨَﺎ َوdiyorlardı da (109) siz onları maskara
ُ ْ َ ﺍر َﺣ ْﻤﻨَﺎ َوﺍ َ ْﻧ
yerine tuttunuz, hatta size Benim yâdımı unutturdular, onlara öyle
gülüyordunuz (110). İşte onlara Ben sabretmelerine mukabil bugün
bu mükâfâtı verdim. Onlardır onlar, murada erenler” (111). “Arz’da
seneler sayısı ne kadar kaldınız?” buyurur (112). “Bir gün veya bir
günün birazı2, sayanlara sor” derler (113). Buyurur ki: “Bilmiş olsanız
cidden pek az kaldınız” (114). Ya zannettiniz mi ki Biz, sizi sırf3 bir
abes yarattık ve siz Bize ircâ‘ edilmeyeceksiniz? (115). Demek ki Allah,
O hak padişah yüksek çok yüksek; başka tanrı yok ancak O, O Arş-ı
Kerîm’in Rabbi (116). Ve her kim Allah’ın beraberinde diğer bir tanrı
dava ederse onun ona hiçbir burhânı yoktur ve ancak Rabbinin indinde
hesâbı vardır. Hak bu ki kâfirler felah bulmazlar (117). Hem şöyle de:
ِ َّﺖ َﺧﻴﺮ اﻟﺮ
ِ
ِ َ( ر118).
ﻴﻦ
َ ﺍﺣ ۪ﻤ
ْ ب ا ْﻏﻔ ْﺮ َو
ُ ْ َ ﺍر َﺣ ْﻢ َوﺍ َ ْﻧ
ّ
ِ }ر
{ إﻟﺦ...ب ا ْﻏ ِﻔ ْﺮ
ّ َ Rabbim! Bana mağfiret, merhamet buyur; Sen
merhamet edenlerin en hayırlısısın.4

1
2
3
4

H: “ve ne”.
H: “biraz gün”.
H: “ancak”.
ِ }ر
H -“{ إﱁ...ب ا ْﻏ ِﻔ ْﺮ
ّ َ Rabbim! Bana mağfiret, merhamet buyur; Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın”.
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ًُﺳ َﻮرةُ اﻟﻨﱡﻮِر َﻣ َﺪﻧِﻴﱠﺔٌ َوِﻫ َﻲ أ َْرﺑَ ٌﻊ َو ِﺳﺘﱡﻮ َن اٰﻳَﺔ
NÛR SÛRESİ
ِ اَ ّٰﻪﻠﻟ ﻧُﻮر اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
ِ ﺍﻻ َْر
Nûr sûresi hepsi Medenîdir. “Nûr Âyeti” denilen ض
ْ ﺍت َو
َّ ُ ُ
1
[24/35] âyeti münasebetiyle bu ismi almıştır.
Âyetleri: Altmış iki veya altmış dörttür.
Kelimeleri: Bin üç yüz on altı.2
Harfleri: Beş bin üç yüz otuz.3
Fâsılası:  ب، ر، ل، م، نharfleridir.4

اﻪﻠﻟِ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ اﻟﺮَّ ۪ﺣﻴ ِﻢ
ّٰ ﺑ ِ ْﺴ ِﻢ

ٍ َﺎت ﺑ َ ِﻴﻨ
ٍ َ ﺎﻫﺎ َوﺍ َ ْﻧ َﺰ ْﻟﻨَﺎ ۪ﻓﻴﻬَٓﺎ ٰاﻳ
﴾١﴿ ون
ُ َّ ﺎت ﻟ َﻌَﻠ
َ ﻜ ْﻢ ﺗ َ َﺬכ َُّﺮ
ْ ﺎﻫﺎ َوﻓَ َﺮ
َ َﻮر ٌ اَ ْﻧ َﺰ ْﻟﻨ
َ ُﺳ
َ َﺿﻨ
ّ
Meâl-i Şerîfi
Bir sûre ki indirdik ve farz kıldık, hem içinde açık açık âyetler indirdik
gerek ki beller tutarsınız5 (1).
{ﺎﻫﺎ
ْ }وﻓَ َﺮ
َ َ ﺿﻨ
َ Ve farz kıldık A yani bu sûre, sûret-i kat‘iyyede farz kılınan
birtakım ahkâm-ı esâsiyeyi ve bunların delâilini teşkil eden birtakım
beyyin ve vâzıh âyetleri muhtevîdir. Öyle ki bu sûrede medeniyyet-i
İslâmiyenin hukūk ve vezâif-i esâsiyesini gösteren hutût-ı asliyeye
delâleti vuzuh ile mütalaa edilebilir. Evvelemirde iffet ve ırz ve hukūk-ı
âile mesâilinden başlanarak buyuruluyor ki:

ِ اَﻟﺰَّاﻧِﻴَﺔُ َوﺍﻟﺰَّا ۪ﻧﻲ ﻓَﺎﺟﻠِ ُﺪوﺍ ﻛُ َّﻞ َو
ﺍﺣ ٍﺪ ِﻣ ْﻨ ُﻬﻤَﺎ ِﻣﺎﺋَﺔ َ َﺟ ْﻠ َﺪةٍ ۖ َو َﻻ ﺗ َ ْﺄ ُﺧ ْﺬכ ُْﻢ ﺑِﻬِﻤَﺎ رَ ْأﻓَﺔٌ ۪ﻓﻲ ۪دﻳ ِﻦ
ْ
ِ
ِ ِ
﴾٢﴿ ﻴﻦ
ْ ﺎﻪﻠﻟِ َوﺍ ْﻟﻴَ ْﻮ ِم
ّٰ ِ ﻮن ﺑ
ّٰ
َ اﻪﻠﻟِ اِ ْن ﻛُ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ﺗُ ْﺆ ِﻣ ُﻨ
َ اﻻ ِٰﺧﺮِۚ َو ْﻟﻴَ ْﺸﻬَ ْﺪ َﻋ َﺬاﺑ َ ُﻬ َﻤﺎ ﻃَٓﺎﺋ َﻔﺔٌ ﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ

1
2
3
4
5

ِ َ[ ا َّٰﻪﻠﻟ ﻧُﻮر اﻟﺴ ٰﻤﻮ24/35] âyeti münasebetiyle bu ismi almıştır”.
ِ ﺍﻻ َْر
H -“‘Nûr Âyeti’ denilen ض
ْ ﺍت َو
َّ ُ ُ
H -“Bin üç yüz on altı”.
H -“Beş bin üç yüz otuz”.
H -“  ب، ر، ل، م، نharfleridir”.
H: “Bir sûre ki indirdik ve farz kıldık ve onda birtakım hem içinde açık açık âyetler indirdik ki tezekkür
edesiniz gerek ki beller tutarsınız”.
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ﻚ
َ ِ اَﻟﺰَّا ۪ﻧﻲ َﻻ ﻳ َ ْﻨ ِﻜ ُﺢ اِ َّﻻ َزاﻧِﻴَﺔ ً اَ ْو ُﻣ ْﺸﺮِﻛَﺔ ً ۘ َوﺍﻟﺰَّاﻧِﻴَﺔُ َﻻ ﻳ َ ْﻨ ِﻜ ُﺤﻬَٓﺎ اِ َّﻻ َزا ٍن اَ ْو ُﻣ ْﺸﺮِ ٌك ۚ َو ُﺣ ّﺮِمَ ٰذﻟ

ِ
ِ َﺎت ﺛُﻢَّ ﻟ َْﻢ ﻳ َ ْﺄﺗُﻮﺍ ﺑِﺎ َرﺑَﻌَﺔِ ُﺷﻬَ َﺪٓاء ﻓ
ِ َﻮن ا ْﻟﻤﺤﺼﻨ
وﻫ ْﻢ
َ ﴾ َوﺍﻟ َّ۪ﺬ٣﴿ ﻴﻦ
َ َﻋﻠَﻰ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ
ْ َ
ْ
ُ ﺎﺟﻠ ُﺪ
َ ْ ُ َ ﻳﻦ ﻳ َ ْﺮ ُﻣ
ِ
ِ ﻚ ﻫ ُﻢ ا ْﻟ َﻔ
ِٓ
ﻳﻦ ﺗَﺎﺑُﻮﺍ ِﻣ ْﻦ
ۚ ً َ ﻴﻦ َﺟ ْﻠ َﺪةً َو َﻻ ﺗ َ ْﻘﺒَﻠُﻮﺍ ﻟ َُﻬ ْﻢ َﺷﻬَﺎدَةً اَﺑ
َ ﺎﺳ ُﻘ
َ ﴾ ا َّﻻ اﻟ َّ ۪ﺬ٤﴿ ۙ ﻮن
َ ﺛ َ َﻤﺎ ۪ﻧ
ُ َ ﺪا َوﺍُو۬ﻟٰﺌ
اء
َ ِ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ٰذﻟ
ّٰ ﻚ َوﺍ َ ْﺻﻠ َ ُﺤﻮﺍ ۚ ﻓَﺎِ َّن
َ ﻳﻦ ﻳ َ ْﺮ ُﻣ
ٌ ﻮر َر ۪ﺣ
َ ﻮن اَ ْز َو
َ ﴾ َوﺍﻟ َّ ۪ﺬ٥﴿ ﻴﻢ
ٌ اﻪﻠﻟ َ ﻏَ ُﻔ
ُ ٓ ﺍﺟ ُﻬ ْﻢ َوﻟ َْﻢ ﻳَﻜُ ْﻦ ﻟ َُﻬ ْﻢ ُﺷﻬَ َﺪ
ِ ﴾ وﺍ ْﻟ َﺨ٦﴿ ﺎد ۪ﻗﻴﻦ
ِ ِ ّٰ ِ ات ﺑ
ِ
ٍ َ اِ َّ ٓﻻ اَ ْﻧ ُﻔﺴ ُﻬ ْﻢ ﻓَ َﺸﻬَﺎدَ ُة اَ َﺣ ِﺪﻫِ ْﻢ اَ ْرﺑ َ ُﻊ َﺷﻬَﺎد
ﺎﻣ َﺴﺔُ اَ َّن
َ
َ ِ اﻟﺼ
َّ ﺎﻪﻠﻟ ۙ اﻧ َّ ُﻪ ﻟ َﻤ َﻦ
ُ
ِ َﺎن ِﻣ َﻦ ا ْﻟﻜ
ٍ َ﴾ َو َ ْﺪ َر ُؤ۬ا َﻋ ْﻨﻬَﺎ ا ْﻟﻌَ َﺬاب اَ ْن ﺗ َ ْﺸﻬَ َﺪ اَ ْرﺑَﻊَ َﺷﻬَﺎد٧﴿ ۪ﻴﻦ
ات
ّٰ ﺖ
َ َاﻪﻠﻟِ َﻋﻠ َ ْﻴﻪِ اِ ْن ﻛ
َ َﻟ َْﻌﻨ
َ ﺎذﺑ
َ
ِ ّٰ ﻀﺐ
ِ
ِ َﺎﻪﻠﻟِ اِﻧ َّ ُﻪ ﻟ َِﻤ َﻦ ا ْﻟﻜ
ِ ﺎن ِﻣ َﻦ اﻟﺼ
﴾٩﴿ ﻴﻦ
َ َاﻪﻠﻟ َﻋﻠ َ ْﻴﻬَٓﺎ اِ ْن ﻛ
َ ﺎذﺑ
َ ﺎد ۪ﻗ
َّ
ۙ ّٰ ِ ﺑ
َ َ َ﴾ َوﺍ ْﻟ َﺨﺎﻣ َﺴﺔ َ اَ َّن ﻏ٨﴿ ۙ ۪ﻴﻦ
﴾١٠﴿ ۟ ﻴﻢ
ّٰ اﻪﻠﻟِ َﻋﻠ َ ْﻴﻜُ ْﻢ َو َر ْﺣ َﻤ ُﺘ ُﻪ َوﺍ َ َّن
ّٰ َوﻟ َْﻮ َﻻ ﻓَ ْﻀ ُﻞ
ٌ ﺍب َﺣ ۪ﻜ
ٌ َّاﻪﻠﻟ َ ﺗَـﻮ
[3468] Meâl-i Şerîfi
Zâniye ve zânî, hemen bunlardan her birine yüz değnek vurun. Allah’ın
dininde bunlara bir acıyacağınız tutmasın, Allah’a ve âhiret gününe
gerçekten inanıyorsanız; hem1 mü’minlerden bir tâife2 azablarına
şâhid olsun (2). Zânî bir zâniye veya müşrikeden başkasını nikâh
etmez; zâniye, onu da bir zânî veya müşrikten başkası nikâh etmez,
mü’minlere ise bu haram kılındı (3). Irz ehli kadınlara atan, sonra
dört şâhid getirmeyen kimselere de seksen değnek vurun ve ebedâ
bunların şehadetini kabul etmeyin, bunlar öyle fâsıklardır (4). Ancak
onun arkasından tevbe edip ıslâh-ı hâl edenler başka, zira Allah
Gafûr’dur, Rahîm’dir (5). Zevcelerine atan kendi nefislerinden başka
şâhidleri de olmayan kimseler ise her biri şöyle şehadet etmelidir:
Dört şehadet “billahi kendisi şüphesiz sâdıklardan” diye (6). Beşincisi
de “eğer kâziblerden ise muhakkak Allah’ın lâneti boynuna” (7).
Kadından azabı dört kere şöyle şehadet etmesi defʿ eder: “Billahi o
muhakkak yalancılardan” (8). Beşincisi de “eğer o sâdıklardan ise
1
2

H -“hem”.
H +“de”.
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muhakkak Allah’ın gazabı kendinin1 üzerinedir” (9). Ya olmasa idi
üzerinizde Allah’ın fazl u rahmeti, ve hakikat Allah’ın Hakîm bir
Tevvâb olması!..2 (10).
{ }اَﻟﺰَّاﻧِﻴَﺔُ َوﺍﻟﺰَّا ۪ﻧﻲZâniye ve zânî A “Zâniye” zina eden kadın, “zânî”
zina eden erkek demek olduğu belli, ancak “zâniye” ile “mezniyye”yi
fark etmek lâzımdır. Her zâniye, mezniyyedir, lâkin her mezniyye zâniye
değildir. Çünkü “mezniyye” zina edilen kadın demektir ki cebr ü ikrah
ile de olabilir. İkrah ile zina edilen kadına ise “mezniyye” denilirse de
“zâniye” denilemez. O3 zira4 ancak kendi tav‘ u rızâsıyla zinaya temkin
eden kadına denilir. Mutâva‘atı hasebiyle [3469] zina fiilinde fâil-i
müşârik olur. İkrah edilen kadın ise hiçbir vechile fâil değil, yalnız
mef‘uldür. İşte burada ikrah olunana had lâzım gelmeyeceğini anlatmak
için “zâniye” denilmiş, “mezniyye” denilmemiştir. Şundan da gaflet
edilmemelidir ki murad, zinalarının sübûtuna şer‘an hüküm lâhık
olmuş olan zânî ve zâniyedir. Zinanın sübûtu ise ﺎﺳﺘَ ْﺸﻬِ ُﺪوﺍ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ َّﻦ اَ ْرﺑَﻌَﺔ ً ِﻣ ْﻨﻜُ ْﻢ
ْ َﻓ
[en-Nisâ 4/15] mantuk ve medlûlünce dört şâhide veya dört kere ikrara
mütevakkıftır. Hâsılı zina ettiği bu suretle sâbit ve sübûtuna hüküm
ِ  }ﻓَﺎﺟﻠِ ُﺪوﺍ ﻛُ َّﻞ َوimdi bunlardan
lâhık olan kadın ve erkek {ٍﺍﺣ ٍﺪ ِﻣ ْﻨ ُﻬ َﻤﺎ ِﻣﺎﺋَﺔ َ َﺟ ْﻠ َﺪة
ْ
her birine yüz celde vurunuz.
“Celde”5 deriye vurmaktır ki her vuruşa “celde” tâbir olunur.
Keşşâf’ta der ki: “‘Celd’ lafzında şuna işaret vardır ki elem lahme tecavüz
ettirilmemek gerektir. Çünkü ‘celd’ cilde vurmaktır. Nitekim ‘zaherahu’
sırtına vurdu, ‘batanehu’ karnına vurdu, ‘reesehu’ başına vurdu demek
olduğu gibi, derisine vurdu mânasına da ‘celedehu’ denilir.”6 Demek ki
deri duyacak kadar kaba elbisesinin üzerinden vurmaya da “celd” ıtlak
olunmaz. Aynı zamanda meselenin fıkhı teemmül olunduğu zaman
1
2
3
4
5
6

B: “kendisinin”.
H: “Allah bir Tevvâb-ı Hakîm”.
H -“O”.
B: “Zira o”.
B: “Celd”.
Zemahşerî, el-Keşşâf, III, 209-210:
. إﺷﺎرة إﱃ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﺠﺎوز اﻷﱂ إﱃ اﻟﻠﺤﻢ: وﰲ ﻟﻔﻆ اﳉﻠﺪ...َُﺳﻪ
َ  ﻇَ َﻬَﺮﻩُ وﺑَﻄَﻨَﻪُ َورأ: ﻛﻘﻮﻟﻚ،ُ َﺟﻠَ َﺪﻩ: ﻳﻘﺎل، ﺿﺮب اﳉﻠﺪ:واﳉﻠﺪ
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maksad, bir eğlence olmadığı gibi bir işkence veya itlâf da değil, mahza
zecr ü tedib olduğu zâhirdir. Şu hâlde murad şiddetli bir celd değil, eti
çürütmeyecek ve tehlikeye sebep olmayacak vechile hafife yakın mutedil
bir celddir ki keyfiyeti kütüb-i fıkhiyede tafsil olunmuştur.
Evvelâ değnek iri olmayacak, çöp gibi vâhî de olmayacak, parmak
kadar düz ve budaksız olacak,
Sâniyen vuran kimse vururken nihâyet omuzu hizasına kadar
kaldıracak ve omuzundan arkasına aşırtmayacak,
Sâlisen çıplak bedene vurulmayacak, fakat kürk gibi kalın elbise varsa
çıkarılacak.
[3470] Rivayet olunur ki Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh radıyallahu anh
Hazretleri’ne had için bir adam getirildi, adam gömleğini çıkarmaya
başladı ve “benim şu günahkâr cesedim darb olunurken üzerinde gömlek
bulunması lâyık değildir” dedi, Ebû Ubeyde “gömleğini çıkarmasına
müsaade etmeyin” dedi ve o suretle vurdurdu.1
Râbian yüz, karın ve ut2 yeri gibi nâzik ve tehlikeli a‘zâya vurulmaz.
Hâmisen hepsi bir mevzi‘e de vurulmayıp diğer muhtelif a‘zâlara lâyıkı
vechile tefrik olunur ilh. Âyetin zâhirine nazaran zânî ve zâniye muhsan
ve gayr-i muhsandan e‘am3 ve binâen‘aleyh celd ikisine de şâmil görünür.
Fakat Mâ‘iz ve Gāmidiyye haklarında meşhur olan fi‘l-i peygamberî,
yani sünnet-i meşhûre ile bu âyetin hükmü muhsan olmayan, yani
evlenmemiş olanlar hakkında olmak üzere ma‘mûlün bih olmuştur.
{ِاﻪﻠﻟ
ّٰ }و َﻻ ﺗ َ ْﺄ ُﺧ ْﺬכ ُْﻢ ﺑِﻬِ َﻤﺎ َر ْأﻓَﺔٌ ۪ﻓﻲ ۪دﻳ ِﻦ
َ Allah’ın cezâsında onlara acıyacağınız
ِ
ِ
tutmasın {ِاﻻٰﺧﺮ
ْ ﺎﻪﻠﻟ َوﺍ ْﻟﻴَ ْﻮ ِم
ّٰ ِ ﻮن ﺑ
َ  }اِ ْن ﻛُ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ﺗُ ْﺆ ِﻣ ُﻨAllah’a ve son güne iman
ediyorsanız öyle yaparsınız A Allah’ın muhterem tuttuğu iffeti hetk eden
1

2
3

İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, V, 495; Ebû Bekir el-Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân, V, 103; Fahreddîn er-Râzî,
Mefâtîhu’l-gayb, XXIII, 314:
، ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳉﺴﺪي ﻫﺬا اﳌﺬﻧﺐ أن ﻳﻀﺮب وﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻤﻴﺺ: أن أﺑﺎ ﻋﺒﻴﺪة ﺑﻦ اﳉﺮاح أﰐ ﺑﺮﺟﻞ ﻓﺬﻫﺐ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﻨﺰع ﻗﻤﻴﺼﻪ وﻗﺎل:ﻋﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ أﰊ ﻣﺎﻟﻚ
. »ﻻ ﺗﺪﻋﻮﻩ ﻳﻨﺰع ﻗﻤﻴﺼﻪ« ﻓﻀﺮﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ: ﻓﻘﺎل أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪة،:ﻗﺎل
M: “ot”.
H: “e amdır”.
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zânî ile zâniyeye acımak hissine mağlub olup da onları iltimas ile Allah’ın
emrettiği cezâyı ihmal etmezsiniz, Allah’tan ve âhiret mes’ûliyetinden
korkarsınız. Zira onlara acımak zinalarına müsamaha etmekte değil,
tevbelerine sebep olmak için hadlerini yerine getirmek ve bu suretle
iffeti muhafaza ve zinanın ta‘ammümünü men‘ ederek nikâhın teksîrine
ِ َﺎن ﻓ
çalışmaktadır. Çünkü zina ﻴﻼ
َ َ[ اِﻧ َّ ُﻪ ﻛen-Nisâ 4/22]
ً ﺎﺣ َﺸﺔ ً َو َﻣ ْﻘ
ً ۪ﺘﺎۜ َو َﺳٓﺎءَ َﺳﺒ
mantûkunca büyük bir fuhuştur, bir makttır ve yolu pek kötüdür.
Gerek sıhhî, gerek tabîî, gerek ahlâkī, gerek hukūkī, gerek ictimâ‘î
hangi cihetten mülâhaza edilirse edilsin zina çok muzır, muharrib
bir seyyiedir. Erkekle kadının hılkī [3471] ihtiyâcâtından bulunan
münâsebât-ı1 cinsiyelerinin meşrû ve müstahsen yolu zinada değil,
nikâhtadır. Nikâhta hayatın bir feyzi, zina ve sifahta ise onun itlâf ve
ta‘kīmi vardır. Nikâhın suhûleti sıdk u selâmeti ve kesreti bir bünye-i
ictimâ‘iyenin sıhhatinden2 olduğu gibi, onun zıddı olan zinanın şüyû‘u
da bilakis bünye-i ictimâ‘iyeyi kemiren, çürüten, her türlü seyyie-i
ahlâkiyeye sürükleyen muharribâtın başıdır. Tıbbî tâbir ile ifade edecek
olursak zina bünye-i ictimâ‘iyenin frengisidir. Bir hadîs-i şerîfte Nebiyy-i
Ekrem sallallâhu aleyhi ve sellem’den mervîdir ki: “Ey ma‘şer-i nâs,
zinadan tevakkī ediniz, çünkü onda altı haslet vardır. Üçü dünyada, üçü
âhirettedir. Dünyadakiler bahâyı giderir, fakr îrâs eder, ömrü kısaltır,
âhirette de suhtu, hesâbın kötülüğünü, nârda hulûdu mûcib olur.”3
Binâen‘aleyh insanlara re’fet ve merhamet ona teşvikte değil, ondan
men‘ ü zecr ile kurtarmaktadır.
Bu âyette emrolunan yüz celde ise o men‘ ü zecrin gayet basit ve
sade ve her türlü külfet ve mahzurdan ârî eslem bir tarîkidir. Bu
1
2
3

B: “münâsebet-i”.
H: “sıhhatinde”.
İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, IV, 1183; Sa lebî, el-Keşf ve’l-beyân, XIX, 28. Krş. Resâilü’l-Câhız, thk. Abdüsselam Muhammed Hârun, Kahire: Mektebetü’l-Hancî, 1384/1964, II, 104:
 »ﻳﺎ ﻣﻌﺸﺮ اﳌﺴﻠﻤﲔ إﻳﺎﻛﻢ واﻟﺰﻧﺎ ﻓﺈن ﻓﻴﻪ ﺳﺘﺔ ﺧﺼﺎل ﺛﻼث ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ: ﺛﻨﺎ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺶ ﺑﺈﺳﻨﺎدﻩ ذﻛﺮﻩ ﻗﺎل: ﺛﻨﺎ ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﻤﺎر،ﺣﺪﺛﻨﺎ أﰊ
 وأﻣﺎ اﻟﱵ ﰲ اﻵﺧﺮة ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﺴﺨﻂ ﻣﻦ اﻟﺮب وﺳﻮء اﳊﺴﺎب واﳋﻠﻮد. ﻓﺄﻣﺎ اﻟﱵ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺬﻫﺐ اﻟﺒﻬﺎء وﻳﻮرث اﻟﻔﻘﺮ وﻳﻨﻘﺺ اﻟﻌﻤﺮ:وﺛﻼث ﰲ اﻵﺧﺮة
.« ﰒ ﺗﻼ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ »ﻟﺒﺌﺲ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﳍﻢ أﻧﻔﺴﻬﻢ أن ﺳﺨﻂ اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﰲ اﻟﻌﺬاب ﻫﻢ ﺧﺎﻟﺪون،«ﰲ اﻟﻨﺎر
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ِ َﻴﻦ ا ْﻟﻔ
âyetin nüzûlünden evvel İslâm’da zinanın cezâsı ﺎﺣ َﺸﺔ َ ِﻣ ْﻦ
َ َ۪وﺍﻟّٰ ۪ﺘﻲ ﻳ َ ْﺄﺗ
ِ
ِ
ﻴﻬ َّﻦ
ُ ﻜ ْﻢ ۚ ﻓَﺎِ ْن َﺷﻬِ ُﺪوﺍ ﻓَﺎ َْﻣ ِﺴ
ُ ﺎﺳﺘَ ْﺸﻬِ ُﺪوﺍ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ َّﻦ اَ ْرﺑَﻌَﺔ ً ِﻣ ْﻨ
ُ ِ ﻧ ِ َﺴٓﺎﺋ
ُ ﻮﻫ َّﻦ ﻓﻲ ا ْﻟ ُﺒ ُﻴﻮت َﺣ ّٰﺘﻰ ﻳَﺘَ َﻮ ّٰﻓ
ُ ﻜ
ْ َﻜ ْﻢ ﻓ
ِ ِ ِ
وﻫ َﻤﺎ
ّٰ ت اَ ْو ﻳ َ ْﺠﻌَ َﻞ
ُ [ ا ْﻟ َﻤ ْﻮen-Nisâ 4/15-16]
ُ ُ َوﺍﻟ َّ َﺬا ِن ﻳ َ ْﺄﺗﻴَﺎﻧﻬَﺎ ﻣ ْﻨﻜُ ْﻢ ﻓَﺎٰذ.ﻴﻼ
ً ۪اﻪﻠﻟُ ﻟ َُﻬ َّﻦ َﺳﺒ
âyetleri mantûkunca kadınlar için vefat edinceye veyahut Allah bir yol
açıncaya kadar evlerde hapis, erkekler için de hâkimin re’y ü takdîrine
müfevvaz bir ezâ ile ta‘zîr idi, bir hadd-i mukadderi yoktu. Bu âyetin
nüzûlüyle bekârlar hakkında ikisi de yüz celde ile tahdid edildi ve vaad
olunan yol gösterilmiş oldu. Ki1 bunda iki taraf için de zevk-i zinaya
mukabil ale’s-seviyye zecr-i kâfi ifade edecek bir te’sîr-i âdil mevcut
olduğu gibi zarardan âzâde ve masraftan vâreste olmak itibariyle de
bi’l-vücûh muhassenâtı vardır. Hapis cezâsının ahlâkī bir surette
tatbîkindeki müşkilât ile beraber bir taraftan sa‘y ü ameli ta‘tîl, diğer
taraftan beytülmâle birçok masraflar tahmil ettiği hesap olunursa bu
babda muayyen yüz celdenin gerek ahlâkī ve gerek [3472] iktisâdî ve
gerek suhûlet-i tatbik ile adlî nokta-i nazardan müfîd ve müsmir bir
terbiye olduğunu teslim etmemek kābil değildir. Şu kadar ki sû’-i tatbik
edilmemek şarttır. Onun için buyuruluyor ki: }و ْﻟﻴَ ْﺸﻬَ ْﺪ َﻋ َﺬاﺑ َ ُﻬ َﻤﺎ ﻃَٓﺎﺋِﻔَﺔٌ ِﻣ َﻦ
َ
ِ  ا ْﻟﻤ ْﺆVe mü’minlerden bir tâife o ikisinin azâbına şâhid olsun A yani
۪
{ﻴﻦ
ﻨ
ﻣ
َ
ُ
gizli dövülmesinler de mü’minlerden bir tâifenin huzûruyla müşahede
ve murakabeleri tahtında dövülsünler.
Keşşâf’ın beyânı vechile “tâife” bir halka olması mümkin olan
fırkadır ki bir şeyin etrafını çeviren cemaat demek gibidir. Ekalli üç
dört olmak gerektir. İbn Abbas’tan bunun tefsirinde dörtten kırka
kadar diye nakledilmiştir. Fi’l-vâki‘ cem‘in ekalli üç ise de zinada
nisâb-ı şehadetin dört olmasına nazaran bunun da lâekal dört olması
iktizâ eder. Çünkü  َو ْﻟﻴَ ْﺸﻬَ ْﺪbuyurulmuştur. Binâen‘aleyh iki kifayet
etmez. Hatta Hasan’dan rivayette ekalli on olmalıdır. Hâsılı gizli darb
töhmetine meydan vermeyecek kadar bir tâifenin huzûru lâzımdır.
Bu ise bir iki kişi ile olamaz. Sonra yalnız kemmiyet değil, keyfiyet de
1

B -“Ki”.
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şarttır. Onun için “mü’minlerden bir tâife” buyurulmuştur ki şehadete
ehil hâlis mü’minlerdir. Zira şehadete ehil olmayan hazelenin şehadeti
keenlemyekündür, İbn Abbas hazretleri de “Allah’ı tasdik edenlerden
kırk kişi kadar” demekle bunu anlatmıştır.1
Bu emirde başlıca iki hikmet vardır:
Birincisi: İntikam tarzında bir sû’-i isti‘mâle meydan bırakmamak
için te’mînâttır. Çünkü gizli darbların sevk-i hiddetle işkence hâlini
alması veya bir iltimâsa uğraması melhuzdur. Nitekim tarihin şikayet
edegeldiği zâlimâne işkenceler hep gizlenerek yapılmıştır. Bundan
dolayı Avrupa cezâiyyûnunun darb gibi mücâzât-ı cismâniyeyi hoş
görmemeleri de hiç sebepsiz değildir. Lâkin hapis gibi umûmiyetle tecviz
edilegelen cezâların çoğu cismânî olmaktan kurtulamayacağı gibi, gizli
darb kadar sû’-i isti‘mâle müsaid [3473] bulunduğu da inkâr olunamaz.
Bir mahbusa ve hele münferid bir mahbusa karşı ne yapılamaz. Hâlbuki
âmmenin müşahedesi önündeki bir darb, müessir olmakla beraber
tecavüze müsaid değildir. İşte darb ancak bu müşahede ve murakabe
tahtında alenî olmak şartıyla meşrû kılınmıştır.
İkincisi: Bunda iffetin kıymetini, ibret ve terbiyenin ta‘mîmini ifade
eden bir ilan ve teşhir vardır. Gerçi bu teşhir mücrimin sırf aleyhine
değildir. Beyan olunduğu üzere lehine bir te’mînâtı da tazammun
eden bir ilandır. İ‘lân-ı muhakemenin ve hükmün alenî olması gibidir.
Hükmün aleniyeti ise bir teşhîri tazammun etse de umûmiyetle bir cezâ
mâhiyetinde telakkī edilmez. İcrânın aleniyeti de öyle olmak lâzım gelir.
Bâhusus ki hudûdda icrâ, tetimme-i kazâdandır.
Ma‘amâfîh idrâki olanların vicdânında en cüz’î bir teşhîrin bile bir
azâb-ı rûhânî husûle getireceğinde şüphe yoktur. Bu cihetle bu işhad,
1

Zemahşerî, el-Keşşâf, III, 310-311:
 أرﺑﻌﺔ إﱃ: وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ. وﻫﻲ ﺻﻔﺔ ﻏﺎﻟﺒﺔ ﻛﺄ ﺎ اﳉﻤﺎﻋﺔ اﳊﺎﻓﺔ ﺣﻮل اﻟﺸﻲء، وأﻗﻠﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ أو أرﺑﻌﺔ، اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺣﻠﻘﺔ:اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ
 وﻓﻀﻞ ﻗﻮل اﺑﻦ. اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻗﻪ: وﻋﻦ ﳎﺎﻫﺪ. رﺟﻼن ﻓﺼﺎﻋﺪا: وﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ. ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﺎﻋﺪا: وﻋﻦ ﻗﺘﺎدة. ﻋﺸﺮة: وﻋﻦ اﳊﺴﻦ.أرﺑﻌﲔ رﺟﻼ ﻣﻦ اﳌﺼﺪﻗﲔ ﺑﺎﷲ
 واﺧﺘﺼﺎﺻﻪ اﳌﺆﻣﻨﲔ، واﻟﻮاﺣﺪ واﻻﺛﻨﺎن ﻟﻴﺴﻮا ﺑﺘﻠﻚ اﳌﺜﺎﺑﺔ، ﻓﻮﺟﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻃﺎﺋﻔﺔ ﳛﺼﻞ ﺎ اﻟﺘﺸﻬﲑ... ﻷن اﻷرﺑﻌﺔ ﻫﻲ اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﱵ ﻳﺜﺒﺖ ﺎ ﻫﺬا اﳊﺪ،ﻋﺒﺎس
. إﱃ أرﺑﻌﲔ رﺟﻼ ﻣﻦ اﳌﺼﺪﻗﲔ ﺑﺎﷲ: وﻳﺸﻬﺪ ﻟﻪ ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ. واﻟﻔﺎﺳﻖ ﺑﲔ ﺻﻠﺤﺎء ﻗﻮﻣﻪ أﺧﺠﻞ،ﻷن ذﻟﻚ أﻓﻀﺢ
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sırf cismânî olan celd cezâsının rûhî bir mütemmimi olmuş olur. Bu
cümlede  َﻋ َﺬاﺑ َ ُﻬ َﻤﺎbuyurulması da buna işarettir. Bir de bu işhâdın hukūk-ı
âmmeye alâkası vardır. Şu cihetle ki {ً  }اَﻟﺰَّا ۪ﻧﻲ َﻻ ﻳ َ ْﻨ ِﻜ ُﺢ اِ َّﻻ زَاﻧِﻴَﺔ ً اَ ْو ُﻣ ْﺸﺮِﻛَﺔzânî
bir zâniye veya müşrikeden başkasını nikâh etmez A zinâkâr bir herif
evlenecek olursa alacağı karı ya bir zâniye veya bir müşrikedir. Çünkü
iman ve iffeti olan temiz sâliha kadınlar nefret eder, ona tenezzül etmez
ve etmemelidirler. Öyle heriflere olsa olsa ya kendisi gibi zinâkâr veya
müşrike bir karı rağbet eder ki müşrikelerin de iffeti meşkuktür. Ve işte
zina şirke, şirk zinaya böyle yakındır.
Bir de nefsinde zinâkâr olan bir erkek, iffetsiz kadınlarla alâkadar
olur, onlardan tiksinmez, bilakis şehvetini tahrik edip hevâsına
uyduklarından dolayı onlara müncezib olur. [3474] Ve bu his onun
evlenmek husûsundaki fikrini ve muhakemesini bozar da nikâha rağbet
etmez ve şayet evlenecek olursa alacağı öyle birisi olur. Zira iffetin
kadrini bilmez, ehl-i iffeti takdir etmez, kendi sınarını arar, bu suretle
erkeğin iffetsizliği iffetsiz kadına düşmesine sâik olduğu gibi nihâyet
nikâh edeceği kadının iffetsiz olmasına da bâ‘is olur. Bu nükte ile bu
âyette erkek dişiye takdim edilmiştir. Hâlbuki evvelki âyette dişi takdim
olunmuştu, çünkü dişinin görünmesi, tama‘a düşürmesi, temkin ve
mutâva‘atı olmadıkça zikrolunan zina fiili başlayamayacağı cihetle
orada cinayetin başı, zinanın maddesi karı olduğuna işaret kılınmıştı.
Fakat nikâh meselesine gelince bunda erkeğin rağbet ve talebi asıl ve
mukaddem olduğuna ve erkeğin ahlâkının iffet nokta-i nazarından
kadın üzerindeki dahl ü tesirine işaret nüktesi gösterilmiştir.

{}وﺍﻟﺰَّاﻧِﻴَﺔُ َﻻ ﻳ َ ْﻨ ِﻜ ُﺤﻬَٓﺎ اِ َّﻻ َزا ٍن اَ ْو ُﻣ ْﺸﺮِ ٌك
َ Zâniye, bunu da bir zânî veya
müşrikten başkası nikâh etmez A yani iffet ve namusu olanlar zâniyeden
nefret eder, nikâhına tenezzül eylemez de onu nikâh etse etse bir zinâkâr,
yahut zinadan sakınmamak âdetleri olduğu cihetle bir müşrik nikâh
۪ ۪ﺎت ﻟ ِ ْﻠ َﺨﺒ
eder. Çünkü ﻮن ﻟ ِ ْﻠ َﺨﺒ۪ ﻴﺜَﺎت
َ ﻴﻦ َوﺍ ْﻟ َﺨﺒ۪ ﻴ ُﺜ
ُ َ’اَ ْﻟ َﺨﺒ۪ ﻴﺜtır [en-Nûr 24/26]
َ ﻴﺜ
1
ِ
{ﻴﻦ
َ ِ }و ُﺣ ّﺮِمَ ٰذﻟ
َ ﻚ َﻋﻠَﻰ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ
َ ve o -yani o nikâh- mü’minlere haram kılındı

1

B +“o”.
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ِ ََو َﻻ ﺗ َ ْﻨ ِﻜﺤﻮﺍ ا ْﻟﻤ ْﺸﺮِﻛ
A Sûre-i Bakara’da ٍﺎت َﺣ ّٰﺘﻰ ﻳُ ْﺆ ِﻣ َّﻦ ۜ َو َﻻ ََﻣﺔٌ ُﻣ ْﺆ ِﻣﻨَﺔٌ َﺧ ْﻴ ٌﺮ ِﻣ ْﻦ ُﻣ ْﺸﺮِﻛَﺔ
ُ
ُ
ﻴﻦ َﺣ ّٰﺘﻰ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨﻮﺍ ۜ َوﻟ َﻌَ ْﺒ ٌﺪ ُﻣ ْﺆ ِﻣ ٌﻦ َﺧ ْﻴ ٌﺮ ِﻣ ْﻦ ُﻣ ْﺸﺮِ ٍك
ُ [ َوﻟ َْﻮ اَ ْﻋ َﺠﺒَ ْﺘ2/221]
َ ﻜ ْﻢ ۚ َو َﻻ ﺗُ ْﻨ ِﻜ ُﺤﻮﺍ ا ْﻟ ُﻤ ْﺸﺮِ ۪ﻛ
âyeti mantûkunca müşrik ve müşrike nikâhının menhî olduğu mâlum.
Zâniyeyi nikâha gelince: Bu âyetin zâhirinden bunun da mü’minlere
haram ve müşrik nikâhına karîb olduğu anlaşılıyor. Ma‘amâfîh ihtilâf
ciheti yok değildir.
1. Bazıları “bu âyette maksad nikâhın hükmünü beyan değil, zinânın
şenâ‘atini beyandır. Burada nikâh vat’ mânasınadır ve binâen‘aleyh
hurmet de zinanın hurmetidir” demişlerse de mânasızdır. Çünkü
Kur’an’da “nikâh” [3475] hep akid mânasına vârid olduğundan vat’
mânasına hamli doğru olmaz. Bir de bu mânaca âyetin hiçbir fâide ifade
etmemiş olacağı gösterilmiştir.
2. Hazret-i Âişe radıyallahu anhâ’dan menkuldür ki: “Bir erkek bir
kadına zina etse onu tezevvüc edemez. Bu âyetle haramdır. Mübaşeret
ettiğinde zina etmiş olur.”1 Ebû Hayyân tefsirinde ashâb-ı kirâmdan İbn
Mes‘ûd ve2 Berâ b. Âzib radıyallahu anhümâ hazretlerinin dahi kavli
böyle olduğu zikredilmiştir.3 Fakat buna mukabil Hazret-i Peygamber
sallallâhu aleyhi ve sellem’den bu mesele sual edilmiş, “evveli sifâh ve âhiri
nikâhtır, haram helâli tahrim eylemez” buyurmuş olduğu nakledilmiştir.4
Ebû Bekir es-Sıddık, İbn Ömer, İbn Abbas ve Câbir’den ve Tâvûs, Sa‘îd
b. el-Müseyyeb, Câbir b. Zeyd, Atâ, Hasan’dan ve eimme-i erba‘adan
menkul olan da cevazdır.5 Ancak Fahr-ı Râzî tefsirinde mezkur olduğu
1
2
3
4

5

Zemahşerî, el-Keşşâf, III, 211-212:
. وإذا ﺑﺎﺷﺮﻫﺎ ﻛﺎن زاﻧﻴﺎ، ﻟﻴﺲ ﻟﻪ أن ﻳﺘﺰوﺟﻬﺎ ﳍﺬﻩ اﻵﻳﺔ،وﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ أن اﻟﺮﺟﻞ إذا زﱏ ﺑﺎﻣﺮأة
H: “dahi”.
Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, VIII, 11.
Zemahşerî, el-Keşşâf, III, 212:
 أوﻟﻪ ﺳﻔﺎح وآﺧﺮﻩ: وﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ذﻟﻚ؟ ﻓﻘﺎل.وﻗﺪ أﺟﺎزﻩ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ وﺷﺒﻬﻪ ﲟﻦ ﺳﺮق ﲦﺮ ﺷﺠﺮة ﰒ اﺷﱰاﻩ
. واﳊﺮام ﻻ ﳛﺮم اﳊﻼل.ﻧﻜﺎح
Abdürrezzâk, el-Musannef, VII, 157:
. وآﺧﺮﻩ ﺣﻼل، أوﻟﻪ ﺣﺮام، وآﺧﺮﻩ ﻧﻜﺎح، أوﻟﻪ ﺳﻔﺎح، إذا ﺗﺎﺑﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﻜﺤﻬﺎ: أن إﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل ﰲ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺰﱐ ﺑﺎﳌﺮأة ﰒ ﻳﻨﻜﺤﻬﺎ،ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ
Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, VIII, 11:
وﻟﻮ زﻧﺎ رﺟﻞ ﺑﺎﻣﺮأة ﰒ أراد ﺗﺰوﳚﻬﺎ ﻓﺄﺟﺎز ذﻟﻚ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ واﺑﻦ ﻋﻤﺮ واﺑﻦ ﻋﺒﺎس وﺟﺎﺑﺮ وﻃﺎوس واﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ وﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ زﻳﺪ وﻋﻄﺎء واﳊﺴﻦ وﻋﻜﺮﻣﺔ
. ﻻ ﻳﺰاﻻن زاﻧﻴﲔ ﻣﺎ اﺟﺘﻤﻌﺎ: وﻣﻨﻌﻪ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد واﻟﱪاء اﺑﻦ ﻋﺎزب وﻋﺎﺋﺸﺔ وﻗﺎﻻ،وﻣﺎﻟﻚ واﻟﺜﻮري واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
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üzere zânî ve zâniyenin afîf ve afîfe ile ve afîf ü afîfenin zâniye ve zânî ile
tezevvücü haram olmak, Hazret-i Âişe ve İbn Mes‘ud gibi Hazret-i Ebû
Bekir ve Hazret-i Ömer ve Hazret-i Ali’nin de mezhepleridir deniliyor.1
3. Hasan’ın kavlince bu hurmet, mahdûd olan zânî ve zâniye
haklarındadır. Had vurulmuş zânî ancak bir zâniyeyi tezevvüc edebilir.
Bir mahdûd, mahdûd olmayan bir kadını tezevvüc etmişti. Hazret-i Ali
onun nikâhını reddeyledi diye rivayet edilmiştir2.3
4. Bazıları bu hükmün Medine’de İslâm’ın bidâyetinde vârid olup
ba‘dehu mensuh olduğunu söylemişlerdir. Sa‘îd b. el-Müseyyeb’den bu
ِ ْ َﻓ
sûredeki اﻻ َﻳَﺎ ٰ ِﻣ ْﻨﻜُ ْﻢ
ْ [ َوﺍ َ ْﻧ ِﻜ ُﺤﻮﺍ24/32] ve Sûre-i Nisâ’daki َﺎب ﻟَﻜُ ْﻢ
َ ﺎﻧﻜ ُﺤﻮﺍ َﻣﺎ ﻃ
ِ
ِ ٓاﻟﻨﺴ
ِ
ﺎء
َ ّ [ ﻣ َﻦ4/3] âyetlerinin umumlarıyla mensuh olduğu rivayet edilmiş
ve bu şâyi‘ olmuştur. Mu‘tezile’den Cübbâî de icmâ‘ ile mensuhtur
demiş. Lâkin Fahr-ı Râzî tefsirinde tafsil olunduğu üzere muhakkıkīn
bu iki vechin ikisinin de zayıf olduğunu anlatmışlardır. [3476] Zira
nâsihi icmâ‘dır demek ise icmâ‘ın nâsih olamayacağı ilm-i usûl-i fıkıhta
sâbittir. Bir de Ebû Bekir, Ömer, Ali gibi zevâtın muhalefetleri sebkeden
bir meselede icmâ‘ sahih olamaz. Binâen‘aleyh “icmâ‘ ile neshedilmiştir”
demek doğru olamayacağı gibi, “mensuh olduğuna icmâ‘ edilmiş”
demek de doğru değildir. Çünkü beyan olunduğu üzere hilâfı sâbittir.
ِ ْ َ[ ﻓen-Nisâ 4/3]
Gerçi اﻻ َﻳَﺎ ٰ ِﻣ ْﻨﻜُ ْﻢ
ْ [ َوﺍ َ ْﻧ ِﻜ ُﺤﻮﺍen-Nûr 24/32], َﺎب ﻟَﻜُ ْﻢ
َ ﺎﻧﻜ ُﺤﻮﺍ َﻣﺎ ﻃ
emirleri âmdır. Fakat bunların da bir mâni‘-i şer‘î bulunmayanlara ait
olduğunda şüphe yoktur. Binâen‘aleyh diğer muharremât gibi buradaki
tahrîmin de mevâni‘den olması melhuzdur. Böyle bir ihtimal karşısında

1

2
3

Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXIII, 319:
 أن ذﻟﻚ اﳊﻜﻢ ﺑﺎق إﱃ اﻵن ﺣﱴ ﳛﺮم ﻋﻠﻰ اﻟﺰاﱐ واﻟﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺰوج ﺑﺎﻟﻌﻔﻴﻔﺔ واﻟﻌﻔﻴﻒ وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ وﻳﻘﺎل ﻫﺬا ﻣﺬﻫﺐ: أﺣﺪﳘﺎ:وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ذﻛﺮوا ﻗﻮﻟﲔ
.أﰊ ﺑﻜﺮ وﻋﻤﺮ وﻋﻠﻲ واﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد وﻋﺎﺋﺸﺔ
H, M ve B: “etmiştir”.
İbn Atıyye, el-Muharraru’l-vecîz, IV, 163; Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, VIII, 10-11. Krş. Mâverdî,
en-Nüket ve’l-uyûn, IV, 73:
 وﻗﺪ روي أن ﳏﺪودا ﺗﺰوج ﻏﲑ ﳏﺪودة ﻓﺮد ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ،واﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﺄوﻳﻞ ذﻛﺮﻩ اﻟﺰﺟﺎج وﻏﲑﻩ ﻋﻦ اﳊﺴﻦ وذﻟﻚ أﻧﻪ ﻗﺎل اﳌﺮاد اﻟﱠﺰِاﱐ اﶈﺪود َواﻟﱠﺰاﻧِﻴَﺔُ اﶈﺪودة
.ﻃﺎﻟﺐ ﻧﻜﺎﺣﻬﻤﺎ
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ise neshe hükmetmek doğru olmaz.1 Bâhusus sûrenin başındaki ﺎﻫﺎ
ْ َوﻓَ َﺮ
َ َﺿﻨ
bu sûrede mensuh bir hüküm bulunmadığını iş‘âr için kâfidir.
5. Abdullah b. Ömer’den, İbn Abbas’tan radıyallahu anhüm,
Mücâhid’den, Sa‘îd b. Cübeyr’den ve yine Sa‘îd b. el-Müseyyeb’den2
vârid olan rivayetlere göre bu âyetin sebeb-i nüzûlü şudur: Câhiliyede
fâhişeler işleten kirahâneler (kerhâneler), kerhâneciler vardı. İslâm
geldiği vakit Medine’de bunlardan Ümm-i Mehzul gibi meşhur karılarla
kapıları bayraklı, alâmetli dokuz kadar kerhâne bulunuyordu. Bu
karılar, bu kerhâneciler hep müşriklerden idi, içlerinde servet edinmiş
olanları vardı. İslâm’da zina haram olduğundan bu fâhişelerden bazısı
yeni Müslüman olan fukarâdan bazısına nikâh teklif etmiş ve kabul
ederlerse nafakalarını taahhüd etmek istemiş, onlar da fakr u ihtiyaçları
hasebiyle Resûlullah’tan istîzân etmişler, bunun üzerine bu âyet nâzil
olmuş, o nikâhın mü’minlere haram olduğu anlatılmıştır.3 Bundan
dolayı bazı müfessirîn bu hurmetin sebeb-i nüzûlü olanlara mahsus
olduğuna kāil olmuşlardır4 ki elif lâmlar ahd için demek olur. Gerçi
karîne kāim olduğu zaman, hüküm sebeb-i nüzûlüne tahsis olunabilir.
Lâkin burada hüküm, vasf-ı âm üzerine vârid olmuş ve bu suretle sebeb-i
tahrim olanların şahıslarında değil, ötede zinâkârlık beride iman [3477]
vasıfları arasındaki mübayenette gösterilmiştir. Bu ise ta‘mîm karinesidir.
Öyle ki “lâm” ahde hamledilse bile hükmün kıyas ile ta‘mîmi iktizâ
edecektir. Binâen‘aleyh sebeb-i nüzûlüne mahsustur5 diyenlerin murâdı
1

2
3
4
5

Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXIII, 319. Krş. Kāsım b. Sellâm, en-Nâsih ve’l-mensûh, s. 100;
Taberî, Câmiu’l-beyân, XIX, 101; Ebû Bekir el-Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân, V, 108:
 ﻓﻌﻦ اﳉﺒﺎﺋﻲ أن ﻧﺎﺳﺨﻪ ﻫﻮ اﻹﲨﺎع وﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ أﻧﻪ ﻣﻨﺴﻮخ ﺑﻌﻤﻮم ﻗﻮﻟﻪ، أن ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﺻﺎر ﻣﻨﺴﻮﺧﺎ واﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ ﻧﺎﺳﺨﻪ:واﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﱐ
 ﻓﻸﻧﻪ ﺛﺒﺖ: ﻗﺎل اﶈﻘﻘﻮن ﻫﺬان اﻟﻮﺟﻬﺎن ﺿﻌﻴﻔﺎن أﻣﺎ اﻷول.(٣٢/٢٤ ( »وأﻧﻜﺤﻮا اﻷﻳﺎﻣﻰ« )اﻟﻨﻮر٣/٤  »ﻓﺎﻧﻜﺤﻮا ﻣﺎ ﻃﺎب ﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء« )اﻟﻨﺴﺎء:ﺗﻌﺎﱃ
 واﻹﲨﺎع ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﺴﺒﻮق ﲟﺨﺎﻟﻔﺔ أﰊ ﺑﻜﺮ، وأﻳﻀﺎ ﻓﺎﻹﲨﺎع اﳊﺎﺻﻞ ﻋﻘﻴﺐ اﳋﻼف ﻻ ﻳﻜﻮن ﺣﺠﺔ،ﰲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ أن اﻹﲨﺎع ﻻ ﻳﻨﺴﺦ وﻻ ﻳﻨﺴﺦ ﺑﻪ
 ﻷﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ أن ﻳﺸﱰط ﻓﻴﻪ أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺎﻧﻊ، »ﻓﺎﻧﻜﺤﻮا ﻣﺎ ﻃﺎب ﻟﻜﻢ« ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺼﺢ أن ﻳﻜﻮن ﻧﺎﺳﺨﺎ:وﻋﻤﺮ وﻋﻠﻲ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺼﺢ؟ وأﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
.ﻣﻦ اﻟﻨﻜﺎح ﻣﻦ ﺳﺒﺐ أو ﻧﺴﺐ أو ﻏﲑﳘﺎ
B -“ve yine Sa‘îd b. el-Müseyyeb’den”.
Taberî, Câmiu’l-beyân, XIX, 96-99; Zemahşerî, el-Keşşâf, III, 211.
İbn Atıyye, el-Muharraru’l-vecîz, IV, 162-163; Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, VIII, 10; Âlûsî, Rûhu’l-meânî, IX, 284.
B: “muhtastır”.
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da bu tahrîmin bilhassa kerhâne fâhişeleri mekūlesi hakkında olduğunu
söylemektir. Ve bu fâhişelerin vasf-ı bârizi ise zinayı istihlâl veya istihfaf
etmektir ki küfürdür. İslâmiyetin hâkimiyeti ile o câhiliyet bakıyyesi
olan kerhâneler kalkmış ve hudûdun ikāmesi memâlik-i İslâmiyede
artık öylelerinin zuhûruna meydan bırakmamış olduğu müddetçe
bunları nev‘i şahıslarına münhasır kalmış olması hasebiyle bu, onların
şahıslarına mahsus kaldı diyenler de olmuştur. Ma‘amâfîh:
6. Cumhur-ı müfessirînin beyânına göre bu tahrim, zina edenleri
nikâh etmekten mü’minleri zecr ü tahzirde mübalağa içindir. “Çünkü”
diyorlar, “zina damgası basılmış feseka silkine takılmak câiz değil,
mahzurdur. Fâsıklara benzemesine, töhmet mevki‘inde bulunmasına,
hakkında kötü lakırdılar edilmesine ve daha bir çok mefsedetlere
sebeptir.”1 Günahkârlar meclisinde oturmakta bile günahlar irtikâbına
mâruz kalmak tehlikesi ne kadar çoktur. Artık zâniyeler, kahbelerle
ِ َاﻻ َﻳَﺎ ٰ ِﻣ ْﻨﻜُ ْﻢ َوﺍﻟﺼﺎﻟ ِ ۪ﺤ َ ِﻣﻦ ِﻋﺒ
izdivac etmek nasıl olur? ﺎدﻛُ ْﻢ َو ِﺍ َﻣٓﺎﺋِﻜُ ْﻢ
ْ َوﺍ َ ْﻧ ِﻜ ُﺤﻮﺍ
ْ
َّ
emrindeki “salâh” kaydında da bu mânaya tenbih vardır. Ancak bir
mü’min, ihtiraz edilmesi lâzım gelen böyle haram bir nikâhı bi’l-farz
irtikâb etmiş olsa o nikâh, mün‘akid olur mu? Yoksa o da bir zina mı
olur?
7. Şimdi bunu telhis ile âyetin mânasını tesbit edelim: Burada üç
kısım vardır; müşrikler, zinayı istihlâl veya istihfaf edenler, etmeyenler.2
Evvelâ herhangi bir mü’min veya mü’minenin bir müşrike veya bir
müşrik ile nikâhı mün‘akid olmaz, kat‘iyyen haramdır, o bir zina olur.
[3478] Sâniyen zânî ve zâniye sebeb-i nüzul olan kerhâneciler ve
sermayeleri gibi zinayı istihlâl veya istihfaf eder takımdan ise hurmeti
mansus olanı istihlâl veya istihfaf3 küfr olmakla bunlar müşrik
1
2
3

Bk. Ebussuud, İrşâdü’l-akli’s-selîm, VI, 210-211.
B -“7. Şimdi bunu telhis ile âyetin mânasını tesbit edelim: Burada üç kısım vardır; müşrikler, zinayı
istihlâl veya istihfaf edenler, etmeyenler”.
B -“eder takımdan ise hurmeti mansus olanı istihlâl veya istihfaf ”.
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hükmünde olduklarından nikâhları nikâh olmaz, kat‘iyyen haramdır,
müşrik nikâhı gibidir. Onun için âyette “ez-zânî ve’z-zâniye”, “müşrik
ِ
ve müşrike”ye denk tutulmuş ﻴﻦ
َ ِ  َو ُﺣ ّﺮِمَ ٰذﻟbuyurulmuştur. Âyet
َ ﻚ َﻋﻠَﻰ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ
bu iki kısmın nikâhını tahrimde nastır. Meğer ki tevbeleri tahakkuk
etmiş bulunsun.
Sâlisen istihlâl ve istihfaf gibi küfür delili olmayarak zinası vâzıh
olmuş, evvelce de başından hiç nikâh geçmemiş ise afîf mü’minlerin
bunları nikâhı tahrîmen mekruh ve ma‘amâfîh mün‘akid olur. Âyetteki
tahrîmin1 bu kısma derece-i şümûlünde bir nevi şüphe vardır. Onun
için mevrid-i ictihad olmuştur. Ve işte zikrolunan ihtilâf ancak bu
kısım hakkındadır. Yalnız Hazret-i Âişe ve İbn Mes‘ud ve Berâ b. Âzib
hiçbirinde in‘ikādı tecviz etmemiş, bu kısmın hurmetini de diğer iki
kısım derecesinde tutmuşlardır.
İşte zinanın neticesi öyle azab, böyle mahrumiyettir. Mü’min olanların
zinadan tevakkī etmeleri ve haddini icrâ eylemeleri farz olduğu gibi, zânî
ve zâniye nikâhından ictinab etmeleri ve yekdiğerini öyle töhmetlerden
korumaları da lâzımdır. Yoksa ictinab bahanesiyle şuna buna zina isnad
ederek ehl-i iffetin namusuna dokunmak da büyük bir cinayettir.
Ki buna “remy” veya “kazf ” tâbir olunur. Bu tâbir; namusu olanlara
beyyinesiz öyle bir isnadda bulunmak, keyfemettefak gayb taşlamak
kabîlinden olmakla beraber öldürmek için şiddetli ok atmak gibi hakk-ı
hayâta bir hücum olduğuna işarettir. Bu vechile hadd-i zinanın beyânına
terdîfen hadd-i kazf beyan olunarak buyuruluyor ki:
ِ َﻮن ا ْﻟﻤﺤﺼﻨ
{ﺎت
َ ﻳﻦ ﻳ َ ْﺮ ُﻣ
َ }وﺍﻟ َّ ۪ﺬ
َ Ve muhsanelere remy eden [3479] A
َ ْ ُ
“muhsane”; evlenmiş iffetli kadına, bir de evlenmiş olsun olmasın
mutlaka iffetli ırzı sağlam olana ıtlak olunur, ki kazif âyetlerindeki
“ihsan”da bu mâna murad olunduğunda ittifak vardır. Yani burada
evlenmiş olmak şart değil, zinadan iffet şarttır. Binâen‘aleyh yetişkin
kızlara dahi şâmildir. Fukahâ, bu “ihsan”da İslâm, akıl, büluğ, hürriyet,
iffet beş şart saymışlardır. Erkeklere kazif de aynı hükümde delâleten
1

M ve B: “Âyetin tahrîminin”.
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dâhildir. Lâkin kadınlara söz atmak daha şâyi‘ olduğundan cem‘-i
müennes sîgasıyla onlar tasrih veya tağlib olunmuştur.
Hâsılı ırzı sağlam olanlara atan, zina isnad eden {َ}ﺛُﻢَّ ﻟ َْﻢ ﻳ َ ْﺄﺗُﻮﺍ ﺑِﺎ َْرﺑَﻌَﺔِ ُﺷﻬَ َﺪٓاء
sonra da dört şâhid getirmeyen kimseler A demek ki ikrar bulunmadıkça
bir zinayı isbat için şehadetin nisabı lâekal dörttür. Hâlbuki iki şâhid-i
âdil ile kısas bile sâbit olur. Demek ki namuslu bir kimseyi, bâhusus
ırz ehli bir kadını zina ile itham etmek canını almaktan ağırdır.
ِ َ}ﻓ
Binâen‘aleyh onlara atıp da isbat edemeyenler yok mu ﻴﻦ
َ وﻫ ْﻢ ﺛ َ َﻤﺎ ۪ﻧ
ْ
ُ ﺎﺟﻠ ُﺪ
1
{ً َﺟ ْﻠ َﺪةbunlara da attıklarından dolayı seksen celd vurunuz }و َﻻ ﺗ َ ْﻘﺒَﻠُﻮﺍ ﻟ َُﻬ ْﻢ
َ
{ﺪا
ً َ  َﺷﻬَﺎدَةً اَﺑhem de bunların ebedâ hiçbir şehadetini kabul etmeyiniz A
o kazif cürmünü fırlatan dilin ilelebed, yani ölünceye kadar bu suretle
hükmünü ıskāt etmek, bu da bu haddin tetimmesidir. Celdin elemi
cismânî, bunu elemi ise rûhânîdir. Zinada cismânî cihet, kazifte rûhânî
cihet gālib olduğundan kazfin celdi hadd-i zinadan dûn velâkin bu
ِ ﻚ ﻫ ُﻢ ا ْﻟ َﻔ
ِٓ
mânevî cezâ ondan efzûndur. Çünkü müebbeddir. {ﻮن
َ ﺎﺳ ُﻘ
َ
ُ َ }وﺍُو۬ﻟٰﺌ
Bunlar fâsıklar gürûhundan ibarettir. A Fısk ile mahkum kimselerdir.
ِ
{ﻚ َوﺍ َ ْﺻﻠ َ ُﺤﻮﺍ
َ ِ ﻳﻦ ﺗَﺎﺑُﻮﺍ ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ٰذﻟ
َ  }ا َّﻻ اﻟ َّ ۪ﺬAncak ondan [3480] sonra tevbe edip
kendilerini ıslah edenler müstesnâ A yani o kazif cinayetini yaptıktan
sonra nedâmet ederek sözünü geri alan ve onu telâfi etmek için haddine
teslim olmak ve kazfettiği kimse ile helâlleşmekten başlayarak hâl ve
amelini düzelten kimseler fısk hükmünden müstesnâ olurlar. Tevbe
ile haddin sâkıt olmadığında icmâ‘ vardır. Ancak Şâfiî mezhebinde bu
istisnânın yukarıki cümleden ikisine râci‘ olduğuna ve binâen‘aleyh
böyle tevbe ettikleri takdirde had sâkıt olmazsa da fıskları zâil olduğu
gibi şehadetleri de kabul olunabileceğine kāil olmuştur.
Lâkin Hanefî2 mezhebinde bu, yalnız sondaki “fâsikūn” cümlesinden
istisnâdır. Hadd-i kazf ile mahdûd olanlar tevbe ile hadden
kurtulamayacakları gibi şehadetlerinin kabul olunmaması da “ebeden”
1

2

Muhsan olmayanlara kazif, haddi mûcib olmaz, fakat ta‘zîri îcab eder. Meğer ki makzuf, kazf olunduğu
şey ile mâruf olsun (Fahr-i Râzî [Mefâtihu’l-gayb, XXIII, 324 رﻣﻲ ﻏﲑ اﶈﺼﻨﺎت ﻻ ﻳﻮﺟﺐ اﳊﺪ ﺑﻞ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ إﻻ أن ﻳﻜﻮن
[[ )اﳌﻘﺬوف ﻣﻌﺮوﻓﺎ ﲟﺎ ﻗﺬف ﺑﻪ ﻓﻼ ﺣﺪ ﻫﻨﺎك وﻻ ﺗﻌﺰﻳﺮMüellifin notu]
H: “Hanefiyye”.
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kaydıyla mukayyeddir. Te’bîd ise istisnâya münâfîdir. Binâen‘aleyh bu
hükümden istisnânın fâidesi hukūk-i ibâd ta‘alluk etmeyen ve mahza
hakkullah1 olan cihette olur.2 {ﻴﻢ
ّٰ  }ﻓَﺎِ َّنÇünkü Allah Gafûr’dur,
ٌ ﻮر َر ۪ﺣ
ٌ اﻪﻠﻟ َ ﻏَ ُﻔ
Rahîm’dir.3 A Mağfireti çok rahmeti çoktur. Binâen‘aleyh tevbe ve ıslah
hâlinde muâhaze etmez, fakat kazifte had ve şehadet yalnız hakkullah4
değil, aynı zamanda hakk-ı ibâddır. Kazfolunanın davası üzerine cereyan
eder. Binâen‘aleyh hakk-ı abd ta‘alluk eder ve redd-i şehadet hükmü
tevbe ile sākıt olmazsa da mücerred hakkullah olan günah mağfiret
olunabilir ve bu cihetle bu cerâimde setr evlâdır.
Zinayı isbatta dört şâhid şartı da bununla alâkadardır. Ma‘amâfîh
burada pek mühim bir nokta vardır. Bir kişi bir zinayı görecek olursa
o bir yabancının zinası olduğu takdirde kendisine bir âr ta‘alluk
etmeyeceğinden setri evlâ olur. Fakat zevcesi olduğu takdirde âr gelir,
nesebi bozulur, sabredemez, o hâlde başka şâhid bulmak da müte‘azzir
gibidir. Bundan dolayı burada şöyle bir sual vâkidir.
[3481] Rivayet olunduğu üzere kazif âyeti nâzil olup kıraat
buyurulduğu zaman ensardan Sa‘d b. Ubâde ve Âsım b. Adiy, birisi
ayağa kalkıp “bir adam karısıyla birisini görse ne olacak? Dava etse
seksen vurulacak ve şehadeti reddedilecek, fıskına hükmolunacak;
vurup öldürürse katlolunacak5, sükût etse gayz edilecek şeye sükût etmiş
olacak, dört şâhid bulup getirinceye kadar ise işini bitirecek, fethet
Allah’ım!” dedi. Çıkar çıkmaz damadı Hilâl b. Ümeyye veya Uveymir
kendini karşıladı, “ne var?” dedi. “Şer var, zevcemi Şüreyk b. Semhâ
ile buldum” dedi ki ammizâdesi idi. “Vallahi” dedi, “bu benim suâlim,
ne çabuk mübtelâ oldum.” Binâen‘aleyh ikisi bir Resûlullah’a vardılar,
haber verdiler. Resûlullah kadını celbedip istintak etti, kadın inkâr
1
2
3
4
5

M: “hukkullah”; B: “hukūkullah”.
Ebû Yûsuf, es-Âsâr, s. 162; Ebû Bekir el-Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân, III, 353; Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXIII, 327.
H: “Gafûr-ı Rahîm’dir”.
B: “hukūkullah”.
H: “katledilecek”.
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eyledi, ashab toplanmıştı. Zevc, evvelki âyet mûcebince hadd-i kazfe
mahkum olacaktı; “gözlerimle gördüm, kulaklarımla dinledim, Allah
biliyor ki ben sâdıkım, ancak hakkı söyledim, her hâlde Allah’ın buna
bir açıklık bahşedeceğini ümid ederim” diyordu.
Derken Resûlullah’a vahiy gelmeye başladı, ashab bunu
alâmetlerinden tanıyorlardı, hepsi sustular, beklediler, o vakit şu
“li‘ân”1 âyetleri nâzil olmuştu2 ki kazif âyetinin umûmundan bir istisnâ
mâhiyetinde ve bilhassa zevclerin kendi zevcelerine kazfi hakkındadır:
اء اِ َّ ٓﻻ اَ ْﻧ ُﻔ ُﺴ ُﻬ ْﻢ{
ﺍﺟ ُﻬ ْﻢ َوﻟ َْﻢ ﻳ َ ُ
ﻳﻦ ﻳ َ ْﺮ ُﻣ َ
ﻮن اَ ْز َو َ
}وﺍﻟ َّ۪ﺬ َ
َ Kendi zevcelerine remyeden
ﻜ ْﻦ ﻟ َُﻬ ْﻢ ُﺷﻬَ َﺪ ٓ ُ
} imdiﻓَ َﺸﻬَﺎدَ ُة اَ َﺣ ِﺪﻫِ ْﻢ{ ve kendilerinden başka şâhidleri olmayan kimseler ise
birinin şehadeti A yani o zevclerden herhangi birinin hadd-i kaziften
}اَ ْرﺑ َ ُﻊ َﺷﻬَﺎد َ ٍ
ﺎﻪﻠﻟِ ۙ halâsı için şer‘an nazar-ı i‘tibâra alınacak meşrû şehadeti
ات ﺑ ِ ّٰ
 hiç şüphesiz kendisi kat‘iyyen [3482] sâdıklardandır diyeاِﻧ َّ ُﻪ ﻟ َِﻤ َﻦ اﻟﺼ ِ
ﻴﻦ{
ﺎد ۪ﻗ َ
َّ
Allah’a kasem ile dört şehadettir A yani “şehadet ederim, billahi hiç
şüphesiz ona attığım sözde kat‘iyyen sâdıkım” diye tekrar tekrar dört
} Beşincisiوﺍ ْﻟ َﺨ ِ
ِ ِ
ﺖ ّٰ ِ
ﺎن ِﻣ َﻦ ا ْﻟﻜَ ِ
۪ﻴﻦ{ kere yemin etmesidir.
ﺎﻣ َﺴﺔُ اَ َّن ﻟ َْﻌﻨَ َ
اﻪﻠﻟ َﻋﻠ َ ْﻴﻪ ا ْن ﻛَ َ
َ
ﺎذﺑ َ
de, eğer yalan söyleyenlerden ise Allah’ın lâneti muhakkak üzerine A
yani beşinci defada da böyle şehadet edecek, “eğer o remy ü şehadette
yalan söylediyse Allah’ın lâneti muhakkak üzerine olsun” diyecek ki bu,
bir yemîn-i mün‘akidedir. Bu âyette nazmın üslûbu, dikkat olunursa,
Li‘ân yahut mülâ‘ane, lanetleşme demektir.
Buhârî, Tefsîr, 24; Taberî, Câmiu’l-beyân, XIX, 110-114:
ﻋﻦ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ :أن ﻋﻮﳝﺮا أﺗﻰ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﺪي ،وﻛﺎن ﺳﻴﺪ ﺑﲏ ﻋﺠﻼن ،ﻓﻘﺎل :ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻮﻟﻮن ﰲ رﺟﻞ وﺟﺪ ﻣﻊ اﻣﺮأﺗﻪ رﺟﻼ ،أﻳﻘﺘﻠﻪ ﻓﺘﻘﺘﻠﻮﻧﻪ ،أم ﻛﻴﻒ
ﻳﺼﻨﻊ؟ ﺳﻞ ﱄ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻦ ذﻟﻚ .ﻓﺄﺗﻰ ﻋﺎﺻﻢ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل :ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ،ﻓﻜﺮﻩ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
اﳌﺴﺎﺋﻞ ،ﻓﺴﺄﻟﻪ ﻋﻮﳝﺮ ﻓﻘﺎل :إن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻛﺮﻩ اﳌﺴﺎﺋﻞ وﻋﺎ ﺎ ،ﻗﺎل ﻋﻮﳝﺮ :واﷲ ﻻ أﻧﺘﻬﻲ ﺣﱴ أﺳﺄل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻦ
ذﻟﻚ ،ﻓﺠﺎء ﻋﻮﳝﺮ ﻓﻘﺎل :ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ،رﺟﻞ وﺟﺪ ﻣﻊ اﻣﺮأﺗﻪ رﺟﻼ ،أﻳﻘﺘﻠﻪ ﻓﺘﻘﺘﻠﻮﻧﻪ ،أم ﻛﻴﻒ ﻳﺼﻨﻊ؟ ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ» :ﻗﺪ أﻧﺰل اﷲ اﻟﻘﺮآن
ﻓﻴﻚ وﰲ ﺻﺎﺣﺒﺘﻚ« .ﻓﺄﻣﺮﳘﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﺎﳌﻼﻋﻨﺔ ﲟﺎ ﲰﻰ اﷲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ،ﻓﻼﻋﻨﻬﺎ ،ﰒ ﻗﺎل :ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ،إن ﺣﺒﺴﺘﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﻇﻠﻤﺘﻬﺎ ،ﻓﻄﻠﻘﻬﺎ،
ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺳﻨﺔ ﳌﻦ ﻛﺎن ﺑﻌﺪﳘﺎ ﰲ اﳌﺘﻼﻋﻨﲔ ،ﰒ ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ» :اﻧﻈﺮوا ،ﻓﺈن ﺟﺎءت ﺑﻪ أﺳﺤﻢ ،أدﻋﺞ اﻟﻌﻴﻨﲔ ،ﻋﻈﻴﻢ اﻷﻟﻴﺘﲔ ،ﺧﺪﰿ اﻟﺴﺎﻗﲔ،
ﻓﻼ أﺣﺴﺐ ﻋﻮﳝﺮا إﻻ ﻗﺪ ﺻﺪق ﻋﻠﻴﻬﺎ .وإن ﺟﺎءت ﺑﻪ أﺣﻴﻤﺮ ،ﻛﺄﻧﻪ وﺣﺮة ،ﻓﻼ أﺣﺴﺐ ﻋﻮﳝﺮا إﻻ ﻗﺪ ﻛﺬب ﻋﻠﻴﻬﺎ« .ﻓﺠﺎءت ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻌﺖ اﻟﺬي ﻧﻌﺖ ﺑﻪ رﺳﻮل
اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻋﻮﳝﺮ ،ﻓﻜﺎن ﺑﻌﺪ ﻳﻨﺴﺐ إﱃ أﻣﻪ.
ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس :أن ﻫﻼل ﺑﻦ أﻣﻴﺔ ﻗﺬف اﻣﺮأﺗﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﺸﺮﻳﻚ اﺑﻦ ﺳﺤﻤﺎء ،ﻓﻘﺎل اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ» :اﻟﺒﻴﻨﺔ أو ﺣﺪ ﰲ
ﻇﻬﺮك« .ﻓﻘﺎل :ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ،إذا رأى أﺣﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻣﺮأﺗﻪ رﺟﻼ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻳﻠﺘﻤﺲ اﻟﺒﻴﻨﺔ ،ﻓﺠﻌﻞ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل» :اﻟﺒﻴﻨﺔ وإﻻ ﺣﺪ ﰲ ﻇﻬﺮك« .ﻓﻘﺎل
ﻫﻼل :واﻟﺬي ﺑﻌﺜﻚ ﺑﺎﳊﻖ إﱐ ﻟﺼﺎدق ،ﻓﻠﻴﻨﺰﻟﻦ اﷲ ﻣﺎ ﻳﱪئ ﻇﻬﺮي ﻣﻦ اﳊﺪ ،ﻓﻨﺰل ﺟﱪﻳﻞ وأﻧﺰل ﻋﻠﻴﻪ» :واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻣﻮن أزواﺟﻬﻢ« ﻓﻘﺮأ ﺣﱴ ﺑﻠﻎ »إن ﻛﺎن ﻣﻦ
اﻟﺼﺎدﻗﲔ« .ﻓﺎﻧﺼﺮف اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺄرﺳﻞ إﻟﻴﻬﺎ ،ﻓﺠﺎء ﻫﻼل ﻓﺸﻬﺪ ،واﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل» :إن اﷲ ﻳﻌﻠﻢ أن أﺣﺪﻛﻤﺎ ﻛﺎذب ،ﻓﻬﻞ
ﻣﻨﻜﻤﺎ ﺗﺎﺋﺐ« .ﰒ ﻗﺎﻣﺖ ﻓﺸﻬﺪت ،ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺪ اﳋﺎﻣﺴﺔ وﻗﻔﻮﻫﺎ وﻗﺎﻟﻮا :إ ﺎ ﻣﻮﺟﺒﺔ .ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس :ﻓﺘﻠﻜﺄت وﻧﻜﺼﺖ ،ﺣﱴ ﻇﻨﻨﺎ أ ﺎ ﺗﺮﺟﻊ ،ﰒ ﻗﺎﻟﺖ :ﻻ
أﻓﻀﺢ ﻗﻮﻣﻲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻴﻮم ،ﻓﻤﻀﺖ ،ﻓﻘﺎل اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ» :أﺑﺼﺮوﻫﺎ ،ﻓﺈن ﺟﺎءت ﺑﻪ أﻛﺤﻞ اﻟﻌﻴﻨﲔ ،ﺳﺎﺑﻎ اﻷﻟﻴﺘﲔ ،ﺧﺪﰿ اﻟﺴﺎﻗﲔ ،ﻓﻬﻮ ﻟﺸﺮﻳﻚ ﺑﻦ
ﺳﺤﻤﺎء« .ﻓﺠﺎءت ﺑﻪ ﻛﺬﻟﻚ ،ﻓﻘﺎل اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ» :ﻟﻮﻻ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﷲ ،ﻟﻜﺎن ﱄ وﳍﺎ ﺷﺄن«.
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zevcin kizbi takdîrinde taraf-ı ilâhîden tel‘înin vürûdunu ifade eder bir
surettedir. Nitekim Resûlullah da bu beşinci “mûcibdir” buyurmuştur.
Zevc, böyle beş kere şehadetle li‘ân yapınca hadd-i kaziften kurtulur,
töhmet zevceye teveccüh eder {اب اَ ْن ﺗ َ ْﺸﻬَ َﺪ
َ zevceden de
َ }و َ ْﺪ َر ُؤ۬ا َﻋ ْﻨﻬَﺎ ا ْﻟﻌَ َﺬ
azâbı -yani o dünyevî azâbı, ki sonu evliler hakkında hadd-i zinanın
ma‘hûdu olan recimdir. Bunu o zevcenin- kendisinin şöyle şehadet
ِ َﺎﻪﻠﻟِ اِﻧ َّ ُﻪ ﻟ َِﻤ َﻦ ا ْﻟﻜ
ٍ َ }اَ ْرﺑَﻊَ َﺷﻬَﺎدHiç şüphe yok o zevc,
etmesi def‘ eder: {۪ﻴﻦ
ّٰ ِ ات ﺑ
َ ﺎذﺑ
kat‘iyyen yalan söyleyenlerden billahi diye Allah’a dört şehadet A ki dört
ِ  }وﺍ ْﻟ َﺨbeşincisi de1 {ﺎد ۪ﻗﻴﻦ
ِ َ َاﻪﻠﻟِ ﻋﻠَﻴﻬٓﺎ اِن ﻛ
yemin {َ ﺎﻣ َﺴﺔ
َ َ }اَ َّن ﻏeğer o,
ْ َ ْ َ ّٰ ﺐ
َ
َ ِ اﻟﺼ
َّ ﺎن ﻣ َﻦ
َ ﻀ
sâdıklardan ise Allah’ın gazabı muhakkak üzerine A yani zevc, sözünde
sâdık ise Allah’ın gazabını zevce kendi üzerine alacak, erkek tarafında
lânet, kadın tarafında gazab üzerine yemin verilmesi kadınlar üzerinde
gazabın lânetten daha müessir olmasındandır. İmdi zevce de bu beş
yemin ile şehadet ederse hadd-i zinayı kendisinden def‘ eder ve artık
zevc ile zevce arasında iftirak husûle gelir.
Lâkin zevce, bu beş şehadeti yapmaz da li‘ândan imtinâ‘ [3483] ederse
azabı def‘ edemez. O hâlde ne yapılır? Burası âyetin mefhûm-ı muhâlifine
aittir. Şâfiî hemen haddin icrâsına hükmetmiş, lâkin Hanefiyye kat‘iyyet
lâzım olan böyle mevâkı‘de sade mefhûm-ı muhâlif ile ameli tecviz
etmediklerinden dört şâhid yok iken ikrar da bulunmayınca zinanın
sübûtuyla haddin icrâsına hükmolunamayacağını ve binâen‘aleyh ya
li‘ânı kabul veya had icrâ edilmek üzere ikrar edinceye kadar hapse
hükmeylemişlerdir.2 Hâsılı kazif, zina gibi çok çirkin, zevciyet namusu
da gayet mühim olduğundan bir taraf nokta-i nazarından hadd-i kazf,3
bir taraf nokta-i nazarından da hadd-i zina makāmına kāim olacak olan
li‘ân da böyle mühim bir mahlastır ki bunları Allah teâlâ teşrî‘ buyurdu.
1
2

3

H -“de”.
Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXIII, 332:
، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻮاﺟﺐ ﺑﻘﺬف اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳊﺪ واﳌﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﺸﻬﻮد،ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﲪﻪ اﷲ إذا ﻗﺬف اﻟﺰوج زوﺟﺘﻪ ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ ﻫﻮ اﳊﺪ وﻟﻜﻦ اﳌﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﻠﻌﺎن
 وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ رﲪﻪ اﷲ إذا ﻧﻜﻞ اﻟﺰوج ﻋﻦ اﻟﻠﻌﺎن ﺣﺒﺲ ﺣﱴ، ﻓﺈذا ﻻﻋﻦ وﻧﻜﻠﺖ ﻋﻦ اﻟﻠﻌﺎن ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﺣﺪ اﻟﺰﻧﺎ،ﻓﺈذا ﻧﻜﻞ اﻟﺰوج ﻋﻦ اﻟﻠﻌﺎن ﻳﻠﺰﻣﻪ اﳊﺪ ﻟﻠﻘﺬف
... وﻛﺬا اﳌﺮأة إذا ﻧﻜﻠﺖ ﺣﺒﺴﺖ ﺣﱴ ﺗﻼﻋﻦ،ﻳﻼﻋﻦ
B -“bir taraf nokta-i nazarından hadd-i kazf ”.
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{اﻪﻠﻟِ َﻋﻠ َ ْﻴﻜُ ْﻢ َو َر ْﺣ َﻤﺘُ ُﻪ
ّٰ }وﻟ َْﻮ َﻻ ﻓَ ْﻀ ُﻞ
َ Üzerinizde Allah’ın fazl u rahmeti bulunmasa
idi A de kendinize kalsa idiniz {ﻴﻢ
ّٰ }وﺍ َ َّن
ٌ ﺍب َﺣ ۪ﻜ
َ ve Allah bir Tevvâb,
ٌ َّاﻪﻠﻟ َ ﺗَـﻮ
Hakîm olmasa idi de A tevbelerinizi kabul etmese, hikmetsiz hükümlere,
nizamsız idarelere bırakıverse idi neler olmazdı neler!..

ِ
ِ
ِ
ِ ِ ْ ِ ﻳﻦ َﺟٓﺎ ُؤ۫ ﺑ
ٍ ِاﻣﺮ
ئ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ
ًّ ﻮه َﺷ
َ ا َّن اﻟ َّ۪ﺬ
ْ ﺮﺍ ﻟَﻜُ ْﻢ ۜ ﺑ َ ْﻞ ُﻫﻮَ َﺧ ْﻴ ٌﺮ ﻟَﻜُ ْﻢ ۜ ﻟﻜُ ّ ِﻞ
ُ ﺎﻻ ْﻓﻚ ُﻋ ْﺼﺒَﺔٌ ﻣ ْﻨﻜُ ْﻢ ۜ َﻻ ﺗ َ ْﺤ َﺴ ُﺒ
ِ
ِ ِ ٓ
ِ
ِ ْ َﻣﺎ ا ْﻛﺘَﺴﺐ ِﻣ َﻦ
۪
ﻮه
ٌ اب َﻋ ۪ﻈ
ُ ﴾ ﻟ َْﻮ َﻻ ا ْذ َﺳﻤ ْﻌ ُﺘ ُﻤ١١﴿ ﻴﻢ
َ َ
ٌ اﻻ ْﺛ ِﻢۚ َوﺍﻟ َّﺬي ﺗ َ َﻮﻟّٰﻰ ﻛ ْﺒ َﺮ ُه ﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ ﻟ َُﻪ َﻋ َﺬ
ِﺎؤ۫ ﻋﻠَﻴﻪ
ِ
ٌ ﺮﺍ ۙ َوﻗَﺎﻟُﻮﺍ ٰﻫ َﺬٓا اِ ْﻓ
َ ُﻇ ََّﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨ
ً ﺎت ﺑِﺎ َْﻧ ُﻔ ِﺴﻬِ ْﻢ َﺧ ْﻴ
ُ َﻮن َوﺍ ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣﻨ
ْ َ ُ ٓ ﴾ ﻟ َْﻮ َﻻ َﺟ١٢﴿ ﻴﻦ
ٌ ۪ﻚ ُﻣﺒ
ِ َاﻪﻠﻟِ ﻫ ُﻢ ا ْﻟﻜ
ِ َ اء ﻓَﺎُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ
ِ ٓ ﺑِﺎ َرﺑﻌﺔِ ُﺷﻬ َﺪٓاء ۚ ﻓَﺎِ ْذ ﻟ َْﻢ ﻳ ْﺄﺗُﻮﺍ ﺑِﺎﻟ ُّﺸﻬ َﺪ
﴾ َوﻟ َْﻮ َﻻ ﻓَ ْﻀ ُﻞ١٣﴿ ﻮن
َ ُﺎذﺑ
َ
َ
ُ ّٰ ﻚ ﻋ ْﻨ َﺪ
َ َ ََْ
ِ ِ ْ اﻪﻠﻟِ ﻋﻠَﻴﻜُﻢ ورﺣﻤﺘﻪ ﻓِﻲ اﻟ ُّﺪﻧﻴﺎ و
ِ ۪
۪
﴾١٤﴿ ۚ ﻴﻢ
ُ ُ َ ْ َ َ ْ ْ َ ّٰ
ٌ اب َﻋ ۪ﻈ
َ َ ْ
ٌ ﺍﻻٰﺧﺮَ ﻟ َﻤَ َّﺴﻜُ ْﻢ ﻓﻲ َﻣٓﺎ اَﻓَ ْﻀﺘُ ْﻢ ﻓﻴﻪ َﻋ َﺬ
ﻨﺎ َو ُﻫ َﻮ ِﻋ ْﻨ َﺪ
ۗ ً ﻮن ﺑِﺎ َ ْﻓ َﻮﺍﻫِﻜُ ْﻢ َﻣﺎ ﻟ َْﻴ َﺲ ﻟَﻜُ ْﻢ ﺑ ِ ۪ﻪ ِﻋ ْﻠ ٌﻢ َوﺗ َ ْﺤ َﺴ ُﺒﻮﻧ َ ُﻪ َﻫ ّ ِﻴ
َ ُاِ ْذ ﺗَﻠَﻘَّ ْﻮﻧ َ ُﻪ ﺑِﺎ َ ْﻟ ِﺴﻨَ ِﺘﻜُ ْﻢ َوﺗ َ ُﻘﻮﻟ
ِ ّٰ
ِ ِ ٓ
ﻚ ٰﻫ َﺬا
َ َ ﻮن ﻟ َـﻨَ ٓﺎ اَ ْن ﻧَﺘَﻜَﻠ َّﻢَ ﺑ ِ ٰﻬ َﺬاۗ ُﺳ ْﺒ َﺤﺎﻧ
ُ ُﻮه ﻗُ ْﻠﺘُ ْﻢ َﻣﺎ ﻳَﻜ
ٌ اﻪﻠﻟ َﻋ ۪ﻈ
ُ ﴾ َوﻟ َْﻮ َﻻ ا ْذ َﺳﻤ ْﻌﺘُ ُﻤ١٥﴿ ﻴﻢ
ِ
ِ اﻪﻠﻟ اَن ﺗَﻌﻮدوﺍ ﻟ ِ ِﻤ ْﺜﻠِ ۪ﻪ ٓ اَﺑ
﴾ َو ُﺒَ ّ ِﻴ ُﻦ١٧﴿ ۚ ﻴﻦ
ً َ
ُ ُ ْ ُ ّٰ ﴾ ﻳَﻌِﻈُﻜُ ُﻢ١٦﴿ ﻴﻢ
ٌ ﺎن َﻋ ۪ﻈ
ٌ َﺑُ ْﻬﺘ
َ ﺪا ا ْن ﻛُ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ُﻣ ْﺆﻣ ۪ﻨ
ِ ِ َﻮن اَن ﺗ َ ۪ﺸﻴﻊ ا ْﻟﻔ
ِ
ِ ْ اﻪﻠﻟ ﻟَﻜُ ُﻢ
ﻳﻦ
ّٰ ﺎت َو
ْ َ ُّﻳﻦ ﻳُ ِﺤﺒ
ٌ ﻴﻢ َﺣ ۪ﻜ
ٌ ﺍﻪﻠﻟُ َﻋ ۪ﻠ
َ ﺎﺣ َﺸﺔُ ﻓﻲ اﻟ َّ ۪ﺬ
َ
َ ﴾ ا َّن اﻟ َّ۪ﺬ١٨﴿ ﻴﻢ
ۜ َ اﻻٰﻳ
ُ ّٰ
ِ
﴾ َوﻟ َْﻮ َﻻ ﻓَ ْﻀ ُﻞ١٩﴿ ﻮن
ْ ﻴﻢ ۙﻓِﻲ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ َو
ّٰ ﺍﻻ ِٰﺧ َﺮ ۜ َو
َ ﺍﻪﻠﻟُ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻢ َوﺍ َ ْﻧ ُﺘ ْﻢ َﻻ ﺗ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ
ٌ اب اَ ۪ﻟ
ٌ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ ﻟ َُﻬ ْﻢ َﻋ َﺬ
﴾٢٠﴿ ۟ ﻴﻢ
ّٰ اﻪﻠﻟِ َﻋﻠ َ ْﻴﻜُ ْﻢ َورَ ْﺣﻤَﺘُﻪُ َوﺍ َ َّن
ّٰ
ٌ ف رَ ۪ﺣ
ٌ ۫اﻪﻠﻟ َ رَ ُؤ
[3484] Meâl-i Şerîfi
Haberiniz olsun ki ifk ile gelenler içinizden bir takımdır; onu hakkınızda
bir şer sanmayın, belki o hakkınızda bir hayırdır.1 Onlardan her kişiye
o vebalden kazandığı, büyüğüne tasaddî eden, ona da büyük bir azab
vardır (11). Ne vardı onu işittiğiniz vakit erkek ve kadın mü’minler kendi
kendilerine hüsn-i [3485] zan etselerdi de “bu açık bir ifktir2” deselerdi
ya (12). Ona dört şâhid getirselerdi ya, mâdem ki şâhid getiremediler o
1
2

H: “Elbette ifk ile gelenler içinizden bir takım, fakat onu hakkınızda bir şer sanmayın, belki o hakkınızda bir hayırdır”.
B: “iftirâ”.
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hâlde onlar Allah indinde yalancılardan ibarettirler1 (13). Eğer dünya
ve âhirette Allah’ın fazl u rahmeti üzerinizde olmasa idi o daldığınız
yaygarada size mutlak büyük bir azab dokunurdu (14). O sırada ki
dillerinizle telakkī ediyordunuz ve ağızlarınızla hiçbir ilminiz olmayan
bir şey söylüyor ve onu kolay sanıyordunuz; hâlbuki o Allah yanında
büyük bir vebâl (15). Onu işittiğiniz vakit, “bunu söylemek bize gerekmez,
hâşâ bu bir büyük bühtandır” desenizdi2 ya (16). Böyle bir şeye ebedâ
avdet etmeyesiniz eğer mü’min iseniz diye Allah size vaaz veriyor3 (17).
Ve sizin için âyetleri beyan buyuruyor ki Allah Alîm’dir Hakîm’dir (18).
Mü’minler içinde bî-edebâne sözlerin şüyûʿ bulmasını arzu edenler için
muhakkak dünya ve âhirette elîm bir azab vardır ve siz bilmediğiniz
hâlde Allah bilir (19). Ya olmasa idi üzerinizde Allah’ın fazl u rahmeti
ve hakikat Allah’ın bir Raûf-ı Rahîm olması4 (20).
ِ
ِ ﺎﻻِ ْﻓ
{ﻚ
ْ ِ ﻳﻦ َﺟٓﺎ ُؤ۫ ﺑ
َ  }ا َّن اﻟ َّ ۪ﺬŞunlar ki ifk ile geldiler A “İfk” asl u esasından
çevrilmiş, hakikati tahrif edilmiş söz, yani yalan, iftira, bühtan demektir.
“Bühtan” da ansızın atılıp insanı mebhut eden iftira demektir.
Umûmiyetle tefsir ve hadis kitaplarında rivayet olunduğu üzere bu
âyetlerin sebeb-i nüzûlü şöyledir:
Hazret-i Aişe radıyallahu anhâ dedi ki: “Resûlullah sallallâhu aleyhi
ve sellem, bir sefer irade buyurduğu vakit kadınları arasında kura çeker,
hangisinin ismi çıkarsa onunla giderdi. Benî Mustalik Gazâsı’ndan evvel
yaptığı gazâda5 da aramızda kura çekti, benim ismim çıktı, binâen‘aleyh
Resûlullah ile beraber çıktım ve bu, hicab âyetinin nüzûlünden sonra
idi. Onun için bir hevdece (mahmile) konuldum, avdette Resûlullah
Medine’ye yaklaşınca bir menzilde konakladı, sonra da rehîl nidâ ettirdi,
[3486] rehîl nidâ ettikleri sırada ben kalktım ve yürüyüp ordugâhı
geçtim, def‘-i hâcet ettim, yerime dönerken göğsümü yokladım, ne
1
2
3
4
5

H: “ibarettir”.
B: “deseydiniz”.
B: “ediyor”.
H: “ve Allahn hakikat bir Raûf-ı Rahîm”.
İfk hâdisesi Benî Mustalik gazvesinden dönerken gerçekleşmiştir.
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bakayım zafâr boncuklarından bir dizim vardı kopmuş düşmüş, bunun
üzerine döndüm, dizimi aradım, bunu aramak beni alıkoydu.
Benim yol nakliyatımı yapmakta olan takım, varmışlar, hevdeci
yüklenmişler ve beni içinde zannetmişler, çünkü hafif idim, henüz küçük
yaşlı bir taze idim, beni hevdecde sanmışlar, deveyi çekmişler gitmişler.
Avdet ettiğim vakit o mekânda kimseyi bulamadım, binâen‘aleyh
belki beni aramak için dönerler dedim, oturdum. Derken uyumuşum,
Safvan b. el-Muattal ordunun arkasına kalır, nâsın emti‘asını araştırır,
bir şey kalmış ise zâyi‘ olmamak için diğer konak mahalline götürürdü.
ِ
Beni görünce tanımış, ﻮن
َ  اِﻧَّﺎ ِ ّٰﻪﻠﻟِ َوﺍﻧَّٓﺎ اِﻟ َْﻴﻪِ رَﺍ ِﺟ ُﻌdemesiyle uyandım, hemen
ferâcemle yüzümü örttüm, devesinden indi, ben bininceye kadar çekildi,
bindim. Sonra deveyi çekti, yürüdü, öğle sıcağında orduya yetiştik.
İnmişler, bağrışıyorlardı, indikleri zaman beni bulamadıklarından nâs
çalkalanmış, o sırada imiş ben üzerlerine varıverdim, artık herkes beni
konuşmuş, beni lakırdıya dalmış, helâk olan helâk olmuş. Resûlullah
Medine’ye kudüm etti ve bana bir veca‘ ârız oldu. Fakat rahatsız
olduğum zamanlar Aleyhissalatü vesselâm’dan tanıyageldiğim lütfu
bu defa görmedim. Ancak yanıma giriyor, ‘nasıl o?’ diyordu, bu beni
işkillendirdi, henüz maceraya vukufum yoktu. Nihâyet nekāhat hâline
geldim. Bir gece Mistah’ın anasıyla hâcetimiz için dışarı çıktım, işimiz
biter bitmez yine Mistah’ın anasıyla odama doğru döndük. Derken
1
ِ
Mistah’ın anası mırtı, yani yün çarşafı içinde sürçtü ﺲ ِﻣ ْﺴﻄَﺢ
َ  ﺗَﻌdedi ben
buna itiraz ettim, ‘Bedir’de bulunmuş bir zâta seb mi ediyorsun?’ dedim,
‘haberin yok mu?’ dedi, ‘ne var?’ dedim, ‘ben’ dedi, ‘şehadet ederim ki sen
hakikaten mü’minât-ı gāfilât’tansın.’ Sonra [3487] ehl-i ifkin dediklerini
anlattı, derhâl maraz üstüne marazım arttı, hemen ağlayarak döndüm.
Sonra Resûlullah girdi ve ‘nasıl o?’ dedi, ‘bana izin ver ebeveynime
gideyim’ dedim. İzin verdi, ben de anama babama gittim, anneme: ‘ey
anne’ dedim, ‘nâs ne söylüyorlar?’ ‘Kızcağızım!’ dedi, ‘kendini üzme,
vallahi bir erkeğin yanında sevgili parlak bir kadın olsun ve ortakları
1

Ki “Mistah helâk oldu” veya “olsun” mânalarına gelir [Müellifin notu].
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bulunsun da aleyhinde çok lâf etmesinler pek nâdirdir.’ ‘Daha’ dedi, ‘bu
âna kadar söylenilen sana mâlum olmadı mı?’ Ben ağlamaya başladım ve
bütün gece sabahı ettim, yine ağlıyordum, ağlarken babam yanıma geldi,
vâlideme ‘bu neye ağlıyor?’ dedi, ‘bu âna kadar söylenilenden ma‘lûmâtı
yokmuş’ dedi. Babam da ağladı, ‘sus kızım’ dedi, o gün durdum gözyaşım
dinmiyordu, ebeveynime ağlamak ciğerimi parçalayacak gibi geliyordu,
ikisi de yanımda oturmuş ben ağlıyorken Resûlullah sallallâhu aleyhi
ve sellem üzerimize geliverdi, selâm verdi ba‘dehu oturdu. Hakkımda
söylenilen söylenileliden1 beri yanımda oturmamıştı ve bir ay olmuş
Allah teâlâ ona benim şânımda bir vahiy indirmemişti.
Sonra dedi ki ‘ أَﱠﻣﺎ ﺑـَْﻌ ُﺪyâ Âişe! Hâl mühim, senden bana şöyle böyle
söz yetişti, imdi sen berî isen Allah muhakkak seni tebri’e eder. Ve eğer
bir günaha düştünse Allah’a istiğfar ile tevbe et. Zira kul tevbe edince
Allah teâlâ2 tevbeyi kabul eder.’ Vaktâ ki Resûlullah makālesini bitirdi,
gözyaşlarım boşandı. Sonra babama ‘tarafımdan Resûlullah’a cevap
ver’ dedim. ‘Vallahi ne diyeceğimi bilmiyorum’ dedi, bunun üzerine
vâlideme dedim ‘tarafımdan Resûlullah’a cevap ver’, ‘vallahi ne diyeyim
bilmiyorum’ dedi. Ben henüz küçük yaşta bir taze idim, Kur’an’dan çok
okuyamazdım, yani çok3 istişhad edebilecek hâlde değildim, dedim4
ki: ‘Vallahi ben anladım, siz bunu işitmişsiniz, hatta gönüllerinizde yer
etmiş inanmışsınız, şimdi ben size berîeyim desem inanmayacaksınız ve
eğer benim muhakkak [3488] berîe olduğumu Allah bilip dururken size
fena bir itirafta bulunsam hemen tasdik edeceksiniz. Vallahi benimle size
başka bir mesel bulamıyorum, ancak Yûsuf ’un babası o sâlih kulun -ki
ismini zikretmemiştim- dediği gibi ﻮن
ٌ ’ﻓَ َﺼ ْﺒ ٌﺮ َﺟ ۪ﻤ
ّٰ ﻴﻞ ۜ َو
َ ﺎن َﻋﻠٰﻰ َﻣﺎ ﺗ َ ِﺼ ُﻔ
ُ َﺍﻪﻠﻟُ ا ْﻟ ُﻤ ْﺴﺘَﻌ
[Yûsuf 12/18]. Böyle dedim, sonra dönüp yatağıma yattım.
O hâlde ben vallahi biliyordum ki Allah teâlâ muhakkak beni
tebri’e eder. Lâkin vallahi şânımda bir vahy-i metlüv indireceğini
1
2
3
4

B: “Hakkımda söylenilenden”; H: “söylenileden”.
H -“teâlâ”.
B -“çok”.
B: “demek”.
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zannetmiyordum. Şânım nefsimde Allah teâlâ’nın öyle tilâvet olunacak
bir emr ile tekellüm buyuracağı mertebeden çok hakīr idi. Velâkin
umuyordum ki Resûlullah uykuda bir rüya görür de Allah beni
onunla tebri’e eder. Alimallah Resûlullah meclisinden kalkmamıştı,
ehl-i beytten bir kimse de dışarı çıkmamıştı, Allah teâlâ Peygamberine
vahyi indiriverdi1. Ona vahiy inerken olagelen hâl hemen geliverdi ki
kış gününde bile vahyin sıkletinden dolu tanesi gibi ter dökülürdü.
Binâen‘aleyh bir örtü örtüldü ve başının altına bir yastık konuldu,
vallahi ben telaş etmedim ve aldırmadım, çünkü berâetimi biliyordum.
Fakat Resûlullah açılıncaya kadar nâsın dediklerine hak verecek bir vahiy
gelivermek korkusundan anamın babamın canları çıkacak zannettim.
Vaktâ ki Resûlullah açıldı, gülüyordu, ilk söylediği kelime şu oldu
 أﻣﺎ واﷲ ﻟﻘﺪ ﺑﺮأك اﷲ،‘ ﺑﺸﺮى ﻳﺎ ﻋﺎﺋﺸﺔmüjde yâ Âişe! Âgâh ol vallahi Allah, seni
kat‘iyyen tebri’e etti’ dedi.  ﻻ ﺑﺤﻤﺪك وﻻ ﺑﺤﻤﺪ أﺻﺤﺎﺑﻚ،‘ اﻟﺤﻤﺪ ﷲHamd Allah’a,
ne sana ne ashâbına’ dedim, vâlidem dedi ‘kalk ona’; ben, ‘vallahi ne
ona kalkarım ne de berâetimi inzal eden Allah’tan başkasına hamd
ِ
ِ ﺎﻻِ ْﻓ
ederim’ dedim. İmdi Allah teâlâ ﻚ ُﻋ ْﺼﺒَﺔٌ ِﻣ ْﻨﻜُ ْﻢ
ْ ِ ﺎؤ۫ ﺑ
ُ ٓ ﻳﻦ َﺟ
َ  ا َّن اﻟ َّ ۪ﺬon âyet
inzal buyurmuştu. Binâen‘aleyh Ebû Bekir ‘vallahi bundan sonra artık
Mistah’a infak etmem’ dedi. Çünkü ona karâbeti ve fakrı hasebiyle nafaka
veriyordu. Bu sebeple de Allah teâlâ şunu inzal buyurdu: َو َﻻ ﻳ َ ْﺄﺗ َ ِﻞ ُاو۬ﻟُﻮﺍ ا ْﻟ َﻔ ْﻀ ِﻞ
ﻜ ْﻢ
ُ َ اﻪﻠﻟُ ﻟ
ُ  ِﻣ ْﻨEbû Bekir de ‘belâ, vallahi Allah’ın
ّٰ ﻮن اَ ْن ﻳ َ ْﻐ ِﻔ َﺮ
َ ُّ اَ َﻻ ﺗُ ِﺤﺒ-إﻟﻰ- ...ﻜ ْﻢ
beni [3489] mağfiret etmesini severim’ dedi, Mistah’a yine nafakası avdet
etti. Hâsılı özrüm2 nâzil olunca Resûlullah kalktı, minbere çıktı, bunları
anlattı ve Kur’ân’ı tilâvet buyurdu. Minberden indiği vakit de Abdullah
b. Übeyy’e, Mistah’a, Hamne’ye, Hassân’a hudûd vurdu.”3
1
2
3

M: “vahyindiriverdi”; B: “vahyini indiriverdi”.
Yani zaferim [Müellifin notu].
Buhârî, Megāzî, 34; Müslim, Tevbe, 56. Krş. Vâkıdî, el-Megāzî, II, 427-434; Abdürrezzâk, el-Musannef,
VI, 71-78; Taberî, Câmiu’l-beyân, XIX, 120-128; Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXIII, 339-340:
، ﻓﺄﻳﻬﻦ ﺧﺮج ﺳﻬﻤﻬﺎ ﺧﺮج ﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻌﻪ، ﻛﺎن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إذا أراد ﺳﻔﺮا أﻗﺮع ﺑﲔ أزواﺟﻪ:ﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ
 ﻓﻜﻨﺖ أﲪﻞ ﰲ ﻫﻮدﺟﻲ وأﻧﺰل، ﻓﺨﺮﺟﺖ ﻣﻊ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻧﺰل اﳊﺠﺎب، ﻓﺄﻗﺮع ﺑﻴﻨﻨﺎ ﰲ ﻏﺰوة ﻏﺰاﻫﺎ ﻓﺨﺮج ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻬﻤﻲ:ﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ
 ﻓﻤﺸﻴﺖ، ﻓﻘﻤﺖ ﺣﲔ آذﻧﻮا ﺑﺎﻟﺮﺣﻴﻞ، آذن ﻟﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﺮﺣﻴﻞ، دﻧﻮﻧﺎ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻗﺎﻓﻠﲔ، ﻓﺴﺮﻧﺎ ﺣﱴ إذا ﻓﺮغ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻏﺰوﺗﻪ ﺗﻠﻚ وﻗﻔﻞ،ﻓﻴﻪ
، ﻓﺮﺟﻌﺖ ﻓﺎﻟﺘﻤﺴﺖ ﻋﻘﺪي ﻓﺤﺒﺴﲏ اﺑﺘﻐﺎؤﻩ، ﻓﻠﻤﺴﺖ ﺻﺪري ﻓﺈذا ﻋﻘﺪ ﱄ ﻣﻦ ﺟﺰع ﻇﻔﺎر ﻗﺪ اﻧﻘﻄﻊ، ﻓﻠﻤﺎ ﻗﻀﻴﺖ ﺷﺄﱐ أﻗﺒﻠﺖ إﱃ رﺣﻠﻲ،ﺣﱴ ﺟﺎوزت اﳉﻴﺶ
، وﻛﺎن اﻟﻨﺴﺎء إذ ذاك ﺧﻔﺎﻓﺎ ﱂ ﻳﻬﺒﻠﻦ، وﻫﻢ ﳛﺴﺒﻮن أﱐ ﻓﻴﻪ، وأﻗﺒﻞ اﻟﺮﻫﻂ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺮﺣﻠﻮﱐ ﻓﺎﺣﺘﻤﻠﻮا ﻫﻮدﺟﻲ ﻓﺮﺣﻠﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﲑي اﻟﺬي ﻛﻨﺖ أرﻛﺐ ﻋﻠﻴﻪ:ﻗﺎﻟﺖ
 ووﺟﺪت، ﻓﺒﻌﺜﻮا اﳉﻤﻞ ﻓﺴﺎروا، وﻛﻨﺖ ﺟﺎرﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﺴﻦ، ﻓﻠﻢ ﻳﺴﺘﻨﻜﺮ اﻟﻘﻮم ﺧﻔﺔ اﳍﻮدج ﺣﲔ رﻓﻌﻮﻩ وﲪﻠﻮﻩ، إﳕﺎ ﻳﺄﻛﻠﻦ اﻟﻌﻠﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم،وﱂ ﻳﻐﺸﻬﻦ اﻟﻠﺤﻢ
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ﻋﻘﺪي ﺑﻌﺪﻣﺎ اﺳﺘﻤﺮ اﳉﻴﺶ ،ﻓﺠﺌﺖ ﻣﻨﺎزﳍﻢ وﻟﻴﺲ ﺎ ﻣﻨﻬﻢ داع وﻻ ﳎﻴﺐ ،ﻓﺘﻴﻤﻤﺖ ﻣﻨﺰﱄ اﻟﺬي ﻛﻨﺖ ﺑﻪ ،وﻇﻨﻨﺖ أ ﻢ ﺳﻴﻔﻘﺪوﱐ ﻓﲑﺟﻌﻮن إﱄ ،ﻓﺒﻴﻨﺎ أﻧﺎ ﺟﺎﻟﺴﺔ
ﰲ ﻣﻨﺰﱄ ﻏﻠﺒﺘﲏ ﻋﻴﲏ ﻓﻨﻤﺖ ،وﻛﺎن ﺻﻔﻮان ﺑﻦ اﳌﻌﻄﻞ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﰒ اﻟﺬﻛﻮاﱐ ﻣﻦ وراء اﳉﻴﺶ ،ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺰﱄ ،ﻓﺮأى ﺳﻮاد إﻧﺴﺎن ﻧﺎﺋﻢ ﻓﻌﺮﻓﲏ ﺣﲔ رآﱐ ،وﻛﺎن
رآﱐ ﻗﺒﻞ اﳊﺠﺎب ،ﻓﺎﺳﺘﻴﻘﻈﺖ ﺑﺎﺳﱰﺟﺎﻋﻪ ﺣﲔ ﻋﺮﻓﲏ ،ﻓﺨﻤﺮت وﺟﻬﻲ ﲜﻠﺒﺎﰊ ،وواﷲ ﻣﺎ ﺗﻜﻠﻤﻨﺎ ﺑﻜﻠﻤﺔ ،وﻻ ﲰﻌﺖ ﻣﻨﻪ ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ اﺳﱰﺟﺎﻋﻪ ،وﻫﻮى ﺣﱴ أﻧﺎخ
راﺣﻠﺘﻪ ،ﻓﻮﻃﺊ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻫﺎ ،ﻓﻘﻤﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﺮﻛﺒﺘﻬﺎ ،ﻓﺎﻧﻄﻠﻖ ﻳﻘﻮد ﰊ اﻟﺮاﺣﻠﺔ ﺣﱴ أﺗﻴﻨﺎ اﳉﻴﺶ ﻣﻮﻏﺮﻳﻦ ﰲ ﳓﺮ اﻟﻈﻬﲑة وﻫﻢ ﻧﺰول ،ﻗﺎﻟﺖ :ﻓﻬﻠﻚ ﻣﻦ ﻫﻠﻚ ،وﻛﺎن اﻟﺬي
ﺗﻮﱃ ﻛﱪ اﻹﻓﻚ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﰊ اﺑﻦ ﺳﻠﻮل ﻗﺎل ﻋﺮوة :أﺧﱪت أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺸﺎع وﻳﺘﺤﺪث ﺑﻪ ﻋﻨﺪﻩ ،ﻓﻴﻘﺮﻩ وﻳﺴﺘﻤﻌﻪ وﻳﺴﺘﻮﺷﻴﻪ وﻗﺎل ﻋﺮوة أﻳﻀﺎ :ﱂ ﻳﺴﻢ ﻣﻦ أﻫﻞ
اﻹﻓﻚ أﻳﻀﺎ إﻻ ﺣﺴﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ،وﻣﺴﻄﺢ ﺑﻦ أﺛﺎﺛﺔ ،وﲪﻨﺔ ﺑﻨﺖ ﺟﺤﺶ ،ﰲ ﻧﺎس آﺧﺮﻳﻦ ﻻ ﻋﻠﻢ ﱄ ﻢ ،ﻏﲑ أ ﻢ ﻋﺼﺒﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،وإن ﻛﱪ ذﻟﻚ
ﻳﻘﺎل :ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﰊ اﺑﻦ ﺳﻠﻮل ﻗﺎل ﻋﺮوة :ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺗﻜﺮﻩ أن ﻳﺴﺐ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺣﺴﺎن ،وﺗﻘﻮل :إﻧﻪ اﻟﺬي ﻗﺎل:
ﻟﻌﺮض ﳏﻤﺪ ﻣﻨﻜﻢ وﻗﺎء
ﻓﺈن أﰊ وواﻟﺪﻩ وﻋﺮﺿﻲ
ﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ :ﻓﻘﺪﻣﻨﺎ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﻓﺎﺷﺘﻜﻴﺖ ﺣﲔ ﻗﺪﻣﺖ ﺷﻬﺮا ،واﻟﻨﺎس ﻳﻔﻴﻀﻮن ﰲ ﻗﻮل أﺻﺤﺎب اﻹﻓﻚ ،ﻻ أﺷﻌﺮ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ذﻟﻚ ،وﻫﻮ ﻳﺮﻳﺒﲏ ﰲ وﺟﻌﻲ أﱐ
ﻻ أﻋﺮف ﻣﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﻠﻄﻒ اﻟﺬي ﻛﻨﺖ أرى ﻣﻨﻪ ﺣﲔ أﺷﺘﻜﻲ ،إﳕﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻲ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻴﺴﻠﻢ ،ﰒ ﻳﻘﻮل :ﻛﻴﻒ
ﺗﻴﻜﻢ ﰒ ﻳﻨﺼﺮف ،ﻓﺬﻟﻚ ﻳﺮﻳﺒﲏ وﻻ أﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮ ،ﺣﱴ ﺧﺮﺟﺖ ﺣﲔ ﻧﻘﻬﺖ ،ﻓﺨﺮﺟﺖ ﻣﻊ أم ﻣﺴﻄﺢ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﺎﺻﻊ ،وﻛﺎن ﻣﺘﱪزﻧﺎ ،وﻛﻨﺎ ﻻ ﳔﺮج إﻻ ﻟﻴﻼ إﱃ ﻟﻴﻞ،
وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ أن ﻧﺘﺨﺬ اﻟﻜﻨﻒ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻮﺗﻨﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ :وأﻣﺮﻧﺎ أﻣﺮ اﻟﻌﺮب اﻷول ﰲ اﻟﱪﻳﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺎﺋﻂ ،وﻛﻨﺎ ﻧﺘﺄذى ﺑﺎﻟﻜﻨﻒ أن ﻧﺘﺨﺬﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺑﻴﻮﺗﻨﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ :ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺖ
أﻧﺎ وأم ﻣﺴﻄﺢ ،وﻫﻲ اﺑﻨﺔ أﰊ رﻫﻢ ﺑﻦ اﳌﻄﻠﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎف ،وأﻣﻬﺎ ﺑﻨﺖ ﺻﺨﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺧﺎﻟﺔ أﰊ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ،واﺑﻨﻬﺎ ﻣﺴﻄﺢ ﺑﻦ أﺛﺎﺛﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد ﺑﻦ اﳌﻄﻠﺐ،
ﻓﺄﻗﺒﻠﺖ أﻧﺎ وأم ﻣﺴﻄﺢ ﻗﺒﻞ ﺑﻴﱵ ﺣﲔ ﻓﺮﻏﻨﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻨﺎ ،ﻓﻌﺜﺮت أم ﻣﺴﻄﺢ ﰲ ﻣﺮﻃﻬﺎ ﻓﻘﺎﻟﺖ :ﺗﻌﺲ ﻣﺴﻄﺢ ،ﻓﻘﻠﺖ ﳍﺎ :ﺑﺌﺲ ﻣﺎ ﻗﻠﺖ ،أﺗﺴﺒﲔ رﺟﻼ ﺷﻬﺪ ﺑﺪرا؟
ﻓﻘﺎﻟﺖ :أي ﻫﻨﺘﺎﻩ وﱂ ﺗﺴﻤﻌﻲ ﻣﺎ ﻗﺎل؟ ﻗﺎﻟﺖ :وﻗﻠﺖ :ﻣﺎ ﻗﺎل؟ ﻓﺄﺧﱪﺗﲏ ﺑﻘﻮل أﻫﻞ اﻹﻓﻚ ،ﻗﺎﻟﺖ :ﻓﺎزددت ﻣﺮﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺿﻲ ،ﻓﻠﻤﺎ رﺟﻌﺖ إﱃ ﺑﻴﱵ دﺧﻞ ﻋﻠﻲ
رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺴﻠﻢ ،ﰒ ﻗﺎل :ﻛﻴﻒ ﺗﻴﻜﻢ؟ ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ :أﺗﺄذن ﱄ أن آﰐ أﺑﻮي؟ ﻗﺎﻟﺖ :وأرﻳﺪ أن أﺳﺘﻴﻘﻦ اﳋﱪ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻤﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ :ﻓﺄذن ﱄ رﺳﻮل
اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،ﻓﻘﻠﺖ ﻷﻣﻲ :ﻳﺎ أﻣﺘﺎﻩ ،ﻣﺎذا ﻳﺘﺤﺪث اﻟﻨﺎس؟ ﻗﺎﻟﺖ :ﻳﺎ ﺑﻨﻴﺔ ،ﻫﻮﱐ ﻋﻠﻴﻚ ،ﻓﻮاﷲ ﻟﻘﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻣﺮأة ﻗﻂ وﺿﻴﺌﺔ ﻋﻨﺪ رﺟﻞ ﳛﺒﻬﺎ ،ﳍﺎ ﺿﺮاﺋﺮ،
إﻻ ﻛﺜﺮن ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻗﺎﻟﺖ :ﻓﻘﻠﺖ :ﺳﺒﺤﺎن اﷲ ،أوﻟﻘﺪ ﲢﺪث اﻟﻨﺎس ﺬا؟ ﻗﺎﻟﺖ :ﻓﺒﻜﻴﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻴﻠﺔ ﺣﱴ أﺻﺒﺤﺖ ﻻ ﻳﺮﻗﺄ ﱄ دﻣﻊ وﻻ أﻛﺘﺤﻞ ﺑﻨﻮم ،ﰒ أﺻﺒﺤﺖ
أﺑﻜﻲ ،ﻗﺎﻟﺖ :ودﻋﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ وأﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ ،ﺣﲔ اﺳﺘﻠﺒﺚ اﻟﻮﺣﻲ ،ﻳﺴﺄﳍﻤﺎ وﻳﺴﺘﺸﲑﳘﺎ ﰲ ﻓﺮاق أﻫﻠﻪ ،ﻗﺎﻟﺖ :ﻓﺄﻣﺎ
أﺳﺎﻣﺔ ﻓﺄﺷﺎر ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﺎﻟﺬي ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺑﺮاءة أﻫﻠﻪ ،وﺑﺎﻟﺬي ﻳﻌﻠﻢ ﳍﻢ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﻘﺎل أﺳﺎﻣﺔ :أﻫﻠﻚ ،وﻻ ﻧﻌﻠﻢ إﻻ ﺧﲑا ،وأﻣﺎ ﻋﻠﻲ
ﻓﻘﺎل :ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ،ﱂ ﻳﻀﻴﻖ اﷲ ﻋﻠﻴﻚ ،واﻟﻨﺴﺎء ﺳﻮاﻫﺎ ﻛﺜﲑ ،وﺳﻞ اﳉﺎرﻳﺔ ﺗﺼﺪﻗﻚ .ﻗﺎﻟﺖ :ﻓﺪﻋﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﺮﻳﺮة ،ﻓﻘﺎل :أي ﺑﺮﻳﺮة ،ﻫﻞ
رأﻳﺖ ﻣﻦ ﺷﻲء ﻳﺮﻳﺒﻚ .ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﺑﺮﻳﺮة :واﻟﺬي ﺑﻌﺜﻚ ﺑﺎﳊﻖ ،ﻣﺎ رأﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻣﺮا ﻗﻂ أﻏﻤﺼﻪ ﻏﲑ أ ﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﺴﻦ ،ﺗﻨﺎم ﻋﻦ ﻋﺠﲔ أﻫﻠﻬﺎ ،ﻓﺘﺄﰐ اﻟﺪاﺟﻦ
ﻓﺘﺄﻛﻠﻪ ،ﻗﺎﻟﺖ :ﻓﻘﺎم رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻳﻮﻣﻪ ﻓﺎﺳﺘﻌﺬر ﻣﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﰊ ،وﻫﻮ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﱪ ،ﻓﻘﺎل :ﻳﺎ ﻣﻌﺸﺮ اﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﻣﻦ ﻳﻌﺬرﱐ ﻣﻦ رﺟﻞ ﻗﺪ
ﺑﻠﻐﲏ ﻋﻨﻪ أذاﻩ ﰲ أﻫﻠﻲ ،واﷲ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﻋﻠﻰ أﻫﻠﻲ إﻻ ﺧﲑا ،وﻟﻘﺪ ذﻛﺮوا رﺟﻼ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ إﻻ ﺧﲑا ،وﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ أﻫﻠﻲ إﻻ ﻣﻌﻲ .ﻗﺎﻟﺖ :ﻓﻘﺎم ﺳﻌﺪ ﺑﻦ
ﻣﻌﺎذ أﺧﻮ ﺑﲏ ﻋﺒﺪ اﻷﺷﻬﻞ ﻓﻘﺎل :أﻧﺎ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ،أﻋﺬرك ،ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﻦ اﻷوس ﺿﺮﺑﺖ ﻋﻨﻘﻪ ،وإن ﻛﺎن ﻣﻦ إﺧﻮاﻧﻨﺎ ﻣﻦ اﳋﺰرج ،أﻣﺮﺗﻨﺎ ﻓﻔﻌﻠﻨﺎ أﻣﺮك .ﻗﺎﻟﺖ :ﻓﻘﺎم
رﺟﻞ ﻣﻦ اﳋﺰرج ،وﻛﺎﻧﺖ أم ﺣﺴﺎن ﺑﻨﺖ ﻋﻤﻪ ﻣﻦ ﻓﺨﺬﻩ ،وﻫﻮ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎدة ،وﻫﻮ ﺳﻴﺪ اﳋﺰرج ،ﻗﺎﻟﺖ :وﻛﺎن ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ رﺟﻼ ﺻﺎﳊﺎ ،وﻟﻜﻦ اﺣﺘﻤﻠﺘﻪ اﳊﻤﻴﺔ،
ﻓﻘﺎل ﻟﺴﻌﺪ :ﻛﺬﺑﺖ ﻟﻌﻤﺮ اﷲ ﻻ ﺗﻘﺘﻠﻪ ،وﻻ ﺗﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻠﻪ ،وﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻦ رﻫﻄﻚ ﻣﺎ أﺣﺒﺒﺖ أن ﻳﻘﺘﻞ .ﻓﻘﺎم أﺳﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﻀﲑ ،وﻫﻮ اﺑﻦ ﻋﻢ ﺳﻌﺪ ،ﻓﻘﺎل ﻟﺴﻌﺪ
ﺑﻦ ﻋﺒﺎدة :ﻛﺬﺑﺖ ﻟﻌﻤﺮ اﷲ ﻟﻨﻘﺘﻠﻨﻪ ،ﻓﺈﻧﻚ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﲡﺎدل ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ .ﻗﺎﻟﺖ :ﻓﺜﺎر اﳊﻴﺎن اﻷوس واﳋﺰرج ،ﺣﱴ ﳘﻮا أن ﻳﻘﺘﺘﻠﻮا ،ورﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﱪ ،ﻗﺎﻟﺖ :ﻓﻠﻢ ﻳﺰل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﳜﻔﻀﻬﻢ ،ﺣﱴ ﺳﻜﺘﻮا وﺳﻜﺖ ،ﻗﺎﻟﺖ :ﻓﺒﻜﻴﺖ ﻳﻮﻣﻲ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻻ ﻳﺮﻗﺄ ﱄ دﻣﻊ وﻻ أﻛﺘﺤﻞ
ﺑﻨﻮم ،ﻗﺎﻟﺖ :وأﺻﺒﺢ أﺑﻮاي ﻋﻨﺪي ،وﻗﺪ ﺑﻜﻴﺖ ﻟﻴﻠﺘﲔ وﻳﻮﻣﺎ ،ﻻ ﻳﺮﻗﺄ ﱄ دﻣﻊ وﻻ أﻛﺘﺤﻞ ﺑﻨﻮم ،ﺣﱴ إﱐ ﻷﻇﻦ أن اﻟﺒﻜﺎء ﻓﺎﻟﻖ ﻛﺒﺪي ،ﻓﺒﻴﻨﺎ أﺑﻮاي ﺟﺎﻟﺴﺎن ﻋﻨﺪي
وأﻧﺎ أﺑﻜﻲ ،ﻓﺎﺳﺘﺄذﻧﺖ ﻋﻠﻲ اﻣﺮأة ﻣﻦ اﻷﻧﺼﺎر ﻓﺄذﻧﺖ ﳍﺎ ،ﻓﺠﻠﺴﺖ ﺗﺒﻜﻲ ﻣﻌﻲ ،ﻗﺎﻟﺖ :ﻓﺒﻴﻨﺎ ﳓﻦ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ دﺧﻞ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﺴﻠﻢ
ﰒ ﺟﻠﺲ ،ﻗﺎﻟﺖ :وﱂ ﳚﻠﺲ ﻋﻨﺪي ﻣﻨﺬ ﻗﻴﻞ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻗﺒﻠﻬﺎ ،وﻗﺪ ﻟﺒﺚ ﺷﻬﺮا ﻻ ﻳﻮﺣﻰ إﻟﻴﻪ ﰲ ﺷﺄﱐ ﺑﺸﻲء ،ﻗﺎﻟﺖ :ﻓﺘﺸﻬﺪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺣﲔ
ﺟﻠﺲ ،ﰒ ﻗﺎل :أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ،ﻳﺎ ﻋﺎﺋﺸﺔ ،إﻧﻪ ﺑﻠﻐﲏ ﻋﻨﻚ ﻛﺬا وﻛﺬا ،ﻓﺈن ﻛﻨﺖ ﺑﺮﻳﺌﺔ ،ﻓﺴﻴﱪﺋﻚ اﷲ ،وإن ﻛﻨﺖ أﳌﻤﺖ ﺑﺬﻧﺐ ،ﻓﺎﺳﺘﻐﻔﺮي اﷲ وﺗﻮﰊ إﻟﻴﻪ ،ﻓﺈن اﻟﻌﺒﺪ إذا
اﻋﱰف ﰒ ﺗﺎب ،ﺗﺎب اﷲ ﻋﻠﻴﻪ .ﻗﺎﻟﺖ :ﻓﻠﻤﺎ ﻗﻀﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻘﺎﻟﺘﻪ ﻗﻠﺺ دﻣﻌﻲ ﺣﱴ ﻣﺎ أﺣﺲ ﻣﻨﻪ ﻗﻄﺮة ،ﻓﻘﻠﺖ ﻷﰊ :أﺟﺐ رﺳﻮل اﷲ
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﲏ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎل ،ﻓﻘﺎل أﰊ :واﷲ ﻣﺎ أدري ﻣﺎ أﻗﻮل ﻟﺮﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،ﻓﻘﻠﺖ ﻷﻣﻲ أﺟﻴﱯ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻴﻤﺎ
ﻗﺎل ،ﻗﺎﻟﺖ أﻣﻲ :واﷲ ﻣﺎ أدري ﻣﺎ أﻗﻮل ﻟﺮﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،ﻓﻘﻠﺖ :وأﻧﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﺴﻦ ﻻ أﻗﺮأ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﻛﺜﲑا :إﱐ واﷲ ﻟﻘﺪ ﻋﻠﻤﺖ :ﻟﻘﺪ ﲰﻌﺘﻢ
ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﺣﱴ اﺳﺘﻘﺮ ﰲ أﻧﻔﺴﻜﻢ وﺻﺪﻗﺘﻢ ﺑﻪ ،ﻓﻠﺌﻦ ﻗﻠﺖ ﻟﻜﻢ :إﱐ ﺑﺮﻳﺌﺔ ،ﻻ ﺗﺼﺪﻗﻮﱐ ،وﻟﺌﻦ اﻋﱰﻓﺖ ﻟﻜﻢ ﺑﺄﻣﺮ ،واﷲ ﻳﻌﻠﻢ أﱐ ﻣﻨﻪ ﺑﺮﻳﺌﺔ ،ﻟﺘﺼﺪﻗﲏ ،ﻓﻮاﷲ ﻻ
أﺟﺪ ﱄ وﻟﻜﻢ ﻣﺜﻼ إﻻ أﺑﺎ ﻳﻮﺳﻒ ﺣﲔ ﻗﺎل» :ﻓﺼﱪ ﲨﻴﻞ واﷲ اﳌﺴﺘﻌﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺼﻔﻮن« ﰒ ﲢﻮﻟﺖ واﺿﻄﺠﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻓﺮاﺷﻲ ،واﷲ ﻳﻌﻠﻢ أﱐ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺑﺮﻳﺌﺔ ،وأن
اﷲ ﻣﱪﺋﻲ ﺑﱪاءﰐ ،وﻟﻜﻦ واﷲ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ أﻇﻦ أن اﷲ ﻣﻨﺰل ﰲ ﺷﺄﱐ وﺣﻴﺎ ﻳﺘﻠﻰ ،ﻟﺸﺄﱐ ﰲ ﻧﻔﺴﻲ ﻛﺎن أﺣﻘﺮ ﻣﻦ أن ﻳﺘﻜﻠﻢ اﷲ ﰲ ﺑﺄﻣﺮ ،وﻟﻜﻦ ﻛﻨﺖ أرﺟﻮ أن ﻳﺮى
رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﰲ اﻟﻨﻮم رؤﻳﺎ ﻳﱪﺋﲏ اﷲ ﺎ ،ﻓﻮاﷲ ﻣﺎ رام رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﳎﻠﺴﻪ ،وﻻ ﺧﺮج أﺣﺪ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ ،ﺣﱴ أﻧﺰل ﻋﻠﻴﻪ،
ﻓﺄﺧﺬﻩ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺄﺧﺬﻩ ﻣﻦ اﻟﱪﺣﺎء ،ﺣﱴ إﻧﻪ ﻟﻴﺘﺤﺪر ﻣﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺮق ﻣﺜﻞ اﳉﻤﺎن ،وﻫﻮ ﰲ ﻳﻮم ﺷﺎت ،ﻣﻦ ﺛﻘﻞ اﻟﻘﻮل اﻟﺬي أﻧﺰل ﻋﻠﻴﻪ ،ﻗﺎﻟﺖ :ﻓﺴﺮي ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻫﻮ ﻳﻀﺤﻚ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ أول ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻜﻠﻢ ﺎ أن ﻗﺎل :ﻳﺎ ﻋﺎﺋﺸﺔ ،أﻣﺎ اﷲ ﻓﻘﺪ ﺑﺮأك .ﻗﺎﻟﺖ :ﻓﻘﺎﻟﺖ ﱄ أﻣﻲ :ﻗﻮﻣﻲ إﻟﻴﻪ ،ﻓﻘﻠﺖ :واﷲ ﻻ أﻗﻮم
إﻟﻴﻪ ،ﻓﺈﱐ ﻻ أﲪﺪ إﻻ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ،ﻗﺎﻟﺖ :وأﻧﺰل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ» :إن اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎءوا ﺑﺎﻹﻓﻚ« اﻟﻌﺸﺮ اﻵﻳﺎت ،ﰒ أﻧﺰل اﷲ ﻫﺬا ﰲ ﺑﺮاءﰐ ،ﻗﺎل أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ،وﻛﺎن
ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻄﺢ ﺑﻦ أﺛﺎﺛﺔ ﻟﻘﺮاﺑﺘﻪ ﻣﻨﻪ وﻓﻘﺮﻩ :واﷲ ﻻ أﻧﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻄﺢ ﺷﻴﺌﺎ أﺑﺪا ،ﺑﻌﺪ اﻟﺬي ﻗﺎل ﻟﻌﺎﺋﺸﺔ ﻣﺎ ﻗﺎل .ﻓﺄﻧﺰل اﷲ» :وﻻ ﻳﺄﺗﻞ أوﻟﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﻣﻨﻜﻢ« إﱃ
ﻗﻮﻟﻪ» :ﻏﻔﻮر رﺣﻴﻢ« ﻗﺎل أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ :ﺑﻠﻰ واﷲ إﱐ ﻷﺣﺐ أن ﻳﻐﻔﺮ اﷲ ﱄ ،ﻓﺮﺟﻊ إﱃ ﻣﺴﻄﺢ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻗﺎل :واﷲ ﻻ أﻧﺰﻋﻬﺎ ﻣﻨﻪ أﺑﺪا،
ﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ :وﻛﺎن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺳﺄل زﻳﻨﺐ ﺑﻨﺖ ﺟﺤﺶ ﻋﻦ أﻣﺮي ،ﻓﻘﺎل ﻟﺰﻳﻨﺐ :ﻣﺎذا ﻋﻠﻤﺖ ،أو رأﻳﺖ؟ ﻓﻘﺎﻟﺖ :ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ،أﲪﻲ ﲰﻌﻲ
وﺑﺼﺮي ،واﷲ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ إﻻ ﺧﲑا ،ﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ :وﻫﻲ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺎﻣﻴﲏ ﻣﻦ أزواج اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻌﺼﻤﻬﺎ اﷲ ﺑﺎﻟﻮرع .ﻗﺎﻟﺖ :وﻃﻔﻘﺖ أﺧﺘﻬﺎ ﲪﻨﺔ
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{}ﻋ ْﺼﺒَﺔٌ ِﻣ ْﻨﻜُ ْﻢ
ُ İçinizden bir usbedir A mahdud bir güruhtur.

“Usbe” ondan kırka kadar bir cemaat, sayılı bir güruh demektir. Ey
َ onu sizin için bir şer sanmayınız
o ifke mâruz olanlar {ﻜ ْﻢ
ُ َ ﺮﺍ ﻟ
ًّ ﻮه َﺷ
ُ }ﻻ ﺗ َ ْﺤ َﺴ ُﺒ
{ }ﺑ َ ْﻞ ُﻫ َﻮbelki o A ifk { } َﺧ ْ ٌ ﻟَﻜُ ْﻢsizin için bir hayırdır A büyük sevab kazanmaya
sebep, Allah indindeki kerametin zuhûruna, âkıbet kadr ü mertebenin
yükselmesine vesile olur. Fi’l-vâki‘ ifk, o iftira yalanı büyük bir şerdir.
ٍ ِاﻣﺮ
Fakat hakikatte onun şerri onu uyduranlara, söyleyenlere aittir. ئ
ُ ِ }ﻟ
ْ ﻜ ّ ِﻞ
{ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢOnlardan -o güruhtan- her birinin {ِاﻻِ ْﺛﻢ
ْ ﺐ ِﻣ َﻦ
َ kazandığı
َ }ﻣﺎ ا ْﻛﺘَ َﺴ

vebâli kendisinindir. A Kimi susmuş, kimi gülmüş, kimi söylenmiş
{}وﺍﻟ َّ ۪ﺬي ﺗ َ َﻮ ّٰ ﻛِ ْ َ ُه ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ
َ içlerinden onun -o vebâlin- büyüğüne mütevellî olan
A o güruh içinde o iftirayı an-kasdin atan ve işâ‘asını arzu ederek vebâlin
büyümesini iltizam eden {ﻴﻢ
ٌ اب َﻋ ۪ﻈ
ٌ  }ﻟ َُﻪ َﻋ َﺬiçin de büyük bir azab vardır. A
Bu, Abdullah b. Übey hakkındadır ki münafıkların reisi idi. O ifki ibtidâ
o atmış, ilk evvel o tasrih etmiş ve halk arasında propaganda yaptırmış1
idi. Kurnaz münafıklar cinaslı lakırdılarla mü’minleri gizliden gizliye
heyecana getirmeye çalışmış ve bu propagandaya aldanan şâir Hassân
ve fakir Mistah gibi bir iki sâde-dil de o [3490] Übey oğlu’nun tasrîhine
kapılıp hadd-i kazfe müstahik olmuşlardı. Safvan, Hassân’a hücum edip
vurduğu bir kılıç darbesiyle bir gözünü söndürmüş ve demişti ki:2
ِ ِ  ِإ َذا ُ ِ ُ َ ْ ُ ِ َ א4ُ َ ٌم
6 ِ
ِ  ا ا ِ ا ْ ِ يء ا َ ا5 ِ ِ ِ َ ا ْ א
َ
َ

1
2
3
4
5
6

ِ َِ

3
ّ ِ َ ِ ْ אب ا
َ َ َ َ ق ُذ
ِ َو َ ِכ ِ أَ ِ ِ אي وأ
ْ
َ َ َ
َ

 واﷲ إن اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻗﻴﻞ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ: ﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ: ﻓﻬﺬا اﻟﺬي ﺑﻠﻐﲏ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻫﺆﻻء اﻟﺮﻫﻂ ﰒ ﻗﺎل ﻋﺮوة: ﻗﺎل اﺑﻦ ﺷﻬﺎب. ﻓﻬﻠﻜﺖ ﻓﻴﻤﻦ ﻫﻠﻚ،ﲢﺎرب ﳍﺎ
. ﰒ ﻗﺘﻞ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ: ﻗﺎﻟﺖ، ﻓﻮاﻟﺬي ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪﻩ ﻣﺎ ﻛﺸﻔﺖ ﻣﻦ ﻛﻨﻒ أﻧﺜﻰ ﻗﻂ، ﺳﺒﺤﺎن اﷲ:ﻟﻴﻘﻮل
B: “yapmış”.
Bk. Buhârî, Tefsir, 24/9-10; Taberânî, el-Mucemü’l-kebîr, XXIII, 111; Hâkim, el-Müstedrek, III, 595;
Sa lebî, el-Keşf ve’l-beyân, XIX, 19; Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, VIII, 20.
H: “”ﻓﻮق.
H: “”ﻋﺘﻮم.
H: “”اﺑﺎﻫﺖ.
Benden kılıç kılagısından sakın, çünkü ben bir kulum, hicve kalkışıldığım vakit şâir değilim velâkin ben
korumu* himaye ederim ve zavâhiri berî kimseye atan bühtancıdan korunurum** [Müellifin notu].
* H: “koru”.
** H: “zavâhiri berî görünce bühtancı atıcıdan korunurum”.
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ِ ِ ٓ
{ﻮه
َ }ﻇ ََّﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ُﻨ
ُ  }ﻟ َْﻮ َﻻ ا ْذ َﺳﻤ ْﻌﺘُ ُﻤNe vardı onu -o yalanı- işittiğiniz vakit ﻮن
ِ
{ﺮﺍ
ً ﺎت ﺑِﺎ َْﻧ ُﻔ ِﺴﻬِ ْﻢ َﺧ ْﻴ
ُ َ َوﺍ ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣﻨmü’minler ve mü’mineler kendi nefislerine hayır
zannetseler A kendilerine ve kendileri mesabesinde tanımaları lâzım
gelen hemcinslerine hüsn-i zan besleseler {ﻴﻦ
ٌ }وﻗَﺎﻟُﻮﺍ ٰﻫ َﺬٓا اِ ْﻓ
َ de “bu
ٌ ۪ﻚ ُﻣﺒ
1
açık bir ifktir ” deselerdi ya A Zannın menşei nefiste bir kıyastır. Bir
kimse nefsinde kendi hakkında tecviz edebildiği nisbettedir ki kendiye
benzettiği kimseler hakkında kıyâs-ı nefs ile bir zanda bulunur. Hâlbuki
mü’minler, mü’mineler kendi nefislerinde fena şeylere cevaz vermemek,
nezih olmak lâzım gelir. Binâen‘aleyh kötü bir söz işittikleri zaman
kendilerinden şüpheleri olmamak lâzım geldiği kadar kendileri gibi
saymaları iktizâ eden mü’minîn ve mü’minât hakkında da hüsn-i zan
etmek, berâet-i zimmet asıl olduğunu bilmek, zâhir-i hâlin hilâfına olan
beyyinesiz lakırdılara “açık bir iftira” demek iktizâ eder.
{ِ ﺍﻻ ِٰﺧ َﺮ
ْ ﻴﻢ ۙ ﻓِﻲ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ َو
ٌ اب اَ ۪ﻟ
ٌ  }ﻟ َُﻬ ْﻢ َﻋ َﺬA Dünyadaki azab hadd-i kazf ve
netâicidir. Nitekim Mistah, Hassân, Hamne haklarında hadd-i kazf icrâ
edildi ve Safvan bir kılıç darbesiyle Hassân’ı vurup bir gözünü söndürdü.2
[3491]

ِ ﺍت اﻟ َّﺸﻴﻄ َﺎ ِن َو َﻣﻦ ﻳَﺘ َّ ِﺒـﻊ ُﺧﻄ ُ َﻮ
ِ ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ َﻻ ﺗَﺘ َّ ِﺒﻌﻮﺍ ُﺧﻄ ُ َﻮ
ﺍت اﻟ َّﺸ ْﻴﻄ َﺎ ِن ﻓَﺎِﻧ َّ ُﻪ ﻳ َ ْﺄ ُﻣ ُﺮ
َ ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟ َّ۪ﺬ
ْ
ْ ۜ ْ
ُ
ِ
ِ
ِ ّٰ ﺎء وﺍ ْﻟﻤﻨﻜَﺮِ وﻟ َﻮ َﻻ ﻓَﻀ ُﻞ
ِ
ّٰ ﺪا ۙ َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ
ْ
ً َ اﻪﻠﻟ َﻋﻠ َ ْﻴﻜُ ْﻢ َو َر ْﺣ َﻤ ُﺘ ُﻪ َﻣﺎ َز ٰﻛﻰ ﻣ ْﻨﻜُ ْﻢ ﻣ ْﻦ اَ َﺣ ٍﺪ اَﺑ
َ اﻪﻠﻟ
ْ َ ۜ ْ ُ َ ٓﺑِﺎ ْﻟ َﻔ ْﺤ َﺸ

ﺍﻟﺴﻌَﺔِ اَ ْن ﻳُ ْﺆﺗُٓﻮﺍ ُاو۬ﻟِﻲ
ُ ﴾ َو َﻻ ﻳ َ ْﺄﺗ َ ِﻞ ُاو۬ﻟُﻮﺍ ا ْﻟ َﻔ ْﻀ ِﻞ ِﻣ ْﻨ٢١﴿ ﻴﻢ
ّٰ ﺎء ۜ َو
ٌ ﻴﻊ َﻋ ۪ﻠ
ٌ ﺍﻪﻠﻟُ َﺳ ۪ﻤ
َّ ﻜ ْﻢ َو
ُ ٓﻳُ َﺰ ۪ﻛ ّﻲ َﻣ ْﻦ ﻳ َ َﺸ

ِ ّٰ ﻴﻞ
ِ ۪ﻴﻦ َوﺍ ْﻟ ُﻤﻬَﺎ ِﺟ ۪ﺮ َﻦ ۪ﻓﻲ َﺳﺒ
ّٰ َﻮن اَ ْن ﻳ َ ْﻐ ِﻔﺮ
َ ُّاﻪﻠﻟ ۖ َو ْﻟﻴَ ْﻌ ُﻔﻮﺍ َو ْﻟﻴَ ْﺼﻔَ ُﺤﻮﺍ ۜ اَ َﻻ ﺗُ ِﺤﺒ
َ ا ْﻟ ُﻘ ْﺮ ٰﺑﻰ َوﺍ ْﻟﻤَ َﺴﺎ ۪ﻛ
ُاﻪﻠﻟ
ِ
ِ َت ا ْﻟﻤ ْﺆ ِﻣﻨ
ِ ﺎت ا ْﻟﻐَﺎﻓِ َﻼ
ِ َﻮن ا ْﻟﻤﺤﺼﻨ
ﺎت ﻟُﻌِ ُﻨﻮﺍ
ّٰ ﻟَﻜُ ْﻢ ۜ َو
ٌ ﻮر َر ۪ﺣ
َ ﴾ ا َّن اﻟ َّ۪ﺬ٢٢﴿ ﻴﻢ
ٌ ﺍﻪﻠﻟُ ﻏَ ُﻔ
ُ
َ ْ ُ َ ﻳﻦ ﻳ َ ْﺮ ُﻣ
ِ ِ ْ ﻓِﻲ اﻟ ُّﺪﻧﻴﺎ و
﴾ ﻳ َ ْﻮمَ ﺗ َ ْﺸﻬَ ُﺪ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ اَ ْﻟ ِﺴﻨَ ُﺘ ُﻬ ْﻢ َوﺍ َ ْﻳ ۪ﺪﻳﻬِ ْﻢ َوﺍ َ ْر ُﺟﻠُ ُﻬ ْﻢ٢٣﴿ۙ ﻴﻢ
ٌ اب َﻋ ۪ﻈ
َ َ ْ
ٌ ﺍﻻٰﺧ َﺮ ۖ َوﻟ َُﻬ ْﻢ َﻋ َﺬ
ﻴﻦ
ّٰ ﴾ ﻳ َ ْﻮ َﻣ ِﺌ ٍﺬ ﻳُ َﻮ ۪ ّﻓﻴ ِﻬ ُﻢ٢٤﴿ ﻮن
ّٰ ﻮن اَ َّن
َ اﻪﻠﻟُ ۪دﻳﻨَ ُﻬ ُﻢ ا ْﻟ َﺤ َّﻖ َو َ ْﻌﻠ َ ُﻤ
َ ُ ﺑ ِ َﻤﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠ
ُ ۪اﻪﻠﻟ َ ُﻫ َﻮ ا ْﻟ َﺤ ُّﻖ ا ْﻟ ُﻤﺒ

1
2

B: “ifk”.
Zemahşerî, el-Keşşâf, III, 221; Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXIII, 346:
.ﻛﻒ ﺑﺼﺮﻩ
ّ  و، وﻗﻌﺪ ﺻﻔﻮان ﳊﺴﺎن ﻓﻀﺮﺑﻪ ﺿﺮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ،أﰉ وﺣﺴﺎﻧﺎ وﻣﺴﻄﺤﺎ
ّ  وﻟﻘﺪ ﺿﺮب رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ،وﻋﺬاب اﻟﺪﻧﻴﺎ اﳊ ّﺪ
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ِ
ِ َ ﻴﺜ
۪ ۪ﺎت ﻟ ِ ْﻠ َﺨﺒ
ﻮن
ُ ۪ﻴﻦ َوﺍ ْﻟ َﺨﺒ
َ ﻴﻦ َوﺍﻟﻄ ّ َِّﻴ ُﺒ
ُ َﺎت َوﺍﻟﻄ ّ َِّﻴﺒ
ُ َ﴾ اَ ْﻟ َﺨﺒ۪ ﻴﺜ٢٥﴿
ِۚ َﻮن ﻟ ْﻠ َﺨﺒ۪ ﻴﺜ
َ ۪ﺎت ﻟﻠﻄ ّ َِّﻴﺒ
َ ﻴﺜ
ِ
﴾٢٦﴿ ۟ ﻮن ۜ ﻟ َُﻬ ْﻢ َﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ ٌ َورِ ْز ٌق ﻛَ ۪ﺮ ٌﻢ
َ ﺎت ُاو ۬ ٰﻟ ٓ ِﺌ
َ ُ ﻚ ُﻣﺒَﺮَّ ُؤ۫ َن ِﻣﻤَّﺎ ﻳ َ ُﻘﻮﻟ
ِۚ َﻟﻠﻄ ّ َِّﻴﺒ
[3492] Meâl-i Şerîfi
Ey o bütün iman edenler! Şeytan’ın adımlarına uymayın, her kim
Şeytan adımlarına uyarsa şüphe yok ki o çirkin ve merdud şeyler
emreder. Eğer üzerinizde Allah’ın fazl u rahmeti olmasa idi içinizden
hiçbiri ebedâ temize çıkamazdı, velâkin Allah dilediğini temize çıkarır
ve Allah Semîʿ’dir1, Alîm’dir (21). Bir de içinizden fazl u vüsʿat sâhibi
olanlar karâbet sâhiplerine, miskinlere ve Allah yolunda muhacirlere
vergisini vermekte kusur etmesin ve affetsin2, aldırmasın. Allah’ın size
mağfiret etmesini arzu etmez misiniz? Allah Gafûr’dur, Rahîm’dir (22).
Şüphe yok ki ırz ehli bîhaber mü’min kadınlara atanlar dünyada ve
âhirette melʿundurlar ve onlara büyük bir azab vardır (23). O gün ki
aleyhlerinde dilleri ve elleri ve ayakları yaptıklarına şehadet edecektir
(24). O gün Allah, onlara hak cezâlarını tamamen3 verecek ve Allah’ın
âşikâr hak olduğunu bileceklerdir (25). Habîsât habisler için, habisler
habîsât için ve tayyibât tayyibler için, tayyibler tayyibât içindir. Bunlar,
onların dediklerinden müberrâdırlar, kendilerine bir mağfiret ve bir
rızk-ı kerîm vardır (26).
ِ
ِ َت ا ْﻟﻤ ْﺆ ِﻣﻨ
ِ ﺎت ا ْﻟﻐَﺎﻓِ َﻼ
ِ َﻮن ا ْﻟﻤﺤﺼﻨ
{ﺎت
َ  }ا َّن اﻟ َّ ۪ﺬA Burada “gāfilât” vasfı
ُ
َ ْ ُ َ ﻳﻦ ﻳ َ ْﺮ ُﻣ
medih sıfatlarındandır. Yani ezvâc-ı tâhirât gibi fenalıktan ale’l-ıtlâk gāfil,
öyle bir şey asla hatırından geçmez imanlı hanımlara atanlar şüphesiz
{ِ ﺍﻻ ِٰﺧ َﺮ
ْ  }ﻟُﻌِ ُﻨﻮﺍ ﻓِﻲ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ َوdünyada ve âhirette lânet olundular اب
َ
ٌ }وﻟ َُﻬ ْﻢ َﻋ َﺬ
4
۪
{ﻴﻢ
ﻈ
ﻋ
ve
onlara
öyle
bir
azab
vardır
ki
azîm
{إﻟﺦ
...
ﺪ
ﻬ
ﺸ
ﺗ
م
ﻮ
}ﻳ
(Sûre-i
Yâsîn
ُ َ ْ َ َ َْ
ٌ َ
bak). {اﻪﻠﻟُ ۪دﻳﻨَﻬُ ُﻢ ا ْﻟ َﺤ َّﻖ
ّٰ  }ﻳ َ ْﻮ َﻣ ِﺌ ٍﺬ ﻳُﻮَ ۪ﻓّﻴﻬِ ُﻢO gün Allah, onların hak dinlerini, yani
cezâlarını tam verecek {ﻴﻦ
ّٰ ﻮن اَ َّن
َ }و َ ْﻌﻠ َ ُﻤ
َ [3493] ve bilecekler
ُ ۪اﻪﻠﻟ َ ُﻫﻮَ ا ْﻟ َﺤ ُّﻖ ا ْﻟ ُﻤﺒ
1
2
3
4

H: “Vâsi dir”.
B -“ve affetsin”.
B -“tamamen”.
B: “Yâsîn’e”.
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ki Allah, hakikaten O Hakk-ı Mübîn’dir A yani her hakikati izhar eden
ve varlığında hiç şüphe câiz olmayan Hak teâlâ’dır.
Burada tevbe edenler istisnâ edilmemiştir. Çünkü bunda ezvâc-ı
tâhirâtın hukūk-ı mahsûsası itibariyle bir husûsiyet vardır. Ma‘amâfîh
mefhum âmdır. Binâen‘aleyh âm olan kazif âyetindeki istisnânın uhrevî
nokta-i nazardan burada da cârî olması melhuzdur. Hassân b. Sâbit
münafık olmamakla beraber tevbekâr olduğunda söz yoktur. Nitekim
hadden sonra inşad ettiği şu beyitlerle tebri’esini arz etmişti1:
ِ ِ َو ُ ْ ِ ُ َ ْ َ ِ ْ ُ ُ ِم ا ْ َ َ ا
ِ َ ِ ِ ا ْ َ ى وا ْ ْכ
ِ ِ  ا ْ َ َ ا2אت
ُ ّ
َُ َ َ
ِِ ُ א َ َزا
ِ
ِכ ِام ا ْ َ َ א
َ
ُْ َ ْ َ
ِِ  و א3 ٍ َ ِ ّ و َ َ א ِ ُכ
ْ
ََ ْ
َ َ
ِ ِ ِ ِإ َ أَ َא
ْ َ ْ َ َ َ َ َر
ِ ِ ِ ِل َر ُ ِل ا ِ َز ْ ِ ا ْ َ َ א

َر ُة ا ْ ُ َ َ ِאو ِل
Ebû Hayyân6
5

1
2
3
4
5

َ ْ َא

َ َ َא

ٍ ِ ِ א ٌن ر َزا ٌن א ُ ن
َ َ
َ
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
َ ِ َ ُ َ ِ ا אس د ًא َو َ ْ א
ً
ْ
ِ
ِ
ٍ َ ِ َ ُ َ ٍ ْ ُ َ ِ ّي ْ ِ َ א
ّ
ِ
ُ َ َ ٌ َ ْ َ َ ا ُ َ َא
ِ ِ ِ
َ َ ِْن َכ
ُ ُ ْ ُ َ ّ َ ْ ّ ُ אن َ א
ِ ُ  א ِ و4و َכ َ و ِو ِدي
َ ْ َ ُ َ َ ّ َ ْ َ
ِ אل َ ا
ٍ
אس َ ْ ُ َ א
َ َ ٌ َ َ ُ ُر

H: “Nitekim hadden sonra inşad ettiği şu beyitlerle dövünerek göz [dövüne dövüne ?] tevbe ve nedâmetini arz etmişti”.
H: “”اﻟﻜﺮاﻣﺎت.
H: “”ﺷﺒﻬﺔ.
H: “”ودون.
İffetlidir, vakarlıdır o, bir şüphe ile hayâsızlık ettiği söylenemez onun,
O hiçbir şeyden haberi olmayan iffetli kadınların etlerini yemez aç sabahlar.
Din ve makam itibariyle insanların en hayırlısının hanımıdır o,
Hidâyet Peygamberi’nin, üstün değer ve faziletlerin sahibinin hanımıdır.
Lüeyy b. Gālib kabilesinin en şereflisidir,
Yüksek ve üstün hedefler için çalışır, onun şânı şerefi asla zeval bulmaz.
Üstün bir terbiyeye sâhiptir, Allah onun ahlakını güzelleştirmiştir,
Onu her türlü utanç verici şeyden ve bâtıldan tertemiz kılmıştır.
Şayet sana benim söylediğim iddia edilen bazı sözler ulaştıysa,
Ellerim kamçımı kaldıramaz olsun eğer onları söylediysem!
Nasıl olabilir ki hayatta olduğum müddetçe bütün sevgim ve desteğim,
Tüm mahfillerin zîneti ve süsü olan Resûlullah’ın âilesinedir,

6

O öyle yüksek rütbelere ve insanlara karşı öyle faziletlere sâhiptir ki,
Yüksek köşklerde oturanların şânı şerefi bunlardan çok geri kalır.
Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, VIII, 20-21.
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Hazret-i Âişe radıyallahu anhâ da “Hassân’a cenneti ümid ederim,
Resûlullah’ın medhine dair şiirini işittiğim zaman ona cenneti ümid
ettim” demiştir. (Râzî)1
۪ ۪ﺎت ﻟ ِ ْﻠ َﺨﺒ
{ﻴﻦ
ُ َ }اَ ْﻟ َﺨﺒ۪ ﻴﺜHabîseler habisler için A “Habîsât” murdar
َ ﻴﺜ
kötü karılara, murdar lakırdılara, murdar fiillere ve ale’l-umûm murdar
şeylere hakikat olarak ıtlak olunabilir. Lâkin “habîsîn” cem‘-i müzekker
olduğundan yalnız erkeklerde hakikattir. Ma‘ahâzâ habis kişiler mânasına
olarak zükûr ile beraber inâsa da tağlîben şâmil olabilir. Bunların zıddı
olan “tayyibât” ile “tayyibîn”de de fark böyledir. Âyetteki tekabülden
ilk nazarda zâhir olan dişi ile erkek [3494] tekabülüdür. Bununla
beraber ikinci mâna da ba‘îd değil, menkuldür. Binâen‘aleyh mâna şu
olur: Murdar, yani eteği kirli, hıyanetkâr karılar murdar erkeklerindir,
murdarların küfvüdür. Binâen‘aleyh murdar karının kocası da murdar
olur, olmasa murdar karıyı tutmaz. Yahut murdar sözler, murdar fiiller,
murdar kişilerindir. Binâen‘aleyh kazif, ifk, bühtan, sebb ü şetm gibi
laflar, zina gibi pis fiiller murdar kişiden, murdarlardan sâdır olur ve ancak
2 ِ
murdarlara nisbet olunabilir. {}و
َﻮن ﻟ ِ ْﻠ َﺨﺒ۪ ﻴﺜ
َ ُ }ا ْﻟ َﺨﺒ۪ ﻴﺜhabisler
َ Ve A bilakis {ﺎت
de habîseler içindir A murdar erkekler murdar karılar içindir اَﻟﺰَّا ۪ﻧﻲ َﻻ ﻳ َ ْﻨ ِﻜ ُﺢ
[ اِ َّﻻ َزاﻧِﻴَﺔ ً اَ ْو ُﻣ ْﺸﺮِﻛَﺔ ً ۘ َوﺍﻟﺰَّاﻧِﻴَﺔُ َﻻ ﻳ َ ْﻨ ِﻜ ُﺤﻬَٓﺎ اِ َّﻻ َزا ٍن اَ ْو ُﻣ ْﺸﺮِ ٌكen-Nûr 24/3] gibi. Yahut
murdar kişiler, murdar sözler ve murdar işler içindir. Pislikler pislerin
ِ
hâssası, pisler de pisliklerin has mahallidir. {ﻴﻦ
ُ َ}وﺍﻟﻄ ّ َِّﻴﺒ
َ ۪ﺎت ﻟﻠﻄ ّ َِّﻴﺒ
َ Tayyibât da
tayyibler için A hoş, pâk kadınlar pâk erkekler içindir, temiz olanlarındır,
pâk olmayanlar onları bulaştıramaz3. Yahut ikinci mâna ile kelimât-ı
tayyibe ve a‘mâl-i tayyibe hoş ve temiz kimselerin şi‘ârı, temizlerin kârı,
ِ َﻮن ﻟِﻠﻄ َِّﻴﺒ
temizlerin hâlidir4. {ﺎت
َ ُ}وﺍﻟﻄ ّ َِّﻴﺒ
َ Tayyibler de tayyibât içindir A
ّ
temiz pâk adamlar, temiz pâk kadınlar içindir. Pâk olmayanları ne alırlar,
1

2
3
4

Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXIII, 338. Krş. Taberî, Câmiu’l-beyân, XIX, 117; Sa lebî, el-Keşf
ve’l-beyân, XIX, 98:
. إذا ﲰﻌﺖ ﺷﻌﺮﻩ ﰲ ﻣﺪح اﻟﺮﺳﻮل رﺟﻮت ﻟﻪ اﳉﻨﺔ: ﻓﻘﻴﻞ أﻟﻴﺲ ﻫﻮ اﻟﺬي ﺗﻮﱃ ﻛﱪﻩ؟ ﻓﻘﺎﻟﺖ، أرﺟﻮ ﻟﻪ اﳉﻨﺔ:وروي أن ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ذﻛﺮت ﺣﺴﺎﻧﺎ وﻗﺎﻟﺖ
B -“Ve bilakis”.
M ve B: “pâk olmayanları bulaştıramaz”.
B: “kârıdır”.
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ne tutarlar, yahut temiz pâk insanlar da temiz pâk sözler, temiz pâk işler,
temiz pâk şeyler içindir. Onlara yaraşan, onlardan beklenen bunlardır.
Hâsılı pâk hoşluklar pâk hoş olanların hâssası, pâk hoş olanlar da pâk
hoşlukların hâs sâhib, hâs mahallidir. {ﻚ
َ  } ُاو۬ﻟٰ ٓ ِﺌO yüksekler A o yüksek
temizler, o tayyibîn ve tayyibâtın en güzidesi olan ehl-i beyt-i Mustafâ
{ﻮن
َ ُ}ﻣﺒَﺮَّ ُؤ۫ َن ِﻣﻤَّﺎ ﻳ َ ُﻘﻮﻟ
ُ onların dediklerinden müberrâdırlar A o habislerin, o
ehl-i ifkin ağızlarına aldıkları şâibeden çok [3495] berî ve münezzehtirler.
{ }ﻟ َُﻬ ْﻢ َﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ ٌ َورِ ْز ٌق ﻛَ ۪ﺮ ٌﻢOnlar için bir mağfiret ve kerîm bir rızık vardır. A O
temizler için inde’l-hisâb bambaşka bir mağfiret ve kerâmeti nâmütenâhî
bir rızık vardır ki o cennettir.
İslâm hukūk-ı esâsiyesinde iffet ve ırz u namus hukūkunun birinci
esaslardan olduğu tesbit buyurulduktan sonra bu temizlikle en ziyade
alâkadar olan masûniyyet-i mesâkin1, hukūk ve ahlâk-ı mu‘âşeret,
tesettür-i nisvân gibi levâzımına geçilerek buyuruluyor ki:

ۜ ﻮﺗﺎ ﻏَ ْﻴ َﺮ ﺑُ ُﻴﻮﺗِﻜُ ْﻢ َﺣ ّٰﺘﻰ ﺗ َ ْﺴﺘَ ْﺄﻧ ِ ُﺴﻮﺍ َوﺗُ َﺴﻠِّ ُﻤﻮﺍ َﻋﻠٰٓﻰ اَ ْﻫﻠِﻬَﺎ
ً ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ َﻻ ﺗ َ ْﺪ ُﺧﻠُﻮﺍ ﺑُ ُﻴ
َ ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟ َّ۪ﺬ

ﻮﻫﺎ َﺣ ّٰﺘﻰ
َ ٰذﻟِﻜُ ْﻢ َﺧ ْﻴ ٌﺮ ﻟَﻜُ ْﻢ ﻟ َﻌَﻠَّﻜُ ْﻢ ﺗ َ َﺬכ َُّﺮ
ً ﴾ ﻓَﺎِ ْن ﻟ َْﻢ ﺗ َ ِﺠ ُﺪوﺍ ۪ﻓﻴﻬَٓﺎ اَ َﺣ٢٧﴿ ون
َ ُ ﺪا ﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﺪ ُﺧﻠ
ِ
﴾٢٨﴿ ﻴﻢ
ّٰ ﺎر ِﺟ ُﻌﻮﺍ ُﻫﻮَ اَ ْز ٰﻛﻰ ﻟَﻜُ ْﻢ ۜ َو
َ ُ ﺍﻪﻠﻟُ ﺑِﻤَﺎ ﺗ َ ْﻌﻤَﻠ
ٌ ﻮن َﻋ ۪ﻠ
ْ َار ِﺟ ُﻌﻮﺍ ﻓ
ْ ﻳُ ْﺆذ َ َن ﻟَﻜُ ْﻢ ۚ َوﺍ ْن ۪ﻗﻴ َﻞ ﻟَﻜُ ُﻢ
ون
ُ َ ﺎع ﻟ
ُ ﻮﺗﺎ ﻏَ ْﻴ َﺮ َﻣ ْﺴ
ُ ﻟ َْﻴ َﺲ َﻋﻠ َ ْﻴ
ّٰ ﻜ ْﻢ ۜ َو
َ ﺍﻪﻠﻟُ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻢ َﻣﺎ ﺗُ ْﺒ ُﺪ
ٌ َﻜﻮﻧَﺔٍ ۪ﻓﻴﻬَﺎ َﻣﺘ
ً ﺎح اَ ْن ﺗ َ ْﺪ ُﺧﻠُﻮﺍ ﺑُ ُﻴ
ٌ َﻜ ْﻢ ُﺟﻨ

ِ
ِ ُّ ﴾ ُﻗ ْﻞ ﻟ ِ ْﻠﻤ ْﺆ ِﻣ ۪ﻨﻴﻦ ﻳﻐ٢٩﴿ وﻣﺎ ﺗ َ ْﻜ ُﺘﻤﻮن
ﻚ اَ ْز ٰﻛﻰ
َ ِ وﺟ ُﻬ ْﻢ ۜ ٰذﻟ
َ ُ
َُ َ
َ ﻀﻮﺍ ﻣ ْﻦ اَ ْﺑ َﺼﺎرِﻫ ْﻢ َو َ ْﺤ َﻔﻈُﻮﺍ ُﻓ ُﺮ
َ َ
ُ
ِ َ﴾ و ُﻗ ْﻞ ﻟ ِ ْﻠﻤ ْﺆ ِﻣﻨ٣٠﴿ ﻮن
ﻀ ْﻀ َﻦ ِﻣ ْﻦ اَ ْﺑ َﺼﺎرِﻫِ َّﻦ َو َ ْﺤﻔَ ْﻈ َﻦ
ّٰ ﻟ َُﻬ ْﻢ ۜ اِ َّن
َ ﻴﺮ ﺑ ِ َﻤﺎ ﻳ َ ْﺼﻨَ ُﻌ
ُ ﺎت ﻳ َ ْﻐ
َ
ُ
ٌ ۪اﻪﻠﻟ َ َﺧﺒ
ﻳﻦ ز۪ﻳﻨَﺘَ ُﻬ َّﻦ اِ َّﻻ َﻣﺎ ﻇ َﻬَﺮَ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ َو ْﻟﻴَ ْﻀﺮِ ْﺑ َﻦ ﺑ ِ ُﺨ ُﻤﺮِﻫِ َّﻦ َﻋﻠٰﻰ ُﺟ ُﻴﻮﺑِﻬِ َّﻦ ۖ َو َﻻ
َ وﺟ ُﻬ َّﻦ َو َﻻ ﻳُ ْﺒ ۪ﺪ
َ ﻓُ ُﺮ
ِ
ِ ِ
ِ َﺎء ﺑﻌﻮﻟ َِﺘﻬِ َّﻦ اَو اَﺑﻨَ ٓﺎﺋِﻬِ َّﻦ اَو اَﺑﻨ
ِ
ِ
ٓﺎء ﺑُ ُﻌﻮﻟ َِﺘﻬِ َّﻦ
َ ﻳُ ْﺒ ۪ﺪ
ْ ْ
ْ ْ
ُ ُ ٓ َ ﻳﻦ ز۪ﻳﻨَﺘَ ُﻬ َّﻦ ا َّﻻ ﻟ ُﺒ ُﻌﻮﻟ َﺘﻬِ َّﻦ اَ ْو ٰاﺑَٓﺎﺋﻬِ َّﻦ اَ ْو ٰاﺑ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِﺖ اَ ْﻳ َﻤﺎﻧُ ُﻬ َّﻦ اَو
ْ َاَ ْو ا ْﺧ َﻮﺍﻧﻬِ َّﻦ اَ ْو ﺑ َ ۪ﻨ ٓﻲ ا ْﺧ َﻮﺍﻧﻬِ َّﻦ اَ ْو ﺑ َ ۪ﻨ ٓﻲ اَ َﺧ َﻮﺍﺗِﻬِ َّﻦ اَ ْو ﻧ َﺴٓﺎﺋﻬِ َّﻦ اَ ْو َﻣﺎ َﻣﻠَﻜ
1

B: “mesken”.
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ِ ِ ﺍت
ِ ﻳﻦ ﻟ َْﻢ ﻳ َ ْﻈﻬَﺮوﺍ َﻋﻠٰﻰ َﻋﻮ َر
اﻻِرﺑﺔِ ِﻣﻦ
ْ ﻴﻦ ﻏَ ْﻴﺮِ ُاو۬ﻟِﻲ
َ اﻟﺮِ َﺟﺎ ِل اَوِ اﻟ ِﻄّ ْﻔ ِﻞ اﻟ َّ۪ﺬ
َ اﻟﺘَّﺎﺑ ِ ۪ﻌ
ْ
ۖ اﻟﻨ َﺴٓﺎء
ُ
ّ
ّ َ َْ
ِ ّٰ و َﻻ ﻳﻀﺮِﺑﻦ ﺑِﺎ َرﺟﻠِﻬِ َّﻦ ﻟِﻴﻌﻠ َ َﻢ ﻣﺎ ﻳ ْﺨ ۪ﻔﻴﻦ ِﻣﻦ ز۪ﻳﻨَ ِﺘﻬِ َّﻦ ۜ وﺗُﻮﺑ ٓﻮﺍ اِﻟ َﻰ
ﻮن
َ ﻴﻌﺎ اَﻳُّﻪَ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ُﻨ
ً اﻪﻠﻟ َﺟ ۪ﻤ
ْ َ
ُ َ
ُ َ ُْ
ُ ْ َ ْ ْ َ َ
﴾٣١﴿ ﻮن
َ ﻟ َﻌَﻠَّﻜُ ْﻢ ﺗُ ْﻔﻠِ ُﺤ

[3496] Meâl-i Şerîfi
Ey o bütün iman edenler! Kendi odalarınızın gayrı odalara sâhiplerine
istînâs edip selâm vermeden girmeyiniz. Bu sizin için hayırlıdır, gerek
ki düşünürsünüz (27). Bunun üzerine onlarda kimse bulmazsanız
size bir izin verilmedikçe içeri girmeyin ve eğer size “dönün” derlerse
dönün. O sizin için daha temizdir ve Allah bütün amellerinize Alîm’dir
(28). Meskun olmayan ve içinde bir intifâʿ salâhiyetiniz olan odalara
girmenizde size bir günah yoktur, neyi açıklar ve neyi saklarsanız
[3497] Allah bilir (28). Mü’min erkeklere söyle: Gözlerini sakınsınlar ve
ırzlarını (apışlarını) muhafaza etsinler. Bu kendileri için daha temizdir,
her hâlde Allah ne yaparlarsa Habîr’dir (30). Mü’min kadınlara da
söyle: Gözlerini sakınsınlar, ırzlarını muhafaza etsinler, ziynetlerini
açmasınlar, zâhir olanı1 başka ve baş örtülerini yakalarının üzerine
vursunlar, ziynetlerini açmasınlar, ancak kendi kocalarına yahut
kendi babalarına yahut kocalarının babalarına yahut kendi oğullarına
yahut kocalarının oğullarına, yahut kendi biraderlerine, yahut kendi
biraderlerinin oğullarına, yahut hemşirelerinin oğullarına yahut kendi
kadınlarına yahut kendi ellerindeki memlüklerine, yahut ihtiyâcı
olmayan erkeklerden uyuntulara, yahut henüz kadınların avretlerine
muttaliʿ olmayan çocuklara müstesnâ. Gizledikleri ziynetleri bilinsin
diye ayaklarını da vurmasınlar, hepiniz Allah’a tevbe edin ey mü’minler
ki felâh bulabilesiniz (31).
Resûlullah’a Ensar’dan bir kadın gelip “yâ Resûlallah, ben evimde
bir hâlde bulunurum ki o hâlde hiç kimsenin beni görmesini istemem2.
1
2

B: “olan”.
H: “sevmem”.
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Fakat ehlimden bir adamın üzerime gelip giriverdiği eksik olmaz”
1
demişti, işbu ﻳﻦ ٰا َﻣﻨُﻮﺍ َﻻ ﺗ َ ْﺪ ُﺧﻠُﻮﺍ
َ  ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟ َّ ۪ﺬâyeti nâzil oldu.

َ Kendi buyûtunuzun gayrı buyûta A evlerinizin
{ﻜ ْﻢ
ُ ِ ﻮﺗﺎ ﻏَ ْﻴ َﺮ ﺑُ ُﻴﻮﺗ
ً }ﻻ ﺗ َ ْﺪ ُﺧﻠُﻮﺍ ﺑُ ُﻴ
gayrı evlere, odalarınızın gayrı odalara {}ﺣ ّٰﺘﻰ ﺗ َ ْﺴﺘَ ْﺄﻧ ِ ُﺴﻮﺍ َوﺗُ َﺴﻠِّ ُﻤﻮﺍ َﻋﻠٰٓﻰ اَ ْﻫﻠِﻬَﺎ
َ
sâhiplerine istînâs edip selâm vermedikçe girmeyiniz A âharın milkine
izinsiz girmek gasb kabîlinden bir ta‘addî olacağından hukūken ve kazâen
haram olduğu gibi kendi milki olan, dinen hakk-ı duhûlü bulunan hane
dâhilinde dahi olsa2 kendinden başkasına mahsus olan odalara habersiz
ve selâmsız girivermek3 de edeben ve diyaneten menhîdir. Burada
“istînâs”ı istîzân diye tefsir edenler olduğu gibi, istikşâf-ı hâl ile isti‘lâm,
yani istîzândan evvel hâlin girmeye [3498] müsaid olup olmadığını
bilmeye çalışmak veya insan bulunup bulunmadığını öğrenmek istemek
mânalarıyla tefsir edenler de olmuştur. Zâhir olan burada “istînâs”ın4,
“îhâş” mukabili olmasıdır ki baskın eder gibi birdenbire5 vahşîcesine
girivermeyip insaniyete lâyık ve hâle muvâfık bir ünsiyet ibraz etmek
demek olur.
Ebû Eyyub’dan mervîdir ki, “‘yâ Resûlallah! İstînâs nedir?’ dedik,
buyurdu ki: ‘Öksürerek, tesbih ve tekbir ile ehl-i beyti haberdar
etmektir.’”6 Teslim de “es-selâmü aleyküm” demektir. Şu hâlde “istînâs”
sarâhaten istîzân ile mûnisâne ihbar ve ihsastan e‘am olur. “İstîzân”
denilmeyip “istînâs” buyurulması da bundan dolayı olmak gerektir.
Binâen‘aleyh milki olmayan ve hiçbir vechile hakk-ı duhûlü bulunmayan
hânelere girmek için her hâlde istîzân şarttır. Yoksa bir taarruz ve tecavüz
olur. Ve hâne sâhibinin ona karşı her türlü müdafaaya hakkı bulunur.
1

2
3
4
5
6

Taberî, Câmiu’l-beyân, XIX, 147:
 وأﻧﻪ ﻻ ﻳﺰال، واﻟﺪ وﻻ وﻟﺪ، إﱐ أﻛﻮن ﰲ ﻣﻨﺰﱄ ﻋﻠﻰ اﳊﺎل اﻟﱵ ﻻ أﺣﺐ أن ﻳﺮاﱐ أﺣﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ: ﻗﺎﻟﺖ، أن اﻣﺮأة ﻣﻦ اﻷﻧﺼﺎر:ﻋﺪي ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ
ّ ﻋﻦ
ِ  »ﻳﺎأَﻳـﱡﻬﺎ اﻟﱠ: ﻓﻨﺰﻟﺖ: وأﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﳊﺎل؟ ﻗﺎل،ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻲ رﺟﻞ ﻣﻦ أﻫﻠﻲ
ﺬ
.ﻳﻦ َآﻣﻨُﻮا ﻻ ﺗَ ْﺪ ُﺧﻠُﻮا ﺑـُﻴُﻮﺗًﺎ َﻏﻴـَْﺮ ﺑـُﻴُﻮﺗِ ُﻜ ْﻢ َﺣ ﱠﱴ ﺗَ ْﺴﺘَﺄْﻧِ ُﺴﻮا َوﺗُ َﺴﻠﱢ ُﻤﻮا َﻋﻠَﻰ أ َْﻫﻠِ َﻬﺎ…« اﻵﻳﺔ
َ َ
َ
ّ
M ve B +“gerek”.
B: “girmek”.
M ve B: “istînâs”.
B -“birdenbire”.
İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, V, 242; İbn Mâce, Edeb, 17:
. وﻳﺆذن أﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ، وﻳﺘﻨﺤﻨﺢ، وﲢﻤﻴﺪة، وﺗﻜﺒﲑة، ﻳﺘﻜﻠﻢ اﻟﺮﺟﻞ ﺑﺘﺴﺒﻴﺤﺔ: ﻗﺎل، ﻓﻤﺎ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎس،  ﻫﺬا اﻟﺴﻼم، ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ: ﻗﻠﺖ: ﻗﺎل،ﻋﻦ أﰊ أﻳﻮب اﻷﻧﺼﺎري

Hak Dini Kur’an Dili

Hakk-ı duhûlü bulunmakla beraber başkasının sâkin bulunduğu odaya
girmekte ise mutlak istînâs şart ve fakat bu istînâsın istîzân suretinde
olması sünnet veya edeb olmakla beraber farz denilemez. Binâen‘aleyh
bir hâkim tarafından bir mücrim veya müttehemin meskenine girmek
iktizâ ettiği zaman da “istîzân” denilemezse de ırza bir tecavüz vaziyetine
düşülmemek için istînâs edilmelidir.
Hâsılı meskenler taarruzdan ve edebsizlikten masûn tutulmalıdır.
Hiç kimsenin meskeninde emniyet ve huzûru ihlâl edilmemeli ve onlara
edeb ve erkânıyla girmelidir ki bu da istînâs ve selâm iledir. İstîzânın
keyfiyeti hakkında rivayet olunur ki, birisi Resûlullah’a istîzân edip أَﻟِ ُﺞ
“vülûc edeyim mi?” Yani “sokulayım mı?” demişti, Aleyhisselâtü
vesselâm da Ravza namında bir kadına “kalk şuna öğret, istîzânı güzel
yapmıyor, söyle  اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ أ َْد ُﺧ ُﻞyani gireyim mi desin” buyurmuş, adam
da bunu işitmiş ve söylemiş, bunun üzerine “gir!” buyurulmuş, [3499]
Resûlullah’tan birtakım şeyler sual etmiş, cevap almış, nihâyet “ilimde
senin bilmediğin var mı?” demiş, Aleyhissalâtü vesselâm da “Allah teâlâ
bana bir hayr-ı kesîr ihsan etti, ma‘amâfîh hiç şüphe yok ilimden1 öylesi
ِ
ِ ّٰ اِ َّن
vardır ki onu Allah’tan başkası bilmez” buyurmuş ve ِﺎﻋﺔ
َ اﻟﺴ
َّ اﻪﻠﻟ َ ﻋ ْﻨ َﺪ ُه ﻋ ْﻠ ُﻢ
[Lokman 31/34]2 âyetini âhirine kadar tilâvet eylemiştir.3
Câhiliye ahâlisi birinin evine vardıklarında harem saygısı
gözetmedikleri gibi dünya ve âhiret selâmetine şâmil olan selâm duasını
bilmezler de “sabahınız hayat4 olsun” veya “hayr olsun, akşamınız hayat5
olsun” gibi mahdud bir surette tahiyye ile sağlık verirlerdi. Gerçi bu da
fena bir şey değildir. Fakat böyle tahiyyeler yalnız dünyanın bir sabah
1
2
3

4
5

M ve B: “ilimde”.
“Her hâlde Allah, Sâ at’e ilim O’nun yanındadır…”
Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXIII, 357. Krş. İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, V, 242; Sa lebî, el-Keşf
ve’l-beyân, XIX, 128-129; Zemahşerî, el-Keşşâf, III, 226-227:
 ﻗﻮﻣﻲ إﱃ ﻫﺬا ﻓﻌﻠﻤﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳛﺴﻦ أن:اﺳﺘﺄذن رﺟﻞ ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل أأﰿ؟ ﻓﻘﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻻﻣﺮأة ﻳﻘﺎل ﳍﺎ روﺿﺔ
: ﻓﻘﺎل، ﻓﻘﺎل »ادﺧﻞ« ﻓﺪﺧﻞ وﺳﺄل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻦ أﺷﻴﺎء وﻛﺎن ﳚﻴﺐ، ﻓﺴﻤﻌﻬﺎ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻘﺎﳍﺎ،«ﻳﺴﺘﺄذن ﻗﻮﱄ ﻟﻪ ﻳﻘﻮل »اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ أأدﺧﻞ
. وﺗﻼ »إن اﷲ ﻋﻨﺪﻩ ﻋﻠﻢ اﻟﺴﺎﻋﺔ« إﱃ آﺧﺮﻩ، ﻟﻘﺪ آﺗﺎﱐ اﷲ ﺧﲑا ﻛﺜﲑا وإن ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻪ إﻻ اﷲ: ﻓﻘﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم،ﻫﻞ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻪ
B: “hayr”.
B: “hayr”.

237

238

NÛR SÛRESİ - Hak Dini Kur’an Dili

veya akşamıyla mukayyed olan himmet ve temenniyât-ı ictimâ‘iyesi bir
günden ileri gitmek istemeyen kāsır bir medeniyetin şi‘ârı olduğunda da
şüphe yoktur. Allah teâlâ, istînâsı şart kıldığı gibi mü’minlere nâmahdud
bir selâmet hissi va‘d ü telkin eden selâmı tâlim ile lafzı veciz, mânası
vâsi‘ ve herkes için gāye-i matlab olacak en güzel bir şi‘âr-ı ictimâ‘î teşrî‘
buyurmuştur. Binâen‘aleyh bunu dirîğ ederek diğer tahiyyelerle iktifâ
etmek bir câhiliyet eseri olacağı cihetle mekruhtur.
Bir de istîzân kaça kadar olmalıdır? Resûlullah’tan rivayet olunduğuna
göre istîzân üçtür. Birincisinde kulak verirler, ikincisinde hazırlanırlar.
Üçüncüsünde izin verirler veya reddederler. Bu üç istîzân birbiri ardı sıra
vely ettirilmeyip aralarında biraz fâsıla ile yapılmalı ve üçüncüsünde cevap
verilmezse dönmelidir.1 Şiddetle kapı çalmak, hâne sâhibine bağırmak
ise haramdır. Zira îzâ ve îhâşı tazammun eder, yürek oynatır. Bu babda
ِ
ِ ﺍء ا ْﻟﺤﺠﺮ
ِ ٓ ﻚ ِﻣﻦ ور
nâzil olan ﻮن
َ ُ ﺍت اَכْﺜَ ُﺮ ُﻫ ْﻢ َﻻ ﻳ َ ْﻌ ِﻘﻠ
َ ُ ُ
َ َ ْ َ َ ﻳﻦ ﻳُﻨَﺎدُوﻧ
َ [ ا َّن اﻟ َّ ۪ﺬel-Hucurât
49/4]2 âyeti, zecr-i kâfîdir. Hem de istîzân ederken yüzünü kapıya karşı
tutup durmamalı, sağa veya3 sola teveccüh etmelidir. Resûlullah böyle
yapardı.4
[3500] Ve bir kere Ebû Sa‘îd Hudrî radıyallahu anh kapıya

müteveccihen istîzân etmişti, Aleyhissalâtü vesselâm ﻻ ﺗﺴﺘﺄذن وأﻧﺖ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﺎب
“kapıyı istikbal ederek istîzân etme” buyurdu.5 { } ٰذﻟِﻜُ ْﻢBu A istînâs ile
selâm vermeden girmemek {ﻜ ْﻢ
ُ َ  } َﺧ ْﻴ ٌﺮ ﻟsizin için hayırdır. A Bir töhmete
1

2
3
4
5

Müslim, Âdâb, 34:
 ﺣﱴ، ﻛﻨﺎ ﰲ ﳎﻠﺲ ﻋﻨﺪ أﰊ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﻓﺄﺗﻰ أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ اﻷﺷﻌﺮي ﻣﻐﻀﺒﺎ: أن ﺑﺴﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺪﺛﻪ أﻧﻪ ﲰﻊ أﺑﺎ ﺳﻌﻴﺪ اﳋﺪري ﻳﻘﻮل: ﻋﻦ ﺑﻜﲑ ﺑﻦ اﻷﺷﺞ
: وﻣﺎ ذاك؟ ﻗﺎل:وإﻻ ﻓﺎرﺟﻊ؟ ﻗﺎل أﰊ
ّ  ﻓﺈن أذن ﻟﻚ، اﻻﺳﺘﺌﺬان ﺛﻼث: أﻧﺸﺪﻛﻢ اﷲ ﻫﻞ ﲰﻊ أﺣﺪ ﻣﻨﻜﻢ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل: ﻓﻘﺎل،وﻗﻒ
: ﻗﺎل، ﻓﺴﻠﻤﺖ ﺛﻼﺛﺎ ﰒ اﻧﺼﺮﻓﺖ، ﰒ ﺟﺌﺘﻪ اﻟﻴﻮم ﻓﺪﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺄﺧﱪﺗﻪ أﱐ ﺟﺌﺖ أﻣﺲ،اﺳﺘﺄذﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب أﻣﺲ ﺛﻼث ﻣﺮات ﻓﻠﻢ ﻳﺆذن ﱄ ﻓﺮﺟﻌﺖ
ُ
 ﻓﻮاﷲ ﻷوﺟﻌﻦ ﻇﻬﺮك: ﻗﺎل، اﺳﺘﺄذﻧﺖ ﻛﻤﺎ ﲰﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: ﻓﻠﻮﻣﺎ اﺳﺘﺄذﻧﺖ ﺣﱴ ﻳﺆذن ﻟﻚ؟ ﻗﺎل، وﳓﻦ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻋﻠﻰ ﺷﻐﻞ،ﻗﺪ ﲰﻌﻨﺎك
 ﻗﺪ ﲰﻌﺖ: ﻓﻘﻤﺖ ﺣﱴ أﺗﻴﺖ ﻋﻤﺮ ﻓﻘﻠﺖ،  ﻗﻢ ﻳﺎ أﺑﺎ ﺳﻌﻴﺪ، ﻓﻮاﷲ ﻻ ﻳﻘﻮم ﻣﻌﻚ إﻻ أﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻨﺎ: ﻓﻘﺎل أﰊ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ. أو ﻟﺘﺄﺗﲔ ﲟﻦ ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا،وﺑﻄﻨﻚ
.رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل ﻫﺬا
“Hücrelerin arkasından sana ünleyenler, her hâlde ekserisi aklı ermeyenlerdir.”
M ve B: “veyahut”.
Ebû Dâvûd, Edeb, 137/5186; Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXIII, 357-358:
. وﻟﻜﻦ ﻣﻦ رﻛﻨﻪ اﻷﳝﻦ أو اﻷﻳﺴﺮ، ﻛﺎن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إذا أﺗﻰ ﺑﺎب ﻗﻮم ﱂ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﺎب ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء وﺟﻬﻪ: ﻗﺎل،ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺑﺴﺮ
Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXIII, 357. Krş. Beyhakī, es-Sünenü’l-kübrâ, VIII, 588:
. ﻻ ﺗﺴﺘﺄذن وأﻧﺖ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﺎب: ﻓﻘﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم،روي أن أﺑﺎ ﺳﻌﻴﺪ اﺳﺘﺄذن ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻫﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﺎب
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düşmekten sâlim kılar; emniyet ve âsâyişi takviye, iffet ü nezâheti tezyid
eder. {ون
ُ َّ  }ﻟ َﻌَﻠGerektir ki tezekkür edersiniz A düşünür, anlar,
َ ﻜ ْﻢ ﺗ َ َﺬכ َُّﺮ
unutmazsınız. Rivayet olunur ki Nebiyy-i Ekrem sallallâhu aleyhi ve
sellem Hazretleri’ne bir adam “anama da istîzân edecek miyim?” dedi,
“evet” buyurdu. “Onun benden başka hizmet edeni yok, her girişimde
istîzân mı edeyim?” dedi, Aleyhissalâtü vesselâm “ananı üryan görmek
arzu eder misin?” buyurdu, “hayır” dedi, “öyle ise istîzân et” buyurdu.1
2
{ﺪا
ً  }ﻓَﺎِ ْن ﻟ َْﻢ ﺗ َ ِﺠ ُﺪوﺍ ۪ﻓﻴﻬَٓﺎ اَ َﺣİmdi onlarda bir kimse bulmazsanız A yani
izin vermeye salâhiyeti hâiz bir kimse bulunmaz veya hiç kimse olmazsa
{ﻮﻫﺎ
ُ َ }ﺣ ّٰﺘﻰ ﻳُ ْﺆذ َ َن ﻟ
َ ُ  }ﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﺪ ُﺧﻠartık onlara girmeyiniz {ﻜ ْﻢ
َ tâ size izin verilinceye
kadar A sabrediniz. İzin denince izni muteber olabilecek kimse
tarafından izin demek olduğunu da ihtâra hâcet yoktur. }و ِﺍ ْن ۪ﻗﻴ َﻞ ﻟَﻜُ ُﻢ
َ
{ار ِﺟ ُﻌﻮﺍ
Ve
eğer
size
“dönünüz”
denilirse
A
o
evdekilerden
gerek
izne
mâlik
ْ
ve gerekse gayr-i mâlik her kim tarafından denilirse denilsin {ﺎر ِﺟ ُﻌﻮﺍ
ْ َ}ﻓ
hemen dönünüz A istîzânı tekrar ile girmekte ısrar ve ilhah etmeyiniz.
{}ﻫ َﻮ اَ ْز ٰﻛﻰ ﻟَﻜُ ْﻢ
ُ O -dönüvermek- sizin için daha temizdir [3501] A sabr u
tevakkuftan daha sâlimdir. Zira bir zorba veya arsız bir dilenci gibi inat
ve ısrar ile kapıda bekleyip durmanın hâlî kalamayacağı3 alçak ve nâhoş
şâibelerden münezzehtir. Meğer ki buna mukabil terki câiz olmayacak
bir vecîbe bulunsun. {ﻴﻢ
ّٰ }و
َ ُﺍﻪﻠﻟُ ﺑ ِ َﻤﺎ ﺗ َ ْﻌ َﻤﻠ
ٌ ﻮن َﻋ ۪ﻠ
َ Ve Allah her amelinize Alîm’dir.
A Binâen‘aleyh bu babda mükellef bulunduğunuz işlerden yaptığınız ve
bıraktığınız hususları da bilir. Ecr ü cezâsını verir.

{ﻜ ْﻢ
ُ  }ﻟ َْﻴ َﺲ َﻋﻠ َ ْﻴİçinde bir metâ‘ınız
ُ َ ﺎع ﻟ
ُ ﻮﺗﺎ ﻏَ ْﻴ َﺮ َﻣ ْﺴ
ٌ َﻜﻮﻧَﺔٍ ۪ﻓﻴﻬَﺎ َﻣﺘ
ً ﺎح اَ ْن ﺗ َ ْﺪ ُﺧﻠُﻮﺍ ﺑُ ُﻴ
ٌ َﻜ ْﻢ ُﺟﻨ
bulunan gayr-i meskun buyûta girmenizde üzerinize bir günah yoktur. A
1

2
3

Muvatta’, İsti’zân, 1:
 إﱐ ﻣﻌﻬﺎ ﰲ: ﻗﺎل اﻟﺮﺟﻞ،« »ﻧﻌﻢ: أﺳﺘﺄذن ﻋﻠﻰ أﻣﻲ؟ ﻓﻘﺎل، ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ: ﻓﻘﺎل، أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺳﺄﻟﻪ رﺟﻞ،ﻋﻦ ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﻳﺴﺎر
 أﲢﺐ أن، »اﺳﺘﺄذن ﻋﻠﻴﻬﺎ: ﻓﻘﺎل ﻟﻪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، إﱐ ﺧﺎدﻣﻬﺎ: ﻓﻘﺎل اﻟﺮﺟﻞ،« »اﺳﺘﺄذن ﻋﻠﻴﻬﺎ: ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ،اﻟﺒﻴﺖ
.« »ﻓﺎﺳﺘﺄذن ﻋﻠﻴﻬﺎ: ﻗﺎل، ﻻ:ﺗﺮاﻫﺎ ﻋﺮﻳﺎﻧﺔ؟« ﻗﺎل
Taberî, Câmiu’l-beyân, XIX, 148:
 أﻓﺄﺳﺘﺄذن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ، إ ﺎ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﺧﺎدم ﻏﲑي: ﻗﺎل،« »ﻧﻌﻢ: أﺳﺘﺄذن ﻋﻠﻰ أﻣﻲ؟ ﻗﺎل: أن رﺟﻼ ﻗﺎل ﻟﻠﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:ﻋﻦ ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﻳﺴﺎر
.” »ﻓﺎﺳﺘﺄذن ﻋﻠﻴﻬﺎ: ﻗﺎل. ﻻ: »أﲢﺐ أن ﺗﺮاﻫﺎ ﻋﺮﻳﺎﻧﺔ؟« ﻗﺎل اﻟﺮﺟﻞ:دﺧﻠﺖ؟ ﻗﺎل
B: “bulamazsanız”.
M ve B: “kalmayacağı”.
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Rivayet olunduğuna göre Ebû Bekir Sıddık radıyallahu anh “yâ Resûlallah,
biz ticaretimizde muhtelif yerlere gider ve hanlara konarız. İzin verilmedikçe
onlara girmeyelim mi?” demişti, binâen‘aleyh bu nâzil oldu.1
“Gayr-i meskûne” demek, sâkini içinde bulunmayan veya içinde
kimse sâkin olmayıp hâlî olan veya mesken ittihaz edilmeyen demek
olabilir.
“Metâ‘” temettu‘ ve intifâ‘ demektir. İntifâ‘ olunan herhangi bir
2
şeye de ıtlak olunur. Binâen‘aleyh ﺎع ﻟَﻜُ ْﻢ
ٌ َ ۪ﻓﻴﻬَﺎ َﻣﺘiçlerinde herhangi
bir suretle bir intifâ‘ salâhiyetiniz ve binâen‘aleyh bir nevi hakk-ı
duhûlünüz bulunan evler, odalar demektir ki han, hamam, dükkân
vesâire gibi umûma küşâde olan yerlere şâmil olduğu gibi harap evlere
ve kendi hânesi dâhilinde diğerlerinin süknâsına mahsus olup da sâkini
içinde bulunmayan odalara dahi şâmil olur. Zira sâkini içinde iken bu
odalara da istînâs ve selâmsız girmemek iktizâ ederse de, sâkini içinde
bulunmadığı takdirde izin ve istînâs olmaksızın girmekte günah yoktur.
Zira kendisinin3 metâ‘ı, hakk-ı intifâ‘ı vardır. Ancak îcâr ederek hakk-ı
intifâ‘ını muvakkaten olsun temlik etmiş ise yine evvelki âyetlerin
hükmü cârîdir, izin [3502] olmadan giremez {ﻮن
ّٰ }و
َ ون َو َﻣﺎ ﺗ َ ْﻜ ُﺘ ُﻤ
َ ﺍﻪﻠﻟُ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻢ َﻣﺎ ﺗُ ْﺒ ُﺪ
َ
4
Ve Allah, belirttiklerinizi de ketm ettiklerinizi de bilir. A Binâen‘aleyh
herhangi bir eve, bir fesad fikriyle veya bir ayba, bir eksikliğe muttali‘
olmak maksadıyla girmemeli, Allah’tan korkmalıdır.
ِ ِ ُ Mü’minlere -yani mü’min erkeklere- söyle5 ﻀﻮﺍ ِﻣﻦ
{ﻴﻦ
ُّ }ﻳ َ ُﻐ
َ }ﻗ ْﻞ ﻟ ْﻠ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ
ْ
ِ
{ اَ ْﺑ َﺼﺎرِﻫ ْﻢgözlerini indirsinler A gerek hâriçte gerek dâhilde ve gerek
başkalarının evlerine girerken çıkarken, otururken kalkarken gözlerini
1

2
3
4
5

Mukātil b. Süleyman, Tefsîr, III, 195:
 ﻓﻜﻴﻒ ﺑﺎﻟﺒﻴﻮت اﻟﱵ ﺑﲔ ﻣﻜﺔ واﳌﺪﻳﻨﺔ واﻟﺸﺎم: ﻗﺎل أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ،ﻓﻠﻤﺎ ﻧﺰﻟﺖ آﻳﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻻﺳﺘﺌﺬان ﰲ اﻟﺒﻴﻮت
.«...ﻨﺎح
ٌ ﺲ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ ُﺟ
َ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺎﻛﻦ؟ ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﰲ ﻗﻮل أﰊ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ »ﻟَْﻴ
Zemahşerî, el-Keşşâf, III, 228:
 أﻓﻼ ﻧﺪﺧﻠﻬﺎ، وإﻧﺎ ﳔﺘﻠﻒ ﰲ ﲡﺎراﺗﻨﺎ ﻓﻨﻨﺰل ﻫﺬﻩ اﳋﺎﻧﺎت، إ ّن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺪ أﻧﺰل ﻋﻠﻴﻚ آﻳﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﺌﺬان، »ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ:وﻳﺮوى أن أﺑﺎ ﺑﻜﺮ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
.إﻻ ﺑﺈذن؟« ﻓﻨﺰﻟﺖ
B: “içinde”.
B: “kendilerinin”.
H: “ve”.
H: “de ki”.
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dikmesinler. Harama bakmaktan, ayıp bir şey görmekten sakınsınlar.
Sûfiyyeden Şiblî kuddise sırruhu’ya “ﻀﻮﺍ ِﻣ ْﻦ اَ ْﺑ َﺼﺎرِﻫِ ْﻢ
ُّ  ﻳ َ ُﻐne demektir?”
diye sormuşlar, demiş ki “baş gözlerini muharremâttan, kalb gözlerini
mâsivallahtan çeksinler.”1 {وﺟ ُﻬ ْﻢ
َ }و َ ْﺤ َﻔﻈُﻮﺍ ُﻓ ُﺮ
َ Ve ferclerini tamamen hıfz
etsinler A apış aralarını tamamen muhafaza edip haramdan, nazardan
saklasınlar, avretlerini örtüp ırzlarını korusunlar.
“Fürûc” “ferc”in cem‘idir. “Ferc” asıl mânasında iki şey arasındaki
açıklık demektir. Bu suretle gerek erkek gerek dişi insanın bacakları
arasındaki açıklığa da hakikat olarak ıtlak olunur ki lisânımızda “apış
arası” denir ve bu tâbir ile avret mahallinden kinaye de edilir. Ki
Kur’an’da bu mâna ile vârid olmuş ve onun için erkeğe de dişiye de muzâf
kılınmıştır. Sonra bilhassa kadının kubülünden2 kinaye olarak isti‘mâli
galebe etmiş ve sarih denecek derecede mâruf olmuştur. ﺖ ﻓَ ْﺮ َﺟﻬَﺎ
ْ َاَ ْﺣ َﺼﻨ
[el-Enbiyâ 21/91] bu mânadandır. Hıfz-ı fürûc emri haramdan kemâl-i
tehaffuz ile ırzı muhafazadan kinayedir. Ve bu tehaffuzu ifade ederken
daha evvel delâlet-i vaz‘iyesiyle setr-i avret emrini de tazammun eyler.
Bundan başka kinaye mefhûmunun lâzımını ifade ederken hakikatini
dahi3 iradeye mâni‘ olmadığından “fürûc” kinayesi avret mahallinin
hudûduna da işaret eyler. Yani [3503] insanın avret mahalli, uzv-ı
ma‘hûddan4 ibaret değil, “apış arası” denilen açıklık boyunca imtidad
eder ki bunun a‘zamîsi topuklara kadar varırsa da ekall-i müteyakkanı diz
üstü oturulduğu zaman ta‘ayyün edeceği vechile göbek5 altından dizlere
kadardır. Bunun için erkeklerde hıfzı6 ve setri farz olan bir avret mahalli
bu7 ekall-i müteyakkan miktarıdır. Fazlası müstehabdır. Kadınlarda da
1

2
3
4
5
6
7

Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd, thk. Beşşâr Avvâd Ma rûf, Beyrut: Dâru’l-Garbi’l-İslâmî, 1422/2002,
IV, 158; Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXIII, 363:
ِ
، وإﳕﺎ ﻫﻮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﲰﻌﺖ أﺑﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ اﳌﻬﻠﻮس اﻟﻌﻠﻮي اﻟﺰاﻫﺪ ﻛﺬا ﻗﺎل اﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ: ﻗﺎل،أﺧﱪﱐ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ
ِ »ﻗُﻞ ﻟ: ﲰﻌﺖ اﻟﺸﺒﻠﻲ وﻗﺪ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﻗﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ:ﻗﺎل
ِ ﻀﻮا
ِ
ِ
َﺑ
أ
ﻦ
ﻣ
ﻐ
ـ
ﻳ
ﲔ
ﻨ
ﻣ
ﺆ
ﻤ
ﻠ
. أﺑﺼﺎر اﻟﺮءوس ﻋﻦ اﶈﺎرم وأﺑﺼﺎر اﻟﻘﻠﻮب ﻋﻤﺎ ﺳﻮى اﷲ َﻋﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ:ﺎل
ﱡ
ْ
َ َ ﻗ،«ﺼﺎ ِرِﻫ ْﻢ
َُ َ ْ ُ ْ
َْ ْ
M ve B: “kubülünde”.
B -“dahi”.
B: “mahsustan”.
H: “bunun”.
H: “hıfz”.
B -“bu”.
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bundan sonraki âyetin delâletiyle tepeden topuğadır. Demek ki iki diz
arasındaki açıklığı örtmeyen libas, setr-i avrete kâfi denemeyecektir.

{ﻮن
ّٰ  }اِ َّنŞüphe yok ki Allah, her sun‘unuza habîrdir.
َ ﻴﺮ ﺑ ِ َﻤﺎ ﻳ َ ْﺼﻨَ ُﻌ
ٌ ۪اﻪﻠﻟ َ َﺧﺒ
A Ricâlin nelere göz gezdirdiklerini ve havaslarıyla neler duymak
istediklerini, a‘zâlarını ne gibi hislerle tahrik ettiklerini, ne maksad
beslediklerini, ne düzenler kurduklarını, ne sanî‘alar, ne san‘atlar
yaptıklarını bilir. Hiçbiri O’na hafî kalmaz. Binâen‘aleyh Allah’ın râzı
olmayacağı1 şeylerden hazer etmek lâzım gelir.
Evvelâ erkekler hakkındaki bu emr ü ihtardan sonra Müslümanlar,
şimdi de kadınlar hakkındaki şu emre dikkat etsinler2:
3
4
ِ َ}وﻗُ ْﻞ ﻟ ِ ْﻠﻤ ْﺆ ِﻣﻨ
{ﺎت
ُ }ﻳ َ ْﻐ
َ Mü’minelere -yani mü’min kadınlara- da söyle : ﻀ ْﻀ َﻦ
ُ
ِ
ِ
ِ
{ ﻣ ْﻦ اَ ْﺑ َﺼﺎرﻫ َّﻦGözlerini indirsinler A helâl olmayan erkeklere bakmaktan
sakınsınlar, zira “nazar zinanın postacısıdır”5 derler.6 {وﺟ ُﻬ َّﻦ
َ }و َ ْﺤ َﻔ ْﻈ َﻦ ُﻓ ُﺮ
َ Ve
fürûclarını hıfz eylesinler A tamamıyla setr ve zinadan tahaffuz eylesinler
{ﻳﻦ ز۪ﻳﻨَﺘَ ُﻬ َّﻦ
َ }و َﻻ ﻳُ ْﺒ ۪ﺪ
َ ve ziynetlerini izhar etmesinler A kadının [3504] ziyneti
denince örfte tac, küpe, gerdanlık, bilezik ve emsâli huliyyât; sürme,
kına ve emsâli ve elbise süsleri gibi şeyler tebâdür eder, Sûre-i A‘râf ’ta
[ ﻳَﺎ ﺑ َ ۪ﻨ ٓﻲ ٰادَمَ ُﺧ ُﺬوﺍ ز۪ﻳﻨَﺘَﻜُ ْﻢ ِﻋ ْﻨ َﺪ ﻛُ ّ ِﻞ َﻣ ْﺴ ِﺠ ٍﺪ7/31] âyetinde “ziynet” elbise demek
olduğu da geçmişti. O hâlde bu ziynetleri açmak bile menhî olunca
bunların mahalli olan bedeni açmak evleviyetle nehyedilmiş olur. Yani
bedenlerini açmak şöyle dursun, üzerlerindeki ziynetleri bile açmasınlar.
Ma‘amâfîh bir kısım ulemâ, burada “ziynet”ten murad ziynetin mahalli
olan beden7 olduğuna kāil olmuşlardır. Ki yüz sürme ve sürgü mevkii,
baş tac mevkii, saç örgü ve büklüm mevkii, kulaklar küpe mevkii, boyun
ve sîne gerdanlık mevkii, el yüzük ve kına mevkii, bilekler bilezik mevkii,

1
2
3
4
5
6
7

M ve B: “olamayacağı”.
Ki tesettüre müte‘allik olan bu âyetin Sûre-i Ahzâb’da da nazirleri gelecektir [Müellifin notu].
M ve B +“de”.
H: “de ki”.
Zemahşerî, el-Keşşâf, III, 230; Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXIII, 363:
.اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺮﻳﺪ اﻟﺰﱏ وراﺋﺪ اﻟﻔﺠﻮر
Evvelâ gadd-ı basar emrinin takdim olunması bu nükteye işarettir [Müellifin notu].
M ve B -“olan beden”.
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pazular pazubend mevkii, baldırlar halhal mevkii, ayaklar da eller gibi
kına mevkiidir. Bunlardan mâ‘adâ beden aksâmı ise esasen açılmaz.
Bunlardan bazıları hazf-i muzâf veya zikr-i hâl irâde-i mahal ile
“mevâki‘-i1 ziynet” takdîrinde bir mecaz gözetmiştir. Buna karîne olarak
da kadının bedeninden ayrı olarak o ziynetlere haddizâtında nazar
etmek ve alıp satmak bi’l-ittifak câiz ve mubah olduğunu dermiyan
etmişlerdir. Bazıları da yine bu karîne ile kadının esas ziyneti, vücûdunun
mehâsin-i hilkati ve sun‘î ziynetten gaye de bedenin tezyîni olduğunu
nazar-ı i‘tibâra alarak bu ziynetten murad mücerred beden olduğuna
kāil olmuşlar ve kadınların birçoğu sun‘î ziynetten vâreste bulunmakla
mümtaz oldukları hâlde zînet-i hılkiyenin umûmunda bulunması ve her
kadın bedeninin nefsinde bir ziynet olması hükmün umûmiyeti hakkını
îfâ nokta-i nazarından bu tahsîsin bir müeyyidi olduğunu söylemişler ve
bu suretle şu mânayı vermişlerdir: Kadınlar, hilkaten ziynetleri demek
olan bedenlerinin hiçbir tarafını açmasınlar.
Doğrusu hılkī olan mehâsine “ziynet” tâbirinden ziyade “cemâl”
ıtlâkı müte‘âref ve “ziynet” tâbiri sun‘î tekellüfât ile tezyin olunan
ِ ِ
ِ ٓاﻟﻨﺴ
ِ
ِ َّ ُزﻳ ِ َﻦ ﻟِﻠﻨ
levâhıkta meşhur ise de [3505] ﻴﻦ
َ ﺎء َوﺍ ْﻟﺒَ ۪ﻨ
ُّ ﺎس ُﺣ
َ ّ ﺐ اﻟ َّﺸﻬَ َﻮﺍت ﻣ َﻦ
ّ
ِ ﻀﺔ
ِ [ َوﺍ ْﻟﻘَﻨَﺎ ۪ﻃﻴﺮِ ا ْﻟ ُﻤﻘَ ْﻨﻄ ََﺮ ِ ِﻣ َﻦ اﻟﺬ ََّﻫÂl-i İmrân 3/14] medlûlünce “ziynet”
َّ ﺐ َوﺍ ْﻟ ِﻔ
mefhûmunun hılkīye de sun‘îye de şâmil olduğunda şüpheye mahal
yoktur. Ziynet ve cemâlin hakkı da tecellîsini ehline hasredip ağyârdan
gizlenmektir.
Hüsn olsa da vâcibü’t-tecellî
Ağyârına gösterir mi Hurşîd

Gizler onu hak nikāb içinde
Dîdârını hiç o tâb içinde

{ }اِ َّﻻ َﻣﺎ ﻇ َﻬَ َﺮ ِﻣ ْﻨﻬَﺎAncak zâhir olanı başka A o ziynetlerden dışa
gelen örtülse bile zuhûru tabîî olanı bu hükümden müstesnâ ve
başka bir hükme tâbi‘dir ki bunlar örtünün dış tarafıyla el ve yüz
ziynetleridir. Zira örtünün kendisi de kadının bir ziynetidir. Tabîîdir
ki bunun dışı zâhir olacaktır. El ve yüzün de namazda zuhûru âdettir.
1

B: “mevki -i”.
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Müsned-i Ebî Dâvûd’da rivayet edildiği üzere Aleyhissalâtü vesselâm
Hazret-i Esmâ’ya “yâ Esmâ, kadın bülûğa erince ondan görülebilecek
olan ancak şudur” buyurmuş ve kendi vech-i mübarekine ve keff-i
sa‘âdetlerine işaret eylemiştir.1 İş yaparken, lâzım olan eşyâyı tutarken
ve hatta örteceğini örterken bile elin açılması lâbüd olduğu gibi zarûrî
olan rü’yet ve teneffüs hasebiyle yüzün diğerleri gibi setrinde harec
vardır. Bir de şehadette, muhakemede, nikâhta yüzün açılmasına ihtiyaç
vardır. Binâen‘aleyh zarûretler kendi mikdarınca takdir olunmak üzere
bunların zuhûrunda beis yoktur. Fakat bunlardan mâ‘adâsının açılması,
görünmesi, bakılması haram, nâmahremden setri lâzımdır.
Buyuruluyor ki 2{}و ْﻟﻴَ ْﻀﺮِ ْﺑ َﻦ ﺑ ِ ُﺨ ُﻤﺮِﻫِ َّﻦ َﻋﻠٰﻰ ُﺟﻴُﻮﺑِﻬِ َّﻦ
َ ve baş örtülerini
yakalarının üzerine vursunlar A başlarını, saçlarını, kulaklarını,
boyunlarını, gerdanlarını, sînelerini açık tutmayıp bu suretle sımsıkı
örtünsünler ve o hâlde bu emri îfâ edebilecek baş örtüsü kullansınlar.
Müfessirînin [3506] nakline göre câhiliye kadınları da hiç baş örtüsü
kullanmaz değillerdi. Fakat yalnız enselerine bağlar veya arkalarına
bırakırlar, yakaları önden açılır, gerdanları ve gerdanlıkları münkeşif
olurdu, ziynetleri görünürdü. Demek ki son zamanlarda asrîlik sayılan
gerdan-küşâlık böyle eski bir câhiliyet şi‘ârı idi. İslâm böyle açıklığı
nehyedip baş örtülerinin yakalar üzerine vurulmasını emr ile tesettürü
farz kılmıştır. Görülüyor ki bu emirde tesettürün yalnız vücûbu değil,
bir sûret-i mahsûsası da gösterilmiştir ki kadın edeb ve nezâhetinin en
dilnişîn ifadesi bundadır.
Görülüyor ki bu emir, hâne hâricinde veya dâhilinde diye takyid
edilmemiştir. Bu cihetle mutlaktır. Ancak zâhir istisnâ edildiği gibi,
gizlenen ziynetlere nazarın3 helâl olanları da istisnâ ile bu tesettürün
1

2
3

Ebû Dâvûd, Libâs, 34:
ِ
ِ
: وﻗﺎل،رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﱠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ُ ض ﻋﻨﻬﺎ
ٌ َﺎب ِرﻗ
ْ ،ﺎق
َ َ أن أﲰﺎء:ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ
ٌ َﺑﻨﺖ أﰊ ﺑ ْﻜ ِﺮ َد َﺧﻠَﺖ ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﱠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻋﻠﻴﻬﺎ ﺛﻴ
َ ﻓﺄﻋَﺮ
ِ.»ﻳﺎ أﲰﺎء إن اﳌﺮأ َة إذا ﺑﻠَﻐﺖ اﻟْﻤ ِﺤﻴﺾ ﱂ ﻳﻀﻠُﺢ أن ﻳﺮى ِﻣْﻨﻬﺎ إﻻ ﻫﺬا وﻫﺬا« وأﺷﺎر إﱃ وﺟﻬﻪ وﻛﻔﱠﻴﻪ
ْ
َ َ
ُ
ُ
“Humur”, “himâr”ın cem‘idir ki baş örtüsü demektir. “Cüyûb” da “ceyb”in cem‘i, “ceyb” de elbisenin
yakasıdır [Müellifin notu].
B: “nazaran”.
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vücûbu nâmahreme karşı olduğunu anlatmak için bu vücûbun kuvvet
ü ehemmiyetini göstermek üzere bir daha tekid ile buyurulmuştur ki:
Öyle örtünsünler {ﻳﻦ ز۪ﻳﻨَﺘَ ُﻬ َّﻦ
َ }و َﻻ ﻳُ ْﺒ ۪ﺪ
َ ve ziynetlerini izhar etmesinler A açık
ِ
ِ
ِ
ِ
bırakmasınlar { }ا َّﻻ ﻟ ُﺒ ُﻌﻮﻟ َﺘﻬ َّﻦancak kocalarına { }اَ ْو ٰاﺑَٓﺎﺋِﻬِ َّﻦveya kendi atalarına
A yani babalarına, dedelerine ki amca ile dayı da nikâh düşmemek
ِ ٓ َ  }اَو ٰاﺑveya1 kocalarının atalarına
itibariyle bunlara mülhaktır {ﺎء ﺑُ ُﻌﻮﻟ َِﺘﻬِ َّﻦ
ْ
ِ َ }اَو اَﺑﻨveya kocalarının oğullarına
{ }اَ ْو اَ ْﺑﻨَ ٓﺎﺋِﻬِ َّﻦveya kendi oğullarına {ٓﺎء ﺑُ ُﻌﻮﻟ َِﺘﻬِ َّﻦ
ْ ْ
{ }اَ ْو اِ ْﺧ َﻮﺍﻧِﻬِ َّﻦveya kendi biraderlerine { }اَ ْو ﺑ َ ۪ﻨ ٓﻲ اِ ْﺧ َﻮﺍﻧِﻬِ َّﻦveya biraderlerinin
oğullarına { }اَ ْو ﺑ َ ۪ﻨ ٓﻲ اَ َﺧ َﻮﺍﺗِﻬِ َّﻦveya hemşirelerinin oğullarına { }اَ ْو ﻧ ِ َﺴٓﺎﺋِﻬِ َّﻦveya
kendi kadınlarına A mü’minâtın kadınları yani Müslüman kadınlar veya
hizmet veya sohbetlerinde ihtisâsı bulunan kadınlardır.
[3507] Demek ki husûsiyetini tanımadıkları yabancı kadınlara da
açılmaları câiz olmayacaktır. Eslâf-ı müfessirînin ekserîsi demişlerdir
ki: “Mü’minâtın kendi nisâsı” demek kendi dinlerinde olan Müslüman
kadınlar demektir. Binâen‘aleyh Müslüman kadınları gayr-i müslim
kadınlara açılmamalıdırlar. Fakat bir kısım da bunu istihsâna haml
eylemiş ve “mü’minâtın nisâsı” hizmet veya sohbetlerinde bulunan
gerek müslime ve gerek gayr-i müslime kadın cinsi demek olduğuna
zâhib olmuştur ki Fahreddin Râzî buna “mezheb budur” demiş,
evvelki ahvat bu ise evfaktır. {ﺖ اَ ْﻳﻤَﺎﻧُﻬُ َّﻦ
ْ َ }اَ ْو َﻣﺎ َﻣﻠَﻜVeya ellerinin mâlik
2
ِ
ِ
ِ
ِ
olduğu câriyelerine {اﻻ ْرﺑَﺔ ﻣ َﻦ اﻟﺮِ َﺟﺎ ِل
ْ ﻴﻦ ﻏَ ْﻴﺮِ اُو۬ﻟﻲ
َ  }اَوِ اﻟﺘَّﺎﺑ ِ ۪ﻌveya ricâlden irbe
ّ
sâhibi olmayan tâbi‘lere A yani kadına ihtiyaç duymaz olmuş, şehveti
kalmamış sulehâdan ihtiyarlar veya ma‘tuhlar veya kadın işini bilmez,
sade yemeklerinin fazlasından yemek için şunun bunun arkasına takılır
ebleh3 gürûhu miskinler veyahut erkekliği yok hilkaten innîn uşaklar,
bunda iğdiş ve mecbûbun yani erkeklik uzvu kat‘ edilmiş olanların
da dâhil olacağını zannedenler olmuş ise de Tefsîr-i Keşşâf’ta ve Ebû
Hayyân’da zikrolunduğu üzere İmâm-ı A‘zam Ebû Hanîfe hazretleri
indinde bunları istihdam etmek, tutmak, alıp satmak helâl olmaz.
1
2
3

B: “veyahut”.
H: “Veya mâlik oldukları”.
M ve B -“ebleh”.
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Bunları imsak seleften hiçbirinden menkul değildir.1 Çünkü bunda
cübb ü ihsâya teşvik vardır. Hâlbuki müsle haramdır.
ِ ٓاﻟﻨﺴ
ِ ِ
{ﺎء
َ  }اَوِ اﻟ ِﻄّ ْﻔ ِﻞ اﻟ َّ۪ﺬVeya kadınların avretlerine
َ ّ ﻳﻦ ﻟ َْﻢ ﻳ َ ْﻈﻬَ ُﺮوﺍ َﻋﻠٰﻰ َﻋ ْﻮ َرﺍت
vâkıf olmayan veya güçleri yetmeyen çocuklara müstesnâ A buraya
kadar zikredilen on iki müstesnâya da bir dereceye kadar ziynetlerini
izhar edebilirler.
Evvelâ kocalar için bedenlerinin cemî‘ine nazar helâldır. Çünkü
ziynetten maksud onlardır.
Sâniyen zikrolunan mahremlerine mu‘tad olan [3508] ziynet
mevkilerinden yüz, el ve ayaklarla iş ve hizmet esnasında açılan başını,
saçını, kulaklarını, boynunu, kollarını, inciklerini açabilir. Onların da
bunlara nazarları helâldir. Çünkü yakınlıkları hasebiyle ihtilâtları çoktur
ve fitne melhuz değildir. Fakat karnını ve sırtını göstermek câiz değil,
ârsızlıktır.
Sâlisen erkeğin erkeğe karşı olduğu gibi kadının kadına karşı avreti
de göbekten dize kadardır. Mâ‘adâsına nazarı câizdir.
Râbi‘an ricâlden irbesiz tâbi‘ler teessür duymamak ve fitne melhuz
olmamak itibariyle nazarları mehârime şebîhtir.
Hâmisen çocuklar gayr-i mükelleftir. Ancak idrâki nisbetinde edep
öğretilmek gerektir.
Sâdisen bu emr-i tesettür, esir cariyeler hakkında değil, hür olan
mü’minât hakkındadır.
İşte böyle hür kadınların bu müstesnâlardan başkasına ziynetlerini
göstermemeleri kendi iffet ve sıyânetleri ve hüsn-i iktisadları nokta-i
nazarından gayet mühim olduğu gibi yabancı ricâli müteessir etmemek,
günaha sokmamak, edeb ü iffet telkin etmek nokta-i nazarından da çok
mühim olduğundan bilhassa bu noktayı da iş‘âr ve tesettür emrinin
1

Zemahşerî, el-Keşşâf, III, 232; Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, VIII, 35:
. وﱂ ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻦ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ إﻣﺴﺎﻛﻬﻢ، ﻻ ﳛﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﳋﺼﻴﺎن وإﻣﺴﺎﻛﻬﻢ وﺑﻴﻌﻬﻢ وﺷﺮاؤﻫﻢ:وﻋﻨﺪ أﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ
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kuvvet ü şümûlünü bir daha ihtar siyâkında yürüyüş tavırlarının dahi1
ıslâhı için buyuruluyor ki: {}و َﻻ ﻳ َ ْﻀﺮِ ْﺑ َﻦ ﺑِﺎ َْر ُﺟﻠِﻬِ َّﻦ ﻟ ِ ُﻴ ْﻌﻠَﻢَ َﻣﺎ ﻳُ ْﺨ ۪ﻔ َ ِﻣ ْﻦ ز۪ﻳﻨَ ِﺘﻬِ َّﻦ
َ Ve
gizledikleri ziynetleri bilinmek için ayaklarını vurmasınlar. A Yani baştan
ayağa örtündükten başka yürürken de edeb ü vakar ile yürüsünler, örtüp
gizledikleri sun‘î veya hılkī ziynetler bilinsin diye bacak oynatıp ayak
çalmasınlar, çapkın yürüyüşle nazar-ı dikkati celbetmesinler; çünkü
erkekleri tahrik eder, şüphe uyandırır. Fakat unutulmamak lâzım gelir ki
kadının bu babda muvaffakiyeti daha evvel erkeklerin iffeti ve vazifelerine
dikkati ve cemiyette [3509] olanların himmeti ile mütenâsib, bunlar
da Allah’ın inayeti ile kāimdir. Onun için bu noktada Resûlullah’tan
umûma telvîn-i hitab ve ricâli nisâya tağlib tarîkiyle buyuruluyor ki:
ِ ّٰ َ ِ }وﺗُﻮﺑ ٓﻮﺍ اVe ey mü’minler, Allah’a
{ﻮن
َ ﻮن ﻟ َﻌَﻠَّﻜُ ْﻢ ﺗُ ْﻔﻠِ ُﺤ
َ ﻴﻌﺎ اَﻳُّﻪَ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ُﻨ
ً اﻪﻠﻟ َﺟ ۪ﻤ
ُ َ
tevbe ediniz ki felah bulabilesiniz. A Demek ki bozuk bir cemiyette felah
ümid olunmaz, cemiyetin bozukluğu da kadınlardan evvel erkeklerin
kusurundandır. Binâen‘aleyh başta erkekler olmak üzere erkek dişi
bütün mü’minler imana yaramayan ve câhiliyet âsârı olan kusurlarından
tevbe ile Allah’a dönüp Allah’ın inayetine ilticâ ve emirlerine itinâ
etmelidirler ki mecmû‘u felah bulabilsinler. O hâlde umûmun felâhı
nokta-i nazarından evliyâ-yı umûr ve alâkadar efrâd şu emirlere de itina
etmelidir:

ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ َﻴﻦ ِﻣﻦ ِﻋﺒ
ْ َوﺍ َ ْﻧ ِﻜ ُﺤﻮﺍ
ّٰ ـﺮٓﺍءَ ﻳُ ْﻐ ِﻨﻬِ ُﻢ
ٰ َ اﻻ َﻳ
َ ﺎدﻛُ ْﻢ َوﺍ َﻣٓﺎﺋﻜُ ْﻢ ۜ ا ْن ﻳَﻜُﻮﻧُﻮﺍ ُﻓ َﻘ
ْ َ ﺍﻟﺼﺎﻟ ۪ﺤ
ُاﻪﻠﻟ
َّ ﺎﻣﻰ ﻣ ْﻨﻜُ ْﻢ َو
ِ َ ﴾ و ْﻟﻴﺴﺘَﻌ ِﻔ ِﻒ اﻟ َّ۪ﺬﻳﻦ َﻻ ﻳ ِﺠ ُﺪ٣٢﴿ ﺍﺳﻊ ﻋ ۪ﻠﻴﻢ
ّٰ ﺎﺣﺎ َﺣ ّٰﺘﻰ ﻳُ ْﻐ ِﻨﻴَ ُﻬ ُﻢ
ّٰ ِﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻀﻠِ ۪ﻪ ۜ َو
ً َون ﻧﻜ
ٌ َ ٌ ِ ﺍﻪﻠﻟُ َو
َ َ
ْ َْ َ
ُاﻪﻠﻟ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َ ﻳﻦ ﻳَﺒﺘَ ُﻐ
ﺮﺍ
ۗ ً ﻮﻫ ْﻢ اِ ْن َﻋﻠِ ْﻤ ُﺘ ْﻢ ۪ﻓﻴ ِﻬ ْﻢ َﺧ ْﻴ
ْ َﺎب ﻣﻤَّﺎ َﻣﻠَﻜ
ْ َ ﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻀﻠ ۪ﻪ ۜ َوﺍﻟ َّ۪ﺬ
ُ ﺖ اَ ْﻳ َﻤﺎﻧُﻜُ ْﻢ ﻓَﻜَﺎﺗ ُﺒ
َ َﻮن ا ْﻟﻜﺘ
ِ ِ َﻜﻢ ﻋﻠَﻰ ا ْﻟ ِﺒﻐ
ﻨﺎ
ُ اﻪﻠﻟِ اﻟ َّـ ۪ﺬ ٓي ٰا ٰﺗﻴ
ّٰ ﻮﻫ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َﻣﺎ ِل
ً ٓﺎء ا ْن اَ َر ْد َن ﺗ َ َﺤ ُّﺼ
َ ْ ُ ِ ﻜ ْﻢ ۜ َو َﻻ ﺗُ ْﻜﺮِ ُﻫﻮﺍ ﻓَﺘَﻴَﺎﺗ
ُ َُو ٰﺍﺗ
ِ ِ ِ
ِ ّٰ ﻟِﺘَﺒﺘَﻐﻮﺍ ﻋﺮض ا ْﻟﺤﻴﻮ ِ اﻟ ُّﺪﻧﻴﺎ ۜ وﻣﻦ ﻳ ْﻜﺮِﻫﻬ َّﻦ ﻓَﺎِ َّن
﴾٣٣﴿ ﻴﻢ
َٰ َ َ َ ُ ْ
ٌ ﻮر َر ۪ﺣ
ٌ اﻪﻠﻟ َ ﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌﺪ ا ْﻛ َﺮﺍﻫﻬِ َّﻦ ﻏَ ُﻔ
ُْ ُ ْ َ َ َ ْ
1

H: “da”.
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[3510] Meâl-i Şerîfi
Bir de sizden olan dulları ve kölelerinizden, câriyelerinizden sâlihleri
evlendirin. Eğer fukara iseler Allah onlara fazlından gınâ verir. Allah
Vâsiʿdir, Alîm’dir (32). Bir nikâha çare bulamayanlar, Allah kendilerine
fazlından bir gınâ verinceye kadar iffetli kalmaya çalışsınlar.
Memlüklerinizden mükâtebe isteyenleri de eğer kendilerinde bir
hayır biliyorsanız hemen kitâbete kesin ve onlara Allah’ın size verdiği
malından verin ve dünyâ hayâtın geçici metâʿını kazanacaksınız diye
câriyelerinizi fuhşa ikrah etmeyin, hele iffetli olmak isterlerse. Her
kim de onları ikrah ederse şüphesiz Allah onlara ikrahlarından sonra1
Gafûr’dur, Rahîm’dir (33).
{ﺎﻣﻰ ِﻣ ْﻨﻜُ ْﻢ
ْ }وﺍ َ ْﻧ ِﻜ ُﺤﻮﺍ
ٰ َ اﻻ َﻳ
َ A “Eyâmâ” “eyâyim”den maklub olarak
“eyyim”in cem‘idir. “Eyyim” gerek bikr, gerek seyyib olsun zevci
olmayan dişiye ve zevcesi olmayan erkeğe denir ki biz buna “bekâr”
diyoruz. Bundan başka “eyyim” hür kadına ve bir kimsenin kızı,
hemşiresi, teyzesi gibi yakın hısımına da ıtlak edilir ki bu iki mânaca
lisânımızda mukabilini bilmiyoruz. Âyette bu mânalara da delâlet yok
değildir.  ِﻣ ْﻨﻜُ ْﻢkaydı ile “ibâd” ve “imâ”ya tekabülü bu cihete temas eder.
Fakat bunlar ayrıca tasrih edildiğinden hep müfessirîn “eyâmâ” lafzında
esas ve e‘am olan evvelki mânayı ahzetmişlerdir. O hâlde meâl şu olur:
ِ
ِ َﻴﻦ ِﻣﻦ ِﻋﺒ
Siz hür mü’minlerden kadın ve erkek hür bekârları ﺎد ُﻛ ْﻢ
َ
ْ َ ﺍﻟﺼﺎﻟ ۪ﺤ
َّ }و
ِ
ِ
{ َوﺍ َﻣٓﺎﺋﻜُ ْﻢve kölelerinizden, halayıklarınızdan sâlihleri velâyet-i hâssa ve
âmmeniz hasebiyle evlendiriniz A nikâhlarına müsaade ve mu‘âvenet2
ediniz ki [3511] ihmal yüzünden fenalığa düşmesinler. Zira nikâh bekāyı nev‘in menâtı olmak haysiyetiyle bizzat maksud olduğu gibi, cemiyeti
ifsad ve nesli ifnâ eden sifahtan zecr eder bir hayırdır, bir ihsandır3
()إﺣﺼﺎن. Binâen‘aleyh bunu teshil ve teksir etmek de mühim bir hayır ve
evliyâ-yı umûra mühim bir vazifedir. Görülüyor ki burada memlükler
1
2
3

H -“ikrahlarından sonra”.
B -“ve mu âvenet”.
H: “ihsânıdır”.
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kısmında salâh kaydı tasrih edilmiş, hürler kısmında edilmemiştir. Zira
mü’minlere yakışan, asl olan salâhtır. Ve burada “salâh”ın mânası, ahlâkī
salâh ile beraber nikâha ve hukūk-ı nikâha kābiliyettir.
Bu hususta ilk evvel mâlî kudreti ileri sürmek isteyenlere karşı
buyuruluyor ki: {اﻪﻠﻟُ ِﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻀﻠِ ۪ﻪ
ّٰ  }اِ ْن ﻳَﻜُﻮﻧُﻮﺍ ﻓُﻘَـﺮَٓﺍءَ ﻳُ ْﻐ ِﻨﻬِ ُﻢEğer fukarâ iseler, Allah
onları fazlından iğnâ eder. A Binâen‘aleyh iki taraftan biri yalnız fakrı
bahane ederek imtinâ‘ etmesin, Allah’ın fazlından ümidini kesmesin,
nikâh ile bekârlıktaki ihtiyaçların mühim kısmından gınâ hâsıl olur.
1
ِ ﺍﻪﻠﻟ َو
{ﺍﺳ ٌﻊ
َ Ve Allah Vâsi‘dir. A Keremi çok, kudreti geniş bir ganîdir.
ُ ّٰ }و
Dilediğine ümid edilmedik yerden fazl u keremiyle rızk u vüs‘at verir.
Fakat mecbûrî değil, dilerse verir2 {ﻴﻢ
ٌ }ﻋ ۪ﻠ
َ Alîm’dir. A Kimine çok, kimine
ِ َ  }و ْﻟﻴﺴﺘَﻌ ِﻔ ِﻒ اﻟ َّ ۪ﺬﻳﻦ َﻻ ﻳ ِﺠ ُﺪNikâha
az verdiğinin hikmetini de bilir. {ﺎﺣﺎ
ً َون ﻧﻜ
َ َ
ْ َْ َ
imkân bulamayanlar da A teşebbüs ettiği hâlde nikâh için lâzım olan
esbâbı tedarik edemeyen ve mu‘âvenet göremeyen bekârlar da }ﺣ ّٰﺘﻰ ﻳُ ْﻐ ِﻨﻴَ ُﻬ ُﻢ
َ
۪{اﻪﻠﻟُ ِﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻀﻠِﻪ
ّٰ Allah kendilerini iğnâ edinceye kadar iffetini muhafazaya
ِ
ِ َ ﻳﻦ ﻳَﺒﺘَ ُﻐ
çalışsın {}و
ْ َﺎب ﻣﻤَّﺎ َﻣﻠَﻜ
َ ve A bu cümleden olarak {ﺖ اَ ْﻳ َﻤﺎﻧُﻜُ ْﻢ
ْ َ }اﻟ َّ۪ﺬ
َ َﻮن ا ْﻟﻜﺘ
ِ
memlüklerinizden kitâbete kesişmek arzu edenleri [3512] ﻮﻫ ْﻢ اِ ْن
ُ }ﻓَﻜَﺎﺗ ُﺒ
{ﺮﺍ
ً  َﻋﻠِ ْﻤ ُﺘ ْﻢ ۪ﻓﻴﻬِ ْﻢ َﺧ ْﻴeğer kendilerinde bir hayır biliyorsanız hemen mükâtebe
ediniz.
“Mükâtebe” kitâbete kesişmek ve memlûkün te’diyesini taahhüd
ettiği bir bedel mukabilinde âzâd olmak üzere kendisini efendisinden
satın alması akd u mukavelesidir ki bedeli te’diye edince3 âzâd olur.
4
{ﻜ ْﻢ
ُ اﻪﻠﻟِ اﻟ َّـ ۪ﺬ ٓي ٰا ٰﺗﻴ
ّٰ ﻮﻫ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َﻣﺎ ِل
َ Ve onlara Allah’ın size verdiği malından
ُ ُ}و ٰﺍﺗ
ِ ٓﺎء اِن اَرد َن ﺗَﺤﺼ
veriniz {ض ا ْﻟ َﺤ ٰﻴﻮ ِ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ
ً ُّ َ ْ َ ْ ِ َ}و َﻻ ﺗُ ْﻜﺮِ ُﻫﻮﺍ ﻓَﺘَﻴَﺎﺗِﻜُ ْﻢ َﻋﻠَﻰ ا ْﻟ ِﺒﻐ
َ
َ ﻨﺎ ﻟﺘَ ْﺒﺘَﻐُﻮﺍ َﻋ َﺮ
Ve genç câriyelerinizi tahassun isterlerken hayât-ı dünya arazını
kazanmanız için âlüfteliğe ikrah etmeyiniz. A Yani iffet arzu ederlerken
fâni dünya metâ‘ı, para pul kazanmak için zorla fuhşa sevketmeyiniz.
Rivayet edildiğine göre münafık Abdullah b. Übey b. Selül altı
1
2
3
4

H: “Atâsı”.
B -“Fakat mecbûrî değil, dilerse verir”.
B: “edilince”.
B +“malından”.
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câriyesini ikrah ile zinaya sevkediyordu. İkisi gelip Resûlullah’a şikayet
ettiler, bu âyet nâzil oldu.1 Bu cümlenin mâkabline olan irtibâtıyla
fehvâsı da şu mânayı iş‘âr eder:
İşte yukarıki emirleri ihmal etmek ehl-i iffeti böyle kerhen zinaya
sürüklemeye yakın fecaate müncer olur. O hâlde günah kimin? İkrah
edenin mi, ikrah olunanın mı, ikisinin de mi? {}و َﻣ ْﻦ ﻳُ ْﻜﺮِ ْﻫ ُﻬ َّﻦ
َ Onları her
ِ
ِ
ِ
kim ikrah etse {اﻪﻠﻟ َ ﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ا ْﻛ َﺮﺍﻫﻬِ َّﻦ
ّٰ  }ﻓَﺎِ َّنşüphe yok ki Allah, onlar ikrah
olunduktan sonra A yani o câriyeler râzı olmayıp kerhen sürüklendikten
sonra bu bîçârelere {ﻴﻢ
ٌ ﻮر َر ۪ﺣ
ٌ  }ﻏَ ُﻔGafûr’dur, Rahîm’dir. A Yani yapılan fiilin
ikrah eden için de edilen için de günah olduğunda şüphe yok. Fakat ikrah
olunan bîçâreler, bu günaha râzı olmayıp kerhen sürüklendiklerinden
dolayı mâzurdurlar. Ve Gafûr Rahîm olduğunda [3513] şüphe olmayan
Allah indinde mağfiret ve rahmete şâyândırlar. Binâen‘aleyh bu bîçârelere
acımalı, halâsları için yardım etmelidir. Lâkin ikrâhı tav‘an yapanlar
sûrenin başında geçtiği üzere acınmaya lâyık olmayıp râzı olduğu
azâbın günahına müstahik oldukları gibi, ikrah edenin de bütün vebâli
yüklenerek azîm azab ve nefrîne müstahik olduğunu ihtâra hâcet yoktur.

ِ
ِ
ٍ َﺎت ُﻣﺒَ ِﻴﻨ
ٍ َ ﻜ ْﻢ ٰاﻳ
﴾٣٤﴿۟ ﻴﻦ
ُ ِ ﻳﻦ َﺧﻠ َ ْﻮﺍ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠ
ُ َوﻟ َ َﻘ ْﺪ اَ ْﻧ َﺰ ْﻟـﻨَ ٓﺎ اِﻟ َْﻴ
َ ﻜ ْﻢ َو َﻣ ْﻮ ِﻋﻈَﺔ ً ﻟ ْﻠ ُﻤﺘ َّ ۪ﻘ
َ ﺎت َو َﻣﺜَ ًﻼ ﻣ َﻦ اﻟ َّ ۪ﺬ
ّ
Meâl-i Şerîfi
Kasem olsun ki size beyan edici âyetler ve sizden evvel geçenkilerinki
kabîlinden bir mesel ve müttakīler için bir mevʿiza indirdik (34).
Bu âyet, mâkabli ile mâba‘dine bir bend âyetidir. Ki sûrenin evvelini
hatırlatarak mûcebince bir daha tezekküre davetten sonra mâba‘dine bir
temhiddir. Mazmûnu bütün Kur’an’a sâdık olmakla beraber evvelemirde
1

Sa lebî, el-Keşf ve’l-beyân, XIX, 233; Zemahşerî, el-Keşşâf, III, 239. Krş. Tefsîru Mücâhid, s. 492; Mukâtil
b. Süleymân, III, 198; Müslim, Tefsîr, 26:
 ﻓﺠﺎءﺗﻪ. ﻣﻌﺎذة وﻣﺴﻴﻜﺔ وأﻣﻴﻤﺔ وﻋﻤﺮة وأروى وﻗﺘﻴﻠﺔ: ﻧﺰﻟﺖ ﰲ ﺳﺖ ﺟﻮار ﻟﻌﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﰊ ﻛﺎن ﻳﻜﺮﻫﻬﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻧﺎ وﻳﺄﺧﺬ أﺟﻮرﻫﻦ وﻫﻦ:وﻗﺎل ﻣﻘﺎﺗﻞ
 ﻓﺄﺗﺘﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ، وﺣﺮم اﻟﺰﻧﺎ، واﷲ ﻻ ﻧﻔﻌﻞ ﻗﺪ ﺟﺎءﻧﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺎﻹﺳﻼم: ﻓﻘﺎﻟﺘﺎ، ارﺟﻌﺎ ﻓﺎزﻧﻴﺎ: وﺟﺎءت أﺧﺮى ﺑُِﱪد ﻓﻘﺎل ﳍﻤﺎ،إﺣﺪاﻫﻦ ذات ﻳﻮم ﺑﺪﻳﻨﺎر
ِ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﺷﻜﺘﺎ إﻟﻴﻪ؛ ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
.ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ
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bu sûreye aittir. Fi’l-vâki‘ sûrenin bidâyetinde tenbih buyurulduğu üzere
buraya kadar Allah’ın emrettiği birtakım ahkâm ile hakk u hakīkatı tebyin
eden âyetler ve ibret alınacak acîb1 bir kıssa ve müttakīler için felah nûrları
ِ
saçan büyük bir nasihat ve mev‘iza inzal buyurulmuştur. ﻳﻦ
َ }و َﻣﺜَ ًﻼ ﻣ َﻦ اﻟ َّ۪ﺬ
َ
ِ
ِ
{ َﺧﻠ َ ْﻮﺍ ﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠﻜُ ْﻢVe sizden evvel geçenlerinki kabîlinden bir mesel A ibret
için temsil olunacak acîb bir kıssa, bir destân-ı ibret, bununla Kur’ân’ın
birer misâl-i [3514] ibret olan acâib kıssalarına ve temsîlât-ı belîğasına
işaret olunmakla beraber bilhassa ifk kıssasının âlemde ilk vâki‘ olmuş bir
hâdise olmadığı ve meselâ Hazret-i Yûsuf ve Hazret-i Meryem kıssalarında
sebkettiği vechile mâzîde geçen büyük zevâtın da buna mümâsil iftira ve
bühtanlara mâruz olmuş bulundukları ve bu ibtilâların onlar hakkında
bir şer değil, şanlarını yükselten bir hayr olduğu müttakīlere bir mev‘iza
olmak için ihtar edilerek zihinler gönüller tenvir edilmiş ve o zulmetler
içinde bu ilâhî tenvir ve tebyîne terettüb eden nûrâniyet, ber vech-i âtî
Nûr Âyeti’nin temsîline bir âyine-i tecellî kılınmıştır.
Anladınız ya:

ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ اَ ّٰﻪﻠﻟ ﻧُﻮر اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
ْ ﺍت َو
ُﺎﺟﺔ
ُّ َﺎﺟﺔٍ ۜ ا
َ ﻟﺰ َﺟ
َ ﺎح ۪ﻓﻲ ُز َﺟ
ُ َﺎح ۜاَ ْﻟﻤ ْﺼﺒ
ٌ َض َﻣﺜَ ُﻞ ﻧُﻮرِ ۪ه ﻛَﻤ ْﺸ ٰﻜﻮ ۪ﻓﻴﻬَﺎ ﻣ ْﺼﺒ
َّ ُ ُ
ۜ ِ ﺍﻻ َْر

ِ
ٍ
ِ
ﻲء
ٌّ ِﺐ دُ ّر
َ َي ﻳُﻮﻗَ ُﺪ ﻣ ْﻦ َﺷ َﺠ َﺮ ُﻣﺒ
ُ ٓ ﺎرﻛَﺔٍ َز ْﻳ ُﺘﻮﻧَﺔٍ َﻻ َﺷ ْﺮﻗﻴَّﺔٍ َو َﻻ ﻏَ ْﺮﺑِﻴَّﺔٍ ۙ ﻳَﻜَﺎدُ َز ْﻳ ُﺘﻬَﺎ ﻳُ ۪ﻀ
ٌ َﻛَﺎَﻧَّﻬَﺎ ﻛَ ْﻮﻛ

ِ ّٰ وﻟ َﻮ ﻟ َﻢ ﺗَﻤﺴﺴﻪ ﻧﺎر ۜ ﻧﻮر ﻋﻠٰﻰ ﻧﻮرٍ ﻳﻬ ِﺪي
ِ ِ َ َاﻻ َْﻣﺜ
ﺎس
ْ ُاﻪﻠﻟ
ّٰ ب
َْ ۜ ُ َ ٌ ُ ٌ َ ُ ْ َ ْ ْ ْ َ
ُ ٓاﻪﻠﻟُ ﻟ ُﻨﻮرِ ۪ه َﻣ ْﻦ ﻳ َ َﺸ
ُ ِﺎء ۜ َو َ ْﻀﺮ
ۜ َّ ﺎل ﻟﻠﻨ
۪
ٍ ﴾ ۪ﻓﻲ ﺑُ ُﻴ٣٥﴿ ۙ ﻴﻢ
اﺳ ُﻤ ُﻪ ۙ ﻳُ َﺴ ّ ِﺒ ُﺢ ﻟ َُﻪ
ُ ِ ﺍﻪﻠﻟُ ﺑ
ّٰ ﻮت اَ ِذ َن
ّٰ َو
ٌ ﻜ ّ ِﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َﻋ ۪ﻠ
ْ اﻪﻠﻟُ اَ ْن ﺗُ ْﺮﻓَﻊَ َو ُ ْﺬכ ََﺮ ﻓﻴﻬَﺎ
ِ ﴾ رِﺟﺎل ۙ َﻻ ﺗ ْﻠﻬ۪ﻴﻬِﻢ ﺗِﺠﺎر و َﻻ ﺑﻴﻊ ﻋﻦ ِذ ْﻛﺮِ اﻪﻠﻟِ و ِﺍﻗﺎ ِم اﻟﺼﻠٰﻮ٣٦﴿ ﺍﻻٰﺻﺎ ِل
َ َ ّٰ
ۙ َ ْ ۪ﻓﻴﻬَﺎ ﺑِﺎ ْﻟ ُﻐ ُﺪ ّوِ َو
ُ ٌ َ
ْ َ ٌَْ َ ٌَ َ ْ
َّ
ِ
ِ ۪ ﻮن ﻳﻮﻣﺎ ﺗَﺘَ َﻘﻠ
ِ ٓ ََو ۪ﺍﻳﺘ
اﻪﻠﻟُ اَ ْﺣ َﺴ َﻦ
ْ ﻮب َو
ّٰ ﴾ ﻟِﻴَ ْﺠﺰِﻳ َ ُﻬ ُﻢ٣٧﴿ ۙ ﺎر
ُ ﺎء اﻟﺰَّ ٰﻛﻮ ۙ ﻳ َ َﺨ
ً ْ َ َ ﺎﻓ
ُ ﺍﻻ َْﺑ َﺼ
ُ َُّﺐ ﻓﻴﻪ ا ْﻟ ُﻘﻠ
ُ
ٍ ﺎء ﺑِﻐَ ْﻴﺮِ ِﺣ َﺴ
﴾٣٨﴿ ﺎب
ّٰ َﻣﺎ َﻋ ِﻤﻠُﻮﺍ َو َﺰ۪ﻳ َﺪ ُﻫ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻀﻠِ ۪ﻪ ۜ َو
ُ ٓﺍﻪﻠﻟُ ﻳ َ ْﺮ ُز ُق َﻣ ْﻦ ﻳ َ َﺸ
1

M ve B: “acayib”.
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[3515] Meâl-i Şerîfi
Allah, semâvât u Arz’ın nûrudur. Nûrunun temsîli sanki bir mişkât,
içinde bir misbah. Misbah bir sırçada1, sırça sanki bir kevkeb-i dürrî
(bir inci yıldız), mübarek bir ağaçtan tutuşturulur: Bir zeytinden ki ne
şarkīdir ne garbî, yağı hemen hemen ateş dokunmasa bile ziyâ verir.
Nûr üzerine nûr, Allah nûruna dilediğini hidâyet buyurur ve insanlar
için meseller darb eyler ve Allah her şeye Alîm’dir2 (35). O evlerde ki
Allah onların rifʿatlandırılmasına ve içlerinde isminin zikredilmesine
izin vermiştir3. Onlar da sabah ve akşam üstleri O’na4 tesbih ederler
(36). Nice erler5 ki ne ticaret ne beyʿ kendilerini zikrullahtan, namaz
kılmaktan, zekât vermekten alıkoymaz, kalblerin ve gözlerin kıvranacağı
günden korkarlar (37). Çünkü Allah kendilerine işledikleri amellerin
en güzeliyle ecir verecek, fazlından da ziyadesini bahşeyleyecekdir ve
Allah dilediğine hesapsız rızık verir6 (38).
ِ  }اَ ّٰﻪﻠﻟ ﻧُﻮر اﻟﺴ ٰﻤ َﻮAllah, semâvât u Arz’ın nûrudur. A Bütün
ِ ﺍﻻ َْر
{ض
ْ ﺍت َو
َّ ُ ُ
âlemi meydana koyan, kâinâtı gösteren, hakikati bildiren, gözleri
gönülleri şenlendiren O’dur. O olmasa idi hiçbir şey bulunmaz, hiçbir
hakikat sezilmez, hiçbir neş’e duyulmazdı.
Âlemdeki âyât-ı tecellînin en celîsi hiss ü idrâkimizi en çok istîlâ eden
rü’yetimizde bir âmil olan ziyâ [3516] hâdisesidir. Ziyânın gözümüze
temâsı ânında âfâkıyet ile enfüsiyetin telâkīsi hâlinde parlayan ve inbisat
ettiği ecsâmın sütûhunu izhar eden sâfî ve latif tecellîsine de “nûr” ıtlak
olunur ki ziyânın bir tezâhür-i mahsûsu olmak itibariyle ziyâdan farklı
ve bazen ona mukabil olarak kullanılır. Binâen‘aleyh “nûr” hüsn-i tecellî
1
2

3
4
5
6

B: “sirâcda”.
H: “Allah, semâvât u Arz’ın nûrudur. Nûrunun temsîli bir mişkât gibi ki içinde bir misbah. Misbah bir
sırçada, sırça sanki bir kevkeb-i dürrî, mübarek bir ağaçtan, ne şarkī ne garbî bir zeytinden tutuşturuluyor ki yağı hemen hemen ateş dokunmasa bile ziyâ verir. Nûr üzere nûr, Allah nûruna dilediğini hidâyet
eder buyurur ve insanlar için meseller darb eyler ve Allah her şeye Alîm’dir”.
H: “verdi”.
H: “O’nun için”.
H: “O mertler”.
H: “Bütün niyetleri Allah kendilerine işledikleri amellerden güzel ecir versin, fazlından da ziyadesini
bahşeylesin diyedir, Allah da dilediğine hesapsız rızık verir”.
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âyeti olan latif bir ziyâ tecellîsidir1. Ve bundan dolayı dâima makām-ı
medihte isti‘mâl olunur.
Ma‘amâfîh esası basarî zulmetin zıddı olan “nûr” mefhûmu Râgıb’ın
Müfredât’ında dediği gibi “ziyâ” mefhûmundan e‘amdır. Ziyâya ve
ziyânın şa‘şa‘a-i inkisârına ve aks-i ziyâya ıtlak edildiği gibi gerek hissî
ve gerek aklî her nevi zulmetlerin zıddı olarak vicdan ve basirette inkişaf
eden âfâkī ve enfüsî tecelliyâtın umûmuna da ıtlak olunur.2 Hatta Allah
teâlâ’ya velev mecâzen olsun “ziyâ” ıtlakı câiz olmadığı hâlde bu âyette
“Nûr” ism-i şerîfi vârid olmuştur. Hâlbuki Sûre-i En âm’ın3 başında
ِ َض َو َﺟﻌَ َﻞ اﻟﻈُّﻠُﻤ
ِ َ[ اَ ْﻟ َﺤﻤ ُﺪ ِ ّٰﻪﻠﻟِ اﻟ َّ ۪ﺬي َﺧﻠ َ َﻖ اﻟﺴ ٰﻤﻮ6/1] âyeti, Allah
ْ ﺍت َو
َﺎت َوﺍﻟﻨُّﻮر
َ ﺍﻻ َْر
ْ
َّ
nûrun kendisi değil, câ‘ili ve mukabili olan her nevi zulümat ile nûr
O’nun mec‘ûlü, ihdas ettiği eseri olduğunu bildirmişti ve nûru Allah’a
denk tutanları ﻮن
َ ُ ﻳﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮوﺍ ﺑ ِ َﺮﺑِّﻬِ ْﻢ ﻳ َ ْﻌ ِﺪﻟ
َ [ ﺛُﻢَّ اﻟ َّ۪ﺬ6/1] itâbıyla inzar eylemişti.
Binâen‘aleyh Allah’a “nûr” ıtlak edilirken bu noktadan gaflet edilmemek
ve müteşabih bir mâna murad olunduğunu bilmek lâzım gelir.
Evvelemirde bu iki âyetin mukayesesinden mütebâdir olan mâna
ِ  ﺟﺎﻋﻞ ﻧُﻮِر اﻟ ﱠﺴ ٰﻤﻮmeâlinde
ِ [ اَ ّٰﻪﻠﻟ ﻧُﻮر اﻟﺴ ٰﻤ َﻮen-Nûr 24/35], ض
ِ ﺍت َو ْﺍﻻ َْر
ِ ات َو ْاﻻَْر
ض
َّ ُ ُ
َ
ُ
olmasıdır. Onun için müfessirînin bir kısmı bunu ism-i fâ‘il sîgasıyla, ُﻣﻨـَﱢﻮُر
ِ  اﻟ ﱠﺴ ٰﻤﻮyani semâvât ve Arz’ı tenvir eden, gerek cismânî ve gerek rûhânî
ِ ات َو ْاﻻَْر
ض
َ
envâr ile nûrlandıran diye ifade etmişlerdir. Çünkü nûr, münevvirdir. Bu
ifade âyetteki nûrun hâdise mânasına değil, fâil mânasına ve semâvât u
Arz’a izâfeti mef‘ûlüne izâfet olduğunu göstermek itibariyle müfîd ise de
“münevvir”, nûrun câ‘ili olmak lâzım gelmeyeceği cihetle nâkıstır. Hâlbuki
[3517] Allah, nûrun câ‘ili olduğu mansustur. Bundan dolayı müfessirîn
burada daha birçok vecihler beyan etmişlerdir. Felâsife ve sûfiyye de işrak
nazariyesine temas eder gibi gördükleri bu âyet hakkında uzun bahisler
yapmışlar, hatta Gazzalî, bu âyetin tefsîri için Mişkâtü’l-envâr nâmında bir
eser tasnif eylemiştir ki bazı noktalarını hulâsa edelim, şöyle ki:
1
2
3

H: “latif bir tecellîdir”.
Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, s. 827-828.
H, M ve B: “Nisâ’nın”.
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“Nûr ismi lügatta Güneş’ten, Ay’dan, ateşten şu ecsâm-ı kesîfenin
zâhirlerine feyezan eden keyfiyete mevzû‘dur. Ve mâlumdur ki bu
keyfiyetin şeref ü faziletine ihtisâsı mer’iyyâtın bu sebeple zâhir ve
müncelî olması hasebiyledir. Sonra şu da mâlumdur ki işbu mer’iyyâtı
idrak etmek onların müstenîr olmalarına tevakkuf ettiği gibi, görecek
gözün vücûduna da tevakkuf eder. Çünkü mer’iyyât, müstenîr olduktan
sonra körlere zâhir olmaz. O hâlde rûh-i bâsıra, zuhur ve tecellî için
lâbüd bir rükün olmakta nûr-ı zâhire müsâvîdir. Sonra şu cihetle ona
müreccahtır da. Çünkü rûh-i bâsıra müdriktir, idrâk onunladır. Nûr-i
hâric ise müdrik değildir. Mâ-bihi’l-idrâk değil, belki mâ-inde’l-idrâktir.
Ve o hâlde izhar vasfı görülen nûrdan ziyade gören nûrun hakkıdır.
Bunun için ‘nûr’ ismini gören göz nûruna bilâ-tereddüd ıtlak ettiler
de ‘nûr-ı aynım’, ‘filânın nûr-i basarı zayıfladı’ ve a‘mâ olan hakkında
‘basarını kaybetti’ dediler. Bu sâbit olunca şunu da söyleyelim ki insanın
bir basarı bir de basîreti vardır. Basar, ziyâyı ve elvânı idrak eden zâhirî
gözdür. Basîret de kuvve-i âkıledir. Bu iki idrakten ikisi de müdrekin
zuhûrunu iktizâ eder. Binâen‘aleyh ikisi de nûrdur. Fakat nûr-ı aynda
bazı kusurlar saymışlardır ki nûr-ı akılda yoktur. Ezcümle kuvve-i bâsıra
kendisini ve idrâkini ve diğer mahsüsât-ı cüz’iye ile ma‘kūlât ve külliyâtı,
mâzî ve istikbâli göremediği hâlde kuvve-i âkıle hem kendini, hem
idrâkini, hem âlâtını, hem külliyâtı idrak eder. Ve bâsıra idrâkâtından
çok ilerilere ve derinliklere gider.
[3518] Binâen‘aleyh ‘nûr’ isminin idrâk-i basardan ziyade idrâk-i

aklîye evleviyeti sâbit olur. Bununla beraber envâr-ı akliye de kusurdan
tamamen sâlim değildir. Evvelâ ahvâlin selâmeti indinde husûlü vâcib
olan fıtrî ta‘akkulât, insan cevherinin levâzımından değildir. Beraber
doğmaz, bebek bunlara elbette âlim bulunmaz  اَ ْﺧ َﺮ َﺟﻜُ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﺑُﻄُﻮ ِن1ُﺍﻪﻠﻟ
ّٰ َو
ِ
ﻮن َﺷ ْﻴ ًٔـﺎ
َ [ اُﻣَّﻬَﺎﺗﻜُ ْﻢ َﻻ ﺗ َ ْﻌﻠ َ ُﻤen-Nahl 16/78] bu envâr-ı fıtriye sonradan hâsıl
olmaktadır. Buna ise elbette bir sebep lâzımdır. Bütün esbâb da nihâyet
Allah’a dayanır. Nazarî ta‘akkulâta gelince bunda da insanın fıtratına
1

H, M ve B: “”ﻫﻮ اﻟﺬي.
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ekseriya hata ârız olduğu muhakkaktır. Ve binâen‘aleyh akıl, bir hâdî
ve mürşide muhtaçtır. En yüksek mürşid ise Allah kelâmıyla enbiyâ
irşâdıdır. Ve fi’l-hakīka akl u basîret gözünde Kur’an âyetleri, basar
gözünde güneş nûru mesabesindedir. Güneşin ziyâsına ‘nûr’ denildiği
gibi Kur’an’a ‘nûr’ tesmiyesi evleviyettedir. Ve işte bununla ِﺎﻪﻠﻟ
ّٰ ِ ﻓَﺎ ِٰﻣ ُﻨﻮﺍ ﺑ
[ َورَ ُﺳﻮﻟ ِ ۪ﻪ َوﺍﻟﻨُّﻮرِ اﻟ َّـ ۪ﺬ ٓي اَ ْﻧﺰَ ْﻟﻨَﺎet-Teğâbün 64/8]1 ve ﺎن ِﻣ ْﻦ رَﺑِّﻜُ ْﻢ َوﺍ َ ْﻧﺰَ ْﻟـﻨَ ٓﺎ
ٌ َﻗَ ْﺪ َﺟٓﺎءَﻛُ ْﻢ ﺑُ ْﺮﻫ
ِ
ﻴﻨﺎ
ً ۪ﻮرﺍ ُﻣﺒ
ً ُ[ اﻟ َْﻴﻜُ ْﻢ ﻧen-Nisâ 4/174] âyetlerinin mânası zâhir olur.
Bu haysiyetle resûlün beyânı Şems’in nûrundan daha kuvvetli olduğu
tebeyyün edince onun nefs-i kudsiyesi nûrâniyette Şems’ten daha yüksek
olmak îcab eder. Nitekim Allah teâlâ ﻴﺮﺍ
ً ﺮﺍ ُﻣ ۪ﻨ
ً ﺍﺟﺎ َوﻗَ َﻤ
ً [ َو َﺟﻌَ َﻞ ۪ﻓﻴﻬَﺎ ِﺳ َﺮel-Furkān
25/61]2 diye Güneş’i sade bir sirâc olmakla tavsif ettiği halde Resûl-i
Ekrem Muhammed Mustafa sallallâhu aleyhi ve sellem Hazretleri’ni de
3
ﻴﺮﺍ
ً ﺍﺟﺎ ُﻣ ۪ﻨ
ً [ ِﺳ َﺮel-Ahzâb 33/46] diye tavsif eylemiştir. Demek ki avâlim-i
ecsâmda Güneş’in4 diğer bir cisimden istifade etmeksizin gayrisine nûr
ifade etmek hâssası peygamberde daha kuvvetlidir. Nûr-ı nübüvvet,
diğer nüfûs-i beşeriyeden müstefid olmaksızın sâirlerine nûr ifâza eder.
Fakat Güneş’in semâdaki diğer kuvvetlerle alâkası yok olmadığı gibi, şu
da şevâhid-i akliye ve nakliye ile sâbittir ki enbiyânın rûhlarında husûle
gelen envâr dahi melâikenin ervâhında hâsıl olan envâr ile alâkadardır.
ِ َﺎﻟﺮو ِح ِﻣﻦ اَﻣﺮِ ۪ه َﻋﻠٰﻰ َﻣﻦ ﻳ َ َﺸٓﺎء ِﻣﻦ ِﻋﺒ
Nitekim ﺎد ۪ه
ُّ ِ [ ﻳُﻨَ ّﺰِ ُل ا ْﻟ َﻤﻠٰ ٓ ِﺌﻜَﺔ َ ﺑen-Nahl 16/2],
ْ ُ
ْ
ْ ْ
5
ﻚ
ْ وح
َ  َﻋﻠٰﻰ ﻗَ ْﻠ ِﺒ.ﻴﻦ
ُّ ِ[ ﻧ َ َﺰ َل ﺑِﻪeş-Şu arâ 26/193-194] , وح ا ْﻟ ُﻘ ُﺪ ِس ِﻣ ْﻦ
ُ اﻟﺮ
ُ ﻗُ ْﻞ ﻧَﺰَّﻟ َُﻪ ُر
ُ اﻻ َ۪ﻣ
6
ِ
ِ
ﻚ ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖ
َ ِ ّ[ َرﺑen-Nahl 16/102], ﻳﺪ ا ْﻟ ُﻘ ٰﻮى
ُ  َﻋﻠ ََّﻤ ُﻪ َﺷ ۪ﺪ.ﻮﺣﻰ
ٰ ُ[ ا ْن ُﻫ َﻮ ا َّﻻ َو ْﺣ ٌﻲ ﻳen-Necm
53/4-5]7 buyurulmuştur.
[3519] Yine sâbittir ki ecrâm-ı semâviye muhtelif olduğu gibi ervâh-ı
semâviye de muhteliftir. Bazısı müfîd ve bazısı müstefiddir. Nitekim
1
2
3
4
5
6
7

“Onun için siz Allah’a ve Resûlü’ne indirdiğimiz nûra iman ediniz…”
“…hem içlerinde bir kandil, bir de nûrlu bir Ay asmış.”
“…nurlar saçan bir şavk.”
H: “Güneş”.
“Onu Rûh-i Emîn indirdi, senin kalbin üzerine…”
M ve B: “”ﻫﻲ.
“O sade bir vahiydir ancak vahyolunur. Tâlim etti ona kuvveleri şiddetli.”
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1
Hak teâlâ, Cibrîl aleyhisselâm’ın vasfında َﺎع ﺛَﻢَّ اَ ۪ﻣﻴ ٍﻦ
ٍ [ ُﻣﻄet-Tekvîr 81/21]
buyurmuştur. O, melâikenin mutâ‘ı olunca şüphe yok ki mutî‘ olanlar
onun taht-ı emrindedir. ٌ[ َو َﻣﺎ ِﻣﻨَّٓﺎ اِ َّﻻ ﻟ َﻪُ َﻣﻘَﺎمٌ َﻣ ْﻌﻠُﻮمes-Sâffât 37/164]2 Kavl-i
kerîmince her birinin bir makām-ı ma‘lûmu vardır. Binâen‘aleyh aynı
sebeple bunlarda da müfîd olan müstefid olandan ziyade ‘nûr’ ismine
müstahiktir. Ve bu suretle âlem-i ervâhtaki envârın merâtibine âlem-i
ecsâmda bir misâl de vardır. Meselâ Güneş’in ziyâsı Kamer’e vâsıl ve
oradan bir evin içine dâhil olarak duvardaki bir aynaya düşse, sonra
bundan diğer duvardaki bir aynaya aksetse, sonra ondan bir de su dolu
bir tasa aksetse, daha sonra bundan evin tavanına akseylese bunların en
büyüğü maden olan Güneş’teki nûr, sâniyen Kamer’deki, sâlisen birinci
aynadaki, râbi‘an ikinci aynadaki, hâmisen sudaki, sâdisen tavandakidir.
Ve hepsinde menbâ‘-ı evvele akreb olan, eb‘ad olandan akvâdır. Bunun
gibi envâr-ı semâviyede dahi mertebe mertebe müfîd olan nûrun işrâkı
müstefid olandan daha şiddetlidir. Ve bütün bu nûrlar mütezâyiden
terakki ederek nûr-ı a‘zama müntehî olur ki bu da ind-i ilâhîdeki makamı
ِٓ
haysiyetiyle ervâhın a‘zamı olan rûhtur ki ﻔﺎ
ًّ ﺻ
ُّ ﻮم
ُ ﻳ َ ْﻮمَ ﻳ َ ُﻘ
ُ اﻟﺮ
َ ُوح َوﺍ ْﻟ َﻤﻠٰﺌﻜَﺔ
[en-Nebe’ 78/38]3 kavl-i sübhânîsindeki ‘rûh’dan murad odur. Gerek
aşağıdaki ateşlerin envârı gibi süflî ve gerek yukarıdaki Şems ü Kamer ve
kevâkibin envârı gibi ulvî olsun, bütün bu envâr-ı hissiye, kezâlik gerek
yerdeki enbiyâ ve evliyânın ervâhı ve gerek envâr-ı semâviye olan melâike
olsun bütün bu envâr-ı akliye, hepsi lizâtiha mümkinât cümlesindendir.
Mümkin lizâtihi de kendine kalınca ‘ademe müstahiktir4. Vücûdu
gayrisindendir. Hâlbuki adem zulmet, vücud nûrdur. Binâen‘aleyh
mâsivallahın hepsi lizâtihi muzlimdir. Ve ancak Allah teâlâ’nın inâresiyle
müstenîrdir. Mevcûdiyetlerinden sonra hâsıl olan ma‘âriflerinin cemî‘si
de Allah’ın [3520] varlığından husûle gelir. Zulümât-ı ‘ademde iken
onları vücud ile izhar eden ve zulümât-ı cehâlette iken üzerlerine envâr-ı
ma‘ârifi ifâza eyleyen ancak Hak teâlâ’dır.

1
2
3
4

“Mutâ orada, emîn.”
“Bizden ise her birimiz için bir makām-ı ma‘lum vardır.”
“O gün ki kıyâma duracak Rûh ve melâike saf saf…”
B: “müstehlektir”.
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Hulâsa her şeyin zuhûru ancak O’nun izhârıyladır. Nûrun hâssası da
izhar ve tecellî vü inkişaftır. O hâlde tebeyyün eder ki hakikaten nûr-ı
mutlak Allah sübhânehu ve teâlâ’dır. Ve O’ndan başkasına nûr ıtlâkı
mecazdır. Fakat Allah hakikaten nûr ise isbâtında delile neden muhtaç
olunuyor? Bunun cevâbını evvelâ basarî olan nûr-ı zâhire nisbetle anlamak
kolaydır. Bir gündüz ziyâsında baharın hadâretini gördüğün vakit şek
etmezsin ki sen elvânı görüyorsun ve çok kere elvân ile beraber başka bir
şey görmüyorsun zanneder de yeşilliğin maiyyetinde yeşillikten başka bir
şey görmedim dersin, ziyâyı fark etmezsin. Lâkin Güneş gurûb ederken
o rengin üzerine ziyânın düştüğü hâl ile düşmediği hâli zarûrî olarak fark
edersin de şüphesiz tanırsın ki nûr, levnin gayrı bir mânadır. Elvân ile
beraber idrak olunur. Şiddet-i ittihâdından dolayı fark edilmez ve şiddet-i
zuhûrundan dolayı hafî kalır. Zuhur, bazen böyle sebeb-i hafâ olur.
Bu mâlum olunca şimdi şunu da bilmek lâzım gelir ki her şey, basara
nûr-ı zâhir ile zâhir olduğu gibi yine bâtınî basîrete de her şey Allah ile
zâhir olur. Allah’ın nûru her şey ile beraber bulunur da fark olunmaz.
Ancak bunda öbüründen şöyle bir tefâvüt vardır: Nûr-ı zâhirin gurûb-i
Şems ile gāib ve muhtecib olduğu tasavvur edilir. Lâkin her şeyin mâbihi’z-zuhûru olan nûr-ı ilâhînin zevâl ve gaybûbeti tasavvur olunmaz
ve tegayyürü müstahil olduğundan eşyâ ile dâima kalır. Tefrik ile istidlâl
tarîki münkatı‘ olur. O’nun gaybını tasavvur etsen semâvât ve Arz
münhedim olur, kendinden geçersin, o vakit ilm-i zarûrî hâsıl olacak
bir fark idrak olunur1. Velâkin eşyânın [3521] hepsi hâlıkının vücûduna
1

Yani Allah’ın gaybı, eşyâdan kat‘-ı nazarla, vücûdu ancak eşyânın zeval ve fenâsıyla tasavvur olunabilir.
Ve o vakit ﺍﻻِ ْﻛ َﺮﺍ ِم
ْ ﻚ ذُوﺍﻟ َْﺠ َﻼ ِل َو
َ ِ ّ[ ﻛُﻞُّ َﻣ ْﻦ َﻋﻠ َْﻴﻬَﺎ ﻓَﺎ ٍن َو َ ْﺒ ٰ َو ْﺟ ُﻪ َرﺑer-Rahmân 55/26-27] sırrı tebeyyün eder. Sûfiyye
buna “insilâh” veya “fenâ” tâbir ederler ki [ ُﻣﻮﺗُﻮا ﻗـَْﺒﻞ أَ ْن ﲤَُﻮﺗُﻮاSehâvî, el-Makāsıdü’l-hasene, s. 682] merَ
tebesidir. Bunu hayatta gayr-i mümkin zannetmemelidir. Resûlullah’a Kur’an vahyolunurken gelmesi
mu‘tad olan istiğrâkın hikmeti bu idi ve bu hakikaten bir insilâh idi ve bunun daha yükseğinde mi‘râc
vâki‘ oldu. Tamamı da mevt ile âhirettedir. ُ ﻚ اﻟْﻴَ ۪ﻘ
َ َﻚ َﺣ ّٰ ﻳ َ ْﺄﺗِﻴ
َ َّ ﺍﻋ ُﺒ ْﺪ َرﺑ
ْ [ َوel-Hicr 15/99] Lâkin feylesoflar
bunu ancak farazî bir surette mülâhaza edebilirler ki nihâyet nazarî ve hayâlî bir fenâ olur. Bilhassa
karanlık gecelerin, göz yumup murakabeye dalmanın gayb-ı hakkı mülâhaza edebilmeye yardımı vardır.
ٰ [ َوﺍﻟ َّْﻴ ِﻞ اِذَا ﻳ َ ْﻐel-Leyl 92/1], ٰ [ َوﺍﻟ َّْﻴ ِﻞ اِذَا َﺳed-Duhâ 93/2] Kasemleriyle leylin tebcîli ve “Allah geceleri
semâ-yı dünyâya iner” [Buhârî, Teheccüd, 14; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 168] hadîs-i şerîfi de buna
delâlet eder [Müellifin notu].
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şehadet etmekte bir siyak üzere müsâvî olduklarından, ve bazısı değil her
şey, bazı vakit değil cemî‘-i evkātta O’na hamd ile tesbih eylediklerinden
tefrika kalkmış, tarîk-i hafî kalmıştır. Zira marifette tarîk-i zâhir, eşyâyı
zıdlarıyla tanımaktır.1 Binâen‘aleyh hiç zıddı olmayan ve hiç tegayyür
etmeyenin hafî kalması istib‘âd olunmamalıdır. Onun hafâsı şiddet-i
ِ ِِ
zuhûrundandır.” 2.ﺐ َﻋﻨـْ ُﻬ ْﻢ ﺑِِﺈ ْﺷَﺮ ِاق ﻧُﻮِرِﻩ
ْ ﻓَ ُﺴْﺒ َﺤﺎ َن َﻣﻦ
ْ اﺧﺘـََﻔﻰ َﻋ ِﻦ اﻟْ َﺨ ْﻠ ِﻖ ﻟﺸﺪﱠة ﻇُ ُﻬﻮِرِﻩ َو
َ اﺣﺘَ َﺠ
Gazzalî’nin bu nûrlu sözleri hoştur. Fakat inde’t-tahkīk hâsılı şu oluyor
ki: Allah’ın nûr olmasının mânası bütün âlemin ve âlemdeki bütün
envâr-ı hissiye ve kuvâ-yı müdrikenin hâlık ve mûcidi, yani câ‘ilü’n-nûr
olması ve binâen‘aleyh nûrda asıl matlub olan tenvir ve izhar ve tecellî ve
inkişaf mânalarının künh-i hakikatini nûrdan ve nûru bulandan ziyade
nûru yapana ait olacağı cihetle “nûr” isminin Allah’a ehak bulunmasıdır.
Yalnız bu son noktada Gazzalî izâfî mukabili olan hakikat ile mecaz
mukabili olan hakikati karıştırmıştır. Şüphe yok ki nûru yapan, nûrun
fevkindedir. Lâkin bundan dolayı nûru yaratana “nûr” ıtlak edilmesi
lisan nokta-i nazarından hakīkat-i lügaviye değil, mecaz olur. Hakikati o
nûrun sâhibi3 olmasıdır. Haml-i muvâta’e değil, haml-i zûdur.
Hak budur ki yanlış bir telakkīye meydan bırakmamak için âyetin
kendisi bunun bir teşbîh-i beliğ ile temsîlî bir ifade olduğunu tasrih
etmektedir. Şöyle ki {}ﻣﺜَ ُﻞ ﻧُﻮرِ ۪ه
َ nûrunun meseli A burada nûrun Allah’a
muzâf [3522] kılınması da gösterir ki, evvelkinde ıtlâkı zâhirine mahmul
olmadığı gibi, semâvât ve Arz’a izâfeti de hakīkī sâhibine izâfet değildir.
Yani semâvât ve Arz’ı tenvir eden ve hakīkī sâhibi Allah olan nûrun,
nûr-ı vücûdun, nûr-ı hidâyetin, nûr-ı nübüvvetin, nûr-ı Kur’ân’ın, nûr-ı
imanın evsâf-ı acîbesinin temsîli şudur:

{ٍ  }ﻛَ ِﻤ ْﺸ ٰﻜﻮSanki bir mişkât A yani arkasına nüfuz edilmez müdevver
veya mudalla‘ bir pencere; dikkat edilirse fezâda her cismin vücûdu

1
2
3

B -“Zira marifette tarîk-i zâhir, eşyâyı zıdlarıyla tanımaktır”.
Gazzâlî, Mişkâtü’l-envâr, thk. Ebu’l-Alâ Afîfî, Kâhire: Dâru’l-Kavmiyye, ts., s. 41-64.
H: “sahib”.
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böyle ardı kapalı önü bir bu‘d-i mahsus1 içinde münkeşif bir pencere,
ِ
bir hucre hâlinde temâyüz eder; {ﺎح
ٌ َ } ۪ﻓﻴﻬَﺎ ﻣ ْﺼﺒki içinde bir misbah.

“Misbah”, “sabah” ve “sabâhat” maddesinden ism-i âlettir ki, sabah
gibi latif ve kuvvetli aydınlık veren lamba demektir. Kur’an’da Güneş’e
“sirac” denilmiş olduğu hâlde burada “misbah” denilmesi buna nazaran
ِ
Güneş’in alelâde bir kandil mesabesinde kalacağını îmâ eder. ﺎح
ُ َ}اَ ْﻟﻤ ْﺼﺒ
2
{ٍﺎﺟﺔ
ٌّ ِﺐ دُ ّر
ُّ َ }اsırça keenne bir
َ ﻟﺰ َﺟ
َ  ۪ﻓﻲ ُز َﺟO misbah bir sırçada {ي
ٌ َﺎﺟﺔُ ﻛَﺎَﻧَّﻬَﺎ ﻛَ ْﻮﻛ
kevkeb-i dürrî A incimsi yıldız, Zühre ve Müşteri gibi inci safvet ve
letâfetiyle leme‘ân eder bir yıldız. Öyle saf, öyle berrak, öyle güzel, öyle
hem semâvî hem arzî mehâsini câmi‘ bir cam. “Mişkât” da bu camın
ٍ
ِ
içindeki o misbah. {ٍﺎرﻛَﺔٍ َز ْﻳ ُﺘﻮﻧَﺔ
َ َ }ﻳُﻮﻗَ ُﺪ ﻣ ْﻦ َﺷ َﺠ َﺮ ُﻣﺒMübarek bir ağaçtan öyle
َ ne şarkīdir ne garbî A
bir zeytinden tutuşturulur ki {ٍ}ﻻ َﺷ ْﺮﻗِﻴَّﺔٍ َو َﻻ ﻏَ ْﺮﺑِﻴَّﺔ
bunda başlıca iki mâna vardır:

Birisi; yalnız öğleden evvel Güneş gören şark tarafında değil, yalnız
öğleden sonra Güneş gören garb tarafında da değil, hem şarka hem
garba nâzır tepenin tam ortasında3. Çünkü böyle bir mevkide bulunan
zeytinin yağı gāyet saf ve ra‘nâ olur.
[3523] İkincisi, cihet şâibelerinden ârî, yani bildiğiniz dünya
zeytinlerinden değil, lâ-mekânî bir zeytin demek olur. Evvelki mâna
müşebbehün bihin herkesçe mülâhaza olunabilecek bir vasfı olmak
itibariyle temsilde terşih, ikinci mâna ise müşebbehin hâssasını iş‘ar
etmek haysiyetiyle bir tecrid ifade eder. Terşîhin fâidesi teşbîhi bir tavzih
ile takviyedir. Tecrîdin nüktesi de müşebbehin bir vech-i imtiyâzını iş‘âr
ile müşebbehün bihe rüchânını ve binâen‘aleyh teşbîhin yanaşamayacağı
bir hakikat noktasını izhardır.
Hâsılı öyle bir zeytin ki {ﺎر
ٌ َ ﻲء َوﻟ َْﻮ ﻟ َْﻢ ﺗ َ ْﻤ َﺴ ْﺴﻪُ ﻧ
ُ ٓ  }ﻳَﻜَﺎدُ زَ ْﻳﺘُﻬَﺎ ﻳُ ۪ﻀyağı hemen
hemen bir ateş dokunmasa bile ziyâ verir. A Bir elektrik gibi hemen
işti‘âle müheyyâ, o derece sâfî ve parlaktır. Hulâsa Allah nûru {ٍﻮر َﻋﻠٰﻰ ﻧُﻮر
ٌ ُ}ﻧ
1
2
3

B: “mahsüs”.
B: “sirâcda”.
H: “tepenin ortasında tam”.
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nûr üzerine nûrdur. A Yani temsilden zannolunabileceği1 gibi mahdud
beş kat değil, birisi veya mecmû‘u da değil, gayr-i mahdud olarak
her nûrun kat kat fevkinde, tahdid ve tâyini nâkābil bir nûrdur. “O
hâlde onu herkes niye bulamıyor? Matlûba niye eremiyor?” denecek
ِ ّٰ  }ﻳﻬ ِﺪيAllah, o nûruna veya o nûruyla dilediği
olursa {ﺎء
َْ
ُ ٓاﻪﻠﻟُ ﻟ ُﻨﻮرِ ۪ه َﻣ ْﻦ ﻳ َ َﺸ
kimseyi hidâyet eder A de herkes delîl-i hakkı göremez, âyât-ı2 hakkı
bilemez, matlûb-ı hakka eremez. Herkes peygamber veya velî veya
mü’min veya ârif veya sâlih olamaz. Ve onun için nûr-ı nübüvvetten,
nûr-ı Kur’an’dan, nûr-ı imandan, nûr-ı ilimden3 herkes istifade edemez
ِ َّ ﺎل ﻟِﻠﻨ
{ﺎس
ْ ُاﻪﻠﻟ
َ َاﻻ َْﻣﺜ
ّٰ ب
َ ve Allah nâsa misâller darb eder. A Doğrudan
ُ ِ}و َ ْﻀﺮ
doğru idrak edemeyecekleri hakāyıkı hissî misâller ile tasvir ve temsil
ederek anlatır, bu da hidâyeti cümlesindendir. Nitekim hisler, hayâller,
lisanlar, teşbihler mücerred hakkı anlatmak için birer mesel oldukları
gibi, bu âyetteki temsil de böyledir. Binâen‘aleyh mesellere4 hakikat
diye bağlanıp kalmamalı, onlardan mâverasındaki hakikati sezmelidir.
[3524] {ﻴﻢ
ّٰ }و
ٌ ﺍﻪﻠﻟُ ﺑِﻜُ ّ ِﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َﻋ ۪ﻠ
َ Ve Allah her şeye Alîm’dir A ma‘kūlü de bilir
mahsûsü de, zâhiri de, bâtını da, tahkīki de temsîli de bilir. Binâen‘aleyh
herkesin hiss ü idrâkini ve derece-i istifadesini ve tâkip ettiği matlab ve
maksadını ve tekvin ve teşrî‘de lâyık olup olmadığı dine hidâyeti ve ona
göre her birine yapacağı muâmeleyi de bilir.
Şimdi Allah nûrunun temsîli olan o mişkât ve misbah nerede bulunur
veya nerede îkād olunur?
ٍ ُ } ۪ ﺑُﻴBirtakım evlerde A yani câmilerde ki َاﻪﻠﻟُ اَ ْن ﺗُ ْﺮﻓَﻊَ َو ُ ْﺬכَﺮ
{ﻮت
ّٰ }اَ ِذ َن
۪
{اﺳ ُﻤ ُﻪ
ْ  ﻓﻴﻬَﺎAllah onların rif‘atlandırılmasına -yani binâlarının diğer
evlerden ziyade irtifâ‘ı ve kadirlerine tâzim ile yüksek tutulmasınave içlerinde isminin zikrolunmasına izin verdi A ki bunlar mescidler,
câmilerdir. O mişkât, o misbah, o zücâce, o mübarek ağaç, o meyve,
1
2
3
4

B: “zannolunduğu”.
B: “âyet-i”.
B -“nûr-ı imandan, nûr-ı ilimden”.
B: “mesellerle”.
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o yağ, o îkād, o nûr üstüne nûr, o hidâyet bunların içinde temessül eyler.
{ﺍﻻ َٰﺻﺎ ِل
ْ  } ُ َ ّ ِﺒ ُﺢ ﻟ َﻪُ ۪ﻓﻴﻬَﺎ ﺑِﺎ ْﻟﻐُ ُﺪ ّوِ َوİçlerinde sabahları ve akşamları O’nun için
tesbih eder. A Allah’ın ismini tenzih ve takdis eyler {ﺎل
ٌ  }رِ َﺟöyle ricâl ki
ِ
ِ ٓ َاﻪﻠﻟِ َوﺍﻗَﺎ ِم اﻟﺼﻠٰﻮ ِ َو ۪ﺍﻳﺘ
َ ne bir ticaret, ne de
{ِ ﺎء اﻟﺰَّ ٰﻛﻮ
ّٰ ِ}ﻻ ﺗُ ْﻠﻬ۪ﻴﻬِ ْﻢ ﺗ ِ َﺠﺎرَ ٌ َو َﻻ ﺑ َ ْﻴ ٌﻊ َﻋ ْﻦ ِذ ْﻛﺮ
َّ
bir bey‘ -ne alım ne satım- Allah’ı zikirden ve namaz kılmaktan ve zekât
ِ ۪ ﻮن ﻳﻮﻣﺎ ﺗَﺘَﻘَﻠ
vermekten onları alıkoymaz {ﺎر
ْ ﻮب َو
ً ْ َ َ ُ }ﻳ َ َﺨﺎﻓkalblerin
ُ ﺍﻻ َْﺑ َﺼ
ُ ُ َّﺐ ﻓﻴﻪ ا ْﻟ ُﻘﻠ
ُ
ِ
ve gözlerin döneceği günden korkarlar {اﻪﻠﻟُ اَ ْﺣ َﺴ َﻦ َﻣﺎ َﻋﻤﻠُﻮﺍ
ّٰ  }ﻟِﻴَ ْﺠﺰِ َ ُ ُﻢki Allah,
kendilerini amellerinin daha güzeliyle mükâfatlandırsın {}و َﺰ۪ﻳ َﺪ ُﻫ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻀﻠِ ۪ﻪ
َ
fazlından da ziyadesini versin. A Bire on ilâ yedi yüz gibi husûsiyet ve
[3525] kemmiyetle amel mukabili mev‘ud olan ecr ü sevabdan başka
husûsiyet ve mikdarı beyan edilmeyen ve keyfiyyet ü kemmiyyeti
hatırlara bile gelmeyen ni‘am-ı sübhâniyesini1 de ziyade olarak fazl u
ٍ ٓﺎء ﺑِﻐَ ْ ِ ِﺣ َﺴ
kereminden ikram ve ihsan eylesin {ﺎب
ّٰ }و
َ ve Allah,
ُ َ َ ﺍﻪﻠﻟُ ﻳ َ ْﺮ ُز ُق َﻣ ْﻦ
dilediğini hesabsız merzuk kılar. A İşte Allah’ın nûruna hidâyet ettiği
mü’minlerin hâli böyle.

ٍ ﻳﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮ ٓوﺍ اَ ْﻋ َﻤﺎﻟ ُ ُﻬ ْﻢ ﻛَ َﺴ َﺮ
ﺍب ﺑ ِ ۪ﻘﻴﻌَﺔٍ ﻳ َ ْﺤ َﺴ ُﺒ ُﻪ اﻟﻈ َّْﻤﺎ ُٰن َﻣٓﺎءً ۜ َﺣ ّٰﺘٓﻰ اِذَا َﺟٓﺎءَ ُه ﻟ َْﻢ ﻳ َ ِﺠ ْﺪ ُه َﺷ ْﻴ ًٔـﺎ
َ َوﺍﻟ َّ۪ﺬ

ٍ َ﴾ اَ ْو ﻛَﻈُﻠُﻤ٣٩﴿ ﺎب
ِ ِ
ﺎت ۪ﻓﻲ ﺑ َ ْﺤﺮٍ ﻟُ ّ ِﺠ ٍﻲ
ّٰ اﻪﻠﻟ َ ِﻋ ْﻨ َﺪ ُه ﻓَﻮَ ّٰﻓﻴﻪُ ِﺣ َﺴﺎﺑَﻪُ ۜ َو
ّٰ َو َو َﺟ َﺪ
ۙ ﺍﻪﻠﻟُ َﺳ ۪ﺮ ُﻊ ا ْﻟﺤ َﺴ
ّ
ﺾ اِذَٓا اَ ْﺧ َﺮ َج ﻳ َ َﺪ ُه ﻟ َْﻢ
ۜ ٌ ﻴﻪ َﻣ ْﻮ ٌج ِﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻮﻗ ِ ۪ﻪ َﻣ ْﻮ ٌج ِﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻮﻗ ِ ۪ﻪ َﺳ َﺤ
ُ ﺎت ﺑ َ ْﻌ
ٌ ﺎب ﻇُﻠُ َﻤ
ُ ﻳ َ ْﻐ ٰﺸ
ۜ ٍ ﻀﻬَﺎ ﻓَ ْﻮ َق ﺑ َ ْﻌ
﴾٤٠﴿ ٍﻮرﺍ ﻓَﻤَﺎ ﻟ َﻪُ ِﻣ ْﻦ ﻧُﻮ ۟ر
ّٰ ﻳَﻜَ ْﺪ ﻳ َ ٰﺮ ﻬَﺎ ۜ َو َﻣ ْﻦ ﻟ َْﻢ ﻳ َ ْﺠﻌَ ِﻞ
ً ُاﻪﻠﻟُ ﻟ َﻪُ ﻧ

Meâl-i Şerîfi
Küfredenlerin ise amelleri bir engin çölde serab gibidir. Susayan
onu bir su zanneder, nihâyet ona vardığı vakit onu bir şey bulmaz
da yanında vicdânı Allah’ı bulur. O da ona tamamıyla hesâbını
görüverir ve Allah serîʿ hesablıdır (39). Yahut derin bir denizdeki
zulümât2 gibidir, onu bir dalga bürüyor, üstünden bir dalga, üstünden
1
2

M: “sübhaniyyesi”.
B: “zulmet”.
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bir bulut, öyle zulümât1 ki birbiri üstüne, elini çıkardığı vakit onu
görmesi ihtimâli yok. Her kime de Allah bir nûr yapmamışsa artık
onun için hiç nûr yoktur2 (40).
[3526] {ﻳﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮ ٓوﺍ اَ ْﻋ َﻤﺎﻟ ُ ُﻬ ْﻢ
َ }وﺍﻟ َّ۪ﺬ
َ Küfredenlerin de amelleri A gönüllerince

iyilik diye yaptıkları bütün işleri, itikadları bozuk ve gayeleri hevâ
ٍ َ }ﻛَ َﺴﺮbir çöldeki seraba benzer. A Uzaktan
olduğundan dolayı {ٍﺍب ﺑ ِ ۪ﻘﻴﻌَﺔ
yaldırar {ً }ﻳ َ ْﺤ َﺴ ُﺒ ُﻪ اﻟﻈ َّْﻤﺎ ُٰن َﻣٓﺎءsusayan onu bir su zanneder. A Binâen‘aleyh
harâretinden imrenir, ihtiras ile koşar {}ﺣ ّٰﺘٓﻰ اِذَا َﺟٓﺎءَ ُه ﻟ َْﻢ ﻳ َ ِﺠ ْﺪ ُه َﺷ ْﻴ ًٔـﺎ
َ vaktâ ki
ona3 varır, onu hiçbir şey bulmaz A içini yakmakta olan harâretini teskin
edecek hakīkī suyu bulamadığı gibi, uzaktan tevehhüm ettiği parıltı da
kalmaz. Koştuğu emelin yalan olduğu tahakkuk eder. Fakat bununla da
kalmaz. {اﻪﻠﻟ َ ِﻋ ْﻨ َﺪ ُه
ّٰ }و َو َﺟ َﺪ
َ Ve yanında Allah’ı bulur. A O susuzluk yoksulluk
içinde hakikatin dehşetini görür. Korkmak istemediği Allah’ın4 kahr
u gazabı yüreğine inip bütün vicdânını sarar {ﻴﻪ ِﺣ َﺴﺎﺑ َ ُﻪ
ُ  }ﻓَ َﻮ ّٰﻓda hesâbını
ِ ﺍﻪﻠﻟُ َﺳ ۪ﺮ ُﻊ ا ْﻟ ِﺤ َﺴ
görüverir {ﺎب
ّٰ }و
َ ve Allah, serî‘u’l-hisâbdır. A Binâen‘aleyh o
hesâbı uzak sanmamalıdır. İşte kâfirlerin nûrlu zannettikleri, iyilik diye
koştukları amellerinin âkıbeti budur.
Hissiyât ve itikadlarına, fikir ve zihniyetlerine, diğer kavil ve fiillerine
ٍ َ }اَ ْو ﻛَﻈُﻠُﻤVeya derin bir denizdeki zulmetlere
gelince: {ﺎت ۪ﻓﻲ ﺑ َ ْﺤﺮٍ ﻟ ُ ّ ِﺠ ٍﻲ
ّ
ِ
ِ۪
benzer ki {ﻴﻪ َﻣ ْﻮ ٌج ِﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻮﻗ ِ ۪ﻪ َﻣ ْﻮ ٌج
ُ  }ﻳ َ ْﻐ ٰﺸonu dalga üstüne dalga {ﺎب
ٌ }ﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻮﻗﻪ َﺳ َﺤ
daha üstünden bir bulut kaplar. A Nûr üstüne nûrun tam zıddına
olarak {ﻀﻬَﺎ ﻓَ ْﻮ َق ﺑ َ ْﻌ ٍﺾ
ُ ﺎت ﺑ َ ْﻌ
ٌ  }ﻇُﻠ ُ َﻤbirbiri üstüne birçok zulmetler A öyle ki
kâfi bir nûr nişanesi görmek şöyle dursun { }اِذَٓا اَ ْﺧﺮَ َج ﻳ َ َﺪ ُه ﻟ َْﻢ ﻳَﻜَ ْﺪ ﻳ َ ٰﺮ ﻬَﺎelini
çıkardığı vakit onu bile [3527] göremez A o karanlıkta çırpınır, şuraya
buraya saldırır. Fakat uzattığı kendi elini bile görmesi ihtimâli yoktur.
1
2

3
4

B: “zulmet”.
H: “Küfredenlerin ise amelleri bir yazıdaki serab gibidir. Susayan onu bir su zanneder, nihâyet ona
geldiği vakit de onu bir şey bulmaz ve yanında vicdânı Allah’ı bulur. O da onun tamamıyla hesâbını
görüverir ve Allah serî‘ hesablıdır (39). Yahut derin bir denizdeki zulümât gibidir, onu bir dalga bürür,
üstünden bir dalga, üstünden bir bulut, öyle zulmet ki üst üste, elini çıkardığı vakit onu görmesi ihtimâli yok. Her kim de Allah ona bir nûr yapmamışsa artık onun için hiç nûr yoktur”.
H -“ona”.
B: “hâlde”.
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Nerede kaldı ki hâricinden bir hakikat görsün de neye el uzattığını bilsin.
Fi’l-vâki‘ kâfirler küfür taassubu içinde öyle boğulur, öyle bocalar. Hiçbir
hakkı kabul etmemek için inadında öyle ısrar eder ki ne halt ettiğinin
farkına varmaz 1{ٍﻮرﺍ ﻓَ َﻤﺎ ﻟ َُﻪ ِﻣ ْﻦ ﻧُﻮر
ّٰ }و َﻣ ْﻦ ﻟ َْﻢ ﻳ َ ْﺠﻌَ ِﻞ
ً ُاﻪﻠﻟُ ﻟ َُﻪ ﻧ
َ ve fi’l-vâki‘ her kim ki
Allah ona bir nûr takdir etmemiştir, artık onun için nûr yoktur. A Onun
için körler görmez, sağırlar işitmez, vicdansızlar duymaz, kâfirler hakkı
kabul etmez. Yoksa:

ِ
ِ اﻪﻠﻟ ﻳﺴ ِﺒـﺢ ﻟ َُﻪ َﻣﻦ ﻓِﻲ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
ِ ﺍﻻ َْر
ﺻ َﻼﺗ َ ُﻪ
ْ ﺍت َو
ۜ ٍ َّ ﺻٓﺎﻓ
ْ
ُ ّ َ ُ َ ّٰ اَﻟ َْﻢ ﺗ َ َﺮ اَ َّن
َّ
َ ﺎت ﻛُ ٌّﻞ ﻗَ ْﺪ َﻋﻠ َﻢ
َ ض َوﺍﻟﻄ َّْﻴ ُﺮ
ِ ِ
ِ ّٰ ض و ِﺍﻟ َﻰ
ِ ﻚ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
ﻴﺮ
ْ ﺍت َو
ّٰ ﻴﺤ ُﻪ ۜ َو
َ ُﻴﻢ ﺑ ِ َﻤﺎ ﻳ َ ْﻔﻌَﻠ
ٌ ﺍﻪﻠﻟُ َﻋ ۪ﻠ
َ ۚ ِ ﺍﻻ َْر
َ َ۪وﺗ َ ْﺴﺒ
ُ اﻪﻠﻟ ا ْﻟ َﻤ ۪ﺼ
َّ ُ ﴾ َو ّٰﻪﻠﻟ ُﻣ ْﻠ٤١﴿ ﻮن
ِ
ﺎﻣﺎ ﻓَﺘَ َﺮى ا ْﻟ َﻮ ْد َق ﻳ َ ْﺨ ُﺮ ُج ِﻣ ْﻦ
ّٰ ﴾ اَﻟ َْﻢ ﺗ َ َﺮ اَ َّن٤٢﴿
ً َﻒ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻪ ﺛُﻢَّ ﻳ َ ْﺠﻌَﻠُ ُﻪ ُرﻛ
ُ ّﺎﺑﺎ ﺛُﻢَّ ﻳُﺆَﻟ
ً اﻪﻠﻟ َ ﻳُ ْﺰﺟ۪ ﻲ َﺳ َﺤ
ِ
۪
۪
ِ ِ ِ َّ ِﺧ َﻼﻟ ِ ۪ﻪۚ َو ُﻨَﺰِ ُل ِﻣ َﻦ
۪ ٍ
ﺎء َو َ ْﺼﺮِ ُﻓ ُﻪ َﻋ ْﻦ َﻣ ْﻦ
ُ ٓﻴﺐ ﺑِﻪ َﻣ ْﻦ ﻳ َ َﺸ
ُ اﻟﺴ َﻤٓﺎء ﻣ ْﻦ ﺟﺒَﺎ ٍل ﻓﻴﻬَﺎ ﻣ ْﻦ ﺑ َ َﺮد ﻓَ ُﻴﺼ
ّ
ِ
ِ۪
ِ
ْ ِﺐ ﺑ
َ ِ ﺎر ۜ اِ َّن ۪ﻓﻲ ٰذﻟ
ّٰ ﺐ
ً ﻚ ﻟ َﻌِ ْﺒ َﺮ
َ َاﻪﻠﻟُ اﻟ َّْﻴ َﻞ َوﺍﻟﻨَّﻬ
ُ ٓﻳ َ َﺸ
ُ ّ﴾ ﻳُﻘَﻠ٤٣﴿ ۜﺎﻻ َْﺑ َﺼﺎر
ُ ﺎء ۜ ﻳَﻜَﺎدُ َﺳﻨَﺎ ﺑ َ ْﺮﻗﻪ ﻳ َ ْﺬ َﻫ
ﺍﻪﻠﻟُ َﺧﻠ َ َﻖ ُﻛ َّﻞ د َ ٓاﺑَّﺔٍ ِﻣ ْﻦ َﻣٓﺎ ٍءۚ ﻓَ ِﻤ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َﻣ ْﻦ ﻳ َ ْﻤ ۪ﺸﻲ َﻋﻠٰﻰ ﺑ َ ْﻄ ِﻨ ۪ﻪۚ َو ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َﻣ ْﻦ
ْ ِﻻُو۬ﻟِﻲ
ّٰ ﴾ َو٤٤﴿ ِاﻻ َْﺑ َﺼﺎر
اﻪﻠﻟ َ َﻋﻠٰﻰ ﻛُ ّ ِﻞ َﺷ ْﻲ ٍء
ّٰ ﺎء ۜ اِ َّن
ّٰ ﻳ َ ْﻤ ۪ﺸﻲ َﻋﻠٰﻰ رِ ْﺟﻠ َ ْﻴ ِ ۚﻦ َو ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َﻣ ْﻦ ﻳ َ ْﻤ ۪ﺸﻲ َﻋﻠٰٓﻰ اَ ْرﺑ َ ٍﻊ ۜ ﻳ َ ْﺨﻠُ ُﻖ
ُ ٓاﻪﻠﻟُ َﻣﺎ ﻳ َ َﺸ
ٍ َ ﴾ ﻟ َ َﻘ ْﺪ اَ ْﻧ َﺰ ْﻟـﻨَ ٓﺎ ٰاﻳ٤٥﴿ ﻳﺮ
ٍ ﺎء اِﻟٰﻰ ِﺻ َﺮ
﴾٤٦﴿ ﺍط ُﻣ ْﺴﺘَ ۪ﻘﻴ ٍﻢ
ّٰ ﺎت َو
ۜ ٍ َﺎت ُﻣﺒَ ّ ِﻴﻨ
ٌ ﻗَ ۪ﺪ
ُ ٓﺍﻪﻠﻟُ ﻳ َ ْﻬ ۪ﺪي َﻣ ْﻦ ﻳ َ َﺸ
[3528] Meâl-i Şerîfi
Baksana hakikat Allah, o semâvât u Arz’daki kimseler ve o kanat
çırpıp süzülen dizilen kuşlar hep O’nun için tesbih ediyor. Her biri
cidden salâtını ve tesbihini bilmiş, Allah da ne yapıyorlarsa hep biliyor
(41). Ve bütün o göklerin ve yerin mülkü hep2 Allah’ın, hem bütün
gidiş O’na (42). Baksana şu hakikate: Allah, bir bulut sevkediyor sonra
onun açıklığını telif eyliyor, sonra onu terâküm ettiriyor da yağmuru
görüyorsun hilâlinden ( )ﺧﻼلçıkıyor. Bir de o semâdan, ondaki
dağlardan bir dolu indiriyor da dilediğini onunla musâb kılıyor ve
1
2

Bu cümle de gösterir ki Allah’ın nûr olmasının mânası câ‘ilu’n-nûr olmasıdır [Müellifin notu].
M ve B -“hep”.
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dilediğinden onu bertaraf ediyor. Şimşeğinin parıltısı hemen hemen
gözleri alıverecek1 (43). Allah geceyi gündüzü taklib2 ediyor, şüphe
yok ki bunlarda gözü olanlar için muhakkak bir ibret vardır (44).
Hem Allah her hayvanı bir sudan yarattı, öyle iken kimisi karnı üstü
yürüyor, kimisi iki ayak üzerine yürüyor, kimisi de dört ayak üzerine
yürüyor. Allah ne dilerse yaratır, hakikat Allah her şeye kādir, çok
kādir (45). Kasem olsun ki cidden beyan edici âyetler indirdik ve kimi
dilerse Allah doğru bir caddeye hidâyet eyler (46).
[3529] { }اَﻟ َْﻢ ﺗ َ َﺮGörmedin mi A kâfirlerin küfürlerine rağmen َ اﻪﻠﻟ
ّٰ }اَ َّن
ِ َ ﻳﺴ ِﺒـﺢ ﻟ َﻪُ َﻣﻦ ﻓِﻲ اﻟﺴ ٰﻤﻮsemâvât ve Arz’da herkes hakikaten Allah
ِ ﺍﻻ َْر
{ض
ْ ﺍت َو
ْ
ُ َّ ُ
َّ
için tesbih ediyor A bütün hilkatleri ve harekât u sekenâtlarıyla Allah’ın
varlığına ve noksan şâibelerinden3 nezâhet-i sübhâniyesine fiilen delâlet
ٍ َّ }وﺍﻟﻄ َّْﻴ ُﺮ ﺻٓﺎﻓ
edip duruyor, hepsi “sübhanallah” deyip çığrışıyor4. {ﺎت
َ Saf
َ
ِ
saf -kanatlar gerip- uçan kuşlar da {ﻴﺤ ُﻪ
َ ۪ﺻ َﻼﺗ َ ُﻪ َوﺗ َ ْﺴﺒ
َ  }ﻛُ ٌّﻞ ﻗَ ْﺪ َﻋﻠ َﻢhepsi salâtını
ve tesbihini bilmiştir. A Harekât u sekenâtında, ilticâ ve tenzîhinde
hikmet-i hilkati olan vazifesini şaşırmaz. Hepsi O’ndan dilek diler, hepsi
O’nu kendine göre takdis eder {ﻮن
ّٰ }و
َ ُﻴﻢ ﺑ ِ َﻤﺎ ﻳ َ ْﻔﻌَﻠ
ٌ ﺍﻪﻠﻟُ َﻋ ۪ﻠ
َ Allah da her fiillerine
Alîm’dir. Hepsini bilir, hepsini idare eder.
ِ ِ
ِ َﻚ اﻟﺴ ٰﻤﻮ
{ اﻵﻳﺎت...ﺍت
َ
َّ ُ }و ّٰﻪﻠﻟ ُﻣ ْﻠ

ﻚ
َ ﻚۜ َو َﻣٓﺎ اُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ
َ ِ ﺎﻪﻠﻟِ َوﺑِﺎﻟﺮَّ ُﺳﻮ ِل َوﺍَﻃ َْﻌﻨَﺎ ﺛُﻢَّ ﻳَﺘَﻮَﻟّٰﻰ ﻓَ ۪ﺮ ٌﻖ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ٰذﻟ
ّٰ ِ ﻮن ٰا َﻣﻨَّﺎ ﺑ
َ َُو َ ُﻘﻮﻟ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ّٰ ﴾ و ِﺍذَا دﻋ ٓﻮﺍ اِﻟ َﻰ٤٧﴿ ﺑِﺎ ْﻟﻤ ْﺆ ِﻣ ۪ﻨﻴﻦ
ﻮن
َ ﺿ
ُ ِاﻪﻠﻟ َو َر ُﺳﻮﻟ ۪ﻪ ﻟﻴَ ْﺤﻜُ َﻢ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ ْﻢ اذَا ﻓَ ۪ﺮ ٌﻖ ﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ ُﻣ ْﻌﺮ
َ
ُُ َ
ُ
ِ
ِ ِ
ارﺗَﺎﺑُ ٓﻮﺍ اَ ْم
َ ﴾ َوﺍ ْن ﻳَﻜُ ْﻦ ﻟ َُﻬ ُﻢ ا ْﻟ َﺤ ُّﻖ ﻳ َ ْﺄﺗُٓﻮﺍ اﻟ َْﻴﻪ ُﻣ ْﺬ ِﻋ ۪ﻨ٤٨﴿
ْ ض اَ ِم
ٌ َ﴾ اَ ۪ﻓﻲ ﻗُﻠُﻮﺑِﻬِ ْﻢ َﻣﺮ٤٩﴿ ۜ ﻴﻦ
ﺎن ﻗَ ْﻮ َل
َ اﻪﻠﻟُ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ َو َر ُﺳﻮﻟُ ُﻪ ۜ ﺑ َ ْﻞ اُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ
ّٰ ﻴﻒ
ُ ﻳ َ َﺨ
َ ﻮن اَ ْن ﻳ َ ۪ﺤ
َ ﺎﻓ
َ َ﴾ اِﻧ َّ َﻤﺎ ﻛ٥٠﴿ ۟ ﻮن
َ ﻚ ُﻫ ُﻢ اﻟﻈ َّﺎﻟ ِ ُﻤ
ِ
ﻚ ُﻫ ُﻢ
َ اﻪﻠﻟِ َورَ ُﺳﻮﻟ ِ ۪ﻪ ﻟِﻴَ ْﺤﻜُﻢَ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ ْﻢ اَ ْن ﻳ َ ُﻘﻮﻟُﻮﺍ َﺳ ِﻤ ْﻌﻨَﺎ َوﺍَﻃ َْﻌﻨَﺎ ۜ َوﺍُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ
ّٰ ﻴﻦ اِذَا دُ ُﻋ ٓﻮﺍ اِﻟ َﻰ
َ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ
1
2
3
4

H +“gibi oluyor”.
B: “tâkip”.
B: “sıfatlardan”.
B: “çağrışıyor”.
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﴾٥٢﴿ ون
َ اﻪﻠﻟ َ َو َﺘ َّ ْﻘﻪِ ﻓَﺎُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ
ّٰ اﻪﻠﻟ َ َو َر ُﺳﻮﻟ َُﻪ َو َ ْﺨ َﺶ
ّٰ ﴾ َو َﻣ ْﻦ ﻳُ ِﻄـ ِﻊ٥١﴿ ﻮن
َ ﻚ ُﻫ ُﻢ ا ْﻟ َﻔٓﺎﺋ ِ ُﺰ
َ ا ْﻟ ُﻤ ْﻔﻠِ ُﺤ

ِ
ِ ّٰ ِ وﺍ َ ْﻗﺴﻤﻮﺍ ﺑ
ّٰ َﺎﻋﺔٌ َﻣ ْﻌ ُﺮوﻓَﺔٌ ۜ اِ َّن
َ ﺎﻪﻠﻟ َﺟ ْﻬ َﺪ اَ ْﻳ َﻤﺎﻧﻬِ ْﻢ ﻟ َِﺌ ْﻦ اَ َﻣ ْﺮﺗ َ ُﻬ ْﻢ ﻟ َﻴَ ْﺨ ُﺮ ُﺟ َّﻦ ۜ ﻗُ ْﻞ َﻻ ﺗُ ْﻘ ِﺴ ُﻤﻮﺍ ۚ ﻃ
َ اﻪﻠﻟ
ُ َ َ
ﻮلۚ ﻓَﺎِ ْن ﺗ َ َﻮﻟ َّْﻮﺍ ﻓَﺎِﻧ َّ َﻤﺎ َﻋﻠ َ ْﻴﻪِ َﻣﺎ ُﺣ ّ ِﻤ َﻞ
َ ﻴﻌﻮﺍ اﻟﺮَّ ُﺳ
ّٰ ﻴﻌﻮﺍ
َ ُﻴﺮ ﺑ ِ َﻤﺎ ﺗ َ ْﻌ َﻤﻠ
ُ اﻪﻠﻟ َ َوﺍ َ ۪ﻃ
ُ ﴾ ُﻗ ْﻞ اَ ۪ﻃ٥٣﴿ ﻮن
ٌ َ۪ﺧﺒ
ِ
ِ
ِ
﴾٥٤﴿ ﻴﻦ
ُ ۪ﻮه ﺗ َ ْﻬﺘَ ُﺪوﺍ ۜ َو َﻣﺎ َﻋﻠَﻰ اﻟﺮَّ ُﺳﻮ ِل ا َّﻻ ا ْﻟﺒَ َﻼغُ ا ْﻟ ُﻤﺒ
ُ ﻴﻌ
ُ َو َﻋﻠ َ ْﻴﻜُ ْﻢ َﻣﺎ ُﺣ ّﻤ ْﻠ ُﺘ ْﻢ ۜ َوﺍ ْن ﺗُ ۪ﻄ
[3530] Meâl-i Şerîfi
Bir de “Allah’a ve Resûlüne inandık ve itaat ettik” diyorlar da sonra
bunun arkasından yan çiziyorlar, bunlar mü’min değillerdir (47).
Aralarında hükmetmesi için Resûlü ile Allah’a davet olundukları
vakit de bakarsın, bunlardan bir kısmı çekinirler1 (48). Ve eğer hak
kendilerinin olur ise münkād olarak ona gelirler (49). Kalblerinde bir
maraz mı var? Yoksa Allah ile Resûlünün onlara haksızlık edeceğinden
kuşkulandılar veya2 korktular mı? Hayır kendileri zâlimler (50).
Aralarında hükmetmesi için Resûlü ile Allah’a davet olundukları
zaman mü’minlerin sözü ancak  َﺳ ِﻤ ْﻌﻨَﺎ َوﺍَﻃ َْﻌﻨَﺎdemeleridir ve3 işte bunlar
felah [3531] bulacak olanlardır (51). Ve her kim Allah’a ve Resûlüne
itaat eyler ve Allah’a haşyet besler ve O’na korunursa işte murâda
erecek olanlar bunlardır (52). Ötekiler Allah’a en kuvvetli yeminleriyle
kasem ettiler, vallahi kendilerine emredersen behemehâl bilâ-tereddüd
çıkar giderlermiş. De ki: “Yemin etmeyin, ancak bir tâʿat-i maʿrûfe,
her hâlde Allah bütün yaptıklarınıza ve yapacaklarınıza Habîr’dir”
(53). De ki: “Allah’a itaat edin ve Resûle itaat edin, yine dinlemezseniz
artık onun üzerindeki ancak ona yükletilen, sizin üzerinize de size
yükletilendir ve eğer ona itaat ederseniz hidâyete erersiniz, Resûl’ün
üzerindeki ise ancak açık bir tebliğdir” (54).
ِ
{ﻴﻦ
َ }و َﻣٓﺎ اُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ
َ ﻚ ﺑِﺎ ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ
َ Ve onlar mü’min değillerdir. A Yani iman laftan
ibaret değildir. Yalnız dilden “Allah’a ve Resûlüne iman ettim” demekle
1
2
3

H: “davet olundukları vakit derhâl bunlardan bir kısmı i râz ederler”.
H: “ya”.
M ve B -“ve”.
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hakikaten mü’min, müslüman olunuvermez. Onunla beraber samîm-i
kalbden inanmalı ve sadâkatle sebat etmeli ve âsâr-ı fi‘liyesiyle isbat ve
teyid eylemelidir. Bunu isbat edecek delillerden birisi de hakkına râzı
olmak ve bir ihtilâf hâlinde Allah ve Resûlünün hükmüne davet edildiği
zaman icâbet ve itaat eylemektir. Hâlbuki “Allah ve Resûlüne iman ettik,
müslümanız” diyenler içinde öyleleri olur ki imanı yalnız dilindedir.
Bunlar mü’min değil, münafıktır. Haklarına râzı olmazlar, bir kısmı
sözünde durmaz dönüverir. Bir kısmı da sözde dönmese bile her hangi
bir nizâ‘da Allah ve Resûlünün hükmüne davet edildikleri zaman i‘râz
eder, kaçınır {ﻜ ْﻦ ﻟ َُﻬ ُﻢ ا ْﻟ َﺤ ُّﻖ
ُ َ }و ِﺍ ْن ﻳ
َ ve eğer hak kendilerinin olursa A aleyhlerine
ِ ِ
değil lehlerine ise {ﻴﻦ
َ  }ﻳ َ ْﺄﺗُٓﻮﺍ اﻟ َْﻴﻪ ُﻣ ْﺬ ِﻋ ۪ﻨona -yani Resûlullah’ın hükmünegönülden inkıyad ve itimad ederek gelirler. A Zira Resûlullah’ın hükm ü
hükûmetinin hakkāniyetinde şüphe etmezler.
Nitekim Bişr nâmındaki1 münafık, bir Yahudî ile bir arazi hakkında
nizâ‘ etmişti. Münafık haksızdı, onun için Yahudî onu “Resûlullah’a
muhakemeye gidelim” diye Allah’ın hükmüne davet etti, çünkü onun
haksızlığa meydan vermeyeceğini biliyordu. Münafık ise “Yahudîlerin
hahambaşı Ka‘b b. Eşref ’e gidelim” dedi; çünkü hakka râzı olmuyor,
dalavere ile haksız bir hüküm alacağını ümid ediyordu. Rivayet
olunduğuna göre bu âyetlerin sebeb-i nüzûlü bu oldu.2 Ki son
zamanlarda İslâm hey’et-i ictimâ‘iyesini ifsad eden de öyle nifakların
meydan almasıdır.
Bu neden oluyor? {ض
ٌ  }اَ ۪ﻓﻲ ُﻗﻠُﻮﺑ ِ ِﻬ ْﻢ َﻣ َﺮKalblerinde bir maraz mı var? A
Küfür ve zulme meyleden rûhânî bir maraz, bir vicdan bozukluğu mu
var? {اﻪﻠﻟُ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ َو َر ُﺳﻮﻟ ُ ُﻪ
ّٰ ﻴﻒ
َ ﻮن اَ ْن ﻳ َ ۪ﺤ
َ ارﺗَﺎﺑُ ٓﻮﺍ اَ ْم ﻳ َ َﺨﺎ ُﻓ
ْ  }اَ ِمYoksa Allah’ın ve Resûlünün
onlara yazık edeceğinden işkillendiler veya korkuyorlar mı? { }ﺑ َ ْﻞHayır A
ne öyle bir irtiyabları var, ne de korkuları. Allah ve Resûlünün hükmü,
mahz-ı hakk u adalettir ve öyle olduğunu bilirler, fakat {ﻮن
َ } ُاو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ
َ ﻚ ُﻫ ُﻢ اﻟﻈ َّﺎﻟ ِ ُﻤ
1
2

H: “nâmında”.
Mukātil b. Süleyman, Tefsîr, III, 204-205; Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, VII, 582-583:
. إن ﳏﻤﺪا ﳛﻴﻒ ﻋﻠﻴﻨﺎ:وذﻟﻚ أن رﺟﻼ ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮدﻛﺎن ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﺑﺸﺮ ﺧﺼﻮﻣﺔ وأن اﻟﻴﻬﻮدي دﻋﺎ ﺑﺸﺮا إﱃ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ودﻋﺎﻩ ﺑﺸﺮ إﱃﻛﻌﺐ ﻓﻘﺎل ﺑﺸﺮ
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onlar kendileridir ki sırf zâlimlerdir. A Hukūka tecavüz etmek isteyen
haksızlardır. Binâen‘aleyh sebeb-i imtinâ‘ birinci şıktır, yani kalblerindeki
maraz, vicdanlarındaki bozukluktur. Ki bu da hidâyetsizliktendir.

ِ
{ﻜ َﻢ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ ْﻢ
ُ اﻪﻠﻟِ َو َر ُﺳﻮﻟ ِ ۪ﻪ ﻟِﻴَ ْﺤ
ّٰ ﻴﻦ اِذَا دُ ُﻋ ٓﻮﺍ اِﻟ َﻰ
َ َ }اِﻧ َّ َﻤﺎ ﻛYoksa beynlerinde
َ ﺎن ﻗَ ْﻮ َل ا ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ
hükmetmek için Allah’a ve Resûlüne davet olundukları zaman mü’minlerin
sözü ancak {“ }اَ ْن ﻳ َ ُﻘﻮﻟُﻮﺍ َﺳ ِﻤ ْﻌﻨَﺎ َوﺍَﻃ َْﻌﻨَﺎsemi‘nâ ve eta‘na” demek idi A yani
“dinledik ve itaat ettik, baş üstüne” diye hemen davete [3533] icâbet
etmekti {ﻮن
َ }وﺍُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ
َ ﻚ ُﻫ ُﻢ ا ْﻟ ُﻤ ْﻔﻠِ ُﺤ
َ ve işte ancak bunlardır ki o felah bulanlardır. A
Murâda erenlerdir. {ُاﻪﻠﻟ َ َورَ ُﺳﻮﻟ َﻪ
ّٰ }و َﻣ ْﻦ ﻳُ ِﻄـ ِﻊ
َ Ve her kim Allah ve Resûlüne itaat
eder A yani yalnız mahkeme işinde değil, her hususta Allah’ın kitabına
ve Resûlünün sünnetine ittibâ‘1 eyler {َ اﻪﻠﻟ
ّٰ }و َ ْﺨ َﺶ
َ ve Allah’tan korkar A
isyandan sakınır {ِ}و َﺘ َّ ْﻘﻪ
َ  }ﻓَﺎُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌişte
َ ﻚ ُﻫ ُﻢ ا ْﻟﻔَٓﺎﺋ ِ ُﺰ
َ ve O’na sığınır, korunursa {ون
ancak bunlar o fâizîndir. A Fevz bulacak, felah meydanında gāye-i merama
erecek, ebedî saadetin kusvâsına nâil olacak olanlardır.

Lâkin o münafıklar, o kalbleri bozuk haksızlar, böyle itaat etmedikten
başka {ﺎﻪﻠﻟِ َﺟ ْﻬ َﺪ اَ ْﻳ َﻤﺎﻧِﻬِ ْﻢ
ّٰ ِ }وﺍ َ ْﻗ َﺴ ُﻤﻮﺍ ﺑ
َ bir de en ağır yeminleriyle Allah’a kasem
ettiler A yeminin en ağırı Allah’a yemindir { }ﻟ َِﺌ ْﻦ اَ َﻣ ْﺮﺗ َ ُﻬ ْﻢ ﻟ َﻴَ ْﺨ ُﺮ ُﺟ َّﻦeğer sen
kat‘î emredersen çıkarlarmış A dâr u diyarlarından çıkıp giderlermiş, güya
o derece itaatkâr imişler {“ }ﻗُ ْﻞ َﻻ ﺗُ ْﻘ ِﺴ ُﻤﻮﺍkasem, yemin etmeyiniz” de ٌَﺎﻋﺔ
َ }ﻃ
{ٌ َﻣ ْﻌ ُﺮوﻓَﺔmâruf bir tâat A yani tâatiniz belli, mâhiyeti mâlum, binâen‘aleyh
yalan yere yemin etmeyiniz. Yahut sizden matlub olan öyle yalan yere
yemin ile münâfıkāne bir tâat değil; zulme, münkere itaat da değil, adalet
dairesinde hâlisâne bir tâattir. {ﻮن
ّٰ  }اِ َّنŞüphe yok ki Allah,
َ ُ ﻴﺮ ﺑ ِ َﻤﺎ ﺗ َ ْﻌ َﻤﻠ
ٌ ۪اﻪﻠﻟ َ َﺧﺒ
her ne yapıyorsanız Habîr’dir. A Bütün esrârınıza vâkıftır. Binâen‘aleyh
O’na karşı yalandan, hîlekârlıktan, tâatsizlikten sakınınız.
2
[3534] Ey Resûl-i hak {ﻮل
َ ﻴﻌﻮﺍ اﻟﺮَّ ُﺳ
ّٰ ﻴﻌﻮﺍ
ُ اﻪﻠﻟ َ َوﺍ َ ۪ﻃ
ُ  } ُﻗ ْﻞ اَ ۪ﻃde ki: “Allah’a itaat
ediniz, Resûle de itaat ediniz” A yani Peygamber’e itaat de bilhassa emr-i
ilâhîdir, ona itaat edilmedikçe Allah’a itaat edilmiş olmaz. Binâen‘aleyh
Kitâbullah’a temessük bir vecîbe olduğu gibi, Peygamber’in sünnetine

1
2

B: “itaat”.
H -“de ki”.
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temessük de bilhassa vecîbedir. { }ﻓَﺎِ ْن ﺗ َ َﻮﻟ َّْﻮﺍYine1 kafa bükerlerse A yani
o haksızlar yine aldırmazlarsa { }ﻓَﺎِﻧ َّ َﻤﺎ َﻋﻠ َ ْﻴﻪِ َﻣﺎ ُﺣ ّ ِﻤ َﻞartık onun üzerine
ancak ona tahmil olunandır. A Yani Peygamber’e ait olan vazife ancak
ona yükletilen tebliğ yüküdür. {}و َﻋﻠ َ ْﻴﻜُ ْﻢ َﻣﺎ ُﺣ ّ ِﻤ ْﻠﺘُ ْﻢ
َ Sizin üzerinize de size
tahmil olunandır A ki itaat vazifesidir. Burada “tahmil” tâbir olunması,
itaatsizler ne kadar çoğalırsa Peygamber’in ve mü’minlerin vazifesi de o
ِ Ve eğer siz ona itaat ederseniz
nisbette zorlaştığına işarettir. {ﻮه
َ
ُ ﻴﻌ
ُ }وﺍ ْن ﺗُ ۪ﻄ
A yani Peygamber’e itaat eder de tahmil olunan vazifenizi yaparsanız
{ }ﺗ َ ْﻬﺘَ ُﺪوﺍhidâyete erersiniz A hakka mazhar olursunuz. }و َﻣﺎ َﻋﻠَﻰ اﻟﺮَّ ُﺳﻮ ِل اِ َّﻻ
َ
۪ﺒ
{ﻴﻦ
ﻤ
ﻟ
ا
غ
ﻼ
ﺒ
ﻟ
ا
Resûl’ün
vazifesi
de
ancak
belâğ-ı
mübîndir.
A
Teblîğ-i
ْ
ْ
ُ
َ
َ
ُ ُ
beliğdir; ki o onu îfâ etti, size de itaat vazifesi kaldı.
Şimdi Müslümanlar, bu teblîğ-i mübîn ile şu va‘d-i ilâhîye dikkat
etmelidir ki çok mühimdir:2

ِ ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ ِﻣ ْﻨﻜُ ْﻢ َو َﻋ ِﻤﻠُﻮﺍ اﻟﺼﺎﻟ ِ َﺤ
ِ ْ ﺎت ﻟ َﻴَﺴﺘَ ْﺨﻠِ َﻔﻨ َّ ُﻬ ْﻢ ﻓِﻲ
ﻒ
ّٰ َو َﻋ َﺪ
َ َ اﺳﺘَ ْﺨﻠ
َ اﻪﻠﻟُ اﻟ َّ۪ﺬ
َّ
ْ اﻻ َْرض ﻛَ َﻤﺎ
ْ
ِ اﻟ َّ۪ﺬ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ۜﻨﺎ
ً ارﺗ َ ٰﻀﻰ ﻟ َُﻬ ْﻢ َوﻟ َُﻴﺒَ ّ ِﺪﻟَﻨ َّ ُﻬ ْﻢ ﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﺧ ْﻮﻓﻬِ ْﻢ اَ ْﻣ
َ
ْ ﻳﻦ ﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠﻬِ ْﻢ ۖ َوﻟ َُﻴ َﻤﻜ ّﻨَ َّﻦ ﻟ َُﻬ ْﻢ ۪دﻳﻨَ ُﻬ ُﻢ اﻟ َّﺬي
ِ َﻚ ﻫ ُﻢ ا ْﻟﻔ
ِٓ
ﻴﻤﻮﺍ
َ ِ ﻮن ﺑ۪ﻲ َﺷ ْﻴ ًٔـﺎۜ َو َﻣ ْﻦ ﻛَﻔَﺮَ ﺑ َ ْﻌ َﺪ ٰذﻟ
َ ُﻳ َ ْﻌ ُﺒ ُﺪوﻧ َ ۪ﻨﻲ َﻻ ﻳُ ْﺸﺮِﻛ
َ ﺎﺳ ُﻘ
ُ ﴾ َوﺍ َ ۪ﻗ٥٥﴿ ﻮن
ُ َ ﻚ ﻓَﺎُو۬ﻟٰﺌ
ﻳﻦ ﻛَﻔَ ُﺮوﺍ
َ ﻴﻌﻮﺍ اﻟﺮَّ ُﺳﻮ َل ﻟ َﻌَﻠَّﻜُ ْﻢ ﺗُ ْﺮ َﺣ ُﻤ
َ ﴾ َﻻ ﺗ َ ْﺤ َﺴﺒَ َّﻦ اﻟ َّ۪ﺬ٥٦﴿ ﻮن
ُ اﻟﺼﻠٰﻮ َ َوﺍٰﺗُﻮﺍ اﻟﺰَّ ٰﻛﻮ َ َوﺍ َ ۪ﻃ
َّ
﴾٥٧﴿ ۟ ﻴﺮ
ْ ۪ﻳﻦ ﻓِﻲ
َ ُﻣ ْﻌ ِﺠﺰ
ُ ﺎر ۜ َوﻟ َ ِﺒ ْﺌ َﺲ ا ْﻟ َﻤ ۪ﺼ
ُ َّ ض َو َﻣ ْﺄ ٰو ُﻬ ُﻢ اﻟﻨ
ۚ ِ اﻻ َْر

[3535] Meâl-i Şerîfi
Sizden iman edip sâlih ameller işleyenlere Allah şöyle vaad buyurdu:
Kasem olsun ki onlardan evvelkileri istihlâf ettiği gibi kendilerini Arz’da
mutlak ve muhakkak istihlâf edecek ve behemehâl onlara kendileri
için marzîsi olan dinlerini kuvvetle icrâ kudreti verecek3 ve behemehâl
onları korkularının arkasından emne erdirecek4. Hakkımda hiçbir şeyi
şerîk koşmayarak hep Bana ibadet edecekler, kim de bundan sonra
1
2
3
4

H: “de de”.
H -“ki çok mühimdir”.
H: “dinlerini takviye ve tesbit edecek”.
H: “tebeddül eyleyecek”.
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küfranda bulunursa artık onlar hep fâsıklardır1 (55). Hem namazı
kılın, zekâtı verin ve Peygamber’e itaat edin ki rahmete erdirilesiniz
(56). Sakın o küfredenleri Arz’da âciz bırakabilirler sanma, onların
varacakları yer ateştir2 ve her hâlde o pek fena gidiştir3 (57).
İlahiyâta müte‘allik tenvîrât ile4 tâatin vücûbunu tesbit eden tebliğ
ve ona müte‘allik va‘d ü va‘îd ile va‘z u irşaddan sonra yine yukarıdaki
ahkâmın tetmîmi için buyuruluyor ki:
][3536

ﺚ
ﻳﻦ ﻟ َْﻢ ﻳ َ ْﺒﻠ ُ ُﻐﻮﺍ ا ْﻟ ُﺤﻠ ُ َﻢ ِﻣ ْﻨ ُ
ﺖ اَ ْﻳ َﻤﺎﻧُ ُ
ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ ﻟِﻴَ ْﺴﺘَ ْﺄ ِذ ْﻧ ُ
ﻜ ْﻢ ﺛ َ ٰﻠ َ
ﻳﻦ َﻣﻠَﻜَ ْ
ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟ َّ۪ﺬ َ
ﻜ ْﻢ َوﺍﻟ َّ ۪ﺬ َ
ﻜ ُﻢ اﻟ َّ ۪ﺬ َ

ِ
ِ
ﻣﺮَّ ٍ ِ
۪ﻴﺮ ِ َو ِﻣﻦ ﺑَﻌ ِﺪ ﺻﻠٰﻮ ِ ا ْﻟﻌِ َﺸٓ ِ
ﺚ
ﺎء ۠ ﺛَﻠٰ ُ
ﻀ ُﻌ َ
ﻴﻦ ﺗ َ َ
ﻮن ﺛِﻴَﺎﺑَﻜُ ْﻢ ﻣ َﻦ اﻟﻈَّﻬ َ
ﺻﻠٰﻮ ا ْﻟ َﻔ ْﺠﺮِ َو ۪ﺣ َ
َ ۜ
ْ ْ َ
ﺍت ﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻞ َ

َﻋ ْﻮ َر ٍ
ﻚ
ﺾ ﻛَ ٰﺬﻟ ِ َ
ﺎح ﺑ َ ْﻌ َﺪ ُﻫ َّﻦ ۜ ﻃ َﻮَّﺍ ُﻓ َ
ﻮن َﻋﻠ َ ْﻴﻜُ ْﻢ ﺑ َ ْﻌ ُ
ﺍت ﻟَﻜُ ْﻢ ۜ ﻟ َْﻴ َﺲ َﻋﻠ َ ْﻴﻜُ ْﻢ َو َﻻ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ُﺟﻨَ ٌ
ﻀﻜُ ْﻢ َﻋﻠٰﻰ ﺑ َ ْﻌ ٍ ۜ

ِ
ِ
ﺎل ِﻣ ْﻨﻜُ ُﻢ ا ْﻟ ُﺤﻠُﻢَ ﻓَ ْﻠﻴَ ْﺴﺘَ ْﺄ ِذﻧُﻮﺍ
ﻴﻢ ﴿َ ﴾٥٨وﺍذَا ﺑَﻠَﻎَ ْاﻻَﻃْﻔَ ُ
ﺎت َو ّٰ
ﻳُﺒَ ّ ِﻴ ُﻦ ّٰ
ﻴﻢ َﺣ ۪ﻜ ٌ
ﺍﻪﻠﻟُ َﻋ ۪ﻠ ٌ
اﻪﻠﻟُ ﻟَﻜُ ُﻢ ْاﻻٰﻳ َ ۜ
ﻴﻢ ﴿َ ﴾٥٩وﺍ ْﻟ َﻘ َﻮ ِ
ﺍﻋ ُﺪ
اﻪﻠﻟُ ﻟ َ ُ
ﻳﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠِﻬِ ْﻢ ۜ ﻛَ ٰﺬﻟ ِ َ
ﻜ ْﻢ ٰاﻳَﺎﺗ ِ ۪ﻪ ۜ َو ّٰ
ﻚ ﻳُﺒَ ّ ِﻴ ُﻦ ّٰ
ﻴﻢ َﺣ ۪ﻜ ٌ
ﺍﻪﻠﻟُ َﻋ ۪ﻠ ٌ
اﺳﺘَ ْﺄذ َ َن اﻟ َّ۪ﺬ َ
ﻛَ َﻤﺎ ْ

ﺎء اﻟّٰ ۪ﺘﻲ َﻻ ﻳﺮﺟ َ ِ
ِ
اﻟﻨﺴٓ ِ
ِ
ﻀ ْﻌ َﻦ ﺛِﻴَﺎﺑ َ ُﻬ َّﻦ ﻏَ ْﻴ َﺮ ُﻣﺘَﺒَﺮِ َﺟ ٍ
ﺎت
ﺎح اَ ْن ﻳ َ َ
ﻮن ﻧﻜَ ً
ﺎﺣﺎ ﻓَﻠ َ ْﻴ َﺲ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ َّﻦ ُﺟﻨَ ٌ
َْ ُ
ﻣ َﻦ ّ َ
ّ
ﻴﻢ ﴿ ﴾٦٠ﻟ َْﻴ َﺲ َﻋﻠَﻰ ْاﻻ َْﻋ ٰﻤﻰ َﺣ َﺮ ٌج َو َﻻ َﻋﻠَﻰ
ﺑِﺰ۪ﻳﻨَﺔٍ ۜ َوﺍ َ ْن ﻳ َ ْﺴﺘَ ْﻌ ِﻔ ْﻔ َﻦ َﺧ ْﻴ ٌﺮ ﻟ َُﻬ َّﻦ ۜ َو ّٰ
ﻴﻊ َﻋ ۪ﻠ ٌ
ﺍﻪﻠﻟُ َﺳ ۪ﻤ ٌ
اﻻ َﻋﺮ ِج ﺣﺮج َو َﻻ َﻋﻠَﻰ ا ْﻟ َﻤ ۪ﺮ ِﺾ َﺣ َﺮج َو َﻻ َﻋﻠٰٓﻰ اَ ْﻧ ُﻔ ِﺴﻜُ ْﻢ اَ ْن ﺗ َ ْﺄﻛُﻠُﻮﺍ ِﻣﻦ ﺑﻴﻮﺗِﻜُ ْﻢ اَو ﺑﻴ ِ
ﻮت
ْ ُُ
ْ ُُ
ٌ
ْ ْ َ َ ٌَ
ﻮت اَﻋﻤ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ﻜ ْﻢ اَو ﺑﻴ ِ
ﻜ ْﻢ اَو ﺑﻴ ِ
ﻜ ْﻢ اَ ْو
ﺎﻣ ُ
ﻮت اَ َﺧ َﻮﺍﺗ ِ ُ
ﻮت ُاﻣَّﻬَﺎﺗ ِ ُ
ﻜ ْﻢ اَ ْو ﺑُ ُﻴ ِ ْ َ
ﻜ ْﻢ اَ ْو ﺑُ ُﻴﻮت ا ْﺧ َﻮﺍﻧ ُ ْ ُ ُ
ٰاﺑَٓﺎﺋ ُ ْ ُ ُ

ﺎﻻﺗِﻜُ ْﻢ اَو َﻣﺎ َﻣﻠَ ْﻜ ُﺘ ْﻢ َﻣ َﻔﺎﺗ ِ َﺤ ُﻪ ٓ اَو ﺻ ۪ﺪ ِ
ﻮت اَ ْﺧﻮﺍﻟِﻜُ ْﻢ اَو ﺑﻴ ِ
ﻮت َﻋﻤَّﺎﺗِﻜُ ْﻢ اَو ﺑﻴ ِ
ﺑﻴ ِ
ﻮت َﺧ َ
ﻳﻘﻜُ ْﻢ ۜ
َ
ْ
ْ ُُ
ْ ُُ
ُُ
ْ َ

ﻜ ْﻢ
ﻮﺗﺎ ﻓَ َﺴﻠِّ ُﻤﻮﺍ َﻋﻠٰٓﻰ اَ ْﻧ ُﻔ ِﺴ ُ
ﺎﺗﺎۜ ﻓَﺎِذَا د َ َﺧ ْﻠ ُﺘ ْﻢ ﺑُ ُﻴ ً
ﻴﻌﺎ اَ ْو اَ ْﺷﺘَ ً
ﺎح اَ ْن ﺗ َ ْﺄﻛُﻠُﻮﺍ َﺟ ۪ﻤ ً
ﻟ َْﻴ َﺲ َﻋﻠ َ ْﻴﻜُ ْﻢ ُﺟﻨَ ٌ
ﺗ َ ِﺤﻴَّﺔ ً ِﻣﻦ ِﻋﻨ ِﺪ ّٰ ِ
اﻪﻠﻟ ﻟَﻜُ ُﻢ ْاﻻٰﻳ َ ِ
ﻮن ۟ ﴿﴾٦١
ﺎرﻛَﺔ ً ﻃ ّ َِﻴﺒَﺔ ً ۜﻛَ ٰﺬﻟ ِ َ
ﺎت ﻟ َﻌَﻠَّﻜُ ْﻢ ﺗ َ ْﻌ ِﻘﻠ ُ َ
ْ ْ
اﻪﻠﻟ ُﻣﺒَ َ
ﻚ ﻳُﺒَ ّ ِﻴ ُﻦ ّٰ ُ
H: “artık onlar bütün bütün fâsıklardır”.
H: “cehennemdir”.
H: “ve her hâlde o ne fenâ inkılâbdır”.
H: “ve”.

1
2
3
4

270

NÛR SÛRESİ - Hak Dini Kur’an Dili

[3537] Meâl-i Şerîfi

Ey o bütün iman edenler! Ellerinizdeki memlükleriniz ve sizden
henüz bülûğa ermeyenler üç vakit size istîzân etsinler: Sabah
namazından evvel ve öğle sıcağından elbisenizi çıkardığınız sırada,
bir de yatsı namazından sonra ki sizin üç eksikli vaktinizdir. Bunların
mâʿadâsında ne size ne onlara günah yoktur, üzerinize dolaşırlar,
birbirinize bakarsınız. İşte böyle size Allah âyetleri beyan ediyor
ve Allah Alîm’dir, Hakîm’dir (58). Sizden olan çocuklar dahi bülûğa
erdiklerinde kendilerinden evvelkilerin istîzân ettikleri gibi istîzân
etsinler. İşte böyle size Allah âyetlerini beyan ediyor ve Allah Alîm’dir,
Hakîm’dir (59). Nikâh ümidi kalmayan oturmuş kadınlara ise bir ziynet
ile [3538] gösterişe çıkmamaları şartıyla çarşaflarını bırakmalarında
kendilerine bir günah yoktur. Maʿamâfîh afîfâne sakınmaları
kendileri için daha hayırlıdır ve Allah Semîʿdir, Alîm’dir (60). Aʿmâya
harec yok, topala harec yok, marazlıya1 harec yok, kendilerinize de
kendi evlerinizden veya babalarınızın evlerinden veya analarınızın
evlerinden veya biraderlerinizin evlerinden veya hemşirelerinizin
evlerinden veya amcalarınızın evlerinden veya halalarınızın
evlerinden veya dayılarınızın evlerinden veya teyzelerinizin evlerinden
veya anahtarlarına mâlik olduğunuzdan veya sadîkınızın evinden
yemenizde harec yok, gerek toplu ve gerek dağınık yemenizde de beis
yoktur. Binâenʿaleyh evlere girdiğiniz vakit Allah tarafından mübarek,
hoş bir sağlık olmak üzere kendilerinize selâm veriniz, işte böyle size
Allah âyetlerini beyan ediyor, gerek ki akıl erdiresiniz (61).
{ﻳﻦ ٰا َﻣﻨُﻮﺍ
َ  }ﻳَٓﺎ اَ ُّ َﺎ اﻟ َّ۪ﺬGerek erkek ve gerek dişi ale’l-umûm mü’minler
ِ
{2ﻳﻦ َ ْ ﻳ َ ْﺒﻠ ُ ُﻐﻮﺍ ا ْﻟ ُﺤﻠُ َﻢ ِﻣ ْﻨﻜُ ْﻢ
ْ َﻳﻦ َﻣﻠَﻜ
َ ﺖ اَ ْﻳ َﻤﺎﻧُﻜُ ْﻢ َوﺍﻟ َّ ۪ﺬ
َ  }ﻟﻴَ ْﺴﺘَ ْﺄ ِذ ْﻧﻜُ ُﻢ اﻟ َّ ۪ﺬmilk-i yemîniniz
olanlar ve sizden ihtilâma bâliğ olmayanlar odanıza girmek için izninizi
istesinler A yani onlara böyle tâlim ve emr ediniz. Bâlâdaki istînâs emri
hür ve bâliğ olanlar hakkında idi, buradaki istîzân emri ise milk olan
1
2

H: “marîze”.
H, M ve B +“”ﺛﻠﺚ ﻣﺮات.
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köleler ve cariyelerle henüz bâliğ olmayan hür çocuklar, yani sabîler
ٍ َّﺚ َﻣﺮ
hakkındadır. Bir de bunlarınki her defasında değil {ﺍت
َ ٰ }ﺛَﻠüç kere
ِ
ِ
A yani üç vakitte ki birincisi {ِﺻﻠٰﻮ ا ْﻟ َﻔ ْﺠﺮ
َ  }ﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻞsabah namazından
evvel A çünkü yataktan kalkıp giyinmek zamanıdır. İkincisi ﻮن
َ ﻀ ُﻌ
َ َ }و ۪ﺣ َ ﺗ
َ
ِ{  ﺛِﻴﺎﺑﻜُﻢ ِﻣﻦ اﻟﻈ َّ ۪ﻬve öğle sıcağında elbisenizi soyunduğunuz sırada A ki
َ ْ َ َ
َ
ِ ٓ }و ِﻣﻦ ﺑﻌ ِﺪ ﺻﻠٰﻮ ِ ا ْﻟ ِﻌ َﺸve
kaylûle, yani gündüz uykusu vakti. Üçüncüsü {ﺎء
َ َْ ْ َ

yatsı namazından [3539] sonra A yatmak için soyunulduğu zamandır.
ٍ َﺚ َﻋ ْﻮر
{ﺍت ﻟَﻜُ ْﻢ
ُ ٰ }ﺛَﻠKi sizin için üç avrettir. A Setrinizin muhtel olduğu,
eksikli bulunduğunuz üç gedik vaktinizdir. Herkes için olmasa bile
umumî nokta-i nazardan böyledir. Bu ihtar istîzânın sebebini beyan
eder. Bundan dolayı istîzân etmelidirler. Pek iyi amma, niçin her zaman
istîzân etmesinler, çünkü {ﻮن َﻋﻠ َ ْﻴﻜُ ْﻢ
َ ُ }ﻃ َﻮَّﺍﻓüzerinize çok dolaşırlar ﻀﻜُ ْﻢ
ُ }ﺑ َ ْﻌ
{ َﻋ ٰ ﺑ َ ْﻌ ٍﺾbirbiriniz üstünesinizdir A binâen‘aleyh her zaman istîzânda
harec olur. { إﱁ...ﻚ
َ ِ }ﻛَ ٰﺬﻟ

{ﺎل ِﻣ ْﻨﻜُ ُﻢ ا ْﻟ ُﺤﻠُﻢَ ﻓَ ْﻠﻴَ ْﺴﺘَ ْﺄ ِذﻧُﻮﺍ
ْ َ}و ِﺍذَا ﺑَﻠَﻎ
ُ َاﻻَﻃْﻔ
َ Sizden olan çocuklar da bülûğa
erdiklerinde A ki asıl delili ihtilâmdır. Yaşının da asgarîsi kızda dokuz
oğlanda on iki, mutavassıt ve mu‘tâdı1 on dört on beş, müntehâsı on yedi
on sekizdir. İstîzân etsinler {ﻳﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠِ ِﻬ ْﻢ
َ اﺳﺘَ ْﺄذ َ َن اﻟ َّ۪ﺬ
ْ  }ﻛَ َﻤﺎnitekim kendilerinden
evvelkilerin istîzân ettikleri gibi A yani kendilerinden mukaddem olan
siz büyüklerinin onların odalarına girmek için bâlâda geçen ﻮﺗﺎ
ً َﻻ ﺗ َ ْﺪ ُﺧﻠُﻮﺍ ﺑُ ُﻴ
[ ﻏَ ْ َ ﺑُﻴُﻮﺗِﻜُ ْﻢ َﺣ ّٰ َ ْ ﺘَ ْﺄ ِ ُ ﻮﺍ َو ُ َﻠِّ ُﻤﻮﺍ َﻋ ٰ ٓ اَ ْﻫﻠِﻬَﺎ24/27] mûcebince her vakit istînâs
ve selâm ile istîzân etmeniz lâzım olduğu gibi, onlar da yalnız o üç vakitte
değil, her vakit yanınıza gireceklerinde istîzân etsinler. {ُاﻪﻠﻟ
َ ِ  }ﻛَ ٰﺬﻟA
ّٰ ُ ِّ َﻚ ﻳُﺒ
Bu iki âyette bu ihtârın tekrar edilmesi, istîzân emrini kemâl-i vuzuh ile
tekiddir. Zira yabancı büyüklerde ihtiraz hissi, bunlarda ise müsamaha
şüphesi gālib olduğundan burada o şüpheyi kesmek için emir tebyin2 ve
tekid edilmiştir. Ma‘a’t-teessüf bu noktadan zuhul ve gaflet çoktur.

1
2

B: “mu tedil”.
B: “tenbih”.

271

272

NÛR SÛRESİ - Hak Dini Kur’an Dili

ِ ِ
ِ َ [ }اﻟّٰ ۪ﺘﻲ َﻻ ﻳﺮﺟ3540] ki
ِ ٓاﻟﻨﺴ
ِ
{ﺎء
ً َﻮن ﻧﻜ
َ Ve oturmuş kadınlar {ﺎﺣﺎ
ُ َْ
َ ّ }وﺍ ْﻟﻘَ َﻮﺍﻋ ُﺪ ﻣ َﻦ
ٍ ﻀ ْﻌ َﻦ ﺛِﻴَﺎﺑ َ ُﻬ َّﻦ ﻏَ ْﻴ َﺮ ُﻣﺘَﺒَﺮِ َﺟ
bir nikâh ümidi beslemezler ﺎت
َ َ ﺎح اَ ْن ﻳ
ٌ َ}ﻓَﻠ َ ْﻴ َﺲ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ َّﻦ ُﺟﻨ
ّ
{ٍ ﺑِﺰ۪ﻳﻨَﺔbir ziynet ile teberrüc1 etmeksizin üst örtülerini bırakmalarında beis
yoktur. A Yani hayz u nifastan kesilmiş kadınlar yukarıda geçen2 َو ْﻟﻴَ ْﻀﺮِ ْﺑ َﻦ
ِ
ﻳﻦ ز۪ﻳﻨَﺘَ ُﻬ َّﻦ
َ [ ﺑ ِ ُﺨ ُﻤﺮِﻫ َّﻦ َﻋ ٰﻠﻰ ُﺟ ُﻴﻮﺑِﻬِ َّﻦ ۖ َو َﻻ ﻳُ ْﺒ ۪ﺪ24/31] emri mûcebince gizlemeleri
lâzım olan ziynetlerden hiçbirini izhar etmemek şartıyla üzerlerindeki
çarşaf, ferace gibi dış elbiselerini bırakıp yalnız baş örtüsüyle çıksalar
bir beis yoktur, günah olmaz. Lâkin teberrüc gençler için günah olduğu
gibi ihtiyarlar için de günahtır. Süslenmeleri günah değil, süsle yabancı
erkeklere çıkmaları günahtır. “İhtiyar kadınlar süslenir mi?” dememeli.
Ne acûzeler vardır ki gençlerden ziyade güzel görünmeye özenirler.
{}وﺍ َ ْن ﻳ َ ْﺴﺘَ ْﻌ ِﻔ ْﻔ َﻦ َﺧ ْﻴ ٌﺮ ﻟ َُﻬ َّﻦ
َ Ma‘amâfîh isti‘fafları kendileri için daha hayırlıdır.
A Yani süslü olmadıkları hâlde de iffet âdâbına riayet ederek gençler gibi
sakınmaları, üst örtülerini bırakmamaları haklarında daha hayırlıdır.
Çünkü töhmetten daha sâlimdir {ﻴﻊ
ّٰ }و
َ ve Allah Semî‘dir A gizlide
ٌ ﺍﻪﻠﻟُ َﺳ ۪ﻤ
açıkta ne söylediklerini işitir {ﻴﻢ
ٌ }ﻋ ۪ﻠ
َ Alîm’dir A maksadlarını da bilir,
sonunda ona göre cezâlarını verir. Binâen‘aleyh Müslümanız diyen
zamâne kadınları bu âyetleri dinlesinler de düşünsünler.
ﻜ ْﻢ ﺑِﺎ ْﻟﺒَﺎﻃِ ِﻞ
ُ َﻜ ْﻢ ﺑ َ ْﻴﻨ
ُ َ [ َﻻ ﺗ َ ْﺄ ُﻛﻠُٓﻮﺍ اَ ْﻣ َﻮﺍﻟen-Nisâ 4/29] Âyeti nâzil olduktan sonra
kör, topal, hasta, özürlü fakir Müslümanlar, sağlam kimseler tiksinirler
ve rızâları olmaz diye beraber yemek yemekten sakınır3 veya bir kimse
bunları kendi evinden başka akraba veya ehibbâsının birinin evine
yemeğe götürecek olsa belki hoşlanmazlar diye çekinir olmuşlardı. Bir de
muharebeye gidenler, öyle ma‘lûlîn ve zu‘afâyı evlerine [3541] bırakırlar
ve anahtarlarını teslim edip içlerindeki yiyeceklerden yemelerine izin
verir giderlerdi. Fakat onlar gāib oldukları için izinleri tîb-i nefs ile olmaz
diye korkarlar, lüzûmundan ziyade sakınırlardı. Bir de bazı kimseler
kendi evlerinden başkasında yemek yemekten çekinir, bazı mü’minler
1
2
3

“Teberrüc” kadının kendisini süsleyip çıkarak endam ve ârâyişini, ziynet ve mehâsinini erkeklere izhar
etmesidir ki câhiliyet kadınlarının âdeti budur [Müellifin notu].
H -“geçen”.
H: “sıkılır”.
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de ayrı yemekten sakınır, behemehâl misafirle beraber yemek isterdi.
Hatta bir misafir bulunmazsa bütün gün bekleyen kimseler olurdu. Şu
âyet de bu sebeple nâzil olmuştur { إﻟﺦ...اﻻ َْﻋ ٰﻤﻰ َﺣﺮَ ٌج
ْ }ﻟ َْﻴ َﺲ َﻋﻠَﻰ

ِ ﺎﻪﻠﻟِ ورﺳﻮﻟ ِ ۪ﻪ و ِﺍذَا ﻛَﺎﻧﻮﺍ ﻣﻌﻪ ﻋﻠٰٓﻰ اَﻣﺮٍ ﺟ
ِ
ﺎﻣ ٍﻊ ﻟ َْﻢ ﻳ َ ْﺬﻫَ ُﺒﻮﺍ َﺣ ّٰﺘﻰ
َ ُاِﻧَّﻤَﺎ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨ
َ ْ
َ ََُ ُ
َ
َ ﻮن اﻟ َّ۪ﺬ
ُ َ َ ّٰ ﻳﻦ ٰا َﻣﻨُﻮﺍ ﺑ

ِ ﻳﺴﺘَ ْﺄ ِذﻧ
ِ ّٰ ِ ﻮن ﺑ
ِ ِ۪
اﺳﺘَ ْﺄذَﻧُﻮ َك ﻟِﺒَ ْﻌ ِﺾ
َ ﻚ اُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ
َ َ ﻳﻦ ﻳ َ ْﺴﺘَ ْﺄ ِذﻧُﻮﻧ
َ ﻳﻦ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨ
َ ﻮه ۜ ا َّن اﻟ َّ ۪ﺬ
َ ﻚ اﻟ َّ۪ﺬ
ُ ُ َْ
ْ ﺎﻪﻠﻟ َو َر ُﺳﻮﻟﻪۚ ﻓَﺎذَا

ِ َ َﺷ ْﺄﻧِﻬِﻢ ﻓَ ْﺄذَن ﻟِﻤﻦ ِﺷ ْﺌ
ّٰ اﻪﻠﻟ َ ۜاِ َّن
ّٰ ﺍﺳﺘَ ْﻐ ِﻔ ْﺮ ﻟ َُﻬ ُﻢ
ٌ ﻮر رَ ۪ﺣ
َْ ْ ْ
ٌ اﻪﻠﻟ َ ﻏَ ُﻔ
َ﴾ َﻻ ﺗ َ ْﺠﻌَﻠُﻮﺍ دُ َﻋٓﺎء٦٢﴿ ﻴﻢ
ْ ﺖ ﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َو
ِ ٓ اﻟﺮَّﺳﻮ ِل ﺑَﻴﻨَﻜُ ْﻢ ﻛَ ُﺪ َﻋ
ِﺍذا ﻓَ ْﻠﻴَ ْﺤ َﺬر
ۚ ً ﻮن ِﻣ ْﻨﻜُ ْﻢ ﻟ ِ َﻮ
ّٰ ﻀﺎۜ ﻗَ ْﺪ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻢ
َ ُﻳﻦ ﻳَﺘَ َﺴﻠَّﻠ
ً ﺎء ﺑ َ ْﻌ ِﻀﻜُ ْﻢ ﺑ َ ْﻌ
َ اﻪﻠﻟُ اﻟ َّ۪ﺬ
ْ
ُ
ِ
۪
۪
۪
﴾ اَ َ ٓﻻ اِ َّن ِ ّٰﻪﻠﻟِ َﻣﺎ٦٣﴿ ﻴﻢ
َ ﻳﻦ ﻳُ َﺨﺎﻟ ِ ُﻔ
ٌ اب اَ ۪ﻟ
َ اﻟ َّ۪ﺬ
ٌ ﻮن َﻋ ْﻦ اَ ْﻣﺮِه ٓ اَ ْن ﺗُﺼﻴﺒَ ُﻬ ْﻢ ﻓ ْﺘﻨَﺔٌ اَ ْو ﻳُﺼﻴﺒَ ُﻬ ْﻢ َﻋ َﺬ
ِ ﻓِﻲ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
ْ ﺍت َو
ۜ ﻮن اِﻟ َْﻴﻪِ ﻓَ ُﻴﻨَ ّ ِﺒ ُﺌ ُﻬ ْﻢ ﺑ ِ َﻤﺎ َﻋ ِﻤﻠُﻮﺍ
َ ض ﻗَ ْﺪ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻢ َﻣٓﺎ اَ ْﻧ ُﺘ ْﻢ َﻋﻠ َ ْﻴﻪِۜ َو َ ْﻮمَ ﻳُ ْﺮ َﺟ ُﻌ
َّ
ۜ ِ ﺍﻻ َْر
﴾٦٤﴿ ﻴﻢ
ّٰ َو
ٌ ﺍﻪﻠﻟُ ﺑِﻜُ ّ ِﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َﻋ ۪ﻠ
[3542] Meâl-i Şerîfi
Mü’minler ancak şöylelerdir ki Allah’a ve Resûlüne iman etmişlerdir,
cemʿiyyetli bir işte bulundukları vakit de ondan istîzân etmeyince
gitmezler. Fi’l-hakīka senden izin isteyenler, onlar öyle kimselerdir
ki Allah’a ve Resûlüne inanırlar, binâenʿaleyh bazı işleri için senden
izin istediklerinde sen de onlardan dilediğine izin ver ve1 onlar için
Allah’tan mağfiret isteyiver. Şüphe yok ki Allah Gafûr’dur, Rahîm’dir
(62). Peygamber’in duasını aranızda birbirinize ettiğiniz dua gibi farz
etmeyin, içinizden birbirini siper ederek sıvışıp sıvışıp gidenleri Allah
muhakkak biliyor. Binâenʿaleyh onun emrinden hilâfına gidenler
başlarına bir fitne inmekten veya elîm bir azab ermekten hazer etsinler
(63). Uyanın! Her hâlde göklerde ve yerde ne varsa hep Allah’ındır,
muhakkak O sizin ne üzerinde bulunduğunuzu bilir, hele O’na ircâʿ
olunacakları gün ki ne yaptıklarını kendilerine haber verecektir, ve
Allah her şeye Alîm’dir2 (64).
1
2

M ve B -“ve”.
H: “kendilerine haber verecek, Allah her şeye Alîm”.
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{ﻳﻦ
ّٰ ِ } ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ ﺑ
َ  }اِﻧ َّ َﻤﺎ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ُﻨMü’minler ancak onlardır ki {ﺎﻪﻠﻟِ َو َر ُﺳﻮﻟ ِ ۪ﻪ
َ ﻮن اﻟ َّ۪ﺬ
Allah’a ve Resûlüne hakikaten iman etmişlerdir. A Yukarıda zikri geçenler
gibi yalnız iman ettik demekle kalmayıp samîm-i kalbden inanmışlardır.
{}و ِﺍذَا ﻛَﺎﻧُﻮﺍ َﻣﻌَ ُﻪ
َ Ve maiyyetinde A yani Peygamber’in maiyyetinde, ki
ِ }ﻋ ٰ ٓ اَﻣﺮٍ ﺟ
İmâmü’l-müslimînin maiyyeti de aynı hükme tâbi‘dir. {ﺎﻣ ٍﻊ
َ ْ
َ

Cem‘iyyetli bir emir üzerinde bulundukları vakit A cuma, bayram,
müşavere, muharebe gibi toplanmayı iktizâ eden veya menfaat ve
mazarratı umûmî olan bir iş üzerinde bulundukları zaman ّٰ } َ ْ ﻳ َ ْﺬ َﻫ ُﺒﻮﺍ َﺣ
ِ
{ﻮه
ُ ُ َ ْ ﺘَ ْﺄذﻧondan izin almadıkça gitmezler A münafıklar gibi kaçmazlar
ِ
{ﻚ
َ َ ﻳﻦ َ ْ ﺘَ ْﺄ ِذﻧُﻮﻧ
َ } ُاو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ
َ  }ا َّن اﻟ َّ ۪ﺬfi’l-vâki‘ senden izin isteyenler yok [3543] mu ﻚ
{ﺎﻪﻠﻟِ َو َر ُﺳﻮﻟ ِ ۪ﻪ
ّٰ ِ ﻮن ﺑ
َ ﻳﻦ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨ
َ  اﻟ َّ ۪ﺬonlar Allah’a ve Resûlüne iman eden kimselerdir.
ِ
{اﺳﺘَ ْﺄذَﻧُﻮ َك ﻟِﺒَ ْﻌ ِﺾ َﺷ ْﺄ ِ ِ ْﻢ
ْ  }ﻓَﺎذَاBinâen‘aleyh bazı işleri için senden istîzân
ettiklerinde {ﺖ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ
َ  }ﻓَ ْﺄذ َ ْن ﻟ ِ َﻤ ْﻦ ِﺷ ْﺌsen de onlardan dilediğin kimseye izin ver
A yani her izin isteyene izin vermek vâcib değildir. Hikmet ve maslahatın
îcâbını gözetmek lâzımdır. Bir de Sûre-i Berâe’de geçen َ ِ ﻚ
ۚ َ اﻪﻠﻟُ َﻋ ْﻨ
ّٰ َﻋﻔَﺎ
ﺻ َﺪ ُﻗﻮﺍ
َ ﺖ ﻟ َُﻬ ْﻢ َﺣ ّٰ ﻳَﺘَﺒَ َّ َ ﻟ
َ [ اَ ِذ ْﻧ9/43] kaziyyesi unutulmamalıdır. İzin ver
َ َﻚ اﻟ َّ۪ﺬ
َ ﻳﻦ
{َ اﻪﻠﻟ
ّٰ ﺍﺳﺘَ ْﻐ ِﻔ ْﺮ ﻟ َُﻬ ُﻢ
َ ve onlar için Allah’a istiğfar eyle A zira istîzân her ne kadar
ْ }و
özr-i kavî ile sadâkate müstenid olsa da dünya işini âhiret işine takdim
etmek gibi bir kusur şâibesinden hâlî kalmaz. Sen istiğfar edersen َ اﻪﻠﻟ
ّٰ }اِ َّن
{ﻴﻢ
ٌ ﻮر َر ۪ﺣ
ٌ  ﻏَ ُﻔşüphe yok ki Allah, Gafûr’dur ve Rahîm’dir. A Bu noktada
Resûlullah’a hitabdan ümmetine hitâba iltifat ile buyuruluyor ki:
َ Peygamber’in davetini,
Ey Müslümanlar {}ﻻ ﺗ َ ْﺠﻌَﻠُﻮﺍ دُ َﻋٓﺎءَ اﻟﺮَّ ُﺳﻮ ِل ﺑ َ ْﻴﻨَﻜُ ْﻢ
ِ
ِ
duasını aranızda {ﻀﺎ
ً  }ﻛَ ُﺪ َﻋٓﺎء ﺑ َ ْﻌﻀﻜُ ْﻢ ﺑ َ ْﻌbazınızın bazınıza daveti, duası gibi
kıyas etmeyin A onun davetine icâbet farzdır. Duası indallah hemen
müstecâb olur. Binâen‘aleyh emirlerine kemâl-i hâhişle itaat ve imtisal
etmeli ve onu gücendirmekten son derece sakınmalıdır. ﻳﻦ
ّٰ }ﻗَ ْﺪ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻢ
َ اﻪﻠﻟُ اﻟ َّ۪ﺬ
ِ
ِ
{ﺍذا
َ ُ  ﻳَﺘَ َﺴﻠَّﻠİçinizden birbirini siper ederek sıyrılmak isteyenleri
ً ﻮن ﻣ ْﻨﻜُ ْﻢ ﻟ َﻮ
Allah biliyor. {ﻮن َﻋ ْﻦ اَ ْﻣﺮِ ۪ه
َ ﻳﻦ ﻳُ َﺨﺎﻟ ِ ُﻔ
َ  }ﻓَ ْﻠﻴَ ْﺤ َﺬرِ اﻟ َّ ۪ﺬBinâen‘aleyh onun emrinden
ِ
hilâfına gidenler {ٌ }اَ ْن ﺗُ ۪ﺼﻴﺒَ ُﻬ ْﻢ ﻓ ْﺘﻨَﺔkendilerine bir fitne isabet etmekten
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[3544] A yani dünyada bir belâ ve mihnete çarpmaktan { }اَ ْوyahut A

۪
dünyada olmazsa âhirette {ﻴﻢ
ٌ اب اَ ۪ﻟ
ٌ  }ﻳُﺼﻴﺒَ ُﻬ ْﻢ َﻋ َﺬbir azâb-ı elîm musibeti
ermekten hazer etsinler. A Burada terdîd yalnız men‘-i hulüv içindir.
Yoksa dünya musibetiyle âhiret azâbının cem‘inde münâfat yoktur. Fi’lvâki‘ Peygamber’in emr ü sîretine imtisal eden Müslümanların nasıl
yükseldiklerine tarih şâhid olduğu gibi, Müslümanız deyip de hilâfına
giden kavimlerin ne fitnelere, ne musibetlere, ne azablara giriftar
olmakta bulundukları göz önündedir. Hemen Cenâb-ı Hak cümlemizi
hidâyetiyle1 dilşâd buyursun.
ِ  }اَ َ ٓﻻ اِ َّن ِ ّٰﻪﻠﻟِ َﻣﺎ ِ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮEvet, semâvât ve Arz’da ne varsa hep
ِ ﺍﻻ َْر
{ض
ْ ﺍت َو
َّ
Allah’ındır. A Kâinâtın hepsi, halkan ve milken, gerek îcad ve gerek
i‘dam, gerek bed’ gerek iade ile tasarrufen O’nundur. {ِ}ﻗَ ْﺪ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻢ َﻣٓﺎ اَ ْﻧ ُﺘ ْﻢ َﻋﻠ َ ْﻴﻪ
Muhakkak ki O sizin üzerinde bulunduğunuz hâli {ِﻮن اِﻟ َْﻴﻪ
َ ُ}و َ ْﻮمَ ﻳُ ْﺮ َﺟﻌ
َ ve
onların -o muhaliflerin- O’na ircâ‘ olunacakları günü biliyor }ﻓَ ُﻴﻨَ ّ ِﺒ ُﺌ ُﻬ ْﻢ
{ ﺑِﻤَﺎ َﻋ ِﻤﻠُﻮﺍBinâen‘aleyh onlara yaptıklarını anlatacaktır. {ﻴﻢ
ّٰ }و
ٌ ﺍﻪﻠﻟُ ﺑِﻜُ ّ ِﻞ َ ْ ٍء َﻋ ۪ﻠ
َ
Ve Allah her şeye Alîm’dir. A İlminden bir zerre kaçmaz, hak ile bâtılın
tamamen ayrılacağı o furkān günü neler olacağını anlamak için, şimdi
Sûre-i Nûr’un akabinde Sûre-i Furkān’ı dinleyiniz.

1

H: “hidâyet duasıyla”.

275

276

FURKĀN SÛRESİ - Hak Dini Kur’an Dili

[3557]1

ِ َﺳﻮرةُ اﻟْ ُﻔﺮﻗ
ًﺎن َﻣ ﱢﻜﻴﱠﺔٌ َوِﻫ َﻲ َﺳْﺒ ٌﻊ َو َﺳﺒـْﻌُﻮ َن اٰﻳَﺔ
ْ َُ
FURKĀN SÛRESİ
3
Mekkiyedir.2 Ancak اﻪﻠﻟِ اِﻟ ًٰﻬﺎ ٰا َﺧ َﺮ
[25/68] ُاﻪﻠﻟ
ّٰ َﻮن َﻣﻊ
ّٰ ﺎن
َ ﻳﻦ َﻻ ﻳ َ ْﺪ ُﻋ
َ ََوﻛ
َ ’وﺍﻟ َّ ۪ﺬdan
َ
ﻴﻤﺎ
ً ﻮرﺍ َر ۪ﺣ
ً ’ﻏَ ُﻔya [25/70] kadar üç âyetin Medenî olduğu hakkında İbn
Abbas’tan bir rivayet vardır.4

Âyetleri: Yetmiş yedidir.
Kelimeleri: Bin sekiz yüz yetmiş ikidir.
Harfleri: Üç bin yedi yüz otuz üçtür.
Fâsılası:  ﻻharfleridir5, Lâm اﻟﺴﺒ۪ ﻴ َﻞ
َ [25/17].
َّ ﺿﻠ ُّﻮﺍ

Sebeb-i nüzûlü: Kâfirlerin ulûhiyet ve nübüvvet hakkındaki küfür ve
mu‘ânedeleri olduğu mündericâtından anlaşılır.
Sûre-i Nûr’un âhiri ile bunun başlangıcı arasındaki münasebet gayet
açıktır. Orada Peygamber’e tâzim ve itaatin vücûbu ve emrine muhalefet
edenlerin tahzîri siyâkında nihâyet Allah’a ircâ‘ gününü ihtar ile hatm-i
kelâm olunmuştu. Bunun üzerine azamet-i ilâhiyeyi takdis ile Sûre-i
Furkān’ın şu suretle başlaması ne parlak olmuştur:

اﻪﻠﻟِ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ اﻟﺮَّ ۪ﺣﻴ ِﻢ
ّٰ ﺑ ِ ْﺴ ِﻢ

ِ َ ُﺎن ﻋﻠٰﻰ ﻋﺒ ِﺪ ۪ه ﻟِﻴﻜ
ِ ﻚ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
ﺍت
ً ﻴﻦ ﻧ َ ۪ﺬ
َ َﺗَﺒ
َ ﻮن ﻟ ْﻠﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ
َ ْ َ َ َ َﺎر َك اﻟ َّ۪ﺬي ﻧَﺰَّ َل ا ْﻟ ُﻔ ْﺮﻗ
َّ ُ ﴾ اَﻟ َّ ۪ﺬي ﻟ َﻪُ ُﻣ ْﻠ١﴿ ۙ ﻳﺮﺍ
ِ ﻚ ﻓِﻲ ا ْﻟﻤ ْﻠ
ِ ﺍﻻ َْر
﴾٢﴿ ﻳﺮﺍ
ْ َو
ٌ َﺪا َوﻟ َْﻢ ﻳَﻜُ ْﻦ ﻟ َُﻪ َﺷ ۪ﺮ
ً ﻚ َو َﺧﻠ َ َﻖ ﻛُ َّﻞ َﺷ ْﻲ ٍء ﻓَ َﻘﺪَّ َر ُه ﺗ َ ْﻘ ۪ﺪ
ً ض َوﻟ َْﻢ ﻳَﺘ َّ ِﺨ ْﺬ َوﻟ
ُ
1
2
3
4

5

H +“18. cüz’ün hitâmı”.
B: “Mekkîdir”.
H, M ve B -“”ﻻ.
Âlûsî, Rûhu’l-meânî, IX, 420. Krş. Zemahşerî, el-Keşşâf, III, 262:
ِ وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻬﻤﺎ وﻗﺘﺎدة ﻫﻲ ﻣﻜﻴﺔ إﻻ ﺛﻼث آﻳﺎت ﻧﺰﻟﺖ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ وﻫﻲ ﱠ
ِ
:آﺧَﺮ« إﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
َ ًﻳﻦ ﻻ ﻳَ ْﺪﻋُﻮ َن َﻣ َﻊ اﻟﻠﱠﻪ إِﳍﺎ
َ
َ »واﻟﺬ
(٧٠-٦٨/٢٥ »وﻛﺎ َن اﻟﻠﱠﻪُ َﻏ ُﻔﻮراً َرِﺣﻴﻤﺎً« )اﻟﻔﺮﻗﺎن
َ
H -“harfleridir”.
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ﺮﺍ َو َﻻ ﻧ َ ْﻔ ًﻌﺎ
ُ ِ ﻮن َو َﻻ ﻳ َ ْﻤﻠ
ًّ ﺿ
َ ﻮن ِﻻ َْﻧ ُﻔ ِﺴﻬِ ْﻢ
َ ﻜ
َ ﻮن َﺷ ْﻴ ًٔـﺎ َو ُﻫ ْﻢ ﻳُ ْﺨﻠ َ ُﻘ
َ َوﺍﺗ َّ َﺨ ُﺬوﺍ ِﻣ ْﻦ دُوﻧ ِ ۪ﻪ ٓ ٰاﻟِﻬَﺔ ً َﻻ ﻳ َ ْﺨﻠُ ُﻘ
ۨ ٌ ﴾ وﻗَﺎ َل اﻟ َّ ۪ﺬﻳﻦ ﻛَﻔَﺮ ٓوﺍ اِ ْن ﻫ َﺬٓا اِ َّ ٓﻻ اِ ْﻓ٣﴿ ﻮن ﻣﻮﺗﺎ و َﻻ ﺣﻴﻮ ً و َﻻ ﻧ ُﺸﻮرﺍ
ﻚ ا ْﻓﺘَ ٰﺮ ُﻪ
ٰ
ً ُ َ ٰ َ َ ً ْ َ َ َُو َﻻ ﻳ َ ْﻤﻠِﻜ
َ
ُ َ
ۛ ۚ ﺎؤ۫ ﻇ ُ ْﻠﻤﺎ وز
ٓ
ﻴﻦ ا ْﻛﺘَﺘَﺒَﻬَﺎ
ْ ﻴﺮ
ُ ٓ ون ۚ ۛ ﻓَ َﻘ ْﺪ َﺟ
َ َوﺍ َ َﻋﺎﻧ َ ُﻪ َﻋﻠ َ ْﻴﻪِ ﻗَ ْﻮ ٌم ٰا َﺧ ُﺮ
ً َُ ً
َ اﻻ ََّو ۪ﻟ
ُ ﴾ َوﻗَﺎﻟُﻮﺍ اَ َﺳﺎ ۪ﻃ٤﴿ ورﺍ
ِ اﻟﺴﺮَّ ﻓِﻲ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
ِ ﴾ ﻗُ ْﻞ اَ ْﻧ َﺰﻟ َُﻪ اﻟ َّ۪ﺬي ﻳَﻌﻠ َ ُﻢ٥﴿ ﻓَﻬِﻲ ﺗُﻤﻠٰﻰ ﻋﻠَﻴﻪِ ﺑ ْﻜﺮ ً وﺍ َ ۪ﺻﻴﻼ
ض اِﻧ َّ ُﻪ
ْ ﺍت َو
َ َ ُ ْ َ ْ َ
ْ
ً
َّ
ۜ ِ ﺍﻻ َْر
ّ
ﺍق ﻟ َْﻮ َ ٓﻻ
ْ ﴾ َوﻗَﺎﻟُﻮﺍ َﻣﺎ ِل ٰﻫ َﺬا اﻟﺮَّ ُﺳﻮ ِل ﻳ َ ْﺄ ُﻛ ُﻞ اﻟﻄ َّﻌَﺎمَ َو َ ْﻤ ۪ﺸﻲ ﻓِﻲ٦﴿ ﻴﻤﺎ
َ َﻛ
ۜ ِ اﻻ َْﺳ َﻮ
ً ﻮرﺍ َر ۪ﺣ
ً ﺎن ﻏَ ُﻔ
ِ ِ
ۜ ﻮن ﻟ َُﻪ َﺟﻨَّﺔٌ ﻳ َ ْﺄﻛُ ُﻞ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ
ٌ َ اُ ْﻧﺰِ َل اِﻟ َْﻴﻪِ َﻣﻠ
َ ُﻚ ﻓَﻴَﻜ
ُ ُ﴾ اَ ْو ﻳُ ْﻠ ٰﻘٓﻰ اﻟ َْﻴﻪ ﻛَ ْﻨ ٌﺰ اَ ْو ﺗَﻜ٧﴿ ۙ ﻳﺮﺍ
ً ﻮن َﻣﻌَ ُﻪ ﻧ َ ۪ﺬ
ِ َ ﻮن اِن ﺗَﺘ َّ ِﺒﻌ
ِ
ﻀﻠ ُّﻮﺍ
ْ َﻚ
َ َاﻻ َْﻣﺜ
َ ﺿ َﺮﺑُﻮﺍ ﻟ
َ َﺎل ﻓ
َ ﻒ
َ ﴾ ُا ْﻧﻈ ُ ْﺮ ﻛَ ْﻴ٨﴿ ﻮرﺍ
ْ َ َوﻗَﺎ َل اﻟﻈ َّﺎﻟ ُﻤ
ً ﻮن ا َّﻻ َر ُﺟ ًﻼ َﻣ ْﺴ ُﺤ
ُ
﴾٩﴿ ۟ﻴﻼ
َ ﻴﻌ
ً ۪ﻮن َﺳﺒ
ُ ﻓَ َﻼ ﻳ َ ْﺴﺘَ ۪ﻄ

[3559] Meâl-i Şerîfi
“Tebârek” ne yüce Feyyâz’dır O ki bütün âlemîne bir nezîr olsun diye
kuluna furkānı indirdi (1). O ki hep göklerin, yerin mülkü O’nun.
Hem hiçbir veled edinmedi, hem mülkte O’na hiç ortak da yok. Her
şeyi yarattı da bir takdir ile her birinin hadd ü mikdârını tâyin ederek
hepsinin mukadderâtını hazırladı (2). Böyle iken O’ndan başka birtakım
mâbudlar edindiler ki hiçbir şey halk edemezler, kendileri halk olunup
duruyorlar. Kendi1 kendilerine ne bir zarara ne de bir menfaate mâlik
değiller, ne mevte mâlikler ne hayâta ne de nüşûra (3). Ve o küfredenler
“bu sırf bir iftira, onu o uydurdu, diğer bir kavim de buna karşı ona
muʿâvenette bulundu” dediler, doğrusu zulm ü tezvîre gittiler (4). “Ve o
evvelkilerin esâtîri, onları yazdırtmış da sabah akşam kendisine onlar
okunuyor” dediler (5). De ki: Onu, o göklerde ve yerde sırrı bilen indirdi,2
hakikaten O Rahîm bir Gafûr bulunuyor (6). Bir de “bu Peygambere
ne oluyor?” dediler, “yemek yiyor ve çarşılarda yürüyor, ona bir melek
indirilse de maiyyetinde yâver bir savulcu olsa ya! (7). Veya ona bir
hazine bırakılıverse, yahut güzel bir bahçesi olsa da ondan yese ya!”
1
2

H +“kendisine”.
H: “‘Onu’ de, ‘o göklerde ve yerde sırrı bilen indirdi”.
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Hem1 o zâlimler “siz, sırf büyülenmiş bir adama tâbiʿ oluyorsunuz”
dediler (8). Bak senin hakkında ne kıyaslar ne temsiller yaptılar da
çıkmaza saptılar, artık hiçbir yol bulamazlar (9).
{ﺎر َك
َ َ }ﺗَﺒA “Teâlâ” gibi tefâ‘ul bâbından fi‘l-i mâzîdir. Tasrif olunmaz,
yani diğer sîgaları çekilmez ve Allah’tan başkasına isnâd edilmez.
İştikākta “bereket” maddesinin buna zâhir bir alâkası vardır. Tefâ‘ul
bâbından olması da bu mânanın mübalağa ile kendisinden zuhûrunu
ifade eder. “Bereket” ise bir şeyde ilâhî hayrın sübut ve sebâtı demektir
ki suyun havuzda birikip yükselerek durması mânasından me’huzdur.
İlâhî hayrın bulunduğu şeye “mübarek” denilir. İlâhî hayır, hasr u ihsâ
olunamayacak [3560] gayr-i mahsüs bir surette sudûr ettiği cihetle
kendisinde hissolunmaz bir surette ziyadelik müşahede olunan şeye
“mübarek” ıtlak edilir. Şu hâlde “tebâreke” kendisinden olmak üzere
mübareklikte büyük bir yükseklik ile istikrar ifade eder. Ve bunun Allah
teâlâ hakkında hudûs ve tegayyür şâibelerinden ârî olarak mülâhaza
olunması lâzım gelir. Bu tahlilde mebde’-i mülâhaza olacak iki mefhum
vardır: Biri sübut biri de ziyadelik. Onun için selef-i müfessirîn de bunu
başlıca iki mâna esası üzere tefsir etmişlerdir. Birisi  ﻟَ ْﻢ ﻳـََﺰْل َوَﻻ ﻳـََﺰالmânasıdır
ki ezelen ve ebeden lüzûm-ı vücûd demek olur. Bunda sübut ve istikrar
mefhûmu esas ittihaz edilmiştir. Diğerinde ise tezâyüd mânası esas ittihaz
edilerek iki vecih söylenmiştir. Bazıları Allah teâlâ’nın zâtında kemâlini
ve mâsivânın noksanını mülâhaza ederek  ﺗـََﻌﺎﻟَﻰmânasıyla tefsir etmişlerdir.
Allah teâlâ’nın zâtında her şeyden yüksek olduğunu ifade eder. “Zâtında
yüksek, çok yüksek” demek olur. Bazıları da sıfat-ı fiil olarak mülâhaza
edip ﺎؤﻩُ َوﺗَ َﻜﺎﺛـََﺮ
ُ ُ ﺗـََﺰاﻳَ َﺪ َﺧﻴـُْﺮﻩُ َو َﻋﻄdiye hayır ve atâsının artıp çoğalmasıyla tefsir
etmişlerdir. Bazı makamda bu mânaların birisi, bazısında diğeri daha
münâsib oluyor. Şu hâlde İbn Abbas Hazretleri’nden de iki rivayet vârid
olduğuna göre hem sıfat-ı zâtı, hem sıfat-ı fiili mülâhaza ederek bütün
bu mânaları cem‘ etmek daha muvâfık olacağından َُي ﺗـََﻌﺎﻟَﻰ َﺟ ﱠﻞ َﺷﺄْﻧُﻪ
ْ ﺗـَﺒَ َﺎرَك أ
 ﻓِﻲ َذاﺗِِﻪ َو ِﺻ َﻔﺎﺗِِﻪ َوأَﻓـَْﻌﺎﻟِِﻪ َﻋﻠَﻰ أَﺗَ ﱢﻢ َو ْﺟ ٍﻪ َوأَﺑـْﻠَﻐِ ِﻪyani “hem zâtında, hem sıfâtında, hem
1

H -“Hem”; B: “Hemen”.
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ef‘âlinde etemm ve eblağ vech üzere teâlâ celle şânuhû” mazmûnuyla
tefsir olunmuştur.1
Mâlum ki “teâlâ” da “ulüvv”den “tefâ‘ul”dür2. “Ulüvv”, Türkçemizde
“ululuk” diye ifade olunabilirse de âlî mânasına “ulu” vasfı, “ulumak”
masdarından emir sîgasına da muhtemil olmakla îhâm-ı kabîhten hâlî
olmadığından lisan nezâhetine dikkat eden üdebâ nezdinde isti‘mâli3
tervic edilmeyip “yüksek” vasfı buna tercih olunmuştur. Bununla
beraber tefâ‘ul binâsından anlaşılan “fiil bi-nefsihî” ile [3561] mübalağa
nüktelerini ifade edecek bir sîga da tâyin edemediğimizden, “teâlâ”
kelimesinin Türkçe bir fiil ile tam tercemesi kābil olmamıştır. Meselâ
“yükseldi” denilse “alâ” yahut “i‘telâ” demek olabilirse de “teâlâ”
anlaşılmaz. Bâhusus sıfat olarak da kullanılmaz. Hâlbuki “bereket”
kelimesinin ayrıca bir Türkçesini kullanmadığımız cihetle “tebâreke”
fiilinin tercemesine hiç imkân bulamıyoruz. Bundan dolayı ﺗـَﺒَ َﺎرَك َوﺗـََﻌﺎﻟَﻰ
dilimizde aynen isti‘mâl olunagelmiş, makām-ı hayret ve tahsinde
 ﺑَ َﺎرَك اﷲ، ﺗـَﺒَ َﺎرَك اﷲtâbirleri de olduğu gibi müte‘âref olmuştur. “Mübarek
olsun” yerinde “kutlu olsun” denirse de, “bereket” yerinde “kut”
demiyoruz. İşte bu gibi sebeplere binâen biz de mealde ﺎر َك
َ َ ﺗَﺒfiilini aynen
muhafaza ile beraber “ne yüce Feyyâz O” tâbiriyle bir tefsir ifade etmek
istedik. Bunun yerinde “yüksek, çok yüksek O” yahut “çok pek çok feyz
ü bereket sahibi O”, yahut “ne yüce kutlu O” demek mümkin olabilirdi.
{ }اﻟ َّ۪ﺬيİsm-i mevsul, “tebâreke”nin fâili {ﺎن َﻋﻠٰﻰ َﻋ ْﺒ ِﺪ ۪ه
َ َ }ﻧَﺰَّ َل ا ْﻟ ُﻔ ْﺮﻗde onun
sılasıdır.
“Furkān” mukaddimede geçtiği üzere esasen fark u tefrik etmek,
yani ayırmak, ayırt etmek mânalarından masdardır. Ekseriya “fark”
ma‘kūlâtta, “tefrik” mahsüsâtta kullanılır. Sonra “furkān” fârık veya
mefruk mânasına da gelir, bu suretle mühim davaları hall ü fasl eden
kat‘î burhanlara, mucizelere “furkān” ıtlak olunur. Bu mâna ile Kur’ân’ın
bir ismi de “el-Furkān”dır.
1
2
3

Âlûsî, Rûhu’l-meânî, IX, 421.
M: “‘tefaale’dir”.
H +“tecviz”.
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“Tenzîl” ve “İnzâl” indirmek demek ise de, “tenzîl” teksir ifade
eder. Onun için birden indirmeye “inzâl”, ceste ceste birçok defalarda
indirmeye “tenzîl” denilir. Sonra Arapça’da gerek ismiyye ve gerek
fiiliyye bir cümle-i haberiye ile sılalanarak îzah olunan  اﻟﺬي، ﻣﻦ، ﻣﺎgibi
mübhem isimlere “ism-i mevsul” nâmı verilir; tesniyesi “ellezâni”,
cem‘i “ellezîne”, müfred müennesi “elletî”, tesniye müennesi [3562]
“elletâni”, cemi‘ müennesi “ellâtî” ve “ellâî” 1 ve “ellevâtî”2 gelir. Eskiden
bunun tercemesinde “şol ki” denilirdi, lâkin muhâvere lisânımızda bu
kelime her nedense kullanılışını gāib etmiş olduğundan bunun yerine
“o ki” diyoruz. Hâlbuki “o” hem zamîr-i gāib hem ism-i işaret olarak
kullanıldığı cihetle bir de ism-i mevsul yerinde kullanılması lisanda bir
darlık oluyor. Gerçi bizde asıl vasıl mânasını ifade eden, yani önündeki
cümleyi üst tarafına rabt eden edat “ki”dir. Lâkin bu “ki” isim olmayıp
sade bir harf-i mevsul olduğu için kelamda mübtedâ, haber veya fâil
gibi rükün olamayıp yalnız önündeki cümleyi üst tarafına sıfat yapar,
onun için kendi başına bir ism-i mevsûlün yerini tutamayarak “o”,
“şu”, “bu” gibi bir mevsûfa muhtaç olur. Ve bu suretle sıla ile sıfat beyni
fark edilmemiş bulunur. Arapça’da ise3 sıla ile sıfatın belâgat nokta-i
nazarından mühim farkları vardır. Bundan dolayı Kur’an’da latif ve ince
zevkler ifade eden “ellezî” gibi mevsullerin tatlı tercî‘leri “o ki”, “şu ki”,
“bu ki” gibi tercemelerle anlatılırken4 tatsız tekrarlara sebebiyet verildiği
gibi, birçok yerlerde mevsul zâyi‘ edilerek mevsuf hâlinde gösterilmiş
oluyor ki bunlar lisanların zarûrî farklarıdır. Cümlenin mevsûfu nekre
olur. Lâkin mevsul5 behemehâl ma‘rifedir. Gerçi nâdiren ahd-i zihnî de
olabilir. Fakat ekseriyetle sılanın muhatap için vâki‘de mâlum olması
şarttır. Onun için burada şöyle bir sual îrad edilmiştir: ﺎن
َ َ ﻧَﺰَّ َل ا ْﻟ ُﻔ ْﺮﻗcümlesi
’اﻟ َّ۪ﺬيnin sılası olduğu için muhataplar indinde mâlum olmak lâzım gelir,
hâlbuki kâfirler furkānın indirilmiş olduğuna inanmıyorlar, o hâlde nasıl
1
2
3
4
5

M: “vellâî”.
M: “vellevatî”.
H +“de”.
B: “anlatırken”.
H: “mevsuf ”.
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sıla olabilir? Buna basit olarak şu cevap verilir: Peygamber ve mü’minler
için Furkān’ın nüzûlü mâlumdur. Burada doğrudan doğru muhatap da
onlardır. Gerçi inzâlin asıl hedefi kâfirler ve onların küfriyyâtını ibtal ile
ahvâl-i uhreviyelerini haber vermektir. Lâkin1 doğrudan doğru kelâm-ı
ilâhîye muhatap tutularak değil, hitâb-ı Resul’den tebliğ suretiyledir.
Onun için biraz sonra görüleceği üzere kâfirler gāib [3563] sîgasıyla
mevzubahis olacaklardır. Muhatap cins-i beşer de olsa bu cevap kâfîdir.
Ma‘amâfîh buna daha ince bir cevap da vardır. Şöyle ki: “Furkān”dan asıl
murad Kur’an’dır. Kur’an ise misli yapılamadığı tecribe ile mâlum dâimî
bir mucizedir. Bunu kâfirler de tecribe etmişler ve âciz kaldıkları için
kalem ile mu‘ârazadan silah ile muharebeye geçmişlerdir. İşte Kur’ân’ın
tecribe ile sâbit olan ve bu suretle umûm için emr-i meşhûd hâline gelen
bu i‘câzı aynı zamanda kendisinin nüzûlü hakkında yakīnî bir burhan
ve furkāndır. Ebû Bekr Bâkıllânî’nin de İ‘câz-ı Kur’ân nâm eserinde
beyan ettiği üzere Kur’ân’ın i‘câzı böyle emr-i meşhûd olduğundan
bunun nüzûlünü tanımak istemeyenler elleriyle yokladıkları bir
vâkı‘ayı bile inkâra kalkışacak inatçılardır.2 Bundan dolayıdır ki Sûre-i
ٍ ﺎﺑﺎ ۪ﻓﻲ ﻗ ِ ْﺮﻃ
En‘âm’da ﻳﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮ ٓوﺍ اِ ْن ٰﻫ َﺬٓا
َ َوﻟ َْﻮ ﻧَﺰَّ ْﻟﻨَﺎ َﻋﻠ َ ْﻴ
ً َﻚ ﻛِﺘ
َ ﻮه ﺑِﺎ َْﻳ ۪ﺪﻳﻬِ ْﻢ ﻟ َ َﻘﺎ َل اﻟ َّ ۪ﺬ
ُ َﺎس ﻓَﻠ َ َﻤ ُﺴ
ِ ِ
ﻴﻦ
ٌ ۪[ ا َّﻻ ﺳ ْﺤ ٌﺮ ُﻣﺒ6/7] buyurulmuştur. Tecribe, nazarî bir zarûret ifade
etmese bile ale’l-umûm ilm-i beşerin en yakīnî ve fiilî burhanlarından
olduğu için sâbit bir tecribe burhânının ifade ettiği hakikat umum
için mâlum makamındadır. Bu sebeple Kur’ân’ın i‘câzı ve nüzûlü Arap
müşrikleri gibi bir kısım kâfirlerin fiilen mâlumu olmuş bulunduğu
gibi, diğerlerinin de mâlumu makamındadır. Bundan başka Kur’an, bu
hakikati önceden sarâhatle haber vermiş, haber ise esbâb-ı ilimden birisi
bulunmuş olduğu cihetle sılanın ma‘lûmiyeti için bu kadarı bile kâfîdir.
Mazmûnu bir kere işitilmiş olan bir cümle-i haberiye inanmayanlara
karşı dahi bir sıla olarak îrad olunabilir. Bu hususta şart olan iman değil,
1
2

B: “Fakat”.
Bâkıllânî, İ‘câz-ı Kur’ân, thk. Seyyid Ahmed Sakr, Kahire: Dâru’l-Me ârif, 1997, s. 3:
 واﻟﺘﺸﻜﻚ، وأن اﻟﺬﻫﺎب ﻋﻨﻬﺎ ﻛﺎﻟﺬﻫﺎب ﻋﻦ اﻟﻀﺮورﻳﺎت، أو ﺣﺠﺔ ﺗﺘﻠﻮﻫﺎ، ﻻ ﳛﺘﺎج ﻣﻊ وﺿﻮﺣﻬﺎ إﱃ ﺑﻴﻨﺔ ﺗﻌﺪوﻫﺎ،ﺑﲔ ﻓﻴﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ أن ﺣﺠﺘﻪ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻫﺎدﻳﺔ
.« »وﻟﻮ ﻧﺰﻟﻨﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﰲ ﻗﺮﻃﺎس ﻓﻠﻤﺴﻮﻩ ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ ﻟﻘﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا إن ﻫﺬا إﻻ ﺳﺤﺮ ﻣﺒﲔ: وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل ﻋﺰ ذﻛﺮﻩ.ﰲ اﳌﺸﺎﻫﺪات
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bir ilm-i cüz’îdir ki ma‘hûdiyet ifade edecek kadar bir sebk-i zikir de bu
babda kâfi gelir. Şunu da kaydedelim ki ism-i mevsul sılası söylenmeden
evvel mübhemdir. Şayet  اَ ْﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ّٰﻪﻠﻟِ اﻟ َّ ۪ﺬيgibi tâbi‘ bir sıfat olarak gelirse
Türkçemizin “öyle ki” tâbiri gibi tavsifte kuvvet iş‘âr eden bir rabt ifade
ederse de, ﺎر َك اﻟ َّ ۪ﺬي
َ َ ﺗَﺒgibi fâil veya mücerred veya aslî bir ma‘mul olarak
geldiği zaman mübhem bir zattan başka bir şey [3564] anlatmaz. “Bir
kelâmda böyle bir zât-ı mübhemin fâil yapılmasında ne fâide olabilir”
de denemez. Çünkü “evvelen ibhâm sâniyen tefsir evka‘u fi’n-nefs”tir
derler. Bir şey evvelâ mübhem olarak söylenip de sonra tefsir olunduğu
zaman muhatabın gönlünde kuvvetli bir tesir bırakır. Zira nefis kolay
duyduğu bir şeyi hafif geçer, ihmal eder; fakat evvelâ mübhem olarak
işittiği zaman dikkat ve cehd sarf eder, bilmek merakına düşer, bu
şevk ve merak üzerine tefsir olunduğu zaman da zihninde iyi yerleşir.
Arabî belâgatinin bu kāideleri zamânımızda ilm-i nefsin “hâfıza, dikkat
ile mütenâsibdir”, “dikkat de merak ile mütenâsibdir” kāidelerini
ifade eder. Hatta Frenklerde ve zamânımız yazıcılarının birçoğunda
bu ibhâm kāidesi bir moda salgını hâlini almıştır. Bir mevzû‘u tasvir
ederken merak celbetmek için sahifelerle ibham ettikleri görülüyor.
Hâlbuki bunun ifrâtı da merak yerine usanç veya nisyan vermekten hâlî
kalmaz. Çok naz âşık usandırır. Kur’an’da ise onun en güzel gıdıklayıcı
numûneleri görülür. İsm-i mevsuller de buna başkaca bir revnak verir.
İşte ﺎر َك اﻟ َّ۪ﺬي
َ َ ﺗَﺒbu kabîldendir. Allah teâlâ’nın Zât-ı İlâhîsi bilinemediği
gibi,  اﻟ َّ۪ﺬيde ilk nazarda bilenemeyecek bir zât-ı mübheme delâlet
ediyor. Karşısında bir kere beşerî hiçliği duyuruyor, sonra o ibham en
belli, en mütemâyiz sıfatların tecellîsiyle îzah ediliyor. Evvelâ Kur’ân’ın,
hakkı nâhaktan ayırt eden mâlum hâssa-i i‘câzı “Furkān” ismi ve “el”
harf-i ta‘rîfi ile hatırlatılıp ﺎن
َ َ ﻧَﺰَّ َل ا ْﻟ ُﻔ ْﺮﻗsılası ile  اﻟ َّ ۪ﺬيmevsûlünün ibhâmı
ta‘rîf olunarak Allah teâlâ bilhassa bu furkānı indirmiş olmak sıfatıyla
tanıttırılıyor1. Ve feyz ü bereketin yüksekliği ilk önce bu mu‘cize-i bâhire
delâletiyle ilan ve tebcil ediliyor. Bu suretle mânanın hâsılı da şu oluyor:
1

B: “tanıtılıyor”.
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“Çok yüce, çok kutlu, hayr u atâsı çok yüksek olduğunu ne şâyân-ı
hayret bir surette gösterdi O: Hani bildiğiniz o furkānı, o hakk u bâtılı
ayıran, vazifelerinizi öğreten, bir mislini yapmaktan herkesi âciz bırakan
Kur’an mucizesini ibadet ve ubûdiyet ile mümtaz [3565] mâlum kuluna
âyet âyet indiren O Zât-ı Ecell”. Şüphe yok ki O’nun o furkān kendisine
indirilmiş olan mâlum kulu; abd-i hâssı; Resûl-i Ekremi Muhammed
Mustafa sallallâhu aleyhi ve sellem olduğu da belli ﺎن اﻟ َّـ ۪ﺬ ٓي اَ ْﺳ ٰﺮى ﺑِﻌَ ْﺒ ِﺪ ۪ه
َ )ﺳ ْﺒ َﺤ
ُ
[el-İsrâ 17/1] bak).
ِ َ ُ }ﻟِﻴﻜBütün zevi’l-ukūl
Ona o furkānı niçin indirdi? {ﻳﺮﺍ
ً ﻴﻦ ﻧ َ ۪ﺬ
َ ﻮن ﻟ ْﻠﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ
َ
âlemlerine bir nezîr olsun diye.

“Nezîr” “münzir”, yani inzar edici mânasına sıfat-ı müşebbehedir,
“beşîr” ve “mübeşşir” gibi. İnzar mânasına masdar da olur “nekîr” ve
“inkâr” gibi; burada inzar edici mânasına olması zâhirdir.
“İnzâr” korkunç haber vermek, bir şeyin âkıbetindeki vehâmet ve
tehlikeyi ihbar ederek gocundurmak sakındırmak demektir ki, sevinç
haberi vermek demek olan “müjde”nin zıddıdır (Sûre-i Bakara’da
ﺍء َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ءَاَ ْﻧ َﺬ ْرﺗ َ ُﻬ ْﻢ
ٌ ٓ [ َﺳ َﻮ2/6] bak). Binâen‘aleyh “beşîr” ve “mübeşşir” müjdeci
demek olduğu gibi, “nezîr” ve “münzir” de tehlike haberiyle korkutan
muhbir, peygamber, resul demek olur. Sâhib-Furkān sallallâhu aleyhi
ِ
ve sellem ﻳﺮﺍ
ً ﺮﺍ َوﻧ َ ۪ﺬ
ً [ َو َﻣٓﺎ اَ ْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ َك ا َّﻻ ُﻣﺒَ ِّﺸel-İsrâ 17/105; el-Furkān 25/56]
gibi âyetlerle mâlum olduğu üzere hem mübeşşir hem münzirdir. Allah
teâlâ’nın hem rahmetinin müjdecisi, hem azablarının habercisidir. Fakat
makamına göre bazen bunların birisiyle iktifâ olunmuştur. Nitekim
ِ
ِ
Sûre-i Enbiyâ’da ﻴﻦ
َ [ َو َﻣٓﺎ اَ ْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ َك ا َّﻻ َر ْﺣ َﻤﺔ ً ﻟ ْﻠﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ21/107] buyurulduğu
ِ َ ﻜ
gibi burada da ﻳﺮﺍ
ُ َ ﻟِﻴbuyurulmuştur. Çünkü biraz sonraki
ً ﻴﻦ ﻧ َ ۪ﺬ
َ ﻮن ﻟ ْﻠﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ
beyânâttan anlaşılacağı vechile burada sebeb-i nüzûl olan kâfirlerin küfr
ü mu‘ânedelerine karşı inzar makamında “tebşir” kelimesinin tasrîhi
berâ‘at-i istihlâl belâgatine münâsib olmazdı. Ve bu nükte ﺎر َك
َ َ’ﺗَﺒnin
ulüvv ve azamet mânasına olmasını takviye eder. Bununla beraber bu
inzarda ve bunun kuvvetini ifade eden Furkān’ın tenzîlinde Peygamber
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ve mü’minlere bir tebşir ve rahmet mânası mündemictir. Bu cihetle
tebşîrin fehvâ-yı kelâm ile iltizâmen ifade edilmesi dahi ayrıca bir belâgat
olmuştur. Bu da [3566] “Tebâreke”nin feyz ü atâ mânasını tebâdür
ettirir. Fâtiha’da tafsil olunduğu üzere “âlem” kelimesi Allah teâlâ’nın Zât
ve sıfâtından mâ‘adânın hepsine ıtlak olunur, cemi‘lenmesi de bütün
ِ
envâ‘ına şümul ifade eder. Onun için burada bazı müfessirîn ﻴﻦ
َ َر ْﺣ َﻤﺔ ً ﻟ ْﻠﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ
mazmûnu üzere Hazret-i Peygamber’in kâffe-i mahlûkāta da meb‘us
olduğuna istidlâl etmişlerdir. Lâkin aklı olmayanları inzârın hikmet ve
fâidesi anlaşılmaz. Binâen‘aleyh burada Fâtiha’daki gibi tağlîbe karîne
yoktur. “Âlemîn” cem‘i hakikati üzere zevi’l-ukūl âlemlerine masruf
olmak zâhirdir. Cumhûrun da kavli budur. Zevi’l-ukūl âlemleri ise ins
ü cin ve melâikedir.1 Âlûsî tefsirinde der ki: “Aleyhissalâtü vesselâm’ın
ins ü cinne mürsel olduğu dinde bi’z-zarûre mâlumdur. Münkiri ikfar
olunur. Sübkî gibi bir zümre-i muhakkikīn melâikeye dahi mürsel
olduğuna kāil olmuşlar ve bazıları bu âyetle istidlâl eylemişlerdir. Masum
olanlara irsâlin fâidesi de davetine ittibâ‘ ile şerefine hizmettir.”2 Şimdi
düşünmeli ki böyle bütün âlemîni inzar salâhiyeti ne büyük kuvvet ü
şandır ve bu kuvveti getiren Furkān ne büyük burhan ve fermandır. İşte
Peygamber’e bu Furkān ile bu büyük kuvvet ve salâhiyet bahşedilmiş
bulunuyor. O hâlde o kulun efendisi, ona o furkānı indirmiş olan Mevlâ
ne yüce, ne kutlu tanrıdır!
ِ ﻚ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
ِ ﺍﻻ َْر
{ }اَﻟ َّ۪ﺬيO ki {ض
ْ ﺍت َو
َّ ُ  }ﻟ َُﻪ ُﻣ ْﻠbütün göklerin ve yerin mülkü
hep O’nun A gerek gökler ve gerek yer ve gerek bunlardaki yukarı
ve aşağı bütün şeylerde mülk, yani tasarruf-ı küllî; yaratmak, yok
etmek, yaşatmak, öldürmek, muktezâ-yı hikmetine göre dilediği gibi
1
2

B -“Zevi’l-ukūl âlemleri ise ins ü cin ve melâikedir”.
Âlûsî, Rûhu’l-meânî, IX, 422:
 وﻳﺆﻳﺪﻩ ﻗﺮاءة اﺑﻦ اﻟﺰﺑﲑ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ ﻟﻠﺠﻦ واﻹﻧﺲ وإرﺳﺎﻟﻪ.واﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻌﺎﳌﲔ ﻋﻨﺪ ﲨﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﳌﲔ اﻹﻧﺲ واﳉﻦ ﳑﻦ ﻋﺎﺻﺮﻩ ﺻﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إﱃ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
 وﻛﺬا اﳌﻼﺋﻜﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﻛﻤﺎ رﺟﺤﻪ ﲨﻊ ﳏﻘﻘﻮن ﻛﺎﻟﺴﺒﻜﻲ وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻪ ورد ﻋﻠﻰ ﻣﻦ،ﺻﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻓﻴﻜﻔﺮ ﻣﻨﻜﺮﻩ
 وﺻﻴﻐﺔ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻘﻼء ﻟﻠﺘﻐﻠﻴﺐ أو. وادﻋﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ دﻻﻟﺔ اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻷن اﻟﻌﺎﱂ ﻣﺎ ﺳﻮى اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﺻﻔﺎﺗﻪ اﻟﻌﻠﻲ ﻓﻴﺸﻤﻞ اﳌﻼﺋﻜﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم،ﺧﺎﻟﻒ ذﻟﻚ
 إﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم أرﺳﻞ ﺣﱴ إﱃ اﳉﻤﺎدات ﺑﻌﺪ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺪرﻛﺔ ﻟﻈﺎﻫﺮ ﺧﱪ ﻣﺴﻠﻢ وأرﺳﻠﺖ إﱃ اﳋﻠﻖ:وﻣﻦ ﻗﺎل ﻛﺎﻟﺒﺎرزي. ﲨﻊ ﺑﻌﺪ ﲣﺼﻴﺼﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﻼء
 واﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﻟﺘﻐﻠﻴﺐ وﻓﺎﺋﺪة اﻹرﺳﺎل ﻟﻠﻤﻌﺼﻮم وﻏﲑ اﳌﻜﻠﻒ ﻃﻠﺐ إذﻋﺎ ﻤﺎ ﻟﺸﺮﻓﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ودﺧﻮﳍﻤﺎ ﲢﺖ دﻋﻮﺗﻪ واﺗﺒﺎﻋﻪ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎ،ﻛﺎﻓﺔ ﱂ ﳜﺼﺺ
.ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﳌﺮﺳﻠﲔ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم
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emr ü nehy ile hükümdarlık, saltanat, şehinşahlık hep O’nun, yalnız
O’nun; başkasının istiklâli olmadığı gibi iştirâki de yok. {َﺪا
ً }وﻟ َْﻢ ﻳَﺘ َّ ِﺨ ْﺬ َوﻟ
َ
Hem hiç veled edinmedi A veledi olmaktan münezzeh olduğu gibi bir
evladlık da edinmiş değil, Nasârânın dediği gibi değil (Sûre-i Bakara’ya
ِ ﻚ ﻓِﻲ ا ْﻟﻤ ْﻠ
ve Sûre-i Mâide’ye [3567] ve Sûre-i Tevbe’ye bak). {ﻚ
ٌ }وﻟ َْﻢ ﻳَﻜُ ْﻦ ﻟ َُﻪ َﺷ ۪ﺮ
َ
ُ
Hem mülkte hiçbir şerîki de yok A Sineviyyenin dediği gibi de değil.
ِ َﻚ اﻟﺴ ٰﻤﻮ
ِ ﺍﻻ َْر
ض
ْ ﺍت َو
َّ ُ  ﻟ َﻪُ ُﻣ ْﻠKavl-i celîlindeki kasırdan bu da anlaşılmıştı. Böyle
iken ayrıca tasrih edilmesi, ikidir, üçtür diye şirk iddia edenleri açıkça
redde ihtimam içindir. َﺪا
ً  َوﻟ َْﻢ ﻳَﺘ َّ ِﺨ ْﺬ َوﻟCümlesinin araya konması da bunun
içindir. Bu suretle evvelâ bunun evvelkine tâbi‘ olmayıp ayrıca maksûd
bi’z-zikr olduğu gösterilmiş, sâniyen veled ittihâzının neticesi dahi şirk
demek olacağından adem-i ittihâzın hikmeti de anlatılmıştır. Yani bu
cümle evvelkine değil, ikinciye mâtuftur.
“İyi amma bu mülkü nasıl bulmuş ve bu kadar büyük mülk evlâtsız
ortaksız yapyalnız nasıl idare olunur?” denecek olursa, buna karşı vâv-ı
istînâfiye ile buyuruluyor ki: {}و َﺧﻠ َ َﻖ ُﻛ َّﻞ َﺷ ْﻲ ٍء
َ Her şeyi yarattı A başka
birinden almadı, kazanmadı, doğurmadı, yarattı, yokken vücûda getirdi
{ﻳﺮﺍ
ً  }ﻓَﻘَﺪَّ َر ُه ﺗ َ ْﻘ ۪ﺪde künhüne erilmez bir takdir ile her birine bir hadd ü mikdar
tâyin ederek hikmetine göre dilediği gibi hepsini bütün mukadderâtıyla
hazırladı. A O’nun için güçlük yok, her şey bütün mukadderâtıyla
O’nun yed-i kudretinde musahhar, memlük, mahluk, hepsini dilediği
gibi kullanır, bu suretle her şeyin bir hadd ü mikdârı var ki onu tecavüz
edemez. O’nun kudretine ise hadd ü pâyân yok, binâen‘aleyh hiçbir
şey, mahlûkiyet1 haddini tecavüz edip de O’na şerîk olmasına imkân
bulamaz, O öyle yüksek, öyle tebârek.
Bu Furkān ile hakikat tesbit ve tebliğ edildikten sonra inzârın
sebebine geçilerek buyuruluyor ki: {ً }وﺍﺗ َّ َﺨ ُﺬوﺍ ِﻣ ْﻦ دُوﻧ ِ ۪ﻪ ٓ ٰاﻟِﻬَﺔ
َ Böyle iken
tuttular da ondan başka birtakım ilâhlar (mâbudlar) edindiler A O her
şeyi yaradanı [3568] bıraktılar da O’nun berisinden öyle şeylere taptılar
َ hiçbir şey yaratamazlar {ﻮن
ki {ﻮن َﺷ ْﻴ ًٔـﺎ
َ }ﻻ ﻳ َ ْﺨﻠُ ُﻘ
َ }و ُﻫ ْﻢ ﻳُ ْﺨﻠ َ ُﻘ
َ fakat kendileri halk
1

B: “memlûkiyet”.
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edilir1 dururlar A yani kendilerinin mahluk oldukları görülüp duruyor,
yahut mâbud diye yalan yere uydurulup duruyorlar.
“Halk” yokken îcad etmek, yani yaratmak mânalarına geldiği gibi
ِ َ [ ﺗ َ ْﺨﻠُ ُﻘel-Ankebût 29/17]2 kabîlinden yalan uydurmak mânasına
ﻜﺎ
ً ﻮن ا ْﻓ
dahi gelir. Burada bazı müfessirîn bu mânayı tercih etmişlerse de zâhir
olan evvelkidir. Allah’tan mâ‘adâ tapılan şeylerin hepsi putlar gibi yalan,
uydurma mâbud olduğu mahluk olmalarından da anlaşılır. İlmî nokta-i
nazardan ifadenin asıl rûhu da mahlûkun hâlık yerine tutulmasındaki
tenakuzu göstermektedir. Bunu daha ziyade îzah için buyuruluyor ki:
{ﺮﺍ َو َﻻ ﻧ َ ْﻔ ًﻌﺎ
ًّ ﺿ
َ ﻮن ِﻻ َْﻧ ُﻔ ِﺴﻬِ ْﻢ
َ ُ}و َﻻ ﻳ َ ْﻤﻠِﻜ
َ Ve kendi kendilerine bir zarara da mâlik
değiller bir menfaate de. A Bu cümlenin tefsîrinde “ve kendilerinden
ne bir zararı def‘e ne de kendilerine bir menfaati celbe güçleri yetmez”
deniliyor, çünkü  ِﻻ َْﻧ ُﻔ ِﺴﻬِ ْﻢmuahhar olan zarar fiilinin sılası addolunuyor.
Ve bir şeyin kendine ızrar etmesi mâkul olmadığından “darr”, def‘-i darr
mânasına hamledilmiş oluyor. Bu mâna ise sâlibe-i külliye olarak yalnız
câmid putlara muntabık olabilir. Bu ise hem kāsır3 hem de nazm-ı celîlin
َ
zâhirinden uzaktır. Lâm’da aslolan ta‘lîl olduğu gibi ﻮن
ta‘alluku
َ ُ’ﻻ ﻳ َ ْﻤﻠِﻜye
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
da zâhirdir. ﺿﺮا َوَﻻ ﻧـَْﻔﻌﺎً ﻻَﻧـُْﻔﺴﻬ ْﻢ
َ ﻮن ﻻ َْﻧ ُﻔﺴﻬ ْﻢ
َ َُو َﻻ ﻳ َ ْﻤﻠِﻜ
َ  َﻻ ﻳَ ْﻤﻠ ُﻜﻮ َنdeğil, ﺿ ًّﺮﺍ َو َﻻ ﻧ َ ْﻔ ًﻌﺎ
ِ  ﻟِ َﺬاﺗِ ِﻬﻢdemek olmalıdır. Nefyedilen yalnız
buyurulmuştur. O hâlde ﻻ َْﻧ ُﻔ ِﺴﻬِ ْﻢ,
ْ
kendilerine ta‘alluk eden nef‘ ve darr değil, kendi zâtlarının illiyetiyle
mutlak nef‘ ve darrdır. Yani kendiliklerinden li-zâtihim hiçbir zarar ve
menfaat yapmaya kādir değillerdir. Bi-zâtihim olsalar bile li-zâtihim
değillerdir. Şayet bazılarında meselâ Güneş’te4 veya Firavun gibilerde,
yahut Mesih gibilerde bir menfaat veya [3569] mazarrar görülmüşse, o
onların li-zâtihî kendi kudretlerinden, milklerinden değil, Hâlık teâlâ’nın
verdiği kudret ve kuvvettendir. Li-zâtihî olsa idi fâni olmazdı. Bu mâna

ِ
ِ ِ ٍ
ِ أَﺳﺘـ ْﻐ ِﻔﺮ اﷲَ اﻟْﻌ ِﻈ
ﻚ ﻟِﻨـَْﻔ ِﺴ ِﻪ
ُ ﻮب إﻟَْﻴﻪ ﺗـَْﻮﺑَﺔَ َﻋْﺒﺪ ﻇَﺎﻟ ٍﻢ ﻟﻨـَْﻔ ِﺴ ِﻪ َﻻ ﻳَ ْﻤﻠ
ُ ُﻴﻢ اﻟﱠﺬي َﻻ إﻟﻪ ّإﻻ ﻫﻮ اﻟْ َﺤ ّﻲ اﻟْ َﻘﻴﱡﻮم وأَﺗ
َ َ
ُ َْ
 َﻣ ْﻮﺗًﺎ َوَﻻ َﺣﻴَﺎ ًة َوَﻻ ﻧُ ُﺸ ًﻮراmazmûnuna da mutâbıktır. Burada zararın takdim

1
2
3
4

B: “edilip”.
“…yalan uyduruyorsunuz…”
B: “hasr”.
H +“menfaat”.
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edilmesi de şâyân-ı dikkattir. “Def‘-i zarar celb-i menfaatten akdemdir”
kāidesine işaretle zararı def‘ edemeyen, bir menfaat celbedemeyenden
daha âciz olduğunu anlattığı gibi, ızrar etmenin nâfi‘ olmaktan kolay
olduğunu da anlatır. Bir de Allah’tan başkasına tapanların menfaat
hissinden evvel zarar korkusuyla taptıklarını iş‘âr eder. Çünkü cebâbire
ve zaleme insanları en ziyade tedhiş siyasetiyle kendilerine1 perestiş
ettirmeye uğraşırlar. Ve bu yüzden birçok zavallılar o kuvveti onların
kendilerinin imiş gibi farz ederek korku belâsıyla onları mâbud yerine
koyar Allah’ı unuturlar, velâkin bilmeleri lâzım gelir ki esasen o kuvvet
ve kudret onların değildir, Allah murad etmeyince onlar kendi başlarına
ne bir zarar yapabilirler ne bir menfaat {ﻮرﺍ
َ ُ}و َﻻ ﻳ َ ْﻤﻠِﻜ
ً ﻮن َﻣ ْﻮ ًﺗﺎ َو َﻻ َﺣ ٰﻴﻮ ً َو َﻻ ﻧُ ُﺸ
َ
ne mevte mâliktirler, ne hayâta ne de nüşûra.
“Nüşûr” “neşr” gibi bazen müte‘addî bazen lâzım olur. Müte‘addî
olurlarsa2 bir şeyi açıp yaymak mânasına gelirler ki lisânımızda “neşr” ve
“neşriyât” ve “menşûr” bu mânadandır. Bunun lâzımına “intişar” denilir,
lâzım oldukları zaman ise ölmüş bir şeyin dirilip kalkması mânasınadır
ki Kur’an’da “nüşûr” umûmiyetle bu mânayadır. Bunun müte‘addîsinde
3
“inşâr” denilir; ﺘﺎ
ً [ اَ ْﻧ َﺸ ْﺮﻧَﺎ ﺑ ِ ۪ﻪ ﺑ َ ْﻠ َﺪةً َﻣ ْﻴez-Zuhruf 43/11] gibi. Binâen‘aleyh
bu mâna şu olur: Ne ölüm ellerindedir ne dirim, ne de ölümden sonra
âhirette kalım. Bunların hiçbirinde ne kendileri ne başkaları hakkında
diledikleri gibi tasarruf edemezler. Bunlara mâlik olmayan ise mâbud
olamaz. Böyle iken bütün bunlara mâlik olan Allah’a kulluğu bıraktılar
da öyle âcizlere taptılar. Nübüvvete gelince:
[3570] {ﻳﻦ ﻛَﻔَ ُﺮوﺍ
َ َ}وﻗ
َ ﺎل اﻟ َّ ۪ﺬ
َ Ve o küfredenler -bu beyânâta karşı- dediler
ِ
ki { }ا ْن ٰﻫ َﺬاbu A Kur’an, furkān falan değil {ﻚ
ٌ  }اِ َّ ٓﻻ اِ ْﻓsırf bir iftira {}ا ْﻓﺘَ ٰﺮ ُﻪ
onu o uydurdu {ون
َ }وﺍ َ َﻋﺎﻧ َ ُﻪ َﻋﻠ َ ْﻴﻪِ ﻗَ ْﻮ ٌم ٰا َﺧ ُﺮ
َ ve buna karşı diğer bir kavim de
ona yardım etti A yabancılardan Yahudîlerden öğreniyor dediler (Sûre-i
Nahl’de  اِﻧ َّ َﻤﺎ ﻳُﻌَﻠِّ ُﻤﻪُ ﺑ َ َﺸ ٌﺮbak [16/103]). {ورﺍ
ً ﻤﺎ َو ُز
ً  }ﻓَﻘَ ْﺪ َﺟٓﺎ ُؤ۫ ﻇ ُ ْﻠBöyle zulm ü
1
2
3

H -“kendilerine”.
B: “olursa”.
“…onunla ölü bir beldeye hayat neşretmekteyiz…”
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ٓ
tezvîre -büyük bir haksızlığa ve yalancılığa- gittiler {ﻴﻦ
ْ ﻴﺮ
َ اﻻ ََّو ۪ﻟ
َ
ُ }وﻗَﺎﻟ ُﻮﺍ اَ َﺳﺎ ۪ﻃ
ve evvelkilerin esâtîri A (“esâtîr” kelimesi hakkında Sûre-i En‘âm’a bak)
ِ
{ }ا ْﻛﺘَﺘَﺒَﻬَﺎonları kendine yazdırtmış da {ﻴﻼ
ً  }ﻓَﻬِ َﻲ ﺗُ ْﻤ ٰﻠﻰ َﻋﻠ َ ْﻴﻪ ﺑُ ْﻜ َﺮ ً َوﺍ َ ۪ﺻişte sabah
akşam kendisine o okunup duruyor dediler A haksızlıkta, yalancılıkta,
müzevvirlikte bu derece ileri gittiler. Böyle zâlim müzevvirlere karşı başka
ِ اﻟﺴﺮَّ ﻓِﻲ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
ِ “ } ُﻗ ْﻞ اَ ْﻧ َﺰﻟ َُﻪ اﻟ َّ ۪ﺬي ﻳَﻌﻠ َ ُﻢonu”
ِ ﺍﻻ َْر
sözün lüzûmu yok, sade {ض
ْ ﺍت َو
ْ
َّ
ّ
de, “O göklerde ve yerde sırrı bilen indirdi” A yani o sizin zu‘munuz gibi
uydurma veya esâtîr-i evvelîn değil, esrâr-ı ilâhiyeyi mutazammın semâvî
bir kitâb-ı münzeldir. Çünkü onu göklerin yerin sırrını bilen Allah teâlâ
indirdi {ﻴﻤﺎ
َ َ }اِﻧ َّ ُﻪ ﻛO hakikaten Gafûr bir Rahîm bulunuyor A
ً ﻮرﺍ َر ۪ﺣ
ً ﺎن ﻏَ ُﻔ
onun için o zulm ü tezvîre karşı ukūbetlerinizi isti‘câl etmiyor da tehir
buyuruyor.

ِ ۪
ِ اﻻ َﺳ َﻮ
ِ
ِ
{ﺍق
َ A Rivayet olunduğuna
ْ ْ }وﻗَﺎﻟُﻮﺍ َﻣﺎل ٰﻫ َﺬا اﻟﺮَّ ُﺳﻮل ﻳ َ ْﺄ ُﻛ ُﻞ اﻟﻄ َّﻌَﺎمَ َو َ ْﻤﺸﻲ ﻓﻲ
göre Kureyş’ten Utbe ve Şeybe ibnâ Rebî‘a, Ebû Süfyân b. Harb, Nadr b.
Hâris, Ebü’l-Bahterî1, Esved b. Muttalib, Zem‘a b. Esved, Velid [3571]
b. Muğīre, Ebû Cehil b. Hişam, Abdullah b. Ebî Ümeyye, Ümeyye b.
Halef, Âs b. Vâil, Nebih b. Haccâc ile Münebbih b. Haccâc toplanmışlar
ve birbirlerine “Muhammed’e bir haber salın, kendisiyle bir konuşun,
bir mübahase, münakaşa edin ki mâzur olasınız” demişler ve bunun
üzerine “kavmin senin için toplandılar, seninle konuşmak istiyorlar”
diye haber salmışlardı. Aleyhissalâtü vesselâm geldi; “yâ Muhammed,
biz senin hakkında mâzur olalım diye sana haber gönderdik. İmdi bak
sen eğer bu sözle mal istiyorsan sana mallarımızdan mal toplarız ve eğer2
şeref istiyorsan seni efendi tanırız, büyükleriz ve eğer mülk istiyorsan seni
melik yaparız” dediler. Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki:
“Bende dediklerinizden hiçbiri yok, ben size getirdiğimi ne mallarınızı
almak için, ne içinizde şeref için ne de üzerinizde melik olmak için
getirmedim, velâkin Allah teâlâ beni size bir resul olarak gönderdi
ve bana bir kitap indirdi ve size bir beşîr ü nezîr olmamı emreyledi.
1
2

M: “Ebülbuhtüri”.
B -“bu sözle mal istiyorsan sana mallarımızdan mal toplarız ve eğer”.
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Ben de size Rabbimin risâletini tebliğ ve hayırhahlıkla nasihat eyledim.
Eğer siz getirdiğimi kabul ederseniz o sizin dünya ve âhirette nasîbinizdir
ve eğer onu bana reddederseniz Allah azze ve celle benimle sizin aranızda
”hükmünü verinceye kadar ben Allah teâlâ’nın emrine sabrederim.
“Yâ Muhammed” dediler, “eğer arz ettiklerimizden hiçbir şey kabul
etmeyeceksen o hâlde kendin için Rabbinden iste: Maiyyetinde seni
tasdik edecek ve senden bizi def‘ eyleyecek bir melek göndersin. Hem
iste sana bağlar, bostanlar ve altından gümüşten köşkler yapsın da seni
çalışmadan kurtarsın. Çünkü sen de bizim gibi çarşılarda dolaşıyor,
geçimlik arıyorsun. Eğer zu‘m ettiğin gibi resul isen o vakit fazlını ve
Rabbinin indindeki menzileni anlarız.” Buna karşı Resûlullah “hayır,
ben size onun için ba‘s olunmadım, Allah teâlâ beni bir beşîr ü nezîr
olarak ba‘s buyurdu” dedi, işte bu âyetler bu sebeple inzal buyuruldu.1
İbn Hişâm, es-Sîre, I, 295-297. Krş. İbn İshâk, Sîre, s. 198-200; Taberî, Câmiu’l-beyân, XIX, 240; Âlûsî,
Rûhu’l-meânî, IX, 427:
اﺟﺘﻤﻊ ﻋﺘﺒﺔ ﺑﻦ رﺑﻴﻌﺔ ،وﺷﻴﺒﺔ ﺑﻦ رﺑﻴﻌﺔ ،وأﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﺣﺮب ،واﻟﻨﻀﺮ اﺑﻦ اﳊﺎرث ﺑﻦ ﻛﻠﺪة ،أﺧﻮ ﺑﲏ ﻋﺒﺪ اﻟﺪار ،وأﺑﻮ اﻟﺒﺨﱰي ﺑﻦ ﻫﺸﺎم ،واﻷﺳﻮد ﺑﻦ
اﳌﻄﻠﺐ ﺑﻦ أﺳﺪ ،وزﻣﻌﺔ ﺑﻦ اﻷﺳﻮد ،واﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ اﳌﻐﲑة ،وأﺑﻮ ﺟﻬﻞ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم وﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﰊ أﻣﻴﺔ ،واﻟﻌﺎص ﺑﻦ واﺋﻞ ،وﻧﺒﻴﻪ وﻣﻨﺒﻪ اﺑﻨﺎ اﳊﺠﺎج اﻟﺴﻬﻤﻴﺎن ،وأﻣﻴﺔ
ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ،أو ﻣﻦ اﺟﺘﻤﻊ ﻣﻨﻬﻢ .ﻗﺎل :اﺟﺘﻤﻌﻮا ﺑﻌﺪ ﻏﺮوب اﻟﺸﻤﺲ ﻋﻨﺪ ﻇﻬﺮ اﻟﻜﻌﺒﺔ ،ﰒ ﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ :اﺑﻌﺜﻮا إﱃ ﳏﻤﺪ ﻓﻜﻠﻤﻮﻩ وﺧﺎﺻﻤﻮﻩ ﺣﱴ ﺗﻌﺬروا ﻓﻴﻪ،
ﻓﺒﻌﺜﻮا إﻟﻴﻪ :إن أﺷﺮاف ﻗﻮﻣﻚ ﻗﺪ اﺟﺘﻤﻌﻮا ﻟﻚ ﻟﻴﻜﻠﻤﻮك ،ﻓﺄ ﻢ ،ﻓﺠﺎءﻫﻢ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺳﺮﻳﻌﺎ ،وﻫﻮ ﻳﻈﻦ أن ﻗﺪ ﺑﺪا ﳍﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﻠﻤﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﺑﺪاء،
وﻛﺎن ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺣﺮﻳﺼﺎ ﳛﺐ رﺷﺪﻫﻢ ،وﻳﻌﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺘﻬﻢ ،ﺣﱴ ﺟﻠﺲ إﻟﻴﻬﻢ ،ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻟﻪ :ﻳﺎ ﳏﻤﺪ ،إﻧﺎ ﻗﺪ ﺑﻌﺜﻨﺎ إﻟﻴﻚ ﻟﻨﻜﻠﻤﻚ ،وإﻧﺎ واﷲ ﻣﺎ ﻧﻌﻠﻢ رﺟﻼ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب أدﺧﻞ
ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻣﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ أدﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻣﻚ ،ﻟﻘﺪ ﺷﺘﻤﺖ اﻵﺑﺎء ،وﻋﺒﺖ اﻟﺪﻳﻦ ،وﺷﺘﻤﺖ اﻵﳍﺔ ،وﺳﻔﻬﺖ اﻷﺣﻼم ،وﻓﺮﻗﺖ اﳉﻤﺎﻋﺔ ،ﻓﻤﺎ ﺑﻘﻲ أﻣﺮ ﻗﺒﻴﺢ إﻻ ﻗﺪ ﺟﺌﺘﻪ
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻨﺎ وﺑﻴﻨﻚ -أو ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻪ -ﻓﺈن ﻛﻨﺖ إﳕﺎ ﺟﺌﺖ ﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﺗﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﺎﻻ ﲨﻌﻨﺎ ﻟﻚ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻨﺎ ﺣﱴ ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮﻧﺎ ﻣﺎﻻ ،وإن ﻛﻨﺖ إﳕﺎ ﺗﻄﻠﺐ ﺑﻪ اﻟﺸﺮف
ﻧﺴﻮدك ﻋﻠﻴﻨﺎ ،وإن ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻠﻜﺎ ﻣﻠّﻜﻨﺎك ﻋﻠﻴﻨﺎ ،وإن ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺬي ﻳﺄﺗﻴﻚ ِرﺋـْﻴًﺎ ﺗﺮاﻩ ﻗﺪ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻚ -وﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴﻤﻮن اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﳉﻦ رﺋﻴﺎ -ﻓﺮﲟﺎ
ﻓﻴﻨﺎ ،ﻓﻨﺤﻦ ّ
ﻛﺎن ذﻟﻚ ،ﺑﺬﻟﻨﺎ ﻟﻚ أﻣﻮاﻟﻨﺎ ﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﻄﺐ ﻟﻚ ﺣﱴ ﻧـُْﱪﺋﻚ ﻣﻨﻪ ،أو ﻧﻌﺬر ﻓﻴﻚ ،ﻓﻘﺎل ﳍﻢ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﺎ ﰊ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻟﻮن ،ﻣﺎ ﺟﺌﺖ ﲟﺎ ﺟﺌﺘﻜﻢ
ﺑﻪ أﻃﻠﺐ أﻣﻮاﻟﻜﻢ ،وﻻ اﻟﺸﺮف ﻓﻴﻜﻢ ،وﻻ اﳌﻠﻚ ﻋﻠﻴﻜﻢ ،وﻟﻜﻦ اﷲ ﺑﻌﺜﲏ إﻟﻴﻜﻢ رﺳﻮﻻ ،وأﻧﺰل ﻋﻠﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎ ،وأﻣﺮﱐ أن أﻛﻮن ﻟﻜﻢ ﺑﺸﲑا وﻧﺬﻳﺮا ،ﻓﺒﻠﻐﺘﻜﻢ رﺳﺎﻻت
رﰊ ،وﻧﺼﺤﺖ ﻟﻜﻢ ،ﻓﺈن ﺗﻘﺒﻠﻮا ﻣﲏ ﻣﺎ ﺟﺌﺘﻜﻢ ﺑﻪ ،ﻓﻬﻮ ﺣﻈﻜﻢ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة ،وإن ﺗﺮدوﻩ ﻋﻠﻲ أﺻﱪ ﻷﻣﺮ اﷲ ﺣﱴ ﳛﻜﻢ اﷲ ﺑﻴﲏ وﺑﻴﻨﻜﻢ ،أو ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺻﻠﻰ
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ .ﻗﺎﻟﻮا :ﻳﺎ ﳏﻤﺪ ،ﻓﺈن ﻛﻨﺖ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﳑﺎ ﻋﺮﺿﻨﺎﻩ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﺈﻧﻚ ﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس أﺣﺪ أﺿﻴﻖ ﺑﻠﺪا ،وﻻ أﻗﻞ ﻣﺎء ،وﻻ أﺷﺪ
ﻋﻴﺸﺎ ﻣﻨﺎ ،ﻓﺴﻞ ﻟﻨﺎ رﺑﻚ اﻟﺬي ﺑﻌﺜﻚ ﲟﺎ ﺑﻌﺜﻚ ﺑﻪ ،ﻓﻠﻴﺴﲑ ﻋﻨﺎ ﻫﺬﻩ اﳉﺒﺎل اﻟﱵ ﻗﺪ ﺿﻴﻘﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ ،وﻟﻴﺒﺴﻂ ﻟﻨﺎ ﺑﻼدﻧﺎ ،وﻟﻴﻔﺠﺮ ﻟﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ أ ﺎرا ﻛﺄ ﺎر اﻟﺸﺎم واﻟﻌﺮاق،
وﻟﻴﺒﻌﺚ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ آﺑﺎﺋﻨﺎ ،وﻟﻴﻜﻦ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺒﻌﺚ ﻟﻨﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻗﺼﻲ ﺑﻦ ﻛﻼب ،ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎن ﺷﻴﺦ ﺻﺪق ،ﻓﻨﺴﺄﳍﻢ ﻋﻤﺎ ﺗﻘﻮل :أﺣﻖ ﻫﻮ أم ﺑﺎﻃﻞ ،ﻓﺈن ﺻﺪﻗﻮك
وﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎ ﺳﺄﻟﻨﺎك ﺻﺪﻗﻨﺎك ،وﻋﺮﻓﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺘﻚ ﻣﻦ اﷲ ،وأﻧﻪ ﺑﻌﺜﻚ رﺳﻮﻻ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل .ﻓﻘﺎل ﳍﻢ ﺻﻠﻮات اﷲ وﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ :ﻣﺎ ﺬا ﺑﻌﺜﺖ إﻟﻴﻜﻢ ،إﳕﺎ ﺟﺌﺘﻜﻢ ﻣﻦ
اﷲ ﲟﺎ ﺑﻌﺜﲏ ﺑﻪ ،وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺘﻜﻢ ﻣﺎ أرﺳﻠﺖ ﺑﻪ إﻟﻴﻜﻢ ،ﻓﺈن ﺗﻘﺒﻠﻮﻩ ﻓﻬﻮ ﺣﻈﻜﻢ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة ،وإن ﺗﺮدوﻩ ﻋﻠﻲ أﺻﱪ ﻷﻣﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﺣﱴ ﳛﻜﻢ اﷲ ﺑﻴﲏ وﺑﻴﻨﻜﻢ،

ﻗﺎﻟﻮا :ﻓﺈذا ﱂ ﺗﻔﻌﻞ ﻫﺬا ﻟﻨﺎ ﻓﺨﺬ ﻟﻨﻔﺴﻚ ،ﺳﻞ رﺑﻚ أن ﻳﺒﻌﺚ ﻣﻌﻚ ﻣﻠﻜﺎ ﻳﺼﺪﻗﻚ ﲟﺎ ﺗﻘﻮل ،وﻳﺮاﺟﻌﻨﺎ ﻋﻨﻚ وﺳﻠﻪ ﻓﻠﻴﺠﻌﻞ ﻟﻚ ﺟﻨﺎﻧﺎ وﻗﺼﻮرا وﻛﻨﻮزا ﻣﻦ ذﻫﺐ
وﻓﻀﺔ ﻳﻐﻨﻴﻚ ﺎ ﻋﻤﺎ ﻧﺮاك ﺗﺒﺘﻐﻲ ،ﻓﺈﻧﻚ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻷﺳﻮاق ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻮم ،وﺗﻠﺘﻤﺲ اﳌﻌﺎش ﻛﻤﺎ ﻧﻠﺘﻤﺴﻪ ،ﺣﱴ ﻧﻌﺮف ﻓﻀﻠﻚ وﻣﻨﺰﻟﺘﻚ ﻣﻦ رﺑﻚ إن ﻛﻨﺖ رﺳﻮﻻ ﻛﻤﺎ ﺗﺰﻋﻢ،
ﻓﻘﺎل ﳍﻢ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ :ﻣﺎ أﻧﺎ ﺑﻔﺎﻋﻞ ،وﻣﺎ أﻧﺎ ﺑﺎﻟﺬي ﻳﺴﺄل رﺑﻪ ﻫﺬا ،وﻣﺎ ﺑﻌﺜﺖ إﻟﻴﻜﻢ ﺬا ،وﻟﻜﻦ اﷲ ﺑﻌﺜﲏ ﺑﺸﲑا وﻧﺬﻳﺮا -أو ﻛﻤﺎ ﻗﺎل -ﻓﺈن
ﺗﻘﺒﻠﻮا ﻣﺎ ﺟﺌﺘﻜﻢ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ ﺣﻈﻜﻢ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة ،وإن ﺗﺮدوﻩ ﻋﻠﻲ أﺻﱪ ﻷﻣﺮ اﷲ ﺣﱴ ﳛﻜﻢ اﷲ ﺑﻴﲏ وﺑﻴﻨﻜﻢ ﻗﺎﻟﻮا :ﻓﺄﺳﻘﻂ اﻟﺴﻤﺎء ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻛﺴﻔﺎ ﻛﻤﺎ زﻋﻤﺖ أن
رﺑﻚ إن ﺷﺎء ﻓﻌﻞ ،ﻓﺈﻧﺎ ﻻ ﻧﺆﻣﻦ ﻟﻚ إﻻ أن ﺗﻔﻌﻞ ،ﻗﺎل :ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ :ذﻟﻚ إﱃ اﷲ ،إن ﺷﺎء أن ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺑﻜﻢ ﻓﻌﻞ ،ﻗﺎﻟﻮا :ﻳﺎ ﳏﻤﺪ ،أﻓﻤﺎ
ﻋﻠﻢ رﺑﻚ أﻧﺎ ﺳﻨﺠﻠﺲ ﻣﻌﻚ وﻧﺴﺄﻟﻚ ﻋﻤﺎ ﺳﺄﻟﻨﺎك ﻋﻨﻪ ،وﻧﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﻣﺎ ﻧﻄﻠﺐ ،ﻓﻴﺘﻘﺪم إﻟﻴﻚ ﻓﻴﻌﻠﻤﻚ ﻣﺎ ﺗﺮاﺟﻌﻨﺎ ﺑﻪ ،وﳜﱪك ﻣﺎ ﻫﻮ ﺻﺎﻧﻊ ﰲ ذﻟﻚ ﺑﻨﺎ ،إذ ﱂ
ﻧﻘﺒﻞ ﻣﻨﻚ ﻣﺎ ﺟﺌﺘﻨﺎ ﺑﻪ! إﻧﻪ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﻨﺎ أﻧﻚ إﳕﺎ ﻳﻌﻠﻤﻚ ﻫﺬا رﺟﻞ ﺑﺎﻟﻴﻤﺎﻣﺔ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ :اﻟﺮﲪﻦ ،وإﻧﺎ واﷲ ﻻ ﻧﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺮﲪﻦ أﺑﺪا ،ﻓﻘﺪ أﻋﺬرﻧﺎ إﻟﻴﻚ ﻳﺎ ﳏﻤﺪ ،وإﻧﺎ واﷲ
ﻻ ﻧﱰﻛﻚ وﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻨﺎ ﺣﱴ ﳕﻠﻜﻚ ،أو ﻠﻜﻨﺎ .وﻗﺎل ﻗﺎﺋﻠﻬﻢ :ﳓﻦ ﻧﻌﺒﺪ اﳌﻼﺋﻜﺔ ،وﻫﻲ ﺑﻨﺎت اﷲ .وﻗﺎل ﻗﺎﺋﻠﻬﻢ :ﻟﻦ ﻧﺆﻣﻦ ﻟﻚ ﺣﱴ ﺗﺄﺗﻴﻨﺎ ﺑﺎﷲ واﳌﻼﺋﻜﺔ ﻗﺒﻴﻼ.
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’deﻣﺎ ِل ٰﻫ َﺬا اﻟﺮَّ ُﺳﻮ ِل ][3572
“mâ” istifhâmiye, “lâm” harf-i cer olduğundan
َ
ِ
َﻣﺎ ِل ٰﻫ َﺬا َ şeklinde muttasıl yazılmak idiyse de hatt-ı İmam’daﻣﺎﻟ ٰﻬ َﺬا kāide
suretinde “lâm” ayrı yazılmış ve binâen‘aleyh burada böyle yazılmak
sünnet-i mu‘tebere olmuştur.

ِ
ِ
ﻚ َﺟﻨ َّ ٍ
َﻚ
ﺎر ۙ َو َ ْﺠﻌَ ْﻞ ﻟ َ
ﺮﺍ ِﻣ ْﻦ ٰذﻟ ِ َ
ﺗَﺒَﺎرَ َك اﻟ َّـ ۪ﺬ ٓي اِ ْن َﺷٓﺎءَ َﺟﻌَ َﻞ ﻟ َ
َﻚ َﺧ ْﻴ ً
ﺎت ﺗ َ ْﺠﺮ۪ي ﻣ ْﻦ ﺗ َ ْﺤﺘﻬَﺎ ْاﻻ َْﻧﻬَ ُ

ِ
ﻮرﺍ ﴿ ﴾١٠ﺑ َ ْﻞ ﻛَﺬَّﺑﻮﺍ ﺑِﺎﻟﺴ َ ِ
ﻴﺮﺍ ﴿ ﴾١١اِذَا َرﺍ َ ْﺗ ُﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ
ﺎﻋﺔِ َﺳ ۪ﻌ ً ۚ
ُﻗ ُﺼ ً
ﺎﻟﺴ َ
ُ
َّب ﺑ ِ َّ
َّ
ﺎﻋﺔ َوﺍ َ ْﻋﺘَ ْﺪﻧَﺎ ﻟ َﻤ ْﻦ ﻛَﺬ َ
ِ
ِ
ﻴﻦ دَ َﻋ ْﻮﺍ
ﺎﻧﺎ َ
ﺿ ّ ِﻴ ً
ﻴﺮﺍ ﴿َ ﴾١٢وﺍذَٓا اُ ْﻟ ُﻘﻮﺍ ﻣ ْﻨﻬَﺎ َﻣﻜَ ً
ﻈﺎ َوزَ ۪ﻓ ً
َﻣﻜَﺎ ٍن ﺑ َ ۪ﻌﻴ ٍﺪ َﺳ ِﻤ ُﻌﻮﺍ ﻟ َﻬَﺎ ﺗَﻐَﻴُّ ً
ﻘﺎ ُﻣﻘَﺮَّ ۪ﻧ َ
ﻮرﺍ َو ِ
ﻚ
ﻴﺮﺍ ﴿ُ ﴾١٤ﻗ ْﻞ اَ ٰذﻟ ِ َ
ُﻫﻨَﺎﻟ ِ َ
ﺪا َو ْ
ﻮرﺍ ﻛَ ۪ﺜ ً
ﺍد ُﻋﻮﺍ ﺛُ ُﺒ ً
ﺍﺣ ً
ﻮرﺍۜ ﴿َ ﴾١٣ﻻ ﺗ َ ْﺪ ُﻋﻮﺍ ا ْﻟﻴَ ْﻮمَ ﺛُ ُﺒ ً
ﻚ ﺛُ ُﺒ ً
ﺎؤ۫ َن
ﻴﺮﺍ ﴿ ﴾١٥ﻟ َُﻬ ْﻢ ۪ﻓﻴﻬَﺎ َﻣﺎ ﻳ َ َﺸٓ ُ
َﺧ ْﻴ ٌﺮ اَ ْم َﺟﻨَّﺔُ ا ْﻟ ُﺨ ْﻠ ِﺪ اﻟ َّ۪ﺘﻲ ُو ِﻋ َﺪ ا ْﻟ ُﻤﺘ َّ ُﻘ َ
ﻮن ۜ ﻛَﺎﻧ َ ْ
ﺖ ﻟ َُﻬ ْﻢ َﺟﺰَٓاءً َو َﻣ ۪ﺼ ً
ِ
ﻮل
اﻪﻠﻟِ ﻓَﻴَ ُﻘ ُ
ﺎن َﻋﻠٰﻰ َرﺑّ ِ َ
ون ِﻣ ْﻦ دُو ِن ّٰ
ﻳﻦ ۜ ﻛَ َ
ﺪا َﻣ ْﺴ ُﺆ ً۫ﻻ ﴿َ ﴾١٦و َ ْﻮمَ ﻳ َ ْﺤ ُﺸ ُﺮ ُﻫ ْﻢ َو َﻣﺎ ﻳ َ ْﻌ ُﺒ ُﺪ َ
ﻚ َو ْﻋ ً
َﺧﺎﻟ ۪ﺪ َ
ﺎن ﻳ َ ْﻨﺒَ ۪ﻐﻲ
اﻟﺴﺒ۪ ﻴ َﻞ ۜ ﴿ ﴾١٧ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ُﺳ ْﺒ َﺤﺎﻧ َ َ
ﻚ َﻣﺎ ﻛَ َ
ﺿﻠ َ ْﻠﺘُ ْﻢ ِﻋﺒَﺎ ۪دي ٰﻫ ٓ ُﺆ َ ٓ۬ﻻ ِء اَ ْم ُﻫ ْﻢ َ
ءَاَ ْﻧﺘُ ْﻢ اَ ْ
ﺿﻠ ُّﻮﺍ َّ
ِ
ﻟ َـﻨَ ٓﺎ اَن ﻧَﺘ َّ ِﺨ َﺬ ِﻣﻦ دوﻧ ِ َ ِ
ﻣﺎ
ْ
ْ ُ
ﻚ ﻣ ْﻦ اَ ْوﻟﻴَٓﺎءَ َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ َﻣﺘ َّ ْﻌﺘَ ُﻬ ْﻢ َوﺍٰﺑَٓﺎءَ ُﻫ ْﻢ َﺣ ّٰﺘﻰ ﻧ َ ُﺴﻮﺍ اﻟ ّ ِﺬ ْﻛ َﺮ ۚ َوﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻗَ ْﻮ ً
ِ
ﺻ ْﺮ ًﻓﺎ َو َﻻ ﻧ َ ْﺼ ً ۚ
ﻴﻌ َ
ﻮرﺍ ﴿ ﴾١٨ﻓَﻘَ ْﺪ ﻛَﺬَّﺑُﻮﻛُ ْﻢ ﺑِﻤَﺎ ﺗ َ ُﻘﻮﻟُ َ
ﺮﺍ َو َﻣ ْﻦ ﻳ َ ْﻈﻠِ ْﻢ ﻣ ْﻨﻜُ ْﻢ ﻧُ ِﺬ ْﻗﻪُ
ﺑُ ً
ﻮن ۙ ﻓَﻤَﺎ ﺗ َ ْﺴﺘَ ۪ﻄ ُ
ﻮن َ
ﻋ َﺬاﺑﺎ ﻛَﺒ۪ ﻴﺮﺍ ﴿ ﴾١٩وﻣٓﺎ اَرﺳ ْﻠﻨَﺎ ﻗَﺒﻠ َ َ ِ
ﻮن ﻓِﻲ
ﻮن اﻟﻄ َّﻌَﺎمَ َو َ ْﻤ ُﺸ َ
ﻴﻦ اِ َّ ٓﻻ اِﻧ َّ ُﻬ ْﻢ ﻟ َﻴَ ْﺄﻛُﻠ ُ َ
ً
َ ً
ﻚ ﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺮ َﺳ ۪ﻠ َ
ْ
َ َ ْ َ
ﻴﺮﺍ ﴿﴾٢٠
ﻚ ﺑ َ ۪ﺼ ً ۟
ﺎن رَﺑُّ َ
ون ۚ َوﻛَ َ
ﻀﻜُ ْﻢ ﻟِﺒَ ْﻌ ٍﺾ ﻓِ ْﺘﻨَﺔ ً ۜاَﺗ َ ْﺼ ِﺒ ُﺮ َ
ﺍق َو َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ ﺑ َ ْﻌ َ
ْاﻻ َْﺳﻮَ ِ ۜ
[3573] Meâl-i Şerîfi
Öyle yücedir1 O ki, dilerse sana ondan daha hayırlısını verir, altından
ırmaklar akar cennetler, sana köşkler de yapar (10). Fakat onlar Sâʿat’i
tekzib ettiler, Biz ise o Sâʿat’i tekzib edenlere öyle bir saʿîr, çılgın bir ateş
hazırladık (11) ki onları gördüğü vakit ona mahsus bir hışımlanma2,
bir zefîr işitirler3 (12). Ve çatılıp çatılıp onun dar bir yerine atıldıkları
vakit de orada helâke haykırırlar (13). Bir helâke haykırmayın
H: “tebârektir”.
H: “tegayyüz”.
B: “ki onları gördüğü ona mahsus bir hışımlanması, bir zefîr işittiler”.

1
2
3
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bugün çok helâke haykırın (14). Ya o mu hayırlı, yoksa müttakīlere
vaad olunan huld1 cenneti mi? Ki kendilerine bir mükâfat ve âkıbet
varacakları bir me’vâ2 bulunuyor (15). Onlar için orada ne isterlerse
var, hem ebedî kalacaklar. Rabbinin uhdesinde bu bir vaʿd-i mes’ul3
bulunuyor4 (16). Hele o gün ki onları Allah’tan başka taptıkları şeylerle
haşredip de “siz mi saptırdınız kullarımı, [3574] yoksa kendileri mi
yolu gāib ettiler?” diyeceği gün?.. (17) “Sübhânsın” demişlerdir,
“Senden başka velîler ittihaz etmemiz (olunmamız) bize yaraşır değildi,
velâkin Sen onları ve atalarını zevke daldırdın, o kadar ki5 nihâyet
zikri unuttular ve helâke giden bir kavim oldular” (18). Demek sizi
sözünüzde yalancı çıkarmışlardır, artık ne savmaya ne de bir yardıma
çare bulamayacaksınız ve içinizden her kim zulmederse ona büyük
bir azab tattıracağız6 (19). Biz senden evvel de peygamberleri başka
türlü göndermedik, şüphesiz onlar hem yemek yiyorlar hem çarşılarda
geziyorlardı (sokaklarda yürüyorlardı), bir de bazınızı diğerine bir
fitne kılmışızdır ki bakalım sabredecek misiniz? Maʿamâfîh Rabbin
basîr bulunuyor7 (20).
{َﺎر َك اﻟ َّـ ۪ﺬ ٓي اِ ْن َﺷٓﺎء
َ ِ َﻚ َﺧ ْ ًﺍ ِﻣ ْﻦ ٰذﻟ
َ }ﺟﻌَ َﻞ ﻟ
َ َ }ﺗَﺒNe mübarektir O ki dilerse {ﻚ
َ sana
ondan -onların söyledikleri hazine ve bahçelerden- daha iyisini verir
ٍ َّ }ﺟﻨ
A sade bir cennet değil {ﺎت
ْ }ﺗ َ ْﺠﺮ۪ي ِﻣ ْﻦ ﺗ َ ْﺤ ِﺘﻬَﺎ
َ cennetler A hem {ﺎر
ُ َ ْ َ اﻻ
altından ırmaklar akar cennetler A verir, yani âhirette vaad buyurduğu
cennetler gibi dilerse dünyada da verir, dâr-ı İslâm olur {ﻮرﺍ
َ }و َ ْﺠﻌَ ْﻞ ﻟ
ً َﻚ ﻗُ ُﺼ
َ
senin için köşkler de yapar. {}ﺑ َ ْﻞ ﻛَﺬَّﺑُﻮﺍ
“Bel” bir atıf harfidir ki asıl mânası ıdrabdır. Bazen de “hatta” gibi
terakkī ifade eder.
1
2
3
4
5
6
7

B: “hulûd”.
H +“olmuştur”.
H +“olmuştur”.
B -“Onlar için orada ne isterlerse var, hem ebedî kalacaklar. Rabbinin uhdesinde bu “bir va‘d-i mes’ul”
bulunuyor”.
H -“o kadar ki”.
B -“ve içinizden her kim zulmederse ona büyük bir azab tattıracağız”.
H: “Rabbin de basîr bulunuyor”.
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“Idrâb” sözü üstünden altına çevirmek, yani mâkablinden sarf-ı nazar
ettirerek mâba‘dine tevcih eylemektir. Bunu “belki” diye terceme etmek
meşhur olmuştur. Fi’l-vâki‘ lafzen de ondan me’huz1 denecek kadar
uygundur. Lâkin lisânımızda “belki” ıdrabdan ziyade ümit ve ihtimal
için kullanılmaktadır. “Dur bakalım, belki [3575] gelir” demekte hiç
ıdrab mânası yoktur. Idrab, “yok, hayır”, “daha doğrusu” demektir.
Bu mâna kasr u istidrâke şebîh olduğu cihetle son zamanlarda “fakat”
kelimesi de “bel” ve “lâkin” yerinde kullanılır olmuştur. Bu surette
“fakat onlar Sâ‘at’i tekzib ettiler” demek olur. Bu cümle yukarıdaki َوﻗَﺎ َل
ﻳﻦ ﻛَﻔَ ُﺮوﺍ
َ [ اﻟ َّ۪ﺬ25/4] kıssasına mâtuf ve ondan ıdrab ile diğer küfürlerini
hikâyeye ve inzâr-ı sarîhe intikaldir. Yani daha doğrusu onlar Sâ‘at’e,
kıyamet ve âhirete inanmıyorlar, Kur’ân’ın öyle uydurma olmadığını
bilmediklerinden değil; âhirete, cezâya inanmadıklarından dolayı o
ِ
küfr ü dalâle düşüyorlar, o zulm ü tezvîre gidiyorlar. َّب
َ
َ }وﺍ َ ْﻋﺘَ ْﺪﻧَﺎ ﻟﻤَ ْﻦ ﻛَﺬ
2
ِ
{ﺎﻋﺔ َﺳ ۪ﻌ ًﺍ
َ ﺎﻟﺴ
َّ ِ  ﺑHâlbuki Biz o Sâ‘at’i tekzib eden kimselere öyle hâil bir
sa‘îr hazırlamışızdır ki { }اِذَا رَﺍ َ ْ ُ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َﻣﻜَﺎ ٍن ﺑ َ ۪ﻌﻴ ٍﺪonları uzak bir mekândan
gördüğü vakit A ki onlar gerek görsünler gerek görmesinler }ﺳ ِﻤ ُﻌﻮﺍ ﻟ َﻬَﺎ
َ
۪
{ﻈﺎ َوزَﻓ ًﺍ
ً ُّ ﺗَﻐَﻴonun müdhiş bir gazablanma ve sömürmesini işitirler.
“Tegayyüz”, gayzlanmak, öfkelenmek. “Zefîr” içeri nefes almaktır.
Demek ki cehennem onları uzaktan gördüğü vakit öfkesinden dehşetli
sesler çıkarıyor ve sömürmek için içine çekiyor. Burada görülüyor ki
gayzlanmak, zefîrlenmek gibi görmek de “sa‘îr”e nisbet edilmiştir. Onlar
cehennemi gördüğü vakit değil, cehennem onları gördüğü vakit, bu ise
cehennem ateşini bir idrak sâhibi gibi tasvir demektir3. Bunu birçokları
“görünecek bir mevki‘de bulundukları vakit” demek gibi mecâzî bir
mânaya hamletmek istemişlerdir. Lâkin cehenneme fi‘l-i idrak nisbet
ِ ﻮل ﻟ ِ َﺠﻬَﻨَّﻢَ ﻫَ ِﻞ اﻣﺘَ َﻸ
edilmesi sade burada değil ﻮل ﻫَ ْﻞ ِﻣ ْﻦ َﻣﺰ۪ﻳ ٍﺪ
ُ ْت َوﺗ َ ُﻘ
ُ ﻳ َ ْﻮمَ ﻧ َ ُﻘ
ْ
1
2
3

H +“olacak”.
H +“azab”.
B: “etmektir”.
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2
3
ِ
ِ ب أَ َﻛﻞ ﺑـﻌ
[Kāf 50/30]1 âyeti,  إﱁ...ﻀﺎ
ً ﻀﻲ ﺑـَْﻌ
ْ َﱠﺎر إِ َﱃ َرﺑـﱢَﻬﺎ ﻓـََﻘﺎﻟ
َْ َ  َر ﱢ: ﺖ
ُ  َو َﺷ َﻜﺖ اﻟﻨhadîsi gibi
diğer yerlerde de vârid olmuştur.

Bir de Âlûsî’nin naklettiği vechile Taberânî ile İbn [3576] Merdûye
Mekhûl tarîkiyle Ebû Ümâme radıyallâhu anh’tan şunu tahrîc
eylemişlerdir: Demiştir ki “Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem ‘her
kim müte‘ammiden bana atfen yalan söylerse cehennemin iki gözü
arasında oturacağı yere hazırlansın’ buyurdu. ‘Yâ Resûlallah, cehennemin
gözü var mıdır?’ dediler, ‘işitmediniz mi, Allah teâlâ اِذَا َرﺍ َ ْﺗ ُﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َﻣﻜَﺎ ٍن
 ﺑ َ ۪ﻌﻴ ٍﺪbuyuruyor. Gözleri olmasa görür mü?’ buyurdu.”4 Şu hâlde tevile
gidilmeyip meseleyi Allah teâlâ’nın kudretiyle sırrî bir surette mülâhaza
ِ اﻟﺴﺮَّ ﻓِﻲ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
ِ [ ُﻗ ْﻞ اَ ْﻧ َﺰﻟ َُﻪ اﻟ َّ ۪ﺬي ﻳَﻌﻠ َ ُﻢ25/6]
ِ ﺍﻻ َْر
etmek iktizâ eder. Bâhusus ض
ْ ﺍت َو
ْ
َّ
ّ
ihtârından sonra bunun o sırriyete bâriz bir alâkası göze çarpmaktadır.

{ﻮرﺍ
َ ِ  }دَ َﻋ ْﻮﺍ ُﻫﻨَﺎﻟOrada “sübûrâ” yani “ey sübûr, ey helâk neredesin,
ً ﻚ ﺛُ ُﺒ
gel de bizi kurtar” diye feryat ederler.

{ﺪا َﻣ ْﺴ ُﺆ ً۫ﻻ
ً }و ْﻋ
َ Va‘d-i mes’ûl, istenecek vaad, yahut istenildiği hâlde vaad,
yani Allah teâlâ onu kullar tarafından istenilmek şartıyla va‘d ü taahhüd
buyurmuştur.

ِ َ ﺎل اﻟ َّ۪ﺬﻳﻦ َﻻ ﻳﺮﺟ
ِ
ِٓ
ٓ
اﺳﺘَ ْﻜﺒَ ُﺮوﺍ ۪ﻓ ٓﻲ
َ ََوﻗ
ُ َْ َ
ْ ﻮن ﻟ َﻘٓﺎءَﻧَﺎ ﻟ َْﻮ َﻻ ُا ْﻧﺰِ َل َﻋﻠ َ ْﻴﻨَﺎ ا ْﻟ َﻤ ٰﻠﺌﻜَﺔُ اَ ْو ﻧ َ ٰﺮى َرﺑَّـﻨَﺎ ۜ ﻟ َ َﻘﺪ
ِ
ٓ
ﻮن
َ ُ ﻴﻦ َو َ ُﻘﻮﻟ
ً ۪اَ ْﻧ ُﻔ ِﺴﻬِ ْﻢ َو َﻋﺘَ ْﻮ ُﻋ ُﺘ ًّﻮﺍ ﻛَﺒ
َ ﴾ ﻳ َ ْﻮمَ ﻳ َ َﺮ ْو َن ا ْﻟ َﻤﻠٰ ِﺌﻜَﺔ َ َﻻ ﺑُ ْﺸ ٰﺮى ﻳ َ ْﻮ َﻣ ِﺌ ٍﺬ ﻟ ْﻠ ُﻤ ْﺠﺮِ ۪ﻣ٢١﴿ ﻴﺮﺍ

ِ
ِ
ِ
ِ
﴾٢٣﴿ ﻮرﺍ
ً ﺎه َﻫﺒَٓﺎءً َﻣ ْﻨ ُﺜ
ً ﺮﺍ َﻣ ْﺤ ُﺠ
ً ِﺣ ْﺠ
ُ َ﴾ َوﻗَﺪ ْﻣﻨَ ٓﺎ اﻟٰﻰ َﻣﺎ َﻋﻤﻠُﻮﺍ ﻣ ْﻦ َﻋ َﻤﻞٍ ﻓَ َﺠﻌَ ْﻠﻨ٢٢﴿ ﻮرﺍ
1
2
3

4

“O gün ki cehenneme ‘Doldun mu?’ diyeceğiz, o ‘Daha ziyade var mı?’ diyecek.”
H, M ve B: “”ﻓﻘﺎل.
Buhârî, Mevâkītü’s-Salât, 8; Müslim, Mesâcid, 185:
 ﻳﺎ رب: ﻓﻘﺎﻟﺖ، واﺷﺘﻜﺖ اﻟﻨﺎر إﱃ ر ﺎ، ﻓﺈن ﺷﺪة اﳊﺮ ﻣﻦ ﻓﻴﺢ ﺟﻬﻨﻢ، إذا اﺷﺘﺪ اﳊﺮ ﻓﺄﺑﺮدوا ﺑﺎﻟﺼﻼة: ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل،ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة
. وأﺷﺪ ﻣﺎ ﲡﺪون ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻬﺮﻳﺮ، ﻓﻬﻮ أﺷﺪ ﻣﺎ ﲡﺪون ﻣﻦ اﳊﺮ، ﻧﻔﺲ ﰲ اﻟﺸﺘﺎء وﻧﻔﺲ ﰲ اﻟﺼﻴﻒ، ﻓﺄذن ﳍﺎ ﺑﻨﻔﺴﲔ،أﻛﻞ ﺑﻌﻀﻲ ﺑﻌﻀﺎ
Taberânî, el-Mucemü’l-kebîr, VIII, 131/7599; Âlûsî, Rûhu’l-meânî, IX, 432:
 ﻓﻠﻴﺘﺒﻮأ ﻣﻘﻌﺪﻩ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻋﻴﲏ ﺟﻬﻨﻢ« ﻓﺸﻖ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ، »ﻣﻦ ﻛﺬب ﻋﻠﻲ ﻣﺘﻌﻤﺪا: ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: ﻋﻦ أﰊ أﻣﺎﻣﺔ ﻗﺎل،ﻋﻦ ﻣﻜﺤﻮل
.« ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﲔ اﻹﺳﻼم، »ﻟﻴﺲ ذا أﻋﻨﻴﻜﻢ إﳕﺎ أﻋﲏ اﻟﺬي ﻳﻜﺬب ﻋﻠﻲ ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ: ﻗﺎل، ﳓﺪث ﻋﻨﻚ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻧﺰﻳﺪ وﻧﻨﻘﺺ، ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ: ﻓﻘﺎﻟﻮا،أﺻﺤﺎﺑﻪ
« »إذا رأ ﻢ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﺑﻌﻴﺪ ﲰﻌﻮا ﳍﺎ ﺗﻐﻴﻈﺎ وزﻓﲑا: أﻣﺎ ﲰﻌﺘﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﻘﻮل، ﻧﻌﻢ: »ﺑﲔ ﻋﻴﲏ ﺟﻬﻨﻢ« وﻫﻞ ﳉﻬﻨﻢ ﻋﲔ؟ ﻗﺎل: إﻧﻚ ﻗﻠﺖ، ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ:ﻗﺎﻟﻮا
.( ﻓﻬﻞ ﺗﺮاﻫﻢ إﻻ ﺑﻌﻴﻨﲔ١٢/٢٥ )اﻟﻔﺮﻗﺎن
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ﺎء ﺑِﺎ ْﻟﻐَ َﻤﺎ ِم
ًّ ﺎب ا ْﻟ َﺠﻨَّﺔِ ﻳ َ ْﻮ َﻣ ِﺌ ٍﺬ َﺧ ْﻴ ٌﺮ ُﻣ ْﺴﺘَ َﻘ
ً ﺮﺍ َوﺍ َ ْﺣ َﺴ ُﻦ َﻣ ۪ﻘ
َّ ﴾ َو َ ْﻮمَ ﺗ َ َﺸﻘَّ ُﻖ٢٤﴿ ﻴﻼ
ُ ٓ اﻟﺴ َﻤ
ُ اَ ْﺻ َﺤ

ِٓ
ﻣﺎ َﻋﻠَﻰ ا ْﻟﻜَﺎﻓِ ۪ﺮ َﻦ
ُ ﴾ اَ ْﻟ ُﻤ ْﻠ٢٥﴿ ۪ﻳﻼ
َ َﻚ ﻳ َ ْﻮ َﻣ ِﺌ ٍﺬ ۨ ا ْﻟ َﺤ ُّﻖ ﻟِﻠﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِ ۜﻦ َوﻛ
ً ﺎن ﻳ َ ْﻮ
ً َوﻧُ ّﺰِ َل ا ْﻟ َﻤﻠٰﺌﻜَﺔُ ﺗ َ ْﻨﺰ
ﻴﻼ
ُ ﺾ اﻟﻈ َّﺎﻟ ِ ُﻢ َﻋﻠٰﻰ ﻳ َ َﺪ ْﻳﻪِ ﻳ َ ُﻘ
ُّ َ﴾ َو َ ْﻮمَ ﻳَﻌ٢٦﴿ ﻴﺮﺍ
ُ ﻮل ﻳَﺎ ﻟ َْﻴﺘَ ِﻨﻲ اﺗ َّ َﺨ ْﺬ
ً َﻋ ۪ﺴ
ً ۪ت َﻣﻊَ اﻟﺮَّ ُﺳﻮ ِل َﺳﺒ
ِ
ﺿﻠ َّ۪ﻨﻲ َﻋ ِﻦ اﻟ ّ ِﺬ ْﻛﺮِ ﺑ َ ْﻌ َﺪ اِ ْذ َﺟٓﺎءَ ۪ﻧ ۜﻲ
َ َ﴾ ﻟَﻘَ ْﺪ ا٢٨﴿ ﻴﻼ
ً ﴾ ﻳَﺎ َو ْﻠ َ ٰﺘﻰ ﻟ َْﻴﺘَ ۪ﻨﻲ ﻟ َْﻢ اَﺗَّﺨ ْﺬ ﻓُ َﻼ ًﻧﺎ َﺧ ۪ﻠ٢٧﴿
ِ ﻮل ﻳَﺎ َر
ب اِ َّن ﻗَ ْﻮ ِﻣﻲ اﺗ َّ َﺨ ُﺬوﺍ ٰﻫ َﺬا ا ْﻟ ُﻘ ْﺮﺍٰ َن
ُ ﴾ َوﻗَﺎ َل اﻟﺮَّ ُﺳ٢٩﴿ وﻻ
ً َﺎن ﻟ ِ ْﻼِ ْﻧ َﺴﺎ ِن َﺧ ُﺬ
َ ََوﻛ
ُ ﺎن اﻟ َّﺸ ْﻴﻄ
ّ
ِ ًّ ﻚ ﺟﻌ ْﻠﻨَﺎ ﻟِﻜُ ّ ِﻞ ﻧ َ ِﺒ ٍﻲ ﻋ ُﺪ
ِ
ِ ﻚ َﻫ
ﻴﺮﺍ
َ ِ ّﻴﻦ ۜ َوﻛَ ٰﻔﻰ ﺑ ِ َﺮﺑ
ً ﺎد ًﻳﺎ َوﻧ َ ۪ﺼ
ً َﻣ ْﻬ ُﺠ
َ وﺍ ﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺠﺮِ ۪ﻣ
َ ّ
َ َ َ ﴾ َوﻛَ ٰﺬﻟ٣٠﴿ ﻮرﺍ
ِ ﻳﻦ ﻛَ َﻔﺮوﺍ ﻟ َﻮ َﻻ ﻧُﺰِ َل َﻋﻠَﻴﻪِ ا ْﻟ ُﻘﺮﺍٰ ُن ﺟﻤﻠَﺔ ً َو
۪ َ َ﴾ َوﻗ٣١﴿
ﺖ ﺑ ِ ۪ﻪ ُﻓ ٰﺆاد َ َك
َ ِ ﺍﺣ َﺪةً ۚ ﻛَ ٰﺬﻟ
َ ﻚ ﻟ ِ ُﻨﺜَ ّ ِﺒ
ْ ُ
ْ
ْ
ّ ْ ُ َ ﺎل اﻟ َّﺬ
ِ
ﻳﻦ
َ َ ﴾ َو َﻻ ﻳ َ ْﺄﺗُﻮﻧ٣٢﴿ ﻴﻼ
ً ﻚ ﺑ ِ َﻤﺜَﻞٍ ا َّﻻ ِﺟ ْﺌﻨَﺎ َك ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖ َوﺍ َ ْﺣ َﺴ َﻦ ﺗ َ ْﻔ ۪ﺴ
َ ﴾ اَﻟ َّ ۪ﺬ٣٣﴿ ۜﻴﺮﺍ
ً ۪ﺎه ﺗ َ ْﺮﺗ
ُ ََو َرﺗ َّ ْﻠﻨ
﴾٣٤﴿ ۟ﻴﻼ
َ ون َﻋﻠٰﻰ ُو ُﺟﻮﻫِﻬِ ْﻢ اِﻟٰﻰ َﺟﻬَﻨ َّ َﻢ ۙ ُاو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ
َ َ ﺎﻧﺎ َوﺍ
َ ﻳُ ْﺤ َﺸ ُﺮ
ً َﻚ َﺷ ٌّﺮ َﻣﻜ
ً ۪ﺿ ُّﻞ َﺳﺒ

[3578] Meâl-i Şerîfi
Bununla beraber likāmızı ümit etmeyenler dediler ki: “O melâike
bizim üzerimize indirilse ya, yahut Rabbimizi görsek a”. Celâlime
kasem ederim ki, doğrusu nefislerinde kendilerini büyüksündüler,
büyük azgınlık ettiler1 (21). Melâikeyi görecekleri gün, mücrimlere
3
o gün müjde yoktur da2 ﻮرﺍ
ً ﺮﺍ َﻣ ْﺤ ُﺠ
ً “ ِﺣ ْﺠyasak yasak” diyeceklerdir
(22). Hem varmışızdır da her ne amel işledilerse onu bir hebâ-i
mensûra çevirmişizdir (23). Ashâb-ı cennettir ki o gün eğlendiği yer
hayırlı, dinlendiği yer pek güzeldir4 (24). Hem o semânın gamâm
ile yarılacağı ve melâikenin peyderpey indirildiği gün5 (25). Mülk
o gün elhak Rahmân’ındır, kâfirlere ise o pek zorluklu bir gün olur
(26). Hem o gün ki zâlim ellerini ısıracak, “eyvah” diyecek, “keşke
Peygamber’in maiyyetinde bir yol tutaydım (27). Eyvah, keşke falanı
1
2
3
4
5

H: “Ve o likāmızı ümit etmeyenler ‘o melâike bizim üzerimize indirilse ya, yahut Rabbimizi görsek a’
dediler. Doğrusu nefislerinde kendilerini büyüksündüler, büyük azgınlık ettiler”.
M ve B -“da”.
H: “derler”.
H: “Ashâb-ı cennettir o gün makarrı hayırlı, makīl[i] ahsen”.
H: “Hem semânın gamâm ile yarılacağı ve melâikenin peyderpey indirildiği o gün”.
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dost tutmayaydım (28). Vallahi o sapıttı beni zikirden, bana gelmiş
iken”, öyle ya Şeytan insana çok hızlânkâr bulunuyor1 (29). Peygamber
de “yâ Rab, kavmim bu Kur’ân’ı mehcur tuttular” demekte (30). Ve işte
biz böyle her peygamber için mücrimlerden bir düşman yapmışızdır,
maʿamâfîh hâdî de Rabbin yeter nasîr de (31). Yine o küfredenler
dediler ki: “O Kur’an ona cümlesi birden indirilseydi ya!” Biz onu
gönlüne iyi tesbit edelim diye böyle indirdik ve fevkalâde bir tertil ile
tertil eyledik2 (32). Hem onlar sana3 herhangi bir mesel ile gelmezler
ki mutlak Biz sana hakkı ve tefsîrin daha güzelini getirmiş olmayalım
(33). O yüzleri üstü cehenneme haşrolunacaklar, onlar mevkiʿce çok
fena, yolca da en sapıktırlar (34).
{ﻮن ﻟ ِ َﻘٓﺎءَﻧَﺎ
َ ﻳﻦ َﻻ ﻳ َ ْﺮ ُﺟ
َ }وﻗَﺎ َل اﻟ َّ ۪ﺬ
َ Bu cümle [ َوﻗَﺎﻟُﻮﺍ َﻣﺎ ِل ٰﻫ َﺬا اﻟﺮَّ ُﺳﻮ ِل25/7] cümlesine
4
mâtuf ve o kâfirlerin diğer saçmalarını hikaye ile redd ü inzardır.
[3579] “Recâ” meşhurda emel (arzu) demektir. Ekser lügaviyyûn
birini diğeriyle tefsir etmişlerdir. Ma‘amâfîh aralarında ince fark
gösterenler de vardır. Ebû5 Hilâl’in Furûk’unda “‘emel’ müstemir bir
recâdır. Onun için bir şeye nazar müstemir olup uzayınca ‘teemmül etti’
denilir.6 Bir de ‘emel’ mümkinde ve muhalde olur, ‘recâ’ ise mümkine
mahsustur denilmiş.”7 Misbâh’ta da der ki: “‘Emel’ ‘ye’s’in zıddıdır. Ve
ekser isti‘mâli, husûlü ba‘îd olandadır. ‘Tama‘’ husûlü karîb olanda olur.
‘Recâ’ ise ‘emel’ ile ‘tama‘’ arasındadır. Çünkü recâ eden me’mûlünün
hâsıl olmamasından korkar, bu itibarla tama‘ mânasına da kullanılır.”8
1
2
3
4
5
6
7
8

H: “öyle ya Şeytan insana hızlânkâr olmuş”.
H: “Biz onunla fuâdına iyi tesbit edelim diye böyle indirdik ve fevkalâde bir tertil eyledik”.
H: “Ve sana”.
B -“o”.
H, M ve B: “İbni”.
Ebû Hilâl el-Askerî, el-Furûku’l-lügaviyye, thk. Muhammed İbrâhim Selîm, Kahire: Dâru’l-İlm, s. 245:
.ﺎل ﺗَﺄﻣﻞ َوأَﺻﻠﻪ ﻣﻦ اﻷﻣﻴﻞ َوُﻫ َﻮ اﻟﺮﻣﻞ اﳌﺴﺘﻄﻴﻞ
َ َﺘﻤﺮ َوﻃ
ْ ﻳﺴﺘَﻤﺮ ﻓﻸﺟﻞ َﻫ َﺬا ﻗﻴﻞ ﻟﻠﻨﱠﻈَﺮ ِﰲ اﻟﺸﻲء إِذا
ْ أَن اﻷﻣﻞ َر َﺟﺎء
ّ اﺳ
Âlûsî, Rûhu’l-meânî, X, 4:
. اﻷﻣﻞ ﻳﻜﻮن ﰲ اﳌﻤﻜﻦ واﳌﺴﺘﺤﻴﻞ واﻟﺮﺟﺎء ﳜﺺ اﳌﻤﻜﻦ:وﻗﻴﻞ
Feyyûmî, el-Misbâhu’l-münîr fî garîbi’ş-şerhi’l-kebîr li’r-Râfiî, Beyrut: el-Mektebetü’l-İlmiyye, ts., I, 22:
 »أرﺟﻮ وآﻣﻞ أن ﺗﺪﻧﻮ ﻣﻮد ﺎ« وﻣﻦ ﻋﺰم ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﺮ إﱃ ﺑﻠﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﻳﻘﻮل أﻣﻠﺖ اﻟﻮﺻﻮل وﻻ ﻳﻘﻮل:وأﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻷﻣﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻗﺎل زﻫﲑ
ﻃﻤﻌﺖ إﻻ إذا ﻗﺮب ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺈن اﻟﻄﻤﻊ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺮب ﺣﺼﻮﻟﻪ واﻟﺮﺟﺎء ﺑﲔ اﻷﻣﻞ واﻟﻄﻤﻊ ﻓﺈن اﻟﺮاﺟﻲ ﻗﺪ ﳜﺎف أن ﻻ ﳛﺼﻞ ﻣﺄﻣﻮﻟﻪ وﳍﺬا ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﲟﻌﲎ
.اﳋﻮف ﻓﺈذا ﻗﻮي اﳋﻮف اﺳﺘﻌﻤﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﻣﻞ وﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﺖ زﻫﲑ وإﻻ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﲟﻌﲎ اﻟﻄﻤﻊ
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“Recâ”, nefiy hâlinde bazen havf mânasını da ifade eder ki buna lügat-i
tihâmiye denilmiştir.1 Buna göre ﻮن
َ  َﻻ ﻳ َ ْﺮ ُﺟkorkmazlar”, meşhûra göre
arzu etmezler, tahkīke göre de ümit etmezler demek oluyor ki burada en
münâsib olan da budur.
“Likā” aslında bir şey ile buluşmaktır. “Temas şart olmaksızın bir
şeye vusûl” diye de ifade edilmiştir. Rü’yete de ıtlak olunur. Binâen‘aleyh
“likāullah” rü’yetullah veya Allah’a ermek yahut kıyamet günü hesap
ve cezâ için Allah teâlâ’nın karşısına çıkmak demek olur. Ve karşımıza
çıkacaklarını ümit etmeyenler demek haşr u neşre, âhiret mes’ûliyetine
inanmadıkları için Allah’tan korkmayanlar demeyi de ifade eder. Yani
Allah’ı görmeye yüzü olmayan, Allah’ın karşısına çıkacaklarını, azâbına
çatacaklarını ümit etmeyen, âhirete inanmaz Allah’tan korkmazlar.
{ُ }ﻟ َْﻮ َ ٓﻻ اُ ْﻧﺰِ َل َﻋﻠ َ ْﻴﻨَﺎ ا ْﻟﻤَﻠٰ ٓ ِﺌﻜَﺔO melekler bizim üzerimize indirilse ya {}اَ ْو ﻧ َ ٰﺮى رَﺑَّـﻨَﺎ
ِ
yahut Rabbimizi görsek a dediler {اﺳﺘَ ْﻜﺒَ ُﺮوﺍ ۪ﻓ ٓﻲ اَ ْﻧ ُﻔ ِﺴﻬِ ْﻢ
ْ  }ﻟَﻘَﺪcelâlim hakkı
için gönüllerinde kendilerini büyüksündüler A çünkü öyle demekle
kendilerini Peygamber’in yerinde veya daha üstün görmek istiyorlar
[3580] ve hatta Allah’a karşı azamet-furuşluk ediyorlar {ﻴﺮﺍ
ًّ ُ}و َﻋﺘَ ْﻮ ُﻋﺘ
ً ۪ﻮﺍ ﻛَﺒ
َ
ve büyük bir haksızlıkla azgınlık ettiler A bunca beyyinâtı tanımadılar
da nüfûs-ı kudsiyenin bile önüne çekilmiş olan [ ﻟ َْﻦ ﺗ َ ٰﺮ ۪ﻨﻲel-A râf 7/143]
perdesinin nefs-i habîslerine karşı yırtılmasını istediler.

Evet, onlar melâikeyi görmeyecek2 değiller fakat {َ }ﻳ َ ْﻮمَ ﻳ َ َﺮ ْو َن ا ْﻟ َﻤﻠٰ ٓ ِﺌﻜَﺔ
ِ
َ mücrimlere o gün
melâikeyi görecekleri gün {ﻴﻦ
َ }ﻻ ﺑُ ْﺸ ٰﺮى ﻳ َ ْﻮ َﻣ ِﺌ ٍﺬ ﻟ ْﻠ ُﻤ ْﺠﺮِ ۪ﻣ
müjde yoktur A o hâlde o azgın mücrimlere hiç müjde yoktur ﻮن
َ ُ}و َ ُﻘﻮﻟ
َ
3
ِ
ِ
ِ
{ﻮرﺍ
ﺠ
ﺤ
ﻣ
ﺮﺍ
ﺠ
ﺣ
ve
ﻮرﺍ
ﺠ
ﺤ
ﻣ
ﺮﺍ
ﺠ
ﺣ
derler
A
ﻮرﺍ
ﺠ
ﺤ
ﻣ
ﺮﺍ
ﺠ
ﺣ
bir
düşman
rast
geldiği
ً ُ ْ َ ً ْ
ً ُ ْ َ ً ْ
ً ُ ْ َ ً ْ
veya bir mekruh hücum ettiği sırada söylenir bir tâbirdir ki fiili mahzuf
ِ
mef‘ûl-i mutlak hâlinde te’kidli bir cümledir. Fiili ًﺠﻮرا
ُ  اﺣﺠﺮ ﺣ ْﺠﺮاً َﻣ ْﺤveya
1

2
3

Âlûsî, Rûhu’l-meânî, X, 4:
: ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺎﻣﻴﺔ وﻫﻲ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ ﻫﺬﻳﻞ إذا ﻛﺎن ﻣﻊ اﻟﺮﺟﺎء ﺟﺤﺪ ذﻫﺒﻮا ﺑﻪ إﱃ ﻣﻌﲎ اﳋﻮف ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن: وﻗﺎل اﻟﻔﺮاء،وﻓﺴﺮﻩ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪة وﻗﻮم ﺑﺎﳋﻮف
 ﻓﻼن:( أي ﻻ ﲣﺎﻓﻮن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻈﻤﺔ وإذا ﻗﺎﻟﻮا١٣/٧١  وﻣﻦ ذﻟﻚ »ﻣﺎ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﻻ ﺗـَْﺮ ُﺟﻮ َن ﻟِﻠﱠ ِﻪ َوﻗﺎراً« )ﻧﻮح،ﻓﻼن ﻻ ﻳﺮﺟﻮ رﺑﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪون ﻻ ﳜﺎف رﺑﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
.ﻳﺮﺟﻮ رﺑﻪ ﻓﻬﺬا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺮﺟﺎء ﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﳋﻮف
H: “göremeyecek”.
H: “da”.
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ً ﺣﺠﺮ ِﺣ ْﺠﺮاً َﻣ ْﺤ ُﺠﻮراtakdîrinde emir veya mâzî olabilir ve bu suretle yerine
göre ya bir dua ve isti‘âze, yani bir yalvarış ve sığınış yahut da bir men‘
u tehdid ifade eder. Bir dua olduğuna göre “etme, kıyma, evlerden ırak,
dağlara taşlara” demek meâlinde olur. Öbüründe de “yasak, memnû‘”,
yahut “davranma” demek gibidir. Burada her iki mâna ile tefsir edilmiştir.
ﻮن
َ ُ ﻳ َ ُﻘﻮﻟZamiri mücrimlere râci‘ olduğuna göre mücrimler o melâikeye
“aman etmeyin, kıymayın bizim yanımıza yanaşmayın, öte öte” derler,
melâikeye râci‘ olduğu takdirde de melâike o mücrimlere “davranmayın,
size o müjde ve cennet men‘ edilmiş yasak, kat‘iyyen yasak” derler.
ِ
ِ
ِ
{}وﻗَ ِﺪ ْﻣﻨَﺎ
َ Hem varmışızdır { ٍ }اﻟٰﻰ َﻣﺎ َﻋﻤﻠُﻮﺍ ﻣ ْﻦ َﻋﻤَﻞamel denecek, yani
hayır kabîlinden her ne yapmışlarsa da {ﻮرﺍ
ً ُﺎه ﻫَﺒَٓﺎءً َﻣ ْﻨﺜ
ُ َ }ﻓَ َﺠﻌَ ْﻠﻨonu bir hebâ-i
mensûre çevirmişizdir. A Heder etmişizdir.

[3581] “Hebâ” bir pencereden Güneş’in ziyâsı vurduğu zaman içinde
uçuştuğu görünen tozdur.
“Mensûr” saçılmış demektir. Zaten dağınık demek olan “hebâ”yı
bir de bu suretle tavsif, onu bir daha saçılmış olarak tasvirdir ki hiç
görülmez olur. Burada bir isti‘âre-i temsîliye vardır. Şöyle ki: Bütün
amelleriyle hâlleri, isyan etmiş ve binâen‘aleyh hükûmetleri tarafından
varılıp bütün tutamakları parçalanarak dağıtılıp ifnâ edilmiş bir kavmin
hâline benzetilmiştir. Yahut “kudûm” “kasd”dan mecaz olduğu gibi,
büsbütün heder edilmiş, hiçe indirilmiş olan amelleri de kendisinden
maksud olan gayeden uzak kalmak ve bir hedefe dizilmeleri kābil
olmamak itibariyle bir hebâ-i mensûra benzetilerek teşbih-i müfred
suretiyle ayrı ayrı birer istiare yapılmıştır. Yani o mücrimlerin müsafire
bakmak, akrabayı gözetmek, bîçârelere yardım etmek, insanlığa yarar
bir iş yapmak gibi bazı amelleri varsa bile o küfr ü tuğyanları yüzünden
hepsi heder olmuştur. Hiçbirinin hayrını görmezler.
۪ ِ
Öyle mücrimler değil, {ِﺎب ا ْﻟ َﺠﻨَّﺔ
ُ  }اَ ْﺻ َﺤashâb-ı cennet A yani اَ ْم َﺟﻨَّﺔُ ا ْﻟ ُﺨ ْﻠﺪ اﻟ َّﺘﻲ
ﻮن
َ [ ُو ِﻋ َﺪ ا ْﻟ ُﻤﺘ َّ ُﻘ25/15] âyetiyle beyan buyurulduğu üzere cennet kendilerine
mev‘ud olan müttakīler { }ﻳ َ ْﻮ َﻣ ِﺌ ٍﺬo gün A o melâikeyi görecekleri gün
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1
{ﺮﺍ
ًّ َ } َﺧ ْﻴ ٌﺮ ُﻣ ْﺴﺘَﻘkarargâhca hayırlı {ﻴﻼ
َ istirahatgâhca daha güzeldir.
ً }وﺍ َ ْﺣ َﺴ ُﻦ َﻣ ۪ﻘ
A “Müstekar” karargâh, yani oturmak konuşmak için ekser evkātta
durduğu yer. “Makīl” kaylûle yeri, hâbgâh, kuşluk uyuduğu, istirahat
ettiği yer demektir. Cennette uyku olmadığına göre burada “makīl” sade
istirahatgâh diye tefsir olunmuştur. Bununla beraber o günün yarısında
hesaptan kurtulunacak da ehl-i cennet cennette, ehl-i cehennem de
cehennemde bir kaylûle yapacaklar diye de rivayet olunmuştur.2

[3582] {ِﺎء ﺑِﺎ ْﻟﻐَ َﻤﺎم
َ Hem semânın gamâm ile çatlayacağı A
َّ }و َ ْﻮمَ ﺗ َ َﺸﻘَّ ُﻖ
ُ ٓ اﻟﺴ َﻤ
ُاﻪﻠﻟُ ۪ﻓﻲ ﻇُﻠَﻞٍ ِﻣ َﻦ ا ْﻟﻐَﻤَﺎ ِم َوﺍ ْﻟﻤَﻠٰ ٓ ِﺌﻜَﺔ
ّٰ ون اِ َّ ٓﻻ اَ ْن ﻳ َ ْﺄﺗِﻴَﻬُ ُﻢ
َ [ ﻫَ ْﻞ ﻳ َ ْﻨﻈ ُ ُﺮel-Bakara 2/210] kavl-i
celîlinde zikrolunan “gamâm”ın tulû‘u sebebiyle semânın şakkolacağı
ِٓ
{۪ﻳﻼ
ُ }اَ ْﻟ ُﻤ ْﻠ
َ ve melâikenin peyderpey indirildiği o günۨ ﻚ ﻳ َ ْﻮ َﻣ ِﺌ ٍﺬ
ً }وﻧُ ّﺰِ َل ا ْﻟ َﻤﻠٰﺌﻜَﺔُ ﺗ َ ْﻨﺰ
ِ
{ِ ا ْﻟ َﺤ ُّﻖ ﻟﻠﺮَّ ْﺣ ٰﻤﻦmülk o gün elhak Rahmân’ındır. A Çünkü o gün her mülk
zeval bulur. Ancak Rahmân’ın hakkı olan mülk kalır ﻣﺎ َﻋﻠَﻰ ا ْﻟﻜَﺎﻓِ ۪ﺮ َﻦ
َ َ}وﻛ
ً ﺎن ﻳ َ ْﻮ
َ
ِ
ِ
۪
{ﻴﺮﺍ
ُّ َ}و َ ْﻮمَ ﻳَﻌ
ً  َﻋﺴve kâfirlere pek zorluklu bir gün olmuştur. {ﺾ اﻟﻈ َّﺎﻟ ُﻢ َﻋﻠٰﻰ ﻳ َ َﺪ ْﻳﻪ
َ
3
ِ
ﺬ
ﺨ
ﺗ
ا
ﻲ
ﻨ
ﺘ
َﻴ
ﻟ
ﺎ
ﻳ
ﻮل
ﻘ
Hem o gün ki zâlim ellerinin üstünü ısıracak ت َﻣﻊَ اﻟﺮَّ ُﺳﻮ ِل
ْ
َّ
َ ْ َ ُ ُ َ }ﻳ
ُ َ
4
{ﻴﻼ
ً ۪“ َﺳﺒeyvah bana ” diyerek; “keşke ben Peygamber’in maiyyetinde bir
yol tutaydım”. A Mâlum ki “el ısırmak” hiddet ve hasretle nedâmetten
kinayedir, “zâlim”den murad cinstir. Şu kadar ki sebeb-i nüzûl Ukbe b.
Ebî5 Muayt denilmiştir.6
ِ
{ }ﻳَﺎ َو ْﻠ َ ٰﺘﻰVay şu başıma gelene { }ﻟ َْﻴﺘَ ۪ﻨﻲkeşke ben {ﻴﻼ
ً }ﻟ َْﻢ اَﺗَّﺨ ْﺬ ﻓُ َﻼ ًﻧﺎ َﺧ ۪ﻠ
fülanı dost edinmeyeydim A “fülan” a‘lâmdan kinayedir, nitekim
1
2

3
4
5
6

H: “karargâhı”.
Ferrâ’, Meâni’l-Kur’ân, II, 266; Taberî, Câmiu’l-beyân, XIX, 259. Krş. Mukâtil b. Süleyman, Tefsîr, IV,
436:
ِ
»ﺧﻴـٌْﺮ ُﻣ ْﺴﺘـََﻘﺮا
َ َﻗ
َ ﺎل ﺑﻌﺾ اﶈﺪﺛﲔ ﻳُﺮون أَﻧﱠﻪُ ﻳﻔﺮغ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺎس ِﰲ ﻧﺼﻒ َذﻟ
َ : ﻓﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ.ﻚ اﻟﻴﻮم ﻓﻴﻘﻴﻞ أﻫﻞ اﳉﻨﺔ ِﰲ اﳉﻨﺔ وأﻫﻞ اﻟﻨﺎر ِﰲ اﻟﻨﺎر
ِ
.«َﺣ َﺴ ُﻦ َﻣﻘ ًﻴﻼ
أ
و
ْ َ
H: “zâlimler”.
H -“bana”.
H -“Ebî”.
Tefsiru Abdirrezzâk, II, 453:
 وأﰊ، اﺟﺘﻤﻊ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ أﰊ ﻣﻌﻴﻂ: ﻗﺎل،« »ﻳﻮم ﻳﻌﺾ اﻟﻈﺎﱂ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ ﻳﻘﻮل ﻳﺎ ﻟﻴﺘﲏ اﲣﺬت ﻣﻊ اﻟﺮﺳﻮل ﺳﺒﻴﻼ:ﻋﻦ ﻣﻘﺴﻢ ﻣﻮﱃ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
 وﺗﻜﺬﺑﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﺴﻠﻄﻪ اﷲ ﻋﻠﻰ، واﷲ ﻻ أرﺿﻰ ﻋﻨﻚ ﺣﱴ ﺗﺘﻔﻞ ﰲ وﺟﻬﻪ، ﺑﻠﻐﲏ أﻧﻚ أﺗﻴﺖ ﳏﻤﺪا ﻓﺎﺳﺘﻤﻌﺖ ﻣﻨﻪ: ﻓﻘﺎل أﺣﺪﳘﺎ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ،ﺑﻦ ﺧﻠﻒ وﻛﺎﻧﺎ ﺧﻠﻴﻠﲔ
 ﻓﻬﻤﺎ اﻟﻠﺬان أﻧﺰل اﷲ ﻓﻴﻬﻤﺎ »وﻳﻮم، وأﻣﺎ أﰊ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﻓﻘﺘﻠﻪ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﻴﺪﻩ ﻳﻮم أﺣﺪ ﰲ اﻟﻘﺘﺎل، ﻓﻘﺘﻞ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ أﰊ ﻣﻌﻴﻂ ﻳﻮم ﺑﺪر ﺻﱪا،ذﻟﻚ
.« »ﺧﻠﻴﻼ:ﻳﻌﺾ اﻟﻈﺎﱂ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ« ﺣﱴ ﺑﻠﻎ
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ecnâstan kinayede ( ﻫﻦhen) (lisânımızda şey) denir. ِﺿﻠ َّ۪ﻨﻲ َﻋ ِﻦ اﻟ ّ ِﺬ ْﻛﺮ
َ َ}ﻟَﻘَ ْﺪ ا
ِ
{ ﺑ َ ْﻌ َﺪ ا ْذ َﺟٓﺎءَ ۪ﻧﻲAlimallah beni şaşırttı, zikirden sapıttı, gelmişken bana
A “zikir”den murad zikrullah, Kitâbullah yahut Peygamber’in va‘z u
nasihati, yahut da sebeb-i nüzûlüne nazaran kelime-i şehadettir. ﻀ ُﻞ
َ ْأَﻓ
1
ﱢ
ِ
 اﻟﺬ ْﻛﺮ َﻻ إﻟﻪ ّإﻻ اﷲUkbe b. Ebî Muayt, Hazret-i Peygamber sallallâhu
aleyhi ve sellem’in meclisine çokça gelirmiş. Bir gün ziyafete davet
etmiş, iki kelime-i şehadeti2 söylemedikçe yemeğini yemekten imtinâ‘
buyurmuş, o da yapmış, Übey b. Halef de onun sadîkı imiş, kendisine
itâb etmiş [3583] “sapıttın” demiş, “yok” demiş, “velâkin evimde
yemeğimi yemekten imtinâ‘ etti, onun için utandım da şehadet
ediverdim”. “Hayır” demiş, “sen ona varıp ensesine vurup yüzüne
tükürmezsen senden hoşnut olmam”. Bunun üzerine Dâru’n-Nedve’de
secdede iken rast getirmiş, o haltı etmiş.
O vakit Aleyhissalâtü vesselâm, “Mekke hâricinde rast gelirsem sana
mutlak başına binerim” buyurmuştu. Bedir günü esir edilmekle Hazret-i
Ali’ye emir buyurup boynunu vurdu, Übey de Uhud’da mübârezede
aldığı yaradan Mekke’ye vardığında öldü. İşte Ukbe’ye zikir o suretle
gelmişken Übey şeytanetle onu sapıtmıştı.3 {وﻻ
ً َﺎن ﻟ ِ ْﻼِ ْﻧ َﺴﺎ ِن َﺧ ُﺬ
َ َ}وﻛ
ُ ﺎن اﻟ َّﺸ ْﻴﻄ
َ
Öyle ya Şeytan, insana çok hızlânkâr olmuş.
“Hızlân” yardımsız bırakmaktır. “Hazûl” ondan mübalağa sîgasıdır.
Yani gerek cinden olsun gerek insten, Şeytan insanın hayrına dost olmaz,
kendi hesâbına bir felâkete sürüklemek için dost görünür, nihâyet başı
sıkıntıya gelince onu yardımsız bırakır çekiliverir.
1
2
3

İbn Mâce, Edeb, 55.
H -“şehadeti”.
Sa lebî, el-Keşf ve’l-beyân, XIX, 395-396. Krş. Taberî, Câmiu’l-beyân, XIX, 262-263; Zemahşerî, elKeşşâf, III, 276; Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXIV, 454:
ْﺜﺮ
ً  وﻛﺎﻧﺎ ﻣﺘﺤﺎﺑﲔ وذﻟﻚ أن ﻋﻘﺒﺔ ﻛﺎن ﻻ ﻳﻘﺪم ﻣﻦ ﺳﻔﺮ إﻻ ﺻﻨﻊ، وأﰊ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ،ﻧﺰﻟﺖ ﰲ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ أﰊ ﻣﻌﻴﻂ
ُ  وﻛﺎن ﻳُﻜ،ﻃﻌﺎﻣﺎ ﻓﺪﻋﺎ إﻟﻴﻪ أﺷﺮاف ﻗﻮﻣﻪ
 ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺮﺑﻮا اﻟﻄﻌﺎم ﻗﺎل رﺳﻮل،ﻃﻌﺎﻣﺎ ودﻋﺎ اﻟﻨﺎس ﻓﺪﻋﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إﱃ ﻃﻌﺎﻣﻪ
ً ﳎﺎﻟﺴﺔ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺪم ﻣﻦ ﺳﻔﺮﻩ ذات ﻳﻮم ﻓﺼﻨﻊ

 ﻓﺄﻛﻞ.ﳏﻤﺪا رﺳﻮل اﷲ
ً  أﺷﻬﺪ أﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وأن: ﻓﻘﺎل ﻋﻘﺒﺔ.« »ﻣﺎ أﻧﺎ ﺑﺂﻛﻞ ﻣﻦ ﻃﻌﺎﻣﻚ ﺣﱴ ﺗﺸﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وأﱐ رﺳﻮل اﷲ:اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﻋﻠﻲ رﺟﻞ
دﺧﻞ
ﻟﻜﻦ
ﺻﺒﺄت و
 ﻻ واﷲ ﻣﺎ: ﻗﺎل، ﺻﺒﺄت ﻳﺎ ﻋﻘﺒﺔ: وﻛﺎن أﰊ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﻏﺎﺋﺒًﺎ ﻓﻠﻤﺎ أُﺧﱪ ﺑﺎﻟﻘﺼﺔ ﻗﺎل.رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻃﻌﺎﻣﻪ
ُ
ّ
ﻣﻨﻚ
أرﺿﻰ
 ﻣﺎ أﻧﺎ ﺑﺎﻟﺬي: ﻓﻘﺎل أﰊ.ﻓﺸﻬﺪت ﻟﻪ ﻓﻄﻌﻢ
ﻓﺄﰉ أن ﻳﻄﻌﻢ ﻣﻦ ﻃﻌﺎﻣﻲ إﻻ أن أﺷﻬﺪ ﻟﻪ ﻓﺎﺳﺘﺤﻴﻴﺖ أن ﳜﺮج ﻣﻦ ﺑﻴﱵ وﱂ ﻳﻄﻌﻢ
أﺑﺪا إﻻ أن ﺗﺄﺗﻴﻪ ﻓﺘﺒﺰق
ً
ُ
ﺧﺎرﺟﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺔ إﻻ ﻋﻠﻮت
أﻟﻘﺎك
»ﻻ
:وﺳﻠﻢ
ﻋﻠﻴﻪ
اﷲ
ﺻﻠﻰ
اﷲ
رﺳﻮل
ﻓﻘﺎل
.ﻛﺘﻔﻴﻪ
 وأﺧﺬ رﺣﻢ داﺑﺔ ﻓﺄﻟﻘﺎﻫﺎ ﺑﲔ، ﻓﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻋﻘﺒﺔ ﻟﻌﻨﻪ اﷲ،ﰲ وﺟﻬﻪ وﺗﻄﺄ ﻋﻨﻘﻪ
ً
ِ  وأﻧﺰل اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ، وأﻣﺎ أُﰊ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﻓﻘﺘﻠﻪ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﻴﺪﻩ ﻳﻮم أﺣﺪ ﰲ اﳌﺒﺎرزة. رأﺳﻚ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ« ﻓﻘﺘﻞ ﻋﻘﺒﺔ ﻳﻮم ﺑﺪر ﺻﱪا
.ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ
ً
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ِ ﻮل ﻳَﺎ َر
{ب
َ َ}وﻗ
ُ ﺎل اﻟﺮَّ ُﺳ
َ Peygamber de “yâ Rab!” demekte A yani bir taraftan
ّ
da Peygamber Allah’a böyle şikayet etmektedir: }اِ َّن ﻗَ ْﻮ ِﻣﻲ اﺗ َّ َﺨ ُﺬوﺍ ٰﻫ َﺬا ا ْﻟ ُﻘ ْﺮﺍٰ َن
{ﻮرﺍ
ً “ َﻣ ْﻬ ُﺠKavmim bu Kur’ân’ı mehcur tuttular”. A “Mehcur tutmak” iki
mânaya gelir: Birisi terk edip uzak durmak, amel etmemektir. Nitekim
bir hadîs-i şerifte şöyle buyurulmuştur: “Her kim de Kur’ân’ı öğrenir de
mushafını asar, ilişik etmez ve bakmazsa kıyamet günü gelir yakasına
sarılır, ‘yâ Rab! Bu kulun beni mehcur tuttu, benimle arasında hükmünü
ver’ der.”1 Birisi de hakkında hezeyan ettiler, saçma, esâtîru’l-evvelîn
diye saçmaladılar demektir. Peygamber’in bu suretle şikayetini söylemek
ise büyük bir tehdiddir. Çünkü peygamberler kavmini Allah’a şikayet
ettikleri zaman haklarında azab ta‘cîl buyurulmuştur.

[3584] {ﻚ
َ ِ }وﻛَ ٰﺬﻟ
َ Ve işte böyle A yâ Muhammed, sana yaptığımız gibi
ِ
{ﻴﻦ
ُ ِ }ﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ ﻟ
ًّ ﻜ ّ ِﻞ ﻧ َ ِﺒ ّ ٍﻲ َﻋ ُﺪ
َ وﺍ ﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺠﺮِ ۪ﻣ
َ her peygamber için de mücrimlerden
düşman yaptık A ve binâen‘aleyh sen de onlar2 gibi sabret, onları
ِ ﻚ َﻫ
kahretmek için {ﻴﺮﺍ
َ ِ ّ}وﻛَ ٰﻔﻰ ﺑ ِ َﺮﺑ
ً ﺎد ًﻳﺎ َوﻧ َ ۪ﺼ
َ yolu gösterecek, yardım edecek
ِ
de Rabbin yeter. {ﻳﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮوﺍ
َ }وﻗَﺎ َل اﻟ َّ۪ﺬ
َ Yine küfredenler }ﻟ َْﻮ َﻻ ﻧُ ّﺰِ َل َﻋﻠ َ ْﻴﻪ ا ْﻟ ُﻘ ْﺮﺍٰ ُن
ِ “ ﺟﻤﻠَﺔ ً َوKur’an onun üzerine cümlesi birden indirilseydi ya” dediler
{ًﺍﺣ َﺪة
ْ ُ
A ki mânasız bir itiraz,3 güya Tevrat birden indirilmiş de Kur’an da
öyle olsa imiş. Hâlbuki rûh-ı mesele olan i‘câz keyfiyeti müteferrikan
indirilmesiyle cümleten indirilmesinde fark edecek değil, bilakis tefrîkin
fazla fevâidi de var.
Ezcümle {ﺖ ﺑ ِ ۪ﻪ ُﻓ ٰﺆاد َ َك
َ ِ  }ﻛَ ٰﺬﻟbu vechile kalbini iyi tesbit edelim diye
َ ﻚ ﻟ ِ ُﻨﺜَ ّ ِﺒ
böyle indirdik A böyle ayrı ayrı cümle cümle indirilmekle evvelâ zabt
u hıfzı sağlam olacak, sâniyen peyderpey vekāyi‘e göre inişinde mâna
itibariyle daha ziyade bir basiret ve derinlik, hem nazarî ve hem amelî

1

2
3

Sa lebî, el-Keşf ve’l-beyân, XIX, 406; Vâhidî, et-Tefsîru’l-basît, XVI, 484; Zeyla î, Tahrîcu ehâdîsi’l-Keşşâf,
thk. Abdullah b. Abdurrahman es-Sa d, Riyad: Dâru İbn Huzeyme, 1414, II, 459:
 ﺟﺎء ﻳﻮم، »ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮآن وﻋﻠﻤﻪ وﻋﻠّﻖ ﻣﺼﺤ ًﻔﺎ ﱂ ﻳﺘﻌﺎﻫﺪﻩ وﱂ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ: ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:ﺣﺪﺛﻨﺎ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ِ ،ﻣﻬﺠﻮرا
.”اﻗﺾ ﺑﻴﲏ وﺑﻴﻨﻪ
 ﻳﺎ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ ﻋﺒﺪك ﻫﺬا اﲣﺬﱐ:اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ )ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﻪ( ﻳﻘﻮل
ً
B: “bunlar”.
Burada “cümleten vâhide” karînesiyle “tenzil”, “inzal” mânasına kullanılmıştır ki nüktesi bu itirazın
münasebetsizliğine bir işaret olsa gerektir [Müellifin notu].

Hak Dini Kur’an Dili

bir kıymet ve kuvvet bulunacak, sâlisen her yeni inen necm ile ayrıca bir
tehaddî yapılıp mu‘ârazasından âciz bırakılmakla her birinde yeni bir
kuvvet-i kalb verilecek, râbi‘an nâsih ve mensuh ile zamânına göre ahkâm
teşrî‘i, beyan ve tefsîrin usûl ve kavâ‘id-i mütenevvi‘ası öğretilecek1 ilh...
Bu suretle {ﻴﻼ
َ ve emsâlsiz bir tertil ile tertil eyledik A ağır ağır,
ً ۪ﺎه ﺗ َ ْﺮﺗ
ُ َ}و َرﺗ َّ ْﻠﻨ
güzel bir okuyuş okuduk { ٍﻚ ﺑ ِ َﻤﺜَﻞ
َ َ }و َﻻ ﻳ َ ْﺄﺗُﻮﻧ
َ hem sana herhangi bir mesel ile
[3585] gelmezler ki A yani mesel denecek derecede acîb herhangi bir sual
ِ
veya hâl ile gelmezler ki {ﻴﺮﺍ
ً  }ا َّﻻ ِﺟ ْﺌﻨَﺎ َك ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖ َوﺍ َ ْﺣ َﺴ َﻦ ﺗ َ ْﻔ ۪ﺴbehemehâl Biz sana
hakkı ve tefsirce daha güzelini getirmiş olmayalım. A İşte cümlesinin
birden indirilmemesinde bir de bu fâide vardır.

{ون َﻋﻠٰﻰ ُو ُﺟﻮﻫِﻬِ ْﻢ اِﻟٰﻰ َﺟﻬَﻨ َّ َﻢ
َ ﻳﻦ ﻳُ ْﺤ َﺸ ُﺮ
َ  }اَﻟ َّ ۪ﺬÖyle cehenneme yüzleri üstü -yani
tepeleri aşağı veya sürüklenerek, yahut kalbleri süfliyyâta mâil olduğu
gibi yüzleri de ona müteveccih olarak- haşrolunacak kimseler ﻚ َﺷ ٌّﺮ
َ }اُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ
{ﻴﻼ
َ َ ﺎﻧﺎ َوﺍ
ً َ َﻣﻜişte onlar mevki‘ce en fena ve yolca en şaşkın, en sapkın
ً ۪ﺿ ُّﻞ َﺳﺒ
kimselerdir.

ِ
﴾ ﻓَ ُﻘ ْﻠﻨَﺎ ا ْذ َﻫﺒَٓﺎ اِﻟ َﻰ ا ْﻟ َﻘ ْﻮ ِم٣٥﴿ ۪ﻳﺮﺍ
ۚ ً ون َوز
َ ﺎه ٰﻫ ُﺮ
ُ ﺎب َو َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ َﻣﻌَ ُﻪ ٓ اَ َﺧ
َ َﻮﺳﻰ ا ْﻟﻜﺘ
َ َوﻟ َ َﻘ ْﺪ ٰاﺗ َ ْﻴﻨَﺎ ُﻣ

ِ
ﺎﻫ ْﻢ
ُّ ﴾ َوﻗَ ْﻮمَ ﻧُﻮ ٍح ﻟ َﻤَّﺎ ﻛَﺬَّﺑُﻮﺍ٣٦﴿ ۜﻴﺮﺍ
ً ﺎﻫ ْﻢ ﺗ َ ْﺪ ۪ﻣ
َ اﻟ َّ۪ﺬ
ُ َاﻟﺮ ُﺳ َﻞ اَ ْﻏ َﺮ ْﻗﻨ
ُ َ ﻳﻦ ﻛَﺬَّﺑُﻮﺍ ﺑِﺎٰﻳَﺎﺗﻨَﺎ ۜ ﻓَ َﺪﻣَّ ْﺮﻧ
ِ ِ
۬
ِ َّ ﺎﻫ ْﻢ ﻟِﻠﻨ
ﺎب
ً ﴾ َو َﻋ٣٧﴿ ۚﻴﻤﺎ
ً اﺑﺎ اَ ۪ﻟ
ً ﻴﻦ َﻋـ َﺬ
َ ﺎس ٰاﻳَﺔ ً ۜ َوﺍ َ ْﻋﺘَ ْﺪﻧَﺎ ﻟﻠﻈ َّﺎﻟ ۪ﻤ
ُ ََو َﺟﻌَ ْﻠﻨ
َ ـﺎدا َوﺛ َ ُﻤﻮدَا َوﺍ َ ْﺻ َﺤ
ۘ َ َاﻻ َْﻣﺜ
﴾٣٩﴿ ﻴﺮﺍ
ْ ﺿ َﺮ ْﺑﻨَﺎ ﻟ َُﻪ
َ ِ وﻧﺎ ﺑ َ ْﻴ َﻦ ٰذﻟ
َ ﴾ َو ُﻛ ًّﻼ٣٨﴿ ﻴﺮﺍ
ً ۪ﺎل َو ُﻛ ًّﻼ ﺗَﺒ َّ ْﺮﻧَﺎ ﺗ َ ْﺘﺒ
ً ﻚ ﻛَ ۪ﺜ
ً اﻟﺮَّ ِّس َو ُﻗ ُﺮ
ﻮن
َ اﻟﺴ ْﻮ ِء ۜ اَﻓَﻠ َ ْﻢ ﻳَﻜُﻮﻧُﻮﺍ ﻳ َ َﺮ ْوﻧَﻬَﺎ ۚ ﺑ َ ْﻞ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ َﻻ ﻳ َ ْﺮ ُﺟ
ْ َوﻟ َ َﻘ ْﺪ اَﺗ َ ْﻮﺍ َﻋﻠَﻰ ا ْﻟ َﻘ ْﺮ َﺔِ اﻟ َّ۪ﺘٓﻲ اُ ْﻣ ِﻄ َﺮ
َّ ت َﻣﻄ ََﺮ

ِ َ َ ﴾ و ِﺍذَا رﺍَو َك اِن ﻳﺘ َّ ِﺨ ُﺬوﻧ٤٠﴿ ﻧ ُﺸﻮرﺍ
﴾ اِ ْن٤١﴿ ﻮﻻ
َ َوﺍۜ اَ ٰﻫ َﺬا اﻟ َّ۪ﺬي ﺑَﻌ
ً اﻪﻠﻟُ َر ُﺳ
ّٰ ﺚ
ً ﻚ ا َّﻻ ُﻫ ُﺰ
ً ُ
َ ْ
ْ َ َ
ِ ِ
ِ
ٓ
ﺿ ُّﻞ
َ َاب َﻣ ْﻦ ا
َ ف ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ
َ ﺻﺒَ ْﺮﻧَﺎ َﻋﻠ َ ْﻴﻬَﺎ ۜ َو َﺳ ْﻮ
َ ﻮن ۪ﺣ
َ ﻴﻦ ﻳ َ َﺮ ْو َن ا ْﻟﻌَ َﺬ
َ ﻛَﺎدَ ﻟ َُﻴﻀﻠ ُّﻨَﺎ َﻋ ْﻦ ٰاﻟﻬَﺘﻨَﺎ ﻟ َْﻮ َﻻ اَ ْن
ِ
ﺐ اَ َّن
ُ َﺖ ﺗ
َ ﺖ َﻣ ِﻦ اﺗ َّ َﺨ َﺬ اِﻟٰﻬَ ُﻪ َﻫ ٰﻮ ُﻪ ۜ اَﻓَﺎ َْﻧ
َ ﴾ اَ َرﺍ َ ْﻳ٤٢﴿ ﻴﻼ
ُ ﻜ
ً ﻮن َﻋﻠ َ ْﻴﻪ َو ۪ﻛ
ً َ۪ﺳﺒ
ُ ﴾ اَ ْم ﺗ َ ْﺤ َﺴ٤٣﴿ ۙ ﻴﻼ
﴾٤٤﴿ ۟ﻴﻼ
ْ َﻮن ۜ اِ ْن ُﻫ ْﻢ اِ َّﻻ ﻛ
َ ُ ﻮن اَ ْو ﻳ َ ْﻌ ِﻘﻠ
َ اَכْﺜَ َﺮ ُﻫ ْﻢ ﻳ َ ْﺴ َﻤ ُﻌ
َ َﺎﻻ َْﻧـﻌَﺎ ِم ﺑ َ ْﻞ ُﻫ ْﻢ ا
ً ۪ﺿ ُّﻞ َﺳﺒ

1

B: “gösterilecek”.
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[3586] Meâl-i Şerîfi
Celâlim hakkı için Mûsâ’ya o kitabı verdik, biraderi Hârûn’u da
maiyyetinde vezir yaptık (35). “Haydi âyetlerimizi tekzib eden o kavme
gidiniz1” dedik, bi’n-netîce o kavmi tedmir ederek helâk ettik2 (36). Nûh
kavmini de resulleri tekzib ettikleri vakit gark edip kendilerini insanlara
bir ibret kıldık; hazırladık da zâlimlere elîm bir azab (37). Âd’ı da,
Semûd’u da, Ashâb-ı Ress’i de, bunların arasında daha birçok kurûnu da
(38). Ki her birine nasihat olarak emsâl anlatmıştık3 ve her birini mahv u
perişan ettik de ettik (39). Celâlim hakkı için o fenalık yağmuruna tutulan
karyeye de vardılar, artık onu görüyor değiller miydi?4 Doğrusu nüşur
arzu etmiyorlar5, uyanmak istemiyorlardı (40). [3587] Seni de gördükleri
vakit sırf bir eğlence yerine tutuyorlar, “bu mu o Allah’ın peygamber diye
gönderdiği?” diyorlar6 (41). “Sahih be! Az kaldı bizi mâbudlarımızdan
sapıtacaktı, eğer üzerlerine sebat etmesekti!” diyorlar, fakat ileride
bilecekler, azâbı görecekleri gün, kimmiş o yolu daha sapık olan (42).
Gördün mü o ilâhını hevâsı ittihaz edeni? Artık ona sen mi vekil olacaksın
(43). Yoksa onların ekserîsini işitirler veya akıl ederler mi zannediyorsun?
Onlar7 sırf hayvan gibi, hatta gidişçe daha sapkındırlar (44).
{اﻟﺮ ُﺳ َﻞ
ُّ  }ﻟ َﻤَّﺎ ﻛَﺬَّﺑُﻮﺍResulleri tekzib ettikleri vakit A burada “resuller”in
cemi‘ sîgasıyla getirilmesi şâyân-ı dikkat görülmüştür. Kavm-i Nûh’un
Nûh’tan başka tekzib ettiği resuller kimler? Buna şu cevaplar veriliyor:
1. Nûh ve ondan evvelki resuller. Demek ki Nûh’tan evvel de resuller
varmış. Kavm-i Nûh ﻴﻦ
ْ [ َﻣﺎ َﺳ ِﻤ ْﻌﻨَﺎ ﺑ ِ ٰﻬ َﺬا ۪ﻓ ٓﻲ ٰاﺑَٓﺎﺋِﻨَﺎel-Mü’minûn 23/24]
َ اﻻ ََّو ۪ﻟ
demekle hepsini inkâr etmişlerdir.
2. Hepsi tevhidde müttefik oldukları için yalnız Nûh’u tekzib de
hepsini tekzib demektir.
1
2
3
4
5
6
7

H +“ikiniz bir”.
H: “tedmir ettik de ettik”.
H: “anlattık”.
H: “karyeye vardılar da ya onu görüyor değiller miydi?”.
B: “etmeyenler”.
B: “diyor”.
H -“onlar”.
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3. Ale’l-ıtlâk bi‘set-i rusülün cevâzını inkâr etmişlerdir denilmiş, lâkin
dördüncü bir ihtimal de vârid-i hâtır oluyor ki o da Nûh aleyhisselâm’ın
gönderdiği resuller mânasına olmasıdır. Burada bu mâna bize diğerlerinden
akreb geliyor. Ancak bunu ikinci ile birleştirmek mümkindir.
{ﺎب اﻟﺮَّ ِس
َ  }اَ ْﺻ َﺤA “Ress” örülmedik kuyu demektir, lâkin bu “Ashâb-ı
ّ
Ress” kimler olduğu tâyin olunamıyor. İbn Abbas’tan “o, Semûd’dur”1
diye bir rivayet var, hâlbuki burada atıf mugāyereti iktizâ ediyor.
Katâde’den “Yemâme’de Ress, nâm-ı âharla Felc denilen büyük bir
karyenin sâhipleri olup Semûd’un bekāyâsından idiler, peygamberlerini
katlettiler, helâk oldular” diye rivayet olunmuş.2 [3588] Ka‘b, Mukātil,
Süddî: “Şam Antakyasında bir kuyunun sâhipleri ki Sâhib-i Yâsîn
Habîb-i Neccâr’ı katletmişlerdi” demişler.3 Vehb ve Kelbî’den: “Ashâb-ı
Ress Ashâb-ı Eyke gibi Şuayb aleyhisselâm’ın gönderildiği bir kavim
idi, esnâma taparlardı, kuyuları ve mevâşîleri vardı. Kendilerini islâm
ve itaate davet etti, tekzib edip tuğyan ve ezâda devam ettiler ve günün
biri örülmemiş kuyuları olan Ress’in etrafında bulundukları sırada
orası çöktü, yere geçtiler” diye nakledilmiş.4 “Ashâb-ı Ress, Ashâb-ı
Uhdûd’dur” denilmiş.5 Hanzale b. Safvan nâm peygamberin kavmi olup
Ankā-i Muğrib6 denilen ve Fetih nâm dağda sâkin olarak avsız kaldıkça
1
2

3

4

5

6

Taberî, Câmiu’l-beyân, XIX, 269; Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, VIII, 106:
. ﻗﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﲦﻮد:س« ﻗﺎل
ﺎب اﻟﱠﺮ ﱢ
ْ  » َوأ:ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
َ َﺻ َﺤ
Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, VIII, 106. Krş. Tefsîru Yahyâ b. Sellâm, I, 482; Tefsîru Abdirrezzâk, III,
228; Taberî, Câmiu’l-beyân, XIX, 269:
. ﻗﺘﻠﻮا ﻧﺒﻴﻬﻢ ﻓﻬﻠﻜﻮا وﻫﻢ ﺑﻘﻴﺔ ﲦﻮد وﻗﻮم ﺻﺎﱀ: ﻗﻴﻞ. أﻫﻞ ﻗﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﺎﻣﺔ ﻳﻘﺎل ﳍﺎ اﻟﺮس واﻟﻔﻠﺞ:وﻗﺎل ﻗﺘﺎدة
Mukātil b. Süleyman, Tefsîr, III, 235; Vâhidî, et-Tefsîru’l-basît, XVI, 505; Begavî, Meâlimü’t-Tenzîl, VI,
84; Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, VIII, 106:
.س ﻳﻌﲏ اﻟﺒﺌﺮ اﻟﱵ ﻗﺘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻳﺎﺳﲔ ﺑﺄﻧﻄﺎﻛﻴﺔ اﻟﱵ ﺑﺎﻟﺸﺎم
ﺤﺎب اﻟﱠﺮ ﱢ
ْ َوأ
َ َﺻ
Sa lebî, el-Keşf ve’l-beyân, XIX, 412; Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, VIII, 107. Krş. Tefsîru Yahyâ b.
Sellâm, I, 482; Nehhâs, Meâni’l-Kur’ân, thk. Muhammed Ali es-Sâbûnî, Mekketü’l-Mükerreme: Câmi atü Ümmi’l-Kurâ, 1409, V, 28:
، ﻓﻮﺟﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ إﻟﻴﻬﻢ ﺷﻌﻴﺒًﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻳﺪﻋﻮﻫﻢ إﱃ اﻹﺳﻼم، ﻛﺎﻧﻮا أﻫﻞ ﺑﺌﺮ ﻗﻌﺪوا ﻋﻠﻴﻬﺎ وأﺻﺤﺎب ﻣﻮاﺷﻲ وﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺒﺪون اﻷﺻﻨﺎم:وﻗﺎل وﻫﺐ ﺑﻦ ﻣﻨﺒﻪ
 ﻓﺒﻴﻨﺎ ﻫﻢ ﺣﻮل اﻟﺒﺌﺮ ﰲ ﻣﻨﺎزﳍﻢ ا ﺎرت اﻟﺒﺌﺮ ﻓﺎﳔﺴﻔﺖ ﻢ،ﺟﻞ ﻋﻘﺎﺑﻪ
ّ  ﻓﺤﺬرﻫﻢ اﷲ َﻋﺰ َو، ﻓﺘﻤﺎدوا ﰲ ﻃﻐﻴﺎ ﻢ وﰲ أذى ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم،ﻓﺄﺗﺎﻫﻢ ودﻋﺎﻫﻢ
.ﲨﻴﻌﺎ
ً وﺑﺪﻳﺎرﻫﻢ ورﺑﺎﻋﻬﻢ ﻓﻬﻠﻜﻮا
Begavî, Meâlimü’t-Tenzîl, VI, 84; Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, VIII, 107. Krş. Taberî, Câmiu’l-beyân,
XIX, 270:
. واﻟﺮس ﻫﻮ اﻷﺧﺪود اﻟﺬي ﺣﻔﺮوﻩ، ﻫﻢ أﺻﺤﺎب اﻷﺧﺪود:وﻗﻴﻞ
Mîm’in zammı ve fethi ile hem tavsif hem izâfet câizdir (Âlûsî [Rûhu’l-meânî, X, 21: وﻳﻘﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﻘﺎء ﻣﻐﺮب
[[ )ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﻒ واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻊ ﺿﻢ اﳌﻴﻢ وﻓﺘﺤﻬﺎMüellifin notu].

303

304

FURKĀN SÛRESİ - Hak Dini Kur’an Dili

çoluklarını çocuklarını kapan ve her rengi bulunan büyük bir kuşla
mübtelâ kılınmış idiler ki Hanzale’nin duasıyla sâ‘ika isabet edip telef
olmuş, sonra da müşârün ileyhi katletmişler ve bunun üzerine helâk
olmuşlar da denilmiş.1 İbn Abbas’tan bir rivayette de “Ress Azerbaycan
kuyusudur” diye nakledilmiş,2 bir de Ress Meşrık bilâdından bir
nehirdir3, bunun sâhiplerine Allah teâlâ Yehuza b. Ya‘kūb evlâdından bir
peygamber göndermişti, onu kuyuya attılar ve bu yüzden helâk oldular
denilmiş4 ve daha başka rivayetler de vardır. Ma‘amâfîh rivayetlerin
ekserîsi peygamberlerini öldüren veya kuyuya atan bir kavim olduğunu
söylemiş oluyorlar.
Mu‘cemü’l-Büldân’da der ki: “‘Ress’ kuyu, ‘ress’ maden, ‘ress’ kavmin
arasını ıslahtır. Ebû İshak demiştir ki Kur’an’da ‘ress’ kuyu demektir.
Rivayet olunur ki bunlar peygamberlerini tekzib edip bir kuyuya ‘ress’,
yani ‘dess’ eden bir kavimdir. ‘Ress’ Yemâme’de5 Felc denilen bir kavim
olduğu ve Semûd’dan bir tâifenin diyarı bulunduğu rivayet olunuyor.
Her kuyu resstir. İbn Düreyd demiştir ki ‘ress’ ve tasğīri ‘rüseys’ Necid’de
iki vâdi veya iki mevzi‘dirler. Zemahşerî diyor ki Uley ‘ress’ kabliyye
vâdilerindendir’ demiş, gayrısı da Benî Esed’den Benî Münkız b. [3589]
A‘yân’ın bir suyudur demiş; Asmâî, ‘ress’ Benî A‘yânın, ‘rüseys’ Benî
Kâhil’indir demiş, diğerleri de ﻴﺮﺍ
َ ِ وﻧﺎ ﺑ َ ْﻴ َﻦ ٰذﻟ
ً ﻚ ﻛَ ۪ﺜ
ً ﺎب اﻟﺮَّ ِّس َو ُﻗ ُﺮ
َ  َوﺍ َ ْﺻ َﺤâyetinde
demişlerdir ki: ‘Ress’ Azerbaycan vâdisidir ve Azerbaycan’ın haddi
‘mâverâ-yı Ress’tir. Ve deniliyor ki Ress üzerinde Erran’da bin şehir
vardı, Allah teâlâ onlara Mûsâ nâmında bir peygamber göndermişti6,
1

2
3
4

5
6

Zemahşerî, el-Keşşâf, III, 280; Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, VIII, 107. Krş. Begavî, Meâlimü’t-Tenzîl,
VI, 84:
 وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻜﻦ ﺟﺒﻠﻬﻢ اﻟﺬي ﻳﻘﺎل، ﲰﻴﺖ ﻟﻄﻮل ﻋﻨﻘﻬﺎ، ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺒﺘﻠﲔ ﺑﺎﻟﻌﻨﻘﺎء وﻫﻲ أﻋﻈﻢ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻄﲑ، ﻫﻢ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﱯ ﺣﻨﻈﻠﺔ ﺑﻦ ﺻﻔﻮان:وﻗﻴﻞ
. ﰒ إ ﻢ ﻗﺘﻠﻮا ﺣﻨﻈﻠﺔ ﻓﺄﻫﻠﻜﻮا، ﻓﺪﻋﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻨﻈﻠﺔ ﻓﺄﺻﺎﺑﺘﻬﺎ اﻟﺼﺎﻋﻘﺔ. إن أﻋﻮزﻫﺎ اﻟﺼﻴﺪ، وﻫﻲ ﺗﻨﻘﺾ ﻋﻠﻰ ﺻﺒﻴﺎ ﻢ ﻓﺘﺨﻄﻔﻬﻢ،ﻟﻪ ﻓﺘﺢ
Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, VIII, 107. Krş. Yâkūt el-Hamevî, Mucemü’l-büldân, III, 44:
. اﻟﺮس ﺑﺌﺮ أذرﺑﻴﺠﺎن:وﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
B: “nâhiyedir”.
Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, VIII, 107. Krş. Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXIV, 460:
، اﻟﺮس ﺮ ﻣﻦ ﺑﻼد اﳌﺸﺮق ﺑﻌﺚ اﷲ إﻟﻴﻬﻢ ﻧﺒﻴﺎ ﻣﻦ أوﻻد ﻳﻬﻮذا ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب ﻓﻜﺬﺑﻮﻩ ﻓﻠﺒﺚ ﻓﻴﻬﻢ زﻣﺎﻧﺎ ﻓﺸﻜﺎ إﱃ اﷲ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﺤﻔﺮوا ﻟﻪ ﺑﺌﺮا وأرﺳﻠﻮﻩ ﻓﻴﻬﺎ:وﻗﻴﻞ
. ﻓﺪﻋﺎ ﺑﺘﻌﺠﻴﻞ ﻗﺒﺾ روﺣﻪ ﻓﻤﺎت وأﻇﻠﺘﻬﻢ ﺳﺤﺎﺑﺔ ﺳﻮداء أذاﺑﺘﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺬوب اﻟﺮﺻﺎص، ﻧﺮﺟﻮ أن ﻳﺮﺿﻰ ﻋﻨﺎ إﳍﻨﺎ ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻮﻣﻬﻢ ﻳﺴﻤﻌﻮن أﻧﲔ ﻧﺒﻴﻬﻢ:وﻗﺎﻟﻮا
B: “Yemen’de”.
M ve B: “gönderdi”.
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Mûsâ b. İmran değil; onları Allah’a imana davet etti, tekzib ve inkâr
ettiler, isyan eylediler, o da aleyhlerinde dua etti, Allah teâlâ da
Tâif ’ten Hâris ve Huveyris’i tahvil edip üzerlerine gönderdi. Onun için
deniliyor1 ehl-i Ress şu iki dağın altında kaldılar. Bu Ress’in mahreci
Kâlîkalâ’dan başlar, Erran’a, sonra Versan’a, sonra Mecme‘a uğrar, orada
Kürr’le birleşir ve ikisinin arasında Beylekan şehri vardır. Kürr ve Ress
ikisi bir geçer Cürcan denizine munsab olurlar. Bu Ress pek acayib bir
vâdidir, balığın envâ‘ı bulunur. Şûrimâhî denilen balık oraya mahsustur
derler. Miş‘ar b. Mühelhil Bezzbâbik şehrini anlatırken demiştir ki bir
cânibinde Ress Nehri vardır, Ress Nehri Belâscan sahrasına doğru çıkar,
bu sahrada sâhil-i bahr boyunca Berzend’den Berzaa’ya ve oradan Versan
ve Beylekan’a doğrudur, bu sahrada beş bin kadar karye vardır ve ekserîsi
haraptır. Ancak toprağı iyi ve sağlam olduğu için duvarları ve ebniyesi
kalmıştır. İşte bu karyeler Kur’an’da mezkur olan Ashâb-ı Ress’in idi
deniliyor ve bunlar Dâvûd aleyhisselâm’ın katlettiği Câlût’un kavmi
idiler de deniliyor.”2
ت ...إﱁ{
} O fenalık yağmuru yağdırılan karye A Lûtا ْﻟﻘَ ْﺮ َﺔِ اﻟ َّ ۪ ٓ اُ ْﻣ ِﻄ َﺮ ْ
;kavmi şehirlerinin en büyüğü olan Sedûm kasabası ki taş yağdırılmıştı
Kureyş, Şam ticaretine giderken buraya uğruyorlardı.
B +“ki”.
Yâkūt el-Hamevî, Mucemü’l-büldân, III, 43-44:
اﻟﺮس :اﳌﻌﺪن ،واﻟﺮس :إﺻﻼح ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻘﻮم ،ﻗﺎل أﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر :ﻗﺎل أﺑﻮ إﺳﺤﺎق اﻟﺮس ﰲ اﻟﻘﺮآن ﺑﺌﺮ ﻳﺮوى أ ّ ﻢ ﻗﻮم
اﻟﱠﺮ ّ
س :ﺑﻔﺘﺢ ّأوﻟﻪ ،واﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ،اﻟﺒﺌﺮ ،و ّ
رس ،وﻣﻨﻪ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
ﺑﺌﺮ
ﻛﻞ
و
ﲦﻮد،
ﻣﻦ
ﻟﻄﺎﺋﻔﺔ
دﻳﺎر
اﻟﺮس
أن
وروي
ﻓﻠﺞ،
ﳍﺎ
ﻳﻘﺎل
ﺑﺎﻟﻴﻤﺎﻣﺔ
ﻳﺔ
ﺮ
ﻗ
اﻟﺮس
أن
وﻳﺮوى
ﻗﺎل:
ﻓﻴﻬﺎ،
ﻮﻩ
دﺳ
أي
ﺑﺌﺮ
ﰲ
ﻮﻩ
ورﺳ
ﻧﺒﻴﻬﻢ
ﻛﺬﺑﻮا
ّ
ّ
ّ
ّ
اﻟﺮس ﻣﻦ أودﻳﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ،وﻗﺎل
ﻋﻠﻲ ّ
اﻟﺮس و ّ
»ﺗﻨﺎﺑﻴﻠﻪ ﳛﻔﺮون اﻟﺮﺳﺎﺳﺎ« .وﻗﺎل اﺑﻦ درﻳﺪّ :
اﻟﺮﺳﻴﺲ ﺑﻮزن ﺗﺼﻐﲑ اﻟﺮس وادﻳﺎن ﺑﻨﺠﺪ أو ﻣﻮﺿﻌﺎن ...وﻗﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي :ﻗﺎل ّ

اﻟﺮس ﻣﺎء ﻟﺒﲏ ﻣﻨﻘﺬ ﺑﻦ أﻋﻴﺎء ﻣﻦ ﺑﲏ أﺳﺪ ...وﻗﺎل اﻷﺻﻤﻌﻲ :اﻟﺮس واﻟﺮﺳﻴﺲ ،ﻓﺎﻟﺮس ﻟﺒﲏ أﻋﻴﺎء رﻫﻂ ﲪّﺎس ،واﻟﺮﺳﻴﺲ ﻟﺒﲏ ﻛﺎﻫﻞ ،وﻗﺎل آﺧﺮون ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
ﻏﲑﻩّ :

اﻟﺮس أﻟﻒ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﺒﻌﺚ
ّ
س ،وﻳﻘﺎل إﻧّﻪ ﻛﺎن ّ
اﻟﺮ ّ
ﻋﺰ وﺟﻞ» :وأﺻﺤﺎب ّ
ﺑﺄران ﻋﻠﻰ ّ
اﻟﺮس وﻗﺮوﻧﺎ ﺑﲔ ذﻟﻚ ﻛﺜﲑا« ،ﻗﺎل :اﻟﺮس وادي أذرﺑﻴﺠﺎن وﺣﺪ أذرﺑﻴﺠﺎن ﻣﺎ وراء ّ

ﻓﺤﻮل اﷲ اﳊﺎرث واﳊﻮﻳﺮث ﻣﻦ
اﷲ إﻟﻴﻬﻢ ﻧﺒﻴّﺎ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ ﻣﻮﺳﻰ ،وﻟﻴﺲ ﲟﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان ،ﻓﺪﻋﺎﻫﻢ إﱃ اﷲ واﻹﳝﺎن ﺑﻪ ﻓﻜ ّﺬﺑﻮﻩ وﺟﺤﺪوﻩ وﻋﺼﻮا أﻣﺮﻩ ﻓﺪﻋﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ّ
اﻟﻜﺮ وﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ
و
ﻫﻮ
ﻓﻴﺠﺘﻤﻊ
ﳝﺮ ﺑﺎ ﻤﻊ
وﳝﺮ ّ
ّ
ﳝﺮ ﺑﻮرﺛﺎن ﰒّ ّ
ﺑﺄران ﰒّ ّ
اﻟﻄﺎﺋﻒ ﻓﺄرﺳﻠﻬﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻴﻘﺎل أﻫﻞ اﻟﺮس ﲢﺖ ﻫﺬﻳﻦ اﳉﺒﻠﲔ ،وﳐﺮج اﻟﺮس ﻣﻦ ﻗﺎﻟﻴﻘﻼ ّ

ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﺟﻨﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﻚ
وﳝﺮ اﻟﻜﺮ و ّ
اﻟﺒﻴﻠﻘﺎن ّ
اﻟﺮس ﲨﻴﻌﺎ ﻓﻴﺼﺒّﺎن ﰲ ﲝﺮ ﺟﺮﺟﺎن ،واﻟﺮس ﻫﺬا واد ﻋﺠﻴﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﻚ أﺻﻨﺎف ﻛﺜﲑة ،وزﻋﻤﻮا أﻧّﻪ ﻳﺄﺗﻴﻪ ﰲ ّ
ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﰲ وﻗﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﺻﻨﻒ ﻣﻨﻪ ،وﻗﺎل ﻣﺴﻌﺮ ﺑﻦ اﳌﻬﻠﻬﻞ وﻗﺪ ذﻛﺮ ﺑ ّﺬ ﺑﺎﺑﻚ
ﰲ
إﻟﻴﻪ
وﳚﻲء
ﻓﻴﻪ،
إﻻ
ﻳﻜﻮن
ﻻ
اﻟﺸﻮرﻣﺎﻫﻲ
ﻟﻪ
ﻳﻘﺎل
ﲰﻚ
وﻓﻴﻪ
ﻗﺒﻞ،
ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ
ّ
ّ

ﰒّ ﻗﺎل :وإﱃ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺮ اﻟﺮس وﻋﻠﻴﻪ رﻣﺎن ﻋﺠﻴﺐ ﱂ أر ﰲ ﺑﻠﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﺜﻠﻪ ،و ﺎ ﺗﲔ ﻋﺠﻴﺐ ،وزﺑﻴﺒﻬﺎ ﳚ ّﻔﻒ ﰲ اﻟﺘﻨﺎﻧﲑ ﻷﻧّﻪ ﻻ ﴰﺲ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻟﻜﺜﺮة اﻟﻀﺒﺎب

ﻂ ،و ﺮ اﻟﺮس ﳜﺮج إﱃ ﺻﺤﺮاء اﻟﺒﻼﺳﺠﺎن ،وﻫﻲ إﱃ ﺷﺎﻃﺊ اﻟﺒﺤﺮ ﰲ اﻟﻄﻮل ﻣﻦ ﺑﺮزﻧﺪ إﱃ ﺑﺮذﻋﺔ ،وﻣﻨﻬﺎ ورﺛﺎن واﻟﺒﻴﻠﻘﺎن ،وﰲ ﻫﺬﻩ
وﱂ ﺗﺼﺢ اﻟﺴﻤﺎء ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻗ ّ
اﻟﺼﺤﺮاء ﲬﺴﺔ آﻻف ﻗﺮﻳﺔ ،وأﻛﺜﺮﻫﺎ ﺧﺮاب ّإﻻ أن ﺣﻴﻄﺎ ﺎ وأﺑﻨﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻗﻴﺔ ﱂ ﺗﺘﻐﲑ ﳉﻮدة اﻟﱰﺑﺔ وﺻﺤﺘﻬﺎ ،وﻳﻘﺎل إن ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮى ﻛﺎﻧﺖ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﺮس اﻟﺬﻳﻦ ذﻛﺮﻫﻢ
اﷲ ﰲ اﻟﻘﺮآن ا ﻴﺪ ،وﻳﻘﺎل إ ّ ﻢ رﻫﻂ ﺟﺎﻟﻮت ﻗﺘﻠﻬﻢ داود وﺳﻠﻴﻤﺎن ،ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم ،ﳌﺎ ﻣﻨﻌﻮا اﳋﺮاج ،وﻗﺘﻞ ﺟﺎﻟﻮت ﺑﺄرﻣﻴﺔ.

1
2
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{ﺖ َﻣ ِﻦ اﺗ َّ َﺨ َﺬ اِﻟٰﻬَ ُﻪ َﻫ ٰﻮ ُﻪ
َ  }اَ َرﺍ َ ْﻳGördün mü o ilâhını hevâsı ittihaz edeni?
A “Hevâ” nefsin kendiliğinden meylettiği arzusu, [3590] mücerred
keyfidir. “Hevâsını ilâh ittihaz eden” denilmeyip de ikinci mef‘ûlün
takdim olunması kasr ifade etmek içindir ki, canının istediğinden başka
kendine ilâh tanımayan demektir. Böyle kimselerde hiç hak perestişi
yok, sade bir hodgâmlık vardır. Kâmı da hakīkī menfaati üzere değil,
sırf nefsî1 ve indî kuru kuruntudan ibarettir. Bunlar delil, burhan,
hak, hukuk saymaz, sade kendi keyf ü zevkine perestiş ederler, zevkleri
kendilerinin mahz-ı felâketi olduğunu bilseler yine hakkı zevklerine
feda ederler. Dini de insanın mücerred hissiyâtından, yani sadece keyif
ve zevkinden ibaret tanırlar. Gönülleri neye çekerse ona taparlar, hak
zevkini aramaz, Hakk’ın rızâsını düşünmez, düşünmek istemezler,
bilseler yine tanımazlar. Taberânî ve Hilye’de Ebû Nuaym, Ebû Ümâme
radıyallâhu anh’tan tahric etmişlerdir, demiş ki: “Resûlullah sallallâhu
ِ ﻣﺎ ﺗَﺤﺖ ِﻇ ﱢﻞ اﻟ ﱠﺴﻤ ِﺎء ِﻣﻦ إِ ٍﻟﻪ ﻳـﻌﺒ ُﺪ ِﻣﻦ د
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ون اﷲِ ﺗـََﻌﺎﻟَﻰ
ُ ْ َ ُْ ْ َ
َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
‘ أ َْﻋﻈَ ُﻢ ﻋْﻨ َﺪ اﷲ َﻋﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ ﻣ ْﻦ َﻫ ًﻮى ﻳﺘﺒﻊAllah azze ve celle indinde semâ gölgesi
altında Allah’tan başka tapılan mâbudlar içinde uyulan hevâdan daha
ِ
büyüğü yoktur.”2 {ﻴﻼ
َ  }اَﻓَﺎ َْﻧArtık sen mi onun üzerine
ُ ُﺖ ﺗَﻜ
ً ﻮن َﻋﻠ َ ْﻴﻪ َو ۪ﻛ
vekil olacaksın? A Evvelki istifham takrîrî, bu istifham inkârîdir. Yani
gördün a ona vekil olamazsın, üzerine müvekkel olup da kurtaramazsın3
{ﻮن
َ ُ ﻮن اَ ْو ﻳ َ ْﻌ ِﻘﻠ
َ ﺐ اَ َّن اَכْﺜَ َﺮ ُﻫ ْﻢ ﻳ َ ْﺴ َﻤ ُﻌ
ُ  }اَ ْم ﺗ َ ْﺤ َﺴyoksa onların ekserîsi işitir veya
akleder mi sanırsın? A Hayır, ne delîl-i sem‘î tanır söz dinlerler, ne de
delîl-i aklî tanır akıl ile hareket ederler {ِﺎﻻ َْﻧـﻌَﺎم
ْ َ }اِ ْن ُﻫ ْﻢ اِ َّﻻ ﻛonlar sırf en‘âm
gibidirler A akl ü sem‘e göre hareket etmez, mücerred hissiyâtlarına
tâbi‘ olurlar {ﻴﻼ
َ َ }ﺑ َ ْﻞ ُﻫ ْﻢ اhatta gidişçe daha sapkındırlar. A Çünkü
ً ۪ﺿ ُّﻞ َﺳﺒ
en‘âm, ehlî hayvanlar bakanlarına inkıyad ederler, kendilerine iyilik
edenlerle [3591] kötülük edenleri seçerler, menfaatlerini arar, zarar
verenden kaçarlar, yediği içtiği yeri tanır, öğrendiği yolu şaşırmazlar.
1
2
3

B -“vardır. Kâmı da hakīkī menfaati üzere değil, sırf nefsî”.
İbn Ebî Âsım, es-Sünne, I, 8; Taberânî, el-Mucemü’l-kebîr, VIII, 103; Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ, VI, 118:
. ﻣﺎ ﲢﺖ ﻇﻞ اﻟﺴﻤﺎء إﻟﻪ ﻳﻌﺒﺪ ﻣﻦ دون اﷲ أﻋﻈﻢ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻣﻦ ﻫﻮى ﻣﺘﺒﻊ: ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: ﻗﺎل،ﻋﻦ أﰊ أﻣﺎﻣﺔ
M: “kurtarmazsın”.
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Kendilerine verilmiş olan kuvvetleri ta‘tîl etmez, mâ-hulika-lehine sarf
eder, hak ve hayır akidesi yoksa zulm ü şer akidesi de yoktur. Onlar ise
Rablerini tanımazlar, O’nun ihsanlarına karşı nankörlük ederler, ebedî
menfaat olan sevâbı istemez, en büyük zarar olan ikābdan korunmazlar,
vatanlarına bile hıyanet ederler. Fıtratı bozmaya, fitneler çıkarmaya
çalışır, zulm ü fesad ile türlü tezvîrât ve tesvîlât ile dünyayı karıştırırlar.
Bu suretle hevâperestânın dalâleti anlatıldıktan sonra Hak teâlâ’nın
delâil-i rubûbiyetinden, eltâf-ı sübhâniye ve kudret-i samedâniyesinden
bazı şuûna nazar-ı dikkat celb olunarak buyuruluyor ki:

ِ
ﻴﻼ ۙ
اَﻟ َْﻢ ﺗ َ َﺮ اِﻟٰﻰ َرﺑّ ِ َ
ﻚ ﻛَ ْﻴ َ
ﻒ َﻣﺪَّ اﻟ ِﻈّ َّﻞۚ َوﻟ َْﻮ َﺷٓﺎءَ ﻟ ََﺠﻌَﻠ َ ُﻪ َﺳﺎﻛِ ً
ﻨﺎۚ ﺛُﻢَّ َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ اﻟ َّﺸ ْﻤ َﺲ َﻋﻠ َ ْﻴﻪ د َ ۪ﻟ ً

ِ
﴿ ﴾٤٥ﺛُﻢَّ ﻗَﺒﻀﻨَ ِ
ﺎﺳﺎ َوﺍﻟﻨ َّ ْﻮمَ
ﻴﺮﺍ ﴿َ ﴾٤٦و ُﻫ َﻮ اﻟ َّ ۪ﺬي َﺟﻌَ َﻞ ﻟَﻜُ ُﻢ اﻟ َّْﻴ َﻞ ﻟﺒَ ً
ﻀﺎ ﻳ َ ۪ﺴ ً
ﺎه اﻟ َْﻴﻨَﺎ ﻗَ ْﺒ ً
َ ْ ُ

ي َر ْﺣ َﻤ ِﺘ ۪ﻪۚ َوﺍ َ ْﻧ َﺰ ْﻟﻨَﺎ
ﻮرﺍ ﴿ ﴾٤٧وﻫﻮ اﻟ َّـ ۪ﺬي ارﺳﻞ
ﺎح ﺑُ ْﺸ ً
ﺎر ﻧُ ُﺸ ً
ُﺳﺒَ ً
اﻟﺮِ َ َ
ﺎﺗﺎ َو َﺟﻌَ َﻞ اﻟﻨَّﻬَ َ
ﺮﺍ ﺑ َ ْﻴ َﻦ ﻳ َ َﺪ ْ
َ ُ َ ٓ َْ َ َ ّ
ِ
ِ
ﺎﻣﺎ َوﺍَﻧ َ ِ
ِﻣ َﻦ اﻟﺴ َﻤ ٓ ِ
ﺎﺳ َّﻲ
ﺘﺎ َوﻧُ ْﺴ ِﻘﻴَ ُﻪ ﻣﻤَّﺎ َﺧﻠ َ ْﻘﻨَ ٓﺎ اَ ْﻧﻌَ ً
ﻮرﺍ ۙ ﴿ ﴾٤٨ﻟ ُﻨ ْﺤ ِﻴ َﻲ ﺑ ِ ۪ﻪ ﺑ َ ْﻠ َﺪةً َﻣ ْﻴ ً
ﺎء َﻣٓﺎءً ﻃ َُﻬ ً
َّ
ﻛَ ۪ﺜﻴﺮﺍ ﴿ ﴾٤٩وﻟ َ َﻘ ْﺪ ﺻﺮَّ ْﻓﻨَﺎه ﺑﻴﻨَﻬﻢ ﻟِﻴﺬَّכَّﺮوﺍۘ ﻓَﺎ َﺑٓﻰ اَכْﺜَﺮ اﻟﻨ َّ ِ ِ
ﻮرﺍ ﴿﴾٥٠
ﺎس ا َّﻻ ُﻛ ُﻔ ً
ٰ
ً
ُ َْ ُْ َ
َ
ُ
ُ
َ
ِ
ِ
ﻴﺮﺍ
َوﻟ َْﻮ ِﺷ ْﺌﻨَﺎ ﻟ َﺒَﻌَ ْﺜﻨَﺎ ۪ﻓﻲ ﻛُ ّ ِﻞ ﻗَ ْﺮ َﺔٍ ﻧ َ ۪ﺬ ً ۘ
ﺎدا ﻛَﺒ۪ ً
ﻳﺮﺍ ﴿ ﴾٥١ﻓَ َﻼ ﺗُ ِﻄ ِﻊ ا ْﻟﻜَﺎﻓ ۪ﺮ َﻦ َو َﺟﺎﻫ ْﺪ ُﻫ ْﻢ ﺑ ِ ۪ﻪ ِﺟﻬَ ً

ِ
۪
ﺧﺎ
ﺎج ۚ َو َﺟﻌَ َﻞ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ َﻤﺎ ﺑ َ ْﺮ َز ً
ب ُﻓ َﺮ ٌ
ﺍت َو ٰﻫ َﺬا ﻣ ْﻠ ٌﺢ ُا َﺟ ٌ
﴿َ ﴾٥٢و ُﻫ َﻮ اﻟ َّﺬي َﻣ َﺮ َج ا ْﻟﺒَ ْﺤ َﺮ ْ ِﻦ ٰﻫ َﺬا َﻋ ْﺬ ٌ
ﻮرﺍ ﴿َ ﴾٥٣وﻫ َﻮ اﻟ َّ۪ﺬي َﺧﻠ َ َﻖ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ َﻤ ٓ ِ
ﻚ
ﺎن َرﺑُّ َ
ﺮﺍۜ َوﻛَ َ
ﺒﺎ َو ِﺻ ْﻬ ً
ﺮﺍ ﻓَ َﺠﻌَﻠ َ ُﻪ ﻧ َ َﺴ ً
ﺎء ﺑ َ َﺸ ً
ﺮﺍ َﻣ ْﺤ ُﺠ ً
َو ِﺣ ْﺠ ً
ُ
ِ
ون ِﻣﻦ دو ِن ّٰ ِ
۪ﻴﺮﺍ
ﻀ ُّﺮ ُﻫ ْﻢ ۜ َوﻛَ َ
ﺎن ا ْﻟﻜَﺎﻓ ُﺮ َﻋ ٰﻠﻰ َرﺑّ ِ ۪ﻪ ﻇَﻬ ً
اﻪﻠﻟ َﻣﺎ َﻻ ﻳ َ ْﻨ َﻔ ُﻌ ُﻬ ْﻢ َو َﻻ ﻳ َ ُ
ﻳﺮﺍ ﴿َ ﴾٥٤و َ ْﻌ ُﺒ ُﺪ َ ْ ُ
ﻗَ ۪ﺪ ً
ِ
ِ ِ
ِ
ﺮﺍ َوﻧ َ ۪ﺬ ً
﴿َ ﴾٥٥و َﻣٓﺎ اَ ْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ َك ا َّﻻ ُﻣﺒَ ِّﺸ ً
ﻳﺮﺍ ﴿ُ ﴾٥٦ﻗ ْﻞ َﻣٓﺎ اَ ْﺳٔـَﻠُﻜُ ْﻢ َﻋﻠ َ ْﻴﻪ ﻣ ْﻦ اَ ْﺟﺮٍ ا َّﻻ َﻣ ْﻦ َﺷٓﺎءَ
ِ ِ
ـﺢ ﺑ ِ َﺤ ْﻤ ِﺪ ۪ه ۜ َوﻛَ ٰﻔﻰ
ﻴﻼ ﴿َ ﴾٥٧وﺗ َ َﻮﻛ َّْﻞ َﻋﻠَﻰ ا ْﻟ َﺤ ّ ِﻲ اﻟ َّ۪ﺬي َﻻ ﻳ َ ُﻤ ُ
ﻮت َو َﺳ ّ ِﺒ ْ
اَ ْن ﻳَﺘَّﺨ َﺬ اﻟٰﻰ َرﺑّ ِ ۪ﻪ َﺳﺒ۪ ً
ﻴﺮﺍ ۛ ﴿ ﴾٥٨اَﻟ َّ ۪ﺬي َﺧﻠ َ َﻖ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ ِ
ﻮب ِﻋﺒَ ِ
ﺑ ِ ۪ﻪ ﺑ ِ ُﺬﻧُ ِ
ض َو َﻣﺎ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ َﻤﺎ ۪ﻓﻲ ِﺳﺘَّﺔِ اَﻳَّﺎ ٍم
ﺍت َو ْ
ﺎد ۪ه َﺧﺒ۪ ً ۚ
ﺍﻻ َْر َ
َّ
ِ ۪
ﺛُﻢَّ اﺳﺘَ ٰﻮى َﻋﻠَﻰ ا ْﻟﻌَ ْﺮ ِ ۚ ۛ
اﺳ ُﺠ ُﺪوﺍ ﻟِﻠﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ
ش اَﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ُﻦ ﻓَ ْﺴٔـَ ْﻞ ﺑ ِ ۪ﻪ َﺧﺒ۪ ً
ﻴﺮﺍ ﴿َ ﴾٥٩وﺍذَا ﻗﻴ َﻞ ﻟ َُﻬ ُﻢ ْ
ْ
ﻮرﺍ ﴿﴾٦٠
ﻗَﺎﻟُﻮﺍ َو َﻣﺎ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ُﻦ ۗ اَﻧ َ ْﺴ ُﺠ ُﺪ ﻟ ِ َﻤﺎ ﺗ َ ْﺄ ُﻣ ُﺮﻧَﺎ َو َزادَ ُﻫ ْﻢ ﻧُ ُﻔ ً ۟
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[3593] Meâl-i Şerîfi
Bakmaz mısın Rabbine, gölgeyi nasıl uzatmakta?1 Dilese idi elbet
onu sâkin de kılardı, sonra nasıl Güneş’i ona delil kılmışız? (45).
Sonra nasıl tutup onu azar azar kendimize almaktayız? (46). O’dur
O ki size geceyi bir geygi yaptı, uykuyu bir tatil de, gündüzü bir nüşûr
kıldı (yeni bir hayat) (47). Yine O’dur O ki rüzgârları rahmetinin
önünde müjdeci göndermekte ve semâdan pampâk bir su (bir mâ-i
tahûr) indirmekteyiz2 (48). Diriltelim diye bununla ölü bir beldeyi ve
sulayalım diye mahlûkātımızdan nice hayvan sürülerini ve birçok insan
kümelerini (49). Celâlim hakkı için onu aranızda evirip çevirmekteyiz,
düşünsünler ibret alsınlar diye. Yine de nâsın ekserîsi dayatmakta,
nankörlükten başkasına yanaşmamakta (50). Dilese idik elbet her
köyde bir nezîr gönderirdik (51). Mâdem ki yalnız seni gönderdik, o
hâlde kâfirlere itaat eyleme de bununla onlara cihad et, büyük cihad3
(52). O O’dur ki iki deryâyı birbirine salmış4: Şu tatlı, yürek tazeler;
şu tuzlu, çorak. Aralarına da bir berzah ve bir “hıcr-i mahcûr”
koymuştur5 (53). O’dur O ki sudan bir beşer yarattı da onu bir neseb ve
bir sıhr kıldı, Rabbin kadîr bulunuyor (54). Böyle iken Allah’ı bırakıp
da kendilerine ne menfaat ne zarar edemeyecek şeylere tapıyorlar ve
kâfir O Rabbinin aleyhine zahîr oluyor (55). Hâlbuki seni mahza bir
mübeşşir ve nezîr olarak gönderdik (56). “Ben buna karşı sizden bir
ecir değil, ancak Rabbine bir yol tutmak isteyen kimseler istiyorum”
de (57). Ve o [3594] Hayy-i lâyemût’a tevekkül (ve itimad) kıl da O’na
hamd ile tesbih eyle, kullarının günahlarına O’nun habîr olması yeter
(58). O Hayy-i lâyemût ki gökleri ve yeri ve aralarındakileri altı günde
yarattı ve sonra Arş’ın üzerine istivâ buyurdu O Rahmân. Haydi ne
dileyeceksen O Habîr’den dile (59). Maʿamâfîh “Rahmân’a secde edin”
1
2
3
4
5

H: “uzattı”.
H: “bir de indirmekteyiz semadan pampâk bir su, (bir mâ-i tahûr)”.
H: “Mâdem ki yalnız seni gönderdik, o hâlde itaat eyleme de kâfirlere cihad et onlara bununla, büyük
cihad”.
H: “saldı”.
H: “Aralarına da bir berzah koydu ve bir ‘hıcr-i mahcûr’”.
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denildiği vakit onlara “Rahmân ne imiş? Bize emrediyorsun diye secde
mi ederiz?” dediler ve daha ziyade vahşetlerini artırdı (60).
{ﻚ
َ ِ ّ }اَﻟ َْﻢ ﺗَﺮَ اِﻟٰﻰ رَﺑA Rü’yet, “ilâ” ile sılalanınca nazar mânasına olmak
yahut nazarı tazammun etmek iktizâ eder: “Bakmaz mısın Rabbine”
yahut “görmedin mi, baksana Rabbine” demek olur. Bu bakış ve görüş
kalb fiiline ircâ‘ olunmak kābil ise de zâhir olan göz fiili olmaktır.
Hâlbuki Zât-ı Rab bu âlemde göz ile görülmez. Onun için müfessirîn
burada bir tevil aramışlardır. Çokları “ إﻟﻰ ﺻﻨﻊ رﺑﻚRabbinin sun‘una”
takdîrinde olduğunu söylemişler, bazıları da “baksana gölgeye Rabbin
onu nasıl uzattı” meâlinde bir kalb gözetmişlerdir. Ve bu hazf veya
kalbe nükte olmak üzere de “nazardan gaye, eserde kalmayıp müessire
varmak olduğuna tenbihtir” demişler, bu ise fi‘l-i basardan bi’n-netîce
fi‘l-i kalbe geçmek demektir. Fehm-i âcizâneme göre ﻒ َﻣﺪَّ اﻟ ِﻈّ َّﻞ
َ  ﻛَ ْﻴcümle-i
istifhâmiyesi mahallen mecrur olarak ﻚ
bedel-i iştimal yapıldığı
َ ِ ّ’رﺑden
َ
surette ne hazfe, ne kalbe hâcet kalmaksızın aynı mânayı anlamak
kābildir. Bu surette Rabbe nazar, mücerred zâtı itibariyle değil, medd-i
zıll keyfiyeti gibi fiili ve şuûn-ı rubûbiyeti haysiyetiyle maksud olduğu
ِ  ﺗـ َﻔ ﱠﻜﺮوا ﻓِﻲ َآﻻ ِء اﷲِ وَﻻ ﺗـ َﻔ ﱠﻜﺮوا ﻓِﻲ َذmeşhûresine muvâfık olan
anlaşılır ki 1ِات اﷲ
ُ َ َ
ُ َ
da budur. Ma‘mâfîh en doğrusu bu gibi mevâki‘de2 rü’yet-i nazardan
murad, müşâhede-i âsâra müstenid ma‘rifet-i kalbiyedir. Nazm-ı celîlin
tertîbi şunu iş‘âr eder ki evvelâ muhâtab-ı rabbânî olan zât-ı risâlet gibi
ehl-i ihtisâsın sadece izâfet-i [3595] nefsiye ile bâtınında Rabbe bir nazar
vardır. Sonra bu nazarın hâricinde bir inkişaf ile fiilden fâile geçerek
ona vâsıl olması matlubdur.3 Âyetin mazmûnu bunu ne güzel, ne derin
anlatıyor, bakınız:
1

2
3

İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, VII, 2219; Beyhakī, Şuabu’l-îmân, I, 136:
 ﺗﻔﻜﺮوا: ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: ﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻦ اﻟﻮازع ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻦ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻗﺎل،ﺣﺪﺛﻨﺎ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ
.ﰲ آﻻء اﷲ وﻻ ﺗﻔﻜﺮوا ﰲ اﷲ
B: “mevki de”.
Bunu tahrirden sonra Âlûsî’de [Rûhu’l-meânî, X, 27] şuna müsâdif oldum: وذﻛﺮ ﺑﻌﺾ اﻷﻓﺎﺿﻞ أن ﻛﻴﻒ ﻟﻼﺳﺘﻔﻬﺎم
. وﻗﺪ ﺟﻮزﻩ اﻟﺪﻣﺎﻣﻴﲏ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﷲ ﺑﺪل اﻹﺷﺘﻤﺎل ﻣﻦ ا ﺮور وﻫﻮ ﺑﻌﻴﺪ اﻧﺘﻬﻰ،وﻗﺪ ﲡﺮد ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﺗﻜﻮن ﲟﻌﲎ اﳊﺎل ﳓﻮ اﻧﻈﺮ إﱃ ﻛﻴﻒ ﺗﺼﻨﻊ
. وﻻ ﳜﻔﻰ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﻐﲏ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻋﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﳌﻀﺎف ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻌﺎدل اﻟﺒﻌﺪBu‘d, keyfe’nin istifhamdan tecrîdiyle müfred olarak
bedel yapılmamasındadır. Cümlenin bedel olmasında ise bu tecrîde hâcet olmadığından bu‘d de yoktur
[Müellifin notu].
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{ﻒ َﻣﺪَّ اﻟ ِﻈّ َّﻞ
َ  }ﻛَ ْﻴO zılli nasıl meddetti? A Gölgeyi nasıl uzattı? Nasıl
sâye-endâz oldu? Mâlum ki “zıll” gölge demektir. Güneş’in zevâlinden
sonraki gölgeye Arapça’da “fey”’ denildiği için “zıll” bazen ona mukabil
olarak bilhassa sabah gölgesine denirse de esas itibariyle e‘amdır. Yani
mutlaka gölge demektir. “Zıll” ziyâ ile zulmet arasında latif bir keyfiyet
ve huzur ve istirâhatin en mühim şartlarından olan bir nimettir.
Kur’an’da “zulümât”1, “nûr”a tekabül ettirilirken, “zıll” de “harûr”a
2
tekabül ettirilmiştir.  َو َﻻ اﻟ ِﻈّ ُّﻞ.ﻮر
ْ َو َﻣﺎ ﻳ َ ْﺴﺘَﻮِي
ُ  َو َﻻ اﻟﻈُّﻠ ُ َﻤ.ﻴﺮ
ُ ُّﺎت َو َﻻ اﻟﻨ
ُ اﻻ َْﻋ ٰﻤﻰ َوﺍ ْﻟﺒَ ۪ﺼ
3
ور
ُ [ َو َﻻ ا ْﻟ َﺤ ُﺮFâtır 35/19-21] Demek ki “zıll” “nûr”un değil, yakıcı ziyânın
zıddıdır. Şu hâlde zulmet gibi ‘ademî olmayıp nûr ile nev‘amâ bir
imtizâcı bulunan ve bir himaye mânasını tazammun eden bir keyfiyettir.
Bu sebeple “zıll” himaye mânasına geldiği gibi, bir himayenin sâha-i
şümûlüne ve orada zevk u huzur ile istifade olunan nimete dahi ıtlak
olunur ki lisânımızda4 bu mânaca daha ziyade “sâye” tâbiri kullanılır.
Meselâ “zıll-i Arş”, “Arş’ın gölgesi”, “Arş’ın himayesi” demektir. “Sâyeendâz oldu, sâyesinde sâyebân olduk” demek, “himaye etti, nimetiyle
mütena‘‘im olduk” demektir.
Bu mâna iledir ki Kur’an’da cennete “zıll-i memdûd” ıtlak olunmuştur.
“Medd-i zıll” tâbirinin buna da bir îmâsı vardır. Bu âyette  اﻟ ِﻈّ َّﻞelif lâmın
ahd veya cins olmasına ve ukūlün derecât-ı fehmine göre mertebe
mertebe müte‘addid mânalara muhtemildir. Ve hepsinde zıllin bir nimet
olması haysiyeti melhuzdur.
[3596] Evvelâ cins-i zıll, bir ağaç, bir binâ, bir dağ, bir bulut ve arz
gibi gölge vermek şânından olan herhangi bir cism-i kesîfin istifade
olunan gölgesi mülâhaza olunur ki Ebussuud’un muhtârı budur.5
Çünkü herkesin anlayabileceği gölge budur.
1
2
3
4
5

B: “zulmet”.
H, M ve B: “”وﻻ ﻳﺴﺘﻮي اﻟﻈﻠﻤﺎت.
“Ne kör ile gören müsâvî olur, ne zulümât ile nûr, ne de zıll ile harûr.”
H -“lisânımızda”.
Ebussuud, İrşâdü’l-akli’s-selîm, VI, 337-338:
ِ ﺟﺒﻞ أو ﺑﻨﺎء أو ﺷﺠﺮ ﻋﻨﺪ اﺑﺘﺪاء ﻃﻠﻮع اﻟﺸ
ٍ ﻈﻞ ﻛﺎن ﻣﻦ
 ﻛﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﺼﻒ،ﱠﻩ ﺑﻌﺪ أ ْن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ
 ﻛﻴﻒ أَﻧْ َﺸﺄ ِﻇ ﱠﻞ أ ﱢ:أي
ي ُﻣ ﱟ
َ ﱠﻤﺲ ﳑﺘﺪا؟ ﻻ أﻧﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﺪ
. ﻓﺈ ﱠن ذﻟﻚ ﻣﻊ ُﺧﻠ ﱢﻮﻩ ﻋﻦ اﻟﺘﱠﺼﺮﻳﺢ ﺑﻜﻮن ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺈﻧﺸﺎﺋﻪ ﺗﻌﺎﱃ وإﺣﺪاﺛِﻪ ﻳﺄﺑﺎﻩُ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻜﺮﱘ،اﻟﻨﻬﺎر إﱃ ﻏﺮو ﺎ
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Sâniyen ma‘nâ-yı ahd ile gölgelerin en hoşu olan sabah gölgesi,
yani tandan Güneş doğana kadar olan sabah namazı vakti ki ufk-ı
şarkīnin garba doğru uzanmış gölgesidir. Müfessirînin çoğu buna kāil
olmuşlardır. Bunu herkes kavrayamasa bile ekseriya hevâperestlerin gāfil
bulundukları bu gölgedeki ma‘nâ-yı nimetin bir ehemmiyet-i mahsûsası
vardır.
Sâlisen Arz’ın üzerinde gökkubbe hâlinde imtidad eden ve hakīkī bir
gölge mâhiyetinde bulunan semâ diye tefsir edilmiştir ki bâlâda geçen
hadisteki “zıll-i semâ” tâbiri izâfet-i beyâniye ile bu mânayı iş‘âr eder.
Râbi‘an ma‘nâ-yı işârî olarak bütün âlem zıll demek olan âlem-i
ecsâm ve
Hâmisen bütün âlem üzerindeki himâye-i ilâhiye mülâhaza olunabilir
ki gölge onun bir temsîl-i zâhirîsidir.
“Medd” çekip uzatmak, mekânda veya zamanda imtidâd ü1
inbisat vermek veya ibtidâen mümted olarak yaratmak mânalarını
ifade eder. Rü’yet karînesiyle gölgenin uzatılması ecsâmın hayalleriyle
uzak mesafelerden göze verilmesi mânasına da haml olunabilir, bu
da mühim bir mâna2 olur. Hâsılı gölgenin ait olduğu cisimden öteye
acâib3 bir uzantısı vardır ki onu uzatan Rabbindir. Hevâlarına tapanlar
düşünmezler ki en birinci hevâları bir gölgenin himâyesine sığınmaktır.
O gölgeyi uzatan ise Rabbindir. O hâlde gölgeye değil, onu uzatan
Rabbine tapmak lazım gelir.

1
2
3

ِ
ِ ﻠﻮع اﻟﻔﺠ ِﺮ وﻃُﻠﻮع اﻟﺸ
 وﺷﻌﺎع اﻟﺸﻤﺲ،ُ ﻓﺈ ﱠن اﻟﻈﱡﻠﻤﺔَ اﳋﺎﻟﺼﺔَ ﺗَ ِﻨﻔﺮ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻄﱢﺒﺎع،اﻷوﻗﺎت
أﻃﻴﺐ
ِ ُﺑﲔ ﻃ
َ وأم ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻣﻦ أ ّن اﳌﺮ َاد ﺑـ»اﻟﻈﱢﻞ« ﻣﺎ
ُ  وأﻧﻪ،ﱠﻤﺲ
ٍ
ِ  إذ ﻻرﻳﺐ ﰲ أ ﱠن اﳌﺮ َاد ﺗﻨﺒﻴﻪُ اﻟﻨ،( ﻓﻐﲑ ﺳﺪﻳﺪ٣٠/٥٦ »و ِﻇ ّﻞ ﱠﳑْ ُﺪود« )اﻟﻮاﻗﻌﺔ
ﱠﺎس ﻋﻠﻰ ﻋﻈﻴﻢ
َ  وﻟﺬﻟﻚ َو،اﻟﺒﺼﺮ
َ :ﺻﻒ ﺑﻪ اﳉﱠﻨﺔَ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
َ ﻳﺴ ﱢﺨ ُﻦ اﳉ ﱠﻮ وﻳُﺒﻬﺮ
.وﺟﻞ وﺑﺎﻟ ِﻎ ﺣﻜﻤﺘِﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﺎﻫﺪوﻧَﻪ
ﻗُﺪرة اﷲ ﻋﱠﺰ ﱠ
ٍ ﱠﻤﺲ ﺟﺴﻢ ﻛﺜﻴﻒ
ٍ
ٍ ـ»اﻟﻈﻞ« ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎرﻓﻮﻧﻪ ﻣﻦ
ِ ﳐﺼﻮﺻﺔ ﻳﺸﺎﻫﺪو ﺎ ﰲ ﻣﻮﺿ ٍﻊ َﳛﻮل ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﺸ
ﳐﺎﻟﻔﺔ ﳌﺎ ﰲ ﺟﻮاﻧﺒﻪ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗ ِﻊ ِﺿ ّﺢ
ﺣﺎﻟﺔ
ﻓﻼ ﺑ ﱠﺪ أ ْن ﻳُﺮ ُاد ﺑ ﱢ
ِ
ِ
ِ
ِ اﻟﺸ
ﻟﻌﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪَ اﻟﱡﺮؤﻳﺔ إﻟﻴﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻣﻊ أ ﱠن
ﺑﺄوﺻﺎﻓﻪ
اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻟﻜﻨﱠﻬﻢ ﻻ ﻳﻌ ّﺪوﻧﻪ ﻇﻼ وﻻ ﻳﺼﻔﻮﻧﻪ
اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻇﻼ ﻟﻸﻓﻖ
ﱠﻤﺲ وﻣﺎ ذﻛﺮ وإن ﻛﺎ َن ﰲ
 و ﱠ،اﳌﻌﻬﻮدة
ﱢ
ِ
ِ
ِ
ﺼﻨﺎﺋﻊِ؛ ﺑﻞ َﻣﻄﻤﺢ أﻧﻈﺎرﻩ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺷﺌﻮن
اﳌﺮ َاد ﺗﻘﺮﻳﺮ رؤﻳﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻟﻜﻴﻔﻴّ ِﺔ ﻣ ّﺪ اﻟﻈﱢ ّﻞ ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ أ ّن ﻧﻈﺮﻩ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻏﲑ ﻣﻘﺼﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳُﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر واﻟ ﱠ
ِ ﺼﺎﻧ ِﻊ ا
.ﻴﺪ
اﻟ ﱠ
H -“imtidâd ü”.
B -“haml olunabilir, bu da mühim bir mâna”.
B: “acîb”.
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{ﻨﺎ
ً ِ}وﻟ َْﻮ َﺷٓﺎءَ ﻟ ََﺠﻌَﻠ َ ُﻪ َﺳﺎﻛ
َ Dilese idi elbet onu sâkin de [3597] kılardı. A
Bu cümle, mâtuflar arasında bir mu‘terizadır ki ecsâmın tabîî kanunu
atâlet olduğuna, yani hareketi1 ve sükûnu kendiliğinden olamayıp ne
verilirse onu kabul ettiğine ve hakīkī müessir esbâb-ı âdiye değil, mahza
meşiyyet-i rabbâniye olduğuna bilhassa bir tenbihtir. Yani Rabbin
dilese idi o gölgeyi uzatmaz, uzattıktan sonra değiştirmez, bir kararda
ِ
durdururdu. Lâkin durdurmaz değiştirir {ﻴﻼ
ً  }ﺛُﻢَّ َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ اﻟ َّﺸ ْﻤ َﺲ َﻋﻠ َ ْﻴﻪ د َ ۪ﻟsonra
nasıl ona Güneş’i delil kılmışız A ﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ,
َ َّ َﻣﺪüzerine mâtuftur ve onun
hükmünde dâhildir. Binâen‘aleyh “keyfe” başında demektir. Sonra
burada gıyabdan tekellüme iltifat yapılmış ve azamet için cemi‘ sîgası
îrâd buyurulmuştur ki nazar eden muhataba matlûbunu gösteren
bu iltifat tam makamında ve pek ehemmiyetli olmuştur. Öyle ki bu
azametin karşısında tutunabilecek hiçbir şey kalmayacak ve onun için
hepsi kabzolunacaktır.
Güneş’in gölgeye delil kılınması ne demektir? Burada “Güneş” kurs
değil, ziyâ mânasınadır. Biz biliriz ki gölge ziyânın mukābilinde ahz-ı
mevki‘ eder. Ve bundan birçokları gölgeyi Güneş yapıyor zannederler,
gölgenin illeti ziyâ sanırlar2, hâlbuki ziyâ gölgenin zıddıdır. Güneş’in
doğduğu yerde gölge kalmaz, gölge ziyânın eseri değildir. Gölgeyi
Allah uzatmıştır, o ziyâdan evvel mevcuttur. Fakat görünmez, görünüp
bilinmesi ziyâ vâsıtasıyla olur, ziyâ olmasa idi gölgenin mevcûdiyeti
bilinmez idi. Bu suretle ziyâ, zıddı olan gölgenin vücûduna bir delil,
bir alâmet yapılmıştır. Ziyânın muhtelif ahvâl ve evsâfından gölgenin
tehavvülât ve tegayyürâtına istidlâl edebilirsiniz. Gördüğünüz cisimleri
ziyânın delâleti ve kılavuzluğuyla gördüğünüz gibi gölgelerini de ziyâ ile
görürsünüz. O hâlde görülenler eşyânın ziyâ ile çizilen mürtesemleri,
ziyâ ile göze uzatılan gölgeleri, hayâlleridir. Bu surette bütün görülen
âlem
1
2

H: “hareket”; B: “harekâtı”.
M ve B: “sanılır”.
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אل
 أَ ْو ِ َ ٍل1أَ ْو ُ ُכ ٌس ِ ا ْ َ ا َא
ٌ َ َ َ א ِ ا ْ َכ ْ ِن َو ْ ٌ أَ ْو
َ
mantûkunca bir zıll ü hayâl ve bu hayâl Rabbine dâldir.
2

ُכ

ِ َ }ﺛُﻢَّ ﻗَﺒﻀﻨSonra da onu tutup azar azar kendimize
[3598] {ﻀﺎ َ ۪ ًﺍ
ً ﺎه اﻟ َْﻴﻨَﺎ ﻗَ ْﺒ
ُ ْ َ
almaktayız. A Yani Güneş doğdukça gölge çekilmekte ve Allah’tan geldiği
gibi yine tedrîcen Allah’a ircâ‘ edilmektedir. Şems-i hakikat görününce
gölge söner, Hakk’a döner. İşte Hak’tan uzanmış bir gölgeden ibaret
olan bütün âlemin de mâhiyeti bu, sonu budur. Ma‘amâfîh iş bununla
kalmayacaktır. Bu kabzın bir de nüşûru, bu ölümün âhirette yeni bir
dirimi vardır ki bunu şu âyetten anlayabilirsiniz:
ِ
{ﺎﺳﺎ
ُ َ }و ُﻫ َﻮ اﻟ َّ ۪ﺬي َﺟﻌَ َﻞ ﻟ
ً َﻜ ُﻢ اﻟ َّْﻴ َﻞ ﻟﺒ
َ Hem o Rabbindir ki size geceyi bir libas
yaptı A bu uzatılan gölgeden birisi Arz’ın gölgesi olan geceyi bedeni
örten elbise gibi üzerinize bir örtü yaptı, Güneş’in iz‘âc-ı delâletinden,
ağyârın dîde-i si‘âyetinden saklar, istirahatiniz esbâbından birini teşkil
eder. {ﺎﺗﺎ
ً َ}وﺍﻟﻨ َّ ْﻮمَ ُﺳﺒ
َ uykuyu bir sübât.

“Sübât” kesmek, ta‘tîl etmek mânasından me’huz olarak rahat ve ölüm
mânalarına gelir, nitekim istirahat gününe “yevm-i sebt” denilmiştir.
İlleti dinip istirahat eden hastaya “mesbut” denildiği gibi, ölüye de hayâtı
kesildiği için “mesbut” denir. Ebû Müslim rahat ile tefsir etmiş,3 Sâhib-i
Keşşâf da mevt mânasına olmasını tercih eylemiştir. Çünkü mukabilinde
nüşûr geliyor.4 {ﻮرﺍ
ً ُ ُ ﺎر
َ َ}و َﺟﻌَ َﻞ اﻟﻨَّﻬ
َ gündüzü de bir nüşûr kıldı A yani
gecenin kabzolunduğu gündüzü de yeniden bir hayâta kalkış, bir ba‘s
ba‘de’l-mevt kıldı. (Bâlâdaki ﻮرﺍ
ً ُ ُ [ َو َﻻ َﺣ ٰﻴﻮ ً َو َﻻ25/3] bak.) Geceleyin rahat
döşeğine yatıp ta‘tîl-i faaliyet ederek ﻜ ْﻢ ﺑِﺎﻟ َّْﻴ ِﻞ
ُ [ َو ُﻫ َﻮ اﻟ َّ ۪ﺬي ﻳَﺘَ َﻮ ّٰﻓﻴel-En âm 6/60]
1
2
3

4

H, M ve B: “”ﻣﺮاﻳﺎ.
Beyit Molla Câmî’ye aittir.
Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXIV, 465:
 وﻳﻘﺎل، اﻟﺴﺒﺎت اﻟﺮاﺣﺔ وﻣﻨﻪ ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ ﳌﺎ ﺟﺮت ﺑﻪ اﻟﻌﺎدة ﻣﻦ اﻻﺳﱰاﺣﺔ ﻓﻴﻪ:واﻟﺴﺒﺎت ﻫﻮ اﻟﺮاﺣﺔ وﺟﻌﻞ اﻟﻨﻮم ﺳﺒﺎﺗﺎ ﻷﻧﻪ ﺳﺒﺐ ﻟﻠﺮاﺣﺔ ﻗﺎل أﺑﻮ ﻣﺴﻠﻢ
.ﻟﻠﻌﻠﻴﻞ إذا اﺳﱰاح ﻣﻦ ﺗﻌﺐ اﻟﻌﻠﺔ ﻣﺴﺒﻮت
Zemahşerî, el-Keşşâf, III, 283:
: ﻫﻼ ﻓﺴﺮﺗﻪ ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ؟ ﻗﻠﺖ: ﻓﺈن ﻗﻠﺖ.(٦٠/٦ »وُﻫ َﻮ اﻟﱠ ِﺬي ﻳـَﺘـََﻮﻓﱠﺎ ُﻛ ْﻢ ﺑِﺎﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ« )اﻷﻧﻌﺎم
َ  وﻫﺬا ﻛﻘﻮﻟﻪ، ﻷﻧﻪ ﻣﻘﻄﻮع اﳊﻴﺎة، اﳌﻴﺖ: واﳌﺴﺒﻮت. اﳌﻮت:واﻟﺴﺒﺎت
.اﻟﻨﺸﻮر ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻪ ﻳﺄﺑﺎﻩ إﺑﺎء اﻟﻌﻴﻮف اﻟﻮرد وﻫﻮ ﻣﺮﻧﻖ
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medlûlünce ölmüş bulunanlar, sabahleyin o gölge kabzolunurken
uyanıp hareket ve intişâra başlar, yeni bir hayâta atılırlar. Bu nüşûru
ummayanlar o hayâtı arzu etmeyenlerdir.
[3599] {ي َر ْﺣ َﻤ ِﺘ ۪ﻪ
}و ُﻫ َﻮ اﻟ َّـ ۪ﺬي ارﺳﻞ
ً ﺎح ﺑُ ْﺸ
َ َ ِاﻟﺮ
َ O’dur da O ki
ْ ﺮﺍ ﺑ َ ْﻴ َﻦ ﻳ َ َﺪ
ّ َ َ َْ ٓ
rahmetinin iki eli arasında -yani önünde- müjdecileri olarak rüzgârlar
göndermektedir.
“Büşren” müjdeci demek olan “beşîr”in cem‘i, bazı kıraatlerde “nûn”
ile ﺮﺍ
ً  ﻧُ ْﺸokunur ki “nâşir”in cem‘idir. Neşriyatçıları, yayıcıları demek
olur. Masdar olarak ﺮﺍ
ً  ﻧ َ ْﺸkıraati de vardır ki neşr için demektir. Nitekim
bazı kıraatte de ﺎح
müfred olarak  اﻟﺮِ َﺢokunmuştur. “Yağmur” yerine
َ َ ِاﻟﺮ
ّ
ّ
“rahmet” tâbir buyurulması iki nükteyi ifade eder: Birisi tûfân-ı felâket
teşkil eden yağmurlardan ihtiraz, öbürü de mazmûnunun diğer nimetlere
dahi şümûlünü iş‘ârdır. Zira rahmet yağmurdan min vechin e‘amdır.
Yani yalnız hava cereyanlarından ibaret olan rüzgârların değil; nevm-i
gafletten uyandıran ilâhî hareketler, fikrî ve ictimâ‘î cereyanlar dahi
rahmet-i ilâhiyenin müjdecileri, nâşirleridirler. Gerçi rüzgârların hepsi
müjdeci değildir. Mühlik fırtınalar, her şeyi tedmir eden âsıflar, sarsarlar
vardır. Nice milletler şikāk ve ihtilâf ile çarpışmaktan mahvolmuştur.
Lâkin rahmet-i ilâhiye de durgun havada gelmez, önünde gönderilen
rüzgârların müjdesiyle gelir ve onların derece-i intişârına göre intişar
ِ
ِ ف أُﱠﻣﺘِﻲ رﺣﻤﺔٌ و
eder. Bu haysiyetledir ki ٌاﺳ َﻌﺔ
ُ  ا ْﺧﺘِ َﻼbuyurulmuştur.1 İş tabiata
َ ََْ
kalsa idi bu cereyanlar olmaz, atâlet kanunu mûcebince her şey aldığı
bir nesak üzere giderdi, lâkin tabiatlar üzerinde hâkim olan meşiyyet-i
ilâhiye, kudret-i rabbâniye rahmetini neşr ü ta‘mîm için bu cereyanları
ِ ٓ }وﺍ َ ْﻧ َﺰ ْﻟﻨَﺎ ِﻣ َﻦ اﻟﺴﻤ
uyandırır. {ﻮرﺍ
ً ﺎء َﻣٓﺎءً ﻃ َُﻬ
َ Bir de semâdan pâk ve paklayıcı bir
َ َّ
su indirmekteyiz A pislikleri temizleyecek ve hayat menşe’i olacak temiz
ِ
bir su ki {ﺘﺎ
ً  }ﻟ ُﻨ ْﺤ ِﻴ َﻲ ﺑ ِ ۪ﻪ ﺑ َ ْﻠ َﺪةً َﻣ ْﻴA işte bütün bunlar Allah’ın varlığını ve
birliğini ve kudretinin büyüklüğünü gösteren fiil ve sun‘u ve ölümden
sonra dirilmenin misâl ve delilleridir.
1

Ebû Bekir el-Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân, II, 314:
. اﺧﺘﻼف أﻣﱵ رﲪﺔ:وروي ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل
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[3600] {ﺎه ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ ْﻢ
َ Celâlim hakkı için Biz bunu beynlerinde
ُ َﺻﺮَّ ْﻓﻨ
َ }وﻟَﻘَ ْﺪ
-insanlar arasında- evirip çevirmekteyiz.
“Tasrîf” bir şeyi tağyir ederek türlü şekillere koymaktır ki evirip
çevirmek de vardır1. Bu ﺎه
ُ َﺻﺮَّ ْﻓﻨ
َ zamiri neye râci‘ ve tasrif olunanın ne
olduğu hakkında birkaç vecih söylenmiştir. Bazısı yağmur, rüzgâr, bulut
ve sâir mâzükir demiş; bazıları da bu kavli, yani “rüzgâr gönderip yağmur
indirmek sözünü Kur’an’da tekrar tekrar zikrettik” mânasını vermiş ise
de en zâhiri, cumhûrun dediği gibi suya râci‘ olmasıdır. Suyun insanlar
arasında evirilip çevrilmesi ise üzerinde icrâ edilen fiilî ve kavlî tasarrufâttır.
Muhtelif mevsimlerde, muhtelif mevki‘lerde, muhtelif surette yağar,
muhtelif mevki‘lere taksim olunur, muhtelif şekillere girer, donar buz olur,
kurur buhar olur, bulut olur, tekrar yağmur veya kar veya dolu hâlinde
yağdırılır, acılanır tatlılanır, hep bunlar fiilen tasrîf-i2 ilâhî olduğu gibi, bu
suretle Kur’ân’ın müte‘addid yerlerinde3 bunun ihtârı ve Kur’ân’ın o suya
teşbîhi de kavlen tasrîf-i ilâhîdir. Bir su maddesi, su mevzûu üzerindeki
kavlî ve fiilî bütün bu tasrifler { }ﻟِﻴَﺬَّכ َُّﺮوﺍo insanlar tezekkür etsinler A
düşünüp ibret alsınlar, mebde’ ü me‘âdı anlasınlar, Rablerine şükretsinler
ِ ِ َّ  }ﻓَﺎ َﺑٓﻰ اَכْﺜَﺮ اﻟﻨBöyle iken o nâsın ekserîsi dayatmakta,
diyedir. {ﻮرﺍ
ً ﺎس ا َّﻻ ﻛُ ُﻔ
ٰ
ُ
nankörlükten ötesine yanaşmamaktadır. A Bunca kâfirlere karşı }وﻟ َْﻮ ِﺷ ْﺌﻨَﺎ
َ
۪
ٍ
۪
ِ
ﻌ
َﺒ
ﻟ
ve
eğer
dilese
idik
her
köyde
inzar
yapacak
-o
kâfirlere
{ﻳﺮﺍ
ﺬ
ﻧ
ﺔ
ﺮ
ﻗ
ﻞ
ﻛ
ﻲ
ﻓ
ﺎ
ﻨ
ﺜ
ُ
َ ََْ
ً َ ََْ ّ
azâbı haber verecek- bir peygamber ba‘s ederdik. A Bu kaziyye-i şartiye,
mefhûm-ı şart ile, şöyle bir kıyâs-ı istisnâî teşkil ediyor: Lâkin ba‘s etmedik,
demek ki öyle dilemedik, yalnız seni ba‘s ettik, sûrenin başında ferman
buyurulduğu [3601] üzere bütün âlemîne nezîr kıldık. { }ﻓَ َﻼ ﺗُ ِﻄ ِﻊ ا ْﻟﻜَﺎﻓِ ۪ﺮ َﻦO
ِ
hâlde kâfirlere itaat eyleme de {ﻴﺮﺍ
ً ۪ﺎدا ﻛَﺒ
ً َ}و َﺟﺎﻫ ْﺪ ُﻫ ْﻢ ﺑ ِ ۪ﻪ ِﺟﻬ
َ bu Furkān ile onlara
karşı mücahede et, büyük bir mücahede. A Her karyede bir peygamber
ba‘s olunduğu takdirde o peygamberlerin hepsinin yapacağı mücahedeye
mu‘âdil bir mücahede elbette büyük bir mücahededir. Bir cihâd-ı kebîrdir.
1
2
3

M: “odur”; B: “denir”.
H: “tasarruf-ı”.
B: “âyetlerinde”.
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Bu sûre Mekkî olduğu için henüz kıtal emri verilmezden evvel olan
bu cihâd-ı kebîr1 emri her mücahedenin başı olan bir mücahededir.
Düşünmeli ki bu ne büyük emirdir. Buna me’mur olan peygamberin
elinde Kur’an’dan başka bir silah yok iken o kelâmullah mucizesi, o büyük
cihâdı yapmaya kâfi geliyor ve Mekke’den başlayan bu cihad bütün cihâna
yayılıyor2. Bu emri müte‘âkib şu âyet bakınız ne büyük teminattır:
{ِ}و ُﻫ َﻮ اﻟ َّ۪ﺬي َﻣ َﺮ َج ا ْﻟﺒَ ْﺤ َﺮ ْﻦ
َ Yine O’dur O ki iki deryâyı birbirine salmıştır
{ﺍت
ٌ ب ُﻓ َﺮ
ٰ şu tatlıdır harâret söndürür A Nil ve Furat gibi ki ehl-i
ٌ }ﻫ َﺬا َﻋ ْﺬ
ِ
iman da böyledir. {ﺎج
َ Şu tuzludur, acıdır A Şab ve Umân gibi,
ٌ }و ٰﻫ َﺬا ﻣ ْﻠ ٌﺢ اُ َﺟ
kâfirler de böyledir. {ﺧﺎ
ً }و َﺟﻌَ َﻞ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ َﻤﺎ ﺑ َ ْﺮ َز
َ Aralarına da bir berzah koymuştur.

“Berzah” iki şey arasındaki hâil, iki deniz arasındaki dil {ﻮرﺍ
ً ﺮﺍ َﻣ ْﺤ ُﺠ
ً }و ِﺣ ْﺠ
َ
ve bir hıcr-i mahcur A yani bir nefret ve zıddiyet, bir hadd-i mahdud
çizmiştir ki birbirlerine “davranma, yasak” derler dururlar. Böyle tatlı ile
tuzlunun birbirine karışmayarak âlemde karşı karşıya ahz-ı mevki‘ etmiş
olmaları mücerred Allah teâlâ’nın vaz‘ u himâyesinin eseridir. Buradan
Allah’ın bilhassa insan hilkati üzerinde tecellî eden delâil-i kudretine
ِ ٓ }وﻫ َﻮ اﻟ َّ ۪ﺬي َﺧﻠ َ َﻖ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ َﻤ
geçilerek buyuruluyor ki: [3602] {ﺮﺍ
ً ﺎء ﺑ َ َﺸ
ُ َ Hem O’dur
O ki sudan bir beşer yarattı A yalnız “mâ-i dâfik”, “mâ-i mehîn” denilen
insan3 nutfesinden değil, hiç insan tohumu yok iken ale’l-umûm hayâtın
ِ ٓ َو َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ َﻤ
menşe’i olan ve semâdan indirildiği zikredilen ﺎء ُﻛ َّﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َﺣ ٍﻲ
ّ
[el-Enbiyâ 21/30] buyurulan sudan {ﺮﺍ
ً ﺒﺎ َو ِﺻ ْﻬ
ً  }ﻓَ َﺠﻌَﻠَﻪُ ﻧ َ َﺴyarattı da onu bir
neseb kıldı bir de sıhr A yani soy sop olmak üzere iki nev‘e tenevvü‘
ettirdi: Erkek ve dişi. Bu suretle insanlara bir husûsiyet verdi.
Burada tekâmül kanununun muhtelif safahâtı veciz bir surette irâe
olunarak arz ettiği delâil-i rubûbiyet ne güzel gösterilmiştir.
Evvelâ bütün âlem-i ecsâmı temsil eden bir gölge.
Sâniyen buna verilen hareket ve sükûndan husûle getirilen menâzır
ve tehavvülât.
1
2
3

H: “ekber”.
B -“ve Mekke’den başlayan bu cihad bütün cihâna yayılıyor”.
H -“insan”.
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Sâlisen bu meyanda bir su inzâlinden husûle getirilen hayat.
Râbi‘an aynı zemin üzerinde onun tenevvü‘âtı (varyeteleri).
Hâmisen onda bilhassa bir nev‘inin1 yaratılışı.
Sâdisen beşerin2 tenevvü‘ü ki hep bunlar âlemin yaratıldığı altı gün
gibi merâtib-i tekâmülün en büyük hadleridir. Ve her birinden Hâlık
teâlâ’nın kudreti daha ziyade kemâl ile tecellî eylemiştir. {ﻳﺮﺍ
َ ُّﺎن َرﺑ
َ َ}وﻛ
ً ﻚ ﻗَ ۪ﺪ
َ
Rabbin çok kudretli bulunuyor. A Ne gariptir ki zamânımızda birçokları
tekâmülün bu mertebelerini görüyorlar da bundan Hâlık’ın kudret ve
rubûbiyetini anlayacak yerde inkâra vâsıta ittihaz etmek istiyorlar. Bir
kurbağanın maymun olduğunu ve maymundan bir insan doğduğunu
[3603] farz etmekle yaratan Allah’a ihtiyaç kalmazmış gibi ilim nâmına
küfrediyorlar. Şu âyet onlar hakkında da tamamen okunur:

{ِاﻪﻠﻟ
ّٰ ون ِﻣ ْﻦ دُو ِن
َ }و َ ْﻌ ُﺒ ُﺪ
َ Böyle iken Allah’ı bırakıyorlar da }ﻣﺎ َﻻ ﻳ َ ْﻨﻔَ ُﻌ ُﻬ ْﻢ
َ
َ
{ﻀ ُّﺮ ُﻫ ْﻢ
ﻳ
ﻻ
و
kendilerine
ne
menfaat
ne
mazarrat
veremeyecek
şeylere
ُ َ َ
ِ
tapıyorlar {۪ﻴﺮﺍ
َ َ}وﻛ
ً ﺎن ا ْﻟﻜَﺎﻓ ُﺮ َﻋ ٰﻠﻰ َرﺑّ ِ ۪ﻪ ﻇَﻬ
َ ve kâfir, Rabbinin aleyhine zahîr
oluyor. A Resûlüne itaat etmedikten başka husûmet için çalışıyor. Bu
âyet Ebû Cehil hakkında nâzil olmuştur.3 Ve onun gibilerin ahvâlini
ِ
nâtıktır. {ﻳﺮﺍ
ً ﺮﺍ َوﻧ َ ۪ﺬ
ً }و َﻣٓﺎ اَ ْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ َك ا َّﻻ ُﻣﺒَ ِّﺸ
َ Hâlbuki seni mahza bir mübeşşir ve
nezîr gönderdik A yalnız inzar için değil, ondan evvel tebşir için; kulluk
edenlere Allah teâlâ’nın rahmetini müjdelemek, Rahmân-ı Rahîm
olduğunu anlatmak için gönderdik. Bundan anlaşılıyor ki sûrenin
başından beri yalnız inzardan bahsolunması tebşîri dinlemedikleri
içindir. Ne büyük cehalet, ne azîm hüsran!
5
{4ٍ}ﻗ ْﻞ َﻣٓﺎ اَ ْﺳٔـَﻠُﻜُ ْﻢ َﻋﻠ َ ْﻴﻪِ ِﻣ ْﻦ اَ ْﺟﺮ
ُ De ki buna karşı -yani risaletin tebliği işinden
ِ ِ
ِ
dolayı- sizden başka bir ecir istemiyorum {ﻴﻼ
ً ۪}ا َّﻻ َﻣ ْﻦ َﺷٓﺎءَ اَ ْن ﻳَﺘَّﺨ َﺬ اﻟٰﻰ َرﺑّ ِ ۪ﻪ َﺳﺒ
ancak Rabbine bir yol tutmak dileyen6 kimseler istiyorum A yani

1
2
3

B: “nev’in”.
H: “beşerî”.
Tefsîru Yahyâ b. Sellâm, I, 487:

4
5
6

H, M ve B: “اﺟﺮا
ً ”ﻋﻠﻴﻪ.
H -“De ki”.
H: “isteyen”.
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davet ettiğim iman ve itaatle Allah’a yakınlık ve erginliği dilek edinmiş
kimseler, böyle ashâb ve ümmet istiyorum1 {ﻮت
ُ }وﺗ َ َﻮﻛ َّْﻞ َﻋﻠَﻰ ا ْﻟ َﺤ ّ ِﻲ اﻟ َّ ۪ﺬي َﻻ ﻳ َ ُﻤ
َ
ve O Hayy-i lâyemût’a tevekkül kıl A onların şerlerinden kurtulmak ve
ecirlerinden müstağnî olmak için yalnız O ölmez diriye dayan, ölüm
şânından olan [3604] fâniler yıkılır, dayananları2 zâyi‘ olur. {ـﺢ ﺑ ِ َﺤ ْﻤ ِﺪ ۪ه
َ
ْ }و َﺳ ّ ِﺒ
Ve O’na hamd ile tesbih eyle A nimetlerine şükür için her türlü kemâl
sıfatlarıyla arz-ı ta‘zîmât ederek noksan sıfatlardan tenzih eyle {3َوﻛَ ٰﻔﻰ ﺑ ِ ۪ﻪ
ِ َﻮب ِﻋﺒ
ِ ُ }ﺑ ِ ُﺬﻧkullarının günahlarına da O’nun habîr olması yeter A
ﻴﺮﺍ
ً ۪ﺎد ۪ه َﺧﺒ
hiç kimse muttali‘ olmasa O’nun muttali‘ olması kâfîdir. Hiçbir muhbire
muhtaç olmaksızın âşikârı ve gizliyi bilen O Habîr cezâlarını verir. Başka
hiçbir cezâ vermeyecek olsa bile sadece bilmesi bir cezâ olarak kâfîdir.
Ebediyet ve ilim gibi sıfât-ı zâtiyesinde kemâlini beyandan sonra
sıfât-ı fi‘liyesindeki kemâli beyan için de ikinci bir sıfat olarak şöyle
buyuruluyor:
ِ } َﺧﻠ َ َﻖ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
{ }اَﻟ َّ۪ﺬيO Hayy-i lâyemût ki {ض َو َﻣﺎ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ َﻤﺎ ۪ﻓﻲ ِﺳﺘَّﺔِ اَﻳَّﺎ ٍم
ْ ﺍت َو
َ ﺍﻻ َْر
َّ
gökleri ve yeri ve aralarındakileri altı günde yarattı. A Altı gün hilkat-i
âlemin terbiye kanunu mûcebince en umûmî tasnîfindeki tekâmül
lahzalarına işarettir. (Arâf ve Hâ-mîm Fussilet bak). Yani zâtı ekmel
olduğu gibi fiili de o kadar ekmeldir ki yoğu yaratır ve bütün bu gökleri
ve yeri yaratmıştır. Yaratmak, bir lahzada takdir ve îcad etmek “ol”
demekle olduruvermekten ibaret olmakla beraber, O bunların hepsini
birden değil, hikem-i sübhâniyesiyle terbiye ede ede nâkıstan kâmile
doğru bir silsile-i müterakkiye ile kemâllendire kemâllendire her biri4
bir devr-i tekâmül olan altı günde yarattı ki altıncısı insanın yaratıldığı
cuma, yani cem‘iyyet günüdür. Âdem’in yaratılması ve esmânın tâlim
olunmasıyla taht-ı hilâfet kuruldu {اﺳﺘَ ٰﻮى َﻋﻠَﻰ ا ْﻟﻌَ ْﺮ ِش
ْ َّ }ﺛُﻢsonra Arş üzerine
istivâ buyurdu A icrâ-yı hükm ü saltanat edip duruyor (Sûre-i A‘râf ’a
bak). { }اَﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ُﻦRahmân’dır O A bütün mahlûkāt, rahmetinden [3605]
1
2
3
4

H +“de”.
B: “dayananlar”.
H, M ve B -“”ﺑﻪ.
M ve B -“biri”.
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mütena‘‘im oluyor (Fâtiha’da “Rahmân”ın tefsîrine bak). {ﻴﺮﺍ
ً ۪}ﻓَ ْﺴٔـَ ْﻞ ﺑ ِ ۪ﻪ َﺧﺒ
İşte ne dileyeceksen O Habîr’den dile A yahut bu babda bu halk u
emr işinde daha ziyade tafsil istersen başkasından değil, her şeyi bilen
۪ َِ
O Habîr’den sor. Çünkü başkası bilmez. {ِاﺳ ُﺠ ُﺪوﺍ ﻟِﻠﺮَّ ْﺣ ٰﻤﻦ
ْ }وﺍذَا ﻗﻴ َﻞ ﻟ َُﻬ ُﻢ
“O Rahmân’a secde edin” denildiği vakit de1 onlara A o kâfirlere }ﻗَﺎﻟُﻮﺍ َو َﻣﺎ
{“ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ُﻦRahmân nedir?” A “Rahmân nedir?” suâli, bu ismin mefhûmunu
veya müsemmâsını ve mâhiyetini istifsâr olabildiği gibi, inkâr da olur.
Şüphe yok ki Arab Rahmân kelimesinin mefhûmunu anlamaz değildir.
O hâlde ya Allah’ın ismi olduğunu bilmiyorlardı veya Allah’ı inkâr
ediyorlardı, daha doğrusu Allah’ın rahmet sıfatını inkâr ediyorlardı. Bu
ismin ifade ettiği rahmet ve merhamet vasfına âşinâ değillerdi. Onun
için {“ }اَﻧ َ ْﺴ ُﺠ ُﺪ ﻟ ِ َﻤﺎ ﺗ َ ْﺄ ُﻣ ُﺮﻧَﺎsen bize emrediyorsun diye secde mi edeceğiz?”
dediler A yani “bilmediğimiz bir şeye mücerred senin emrinle secde eder
miyiz?” dediler {ﻮرﺍ
ً }و َزاد َ ُﻫ ْﻢ ﻧُ ُﻔ
َ ve bu emir onların daha ziyade vahşetlerini
artırdı. A Dahhâk’ten rivayet olunduğuna göre Resûlullah sallallâhu
aleyhi ve sellem, Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali, Osman b. Maz‘un, Amr
b. Uneyse secde ettiler. Müşrikler bunların secde ettiklerini görünce
istihzâ ederek mescidin öbür tarafına doğru uzaklaşıp gittiler.2
Buna karşı o Rahmân’ı, mekân ü zamanda meşhud olan rahmet ü
bereketinin azamet ve yüksekliği ile tebcil3 ve Rahmân’ın müjdeye lâyık
kullarını târif için buyuruluyor ki:
[3606]

ِ ٓ ﺎر َك اﻟ َّ۪ﺬي َﺟﻌَ َﻞ ﻓِﻲ اﻟﺴ َﻤ
﴾ َو ُﻫ َﻮ اﻟ َّ۪ﺬي٦١﴿ ﻴﺮﺍ
ً ﺮﺍ ُﻣ ۪ﻨ
ً ﺍﺟﺎ َوﻗَ َﻤ
ً وﺟﺎ َو َﺟﻌَ َﻞ ۪ﻓﻴﻬَﺎ ِﺳ َﺮ
ً ﺎء ﺑُ ُﺮ
َ َﺗَﺒ
َّ
ِ
﴾ َو ِﻋﺒَﺎدُ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ٦٢﴿ ﻮرﺍ
ً ُﺎر ِﺧ ْﻠﻔَﺔ ً ﻟ َﻤ ْﻦ اَ َرﺍدَ اَ ْن ﻳَﺬَّכ ََّﺮ اَ ْو اَ َرﺍدَ ُﺷﻜ
َ ََﺟﻌَ َﻞ اﻟ َّْﻴ َﻞ َوﺍﻟﻨَّﻬ

ِ
ِ اﻻ َْر
ﻳﻦ
ْ ﻮن َﻋﻠَﻰ
َ ُض َﻫ ْﻮ ًﻧﺎ َوﺍذَا َﺧﺎﻃ َﺒَ ُﻬ ُﻢ ا ْﻟ َﺠﺎﻫِﻠ
َ ﻳﻦ ﻳ َ ْﻤ ُﺸ
ً ﻮن ﻗَﺎﻟُﻮﺍ َﺳ َﻼ
َ ﴾ َوﺍﻟ َّ ۪ﺬ٦٣﴿ ﻣﺎ
َ اﻟ َّ۪ﺬ
1
2

3

H -“de”.
Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXIV, 479; Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, VIII, 123:
 وﳌﺎ رآﻫﻢ اﳌﺸﺮﻛﻮن ﻳﺴﺠﺪون، ﻓﺴﺠﺪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وأﺑﻮ ﺑﻜﺮ وﻋﻤﺮ وﻋﺜﻤﺎن وﻋﻠﻲ وﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻈﻌﻮن وﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﻨﺒﺴﺔ:ﻗﺎل اﻟﻀﺤﺎك
. »وزادﻫﻢ ﻧﻔﻮرا« أي ﻓﺰادﻫﻢ ﺳﺠﻮدﻫﻢ ﻧﻔﻮرا: ﻓﻬﺬا ﻫﻮ اﳌﺮاد ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ.ﺗﺒﺎﻋﺪوا ﰲ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﳌﺴﺠﺪ ﻣﺴﺘﻬﺰﺋﲔ
B: “tecellî”.
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ِ
ﻴﺘ َ ِ
اب َﺟﻬَﻨ َّ َﻢ ۗ
ﻳَﺒ۪ ُ
ﻳﻦ ﻳ َ ُﻘﻮﻟُ َ
اﺻﺮِ ْ
ﺪا َوﻗﻴَ ً
ﻮن ﻟ َﺮﺑّ ِ ِﻬ ْﻢ ُﺳ َّﺠ ً
ﺎﻣﺎ ﴿َ ﴾٦٤وﺍﻟ َّ ۪ﺬ َ
ف َﻋﻨَّﺎ َﻋ َﺬ َ
ﻮن َرﺑَّـﻨَﺎ ْ
ِ
ﻳﻦ اِذَٓا اَ ْﻧﻔَ ُﻘﻮﺍ ﻟ َْﻢ
ﺎن ﻏَ َﺮ ً ۗ
ت ُﻣ ْﺴﺘَﻘَ ًّ
اِ َّن َﻋ َﺬاﺑَﻬَﺎ ﻛَ َ
ﺍﻣﺎ ﴿ ﴾٦٥اﻧَّﻬَﺎ َﺳٓﺎءَ ْ
ﺮﺍ َو ُﻣﻘَ ً
ﺎﻣﺎ ﴿َ ﴾٦٦وﺍﻟ َّ۪ﺬ َ
اﻪﻠﻟِ اِﻟ ًٰﻬﺎ ٰا َﺧ َﺮ َو َﻻ
ﺎن ﺑ َ ْﻴ َﻦ ٰذﻟ ِ َ
ﻮن َﻣﻊَ ّٰ
ﻳﻦ َﻻ ﻳ َ ْﺪ ُﻋ َ
ﻳُ ْﺴﺮِ ُﻓﻮﺍ َوﻟ َْﻢ ﻳ َ ْﻘ ُﺘ ُﺮوﺍ َوﻛَ َ
ﻚ ﻗَ َﻮ ً
ﺍﻣﺎ ﴿َ ﴾٦٧وﺍﻟ َّ۪ﺬ َ
ﺎﻣﺎ ۙ ﴿﴾٦٨
ﻮن ۚ َو َﻣ ْﻦ ﻳ َ ْﻔﻌَ ْﻞ ٰذﻟ ِ َ
ﻮن اﻟﻨ َّ ْﻔ َﺲ اﻟ َّ۪ﺘﻲ َﺣﺮَّمَ ّٰ
اﻪﻠﻟُ اِ َّﻻ ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖ َو َﻻ ﻳ َ ْﺰﻧُ َ
ﻳ َ ْﻘﺘُﻠُ َ
ﻚ ﻳ َ ْﻠ َﻖ اَﺛ َ ً
ِ
ﺎب َوﺍٰ َﻣ َﻦ َو َﻋ ِﻤ َﻞ َﻋ َﻤ ًﻼ
اب ﻳ َ ْﻮمَ ا ْﻟ ِﻘ ٰﻴ َﻤﺔِ َو َ ْﺨﻠُ ْﺪ ۪ﻓﻴ ۪ ۫ﻪ ُﻣﻬَ ً ۗ
ﻳُ َ
ﺎﻋ ْ
ﻀ َ
ﺎﻧﺎ ﴿ ﴾٦٩ا َّﻻ َﻣ ْﻦ ﺗ َ َ
ﻒ ﻟ َُﻪ ا ْﻟﻌَ َﺬ ُ
ِ
ِ
ﺎب
ﺤﺎ ﻓَﺎُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ َ
ﻚ ﻳُﺒَ ِّﺪ ُل ّٰ
ﺎن ّٰ
ﺎت َوﻛَ َ
ﻮرﺍ َر ۪ﺣ ً
اﻪﻠﻟُ ﻏَ ُﻔ ً
ﺻﺎﻟ ً
اﻪﻠﻟُ َﺳ ّ ِﻴٔـَﺎﺗﻬِ ْﻢ َﺣ َﺴﻨَ ٍ ۜ
ﻴﻤﺎ ﴿َ ﴾٧٠و َﻣ ْﻦ ﺗ َ َ
َ
وﻋ ِﻤ َﻞ ﺻﺎﻟِﺤﺎ ﻓَﺎِﻧَّﻪ ﻳ ُﺘﻮب اِﻟ َﻰ ّٰ ِ
ور ۙ َو ِﺍذَا َﻣ ُّﺮوﺍ ﺑِﺎﻟﻠ َّْﻐﻮِ
ون ُّ
ﻳﻦ َﻻ ﻳ َ ْﺸﻬَ ُﺪ َ
اﻪﻠﻟ َﻣﺘَ ً
اﻟﺰ َ
ﺎﺑﺎ ﴿َ ﴾٧١وﺍﻟ َّ۪ﺬ َ
َ َ
َ ً ُ َ ُ
ﻣ ُّﺮوﺍ ﻛِﺮﺍﻣﺎ ﴿ ﴾٧٢وﺍﻟ َّ۪ﺬ ِ
ِ
ِ
ـﺎﻧﺎ
ـﻴـﻬَﺎ ُﺻ ًّ
ـﻤﺎ َو ُﻋ ْﻤﻴَ ً
َ ً
َ
َ
َ
ﻳﻦ اذَا ذُכّ ُِﺮوﺍ ﺑِﺎٰﻳَﺎت َرﺑّ ِﻬِ ْﻢ ﻟ َْﻢ ﻳَﺨ ُّﺮوﺍ َﻋﻠ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ﻴﻦ
ﻳﻦ ﻳ َ ُﻘﻮﻟ ُ َ
ﺍﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ ﻟ ْﻠ ُﻤﺘ َّ ۪ﻘ َ
﴿َ ﴾٧٣وﺍﻟ َّ۪ﺬ َ
ﺐ ﻟ َﻨَﺎ ﻣ ْﻦ اَ ْز َوﺍ ِﺟﻨَﺎ َوذُ ّرِ َّﺎﺗﻨَﺎ ُﻗﺮَّ َ اَ ْﻋ ُﻴ ٍﻦ َو ْ
ﻮن َرﺑَّـﻨَﺎ َﻫ ْ
ِ
ِ
ﻳﻦ
ﺎﻣﺎ ﴿ ﴾٧٤اُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ َ
ﺻﺒَ ُﺮوﺍ َو ُﻠَﻘَّ ْﻮ َن ۪ﻓﻴﻬَﺎ ﺗ َ ِﺤﻴَّﺔ ً َو َﺳ َﻼ ً
ا َﻣ ً
ﻣﺎ ۙ ﴿َ ﴾٧٥ﺧﺎﻟ ۪ﺪ َ
ﻚ ﻳُ ْﺠ َﺰ ْو َن ا ْﻟ ُﻐ ْﺮﻓَﺔ َ ﺑ ِ َﻤﺎ َ
ﺎؤ ۬ ُﻛ ْﻢ ۚ ﻓَ َﻘ ْﺪ ﻛَﺬ َّْﺑ ُﺘ ْﻢ
ﺎﻣﺎ ﴿ُ ﴾٧٦ﻗ ْﻞ َﻣﺎ ﻳ َ ْﻌﺒَ ُﺆ ۬ا ﺑ ِ ُ
ﺖ ُﻣ ْﺴﺘَ َﻘ ًّ
ﻜ ْﻢ َرﺑّ۪ﻲ ﻟ َْﻮ َﻻ دُ َﻋ ٓ ُ
۪ﻓﻴﻬَﺎ ۜ َﺣ ُﺴﻨَ ْ
ﺮﺍ َو ُﻣ َﻘ ً
ف ﻳﻜُ ِ
اﻣﺎ ﴿﴾٧٧
ﻮن ﻟ َﺰ ً
ﻓَ َﺴ ْﻮ َ َ ُ

[3607] Meâl-i Şerîfi
Tebârek, ne yücedir O: O ki semâda burçlar yapmış, hem içlerinde bir
kandil, bir de nûrlu bir Ay asmış (61). Yine O’dur ki2 tezekkür etmek veya
şükreylemek isteyenler için gece ile gündüzü birbirine halef kılmıştır3
(62). Ve O4 Rahmân’ın kulları, onlar ki Arz’ın üzerinde mülâyemetle
yürürler ve câhiller kendilerine laf attığı5 vakit “selâmetle...” derler (63).
Ve onlar ki Rablerine secdeler6, kıyamlar ederek yatarlar (64). Ve onlar
ki “yâ Rabbenâ” derler, “sav7 bizlerden cehennem azâbını, cidden onun
1

M ve B: “O:”.
H: “O’dur da O”.
H: “kılan”.
H -“O”.
H: “hitap ettiği”.
B +“ederler”.
H: “def et”.

1
2
3
4
5
6
7
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azâbı [3608] belâ-yı mübremdir” (65). Fi’l-hakīka o ne kötü makarr,
ne kötü makam (66). Ve onlar ki infak ettikleri vakit israf etmezler,
hısset de yapmazlar, ikisi arası denk giderler (67). Ve onlar ki Allah’ın
beraberinde diğer bir tanrıya dua etmezler, Allah’ın haram kıldığı nefsi
haksız katl eylemezler ve zina yapmazlar. Her kim de bunları yaparsa
ağır cezâya çarpar (68). Kıyamet günü ona azab katlanır ve onda
muhakkar, muhalled kalır (69). Ancak tevbe ve iman edip sâlih bir
amel işleyenler başka, çünkü bunların seyyiâtını Allah hasenâta tebdil
eder. Ve1 Allah Gafûr, Rahîm bulunuyor (70). Ve her kim tevbe edip de
salâh ile çalışırsa o muhakkak Allah’a makbul olarak döner (71). Ve
onlar ki yalana şâhid olmazlar ve lağva rast geldikleri vakit kerîmâne
geçerler (72). Ve onlar ki2 Rablerinin âyetleriyle vaʿz u nasihat
edildikleri zaman üstüne kör, sağır yıkılıp yatmazlar (73). Ve onlar
ki “yâ Rabbenâ! Lutfunla bizlere zevcelerimizden, zürriyetlerimizden
gözler sürûru ihsan buyur ve bizi müttakīlere pîşvâ kıl” derler (74).
İşte hep bunlar sabırlarına mukabil gurfe ile (cennet şehnişîni ile)
mükâfatlanacaklar ve orada sağlık ve selâm ile karşılanacaklar (75).
Orada ebedî kalacaklar, ne güzel makarr, ne güzel makam (76). De ki:
“Rabbim size ne kıymet verir duanız olmasa?” Demek ki tekzib ettiler,
o hâlde yarın cezâ yapışacak (77).
{وﺟﺎ
ً  }ﺑُ ُﺮBurçlar A “Burc” esasen yüksek köşk demektir. Semâda
her cümle-i kevkebiyeye, yani bir teşekkül-i mahsus arz eden yıldız
takımlarından her birine “burc” veya “sûret” 3 ıtlak edilmiş ve kelimenin
hakīkat-i şâyi‘ası bu olmuştur. Arz haritasında şehirler ve şehir haritasında
mebânî-i âliye nasılsa, semâ haritasında da burçlar öyle gibidir. Bize
semâdaki yıldızların birer zümre hâlinde ahz-ı mevki‘ etmiş olduklarını
gösterir. Gerçi bunların hakīkī vaziyetleriyle hududlarını buradan ölçüp
takdir edemeyiz, lâkin lâekal manzaralarıyla tenevvür edebiliyoruz ve bu
suretle hakikatleri ve adedleri tam mâlumumuz [3609] olmadığından
1
2
3

H -“Ve”.
B -“yalana şâhid olmazlar ve lağva rast geldikleri vakit kerîmâne geçerler (72). Ve onlar ki”.
H -“veya ‘sûret’”.
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tenkir ile وﺟﺎ
ً  ﺑُ ُﺮbuyurulmuştur. Kevâkibin mütâlaası için burç taksîmâtı
pek eski zamandan beri nazar-ı i‘tibâra alınmış, hatta İdris aleyhisselâm’a
kadar nisbet edilmiştir. Batlamyus yirmi biri şimâlde, on beşi cenûbda,
on ikisi vasatta mu‘addilü’n-nehâr etrafında Şems’in bir sene zarfında
kat‘ eder göründüğü mahrekinin bulunduğu noktada olmak üzere
mecmû‘u kırk sekiz burç saymıştı. Bu kırk sekiz burç bin yirmi dokuz
kevkebden ibaret olup üç yüz altmış biri şimâl burçlarında, üç yüz on
sekizi cenûb burçlarında, üç yüz ellisi de mıntakatü’l-burûc denilen
orta mıntakadadır. Bu mıntaka-i burûc üzerindeki on iki burç bir
sene zarfında âdetâ Şems’in birbirini müte‘âkib uğradığı hâneler gibi
mülâhaza olunur.
Hamel ü Sevr ile Cevzâ’da olur fasl-ı bahar
Seretân ü Esed ü Sünbüle’dir yazda karar
Tuttu güz faslını Mizan ile Akreb dahi Kavs
Cedv ü Delv ile Hût oldu zimistâne medar

Amerika’nın keşfinden sonra burçların adedi yüz on yediye kadar
çıkarılmış olmakla beraber on iki burç yine aynıdır. Ma‘amâfîh bu on iki
burç i‘tibârîdir, âlemi kâtı‘ olmak üzere farz olunan mâlum altı dairenin
tansîfiyle hâsıl olan on1 iki kıt‘adan biri demektir. Yani birer cümle-i
kevkebiye değil, onunla itibar olunan birer mıntakadır. Burç bu mânaca
telakkī olunacak olursa bu on ikiye münhasır olur. Hey’et kitaplarında
burç bu on iki hakkında2 ıstılah olmuş, diğerlerine burç denilmeyip
“sûret” tâbir edilmiştir.3 Bundan dolayı müfessirînin çoğu seyyârâtın
menâzili gibi itibar olunan bu on iki burcu söylemişlerdir. Fakat lügat
nokta-i nazarından âyette bu tahsîse karîne yoktur.4 Âyetin zâhiri mec‘ul
olan burûcun i‘tibârî değil, Şems ü Kamer gibi hakīkī olmasıdır.
1
2
3
4

B: “o”.
B: “mıntakada”.
H -“Hey’et kitaplarında burç bu on iki hakkında ıstılah olmuş, diğerlerine burç denilmeyip “sûret” tâbir
edilmiştir”.
H: “Hâlbuki bu âyette bu tahsîse karîne yoktur”.
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{}و َﺟﻌَ َﻞ ۪ﻓﻴﻬَﺎ
َ A  ﻫﺎzamiri yine “semâ”ya râci‘ olmak muhtemil ise de
ِ
burûc akrebdir. {ﺍﺟﺎ
ً }ﺳ َﺮ
[3610] “Sirâc” şavk veren şey; kandil, lamba ki murad Güneş’tir. Bazı
kıraatlerde sîn’in ve râ’nın1 zammıyla cemî‘ olarak ﺟﺎ
ً  ُﺳ ُﺮokunmuştur. Bu
2
kandiller ise Güneş’ten mâ‘adâ büyük yıldızlara da şâmildir. {ﻴﺮﺍ
ً ﺮﺍ ُﻣ ۪ﻨ
ً }وﻗَ َﻤ
َ
“Kamer-i Münîr” mâhitâbân, aydın Ay. Üç güne kadar “hilâl”,
ondan sonra “kamer” tesmiye olunur.

“Münîr” nûrlu veya nûrlandıran. Görülüyor ki Rahmân teâlâ’nın
rahmetinin feyz ü bereketi gösterilirken semâ burçlarıyla tasvir edilmiş
ve içine bir sirâc ile bir de kamer-i münîr konulmuştur. Gayet sade
görünen ve fakat bütün manzara-i âlemi ihtivâ eden bu parlak ifadede
çok derin hakikatler müncelîdir.
Burçların bize karşı manzaraları ne kadar nisbî olursa olsun
hakikatte ecrâmın takım takım muhtelif suretlerde birer manzûme
teşkil etmekte olduklarını gösterir. Ve bu suretle hudûduna erilmez
bir kudretin sun‘undaki azameti anlatır. Eğer bu ecrâmın maddeleri3
fezâda tefrik edilmiş olmayıp da hepsi sırf tabîî bir nesakta bırakılmış,
hepsi bir cirm olarak toplanmış olsa idi ne bu ecrâm ve burûc olur, ne
bu feyz ü bereket bulunurdu. Kezâlik bu maddelerin eczâ-yı basîtası,
atomları arasındaki muvâzenet ve nisbet hiç değiştirilmemiş olsaydı,
tabîat-ı asliyesine bırakılsa idi, yine bu ecrâm ve burûc bulunmaz ve
bu feyz ü rahmet olmazdı. Sonra bütün maddeler ale’s-seviyye tefrik ve
terkib edilmiş,4 hepsi müsâvî ecrâma ayrılmış olsa idi böyle mütenevvi‘
burçlar teşekkül etmez ve bu sirâc ve kamer temayüzü olmaz idi.
Demek ki semâdaki burûcun o menâzır-ı muhtelifesi her şeyden
evvel tabiatlar üzerinde hâkim olan Sâni‘ teâlâ’nın burhân-ı san‘atıdır.
1
2
3
4

H, M ve B: “cîm’in”.
B: “takdirde”.
B: “medarları”.
H -“yine bu ecrâm ve burûc bulunmaz ve bu feyz ü rahmet olmazdı. Sonra bütün maddeler ale’s-seviyye
tefrik ve terkib edilmiş”.
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Sâniyen yüksek köşkler, kandillerle hey’et-i semâda yüksek bir
medînenin, bir medeniyetin manzara-i dilnişîni ifade edilmiş ve böyle
yüksek bir manzara-i ictimâ‘iyeye yükselmek hissi telkin olunmuştur.
Onun için buyuruluyor ki:
[3611] {ً }و ُﻫﻮَ اﻟ َّ ۪ﺬي َﺟﻌَ َﻞ اﻟ َّْﻴ َﻞ َوﺍﻟﻨَّﻬَﺎرَ ِﺧ ْﻠﻔَﺔ
َ Hem O’dur O, gece ile gündüzü
birbirine bir nevi halef kılan A yani birinde yapılamayanı1 diğerinde
yapılmak için yerine koyan, yahut birbirini tâkip ettirerek değiştirip
duran {ﻮرﺍ
ُ  }ﻟ ِ َﻤ ْﻦ اَ َرﺍدَ اَ ْن ﻳَﺬَّכ ََّﺮ اَ ْو اَ َرﺍد َ ُﺷtezekkür etmek veya şükreylemek
ً ﻜ
isteyen için A yani aklını başına alıp eksiğini tamamlamak, ilmî veya
amelî bir iş görmek isteyen kimseler için; çünkü düşünmeye ve vazife
görmeye niyeti olmayan âtıl kimseler için zamanın değişmesinde hiçbir
mâna yoktur. Onlar zamanı öldürmeye çalışırlar.
Tezekkür: Bu âsâr-ı rahmet ve burhân-ı san‘atı düşünerek kendi
noksanını ve Sâni‘-i Hakîminin2 kudret ve rahmâniyetini anlamak.
Şükr: O Rahmân’a ubûdiyet vazifesini îfâ eylemek; şimdi bunu tavzih
için vâv-ı istînaf ile buyuruluyor ki:
3
{ِ}و ِﻋﺒَﺎدُ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤﻦ
َ Ve O Rahmân’ın kulları, yani zikir ve şükrünü bilerek
yalnız O Rahmân’a kulluk eden o bahtiyarlar A bu mübtedânın haberi tâ
sûrenin âhirine doğru gelecek olan َ ﻚ ﻳُ ْﺠ َﺰ ْو َن ا ْﻟ ُﻐ ْﺮﻓَﺔ
َ ’ ُاو۬ﻟٰ ٓ ِﺌdir. Bununla beraber
ِ اﻻ َْر
şu da olabilir: {ض ﻫَ ْﻮ ًﻧﺎ
ْ ﻮن َﻋﻠَﻰ
َ ﻳﻦ ﻳ َ ْﻤ ُﺸ
َ  }اﻟ َّ ۪ﺬOnlar ki Arz üzerinde mülâyim
yürürler A burada “ibâd-ı Rahmân” her biri bir zümreyi andıran sekiz
sıfatla tavsif olunarak İslâm ahlâk ve medeniyetinin, mefkûresinin bir
fezlekesi yapılmıştır. Evvelkisi umûmiyetle sîretlerini gösteriyor, yani
Rahmân’ın kulları öyle kimselerdir ki [1] evvelâ gidişleri, arz üzerinde
yürüyüşleri ve tarz-ı hareketleri mülâyimânedir. Cebbârâne, mağrûrâne,
kibirli, saygısız, kaba ve haşin değil; sekînet ve vakar ile mütevâzı‘âne,
edîbâne, nâzik ve yumuşak yürürler. Etraflarını iz‘âc etmez, ezâ
vermez, [3612] sendeler gibi gitmez, hesablı, saygılı, tavr-ı merhametle

1
2
3

B: “yapılmayanı”.
M: “Hakîmini”; B: “Hakîmin”.
H -“Ve”.
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ِ Câhiller, yani
emniyet ü âsâyiş neşrederek giderler. {ﻮن
َ ُ }وﺍذَا َﺧﺎﻃ َﺒَ ُﻬ ُﻢ ا ْﻟ َﺠﺎﻫِﻠ
َ
kendini bilmezler, edepsiz güruh laf attığı vakit de kendilerine {ﻣﺎ
ً }ﻗَﺎﻟُﻮﺍ َﺳ َﻼ
“selâm” derler A selâmetle neticelenecek söz söylerler, yahut “selâmetle”
derler. Onlara çatmaya tenezzül etmezler, tahammül de ederler.

ِ
ِ َ ُ }وﺍﻟ َّ ۪ﺬﻳﻦ ﻳﺒ۪ ﻴﺘVe onlar ki Rablerine sâcidîn ve
2. {ﺎﻣﺎ
ً َﺪا َوﻗﻴ
ً ﻮن ﻟﺮَﺑِّﻬِ ْﻢ ُﺳ َّﺠ
َ َ
َ
kāimîn olarak gecelerler A yani gece hânelerine, yataklarına çekildikleri
vakit sîretleri bu olur. Rablerine hâlisâne namaz kılarlar. Yatışları,
kalkışları da hep Allah için olur.

3. {ﻮن
َ ُﻳﻦ ﻳ َ ُﻘﻮﻟ
َ }وﺍﻟ َّ ۪ﺬ
َ Ve onlar ki -gerek namazlarının arkasında ve gerek
sâir vakitlerde- şöyle dua ederler: {اب َﺟﻬَﻨ َّ َﻢ
ْ ِاﺻﺮ
َ “Yâ Rabbenâ,
َ ف َﻋﻨَّﺎ َﻋ َﺬ
ْ }رﺑَّـﻨَﺎ
def‘ et bizlerden cehennem azâbını” A yani cehennem azâbından halâs
ilk emelleridir. İbadet ve ictihadlarına güvenmeyerek dâima halâsa dua
ederler. {ﺍﻣﺎ
َ َ }اِ َّن َﻋ َﺬاﺑَﻬَﺎ ﻛÇünkü onun azâbı bir garâm olmuştur. A
ً ﺎن ﻏَ َﺮ
ِ
Bir alacaklı gibi enseye binmiş bir belâ-yı mübremdir. ﺮﺍ
ًّ ت ُﻣ ْﺴﺘَ َﻘ
ْ َ}اﻧَّﻬَﺎ َﺳٓﺎء
{ﺎﻣﺎ
ً  َو ُﻣ َﻘFi’l-hakīka o cehennem ne kötü müstekar, ne kötü makamdır.
“Müstekar” makar, “Mükām” ikâmetgâh; ikisi de durulan yer demek
olduğuna göre farkları müşkildir. Müstekar âsîlere, mükām küffâra
nazaran denilmiş ise de bu mâna cennette cereyan etmeyeceğinden
müstekar ikâmetgâh içindeki mevki‘-i mahsus olarak mülâhaza edilmek
daha muvâfıktır. Meselâ bir köy ikâmetgâh ise müstekar bir hâne, bir
hâne ikâmetgâh ise müstekar [3613] ondaki bir oda gibidir. İçi dışı
bütün muhîti fena demek olur.
4. {ﻳﻦ اِذَٓا اَ ْﻧ َﻔ ُﻘﻮﺍ
َ }وﺍﻟ َّ۪ﺬ
َ Ve onlar ki masraf ettiklerinde { }ﻟ َْﻢ ﻳُ ْﺴﺮِ ُﻓﻮﺍisraf
etmezler.

“İsraf” herhangi bir şeyde haddini aşırmaktır. İnfakta israf da
sarfiyâtta haddini aşırmaktır. Masraf ya bir zarûret veya bir hâcet veya bir
hüsn için yapılır. Zarûrî olan masraf yapılmayınca hayat mümkin olmaz,
meselâ ölmeyecek kadar yemek bir zarûrettir. Hâcet bulunan masraf
yapılmazsa güçlük çekilir, meselâ doyacak kadar yemek bir ihtiyaçtır.
Tahsînî olan masraf yapılmazsa güzel olmaz, hoş yemek gibi. Ferd veya
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cemiyetin kendi kesbine göre bu mertebelerden bir haddi vardır. Şu
hâlde ne zarûret, ne hâcet ne de hüsn olmayan, fâidesiz, muzır, gayr-i
meşrû cihetlere edilen sarfiyât herkes için israf olduğu gibi, ibâdullahın
ihtiyâcı karşısında fazla tena‘‘um dahi hüsn değil, israf hudûduna dâhil
olur. Hayır ve menfaat getiren şeylere sarfiyât ise istihlâk değil, istihsâl
demek olacağından israf olmaz. Rahmân’ın kulları fâidesiz, hayırsız yere
masraf etmezler {}وﻟ َْﻢ ﻳ َ ْﻘﺘُ ُﺮوﺍ
َ ِ ﺎن ﺑ َ ْﻴ َﻦ ٰذﻟ
َ َ}وﻛ
ً َﻚ ﻗَﻮ
َ hakkını da kısmazlar {ﺍﻣﺎ
َ ikisi
arası denk olur. A İşte “iktisad” denilen de budur. “İstivâ”dan “sevâ” gibi,
“istikāmet”ten “kavâm”, iki ucun denk gelmesidir ki “muvâzene” dahi
deriz (Sûre-i Bakara’ya ve İsrâ’ya bak).

5. {اﻪﻠﻟِ اِﻟ ًٰﻬﺎ ٰا َﺧ َﺮ
ّٰ َﻮن َﻣﻊ
َ ﻳﻦ َﻻ ﻳ َ ْﺪ ُﻋ
َ }وﺍﻟ َّ ۪ﺬ
َ Ve onlar ki Allah’ın maiyyetinde diğer
bir ilâha çağırmazlar A şirk, katl, zina, kebâirin en büyüğü olan bu üç
kebîre din, medeniyet, beşeriyet nâmına işlenip duran cinayetlerden
olduğu için burada bilhassa bunlardan ictinab zikredilmiştir. [3614]
{ُاﻪﻠﻟ
ّٰ َ }اﻟﻨ َّ ْﻔ َﺲ اﻟ َّ۪ﺘﻲ َﺣﺮَّمAllah’ın tahrim ettiği, muhterem kıldığı nefsi A Allah
için söz verilmiş olan herhangi bir nefis ki müste’mene1 dahi şâmildir.
Binâen‘aleyh hiçbir ahdi bulunmayan harbî-i mahzdan mâ‘adâsı
ma‘sûmü’d-demdir. { }اِ َّﻻ ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖHak ile başka A kısas ve had gibi. {ﺎﻣﺎ
ً َ }اَﺛ
İsmin cezâsı vebal. {}و َ ْﺨﻠُ ْﺪ ۪ﻓﻴ ۪ﻪ
َ Hafs kıraatinde bu zamirin kāide hilâfına
meddi hulûdun imtidâdına işâreten mâna cânibine riayet için olsa
gerektir. Bu zamirin “azâb”a rücû‘u, “hulûd nârdadır, azabda değildir”
diyenlerin aleyhine bir delil teşkil eder.
6. {ور
ُّ ون
َ ﻳﻦ َﻻ ﻳ َ ْﺸﻬَ ُﺪ
َ اﻟﺰ
َ }وﺍﻟ َّ۪ﺬ
َ Ve onlar ki yalana şâhid olmazlar A yalan yere
şâhidlik etmedikleri gibi yalan söylenen ve tezvir yapılan mevki‘lerde de
durmazlar {ِ}و ِﺍذَا َﻣ ُّﺮوﺍ ﺑِﺎﻟﻠ َّْﻐﻮ
َ
“Lağv” fâidesiz veya muzır olduğundan dolayı terk ü ilgāsı vâcib olan
beyhûde şeyler demektir ki lisânımızda “lağviyyât” tâbir olunur. Bazıları
tâat olmayan şeyler diye tefsir etmişlerdir, fakat mubah olan şeyler tâat
olmamakla beraber lağv da değildir. Yani lağviyyâta gitmezler, lâkin
1

M: “müste’mine”.
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yolları düşer, rast gelirlerse {ﺍﻣﺎ
ً }ﻣ ُّﺮوﺍ ﻛِ َﺮ
َ haysiyetleriyle kerîmâne geçer
ِ
giderler A bunun tefsîri Sûre-i Kasas’ta ﺿﻮﺍ َﻋ ْﻨ ُﻪ َوﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﻟ َـﻨَ ٓﺎ
ُ َوﺍذَا َﺳ ِﻤ ُﻌﻮﺍ اﻟﻠ َّْﻐ َﻮ اَ ْﻋ َﺮ
ِ
ﻴﻦ
ُ ُﻜ ْﻢ اَ ْﻋ َﻤﺎﻟ
ُ َ  اَ ْﻋ َﻤﺎﻟُﻨَﺎ َوﻟâyetidir [28/55]1.
ُ ﻜ ْﻢ ۘ َﺳ َﻼ ٌم َﻋﻠ َ ْﻴ
َ ﻜ ْﻢ ۘ َﻻ ﻧ َ ْﺒﺘَﻐِﻲ ا ْﻟ َﺠﺎﻫ ۪ﻠ

ِ َ ﻳﻦ اِذَا ذُכِّﺮوﺍ ﺑِﺎٰﻳ
7. {ﺎت َرﺑّ ِﻬِ ْﻢ
َ }وﺍﻟ َّ ۪ﺬ
َ Ve onlar ki Rablerinin âyetleriyle
ُ
tezkir edildikleri vakit A yani kendilerine ihtar yapıldığı, va‘z u nasihat
ِ
olunduğu, ders verildiği vakitler {ـﺎﻧﺎ
ًّ ـﻴـﻬَﺎ ُﺻ
ً َـﻤﺎ َو ُﻋ ْﻤﻴ
ْ َ  }ﻟ َْﻢ ﻳَﺨ ُّﺮوﺍ َﻋﻠo âyetlerin
üstüne sağırlar, körler [3615] hâlinde yıkılmazlar A yani dinlememezlik
etmezler, üzerine üşüşürler, lâkin görür göz, dinler kulak ile üşüşürler.

8. {ﺐ ﻟ َﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ اَ ْز َوﺍ ِﺟﻨَﺎ َوذُ ّرِ َّﺎﺗِﻨَﺎ ﻗُﺮَّ َ اَ ْﻋ ُﻴ ٍﻦ
َ ُﻳﻦ ﻳ َ ُﻘﻮﻟ
َ }وﺍﻟ َّ ۪ﺬ
َ Ve onlar ki “yâ
ْ ﻮن َرﺑَّـﻨَﺎ َﻫ
Rabbenâ! Bizlere zevcelerimizden ve zürriyetlerimizden gözler sürûru
ihsan buyur” A burada  ِﻣ ْﻦbeyâniye veya ibtidâiye olduğuna göre iki
mâna câizdir: Birisi “bizlere gözler sürûru zevceler ve zürriyetler ver”
demek, diğeri de “zevcelerimiz ve zürriyetlerimiz yüzünden bizlere
gözler sürûru nimetler, saadetler ver” demektir. Bu talep aile ve evlâd
ِ
ِ
terbiyesine verilen ehemmiyeti gösterir. {ﺎﻣﺎ
ً ﻴﻦ ا َﻣ
َ “Ve bizi
َ ﺍﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ ﻟ ْﻠ ُﻤﺘ َّ ۪ﻘ
ْ }و
müttakīlere imam et” derler A müttakīler, Allah’ın vikāyesiyle cehennem
azâbından korunan bahtiyarlardır.
“İmâm” pîşvâ, öncül, kendisine iktidâ edilen metbû‘ demektir.
Yalnız müttakī olmak değil, müttakīlerin imamı olmak arzusu ne büyük
gaye, ne mukaddes mefkûredir. Düşünmeli ki Rahmân’ın kullarının
rûhlarındaki büyüklüğü gösteren bu duanın mazmûnu ne yüksek, ne
cem‘iyyetlidir. Bundan yüksek fikr-i terakkī, himmet-i âliye tasavvur
olunmaz.
{ﺻﺒَ ُﺮوﺍ
َ  } ُاو۬ﻟٰ ٓ ِﺌİşte bunlar ettikleri sabırlarına mukabil
َ ﻚ ﻳُ ْﺠ َﺰ ْو َن ا ْﻟ ُﻐ ْﺮﻓَﺔ َ ﺑ ِ َﻤﺎ
ِ َ[ َوﻫ ْﻢ ﻓِﻲ ا ْﻟﻐُﺮﻓSebe’ 34/37]2
gurfe ile mükâfatlanacaklardır. A ﻮن
َ ُﺎت ٰا ِﻣﻨ
ُ
ُ
olacaklar, yani en yüksek dereceye, cennet köşklerinin en yükseklerine
çıkarılacaklar.
1
2

“Ve lağiv işittikleri zaman ondan yüzlerini çevirirler de, ‘bize kendi amellerimiz size de kendi amelleriniz, selâmün aleyküm, Allah’a ısmarladık biz câhillik edenleri aramayız’ derler.”
“…Ve onlar cennet şehnişînlerinde emniyet içindedirler.”
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“Gurfe” esasen yüksek âlî binâ ve konakların şehnişîni, kulesi gibi
en yüksek noktası demek olup burada semânın burçlarına nazaran bir
yükseklik ifade etmektedir. Bu sebeple olmalıdır ki semâ-yı sâbi‘a diye
de tefsir edilmiştir. [3616] İşte onlar öyle yükselecekler ً }و ُﻠَﻘَّ ْﻮ َن ۪ﻓﻴﻬَﺎ ﺗ َ ِﺤﻴَّﺔ
َ
{ﻣﺎ
ﻼ
ﺳ
و
ve
orada
bir
sağlık
ve
selâm
ile
karşılanacaklar.
َ
ً َ َ
“Tahiyye” “sağ olasınız, Allah sağlık versin, Allah ömürler versin”
ِ
gibi hayat duası, “selâm” da selâmet duasıdır. ،ﺎت
ﺎت ﻟِﻠﱠ ِﻪ َواﻟ ﱠ
ُ َات َواﻟﻄﱠﻴﱢﺒ
ُ ﺼﻠَ َﻮ
ُ اﻟﺘﱠﺤﻴﱠ
ِ ِ  اﻟ ﱠﺴ َﻼم ﻋﻠَﻴـﻨَﺎ وﻋﻠَﻰ ِﻋﺒ ِﺎد اﻟﻠﱠ ِﻪ اﻟ ﱠ،ﻚ أَﻳـﱡﻬﺎ اﻟﻨﱠﺒِﻲ ورﺣﻤﺔُ اﻟﻠﱠ ِﻪ وﺑـﺮَﻛﺎﺗُﻪ
،ُ أَ ْﺷ َﻬ ُﺪ أَ ْن َﻻ إِﻟَﻪَ إِﱠﻻ اﻟﻠﱠﻪ،ﻴﻦ
ُ ََ َ
َ ََ ْ َ ُ
َ ْ َ َ اﻟ ﱠﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَْﻴ َ َ ﱡ
َ ﺼﺎﻟﺤ
1
.َُوأَ ْﺷ َﻬ ُﺪ أَ ﱠن ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ًﺪا َﻋْﺒ ُﺪﻩُ َوَر ُﺳﻮﻟُﻪ

{ﺎؤ ۬ ُﻛ ْﻢ
ُ ِ  } ُﻗ ْﻞ َﻣﺎ ﻳ َ ْﻌﺒَ ُﺆ ۬ا ﺑDe ki: Ne kıymet verir size Rabbim
ُ ٓ ﻜ ْﻢ َرﺑّ۪ﻲ ﻟ َْﻮ َﻻ دُ َﻋ
duanız olmasa? A Yani ﺍﻻِ ْﻧ َﺲ اِ َّﻻ ﻟِﻴَ ْﻌ ُﺒ ُﺪو ِن
ْ ﺖ ا ْﻟ ِﺠ َّﻦ َو
ُ [ َو َﻣﺎ َﺧﻠ َ ْﻘez-Zâriyât
51/56]2 buyurulduğu üzere yaratılışınızın hikmeti ibadet ve ubûdiyettir.
Onun için ibadet ve ubûdiyetiniz olmasa Allah indinde ne kıymet ve
ehemmiyetiniz olurdu? { }ﻓَ َﻘ ْﺪ ﻛَﺬ َّْﺑ ُﺘ ْﻢDuanız olmadığı takdirde tekzib
ِ
etmişsiniz, Rabbinize inanmamışsınız demektir. {اﻣﺎ
ُ َف ﻳ
َ  }ﻓَ َﺴ ْﻮO
ً ﻮن ﻟ َﺰ
ُ ﻜ
surette de o tekzîbin cezâsı kesb-i lüzum eder, yarın boynunuza geçer.

1
2

Ebû Yûsuf, el-Âsâr, s. 53.
“Ve Ben, cinn ü insi ancak Bana kulluk etsinler diye yarattım.”
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[3617]

ِ َﺳﻮرةُ اﻟﺸﱡﻌﺮِء ﻣ ﱢﻜﻴﱠﺔٌ وِﻫﻲ ِﻣﺎﺋـﺘ
ًﺎن َو َﺳْﺒ ٌﻊ َو ِﻋ ْﺸ ُﺮو َن اٰﻳَﺔ
َ َ َ َ ََ َ ُ
ŞUARÂ SÛRESİ
Şu‘arâ sûresi Mekkî’dir. Ancak âhirinde ﺎو۫ َن
َ
ُ َﺍء ﻳَﺘ َّ ِﺒ ُﻌ ُﻬ ُﻢ ا ْﻟﻐ
ُ ٓ ’وﺍﻟ ُّﺸﻌَ َﺮdan
nihâyete kadar beş âyet Medine’de nâzil olmuştur. Vech-i tesmiyesi de
bu âyetler olduğu zâhirdir.
Âyetleri: Kûfî, Şâmî, Medenî ta‘dâdında iki yüz yirmi yedi,
diğerlerinde iki yüz yirmi altıdır.
Kelimâtı: Bin iki yüz doksan dokuzdur.
Hurûfu: Dört bin beş yüz kırk ikidir.
Fasılası:  ن، ل،)ﻣﻠﻦ( م, lâm dört âyette, âhiri İsrâil.
Bu sûre, Sûre-i Furkān’daki inzârın misâlleriyle bast u tafsîlini ve
onun gibi Resûlullah’a tesliyeyi tazammun ediyor, şöyle ki:

اﻪﻠﻟِ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ اﻟﺮَّ ۪ﺣﻴ ِﻢ
ّٰ ﺑ ِ ْﺴ ِﻢ

ِ
ِ َ َّﻚ ﺑ
ِ َﺎت ا ْﻟ ِﻜﺘ
ﻴﻦ
َ ﴾ ﺗ ِ ْﻠ١﴿ ۜ ٓ ﻃ ٰﺴٓﻢ
َ ﺎﺧﻊٌ ﻧ َ ْﻔ َﺴ
َ ﴾ ﻟ َﻌَﻠ٢﴿ ﺎب ا ْﻟ ُﻤﺒ۪ ﻴ ِﻦ
ُ َ ﻚ ٰاﻳ
َ ﻚ اَ َّﻻ ﻳَﻜُﻮﻧُﻮﺍ ُﻣ ْﺆﻣ ۪ﻨ
ِ
ِ
ِ ﺎﻗﻬ ْﻢ ﻟ َﻬَﺎ َﺧ
ِ
﴾ َو َﻣﺎ ﻳ َ ْﺄﺗ۪ﻴﻬِ ْﻢ٤﴿ ﻴﻦ
َ ﺎﺿ ۪ﻌ
ُ ُ َاﻟﺴ َﻤٓﺎء ٰاﻳَﺔ ً ﻓَﻈَﻠ َّْﺖ اَ ْﻋﻨ
َّ ﴾ ا ْن ﻧ َ َﺸ ْﺄ ﻧُﻨَ ّﺰِ ْل َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ﻣ َﻦ٣﴿
ِ ٍ ِﻣﻦ ِذ ْﻛﺮٍ ِﻣﻦ اﻟﺮﺣﻤ ِﻦ ﻣﺤ َﺪ
﴾ ﻓَﻘَ ْﺪ ﻛَﺬَّﺑُﻮﺍ ﻓَ َﺴﻴَ ْﺄﺗ۪ﻴﻬِ ْﻢ اَ ْﻧ ٰﺒ ٓ ُﺆ ۬ا َﻣﺎ٥﴿ ﻴﻦ
َ ث ا َّﻻ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ َﻋ ْﻨﻪُ ُﻣ ْﻌﺮِ ۪ﺿ
ْ ُ ٰ ْ َّ َ
ْ
ِ اﻻ َْر
﴾٧﴿ ض ﻛَ ْﻢ اَ ْﻧﺒَ ْﺘﻨَﺎ ۪ﻓﻴﻬَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻛُ ّ ِﻞ َز ْو ٍج ﻛَ ۪ﺮ ٍﻢ
ْ ﴾ اَ َوﻟ َْﻢ ﻳ َ َﺮ ْوﺍ اِﻟ َﻰ٦﴿ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﺑ ِ ۪ﻪ ﻳ َ ْﺴﺘَ ْﻬﺰِ ُؤ۫ َن
ِ
ِ
﴾٩﴿ ۟ ﻴﻢ
َ َّ ﴾ َوﺍ َّن رَﺑ٨﴿ ﻴﻦ
َ ِ اِ َّن ۪ﻓﻲ ٰذﻟ
َ َﻚ َﻻٰﻳَﺔ ً ۜ َو َﻣﺎ ﻛ
ُ ۪ﻳﺰ اﻟﺮَّ ۪ﺣ
َ ﺎن اَכْﺜَ ُﺮ ُﻫ ْﻢ ُﻣ ْﺆﻣ ۪ﻨ
ُ ﻚ ﻟ َﻬُﻮَ ا ْﻟﻌَﺰ
[3618] Meâl-i Şerîfi
Tâ, Sîn, Mîm (1). Bunlar sana o mübîn kitabın âyetleri (2). Sen âdetâ
kendine kıyacaksın mü’min olmayacaklar diye (3). Dilersek üzerlerine
semâdan bir âyet indiriveririz de ona boyunları eğilekalır (4). Bununla
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beraber1 Rahmân’dan kendilerine yeni bir zikir gelmiyor ki ondan yüz
çevirmiş olmasınlar (5). Evet tekzib etmekteler, fakat onlara o istihzâ
ettikleri şeyin müthiş haberleri gelecek (6). Arz’a bir bakmadılar da
mı? Biz onda her hoş çiftten ne kadar bitirmişiz (7). Şüphesiz ki bunda
mutlak bir âyet var, hem de ekserîsi mü’min olmadı (8). Ve şüphesiz ki
Rabbin O öyle Azîz, öyle Rahîm (9).
{ٓ  }ﻃ ٰﺴٓﻢTâ, sîn, mîm A Bu sûrenin ismi, mânasını Allah bilir. Tâ
ِ
’ذي اﻟﻄ َّْﻮلden,
sîn ’ ُﻗ ُّﺪوسden, mîm ’ر ْﺣ ٰﻤﻦdan
diye Muhammed b. Ka‘b’dan
َ
2
bir rivayet de vardır.  ﻃﺎŞiddet harflerinin en şedîdi, kalkale harflerinin
en serti, isti‘lâ harflerinin en kalını olduğu cihetle ilk seste bu sûrenin
şiddetli bir inzar ifade ettiğini de ihsas eder. “Tâ”nın Tûr’a, “Sîn”in
Mûsâ’ya, “Mîm”in Muhammed’e bir îmâsı da zihne çarpar.
{ﻚ
َ  }ﺗ ِ ْﻠBunlar A bu sûrede böyle basit heca harflerinden müellef olarak
ِ َﺎت ا ْﻟ ِﻜﺘ
okunacak âyetler işte {ِﺎب ا ْﻟ ُﻤﺒ۪ ﻴﻦ
ُ َ  } ٰاﻳmübîn kitabın âyetleridir.

[3619] “Mübîn” “bâne” mânasına “ebâne”den “beyyin” gayet açık,
parlak demek olduğundan “kitâb-ı mübîn” i‘câzı zâhir olan parlak kitap
demek olur ki murad Kur’an’dır. Hakkı beyan eden demek dahi olabilirse
de makama enseb olan evvelkidir.
ِ Semâdan bir âyet A imana ilcâ edecek cebrî bir
ِ ٓ }ﻣ َﻦ اﻟﺴ َﻤ
{ً ﺎء ٰاﻳَﺔ
َّ
âyet, tepeden inme kat‘î bir beliyye. Hâlbuki peygamber ve kitap
göndermekten murâd-ı ilâhî cebr ile değil, rızâ ile kemâle erdirmektir.

{ﺎﻗ ُﻬ ْﻢ
ُ َ }اَ ْﻋﻨBoyunları A “huzû‘” boyun eğmek mânasını anlattığından
buradaki “a‘nâk” cemaat mânasına “unuk”un cem‘i olmak da
tecviz edilmiştir. Yani bütün cemaatleriyle O’na boyun eğerler.
ِ Rahmân’dan zikir A va‘z u ihtar, yahut Kur’an
{ِ}ذ ْﻛﺮٍ ِﻣ َﻦ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤﻦ
{}ﻛَ ْﻢ اَ ْﻧﺒَ ْﺘﻨَﺎ ۪ﻓﻴﻬَﺎ ِﻣ ْﻦ ُﻛ ّ ِﻞ َز ْو ٍج ﻛَ ۪ﺮ ٍﻢ
“Kerîm” her şeyin iyisi, a‘lâsı, faidelisi.

1
2

H -“Bununla beraber”.
İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, VIII, 2747; Süyûtî, ed-Dürrü’l-mensûr, VI, 288:
. اﻟﻄﺎء ﻣﻦ ذي اﻟﻄﻮل واﻟﺴﲔ ﻣﻦ اﻟﻘﺪوس واﳌﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﺮﲪﻦ:ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ »ﻃﺴﻢ« ﻗﺎل
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“Zevc” burada sınıf, cins, nevi.
“İnbât” zâhiren nebâtâta münhasır gibi görünürse de hayvânâta ve
insana dahi şâmildir. Zira hepsinde kuvve-i nâmiye vardır. Ma‘amâfîh
yalnız nebâtâtı mülâhaza kâfîdir. Yani o Arz’da sınıf sınıf her türlüsünden
ne kadar güzel ve fâideli nebâtât bitirmişiz ve bitirmekteyiz, baksalar a.
Fi’l-vâki‘ yeryüzündeki o çeşit çeşit nebâtâtı güzel bir tasnif ile gözden
geçirmeli de bir bakmalı; o ne kadar hoş, ne kadar mütenevvi‘, ne kadar
fâideli çiftler? Aynı muhit içinde o türlü elvân, türlü eşkâl, türlü ezhâr ve
esmâr türlü havâs ile o kadar muhtelif sınıflar, cinsler, neviler, çeşitler, o
güzel çiftler nasıl tertib ve tanzim olunup çıkıyor? Hem ölüp kuruduktan
sonra yeniden yeniye kaç kereler bitirilip bitirilip duruyor. Hiç bu
[3620] mükemmel sanat bir kör tabiatın kendi kendine tekâmülü eseri1
olur mu? {ﻚ
َ ِ  }اِ َّن ۪ﻓﻲ ٰذﻟŞüphesiz ki bunda A bu inbatta yahut biten her
َ mutlak bir âyet var A Allah’ın birliğine, rahmetinin
zevc-i kerîmde {ً }ﻻٰﻳَﺔ
genişliğine, kudretinin büyüklüğüne, âhiretin varlığına2 delâlet eden,
ِ
imanı iktizâ eyleyen bir delil var. {ﻴﻦ
َ َ}و َﻣﺎ ﻛ
َ ﺎن اَכْﺜَ ُﺮ ُﻫ ْﻢ ُﻣ ْﺆﻣ ۪ﻨ
َ Bununla beraber
ekserîsi mü’min olmadı A hatta nebâtât ve hayvânât mütâlaasıyla meşgul
olan ve tasniflerini yapanların bile birçoğu Allah’a iman edecek yerde
ِ Ve şüphe yok ki Rabbin O öyle
küfre gittiler. {ﻴﻢ
َ َّ }وﺍ َّن َرﺑ
ُ ۪ﻳﺰ اﻟﺮَّ ۪ﺣ
َ
ُ ﻚ ﻟ َُﻬ َﻮ ا ْﻟﻌَﺰ
Azîz, öyle Rahîm’dir A Azîz dilediğini yapar. Binâen‘aleyh dilediği anda
kâfirlerden intikāmını alır, tehir ediyorsa Rahîm olduğu için ediyordur.
Şüphesiz iman edenleri rahmetiyle bekâm edecektir. Şimdi bunu ber
vech-i âtî yedi kıssa ile tenvir buyuracaktır:

ِ
ِ
ِ ﻚ ﻣﻮﺳٓﻰ اَ ِن ا ْﺋ
﴾ ﻗَﺎ َل١١﴿ ﻮن
َ ﴾ ﻗَ ْﻮمَ ﻓِ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن ۜ اَ َﻻ ﻳَﺘ َّ ُﻘ١٠﴿ ۙ ﻴﻦ
َ ﺖ ا ْﻟ َﻘ ْﻮمَ اﻟﻈ َّﺎﻟ ۪ﻤ
ٰ ُ َ َُّوﺍ ْذ ﻧَﺎ ٰدى َرﺑ

ِ
ِ
ِ ِ ر
ِ
ون
َ ﺻ ْﺪر۪ي َو َﻻ ﻳ َ ْﻨﻄ َﻠِ ُﻖ ﻟ َﺴﺎ ۪ﻧﻲ ﻓَﺎ َْر ِﺳ ْﻞ اﻟٰﻰ ٰﻫ ُﺮ
ُ ب ا ۪ﻧّ ٓﻲ اَ َﺧ
ُ ﴾ َو َ ۪ﻀ١٢﴿ ﺎف اَ ْن ﻳُﻜَ ّﺬﺑُﻮ ِ ۜن
َ ﻴﻖ
ّ َ
﴾ ﻗَﺎ َل ﻛَ َّﻼ ۚ ﻓَﺎ ْذ َﻫﺒَﺎ ﺑِﺎٰﻳَﺎﺗِﻨَ ٓﺎ اِﻧَّﺎ َﻣﻌَﻜُ ْﻢ١٤﴿ ﺎف اَ ْن ﻳ َ ْﻘ ُﺘﻠُﻮ ِ ۚن
ُ ﺐ ﻓَﺎ َ َﺧ
ٌ ﴾ َوﻟ َُﻬ ْﻢ َﻋﻠ َ َّﻲ ذ َ ْﻧ١٣﴿
ِ ٓ َ ﴾ ﻓَ ْﺄﺗِﻴﺎ ﻓِﺮﻋﻮ َن ﻓَ ُﻘ١٥﴿ ﻮن
ِ ﻮل َر
﴾ اَ ْن اَ ْر ِﺳ ْﻞ َﻣﻌَﻨَﺎ ﺑ َ ۪ﻨ ٓﻲ١٦﴿ ۙ ﻴﻦ
َ ُﻣ ْﺴﺘَ ِﻤ ُﻌ
َ ب ا ْﻟﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ
َْ ْ َ
ّ ُ ﻮﻻ اﻧَّﺎ َر ُﺳ
1
2

M ve B -“eseri”.
H: “imkânına”.
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ِ
ﺖ
َ َ﴾ ﻗ١٧﴿ ۜ اِ ْﺳ َﺮٓﺍٔﻳ۪ َﻞ
َ ِ ّﺎل اَﻟ َْﻢ ﻧُ َﺮﺑ
َ ﴾ َوﻓَﻌَ ْﻠ١٨﴿ ﻴﻦ
َ ﻴﺪا َوﻟ َ ِﺒ ْﺜ
ً ﻚ ۪ﻓﻴﻨَﺎ َو ۪ﻟ
َ ﺖ ۪ﻓﻴﻨَﺎ ﻣ ْﻦ ُﻋ ُﻤﺮِ َك ِﺳ ۪ﻨ
﴾٢٠﴿ ۜ ﻴﻦ
َ َ﴾ ﻗ١٩﴿ ﺖ ِﻣ َﻦ ا ْﻟﻜَﺎﻓِ ۪ﺮ َﻦ
َّ ﺎل ﻓَﻌَ ْﻠﺘُـﻬَٓﺎ اِ ًذا َوﺍَﻧَﺎ ۬ ِﻣ َﻦ اﻟ
َ َﻓَ ْﻌﻠَﺘ
َ ﺖ َوﺍ َ ْﻧ
َ ﻚ اﻟ َّ۪ﺘﻲ ﻓَﻌَ ْﻠ
َ ّﻀٓﺎ ۪ﻟ
ِ
ﻚ
ُ ﻜ ْﻢ ﻟ َﻤَّﺎ ِﺧ ْﻔ ُﺘ
ُ ت ِﻣ ْﻨ
َ ﴾ َوﺗ ِ ْﻠ٢١﴿ ﻴﻦ
ً ﺐ ۪ﻟﻲ َرﺑّ۪ﻲ ُﺣ ْﻜ
ُ ﻓَ َﻔﺮَ ْر
َ ﻤﺎ َو َﺟﻌَﻠ َ ۪ﻨﻲ ﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺮ َﺳ ۪ﻠ
َ ﻜ ْﻢ ﻓَ َﻮ َﻫ
ِ
ِ
ِ
﴾٢٣﴿ ﻴﻦ
َ ﻧ ْﻌ َﻤﺔٌ ﺗ َ ُﻤﻨُّﻬَﺎ َﻋﻠ َ َّﻲ اَ ْن َﻋﺒ َّ ْﺪ
َ ب ا ْﻟﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ
ُّ ﴾ ﻗَﺎ َل ﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ ُن َو َﻣﺎ َر٢٢﴿ ۜ ت ﺑ َ ۪ﻨ ٓﻲ ا ْﺳ َﺮٓﺍٔﻳ۪ َﻞ
ِ
ِ
ِ ﺎل َرب اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
ِ ﺍﻻ َْر
ﺎل ﻟ ِ َﻤ ْﻦ َﺣ ْﻮﻟ َُـﻪ ٓ اَ َﻻ
ْ ﺍت َو
َ َ﴾ ﻗ٢٤﴿ ﻴﻦ
َ ض َو َﻣﺎ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ َﻤﺎ ۜ ا ْن ُﻛ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ُﻣﻮﻗ ۪ﻨ
ُّ َ َﻗ
َّ
ﺎل اِ َّن َر ُﺳﻮﻟَﻜُ ُﻢ اﻟ َّـ ۪ﺬ ٓي اُ ْر ِﺳ َﻞ
ْ ب ٰاﺑَٓﺎﺋِﻜُ ُﻢ
َ َ﴾ ﻗ٢٦﴿ ﻴﻦ
َ َ﴾ ﻗ٢٥﴿ ﻮن
َ ﺗ َ ْﺴﺘَ ِﻤ ُﻌ
َ اﻻ ََّو ۪ﻟ
ُّ ﺎل َرﺑُّﻜُ ْﻢ َو َر
ِ ِب ا ْﻟ َﻤ ْﺸﺮِ ِق َوﺍ ْﻟ َﻤ ْﻐﺮ
﴾٢٨﴿ ﻮن
ُ اِﻟ َْﻴ
َ َ﴾ ﻗ٢٧﴿ ﻮن
َ ُ ب َو َﻣﺎ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ َﻤﺎ ۜ اِ ْن ُﻛ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ﺗ َ ْﻌ ِﻘﻠ
ٌ ﻜ ْﻢ ﻟ ََﻤ ْﺠ ُﻨ
ُّ ﺎل َر
ِ َ َّ ت اِﻟٰﻬﺎ ﻏَﻴﺮ۪ي َﻻ َﺟﻌﻠَﻨ
ِ َ َﻗ
ﻚ ﺑ ِ َﺸ ْﻲ ٍء
َ َ﴾ ﻗ٢٩﴿ ﻴﻦ
َ ُﺎل اَ َوﻟ َْﻮ ِﺟ ْﺌﺘ
َ ﻚ ﻣ َﻦ ا ْﻟ َﻤ ْﺴ ُﺠﻮ ۪ﻧ
َ ْ
ْ ً َ ﺎل ﻟ َﺌ ِﻦ اﺗ َّ َﺨ ْﺬ

ِ
ِ ﺖ ِﻣ َﻦ اﻟﺼ
ِ ﴾ ﻗَﺎ َل ﻓَ ْﺄ٣٠﴿ ﻣﺒ۪ ﻴ ٍﻦ
ۚ ﻴﻦ
َ ت ﺑ ِ ۪ﻪ ٓ اِ ْن ُﻛ ْﻨ
ٌ َﺎه ﻓَﺎِذَا ﻫ َﻲ ﺛُ ْﻌﺒ
َ ﺎد ۪ﻗ
ٌ ۪ﺎن ُﻣﺒ
ُ ﴾ ﻓَﺎ َ ْﻟ ٰﻘﻰ َﻋ َﺼ٣١﴿ ﻴﻦ
ُ
َّ
﴾٣٣﴿ ۟ ٓﺎء ﻟِﻠﻨَّﺎﻇِ ۪ﺮ َﻦ
َ ﴾ َوﻧ َ َﺰعَ ﻳ َ َﺪ ُه ﻓَﺎِذَا ﻫِ َﻲ ﺑ َ ْﻴ٣٢﴿
ُ ﻀ

[3622] Meâl-i Şerîfi
Bir vakit de Rabbin Mûsâ’ya nidâ buyurdu: “Git o zâlim kavme” dedi
(10), “Firavun kavmine, daha sakınmayacaklar mı?” (11). “Yâ Rab!”
dedi, “doğrusu ben korkarım ki beni tekzib ederler (12) ve göğsüm
daralır, dilim açılmaz, onun için Hârûn’a da risalet ver (13). Hem
onlara üzerimde bir günah var, ondan dolayı korkarım ki hemen beni
öldürürler” (14). “Hayır” buyurdu, “haydi ikiniz bir âyetlerimizle
gidin, her hâlde Biz sizinle beraberiz, dinliyoruzdur (15). Haydin
Firavun’a varın da deyin: ‘İnan biz, Rabbü’l-âlemîn’in resûlüyüz (16).
Benî İsrâil’i bizimle beraber salıver’” (17). “Â” dedi, “seni çocukken
bizde büyütmedik mi? Hem bizde ömründen senelerce kaldın (18) hem
de o yaptığın fiili yaptın, o hâlde sen o nankör kâfirlerdensin” (19). “O
vakit” dedi, “o fiili yaptım şaşkınlardandım (20). Onun üzerine vaktâ ki
sizden korktum, içinizden kaçtım, derken Rabbim bana hüküm ihsan
buyurdu ve beni mürselînden kıldı (21). O başıma kaktığın bir nimet de
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Benî İsrâil’i kul, köle edinmiş olmandır” (22). Firavun “Rabbü’l-âlemîn
de nedir?” dedi1 (23). “Göklerin ve yerin ve bütün aralarındakilerin
Rabbi, eğer ehl-i yakīn iseniz” dedi (24). Etrafındakilere “dinlemez
misiniz?” dedi (25). “Rabbiniz2 ve evvelki atalarınızın Rabbi” dedi
(26). “Her hâlde size gönderilmiş olan resûlünüz mutlak mecnun” dedi
(27). “Maşrık ve mağribin ve bütün aralarındakilerin Rabbi, eğer siz
âkil iseniz” dedi (28). “Yemin ederim ki” dedi, “eğer benden başka bir
ilâh tutarsan seni mutlak ve muhakkak zindandakilerden ederim”3
(29). “Ya” dedi, “sana apaçık isbat edecek bir şey getirdimse de mi?”
(30). “Haydi” dedi, “getir onu bakayım sâdıklardan isen” (31). Bunun
üzerine asâsını bırakıverdi, apaçık bir ejderha kesiliverdi (32). Bir de
elini çekti çıkardı, o da bakanlara bembeyaz oluverdi (33).
[3623] {ﺐ
َ Onlara üzerimde bir günah var A Sûre-i
ٌ }وﻟ َُﻬ ْﻢ َﻋﻠ َ َّﻲ ذ َ ْﻧ
Kasas’ta geleceği üzere kazârâ kıptîyi öldürmüştü. “Zenb” tâbiri
onların zu‘muna nazarandır. {ﺎف اَ ْن ﻳ َ ْﻘﺘُﻠُﻮ ِن
ُ  }ﻓَﺎ َ َﺧOnun için hemen
beni öldürüvermelerinden korkarım A risaleti edâ etmeden evvel
ِ
katlolunmaktan korkuyor. {ﻴﻦ
َ ب ا ْﻟﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ
ُّ  }ﻗَﺎ َل ﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ ُن َو َﻣﺎ َرA “Rabbü’lâlemîn’in resûlüyüz” denildiği için Firavun “hem O4 Rabbü’l-âlemîn
nedir?” diyor.  َﻣﺎile sual mâhiyetten sualdir. “Mâhiyet” kelimesi ’ﻣﺎya
َ
nisbettendir, yani  َﻣﺎsuâline verilecek cevaptır. Demek ki Firavun bu
sual ile Rabbü’l-âlemîn’in mâhiyetini sormuş oluyor. Bir şeyin mâhiyeti
ise emsâliyle beraber müşterek oldukları hakīkat-i külliyedir. “Fülanın
mâhiyeti nedir?” denildiği zaman, “ona şerîkleriyle beraber ne denilir?
Nevi veya cinsi nedir?” denilmiş olur. Hâlbuki Allah teâlâ’nın şerîki,
misli, nazîri muhal olduğundan O’na mâhiyet tasavvur olunamaz. Onun
için Hazret-i Mûsâ cevapta üslûb-i hakîm denilen tarzı iltizam edip
yalnız “Rabbü’l-âlemîn” ismini mefhûmuyla tasavvur ettirmek üzere
ِ
ِ
ِ ﺎل َرب اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
ِ ﺍﻻ َْر
“âlemîn”i tefsir ederek {ﻴﻦ
ْ ﺍت َو
َ ض َو َﻣﺎ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ َﻤﺎ ۜ ا ْن ﻛُ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ُﻣﻮﻗ ۪ﻨ
ُّ َ َ}ﻗ
َّ
1
2
3
4

H: “Firavun ‘Hem Rabbü’l-âlemîn nedir?’ dedi”.
M ve B: “Rabbınızın”.
H +“dedi”.
B -“O”.
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“semâvât ve Arz’ın ve bütün aralarındakilerin Rabbi, eğer îkāna ehil
iseniz” dedi A yani îkāna ehil değil iseniz anlamazsınız. Fakat eşyâyı
tahkik etmiş, sebepsiz bir hâdise olamayacağına bir yakīn edinmiş iseniz
bilirsiniz ki bu üstünüzdeki semâvât ve altınızdaki Arz ile aralarındaki
bütün bu mahsüsât hudûsları, ta‘addüdleri, teşekkülleri, tegayyürleri ve
bütün nizâm-ı tehavvülleri ile bir rabbin taht-ı hüküm ve terbiyesinde
bulunduğuna ve bütün mümkinâtın fevkinde olan O Vâcibü’l-vücûd’un
şerîki olamayacağından nefs-i mâhiyetiyle târif olunamayıp ancak âsâr-ı
zâhiresiyle bilinebileceğine yakīn hâsıl ederdiniz. Bu cevâba karşı Firavun
{ﻮن
َ  }ﻗَﺎ َل ﻟ ِ َﻤ ْﻦ َﺣ ْﻮﻟ َُـﻪ ٓ اَ َﻻ ﺗ َ ْﺴﺘَ ِﻤ ُﻌetrafındakilere [3624] “dinlemez misiniz” dedi A
“bakın bakın ben ne soruyorum o1 nasıl cevap veriyor” demek istiyor ve
ihtimal ki tabiatın rabbe ihtiyâcını kabul etmiyordu. Onun için Mûsâ
{ﻴﻦ
ْ ب ٰاﺑَٓﺎﺋِﻜُ ُﻢ
َ اﻻ ََّو ۪ﻟ
َ “Rabbiniz ve evvelki atalarınızın Rabbi” dedi. A
ُّ }رﺑُّﻜُ ْﻢ َو َر
Tabiat üzerinde mutasarrıf olan, bununla beraber hükûmete ihtiyaçları
mâlum bulunan zevi’l-ukūlün bâriz olan delâletini ileri sürdü ki “âlemîn”
mefhûmunun rüknü bulunuyordu. Bunu “sizin ve atalarınızın” diye
hitab ve izâfetle ifade etmesi de daha ziyade müessir ve vâzıh olmak
içindir. Çünkü “sizin Rabbiniz” demekle kendi ihtiyaçlarını göstermiş
oluyor. Ve “evvelki atalarınız” demekle de beşeriyetin fânîliğini anlatarak
gururlarını kırmış bulunuyor. Bununla beraber zevi’l-ukūl hayyizinde
göstermekle kendilerine bir şeref de izâfe eyliyordu. Buna mukabil
Firavun yine etrafındakilere hitâben {ﻮن
ُ ﻜ ُﻢ اﻟ َّـ ۪ﺬ ٓي ُا ْر ِﺳ َﻞ اِﻟ َْﻴ
ُ َ }ﻗَﺎ َل اِ َّن َر ُﺳﻮﻟ
ٌ ﻜ ْﻢ ﻟ ََﻤ ْﺠ ُﻨ
“her hâlde size gönderilmiş olan resûlünüz mutlak mecnun” dedi. A Bu
suretle “resûlünüz” demesi belli ki bir istihzâ oluyordu. İşte firavunluk
taslayanların hepsi de ilâhîlere böyle mecnun derler, alay ederler.
Bidâyeten yumuşaklıkla hakîmâne idâre-i kelâm eden Mûsâ, bu inad ve
tecavüze karşı yine evvelki kelâmını tefsir ederek misliyle mukabele etti
ِ ِب ا ْﻟ َﻤ ْﺸﺮِ ِق َوﺍ ْﻟ َﻤ ْﻐﺮ
{ﻮن
َ ُ ب َو َﻣﺎ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ َﻤﺎ ۜ اِ ْن ﻛُ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ﺗ َ ْﻌ ِﻘﻠ
ُّ “ }ﻗَﺎ َل َرo maşrık ve mağribin ve
bütün aralarındakilerin rabbi, eğer siz âkil iseniz” dedi. A Yani her gün
görüldüğü üzere Güneş’i doğdurup batıran, o maşrık ve mağribi tâyin
1

B -“o”.
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eden ve değiştiren ve bu suretle ecrâmı hareket ettirerek bütün kâinâtı
idare eden, hepsinin üzerinde hüküm süren, hepsinin sâhip ve mâliki
O, eğer siz âkil olsanız bunu anlardınız. O maşrık ve mağribin rabbi
]bizi parlatıp sizi dulundurmaya (batırmaya) kādir ve şerîkten [3625
münezzeh olduğunu anlardınız da “o nedir” diye sormazdınız. Bu defa
ﻚ da Firavun münakaşadan tehdide geçerek
}ﻗَ َ
ت اِﻟ ًٰﻬﺎ ﻏَ ْﻴﺮ۪ي َﻻ َْﺟﻌَﻠَﻨ َّ َ
ﺎل ﻟ َِﺌ ِﻦ اﺗ َّ َﺨ ْﺬ َ
ِ
ﻴﻦ{
 “kasem ederim ki” dedi, “eğer benden başka bir ilâhﻣ َﻦ ا ْﻟﻤَ ْﺴ ُﺠﻮ ۪ﻧ َ
”ittihaz edersen seni mutlak ve muhakkak o zindandakilerden ederim
A “zindana atarım” yerinde bu tâbiri kullanması o zindandakilerin
hâlindeki fecaati bilhassa hatırlatmak içindir.

ﺎل ﻟ ِ ْﻠ َﻤ َﻸِ َﺣﻮﻟ َُـﻪ ٓ اِ َّن ٰﻫ َﺬا ﻟ َﺴ ِ
ﻜ ْﻢ ﺑ ِ ِﺴ ْﺤﺮِ ۪هۗ ﻓَ َﻤﺎذَا
ﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ اَ ْر ِﺿ ُ
ﻴﻢ ۙ ﴿ ﴾٣٤ﻳُ ۪ﺮ ُﺪ اَ ْن ﻳُ ْﺨﺮِ َﺟ ُ
ﻗَ َ
ﺎﺣ ٌﺮ َﻋ ۪ﻠ ٌ
ْ
َ

ٓ
ﺚ ﻓِﻲ ا ْﻟ َﻤ َﺪٓاﺋ ِ ِﻦ َﺣ ِ
ﺎﺷ ۪ﺮ َﻦ ۙ ﴿ ﴾٣٦ﻳ َ ْﺄﺗُﻮ َك ﺑِﻜُ ّ ِﻞ َﺳ َّﺤﺎرٍ
ﺍﺑﻌَ ْ
ﺗ َ ْﺄ ُﻣ ُﺮ َ
ﺎه َو ْ
ون ﴿ ﴾٣٥ﻗَﺎﻟُﻮﺍ اَ ْر ِﺟ ْﻪ َوﺍ َ َﺧ ُ

ﻋ ۪ﻠﻴ ٍﻢ ﴿ ﴾٣٧ﻓَﺠ ِﻤﻊَ اﻟﺴ َﺤ َﺮ ُ ﻟ ِ ۪ﻤﻴ َﻘ ِ
ﺎت ﻳ َ ْﻮ ٍم َﻣ ْﻌﻠُﻮ ٍم ۙ ﴿َ ﴾٣٨و ۪ﻗﻴ َﻞ ﻟِﻠﻨ َّ ِ
ﻮن ۙ
ﺎس َﻫ ْﻞ اَ ْﻧ ُﺘ ْﻢ ُﻣ ْﺠﺘَ ِﻤ ُﻌ َ
َ
ُ
َّ
ِ
ِ
اﻟﺴ َﺤ َﺮ ُ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﻟ ِ ِﻔ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن
اﻟﺴ َﺤ َﺮ َ ا ْن ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ُﻫ ُﻢ ا ْﻟﻐَﺎﻟﺒ۪ َ
ﻴﻦ ﴿ ﴾٤٠ﻓَﻠَﻤَّﺎ َﺟٓﺎءَ َّ
﴿ ﴾٣٩ﻟ َﻌَﻠ َّﻨَﺎ ﻧَﺘ َّ ِﺒ ُﻊ َّ
اَﺋِﻦ ﻟ َﻨﺎ َﻻ َﺟﺮﺍ اِن ُﻛﻨَّﺎ ﻧَﺤﻦ ا ْﻟﻐَﺎﻟِﺒ۪ ﻴﻦ ﴿ ﴾٤١ﻗَﺎ َل ﻧَﻌﻢ و ِﺍﻧ َّ ُ ِ
ﺎل
۪ﻴﻦ ﴿ ﴾٤٢ﻗَ َ
َّ َ ْ ً ْ
ﻜ ْﻢ ا ًذا ﻟ َِﻤ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ َﻘﺮَّﺑ َ
َْ َ
َ
ْ ُ
ﻮن ﴿ ﴾٤٣ﻓَﺎ َ ْﻟﻘَ ْﻮﺍ ِﺣﺒَﺎﻟ َُﻬ ْﻢ َو ِﻋ ِﺼﻴ َّ ُﻬ ْﻢ َوﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺑِﻌِﺰَّةِ ﻓِ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن اِﻧَّﺎ
ﻮﺳٓﻰ اَ ْﻟ ُﻘﻮﺍ َﻣٓﺎ اَ ْﻧﺘُ ْﻢ ُﻣ ْﻠ ُﻘ َ
ﻟ َُﻬ ْﻢ ُﻣ ٰ
ِ
ِ
ﻒ َﻣﺎ ﻳ َ ْﺄﻓِ ُ
اﻟﺴ َﺤ َﺮ ُ
ﻜ َ
ﻟ َﻨَ ْﺤ ُﻦ ا ْﻟﻐَﺎﻟ ِ ُﺒ َ
ﺎه ﻓَﺎِذَا ﻫ َﻲ ﺗ َ ْﻠ َﻘ ُ
ﻮﺳﻰ َﻋ َﺼ ُ
ﻮن ۚ ﴿ ﴾٤٥ﻓَﺎ ُ ْﻟﻘ َﻲ َّ
ﻮن ﴿ ﴾٤٤ﻓَﺎ َ ْﻟ ٰﻘﻰ ُﻣ ٰ
ﻴﻦ ۙ ﴿َ ﴾٤٧ر ِ
ﻳﻦ ۙ ﴿ ﴾٤٦ﻗَﺎﻟُٓﻮﺍ ٰا َﻣﻨَّﺎ ﺑ ِ َﺮ ِ
ون ﴿ ﴾٤٨ﻗَﺎ َل ٰا َﻣ ْﻨﺘُ ْﻢ
ﻮﺳﻰ َو ٰﻫ ُﺮ َ
ب ا ْﻟﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ َ
َﺳﺎ ِﺟ ۪ﺪ َ
ب ُﻣ ٰ
ّ
ّ
ﻟ َﻪ ﻗَﺒ َﻞ اَن ٰاذ َ َن ﻟ َ ُ ِ
ﻜ ُﻢ ِ
ﻜ ْﻢ
ﻴﺮ ُﻛ ُﻢ اﻟ َّ۪ﺬي َﻋﻠ ََّﻤ ُ
ﻮن ۜ َﻻُﻗَ ِﻄّﻌَ َّﻦ اَ ْﻳ ِﺪﻳ َ ُ
ف ﺗ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ َ
اﻟﺴ ْﺤ َﺮ ۚ ﻓَﻠ َ َﺴ ْﻮ َ
ُ ْ ْ
ﻜ ْﻢ ۚ اﻧ َّ ُﻪ ﻟَﻜَﺒ۪ ُ
ّ
ِ ِ ٍ
ﻮن ۚ
ﺿ ْﻴ َﺮ ۘ اِﻧَّٓﺎ اِﻟٰﻰ َرﺑِّﻨَﺎ ُﻣ ْﻨﻘَﻠِ ُﺒ َ
ﻴﻦ ﴿ ﴾٤٩ﻗَﺎﻟُﻮﺍ َﻻ َ
ﺻﻠِّﺒَﻨَّﻜُ ْﻢ اَ ْﺟ َﻤ ۪ﻌ َ
َوﺍ َ ْر ُﺟﻠَﻜُ ْﻢ ﻣ ْﻦ ﺧ َﻼف َو َﻻ ُ َ

ِ
ِ
ﻴﻦ ۜ ۟﴿َ ﴾٥١وﺍ َ ْو َﺣ ْﻴﻨَ ٓﺎ اِﻟٰﻰ
﴿ ﴾٥٠اﻧَّﺎ ﻧ َ ْﻄ َﻤ ُﻊ اَ ْن ﻳ َ ْﻐ ِﻔ َﺮ ﻟ َﻨَﺎ َرﺑُّﻨَﺎ َﺧﻄ َﺎﻳَﺎﻧ َ ٓﺎ اَ ْن ُﻛﻨَّٓﺎ اَ َّو َل ا ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ َ

ﻮن ﴿ ﴾٥٢ﻓَﺎ َرﺳ َﻞ ﻓِﺮ َﻋﻮ ُن ﻓِﻲ ا ْﻟ َﻤ َﺪٓاﺋ ِ ِﻦ َﺣ ِ
ﺎﺷ ۪ﺮ َﻦ ۚ ﴿﴾٥٣
ﻮﺳٓﻰ اَ ْن اَ ْﺳﺮِ ﺑِﻌِﺒَ ۪ﺎد ٓي اِﻧَّﻜُ ْﻢ ُﻣﺘَّﺒَ ُﻌ َ
ْ َ ْ ْ
ُﻣ ٰ

ِ
ﻮن ۙ ﴿َ ﴾٥٥و ِﺍﻧَّﺎ ﻟ ََﺠ ۪ﻤﻴﻊ َﺣ ِ
ون ۜ ﴿﴾٥٦
ﺎذ ُر َ
ﻮن ۙ ﴿َ ﴾٥٤وﺍﻧ َّ ُﻬ ْﻢ ﻟ َﻨَﺎ ﻟ َـﻐَ ٓﺎﺋِﻈ ُ َ
اِ َّن ٰﻫ ٓ ُﺆ َ ٓ۬ﻻ ِء ﻟ َِﺸ ْﺮ ِذ َﻣﺔٌ ﻗَ ۪ﻠﻴﻠُ َ
ٌ
ﺎﻫ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َﺟﻨ َّ ٍ
ﺎﻫﺎ ﺑ َ ۪ﻨ ٓﻲ
ﺎت َو ُﻋ ُﻴﻮ ٍنۙ ﴿َ ﴾٥٧وﻛُ ُﻨﻮزٍ َو َﻣﻘَﺎ ٍم ﻛَ ۪ﺮ ٍﻢ ۙ ﴿ ﴾٥٨ﻛَ ٰﺬﻟ ِ َ
ﻚۜ َوﺍ َ ْو َر ْﺛﻨَ َ
ﻓَﺎ َ ْﺧ َﺮ ْﺟﻨَ ُ
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ِ
ِ
ﻮﺳٓﻰ اِﻧَّﺎ
َ َ ﴾ ﻓَﻠَﻤَّﺎ ﺗ٦٠﴿ ﻴﻦ
َ ﻮﻫ ْﻢ ُﻣ ْﺸﺮِ ۪ﻗ
ُ ﴾ ﻓَﺎ َ ْﺗﺒَ ُﻌ٥٩﴿ ۚا ْﺳ َﺮٓﺍٔﻳ۪ َﻞ
ٰ ﺎب ُﻣ
ُ ـﺮٓﺍءَ ا ْﻟ َﺠ ْﻤﻌَﺎن ﻗَﺎ َل اَ ْﺻ َﺤ

ِ
ِ ِ
ب
َ َ﴾ ﻗ٦١﴿ ۚ ﻮن
َ ُﻟ َُﻤ ْﺪ َرﻛ
ْ ﻮﺳٓﻰ اَ ِن
ٰ ﴾ ﻓَﺎ َْو َﺣ ْﻴﻨَ ٓﺎ اﻟٰﻰ ُﻣ٦٢﴿ ﺎل ﻛَ َّﻼ ۚ ا َّن َﻣﻌ َﻲ َرﺑّ۪ﻲ َﺳﻴَ ْﻬ ۪ﺪﻳ ِﻦ
ْ ِاﺿﺮ
﴾٦٤﴿ ۚ اﻻٰ َﺧ ۪ﺮ َﻦ
ْ َّ﴾ َوﺍ َ ْزﻟ َ ْﻔﻨَﺎ ﺛَﻢ٦٣﴿ ۚﺎن ُﻛ ُّﻞ ﻓِ ْﺮ ٍق ﻛَﺎﻟﻄ َّْﻮ ِد ا ْﻟﻌَ ۪ﻈﻴ ِﻢ
َ َﺎﻧ َﻔﻠ َ َﻖ ﻓَﻜ
ْ َﺑِﻌَ َﺼﺎ َك ا ْﻟﺒَ ْﺤ َﺮ ۜ ﻓ

ﻚ َﻻٰﻳَﺔ ً ۜ َو َﻣﺎ
ْ ﴾ ﺛُﻢَّ اَ ْﻏ َﺮ ْﻗﻨَﺎ٦٥﴿ ۚ ﻴﻦ
َ ِ ﴾ اِ َّن ۪ﻓﻲ ٰذﻟ٦٦﴿ ۜ اﻻٰ َﺧ ۪ﺮ َﻦ
َ ﻮﺳﻰ َو َﻣ ْﻦ َﻣﻌَ ُﻪ ٓ اَ ْﺟ َﻤ ۪ﻌ
ٰ َوﺍ َ ْﻧ َﺠ ْﻴﻨَﺎ ُﻣ
ِ
ِ
﴾٦٨﴿ ۟ ﻴﻢ
َ َّ ﴾ َوﺍ َّن َرﺑ٦٧﴿ ﻴﻦ
َ َﻛ
ُ ۪ﻳﺰ اﻟﺮَّ ۪ﺣ
َ ﺎن اَכْﺜَ ُﺮ ُﻫ ْﻢ ُﻣ ْﺆﻣ ۪ﻨ
ُ ﻚ ﻟ َُﻬ َﻮ ا ْﻟﻌَﺰ

[3627] Meâl-i Şerîfi
Etrafındaki cemiyete “bu” dedi, “her hâlde bilgiç bir sihirbaz
(34). Sihriyle sizi yerinizden çıkarmak istiyor, binâenʿaleyh ne
emredersiniz?” (35). “Bunu ve kardeşini” dediler, “eğle, şehirlere de
derleyiciler1 yolla (36). Bütün bilgiç sihirbazları sana2 getirsinler”
(37). Bu suretle mâlum bir gün mîkāt tâyin olunarak sihirbazlar cemʿ
olundu (38). Ve halka “siz toplu musunuz?” denildi (39). “Sanırız
bizler sihirbazlara tâbiʿ olacağız, şayet onlar olursa gālibler” (40).
Derken vaktâ ki sihirbazlar geldiler, Firavun’a “elbette biz gālib gelirsek
bize mutlak ecir var ya?” dediler (41). “Evet” dedi, “hem siz o vakit
muhakkak mukarrebîndensiniz” (42). Mûsâ onlara “atın” dedi, “siz
ne atacaksanız”3 (43). Hemen iplerini ve sopalarını ortaya attılar
ve “Firavun’un izzeti hakkı için elbette biz gālibiz, şüphesiz” dediler
(44). Mûsâ da asâsını koyuverdi, bir de baktılar ki o, her ne dolap
çeviriyorlarsa yutuyor (45). Derhâl sihirbazlar secdeye kapandılar:
(46) “İman ettik Rabbü’l-âlemîn’e (47), Mûsâ ve Hârûn’un Rabbine”
dediler (48). “Ona” dedi, “ben size izin vermeden iman ettiniz. Anlaşıldı
ki o size sihri tâlim eden büyüğünüzmüş, o hâlde mutlak yakında
bileceksiniz, çaresiz ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazına kestireceğim,
hem muhakkak hepinizi çarmıha gerdireceğim” (49). Dediler “zararı
yok, her hâlde biz Rabbimize döneceğiz (50). Her hâlde biz mü’minlerin
1
2
3

H: “sürücüler”.
M ve B -“sana”.
H: “ne atacaksanız siz”.
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evveli olduğumuzdan dolayı Rabbimizin bize mağfiret buyuracağını
ümid ederiz” (51). Hem Mûsâ’ya şu vahyi verdik1: “Kullarımı [3628]
gece yürüt çünkü2 tâkip edileceksiniz” (52). Firavun da şehirlere
asker toplayıcılar gönderdi (53). “Şunlar şüphe yok ki bir şirzime-i
kalîledirler (54). Fakat hakkımızda çok gayz besliyorlar (55). Biz ise3
uyanık ihtiyatlı bir cemiyet bulunuyoruz” diyordu (56). Bu suretle
bunları bostanlardan, pınarlardan (57), hazinelerden ve dilrubâ
makamlardan çıkardık (58). Ve onları Benî İsrâil’e miras kıldık (59).
Derken arkalarına düştüler, Güneş doğmuştu (60). Vaktâ ki iki cemiyet
birbirine göründü, Mûsâ’nın ashâbı “yakalandık” dediler (61). “Hayır
asla” dedi, “Rabbim muhakkak benimledir, bana yolunu gösterecektir”
(62). Bunun üzerine Mûsâ’ya “vur asân ile denize” diye vahy eyledik,
vurunca bir infilâk etti, her bölük koca bir dağ gibi oluverdi (63).
Ötekileri de buraya yanaştırmıştık (64). Mûsâ’yı ve maiyyetindekileri
tamamen necâta çıkardık (65). Sonra da ötekileri gark ettik (66).
Şüphesiz bunda mutlak bir âyet var, öyle iken ekserîsi mü’min olmadı
(67). Ve şüphesiz ki Rabbin O öyle Azîz, öyle Rahîm (68).

ﺎﻣﺎ
َ َ﴾ اِ ْذ ﻗ٦٩﴿ ۢ ََوﺍ ْﺗ ُﻞ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ﻧَﺒَﺎ َ اِ ْﺑ ٰﺮ ۪ﻫﻴﻢ
َ ﺎل ِﻻَﺑ۪ﻴﻪِ َوﻗَ ْﻮ ِﻣ ۪ﻪ َﻣﺎ ﺗ َ ْﻌ ُﺒ ُﺪ
ً َ﴾ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﻧ َ ْﻌ ُﺒ ُﺪ اَ ْﺻﻨ٧٠﴿ ون
﴾٧٣﴿ ون
ُ َ ﴾ اَ ْو ﻳ َ ْﻨ َﻔ ُﻌﻮﻧ٧٢﴿ۙ ﻮن
ُ َ ﺎل َﻫ ْﻞ ﻳ َ ْﺴ َﻤ ُﻌﻮﻧ
َ َ﴾ ﻗ٧١﴿ ﻴﻦ
َ ﻀ ُّﺮ
َ ﻜ ْﻢ اِ ْذ ﺗ َ ْﺪ ُﻋ
ُ َ ﻜ ْﻢ اَ ْو ﻳ
َ ﻓَﻨَﻈ َُّﻞ ﻟ َﻬَﺎ َﻋﺎﻛِ ۪ﻔ
﴾ اَ ْﻧﺘُ ْﻢ٧٥﴿ ۙ ون
َ َ﴾ ﻗ٧٤﴿ ﻮن
َ ِ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺑ َ ْﻞ َو َﺟ ْﺪﻧ َ ٓﺎ ٰاﺑَٓﺎءَﻧَﺎ ﻛَ ٰﺬﻟ
َ ﺎل اَﻓَ َﺮﺍ َ ْﻳﺘُ ْﻢ َﻣﺎ ﻛُ ْﻨﺘُ ْﻢ ﺗ َ ْﻌ ُﺒ ُﺪ
َ ُﻚ ﻳ َ ْﻔﻌَﻠ
ِ
ِ
ُ ٓ َ َو ٰﺍﺑ
َ ﺎؤ ۬ ُﻛ ُﻢ ْاﻻ َ ْﻗ َﺪ ُﻣ
َ ب ا ْﻟﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ
َّ ﴾ ﻓَﺎﻧ َّ ُﻬ ْﻢ َﻋ ُﺪ ٌّو ۪ﻟ ٓﻲ ا َّﻻ َر٧٦﴿ ﻮن
ۙ﴾ اَﻟ َّ۪ﺬي َﺧﻠ َ َﻘ ۪ﻨﻲ ﻓَ ُﻬ َﻮ ﻳ َ ْﻬ ۪ﺪﻳ ِﻦ٧٧﴿ ۙ ﻴﻦ
ِ
﴾ َوﺍﻟ َّ ۪ﺬي ﻳُ ۪ﻤﻴﺘُ ۪ﻨﻲ٨٠﴿ ۖﺖ ﻓَ ُﻬ َﻮ ﻳ َ ْﺸ ۪ﻔﻴ ِﻦ
ْ ِ﴾ َوﺍذَا َﻣﺮ٧٩﴿ ۙ﴾ َوﺍﻟ َّ۪ﺬي ُﻫ َﻮ ﻳُ ْﻄﻌِ ُﻤ ۪ﻨﻲ َو َ ْﺴ ۪ﻘﻴ ِﻦ٧٨﴿
ُ ﺿ
ِ
ِ ﴾ َر٨٢﴿ اﻟﺪﻳ ِ ۜﻦ
ﻤﺎ
ً ﺐ ۪ﻟﻲ ُﺣ ْﻜ
ّ ۪ َ﴾ َوﺍﻟ َّـ ۪ﺬ ٓي اَﻃْ َﻤ ُﻊ اَ ْن ﻳ َ ْﻐﻔ َﺮ ۪ﻟﻲ َﺧ ۪ﻄ ٓﻴٔـَ ۪ﺘﻲ ﻳ َ ْﻮم٨١﴿ ۙﺛُﻢَّ ﻳُ ْﺤﻴ۪ ﻴ ِﻦ
ْ ب َﻫ
ّ
ِ
ِ﴾ َوﺍﺟﻌَ ْﻠ ۪ﻨﻲ ِﻣﻦ َو َرﺛَﺔ٨٤﴿ ۙ ﺎن ِﺻ ْﺪ ٍق ﻓِﻲ ْاﻻ ِٰﺧ ۪ﺮ َﻦ
ِ
َ ﺍﺟﻌَ ْﻞ ۪ﻟﻲ ﻟ ِ َﺴ
َ ﺎﻟﺼﺎﻟ ۪ﺤ
ْ
ْ
ْ ﴾ َو٨٣﴿ ۙ ﻴﻦ
َّ ِ َوﺍ َ ْﻟﺤ ْﻘ ۪ﻨﻲ ﺑ
1
2
3

M: “yerdik”.
B -“çünkü”.
B -“ise”.
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﴾٨٧﴿ ۙ ﻮن
َّ ﺎن ِﻣ َﻦ اﻟ
َ ﴾ َو َﻻ ﺗُ ْﺨﺰِ ۪ﻧﻲ ﻳ َ ْﻮمَ ﻳُ ْﺒﻌَ ُﺜ٨٦﴿ ۙ ﻴﻦ
َ َ﴾ َوﺍ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ِﻻ َ ۪ﺑٓﻲ اِﻧ َّ ُﻪ ﻛ٨٥﴿ ۙ َﺟﻨَّﺔِ اﻟﻨ َّ ۪ﻌﻴ ِﻢ
َ ّﻀٓﺎ ۪ﻟ

ِ
ِ َ﴾ َوﺍُزﻟِﻔ٨٩﴿ ﺐ ﺳ ۪ﻠﻴ ٍﻢ
ۙ ﻴﻦ
ٌ ﻳ َ ْﻮمَ َﻻ ﻳ َ ْﻨﻔَ ُﻊ َﻣ
ّٰ ﴾ اِ َّﻻ َﻣ ْﻦ اَﺗَﻰ٨٨﴿ۙ ﻮن
َ ﺎل َو َﻻ ﺑ َ ُﻨ
َ ﺖ ا ْﻟ َﺠﻨَّﺔُ ﻟ ْﻠ ُﻤﺘ َّ ۪ﻘ
ۜ َ ٍ اﻪﻠﻟ َ ﺑِﻘَ ْﻠ
ْ

ِ ﴾ َوﺑﺮِ َز٩٠﴿
اﻪﻠﻟِ ۜ َﻫ ْﻞ
ّٰ ﴾ ِﻣ ْﻦ دُو ِن٩٢﴿ۙ ون
َ ﴾ َو ۪ﻗﻴ َﻞ ﻟ َُﻬ ْﻢ اَ ْﻳ َﻦ َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ﺗ َ ْﻌ ُﺒ ُﺪ٩١﴿ۙ ﻴﻢ ﻟ ِ ْﻠﻐَﺎ ۪و َﻦ
ُ ت ا ْﻟ َﺠ ۪ﺤ
ُّ

ِ
ِ
ۜ ﻮن
َ ﻴﺲ اَ ْﺟ َﻤ ُﻌ
َ ﻳ َ ْﻨ ُﺼ ُﺮوﻧَﻜُ ْﻢ اَ ْو ﻳ َ ْﻨﺘَ ِﺼ ُﺮ
ُ َ﴾ ﻓَﻜُ ْﺒﻜ ُﺒﻮﺍ ۪ﻓﻴﻬَﺎ ُﻫ ْﻢ َوﺍ ْﻟﻐ٩٣﴿ ۜ ون
َ ﴾ َو ُﺟ ُﻨﻮدُ ا ْﺑ ۪ﻠ٩٤﴿ ۙ ﺎو۫ َن

ﻜ ْﻢ
ُ ﴾ اِ ْذ ﻧُ َﺴ ّ۪ﻮ٩٧﴿ ۙﺿ َﻼ ٍل ُﻣﺒ۪ ﻴ ٍﻦ
ّٰ َ ﴾ ﺗ٩٦﴿ ۙ ﻮن
َ ﺎﻪﻠﻟِ اِ ْن ُﻛﻨَّﺎ ﻟ َ۪ﻔﻲ
َ ﴾ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ َو ُﻫ ْﻢ ۪ﻓﻴﻬَﺎ ﻳ َ ْﺨﺘَ ِﺼ ُﻤ٩٥﴿
ِ
ِ
ِ ﺑ ِ َﺮ
﴾ َو َﻻ١٠٠﴿ ۙ ﻴﻦ
َ ﺿﻠ َّـﻨَ ٓﺎ اِ َّﻻ ا ْﻟ ُﻤ ْﺠﺮِ ُﻣ
َ َ﴾ َو َﻣٓﺎ ا٩٨﴿ ﻴﻦ
َ ﴾ ﻓَ َﻤﺎ ﻟ َﻨَﺎ ﻣ ْﻦ َﺷﺎﻓ ۪ﻌ٩٩﴿ ﻮن
َ ب ا ْﻟﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ
ّ
ِ
ِ َ ﻜ
ﺎن
ُ َ﴾ ﻓَﻠ َ ْﻮ اَ َّن ﻟ َﻨَﺎ ﻛَﺮَّ ً ﻓَﻨ١٠١﴿ ﺻ ۪ﺪﻳ ٍﻖ َﺣ ۪ﻤﻴ ٍﻢ
َ ِ ﴾ اِ َّن ۪ﻓﻲ ٰذﻟ١٠٢﴿ ﻴﻦ
َ َﻚ َﻻٰﻳَﺔ ً ۜ َو َﻣﺎ ﻛ
َ ﻮن ﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ
َ
ِ
ِ
﴾١٠٤﴿ ۟ ﻴﻢ
َ َّ ﴾ َوﺍ َّن َرﺑ١٠٣﴿ ﻴﻦ
ُ ۪ﻳﺰ اﻟﺮَّ ۪ﺣ
َ اَכْﺜَ ُﺮ ُﻫ ْﻢ ُﻣ ْﺆﻣ ۪ﻨ
ُ ﻚ ﻟ َُﻬ َﻮ ا ْﻟﻌَﺰ

[3630] Meâl-i Şerîfi
Onlara İbrâhim’in kıssasını da oku (69). O bir vakit babasına ve
kavmine “siz neye taparsınız?” dedi (70). “Birtakım putlara taparız da”
dediler, “onlar sayesinde toplanırız” (71). “Onlar” dedi, “dua ettiğiniz
vakit işitirler mi? (72). Veya size bir menfaat verir yahut bir zarar ederler
mi?” (73). “Yok” dediler, “atalarımızı bulduk, böyle yapıyorlardı” (74).
“Şimdi” dedi, “gördünüz a o sizin ve eski atalarınızın taptıklarınızı
(75-76). Hep onlar benim düşmanım, ancak O Rabbü’l-âlemîn başka
(77). O ki beni yarattı sonra da bana O hidâyet eder1 (78). Ve O ki,
bana O yedirir, O içirir (79). Hastalandığım vakit de bana O şifa
verir (80). Ve O ki beni öldürür, sonra beni yine diriltir (81). Ve O ki
cezâ günü ben O’nun günahımı af buyurmasını niyaz ederim (82). Yâ
Rab, bana bir hüküm ihsan et ve beni sâlihîne ilhak buyur (83). Ve
bana sonrakiler içinde bir lisân-ı sıdk tahsis eyle (84). Ve beni naʿîm
cennetinin vârislerinden eyle (85). Babama da mağfiret buyur, çünkü
o yanlış gidenlerden idi (86). Ve utandırma beni baʿs olunacakları gün
(87). O gün ki ne mal fâide verir ne oğullar (88). Ancak Allah’a selîm bir
1

B: “verdi”.
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kalb ile varan başka” (89). Hem müttakīler için cennet yaklaştırılmış
(90) azgınlar için de cehennem hortlatılmıştır (91). Ve bunlara “hani
nerede o Allah’ın gayrıdan taptıklarınız? Nasıl, size yardım ediyorlar
veya kendilerini kurtarıyorlar1 mı?” denilmekte (92-93). Ve arkasından
hep onlar ve azgınlar2 o cehennemin içine fırlatılmaktadır (94) ve
bütün o İblis orduları (95). Onun içinde birbirleriyle çekişirlerken
şöyle demektedirler: (96). “Tallahi biz doğrusu açık bir dalâl içinde
imişiz (97). Çünkü sizi Rabbü’l-âlemîn seviyesinde tutuyorduk (98).
Ve bizi hep o [3631] mücrimler şaşırtmıştı (99). Bak şimdi bizim için
ne şefaatçiler var (100) ne de yakın bir sadîk (101). Bari bizim için
geriye bir dönmek olsa idi de mü’minlerden olsa idik” (102) Şüphesiz
bunda mutlak bir âyet var, öyle iken ekserîsi mü’min olmadı (103). Ve
şüphesiz ki Rabbin O öyle Azîz, öyle Rahîm (104).
{اﻻ ِٰﺧ ۪ﺮ َﻦ
ْ ﺎن ِﺻ ْﺪ ٍق ﻓِﻲ
َ ﺍﺟﻌَ ْﻞ ۪ﻟﻲ ﻟ ِ َﺴ
َ “Lisân-ı sıdk” dünyada kıyamete kadar
ْ }و
eseri bâkī kalacak güzel bir nâm, yani bir hüsn-i sıyt, dosdoğru bir zikr-i
cemîl, şaşmaz bir yâd-ı hasen; onun için her ümmet Hazret-i İbrâhim’i
sevegelmiştir. Yahut zürriyetim içinde benim asıl dinimi yenileyecek,
benim gibi sıdk ile tevhîde davet edecek bir sâdık dil ki Muhammed
sallallâhu aleyhi ve sellem’dir. {ﻚ
َ ِ  }اِ َّن ۪ﻓﻲ ٰذﻟŞüphesiz bunda A şu okunan
َ mutlak bir âyet var A yani ibret ve öğüt alınacak,
İbrâhim kıssasında {ً }ﻻٰﻳَﺔ
ders edinilecek büyük bir hüccet ve burhan var.

ﻜ ْﻢ
ُ َ ﴾ اِ ۪ﻧّﻲ ﻟ١٠٦﴿ ۚ ﻮن
َ َ﴾ اِ ْذ ﻗ١٠٥﴿ ۚ ﻴﻦ
َ ﻮح اَ َﻻ ﺗَﺘ َّ ُﻘ
ْ َ ﻛَﺬَّﺑ
َ ﺖ ﻗَ ْﻮ ُم ﻧُﻮ ٍح ۨا ْﻟ ُﻤ ْﺮ َﺳ ۪ﻠ
ٌ ُﻮﻫ ْﻢ ﻧ
ُ ﺎل ﻟ َُﻬ ْﻢ اَ ُﺧ
ِ
ِ ِ
ي
ٌ َر ُﺳ
ّٰ ﴾ ﻓَﺎﺗ َّ ُﻘﻮﺍ١٠٧﴿ ۙ ﻴﻦ
َ ِ﴾ َو َﻣٓﺎ اَ ْﺳٔـَﻠُﻜُ ْﻢ َﻋﻠ َ ْﻴﻪ ﻣ ْﻦ اَ ْﺟﺮٍۚ ا ْن اَ ْﺟﺮ١٠٨﴿ ﻴﻌﻮ ِ ۚن
ُ اﻪﻠﻟ َ َوﺍ َ ۪ﻃ
ٌ ﻮل اَ ۪ﻣ
ِ اِ َّﻻ َﻋﻠٰﻰ َر
ﻚ
َ ﴾ ﻗَﺎﻟُٓﻮﺍ اَﻧُ ْﺆ ِﻣ ُﻦ ﻟ١١٠﴿ ﻴﻌﻮ ِ ۜن
َ ََﻚ َوﺍﺗَّﺒَﻌ
ّٰ ﴾ ﻓَﺎﺗ َّ ُﻘﻮﺍ١٠٩﴿ ۚ ﻴﻦ
َ ب ا ْﻟﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ
ُ اﻪﻠﻟ َ َوﺍ َ ۪ﻃ
ّ
﴾ اِ ْن ِﺣ َﺴﺎﺑُ ُﻬ ْﻢ اِ َّﻻ َﻋﻠٰﻰ َرﺑّ۪ﻲ١١٢﴿ ۚ ﻮن
ْ
َ َ﴾ ﻗ١١١﴿ ۜ ﻮن
َ ُﺎل َو َﻣﺎ ِﻋ ْﻠ ۪ﻤﻲ ﺑ ِ َﻤﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠ
َ ُ اﻻ َْرذَﻟ
ِ
ِ
ِ
﴾١١٥﴿ ۜ ﻴﻦ
َ ﻟ َْﻮ ﺗ َ ْﺸ ُﻌ ُﺮ
َ ﴾ َو َﻣٓﺎ اَﻧَﺎ ۬ ﺑِﻄ َﺎرِ ِد ا ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ١١٣﴿ ۚ ون
ٌ ۪ﻳﺮ ُﻣﺒ
ٌ ﴾ ا ْن اَﻧَﺎ ۬ ا َّﻻ ﻧ َ ۪ﺬ١١٤﴿ ۚ ﻴﻦ

1
2

B: “kurtarabiliyorlar”.
H, M ve B: “ve azgınlar”. Âyetteki ﺎو َ۫ن
ُ َ َوﺍﻟْﻐibaresi mealde atlanmış olup, 91. âyette aynı kelime “azgınlar”
şeklinde tercüme edildiği için “ve azgınlar” ibaresini meale ekledik.
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ِ
ِ
۪ ﻜﻮﻧ َ َّﻦ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ َﻤ ْﺮ ُﺟ
ِ ﺎل َر
ب اِ َّن ﻗَ ْﻮ ۪ﻣﻲ ﻛَﺬَّﺑُﻮ ِ ۚن
ُ َﻮح ﻟَﺘ
َ ﻮﻣ
ُ ُﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﻟ َﺌ ْﻦ ﻟ َْﻢ ﺗ َ ْﻨﺘَﻪ ۬ ﻳَﺎ ﻧ
ّ َ َ﴾ ﻗ١١٦﴿ ۜ ﻴﻦ
ِ
ِ
ﺎه
ً ﴾ ﻓَﺎ ْﻓﺘَ ْﺢ ﺑ َ ْﻴ ۪ﻨﻲ َوﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ ْﻢ ﻓَ ْﺘ١١٧﴿
َ ﺤﺎ َوﻧ َ ّ ِﺠ ۪ﻨﻲ َو َﻣ ْﻦ َﻣﻌِ َﻲ ﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ
ُ َ﴾ ﻓَﺎ َْﻧ َﺠ ْﻴﻨ١١٨﴿ ﻴﻦ
ِ َو َﻣﻦ َﻣﻌَ ُﻪ ﻓِﻲ ا ْﻟ ُﻔ ْﻠ
ۜ ً ﻚ َﻻٰﻳَﺔ
َ ِ ﴾ اِ َّن ۪ﻓﻲ ٰذﻟ١٢٠﴿ ۜ ﻴﻦ
َ ﴾ ﺛُﻢَّ اَ ْﻏ َﺮ ْﻗﻨَﺎ ﺑ َ ْﻌ ُﺪ ا ْﻟﺒَﺎ ۪ﻗ١١٩﴿ ﻚ ا ْﻟ َﻤ ْﺸ ُﺤﻮ ِ ۚن
ْ
ِ
ِ
﴾١٢٢﴿ ۟ ﻴﻢ
َ َّ ﴾ َوﺍ َّن َرﺑ١٢١﴿ ﻴﻦ
َ ََو َﻣﺎ ﻛ
ُ ۪ﻳﺰ اﻟﺮَّ ۪ﺣ
َ ﺎن اَכْﺜَ ُﺮ ُﻫ ْﻢ ُﻣ ْﺆﻣ ۪ﻨ
ُ ﻚ ﻟ َُﻬ َﻮ ا ْﻟﻌَﺰ
[3632] Meâl-i Şerîfi
Nûh kavmi gönderilen resulleri tekzib etti (105). O vakit ki kardeşleri
Nûh onlara1 şöyle demişti: “Siz Allah’tan korkmaz mısınız? (106).
Haberiniz olsun ben size gönderilmiş bir resûlüm, bir emînim (107).
Gelin Allah’tan korkun, bana itaat edin (108). Buna karşı ben sizden
bir ecir de istemiyorum, benim ecrim ancak Rabbü’l-âlemîn’e aittir
(109). Gelin Allah’tan korkun, bana itaat edin” (110). “A” dediler,
“hiç biz sana inanır mıyız? Senin ardına hep o erâzil düşmüş?” (111).
“Benim ne ilmim olabilir?” dedi, “onlar ne yapıyorlarmış (112).
Sizin şuurunuz olsa onların hesâbı ancak Rabbime aittir (113).
Hem ben iman edenleri kovmaya me’mur değilim (114). Ben ancak
açık bir nezîrim” (115). “And ederiz ki” dediler, “eğer vazgeçmezsen
yâ Nûh, mutlak ve muhakkak recm edilenlerden olacaksın” (116).
“Yâ Rab!” dedi, “anlaşıldı ki kavmim beni [3633] tekzib ettiler (117).
Artık benimle onların arasını nasıl ayırt edeceksen et de bana ve
beraberimdeki mü’minlere necat ver” (118). Bunun üzerine Biz de onu
ve beraberindekileri o dolu gemide necâta çıkardık (119). Sonra da
arkasından kalanları gark ettik (120). Şüphesiz bunda mutlak bir âyet
var, öyle iken ekserîsi mü’min olmadı (121). Ve şüphesiz ki Rabbin, O
öyle Azîz, öyle Rahîm (122).
{ﻮح
ٌ ُﻮﻫ ْﻢ ﻧ
ُ  }اَ ُﺧKardeşleri Nûh A yani aynı kavimden olan Nûh.

ۨ
ۙ ﻴﻦ
َ َ﴾ اِ ْذ ﻗ١٢٣﴿ ۚ ﻴﻦ
ٌ ﴾ اِ ۪ﻧّﻲ ﻟَﻜُ ْﻢ َر ُﺳ١٢٤﴿ ۚ ﻮن
َ ﻮﻫ ْﻢ ُﻫﻮدٌ اَ َﻻ ﺗَﺘ َّ ُﻘ
ْ َ ﻛَﺬَّﺑ
َ ﺖ َﻋﺎدٌ ا ْﻟ ُﻤ ْﺮ َﺳ ۪ﻠ
ٌ ﻮل اَ ۪ﻣ
ُ ﺎل ﻟ َُﻬ ْﻢ اَ ُﺧ
ِ
ِ ِ
ِ ي اِ َّﻻ َﻋﻠٰﻰ َر
ب
ُ ُ﴾ َو َﻣٓﺎ اَ ْﺳٔـَﻠ١٢٦﴿ ﻴﻌﻮ ِ ۚن
ّٰ ﴾ ﻓَﺎﺗ َّ ُﻘﻮﺍ١٢٥﴿
َ ِﻜ ْﻢ َﻋﻠ َ ْﻴﻪ ﻣ ْﻦ اَ ْﺟﺮٍۚ ا ْن اَ ْﺟﺮ
ُ اﻪﻠﻟ َ َوﺍ َ ۪ﻃ
ّ

1

B -“onlara”.
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ۚ ون
ُ َّ ون َﻣ َﺼﺎﻧِـﻊَ ﻟ َﻌَﻠ
ُ ِ ﻮن ﺑ
َ ﻜ ْﻢ ﺗ َ ْﺨﻠ ُ ُﺪ
َ ﴾ َوﺗَﺘ َّ ِﺨ ُﺬ١٢٨﴿ ۙ ﻮن
َ ﻜ ّ ِﻞ ۪ر ٍﻊ ٰاﻳَﺔ ً ﺗ َ ْﻌﺒَ ُﺜ
َ ﴾ اَﺗ َ ْﺒ ُﻨ١٢٧﴿ ۜ ﻴﻦ
َ ا ْﻟﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ
ِ
﴾ َوﺍﺗ َّ ُﻘﻮﺍ اﻟ َّـ ۪ﺬ ٓي١٣١﴿ ﻴﻌﻮ ِ ۚن
ّٰ ﴾ ﻓَﺎﺗ َّ ُﻘﻮﺍ١٣٠﴿ ۚ ﴾ َوﺍذَا ﺑَﻄ َْﺸﺘُ ْﻢ ﺑَﻄ َْﺸﺘُ ْﻢ َﺟﺒَّﺎ ۪ر َﻦ١٢٩﴿
ُ اﻪﻠﻟ َ َوﺍ َ ۪ﻃ

ِ
ٍ َّ ﴾ َو َﺟﻨ١٣٣﴿ۙ ﻴﻦ
ﺎف
َ اَ َﻣﺪَّ ُﻛ ْﻢ ﺑ ِ َﻤﺎ ﺗ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ
ُ ﴾ ا ۪ﻧّ ٓﻲ اَ َﺧ١٣٤﴿ ﺎت َو ُﻋ ُﻴﻮ ٍ ۚن
َ ﴾ اَ َﻣﺪَّ ُﻛ ْﻢ ﺑِﺎ َْﻧﻌَﺎ ٍم َوﺑ َ ۪ﻨ١٣٢﴿ ۚ ﻮن
ِ ﺖ اَ ْم ﻟ َْﻢ ﺗَﻜُﻦ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ َﻮ
﴾١٣٦﴿ۙ ﻴﻦ
َ ﺍء َﻋﻠ َ ْﻴﻨَ ٓﺎ اَ َو َﻋ ْﻈ
َ ﺍﻋ ۪ﻈ
ْ
ٌ ٓ ﴾ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ َﺳ َﻮ١٣٥﴿ ۜاب ﻳ َ ْﻮ ٍم َﻋ ۪ﻈﻴ ٍﻢ
َ َﻋﻠ َ ْﻴﻜُ ْﻢ َﻋ َﺬ
ِ
ِ
ﻚ
َ ِ ﺎﻫ ْﻢ ۜ اِ َّن ۪ﻓﻲ ٰذﻟ
َ ﴾ َو َﻣﺎ ﻧ َ ْﺤ ُﻦ ﺑ ِ ُﻤﻌَﺬَّﺑ١٣٧﴿ ۙ ﻴﻦ
َ ا ْن ٰﻫ َﺬٓا ا َّﻻ ُﺧﻠ ُ ُﻖ ْاﻻ ََّو ۪ﻟ
ُ َﻮه ﻓَﺎ َْﻫﻠَ ْﻜﻨ
ُ ُ﴾ ﻓَﻜَﺬَّﺑ١٣٨﴿ ۚ ۪ﻴﻦ
ِ
ِ
﴾١٤٠﴿ ۟ ﻴﻢ
َ َّ ﴾ َوﺍ َّن َرﺑ١٣٩﴿ ﻴﻦ
َ ََﻻٰﻳَﺔ ً ۜ َو َﻣﺎ ﻛ
ُ ۪ﻳﺰ اﻟﺮَّ ۪ﺣ
َ ﺎن اَכْﺜَ ُﺮ ُﻫ ْﻢ ُﻣ ْﺆﻣ ۪ﻨ
ُ ﻚ ﻟ َُﻬ َﻮ ا ْﻟﻌَﺰ
[3634] Meâl-i Şerîfi
Âd, gönderilen resulleri tekzib etti (123). O vakit ki kardeşleri Hûd
onlara demişti: “Siz Allah’tan korkmaz mısınız? (124). Haberiniz
olsun ki ben size gönderilmiş bir resûlüm, emînim (125). Gelin
Allah’tan korkun ve bana itaat edin (126). Buna karşı ben sizden bir
ecir de istemiyorum, benim ecrim ancak Rabbü’l-âlemîn’e aittir (127).
Siz her tepeye bir alâmet binâ eder eğlenir misiniz? (128). Birtakım
masnûʿât da ediniyorsunuz ki sanki muhalled kalacaksınız (129).
Hem tuttuğunuz vakit merhametsiz, cebbarcasına tutuyorsunuz (130).
Artık Allah’tan korkun ve bana itaat edin (131). O Allah’tan korkun ki
size o bildiğiniz şeylerle imdad buyordu (132). Enʿâm, oğullar, cennet
gibi bağlar, bahçeler, menbalar ile size imdad buyurmakta (133-134).
Cidden ben size büyük bir günün azâbından korkuyorum” (135).
“Sen” dediler, “ha vaaz etmişsin ha vaaz edenlerden olmamışsın bizce
müsâvîdir (136). Bu sırf eskilerin âdeti (137). Biz taʿzîb olunmayız”
(138) diye onu tekzib ettiler de kendilerini helâk ediverdik. Şüphesiz
bunda mutlak bir âyet var, öyle iken ekserîsi mü’min olmadı (139). Ve
şüphesiz ki Rabbin O, öyle Azîz öyle Rahîm (140).
{ }ﺑِﻜُ ّ ِﻞ ۪ر ٍﻊHer yüksek mevki, tepe {ً  } ٰاﻳَﺔalâmet A burada büyük saray
ve yüksek köşk gibi ifrâd-ı1 bina mânasına {ﻮن
َ  }ﺗ َ ْﻌﺒَ ُﺜoynuyorsunuz A
1

M ve B: “ifrat”.
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abes, hakīkī veya hükmî bir fâidesi olmayan oyun ve eğlence gibi boş
şeyler, yani ciddi bir maksad-ı meşrû olmaksınız mücerred binâsıyla
[3635] eğlenmek, iftihar etmek için yapıyorsunuz, yahut oyun yerleri
1
yapıyorsunuz {َ}ﻣ َﺼﺎﻧِـﻊ
َ “Masna‘”ın cem‘i, yahut “masnû‘”un cem‘i,
yani sanathâneler yahut masnû‘ât; bundan anlaşılıyor ki o zaman
sanâyi‘in bir ifratı varmış, cemiyetin hakīkī menâfi‘i, maneviyâtı, ahlâkı
gözetilmeyerek maddî masnû‘ât ile zulm ü cebr yapılıyormuş.

ِ
ﻮل
ٌ ﴾ اِ ۪ﻧّﻲ ﻟَﻜُ ْﻢ رَ ُﺳ١٤٢﴿ ۚ ﻮن
َ ﺻﺎﻟ ِ ٌﺢ اَ َﻻ ﺗَﺘ َّ ُﻘ
ْ َ ﻛَﺬَّﺑ
َ ﺖ ﺛ َ ُﻤﻮدُ ا ْﻟ ُﻤ ْﺮ َﺳ ۪ﻠ
ُ ﴾ ا ْذ ﻗَﺎ َل ﻟ َُﻬ ْﻢ اَ ُﺧ١٤١﴿ ۚ ﻴﻦ
َ ﻮﻫ ْﻢ

ِ
ِ ِ
ي اِ َّﻻ َﻋﻠٰﻰ
ّٰ ﴾ ﻓَﺎﺗ َّ ُﻘﻮﺍ١٤٣﴿ ۙ ﻴﻦ
َ ِ﴾ َو َﻣٓﺎ اَ ْﺳٔـَﻠُﻜُ ْﻢ َﻋﻠ َ ْﻴﻪ ﻣ ْﻦ اَ ْﺟﺮٍۚ ا ْن اَ ْﺟﺮ١٤٤﴿ ﻴﻌﻮ ِ ۚن
ُ اﻪﻠﻟ َ َوﺍ َ ۪ﻃ
ٌ اَ ۪ﻣ

ِ
ٍ َّ ﴾ ۪ﻓﻲ َﺟﻨ١٤٦﴿ ۙ ﻴﻦ
ِ َر
﴾١٤٧﴿ ۙﺎت َو ُﻋ ُﻴﻮ ٍن
َ ُ﴾ اَﺗُ ْﺘﺮَﻛ١٤٥﴿ ۜ ﻴﻦ
َ ﻮن ۪ﻓﻲ َﻣﺎ ٰﻫ ُﻬﻨَ ٓﺎ ٰاﻣ ۪ﻨ
َ ب ا ْﻟﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ
ّ

ِ َ ﴾ وﺗَﻨ ِﺤ ُﺘ١٤٨﴿ ۚ وزروع وﻧ َ ْﺨﻞٍ ﻃ َ ْﻠﻌﻬﺎ ﻫ ۪ﻀﻴﻢ
﴾ ﻓَﺎﺗ َّ ُﻘﻮﺍ١٤٩﴿ ۚ ﻴﻦ
ْ َ
ً ﻮن ﻣ َﻦ ا ْﻟ ِﺠﺒَﺎ ِل ﺑُ ُﻴ
ٌ َ َُ
َ ﻮﺗﺎ ﻓَﺎرِ ۪ﻫ
َ ٍ َُُ

ِ اﻻ َْر
ض
ْ ون ﻓِﻲ
ّٰ
َ ﻳﻦ ﻳُ ْﻔ ِﺴ ُﺪ
َ ﴾ اَﻟ َّ ۪ﺬ١٥١﴿ ۙ ﻴﻦ
َ ﻴﻌ ٓﻮﺍ اَ ْﻣﺮَ ا ْﻟ ُﻤ ْﺴﺮِ ۪ﻓ
ُ ﴾ َو َﻻ ﺗُ ۪ﻄ١٥٠﴿ ﻴﻌﻮ ِ ۚن
ُ اﻪﻠﻟ َ َوﺍ َ ۪ﻃ

ِ ٓ
ۚ ﺖ اِ َّﻻ ﺑ َ َﺸ ٌﺮ ِﻣ ْﺜﻠُﻨَﺎ
َ ﴾ َﻣٓﺎ اَ ْﻧ١٥٣﴿ ۚ ﺖ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ َﺴ َّﺤ ۪ﺮ َﻦ
َ ـﻤٓﺎ اَ ْﻧ
َ َو َﻻ ﻳُ ْﺼﻠِ ُﺤ
َ َّ ﴾ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ اﻧ١٥٢﴿ ﻮن
ِ
ِ
ِ ﺖ ِﻣ َﻦ اﻟﺼ
ِ ﻓَ ْﺄ
۪ ِ َ َ﴾ ﻗ١٥٤﴿ ﻴﻦ
َ ت ﺑِﺎٰﻳَﺔٍ اِ ْن ﻛُ ْﻨ
ۚب ﻳ َ ْﻮ ٍم َﻣ ْﻌﻠُﻮ ٍم
َ ﺎد ۪ﻗ
َّ
ُ ب َوﻟَﻜُ ْﻢ ﺷ ْﺮ
ٌ ﺎل ٰﻫﺬه ﻧَﺎﻗَﺔٌ ﻟ َﻬَﺎ ﺷ ْﺮ
ٍ ٓ ِ ﻮﻫﺎ ﺑ
وﻫﺎ ﻓَﺎ َْﺻﺒَ ُﺤﻮﺍ
َ ﴾ ﻓَﻌَ َﻘ ُﺮ١٥٦﴿ اب ﻳ َ ْﻮ ٍم َﻋ ۪ﻈﻴ ٍﻢ
ُ ﺴﻮء ﻓَﻴَ ْﺄ ُﺧ َﺬכ ُْﻢ َﻋ َﺬ
ُ َ ﴾ َو َﻻ ﺗ َ َﻤ ُّﺴ١٥٥﴿
ِ
ِ َﻧ
﴾١٥٨﴿ ﻴﻦ
َ ِ اب اِ َّن ۪ﻓﻲ ٰذﻟ
ۜ ُ ﴾ ﻓَﺎ َ َﺧ َﺬ ُﻫ ُﻢ ا ْﻟﻌَ َﺬ١٥٧﴿ ۙ ﻴﻦ
َ َﻚ َﻻٰﻳَﺔ ً ۜ َو َﻣﺎ ﻛ
َ ﺎن اَכْﺜَ ُﺮ ُﻫ ْﻢ ُﻣ ْﺆﻣ ۪ﻨ
َ ﺎد ۪ﻣ
ِ
﴾١٥٩﴿ ۟ ﻴﻢ
َ َّ َوﺍ َّن َرﺑ
ُ ۪ﻳﺰ اﻟﺮَّ ۪ﺣ
ُ ﻚ ﻟ َُﻬ َﻮ ا ْﻟﻌَﺰ

[3636] Meâl-i Şerîfi
Semûd gönderilen resulleri tekzib etti (141). O vakit ki kardeşleri Sâlih
onlara demişti: “Allah’tan korkmaz mısınız? (142). Haberiniz olsun ki
ben size gönderilmiş bir resûlüm, emînim (143). Gelin Allah’tan korkun
ve bana itaat edin (144). Buna karşı ben sizden bir ecir istemiyorum,
benim ecrim ancak Rabbü’l-âlemîn’e aittir (145). Siz burada emn ü
emân ile bırakılacak mısınız? (146). O cennetler, pınarlar (147), latif
1

M: “Mısnaın”.
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talʿı sarkmış hurmalar, ekinler içinde (148). Ki bir de dağlardan keyifli
keyifli evler yontuyorsunuz (149). Gelin Allah’tan korkun da bana
itaat eyleyin (150). İtaat etmeyin o müsrif kimselerin emrine1 ki (151)
yeryüzünü fesâda verirler de ıslah etmezler” (152). “Sen” dediler, “çok
büyülenmişlerdensin (153). Sen bizim gibi bir beşerden başka nesin?
Haydi bir âyet getir eğer sâdıklardan isen” (154). “Ha” dedi, “işte bir
nâka, ona bir şirb hakkı, size de mâlum bir günün şirb hakkı (155).
Sakın ona bir kötülükle ilişmeyin ki o yüzden sizi büyük bir günün
azâbı yakalar” (156). Derken onu vurdular, fakat nâdim oldular (157).
Çünkü kendilerini azab yakalayıverdi2. Şüphesiz bunda mutlak bir
âyet var, öyle iken ekserîsi mü’min olmadı (158). Ve şüphesiz Rabbin
O, öyle Azîz öyle Rahîm (159).
ِ  }ﻓَ ْﺄHaydi bir âyet getir A yani peygamber olduğuna alâmet
{ٍت ﺑِﺎٰﻳَﺔ
ِ
olacak bir mucize. {ب
ٌ  }ﺷ ْﺮHakk-ı şirb A [3637] Fıkıhta içmek, hayvan
ve tarla sulamak ve kullanmak için su almak hakkı; yalnız içmek için
olana “hakk-ı şefe” (dudak hakkı) denilir. Bir harktan böyle nevbetle
intifâ‘ etmeye “mühâyee” tâbir olunur. Sâlih aleyhisselâm nâka ile kavmi
arasında suyu nevbete koymuştu.3

ٍ ُﺖ ﻗَ ْﻮ ُم ﻟ
ﻜ ْﻢ
ٌ ﻮﻫ ْﻢ ﻟُﻮ
ُ َ ﴾ اِ ۪ﻧّﻲ ﻟ١٦١﴿ ۚ ﻮن
َ َ﴾ اِ ْذ ﻗ١٦٠﴿ ۚ ﻴﻦ
َ ط اَ َﻻ ﺗَﺘ َّ ُﻘ
ْ َ ﻛَﺬَّﺑ
َ ﻮط ۨ ا ْﻟ ُﻤ ْﺮ َﺳ ۪ﻠ
ُ ﺎل ﻟ َُﻬ ْﻢ اَ ُﺧ
ِ
ِ ِ
ي
ٌ َر ُﺳ
ّٰ ﴾ ﻓَﺎﺗ َّ ُﻘﻮﺍ١٦٢﴿ ۙ ﻴﻦ
َ ِ﴾ َو َﻣٓﺎ اَ ْﺳٔـَﻠُﻜُ ْﻢ َﻋﻠ َ ْﻴﻪ ﻣ ْﻦ اَ ْﺟﺮٍۚ ا ْن اَ ْﺟﺮ١٦٣﴿ ﻴﻌﻮ ِ ۚن
ُ اﻪﻠﻟ َ َوﺍ َ ۪ﻃ
ٌ ﻮل اَ ۪ﻣ
ِ َ ﻮن اﻟ ُّﺬכْﺮ
ِ اِ َّﻻ َﻋ ٰﻠﻰ َر
ون َﻣﺎ َﺧﻠ َ َﻖ
َ ﴾ َوﺗ َ َﺬ ُر١٦٥﴿ ۙ ﻴﻦ
َ ُ﴾ اَﺗ َ ْﺄﺗ١٦٤﴿ ۜ ﻴﻦ
َ ﺍن ﻣ َﻦ ا ْﻟﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ
َ
َ ب ا ْﻟﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ
ّ
ط ﻟَﺘَﻜُﻮﻧ َ َّﻦ ِﻣ َﻦ
ُ ﴾ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﻟ َِﺌ ْﻦ ﻟ َْﻢ ﺗ َ ْﻨﺘَﻪِ۬ ﻳَﺎ ﻟُﻮ١٦٦﴿ ون
َ ُﻟَﻜُ ْﻢ َرﺑُّﻜُ ْﻢ ِﻣ ْﻦ اَ ْز َوﺍ ِﺟﻜُ ْﻢ ۜ ﺑ َ ْﻞ اَ ْﻧ ُﺘ ْﻢ ﻗَ ْﻮ ٌم َﻋﺎد

ِ ُ ِ ﺎل اِ ۪ﻧﻲ ﻟِﻌﻤﻠ
ِ ﴾ َر١٦٨﴿ ۜ ﻴﻦ
ﻮن
َ ُب ﻧ َ ّ ِﺠ ۪ﻨﻲ َوﺍ َ ْﻫ ۪ﻠﻲ ِﻣﻤَّﺎ ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠ
َ ﻜ ْﻢ ﻣ َﻦ ا ْﻟ َﻘﺎ ۪ﻟ
َ َ ّ َ َ﴾ ﻗ١٦٧﴿ ﻴﻦ
َ ۪ا ْﻟ ُﻤ ْﺨ َﺮﺟ
ّ
1

2
3

H, M ve B: “İtaat etmeyin o kimselere”. Âyette geçen َ  ا َْﻣﺮَ اﻟ ُْﻤ ْﺴﺮِ ۪ﻓibaresi mealde “o kimselere” şeklinde
tercüme edilmiş olup, “emr” ve “müsrifîn” kelimelerinin sehven tercüme edilmediğini ve Elmalılı’nın
diğer âyetlerde bu iki kelime geçtiğinde Türkçeleştirmeden aynen bıraktığını dikkate alarak, ibareyi
“İtaat etmeyin o müsrif kimselerin emrine” şekline getirmeyi uygun bulduk.
H: “yakalamıştı”.
H -“Sâlih aleyhisselâm nâka ile kavmi arasında suyu nevbete koymuştu”.
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ِ
﴾ ﺛُﻢَّ دَﻣَّ ْﺮﻧَﺎ١٧١﴿ ۚ ﻮزا ﻓِﻲ ا ْﻟﻐَﺎﺑ ِ ۪ﺮ َﻦ
ً ﴾ ا َّﻻ َﻋ ُﺠ١٧٠﴿ ۙ ﻴﻦ
ُ َ ﺎه َوﺍ َ ْﻫﻠ
َ ـﻪ ٓ اَ ْﺟ َﻤ ۪ﻌ
ُ َ﴾ ﻓَﻨَ َّﺠ ْﻴﻨ١٦٩﴿
ْ
ۜ ً ﻚ َﻻٰﻳَﺔ
ۚ ً ﴾ َوﺍ َ ْﻣﻄ َْﺮﻧَﺎ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ َﻣﻄ١٧٢﴿ ۚ اﻻٰ َﺧ ۪ﺮ َﻦ
َ ِ ﴾ اِ َّن ۪ﻓﻲ ٰذﻟ١٧٣﴿ َﺮﺍ ﻓَ َﺴٓﺎءَ َﻣﻄ َُﺮ ا ْﻟ ُﻤ ْﻨ َﺬ ۪ر َﻦ
ِ
ِ
﴾١٧٥﴿ ۟ ﻴﻢ
َ َّ ﴾ َوﺍ َّن َرﺑ١٧٤﴿ ﻴﻦ
َ ََو َﻣﺎ ﻛ
ُ ۪ﻳﺰ اﻟﺮَّ ۪ﺣ
َ ﺎن اَכْﺜَ ُﺮ ُﻫ ْﻢ ُﻣ ْﺆﻣ ۪ﻨ
ُ ﻚ ﻟ َُﻬ َﻮ ا ْﻟﻌَﺰ
[3638] Meâl-i Şerîfi
Lût kavmi gönderilen resulleri tekzib etti (160). O vakit ki kardeşleri Lût
onlara demişti: “Siz Allah’tan korkmaz mısınız? (161). Haberiniz olsun
ben size gönderilmiş bir resûlüm, emînim (162). Gelin Allah’tan korkun
da bana itaat edin (163). Buna karşı ben sizden bir ecir de istemiyorum,
benim ecrim ancak Rabbü’l-âlemîn’e aittir (164). Âlemîn içinden
erkeklere mi gidiyorsunuz, (165) bırakıyorsunuz da sizin için yarattığı
çiftleri? Doğrusu siz insanlıktan çıkmış bir kavimsiniz” (166). “And ederiz
ki” dediler, “vazgeçmezsen yâ Lût, mutlak ve muhakkak çıkarılanlardan
olacaksın” (167). “Ben” dedi, “doğrusu sizin amelinize buğz1 edenlerdenim
(168). Yâ Rab! Beni ve ehlimi bunların amellerinin şu’mundan halâs et”2
(169). Biz de onu ve ehlini tamamen halâs ettik (170). Ancak bir acûze
kaldı (171). Sonra geridekileri hep tedmir eyledik (172). Ve üzerlerine öyle
bir yağmur yağdırdık ki ne fena idi o münzerîn yağmuru (173). Şüphesiz
bunda mutlak3 bir âyet var, öyle iken ekserîsi mü’min olmadı (174). Ve
şüphesiz ki Rabbin O, öyle Azîz öyle Rahîm (175).
{}ﻣﻄ َُﺮ ا ْﻟ ُﻤ ْﻨ َﺬ ۪ر َﻦ
َ Münzerîn yağmuru A inzar edilip de dinlemeyenlerin
başına yağdırılan taş yağmuru.

﴾ اِ ۪ﻧّﻲ١٧٧﴿ ۚ ﻮن
َ َ﴾ اِ ْذ ﻗ١٧٦﴿ ۚ ﻴﻦ
َ ﺐ اَ َﻻ ﺗَﺘ َّ ُﻘ
َ ﺎب ْﻟٔـَ ْﻴﻜَﺔِ ا ْﻟ ُﻤ ْﺮ َﺳ ۪ﻠ
َ ﻛَﺬ
ٌ ﺎل ﻟ َُﻬ ْﻢ ُﺷﻌَ ْﻴ
ُ َّب اَ ْﺻ َﺤ
﴾ َو َﻣٓﺎ اَ ْﺳٔـَﻠُﻜُ ْﻢ َﻋﻠ َ ْﻴﻪِ ِﻣ ْﻦ اَ ْﺟﺮٍۚ اِ ْن١٧٩﴿ ﻴﻌﻮ ِ ۚن
ٌ ﻟَﻜُ ْﻢ َر ُﺳ
ّٰ ﴾ ﻓَﺎﺗ َّ ُﻘﻮﺍ١٧٨﴿ ۙ ﻴﻦ
ُ اﻪﻠﻟ َ َوﺍ َ ۪ﻃ
ٌ ﻮل اَ ۪ﻣ
ِ ي اِ َّﻻ َﻋﻠٰﻰ َر
﴾١٨١﴿ ۚ ﻜﻮﻧُﻮﺍ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺨ ِﺴ ۪ﺮ َﻦ
ُ َ ﴾ اَ ْو ُﻓﻮﺍ ا ْﻟﻜَ ْﻴ َﻞ َو َﻻ ﺗ١٨٠﴿ ۜ ﻴﻦ
َ ب ا ْﻟﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ
َ ِاَ ْﺟﺮ
ّ
1
2
3

H: “nefret”.
H: “Beni ve ehlimi bunların amellerinin şu’mundan halâs et yâ Rab!”.
B -“mutlak”.
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ِ اﻻ َْر
ِ َوزِﻧُﻮﺍ ﺑِﺎ ْﻟ ِﻘﺴﻄ
ض
ْ ﺎس اَ ْﺷﻴَٓﺎءَ ُﻫ ْﻢ َو َﻻ ﺗ َ ْﻌﺜَ ْﻮﺍ ﻓِﻲ
َ َّ ﴾ َو َﻻ ﺗ َ ْﺒ َﺨ ُﺴﻮﺍ اﻟﻨ١٨٢﴿ َۚﺎس ا ْﻟ ُﻤ ْﺴﺘَ ۪ﻘﻴ ِﻢ
ْ

ِ ٓ
ﺖ ِﻣ َﻦ
ْ َ ﴾ َوﺍﺗ َّ ُﻘﻮﺍ اﻟ َّ۪ﺬي َﺧﻠَﻘَﻜُ ْﻢ َوﺍ ْﻟ ِﺠ ِﺒﻠَّﺔ١٨٣﴿ ۚ ﻳﻦ
َ ـﻤٓﺎ اَ ْﻧ
َ َّ ﴾ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ اﻧ١٨٤﴿ ۜ ﻴﻦ
َ اﻻ ََّو ۪ﻟ
َ ُﻣ ْﻔ ِﺴ ۪ﺪ
ِ
ِ َﻚ ﻟ َِﻤ َﻦ ا ْﻟﻜ
﴾ ﻓَﺎ َْﺳ ِﻘ ْﻂ١٨٦﴿ ۚ ۪ﻴﻦ
َ ُّﺖ اِ َّﻻ ﺑ َ َﺸ ٌﺮ ِﻣ ْﺜﻠُﻨَﺎ َوﺍ ْن ﻧَﻈُﻨ
َ ﴾ َو َﻣٓﺎ اَ ْﻧ١٨٥﴿ ۙ ا ْﻟ ُﻤ َﺴ َّﺤ ۪ﺮ َﻦ
َ ﺎذﺑ
ِ ﺖ ِﻣ َﻦ اﻟﺼ
ِ ٓ ﻔﺎ ِﻣ َﻦ اﻟﺴ َﻤ
ﻮن
َ ُ﴾ ﻗَﺎ َل َرﺑّ۪ٓﻲ اَ ْﻋﻠ َ ُﻢ ﺑ ِ َﻤﺎ ﺗ َ ْﻌ َﻤﻠ١٨٧﴿ ۜ ﻴﻦ
َ ﺎء اِ ْن ﻛُ ْﻨ
ً َﻋﻠ َ ْﻴﻨَﺎ ﻛِ َﺴ
َ ﺎد ۪ﻗ
َّ
َّ
ﻚ
َ ِ ﴾ اِ َّن ۪ﻓﻲ ٰذﻟ١٨٩﴿ اب ﻳ َ ْﻮ ٍم َﻋ ۪ﻈﻴ ٍﻢ
َ َاب ﻳ َ ْﻮ ِم اﻟﻈُّﻠ َّﺔِ ۜ اِﻧ َّ ُﻪ ﻛ
ُ ُ﴾ ﻓَﻜَﺬَّﺑ١٨٨﴿
َ ﺎن َﻋ َﺬ
ُ ﻮه ﻓَﺎ َ َﺧ َﺬ ُﻫ ْﻢ َﻋ َﺬ
ِ
ِ
﴾١٩١﴿ ۟ ﻴﻢ
َ َّ ﴾ َوﺍ َّن َرﺑ١٩٠﴿ ﻴﻦ
َ ََﻻٰﻳَﺔ ً ۜ َو َﻣﺎ ﻛ
ُ ۪ﻳﺰ اﻟﺮَّ ۪ﺣ
َ ﺎن اَכْﺜَ ُﺮ ُﻫ ْﻢ ُﻣ ْﺆﻣ ۪ﻨ
ُ ﻚ ﻟ َُﻬ َﻮ ا ْﻟﻌَﺰ
[3639] Meâl-i Şerîfi
Ashâb-ı Eyke gönderilen resulleri tekzib etti (176). O vakit ki Şuayb
onlara demişti: “Siz Allah’tan korkmaz mısınız? (177). Haberiniz olsun
ben size gönderilmiş bir resûlüm, emînim (178). Gelin Allah’tan korkun
ve bana itaat edin (179). Buna karşı sizden [3640] bir ecir istemiyorum,
benim ecrim ancak Rabbü’l-âlemîn’e aittir (180). Ölçeği tam ölçün
de hak yiyenlerden olmayın (181). Ve doğru terazi ile tartın1 (182).
Halkın eşyalarını değerinden düşürmeyin ve yeryüzünü ihtilâlcilikle
fesâda vermeyin (183). O sizi ve sizden evvelki cibilleti yaratan
Hâlık’tan korkun” (184). “Sen” dediler, “muhakkak sihirlilerdensin
(185). Sen bizim gibi bir beşerden başka nesin, doğrusu biz seni her
hâlde yalancılardan sanıyoruz (186). Üzerimize semâdan bir kıtʿayı
düşürüver haydi sâdıklardan isen” (187). “Rabbim aʿlemdir” dedi,
“yaptıklarınıza” (188). Hâsılı onu tekzib ettiler, kendilerini de o zulle
gününün azâbı alıverdi ki o cidden büyük bir günün azâbı idi (189).
Şüphesiz bunda mutlak bir âyet var, öyle iken ekserîsi mü’min olmadı
(190). Ve şüphesiz ki Rabbin O, öyle Azîz öyle Rahîm (191).
{ِﺎب ْﻟٔـَ ْﻴﻜَﺔ
ُ  }اَ ْﺻ َﺤAshâb-ı Eyke, Eykeliler A -Leyke kıraatlerine göreLeykeliler. “Eyke” yumuşak ağaç bitiren bataklık demek olup Medyen’e
doğru sâhil-i bahrda bir mevki‘in ismidir. Burada sâkin olan bir tâife
1

H: “Tartıyı da doğru kıstas ile tartın”.

345

346

ŞU ARÂ SÛRESİ - Hak Dini Kur’an Dili

vardı, Şuayb aleyhisselâm bunlara da meb‘us olmuş idi. Lâkin onlardan
değil, ecnebi idi. Onun için “ehûhum” denilmeyerek sadece “Şuayb”
buyurulmuştur. Leyke ’اﻷﻳﻜﻪnin nakl ile okunuşu olabilirse de merkezleri
olan kasabanın ismi de deniliyor. Yani Leyke ashâb-ı Hıcr’in merkez
şehirleri imiş. Şu hâlde “Ashâbü’l-Eyke”, “Ashâbü’l-Hıcr” demek olur.
Bunların ticaret ile meşgul oldukları ve zâlim ve hîlekâr bulundukları
anlaşılıyor.
ِ “ }ا ْﻟ ِﻘﺴﻄKıstâs”: Mîzan, terazi, kantar, çeki gibi vezin mikyâsı1
{َﺎس
ْ
demektir ki aslı Rumcadır denilmiş. {ِ }ﻳ َ ْﻮ ِم اﻟﻈُّﻠ َّﺔZulle günü A rivayet
olunduğuna göre Allah teâlâ bunlara yedi gün ve gece şiddetli bir harâret
musallat kılmış, nefesleri tıkanıyormuş, evlerinin içlerine sokulmuşlar
duramamışlar, sahraya fırlamışlar, bir bulut [3641] Güneş’e gölge
olmuş, bir serinlik bir lezzet duyar gibi olmuşlar, birbirlerine2 bağrışarak
altına toplanmışlar; o zulle, o gölgelik min tarafillah bir ateş hâlinde
üzerlerine inmiş, hepsini yemiş bitirivermiştir.3 Bu suretle üzerlerine
istedikleri gibi semâdan bir kıt‘a düşürülmüş demektir. Bu kıssa burada
muhtasaran zikrolunan yedi kıssanın sonuncusudur. Peygamberleri
tekzib edenlere azâbın nüzûlü bir âdet-i câriye olduğu bu yedi kıssa ile
anlatılarak münkirlere tehdid ve Peygamber’e tesliye yapıldıktan sonra
buyuruluyor ki:

ِ
ِ ۪ﻳﻞ َر
ﻮن ِﻣ َﻦ
ْ وح
ُ َﻚ ﻟِﺘ
َ ﴾ َﻋﻠٰﻰ ﻗَ ْﻠ ِﺒ١٩٣﴿ ۙ ﻴﻦ
ُّ ِ﴾ ﻧ َ َﺰ َل ﺑِﻪ١٩٢﴿ ۜ ﻴﻦ
َ ﻜ
َ ب ا ْﻟﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ
ُ اﻻ َ۪ﻣ
ُ اﻟﺮ
ّ ُ َوﺍﻧ َّ ُﻪ ﻟَﺘَ ْﻨﺰ
ﻜ ْﻦ
ْ ِ﴾ َو ِﺍﻧ َّ ُﻪ ﻟ َ۪ﻔﻲ ُزﺑُﺮ١٩٥﴿ ﴾ ﺑِﻠِ َﺴﺎ ٍن َﻋ َﺮﺑ ِ ٍﻲ ُﻣﺒ۪ ﻴ ٍ ۜﻦ١٩٤﴿ ۙ ا ْﻟ ُﻤ ْﻨ ِﺬ ۪ر َﻦ
ُ َ ﴾ اَ َوﻟ َْﻢ ﻳ١٩٦﴿ ﻴﻦ
َ اﻻ ََّو ۪ﻟ
ّ
ِ
﴾١٩٨﴿ ۙ ﻴﻦ
ْ ﺎه َﻋﻠٰﻰ ﺑ َ ْﻌ ِﺾ
َ اﻻ َْﻋ َﺠ ۪ﻤ
ُ َ﴾ َوﻟ َْﻮ ﻧَﺰَّ ْﻟﻨ١٩٧﴿ ۜ ﻟ َُﻬ ْﻢ ٰاﻳَﺔ ً اَ ْن ﻳ َ ْﻌﻠ َ َﻤ ُﻪ ُﻋﻠ َ ٰﻤ ٓ ُﺆ ۬ا ﺑ َ ۪ﻨ ٓﻲ ا ْﺳ َﺮٓﺍٔﻳ۪ َﻞ

1
2
3

H -“kantar, çeki gibi vezin mikyâsı”.
H: “birbirine”.
Mukātil b. Süleyman, Tefsîr, II, 434-435; Tefsîru Yahyâ b. Sellâm, II, 522-523; Taberî, Câmiu’l-beyân,
XIX, 393-395:
 ﻓﻠﻤﺎ أﺻﺎ ﻢ،وﻛﺎن ﻋﺬاب ﻗﻮم ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم أن اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺣﺒﺲ ﻋﻨﻬﻢ اﻟﺮﻳﺎح ﻓﺄﺻﺎ ﻢ ﺣﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﱂ ﻳﻨﻔﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﳊﺮ ﺷﻲء وﻫﻢ ﰲ ﻣﻨﺎزﳍﻢ
ذﻟﻚ اﳊﺮ ﺧﺮﺟﻮا ﻣﻦ ﻣﻨﺎزﳍﻢ إﱃ اﻟﻐﻴﻀﺔ ﻟﻴﺴﺘﻈﻠﻮا ﺎ ﻣﻦ اﳊﺮ ﻓﺄﺻﺎ ﻢ ﻣﻦ اﳊﺮ أﺷﺪ ﳑﺎ أﺻﺎ ﻢ ﰲ ﻣﻨﺎزﳍﻢ ﰒ ﺑﻌﺚ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﳍﻢ ﺳﺤﺎﺑﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺬاب ﻓﻨﺎدى

ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ ﻟﻴﺨﺮﺟﻮا ﻣﻦ اﻟﻐﻴﻀﺔ ﻓﻴﺴﺘﻈﻠﻮن ﲢﺖ اﻟﺴﺤﺎﺑﺔ ﻟﺸﺪة ﺣﺮ اﻟﺸﻤﺲ ﻳﻠﺘﻤﺴﻮن ﺎ اﻟﺮوح ﻓﻠﻤﺎ ﳉﺌﻮا إﻟﻴﻬﺎ أﻫﻠﻜﻬﻢ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮا وﻏﻤﺎ ﲢﺖ
 ﻏﻠﺖ أدﻣﻐﺘﻬﻢ ﰱ رءوﺳﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻐﻠﻰ اﳌﺎء ﰲ اﳌﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎر ﻣﻦ ﺷﺪة اﳊﺮ ﲢﺖ: ﲰﻌﺖ أﺑﺎ ﺻﺎﱀ ﻳﻘﻮل: ﻗﺎل، ﲰﻌﺖ أﰊ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋُﺒـَْﻴ ُﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ: ﻗﺎل.اﻟﺴﺤﺎﺑﺔ
ِ ِ
.«ﺬاب ﻳـَْﻮٍم َﻋ ِﻈﻴ ٍﻢ
َ  »ﻓَﺄ:اﻟﺴﺤﺎﺑﺔ ﻓﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
َ ﺬاب ﻳـَْﻮم اﻟﻈﱡﻠﱠﺔ إِﻧﱠﻪُ ﻛﺎ َن َﻋ
ُ َﺧ َﺬ ُﻫ ْﻢ َﻋ
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ِ
ﺎه ۪ﻓﻲ ُﻗﻠُ ِ
ﻴﻦ ۜ ﴿﴾٢٠٠
ﻴﻦ ۜ ﴿ ﴾١٩٩ﻛَ ٰﺬﻟ ِ َ
ﻮب ا ْﻟ ُﻤ ْﺠﺮِ ۪ﻣ َ
ﻓَ َﻘ َﺮﺍ َ ُه َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ َﻣﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﺑ ِ ۪ﻪ ُﻣ ْﺆﻣ ۪ﻨ َ
ﻚ َﺳﻠَ ْﻜﻨَ ُ
َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨ َ ۪
ون ۙ ﴿﴾٢٠٢
اب ْ
اﻻ َ ۪ﻟﻴﻢَ ۙ ﴿ ﴾٢٠١ﻓَﻴَ ْﺄﺗِﻴَ ُﻬ ْﻢ ﺑ َ ْﻐﺘَﺔ ً َو ُﻫ ْﻢ َﻻ ﻳ َ ْﺸ ُﻌ ُﺮ َ
ﻮن ﺑِﻪ َﺣ ّٰﺘﻰ ﻳ َ َﺮ ُوﺍ ا ْﻟﻌَ َﺬ َ

ﻮن ﴿ ﴾٢٠٤اَﻓَﺮﺍَﻳ َ ِ
ﺎﻫ ْﻢ
ون ۜ ﴿ ﴾٢٠٣اَﻓَ ِﺒﻌَ َﺬاﺑِﻨَﺎ ﻳ َ ْﺴﺘَ ْﻌ ِﺠﻠُ َ
ﻓَﻴَ ُﻘﻮﻟُﻮﺍ َﻫ ْﻞ ﻧ َ ْﺤ ُﻦ ُﻣ ْﻨﻈ َُﺮ َ
َ ْ
ﺖ ا ْن َﻣﺘ َّ ْﻌﻨَ ُ

ﻮن ۜ
ون ۙ ﴿َ ﴾٢٠٦ﻣٓﺎ اَ ْﻏ ٰﻨﻰ َﻋ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َﻣﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳُ َﻤﺘ َّ ُﻌ َ
ﻮﻋ ُﺪ َ
ﻴﻦ ۙ ﴿ ﴾٢٠٥ﺛُﻢَّ َﺟٓﺎءَ ُﻫ ْﻢ َﻣﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳُ َ
ِﺳ ۪ﻨ َ
﴿ ﴾٢٠٧وﻣٓﺎ اَﻫﻠَ ْﻜﻨﺎ ِﻣﻦ ﻗَﺮ ﺔٍ اِ َّﻻ ﻟ َﻬﺎ ﻣﻨ ِﺬر ۛ
ِ
ِ
ﻴﻦ ﴿﴾٢٠٩
َ ُْ ُ َ
ىۛ َو َﻣﺎ ُﻛﻨَّﺎ ﻇ َﺎﻟ ۪ﻤ َ
َ َ ْ َ ْ َْ
ون ۗ ﴿ ﴾٢٠٨ذ ْﻛ ٰﺮ ۠

ِ
ﻮن ۜ ﴿ ﴾٢١١اِﻧ َّ ُﻬ ْﻢ َﻋ ِﻦ
ﻴﻌ َ
ﻴﻦ ﴿َ ﴾٢١٠و َﻣﺎ ﻳ َ ْﻨﺒَ ۪ﻐﻲ ﻟ َُﻬ ْﻢ َو َﻣﺎ ﻳ َ ْﺴﺘَ ۪ﻄ ُ
َو َﻣﺎ ﺗَﻨَﺰَّﻟ َْﺖ ﺑِﻪ اﻟ َّﺸﻴَﺎ ۪ﻃ ُ
ﻜ َ ِ
۪ﻴﻦ ۚ ﴿َ ﴾٢١٣وﺍ َ ْﻧ ِﺬ ْر
اﻪﻠﻟِ اِﻟ ًٰﻬﺎ ٰا َﺧ َﺮ ﻓَﺘَ ُ
ﻮن ۜ ﴿ ﴾٢١٢ﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﺪ ُع َﻣﻊَ ّٰ
اﻟﺴ ْﻤ ِﻊ ﻟ ََﻤ ْﻌ ُﺰوﻟُ َ
ﻮن ﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤﻌَﺬَّﺑ َ
َّ
ِ
ﻚ ﻟِﻤ ِﻦ اﺗَّـﺒﻌ َ ِ
ِ
ﻴﻦ ۚ ﴿ ﴾٢١٥ﻓَﺎِ ْن
ﻚ ْ
ﻴﺮﺗ َ َ
ﺎﺣ َ َ
ﺾ َﺟﻨَ َ
اﻻ َ ْﻗ َﺮﺑ َ
َﻋ ۪ﺸ َ
ََ
ﻚ ﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ َ
۪ﻴﻦ ۙ ﴿َ ﴾٢١٤وﺍ ْﺧﻔ ْ
ِ۪
ﻮن ۚ ﴿َ ﴾٢١٦وﺗ َ َﻮﻛ َّْﻞ َﻋﻠَﻰ ا ْﻟﻌَﺰ۪ﻳﺰِ اﻟﺮَّ ۪ﺣﻴ ِﻢ ۙ ﴿ ﴾٢١٧اَﻟ َّ ۪ﺬي
۪يء ِﻣﻤَّﺎ ﺗ َ ْﻌ َﻤﻠُ َ
َﻋ َﺼ ْﻮ َك ﻓَ ُﻘ ْﻞ اﻧّﻲ ﺑَﺮ ٓ ٌ
ِ
ﻚ ۪ﺣﻴﻦ ﺗ َ ُﻘﻮم ۙ ﴿ ﴾٢١٨وﺗَﻘَﻠ ُّﺒ َ ِ
ﻴﻢ ﴿﴾٢٢٠
ﻳ َ ٰﺮ َ
ﻴﻊ ا ْﻟﻌَ ۪ﻠ ُ
ُ
اﻟﺴﺎ ِﺟ ۪ﺪ َ
َ َ
َ
اﻟﺴ ۪ﻤ ُ
ﻳﻦ ﴿ ﴾٢١٩اﻧ َّ ُﻪ ُﻫ َﻮ َّ
ﻚ ﻓﻲ َّ
ﻴﻦ ۜ ﴿ ﴾٢٢١ﺗَﻨَﺰَّ ُل َﻋﻠٰﻰ ُﻛ ّ ِﻞ اَﻓ َّ ٍ
ﻮن
َﻫ ْﻞ ُاﻧ َ ّ ِﺒ ُﺌ ُ
ﺎك اَ ۪ﺛﻴ ٍﻢ ۙ ﴿ ﴾٢٢٢ﻳُ ْﻠ ُﻘ َ
ﻜ ْﻢ َﻋﻠٰﻰ َﻣ ْﻦ ﺗَﻨَﺰَّ ُل اﻟ َّﺸﻴَﺎ ۪ﻃ ُ

اﻟﺴﻤﻊَ َوﺍَכْﺜَﺮﻫ ْﻢ ﻛَ ِ
ﺎو۫ َن ۜ ﴿ ﴾٢٢٤اَﻟ َْﻢ ﺗ َ َﺮ اَﻧ َّ ُﻬ ْﻢ ۪ﻓﻲ
ﺎذﺑُ َ
َّ ْ
ﺍء ﻳَﺘ َّ ِﺒ ُﻌ ُﻬ ُﻢ ا ْﻟﻐَ ُ
ُُ
ﻮن ۜ ﴿َ ﴾٢٢٣وﺍﻟ ُّﺸﻌَ َﺮ ٓ ُ
ِ
ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ َو َﻋ ِﻤﻠُﻮﺍ
ﻮن َﻣﺎ َﻻ ﻳ َ ْﻔﻌَﻠُ َ
ﻮن ۙ ﴿َ ﴾٢٢٥وﺍَﻧ َّ ُﻬ ْﻢ ﻳ َ ُﻘﻮﻟ ُ َ
۪ﻴﻤ َ
ﻮن ۙ ﴿ ﴾٢٢٦ا َّﻻ اﻟ َّ۪ﺬ َ
ُﻛ ّ ِﻞ َوﺍ ٍد ﻳَﻬ ُ

ِ
اﻟﺼﺎﻟ ِ َﺤ ِ
ﻳﻦ ﻇَﻠ َ ُﻤ ٓﻮﺍ
ﺎت َوذَכ َُﺮوﺍ ّٰ
ﻴﺮﺍ َو ْ
اﻪﻠﻟ َ ﻛَ ۪ﺜ ً
ﺍﻧﺘَ َﺼ ُﺮوﺍ ﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﻣﺎ ﻇُﻠِ ُﻤﻮﺍ ۜ َو َﺳﻴَ ْﻌﻠ َ ُﻢ اﻟ َّ۪ﺬ َ
َّ
ي ُﻣ ْﻨ َﻘﻠ َ ٍ
ﻮن ﴿﴾٢٢٧
ﺐ ﻳ َ ْﻨ َﻘﻠِ ُﺒ َ
اَ َّ

[3643] Meâl-i Şerîfi
Ve hakikat bu (Kur’an) Rabbü’l-âlemîn’in şüphesiz bir tenzîlidir (192).
Onu Rûh-i Emîn indirdi (193) senin kalbin üzerine ki1 o münzirlerden
olasın (194). Açık parlak bir Arabî lisan ile (195). Hem o şüphesiz
evvelkilerin kitaplarında da var (196). Onu Benî İsrâil ulemâsının
bilmesi de onlara bir âyet (bir delil) değil mi? (197). Eğer onu Arapça
bilmeyenlerin birine indirseydik de (198) o kendilerine kıraat etse idi,
H: “ki”.

1
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yine iman etmeyeceklerdi (199). Biz onu mücrimlerin kalblerine öyle
sokmuşuzdur (200). İman etmezler ona, tâ o elîm azâbı görecekleri
deme kadar1 (201). Ki geliversin de kendilerine ansızın, hiç farkında
değillerken (202). Desinler ki “acaba bize bir müsaade edilir mi?”2
(203). Ya3 şimdi azâbımızı iviyorlar mı? (204). Gördün a artık onlara
senelerce zevk ettirsek (205) sonra kendilerine edilen vaʿîd gelip çatarsa
(206) o yaşatıldıkları zevkin kendilerine hiç fâidesi olmayacaktır
(207). Maʿamâfîh Biz4 hangi memleketi helâk ettikse her hâlde
onu inzar edenler olmuştur (208). İhtar edilmiştir ve Biz zulmetmiş
değilizdir5 (209). Ve bunu şeytanlar indirmedi (210). Bu onlara
hem yaraşmaz hem güçleri yetmez (211). Onlar işitmekten sûret-i
katʿiyyede azledilmişlerdir (212). Binâenʿaleyh sakın Allah ile beraber
diğer bir ilâha çağırma ki o taʿzîb edileceklerden olmayasın (213). Hem
en yakın hısımlarını inzar et (214). Ve sana ittibâʿ eden mü’minlere
kanadını indir (215). Bunun üzerine sana isyan ederlerse “ben sizin
amellerinizden berîyim” de (216). Ve O Azîz Rahîm’e mütevekkil
ol (217). O ki görüyor kıyam ettiğin vakit seni (218) ve secdekârlar
içinde dolaşmanı (219). Çünkü O öyle Semîʿ öyle Alîm’dir6 (220).
Haber vereyim mi size şeytanlar kimin üzerine inerler? (221). [3644]
Vebal yüklenici her bir sahtekâr üzerine inerler (222). Onlar kulak
verirler ve ekseri yalan söylerler (223). Şâʿirler, bunların arkasına da
çapkınlar, sapkınlar7 düşer (224). Görmez misin bunlar her vâdide
hayran olurlar (225). Hem de onlar yapmayacakları şeyleri söylerler
(226).8 Ancak iman edip iyi ameller işleyenler ve Allah’ı çok zikredenler
ve kendilerine zulmedildikten sonra öclerini alanlar müstesnâ. Yarın
bilecek o zulmedenler hangi inkılâba münkalib olacaklar (227).
1
2
3
4
5
6
7
8

H: “Ona iman etmezler tâ ki o elîm azabı görsünler”.
H: “Haberleri olmaksızın ansızın kendilerine geliversin de (202) ‘Acaba müsaade edilir mi?’ desinler”.
H -“Ya”.
H -“Biz”.
H: “hem Biz zâlim değiliz”.
H: “Her hâlde Semî O’dur, Alîm O”.
B -“sapkınlar”.
Mealde atlanan ﻮن
َ ُ ﻮن َﻣﺎ َﻻ ﻳ َ ْﻔﻌَﻠ
َ ُ َوﺍ َ َّ ُ ْﻢ ﻳ َ ُﻘﻮﻟâyetinin tercümesi tefsirden alınmıştır.
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{}و ِﺍﻧ َّ ُﻪ
َ Ve hakikaten o A zikrolunan âyetleri nâtık bulunan Kur’an
ِ ۪ﻳﻞ َر
{ﻴﻦ
َ ب ا ْﻟﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ
ّ ُ  }ﻟَﺘَ ْﻨﺰşüphesiz Rabbü’l-âlemîn’in bir tenzîlidir. A Esasen
O’nun kelâmı, O’nun sıfatı olup hurûf-ı Arabiye ile bu elfâzı giydirip
indirten O’dur. O’nun tarafından indirilmedir. “Rabbü’l-âlemîn” ismine
izâfeti bu tenzil, Hak teâlâ’nın bütün âlemîne şâmil bir terbiyesi ve
ِ
ِ
re’feti ahkâmından bulunduğunu anlatmak ﻴﻦ
َ َو َﻣٓﺎ اَ ْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ َك ا َّﻻ َر ْﺣ َﻤﺔ ً ﻟ ْﻠﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ
[el-Enbiyâ 21/107] mazmûnunu andırmak içindir. {ﻴﻦ
ْ وح
ُّ ِ}ﻧ َ َﺰ َل ﺑِﻪ
ُ اﻻ َ۪ﻣ
ُ اﻟﺮ
Rabbü’l-âlemîn’den onu o Rûh-i Emîn indirdi (yahut onunla o Rûh-i
Emîn indi).
Rûh-i Emîn, o Emîn Rûh, yani Allah teâlâ’nın emanetini hâiz olan,
kemâl-i emniyetle vahyini enbiyâsına îsâl eyleyen rûh,1 Cibrîl-i Emîn
aleyhisselâm’dır. {ﻚ
َ }ﻋﻠٰﻰ ﻗَ ْﻠ ِﺒ
َ Senin kalbin üzerine A yani sade üzerine
indirmedi; kalbine, vicdan ve şuurun menâtı olan mevcudiyetinin
künhüne işletti, tamamen hâfızana verdi ve bütün bundaki ahlâkı ve
marifeti sana meleke kıldı.
Necmeddin Kübrâ tefsirinde der ki: “Eğer Tevrat da Hazret-i
Mûsâ’ya elvâh ile indirilmeyip de böyle kalbine indirilmiş olsa idi, gazab
zamanında onları elinden bırakıvermezdi ve ilm-i ledün öğrenmek için
Hızır’ı aramaya [3645] gitmezdi.”2 Rabbü’l-âlemîn bunu böyle bütün
kalbini kavramak üzere Rûh-i Emîn ile indirdi ki tamamen emniyet hâsıl
edip {ﻮن ِﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﻨ ِﺬ ۪ر َﻦ
َ ُ }ﻟِﺘَﻜo münzirlerden olasın A yani inzar ile risaletleri
meşhur olan bâlâdaki peygamberler gibi resûl-i emîn olup inzar edesin.
{ }ﺑِﻠِ َﺴﺎ ٍن َﻋ َﺮﺑ ِ ٍﻲ ُﻣﺒ۪ ﻴ ٍﻦmübîn, yani anlattığını açık ve güzel bir ifade ile anlatır
ّ
bir Arabî lisan ile A Arapça haddizâtında her mânayı iyi anlatabilen bir
lisan olmakla beraber Kur’an onu en yüksek bir nekāhat ve vuzuh ile
parlatmıştır.
1
2

H -“o Emîn Rûh, yani Allah teâlâ’nın emanetini hâiz olan, kemâl-i emniyetle vahyini enbiyâsına îsâl
eyleyen rûh”.
Necmüddîn el-Kübrâ, et-Te’vîlâtü’n-necmiyye, thk. Ahmed Ferîd el-Mizyadî, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2009, I, 191:
 وﻣﺎ ﳛﺘﺎج إﱃ ﺻﺤﺒﺔ اﳋﻀﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻟﺘﻌﻠﻢ،وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻮراة أﻧﺰﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻻ ﰲ اﻷﻟﻮاح ﻣﺎ أﻟﻘﻰ اﻷﻟﻮاح ﰲ ﺣﺎل اﻟﻐﻀﺐ
.اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﺪﱐ
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Binâen‘aleyh yukarıki kıssalarla edilen inzarların mânasını
anlamamakta Arabların hiçbir özrü yoktur. {ﻴﻦ
ْ ِ}و ِﺍﻧ َّ ُﻪ ﻟ َ۪ﻔﻲ ُزﺑُﺮ
َ اﻻ ََّو ۪ﻟ
َ Bununla
beraber o şüphesiz evvelkilerin kitaplarında da vardır A yani evvelki
kitaplarda da bu Kur’ân’ın zikri geçmiştir. Böyle olduğunu inkâr
ediyorlarsa { }اَ َوﻟ َْﻢ ﻳَﻜُ ْﻦ ﻟ َُﻬ ْﻢ ٰاﻳَﺔ ً اَ ْن ﻳ َ ْﻌﻠ َ َﻤ ُﻪ ُﻋﻠ َ ٰﻤ ٓ ُﺆ ۬ا ﺑ َ ۪ﻨ ٓﻲ اِ ْﺳ َﺮٓﺍٔﻳ۪ َﻞBenî İsrâil ulemâsının
onu bilmesi bile onu inkâr edenlere bir delil değil midir? A Benî İsrâil
ulemâsından bir kısmı Tevrat ve İncil’de Aleyhissalâtü vesselâm’ın sıfat1
ve na‘tı zikrolunduğunu söylüyorlardı. Kureyş de gidip onlardan bu
haberi öğreniyorlardı. {ﻴﻦ
ْ ﺎه َﻋﻠٰﻰ ﺑ َ ْﻌ ِﺾ
َ اﻻ َْﻋ َﺠ ۪ﻤ
َ Eğer biz onu Arapça
ُ َ}وﻟ َْﻮ ﻧَﺰَّ ْﻟﻨ
bilmeyenlerin birine indirseydik A böyle bir mucize yapsa idik de }ﻓَ َﻘ َﺮﺍ َ ُه
{ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢonlara onu, o okusa idi A ki bu surette okunan Kur’an haddizâtında
bir mucize olduğu gibi, okuyuş da başkaca bir mucize olurdu }ﻣﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﺑ ِ ۪ﻪ
َ
ِ  ﻣ ْﺆyine ona inanmazlardı A acemî2 değil, pekâlâ Arapça biliyormuş
۪
{ﻴﻦ
ﻨ
ﻣ
َ
ُ
derlerdi.
[3646] İşte bu Kur’ân’ın Allah’tan inme bir mucize olduğuna
ِ ُ ﺎه ۪ﻓﻲ ُﻗﻠ
inanmayanlar böyle inatçı kâfirlerdir. {ﻴﻦ
َ ِ  }ﻛَ ٰﺬﻟBiz
َ ﻮب ا ْﻟ ُﻤ ْﺠﺮِ ۪ﻣ
ُ َﻚ َﺳﻠَ ْﻜﻨ
onu mücrimlerin kalblerine böyle sokmuşuzdur. A Mânasını anlarlar,
fesâhat ü belâgatinin güzelliğini tanırlar, gerek nazmı ve gerek mânasındaki
gayb haberleri itibariyle i‘câzını ve tanzir edilemediğini bilirler ve evvelki
َ ona iman
kitaplarda zikri bulunduğunu da duyarlar, fakat {ﻮن ﺑ ِ ۪ﻪ
َ }ﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨ
etmezler A mücrim oldukları için inanmak işlerine gelmez, o inzarlar
hoşlarına gitmez {َاب ْاﻻ َ ۪ﻟﻴﻢ
َ tâ ki o elîm azabı görsünler A
َ }ﺣ ّٰﺘﻰ ﻳ َ َﺮ ُوﺍ ا ْﻟﻌَ َﺬ
yani azâbı görecekleri lahzaya kadar inanmazlar, görmek için inanmazlar
{ﻮن
َ ُ  }اَﻓَ ِﺒﻌَ َﺬاﺑِﻨَﺎ ﻳ َ ْﺴﺘَ ْﻌ ِﺠﻠşimdi azâbımızı isti‘câl mi ediyorlar? A Yani azab gelince
ون
َ [ ﻫَ ْﻞ ﻧ َ ْﺤ ُﻦ ُﻣ ْﻨﻈ َُﺮeş-Şu arâ 26/203] diyeceklerken şimdi [ ﻓَ ْﺄﺗِﻨَﺎ ﺑِﻤَﺎ ﺗَﻌِ ُﺪﻧَﺎel-A râf
7/70; Hûd 11/32], ﻄﺮ َﻋﻠَﻴـْﻨَﺎ ِﻣ َﻦ اﻟ ﱠﺴ َﻤ ِﺎء
َ }اَﻓَ َﺮﺍ َ ْﻳ
ْ  ْاﻣdiye iviyorlar mı? { إﻟﺦ...ﺖ
ِ
{ﻴﻦ
َ Bunu şeytanlar alıp indirmedi A birtakım
ُ }و َﻣﺎ ﺗَﻨَﺰَّﻟ َْﺖ ﺑِﻪ اﻟ َّﺸﻴَﺎ ۪ﻃ
kâfirler nübüvveti, bir kehanet gibi farz ederek Kur’an’ı kâhinlere edilen

1
2

B: “sıfât”.
B: “a cemî”.
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cin ve şeytan telkīnâtı kabîlinden göstermek1 istemişlerdi. Bununla onlar
reddediliyor. Yani bunda hiç şeytanet eseri yoktur. Rabbü’l-âlemîn’den
onu o Emîn Rûh indirdi, şeytanlar değil {}و َﻣﺎ ﻳ َ ْﻨﺒَ ۪ﻐﻲ ﻟ َُﻬ ْﻢ
َ o hem onlara
yaraşmaz A şeytana yakışır bir şey değildir, şeytanete zıddır {ﻮن
َ ﻴﻌ
َ
ُ }و َﻣﺎ ﻳ َ ْﺴﺘَ ۪ﻄ
ِ
ِ
hem de güçleri yetmez A isteseler de yapamazlar. {ﻮن
ﻟ
و
ﺰ
ﻌ
َﻤ
ﻟ
ﻊ
ﻤ
اﻟﺴ
ﻦ
ﻋ
ﻢ
ﻬ
ﻧ
ُ
َ ُ ْ َ ِ ْ َّ
َ ْ ُ َّ }ا
Çünkü onlar işitmekten sûret-i kat‘iyyede ma‘zuldürler A mele’-i a‘lâyı
ٍ ِ ﻮن ِﻣ ْﻦ ﻛُ ّ ِﻞ َﺟﺎﻧ
dinlemekten memnû‘durlar .ﺐ
ْ ِﻮن اِﻟ َﻰ ا ْﻟﻤَ َﻸ
َ ُاﻻ َْﻋﻠٰﻰ َو ُ ْﻘ َﺬﻓ
َ َﻻ ﻳ َ َّﺴﻤَّ ُﻌ
2
ِ
...ﻮرﺍ
ً ( دُ ُﺣVe’s-Saffât [37/8-9] , [ ُﻗ ْﻞ اُو۫ﺣ َﻲel-Cin 72/1] bak).

ِ َ ُاﻪﻠﻟِ اِﻟٰﻬﺎ ٰا َﺧﺮ ﻓَﺘَﻜ
[3647] {۪ﻴﻦ
َ ﻮن ﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤﻌَﺬَّﺑ
َ ً ّٰ َ }ﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﺪ ُع َﻣﻊBinâen‘aleyh sakın Allah
ile beraber diğer bir ilâha çağırma ki azab edileceklerden olmayasın A
yani mâdem ki hakikat böyledir, sen o inzar eden peygamberlerden
olasın diye bu Kur’an sana Allah tarafından Rûh-i Emîn ile indirilmiş
ve şeytanlar işitmekten men‘ olunmuştur. O hâlde sen de Allah’tan
başkasına ne dua et ne davet. Peygamber’e bu hitâbın böyle şirkten
nehiy suretinde îrad buyurulması tevhîde davette ihlâsı artırmak için
bir tehyic ve diğer mükellefîni tahzirde üsve olmak için bir inceliktir.
{۪ﻴﻦ
ْ ﻚ
َ َ }وﺍ َ ْﻧ ِﺬ ْر َﻋ ۪ﺸﻴﺮَﺗ
َ Hem en yakın hısımlarını inzar et A yani evvelâ
َ اﻻ َ ْﻗﺮَﺑ
içlerinde yaşadığın kendi hısımlarının en yakınlarından inzâra başla.

Rivayet olunduğu üzere bu âyet nâzil olduğu zaman Aleyhissalatü
vesselâm Safâ’ya çıktı, oymak oymak bütün akrabasını çağırdı, hep
yanına toplandılar. “Ben size ‘şu dağın arkasında düşman süvarisi var’
desem bana inanır mısınız?” buyurdu, “evet” dediler, “o hâlde ben size
ِ َ
haberci geldim, ileride şiddetli bir azab var” buyurdu.3 {ﻚ
َ ﺎﺣ
َ َﺾ َﺟﻨ
ْ }وﺍ ْﺧﻔ
A Kanat indirmek, tevazu ile merhamet ve şefkat mânasına istiaredir.
ِ
ِ َ  }ﻟِﻤ ِﻦ اﺗَّـﺒﻌMü’minlerden sana ittibâ‘ edenlere A ki gerek
{ﻴﻦ
َ ﻚ ﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ
ََ
َ
akrabandan olsun gerek olmasın { }ﻓَﺎِ ْن َﻋ َﺼ ْﻮ َكyok sana âsî olurlar, yani

1
2
3

B: “görmek”.
“Onlar Mele-i A‘lâ’yı dinleyemezler, tard için her taraftan sıkıya tutulurlar…”
Buhârî, Tefsîr, 26; Müslim, Îmân, 355:
 ﻳَﺎ، ﻳَﺎ ﺑَِﲏ ﻓِ ْﻬ ٍﺮ: ﻓﺠﻌﻞ ﻳـُﻨَ ِﺎدي، ﺻﻌﺪ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺎ.« »وأﻧﺬر ﻋﺸﲑﺗﻚ اﻷﻗﺮﺑﲔ: ﳌﺎ ﻧﺰﻟﺖ:ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل
 »أرأﻳﺘﻜﻢ ﻟﻮ أﺧﱪﺗﻜﻢ أن: ﻓﻘﺎل، ﻓﺠﺎء أﺑﻮ ﳍﺐ وﻗﺮﻳﺶ، ﻓﺠﻌﻞ اﻟﺮﺟﻞ إذا ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ أن ﳜﺮج أرﺳﻞ رﺳﻮﻻ ﻟﻴﻨﻈﺮ ﻣﺎ ﻫﻮ، ﺣﱴ اﺟﺘﻤﻌﻮا، ﻟﺒﻄﻮن ﻗﺮﻳﺶ،ي
ﺑَِﲏ َﻋ ِﺪ ﱟ
 ﺗﺒﺎ: ﻓﻘﺎل أﺑﻮ ﳍﺐ.« »ﻓﺈﱐ ﻧﺬﻳﺮ ﻟﻜﻢ ﺑﲔ ﻳﺪي ﻋﺬاب ﺷﺪﻳﺪ: ﻗﺎل، ﻣﺎ ﺟﺮﺑﻨﺎ ﻋﻠﻴﻚ إﻻ ﺻﺪﻗﺎ، ﻧﻌﻢ: ﻗﺎﻟﻮا.«ﺧﻴﻼ ﺑﺎﻟﻮادي ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻐﲑ ﻋﻠﻴﻜﻢ أﻛﻨﺘﻢ ﻣﺼﺪﻗﻲ
.« ﻣﺎ أﻏﲎ ﻋﻨﻪ ﻣﺎﻟﻪ وﻣﺎ ﻛﺴﺐ. »ﺗﺒﺖ ﻳﺪا أﰊ ﳍﺐ وﺗﺐ: ﻓﻨﺰﻟﺖ، أﳍﺬا ﲨﻌﺘﻨﺎ،ﻟﻚ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻴﻮم
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ِ۪
bey‘at etmezlerse {ﻮن
َ ُ۪يء ِﻣﻤَّﺎ ﺗ َ ْﻌ َﻤﻠ
ٌ ٓ “ }ﻓَ ُﻘ ْﻞ اﻧّﻲ ﺑَﺮben sizin amellerinizden
berîyim mes’ûliyetini kabul etmem” de {ِ}وﺗ َ َﻮﻛ َّْﻞ َﻋﻠَﻰ ا ْﻟﻌَﺰ۪ﻳﺰِ اﻟﺮَّ ۪ﺣﻴﻢ
َ ve O
Azîz-i Rahîm’e, yani düşmanlarını kahra ve dostlarına [3648] yardıma
kādir olan Allah zü’l-celâl’e mütevekkil ol, O onların şerrinden seni
muhafaza eder. {ﻮم
َ  }اَﻟ َّ ۪ﺬي ﻳ َ ٰﺮO Rahîm ki görür sen kıyam ederken
ُ ﻴﻦ ﺗ َ ُﻘ
َ ﻚ ۪ﺣ
A yani namaza, bâhusus teheccüde veya emr bi’l-ma‘rûfa ve i‘lâ-yı
ِ َ  }وﺗ َ َﻘﻠ ُّﺒve secde edenler içinde
kelimetullâha kalkarken seni {ﻳﻦ
َ اﻟﺴﺎ ِﺟ ۪ﺪ
َ َ
َّ ﻚ ﻓﻲ
tekallübünü A namaz kılanlara imam olarak harekâtını1 veya mü’minleri
teftiş için içlerinde dolaştığını, yahut i‘lâ-yı kelimetullahta mü’minler
arasında mesâîni, yahut da vazîfe-i risaleti îfâ için enbiyâ meyânındaki
hidemâtını. Bir de “dünyaya gelinceye kadar mü’minden mü’mine
atalarının sulbündeki intikālâtını” diye bir mâna verilmiş ise de bu
intikal mâzîde olup âyetin siyâkı ise hâl ve istikbalde zâhir olduğundan
ِ
bu mânanın burada istinbâtı ba‘îd görünür. {ﻴﻢ
ُ ﻴﻊ ا ْﻟﻌَ ۪ﻠ
ُ اﻟﺴ ۪ﻤ
َّ  }اﻧ َّ ُﻪ ُﻫ َﻮHer hâlde
O öyle Semî‘, öyle Alîm’dir. A Bütün söylediklerinizi işitir, niyetlerinizi
bilir, ona göre ecrini verir. Binâen‘aleyh her vechile tevekkül ü itimada,
dua ve ibadete lâyıktır. {ﻴﻦ
َ Şeytanlar kimin
ُ }ﻫ ْﻞ اُﻧ َ ّ ِﺒﺌُﻜُ ْﻢ َﻋﻠٰﻰ َﻣ ْﻦ ﺗَﻨَﺰَّ ُل اﻟ َّﺸﻴَﺎ ۪ﻃ
üzerine iner size haber vereyim mi? A Yukarıda Kur’ân’ın Şeytan ilkāâtı
olamayacağı2 anlatılmıştı, şimdi de şeytanların kimler üzerine inecekleri
anlatılarak Hazret-i Peygamber’in şahsiyyet-i Muhammediyelerine
şeytanların yanaşamayacağı anlatılıyor. Bakınız şeytanlar kimin üzerine
ٍ َّ  }ﺗَﻨَﺰَّ ُل َﻋﻠٰﻰ ﻛُ ّ ِﻞ اَﻓHer bir effâk-i esîm üzerine inerler A
inerler: {ﺎك اَ ۪ﺛﻴ ٍﻢ
nerede bir “effâk”: çok yalancı, yalan uydurucu, iftiracı sahtekâr; “esîm”:
günahtan korkmaz, vebal yüklenici şirrîr kimse varsa onlara inerler.
Şeytan inmek için evvelâ böyle günahtan vebalden çekinmez, sahteci,
şirrîr, nüfûs-i habîse arar. Bu [3649] suretle gāye-i ittisal aralarındaki
münasebet ve alâkaya göre olur. Bu ise ahlâk-ı Muhammedînin
tamamen hilâfınadır. Sâniyen {َاﻟﺴ ْﻤﻊ
َ  }ﻳُ ْﻠ ُﻘki onlara kulak verirler A
َّ ﻮن
yani vebalden korkmaz sahtekârlar o şeytanların ilkāâtına kulak verir,
1
2

B: “hareketini”.
B: “olmayacağı”.
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ِ َ}وﺍَכْﺜَﺮﻫ ْﻢ ﻛ
dinlemek için hazırlanırlar {ﻮن
َ ُﺎذﺑ
َ ekserîsi yalancıdırlar A yani
ُُ
söylediklerinin ekserîsini yalan söylerler. Şeytanlar onlara bir vehm ü
zan ilkā‘ eyler, onlar da kendi tahayyülâtlarına göre uydurur uydurur
söylerler. Onun için kâhin sözlerinin bazısı rast gelse bile ekserîsi yalan
çıkar. Muhammed aleyhisselâm’ın ahvâli ve akvâli ise böyle değildir. O
birçok mugayyebâttan haber vermiş ve hepsi doğru çıkmıştır. Hiç yalanı
işitilmemiş ve görülmemiştir. Bütün şi‘ârı sıdktır.
Kur’an’ın i‘câzı hem mâna ve hem lafız cihetiyle olduğundan
dolayı münkirler mânadaki ledünniyyâtı Şeytan ve kehanete isnad
etmek istedikleri gibi nazımdaki güzelliği de şiir kabîlinden göstermek
istedikleri için her ikisini de reddetmek üzere buyuruluyor ki:
{ﺍء
َ Şâirler ise {ﺎو۫ َن
ُ َ }ﻳَﺘ َّ ِﺒ ُﻌ ُﻬ ُﻢ ا ْﻟﻐonları çapkınlar ve sapkınlar tâkip
ُ ٓ }وﺍﻟ ُّﺸﻌَ َﺮ
ederler A hakk u hakikat peşinde değil, mücerred hevâ ve hevesleri
peşinde giden, hep zevk ve eğlence arayan şaşkınlar ve azgınlar onların
ardına düşerler. {ﻮن
َ ۪ﻴﻤ
ُ  }اَﻟ َْﻢ ﺗ َ َﺮ اَﻧ َّ ُﻬ ْﻢ ۪ﻓﻲ ُﻛ ّ ِﻞ َوﺍ ٍد ﻳَﻬGörmez misin onlar her vâdide
heyeman ile hayrân ü sergerdan dolaşırlar. A Şiirde esas hüküm değil,
sade nefsin hissiyâtını, zevkini veya istikrâhını gıcıklayacak duygulardır.
Onun için şâirler eğri doğru, iyi ve kötü her mevzûya dalar, her vâdide
otlar ve ifadede ne kadar hayret ve garâma dalarsa o kadar müessir
olacağından her telden çalmak için iyi ve [3650] kötü her vâdide
mestâne dolaşırlar {ﻮن
َ ُ ﻮن َﻣﺎ َﻻ ﻳ َ ْﻔﻌَﻠ
َ ُ }وﺍَﻧ َّ ُﻬ ْﻢ ﻳ َ ُﻘﻮﻟ
َ hem de onlar yapmayacakları
şeyleri söylerler A kavilleri fiillerini tutmaz ve işte bu iki hasletlerinden
dolayı da arkalarına çapkınlar ve sapkınlar düşerler. Bu suretle bunlar
ِ
da Muhammed ve Muhammedîlere benzemezler, şeytânîdirler. ﻳﻦ
َ }ا َّﻻ اﻟ َّ۪ﺬ
ِ  ٰا َﻣﻨُﻮﺍ َو َﻋ ِﻤﻠُﻮﺍ اﻟﺼﺎﻟ ِ َﺤAncak iman edip sâlih ameller işleyenler A kavilleri
{ﺎت
َّ
fiillerine uygun olarak salâh isteyenler {ﻴﺮﺍ
ّٰ }وذَכ َُﺮوﺍ
ً اﻪﻠﻟ َ ﻛَ ۪ﺜ
َ ve Allah’ı çok
zikredenler A şiirlerinin ekserîsi tevhid ve tahmîd ü temcid ile Allah’ı
zikir ve masnû‘âtından kudretini tezekkür ve ilan ile tâatine dair olanlar
{ﺍﻧﺘَ َﺼ ُﺮوﺍ ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﻣﺎ ﻇُﻠِ ُﻤﻮﺍ
ْ }و
َ ve kendilerine zulmedildikten sonra öclerini
alanlar müstesnâ A şayet hiciv söylerlerse kendilerine, yani mü’minlere
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edilen zulmün öcünü almak, söylenen hicvi reddeylemek için söylerler.
İşte böyle mü’min, sâlih, zâkir ve mü’minlere edilen zulüm ve haksızlığın
öcünü alan hak müdâfii Abdullah b. Revâha ve Hassan b. Sâbit ve
Ka‘b b. Mâlik ve Ka‘b b. Züheyr gibi Müslüman şâirleri o mezmum
ahvâlden müstesnâdırlar. Bunlar sâdıktırlar, bunlara tâbi olanlar1
ٍ َ ي ُﻣ ْﻨ َﻘﻠ
“gāvûn” değildirler. {ﻮن
َ ﺐ ﻳ َ ْﻨ َﻘﻠِ ُﺒ
َّ َﻳﻦ ﻇَﻠ َ ُﻤ ٓﻮﺍ ا
َ }و َﺳﻴَ ْﻌﻠ َ ُﻢ اﻟ َّ۪ﺬ
َ O zulmedenler
ise yarın bilecekler hangi bir inkılâba yuvarlanıyorlar A yahut hangi
inkılab meydanında yuvarlanacaklar. Bu cümlenin zâlimlere ne kadar
şiddetli bir tehdid ifade ettiği âşikârdır. Yani bugün Müslümanlara
zulmeden o zâlimler bugünkü yaptıkları zulüm ile nasıl bir uçuruma
yuvarlanmakta olduklarını öldükleri zaman anlayacaklar. Aynı zamanda
bu cümle, dîn-i İslâm’ın âlemde zâlimlere karşı yapacağı hak ve adalet
inkılâbının ehemmiyetini ihtar etmektedir ki istikbâle ta‘alluk eden bu
[3651] haber-i gaybın ehemmiyeti derkârdır. Onun için mâzîden bunu
îzah edecek bir misâl, gelen sûredeki hârikalarla îzah olunarak istikbal2
tebşir olunacaktır.

1
2

H: “olan”.
H -“istikbal”.
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][3652

ُﺳ َﻮرةُ اﻟﻨ ْﱠﻤ ِﻞ َﻣ ﱢﻜﻴﱠﺔٌ َوِﻫ َﻲ ﺛََﻼ ٌ
ث َوﺗِ ْﺴﻌُﻮ َن اٰﻳَﺔً
NEML SÛRESİ
Neml Sûresi Mekkiyedir.
Buna Sûre-i Süleyman da denilir.
Âyetleri: Hicâzî ta‘dâdında doksan beş, Basrî ve Şâmî’de doksan dört,
Kûfî’de doksan üçtür.
Kelimeleri: Bin yüz dokuzdur.
Harfleri: Dört bin altı yüz doksan dokuzdur.
 harfleridir1.ﻣﻦ Fâsılası:
Bu sûre, yukarıkinin bir tetimmesi gibidir.

اﻪﻠﻟِ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ اﻟﺮَّ ۪ﺣﻴ ِﻢ
ﺑ ِ ْﺴ ِﻢ ّٰ

ِ ِ
ﺎت ا ْﻟ ُﻘ ْﺮ ٰﺍ ِن َوﻛِﺘَ ٍ
ﻮن
ٰﺲ ۠ ﺗ ِ ْﻠ َ
ﻴﻤ َ
ﻚ ٰاﻳ َ ُ
ﻴﻦ ۙ ﴿ ﴾٢اَﻟ َّ ۪ﺬ َ
ﺎب ُﻣﺒ۪ ﻴ ٍﻦۙ ﴿ُ ﴾١ﻫﺪًى َوﺑُ ْﺸ ٰﺮى ﻟ ْﻠ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ َ
ﻳﻦ ﻳُ ۪ﻘ ُ
ﻃ ٓ
ِ
ِ
ﺎﻻ ِٰﺧ َﺮ ِ َزﻳَّﻨَّﺎ ﻟ َُﻬ ْﻢ
ﻮن ﺑ ِ ْ
ﻮن اﻟﺰَّ ٰﻛﻮ َ َو ُﻫ ْﻢ ﺑ ِ ْ
ﻳﻦ َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨ َ
ﺎﻻ ِٰﺧ َﺮ ُﻫ ْﻢ ﻳُﻮﻗ ِ ُﻨ َ
اﻟﺼﻠٰﻮ َ َو ُ ْﺆﺗُ َ
ﻮن ﴿ ﴾٣ا َّن اﻟ َّ ۪ﺬ َ
َّ
ﻮء ا ْﻟﻌَ َﺬ ِ
ون
اﻻ ِٰﺧ َﺮ ِ ُﻫ ُﻢ ْ
اب َو ُﻫ ْﻢ ﻓِﻲ ْ
ﻮن ۜ ﴿ ﴾٤اُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ َ
اَ ْﻋ َﻤﺎﻟ َُﻬ ْﻢ ﻓَ ُﻬ ْﻢ ﻳ َ ْﻌ َﻤ ُﻬ َ
اﻻ َ ْﺧ َﺴ ُﺮ َ
ﻚ اﻟ َّ۪ﺬ َ
ﻳﻦ ﻟ َُﻬ ْﻢ ُ ٓﺳ ُ
ِ
ِ
ﺖ
ﻚ ﻟ َ ُﺘﻠَﻘَّﻰ ا ْﻟ ُﻘ ْﺮﺍٰ َن ِﻣ ْﻦ ﻟ َ ُﺪ ْن َﺣ ۪ﻜﻴ ٍﻢ َﻋ ۪ﻠﻴ ٍﻢ ﴿ ﴾٦اِ ْذ ﻗَ َ
﴿َ ﴾٥وﺍﻧ َّ َ
ﻮﺳﻰ ِﻻ َْﻫﻠِ ۪ﻪ ٓ ا ۪ﻧّ ٓﻲ ٰاﻧ َ ْﺴ ُ
ﺎل ُﻣ ٰ
ﻮن ﴿ ﴾٧ﻓَﻠَﻤَّﺎ َﺟٓﺎء َﻫﺎ ﻧُ ِ
ﺎرﺍۜ َﺳﺎٰﺗ۪ﻴﻜُ ْﻢ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ ﺑ ِ َﺨﺒَﺮٍ اَ ْو ٰاﺗ۪ﻴﻜُ ْﻢ ﺑ ِ ِﺸﻬَ ٍ
ي
ﺎب ﻗَﺒَ ٍﺲ ﻟ َﻌَﻠَّﻜُ ْﻢ ﺗ َ ْﺼﻄَﻠ ُ َ
ﻧَ ً
ﻮد َ
َ
ِ
اﻪﻠﻟِ َر ِ
ـﻪ ٓ اَﻧَﺎ
اَ ْن ﺑُﻮرِ َك َﻣ ْﻦ ﻓِﻲ اﻟﻨَّﺎرِ َو َﻣ ْﻦ َﺣ ْﻮﻟ َﻬَﺎ ۜ َو ُﺳ ْﺒ َﺤ َ
ﻮﺳٓﻰ اﻧ َّ ُ
ب ا ْﻟﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ َ
ﻴﻦ ﴿ ﴾٨ﻳَﺎ ُﻣ ٰ
ﺎن ّٰ ّ
ﺐ
ّٰ
ﺮﺍ َوﻟ َْﻢ ﻳُﻌَ ِّﻘ ْ ۜ
۪ﻳﺰ ا ْﻟ َﺤ ۪ﻜ ُ
ﻴﻢ ۙ ﴿َ ﴾٩وﺍ َ ْﻟ ِﻖ َﻋ َﺼﺎ َك ۜ ﻓَﻠَﻤَّﺎ َرﺍٰ َﻫﺎ ﺗ َ ْﻬﺘَ ُّﺰ ﻛَﺎَﻧَّﻬَﺎ َﺟٓﺎ ٌّن َوﻟّٰﻰ ُﻣ ْﺪﺑ ِ ً
اﻪﻠﻟُ ا ْﻟﻌَﺰ ُ
ِ
ﻳﺎ ﻣﻮﺳﻰ َﻻ ﺗ َ َﺨ ِ
ﻨﺎ ﺑ َ ْﻌ َﺪ
ي ا ْﻟ ُﻤ ْﺮ َﺳﻠ ُ َ
ﺎف ﻟ َ َﺪ َّ
ْ
ﻮن ۗ ﴿ ﴾١٠ا َّﻻ َﻣ ْﻦ ﻇَﻠ َ َﻢ ﺛُﻢَّ ﺑَﺪَّ َل ُﺣ ْﺴ ً
ﻒ ا ۪ﻧّﻲ َﻻ ﻳ َ َﺨ ُ
َ ُ ٰ
H -“harfleridir”.
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ِ
ﻀ ٓﺎءَ ِﻣ ْﻦ ﻏَ ْﻴﺮِ ُ ٓﺳﻮ ٍء ۪ﻓﻲ ﺗ ِ ْﺴ ِﻊ
َ ﴾ َوﺍ َ ْد ِﺧ ْﻞ ﻳ َ َﺪ َك ۪ﻓﻲ َﺟ ْﻴ ِﺒ١١﴿ ﻴﻢ
َ ﻚ ﺗ َ ْﺨ ُﺮ ْج ﺑ َ ْﻴ
ٌ ﻮر َر ۪ﺣ
ٌ ُ ٓﺳﻮ ٍء ﻓَﺎ ۪ﻧّﻲ ﻏَ ُﻔ
ِ ِ
ِ ِ ٍ ٰاﻳ
ِ َﻣﺎ ﻓ
﴾ ﻓَﻠَﻤَّﺎ َﺟٓﺎءَ ْﺗ ُﻬ ْﻢ ٰاﻳَﺎﺗُﻨَﺎ ُﻣ ْﺒ ِﺼ َﺮ ً ﻗَﺎﻟُﻮﺍ١٢﴿ ﻴﻦ
ً ﺎت اﻟٰﻰ ﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن َوﻗَ ْﻮﻣ ۪ﻪ ۜ اﻧ َّ ُﻬ ْﻢ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻗَ ْﻮ
َ ﺎﺳ ۪ﻘ
َ

ِ
ِ
ﺎن
ًّ ُﻤﺎ َو ُﻋﻠ
َ َﻒ ﻛ
َ ﺎﻧﻈ ُ ْﺮ ﻛَ ْﻴ
ْ َﻮﺍۜ ﻓ
ً ﺍﺳﺘَ ْﻴ َﻘﻨَ ْﺘﻬَٓﺎ اَ ْﻧ ُﻔ ُﺴ ُﻬ ْﻢ ﻇ ُ ْﻠ
ٌ ٰ۪ﻫ َﺬا ﺳ ْﺤ ٌﺮ ُﻣﺒ
ْ ﴾ َو َﺟ َﺤ ُﺪوﺍ ﺑﻬَﺎ َو١٣﴿ ۚ ﻴﻦ
ِ
﴾١٤﴿ ۟ ﻳﻦ
َ َﻋﺎﻗﺒَﺔُ ا ْﻟ ُﻤ ْﻔ ِﺴ ۪ﺪ
[3653] Meâl-i Şerîfi
Tâ-Sîn. Bunlar sana Kur’ân’ın ve mübîn bir kitabın1 âyetleri (1) birer
hidâyet ve müjde olmak üzere o mü’minlere (2) ki [3654] namazı
dürüst kılarlar ve zekâtı verirler, âhirete de2 onlar yakīn edinirler (3).
Çünkü âhirete inanmayanların3 yaptıklarını kendilerine müzeyyen
göstermişizdir de onlar ilerisini görmezler, kalbleri körelmiştir (4).
Bunlar o kimselerdir ki kendilerine azâbın kötüsü vardır ve bunlardır ki
âhirette en çok hüsrâna düşenlerdir4 (5). Ve emin ol5 ki sen bu Kur’ân’a
ilmine nihâyet olmayan bir Hakîm’in ledünnünden erdiriliyorsun (6).
Hani bir vakit Mûsâ, ehline demişti: “Ben cidden bir ateş hissettim,
ondan size bir haber getireceğim, yahut bir yalın şuʿle6 alıp geleceğim,
gerek ki bir ocak yakar ısınırsınız” (7). Derken vaktâ ki ona vardı, şöyle
nidâ olundu: “Haberin olsun mübarek kılınmıştır bu ateşteki kimse ve
bunun havâlisindekiler ve Sübhândır O âlemlerin rabbi Allah (8). Yâ
Mûsâ! Hakikat bu: Benim o Azîz, Hakîm Allah (9). Ve bırak asânı.”
Derken onu çevik bir yılan gibi ihtizaz ediyor görüverince dönüp geri
kaçtı ve arkasına bakmadı; “yâ Mûsâ, korkma, zira Benim korkmaz
yanımda resul olanlar (10). Ancak zulmeden sonra da kötülüğün
arkasından güzelliğe tebdil eyleyen7 başka, ona da Ben Gafûr, Rahîm’im

1
2
3
4
5
6
7

H: “ve bir mübîn kitabın”.
H +“ancak”.
H: “inanmayanlar”.
H: “Bunlara azâbın kötüsü vardır ve bunlar âhirette en çok hüsrâna düşenlerdir”.
H: “Muhakkak”.
H: “yalın bir şu le”.
H: “eden”.
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(11). Bir de elini koynuna1 sok çıksın bembeyaz hiçbir âfetsiz, dokuz
âyet içinde, Firavun’a ve kavmine, çünkü onlar fâsık bir kavim oldular”
(12). Bu suretle âyetlerimiz hakikati gözlerine sokarak vardığı vakit
onlara “bu apaçık bir sihir” dediler (13). Ve nefisleri yakīn hâsıl ettiği
hâlde mücerred zulm ü kibirden onlara cehûdluk ettiler, fakat bak o
müfsidlerin âkıbeti nasıl oldu? (14).

ِ ِ ِ  اﷲ أTâ-Sîn sûresi, mutlak bir sırr-ı ilâhî {ﻚ
{ٰﺲ
َ  }ﺗ ِ ْﻠişte
ْ
ٓ  }ﻃA َﻋﻠَ ُﻢ ﺑ ُﻤَﺮادﻩ
bunlar A işittiğin bu esrarengiz harfler sana {ﺎت ا ْﻟ ُﻘ ْﺮﺍٰ ِن
ُ َ  } ٰاﻳâyetleridir o
ٍ َ}وﻛِﺘ
Kur’ân’ın A o Rûh-i Emîn ile kalbine indirilen Kur’ân’ın {ﺎب ُﻣﺒ۪ ﻴ ٍﻦ
َ ve
mübîn bir kitabın A Kur’an’dan bu sûre, başlı başına bir kitâb-ı [3655]
mübîndir. Evvelki sûrenin âhirinde geçtiği üzere zâlimlerin yuvarlanacağı
inkılâbın nasıl ve ne suretle olacağını beliğ bir surette anlatacaktır.
{}ﻫ ًﺪى
َ ve bir müjde olmak
ُ Bir hidâyet A latif bir delâlet ve irşad {}وﺑُ ْﺸ ٰﺮى
ِ ِ
üzere {ﻴﻦ
َ  }ﻟ ْﻠ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨo mü’minlere A o sana tâbi‘ olan, senin izince giden
mü’minlere {َ ﻮن اﻟﺰَّ ٰﻛﻮ
َ ﻴﻤ
َ ُاﻟﺼﻠٰﻮ َ َو ُ ْﺆﺗ
َ  }اَﻟ َّ ۪ﺬki namaza devam ederler ve
ُ ﻳﻦ ﻳُ ۪ﻘ
َّ ﻮن
zekâtı verirler A demek ki bu irşad ve tebşîre mazhar olabilmek için
imandan2 sonra lâekal bu iki sıfat da şarttır. Gerek ferd ve gerek cemiyet
için namaz dinin direği, zekât da köprüsü olduğundan namazı ve zekâtı
zâyi‘ edenler bu müjdeyi gāib etmiş olurlar. Onun için Hazret-i Sıddîk
ِ
bunları îfâ etmeyenlere harb etti. {ﻮن
ْ ِ  ﺑ3}و ُﻫ ْﻢ
َ ُﺎﻻ ِٰﺧﺮَ ُﻫ ْﻢ ﻳُﻮﻗِﻨ
َ Ve o âhirete ancak
bunlar yakīn edinirler A iman ettikleri gibi hakka’l-yakīn muvaffak da
olurlar. O inkılab günü bunlar murâda ererler.
ِ
“Bu müjde niçin bunlara mahsus?” denilirse {ِ َﺎﻻ ِٰﺧﺮ
ْ ِ ﻮن ﺑ
َ ُﻳﻦ َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨ
َ }ا َّن اﻟ َّ ۪ﺬ
çünkü âhirete iman etmeyenler {}زﻳَّﻨَّﺎ ﻟ َُﻬ ْﻢ اَ ْﻋ َﻤﺎﻟ َُﻬ ْﻢ
َ amellerini kendilerine
ziynetlemişizdir A güzel göstermişizdir {ﻮن
َ  }ﻓَ ُﻬ ْﻢ ﻳ َ ْﻌ َﻤ ُﻬde onların kalbleri
kör olmuştur. Görmezler, duygusuzdurlar A onun için irşad kabul
etmezler {ﻚ
َ  }اُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌişte bunlar A bu âhirete inanmayan kör kalbliler ﻳﻦ
َ }اﻟ َّ۪ﺬ
ِ ﻮء ا ْﻟﻌَ َﺬ
{اب
ُ ٓ ﻟ َُﻬ ْﻢ ُﺳo kötü azab kendilerine ait olan kimselerdir. A Kalb

1
2
3

H: “ceybine”.
H -“imandan”.
H, M ve B -“”ﻫﻢ.
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körlüğü, o âhirete imansızlık esasen en büyük felâket-i rûhiye olduğu
gibi, bunlar âhiretten evvel dünya inkılâbâtının1 pek fena acısını
çekerler. [3656] {ون
ْ اﻻ ِٰﺧ َﺮ ِ ُﻫ ُﻢ
ْ }و ُﻫ ْﻢ ﻓِﻲ
َ اﻻ َ ْﺧ َﺴ ُﺮ
َ Âhirette ise bunlar daha
ziyade hüsrandadırlar A mü’minlerin ve kâfirlerin ahvâli anlatıldıktan
ِ Ve
sonra Peygamber’in hâline geçilerek şöyle buyuruluyor: {ﻚ
َ َّ }وﺍﻧ
َ
ِ
۪
۪
muhakkak ki sen { }ﻟ َﺘُﻠَﻘَّﻰ ا ْﻟ ُﻘ ْﺮﺍٰ َن ﻣ ْﻦ ﻟ َُﺪ ْن َﺣﻜﻴ ٍﻢ َﻋﻠﻴ ٍﻢbu Kur’ân’a şüphesiz bir
Hakîm-i Alîm’in ledünnünden erdiriliyorsun2 A nazmını Rûh-i Emîn
vâsıtasıyla indiriyor ise de ondaki ulûm-ı ledünniye ve hikem ve esrâr-ı
ilâhiyeyi sana telakkī ve fehm ettiren doğrudan doğru Allah teâlâ’dır.
Bunun bir misâlini anlatmak için evvelki sûrede Mûsâ kıssasında
ِ
geçen ﻴﻦ
ً ﺐ ۪ﻟﻲ َرﺑّ۪ﻲ ُﺣ ْﻜ
َ ﻤﺎ َو َﺟﻌَﻠ َ ۪ﻨﻲ ﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺮ َﺳ ۪ﻠ
َ [ ﻓَ َﻮ َﻫeş-Şu arâ 26/21] âyetinin
mazmûnu tefsir olunarak buyuruluyor ki:
ِ
{ﻮﺳﻰ ِﻻ َْﻫﻠِ ۪ﻪ
ٰ  }ا ْذ ﻗَﺎ َل ُﻣHani bir vakit Mûsâ, ehline demişti A ehliyle
Medyen’den çıkmış giderken Tuvâ vadisinde soğuk ve karanlık bir
gecede yolu şaşırmış, çakmak çakmış taşı çakmamış, böyle her vâsıtanın
kesildiği tam bir nâçârlık deminde Tûr cânibinden kendine bir ateş zuhur
ِ
etmiş idi, o vakit demişti ki: {ﺎرﺍ
ً َﺖ ﻧ
ُ “ }ا ۪ﻧّ ٓﻲ ٰاﻧ َ ْﺴBen cidden ateş hissettim
ٍ َﻜ ْﻢ ﺑ ِ ِﺸﻬ
{ﻮن
ُ َّ ﺎب ﻗَﺒَ ٍﺲ ﻟ َﻌَﻠ
ُ ﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ ﺑ ِ َﺨﺒَﺮٍ اَ ْو ٰاﺗ۪ﻴ
ُ }ﺳﺎٰﺗ۪ﻴ
َ ُﻜ ْﻢ ﺗ َ ْﺼﻄَﻠ
َ her hâlde size ondan
bir haber getireceğim, yahut bir yalın şu‘le iktibas edip geleceğim, belki
bir ocak yakar ısınırsınız.” A Demek ki bütün ihtiyaç bu ikinin birinde
toplanıyordu: Yoldan bir haber almak veya bir ocak yakmak; haber
uhrevî, ocak yakıp ısınmak dünyevî bir gaye olduğu için olmalı ki haberi
takdim etmiştir.

Dikkat edilirse bu veciz ifadeden tefsir ve beyâna sığamayacak3 pek
derin ilhamlar duyulur. “Sana” demeyip “size” demesi ehlinden yalnız
bir ferd kastedilmediğini anlatır { }ﻓَﻠَﻤَّﺎ َﺟٓﺎءَ َﻫﺎbu his üzerine vaktâ ki o
ِ ُ }ﻧnidâ olundu ki { }اَ ْن ﺑﻮرِ َكhaberin olsun mübarek
ateşe vardı [3657] {ي
َ ﻮد
ُ
kılındı {}ﻣ ْﻦ ﻓِﻲ اﻟﻨَّﺎرِ َو َﻣ ْﻦ َﺣ ْﻮﻟ َﻬَﺎ
bu
ateşteki
kimse
ve havâlîsindeki A yani
َ
1
2
3

B: “inkılâbının”.
H: “bu Kur’ân’ı şüphesiz bir Hakîm-i Alîm’in ledünnünden telakkī ettiriliyorsun”.
B: “sığmayacak”.
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ِ
ِ ِﻣﻦ َﺷﺎﻃِ ِﺊ ا ْﻟ َﻮ
bu ateşin bulunduğu mevki ِ ﺎرﻛَﺔِ ِﻣ َﻦ اﻟ َّﺸ َﺠ َﺮ
ْ ﺍد
َ َاﻻ َْﻳ َﻤ ِﻦ ﻓﻲ ا ْﻟ ُﺒ ْﻘﻌَﺔِ ا ْﻟ ُﻤﺒ
ْ
[el-Kasas 28/30]1 mantûkunca mübarek bir buk‘adır. Enbiyâ makamı
bir mukaddes yerdir. Bu buk‘ada bulunan ve bu ateşin etrafında dolaşan
kimseler berekâta mazhar olmuştur. Binâen‘aleyh sen de bu ateşe
geldin mübarek oldun. Kâdî Beyzâvî gibi müfessirînin kabul ettikleri
bu tefsire göre bu ateşi hisseden yalnız Mûsâ değildir. َﻣ ْﻦ ﻓِﻲ اﻟﻨَّﺎرِ َو َﻣ ْﻦ
 َﺣ ْﻮﻟ َﻬَﺎe‘ammdır.2 Mûsâ bu kübrânın bir ferdi olmak itibariyle tebrik
kılınmıştır. Fakat bazı müfessirîn bu ateşe gelen Mûsâ olmakla َِﻣ ْﻦ ﻓِﻲ اﻟﻨَّﺎر
ِ اﻪﻠﻟِ َر
Mûsâ’dır demişler (Sûre-i Kasas’a da bak.) {ﻴﻦ
ّٰ ﺎن
َ }و ُﺳ ْﺒ َﺤ
َ ب ا ْﻟﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ
َ Ve
ّ
tenzih o âlemlerin rabbi Allah Sübhân’a A nidânın tetimmesinden olan
bu tesbih ve tenzih, vâkı‘anın azametine taaccüb ettirmekle beraber
teşbih tevehhümüne meydan bırakmamak içindir.
ِ
{ـﻪ
ُ َّ  }ﻳَﺎ ُﻣﻮ ٰ ٓ اﻧYâ Mûsâ, hakikat o: A Nidâ eden { }اَﻧَﺎBenim A yani
{ﻴﻢ
ّٰ O Azîz Hakîm Allah {}وﺍ َ ْﻟ ِﻖ َﻋ َﺼﺎ َك
ُ ۪ﻳﺰ ا ْﻟ َﺤ ۪ﻜ
َ hem asânı bırak A yani
ُ }اﻪﻠﻟُ ا ْﻟﻌَﺰ
3
bu makamda bulunan başka bir şeye dayanmamalıdır. }ﻓَﻠَﻤَّﺎ َرﺍٰ َﻫﺎ َ ْ َ ُّ ﻛَﺎ َ َّ َﺎ
{ َﺟٓﺎ ٌّنA “Nûn”un şeddesiyle “cânn” hafif ve seri yılan, yani bırakınca o
asâyı sanki çevik bir yılanmış gibi çalkanıyor gördü, görünce {ﺮﺍ
ً ِ }و ّٰ ُﻣ ْﺪﺑ
َ
ِ
arkasını dönerek kaçtı {ﺐ
َ ve geri bakmadı A korktu }ﻳَﺎ ُﻣﻮ ٰ َﻻ
ْ }و َ ْ ﻳُﻌَ ّﻘ
4
ِ
{ﻒ
َ ُ ي ا ْﻟ ُﻤ ْﺮ َﺳﻠ
َّ ﺎف ﻟ َ َﺪ
ْ  ﺗ َ َﺨkorkma yâ Mûsâ {ﻮن
ُ  }ا ۪ ّ َﻻ ﻳ َ َﺨzira Benim korkmaz
huzûr-ı izzetimde resul olanlar A yani Ben şimdi sana risalet veriyorum,
peygamber gönderilmek [3658] üzere vahy ü ta‘lîmât alıyorsun.
Peygamberlere böyle vahyolundukları sırada korkmak yaraşmaz, rûhları
tamamen melekûta müncezib ve huzûr-ı izzette evâmir telâkkīsine
müstağrak olurlar da ondan korku hatırlarına bile gelmez.

1
2

3
4

“…vâdinin sağ kıyısından o mübarek buk‘ada ağaçtan…”
Beyzâvî, Envârü’t-Tenzîl, IV, 155:
ِ
ِ
ِ
ِ ﻮد
ِ
ِ ِ َ
ِ
ِ
ﺒﺎرَﻛ ِﺔ« وﻣﻦ ﺣﻮل
َ ُ »ﻧ:»ﻣ ْﻦ ﰲ اﻟﻨﱠﺎر َوَﻣ ْﻦ َﺣ ْﻮَﳍﺎ« َﻣ ْﻦ ﰲ ﻣﻜﺎن اﻟﻨﱠﺎر وﻫﻮ اﻟﺒﻘﻌﺔ اﳌﺒﺎرﻛﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
َ ي ﻣ ْﻦ ﺷﺎﻃ ِﺊ اﻟْﻮاد ْاﻷَْﳝَ ِﻦ ﰲ اﻟْﺒـُْﻘ َﻌﺔ اﻟ ُْﻤ
 وﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮادي وﺣﻮاﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ أرض اﻟﺸﺎم اﳌﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﱪﻛﺎت ﻟﻜﻮ ﺎ ﻣﺒﻌﺚ اﻷﻧﺒﻴﺎء وﻛﻔﺎ ﻢ أﺣﻴﺎء وأﻣﻮاﺗ ًﺎ،ﻣﻜﺎ ﺎ واﻟﻈﺎﻫﺮ أﻧﻪ ﻋﺎم ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻷرض
.وﺧﺼﻮﺻﺎً ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻘﻌﺔ اﻟﱵ ﻛﻠﻢ اﷲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺳﻰ
B -“başka”.
H: “{ }ﻗﺎل ﻻ ﲣﻒkorkma buyurdu”.
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1
ِ َاﻪﻠﻟ ِﻣﻦ ِﻋﺒ
Gerçi ﺎدهِ ا ْﻟ ُﻌﻠ َ ٰﻤ ٓ ُﺆ ۬ا
َ [ اِﻧ َّ َﻤﺎ ﻳ َ ْﺨFâtır 35/28] buyurulduğu ve
ْ َ ّٰ
peygamberler ise ulemânın a‘lemi bulundukları cihetle onlarda Allah
korkusu herkesten ziyadedir. Fakat Allah’tan başka hiçbir şeyden
korkmayacakları gibi, huzurda bulundukları mertebe-i cem‘de bütün
hiss-i havf dahi mâsivâ gibi silinip yalnız zevk-i likā kalır {}اِ َّﻻ َﻣ ْﻦ ﻇَﻠ َ َﻢ
lâkin zulmeden başka A ufak veya büyük bir günah yapmış olan huzurda
bulunmaktan korkar, çünkü mes’ûliyeti var {ﻨﺎ ﺑ َ ْﻌ َﺪ ُﺳٓﻮ ٍء
ً  }ﺛُﻢَّ ﺑَﺪَّ َل ُﺣ ْﺴzulmedip
sonra kötülüğün arkasından bir güzelliğe tebdil etmiş (tevbekâr olmuş)
ِ
olan da {ﻴﻢ
ٌ ﻮر َر ۪ﺣ
ٌ  }ﻓَﺎ ۪ ّ ﻏَ ُﻔbilsin ki ben Gafûr Rahîm’im A yani sen de bir
günah işledim diye korkuyorsan korkma, mağfursun.

{ﻚ
َ }وﺍ َ ْد ِﺧ ْﻞ ﻳ َ َﺪ َك ۪ َﺟ ْﻴ ِﺒ
َ Bir de elini koynuna sok.
“Ceyb” esasen yakanın göğüs üzerindeki açık yeri demektir. Bizim
“ceyb” [cep] tâbir ettiğimize dahi ıtlak olunursa da müvelleddir. {}ﺗ َ ْﺨ ُﺮ ْج
ِ bir âfetsiz A yani
Çıksın {َﻀ ٓﺎء
َ  }ﺑ َ ْﻴbembeyaz olarak A fakat {}ﻣ ْﻦ ﻏَ ْ ِ ُ ٓﺳﻮ ٍء
beyazlanması bir maraz ve âfet neticesi değil, mahza bir âyet, bir
ٍ َ  } ۪ ِ ْ ِﻊ ٰاﻳdokuz ayet -yani dokuz mucizemucize daha olmak üzere {ﺎت
meyânında { }اِ ٰ ﻓِ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن َوﻗَ ْﻮ ِﻣ ۪ﻪFiravun’a ve kavmine karşı A dokuz mucize:
Asâ, yed-i beyzâ, sinîn, tûfan, çekirge, kummel, kurbağa, kan, felk yani
deniz yarılması [3659] (Sûre-i A‘râf ’a vesâireye bak). ُﺎن َﻋﺎﻗِﺒَﺔ
َ َﻒ ﻛ
َ ﺎﻧﻈ ُ ْﺮ ﻛَ ْﻴ
ْ َ}ﻓ
{ﻳﻦ
َ  ا ْﻟ ُﻤ ْﻔ ِﺴ ۪ﺪSonra bak o müfsidlerin âkıbeti nasıl oldu? A Yukarıda geçtiği
ve Sûre-i Kasas’ta da geleceği vechile batırıldılar, mel‘un oldular; işte
bu müfsid zâlimlerin uğradıkları âkıbet bugünkü zâlimlerin uğrayacağı
inkılab için de bir misâl-i ibrettir. Zira Mûsâ’ya öyle bir ateş hissettirerek
her şeyden geçirip o kelâmını söyleyen ve o mucizelerle risalet verip
Firavun ve kavmine gönderen o Azîz Hakîm Allah Rabbü’l-âlemîn’in
ledünnünden veriliyor bu Kur’an, bu ledünnî ilm ü hikmetten diğer bir
misâl ile mü’minlere olan tebşîrâttan bir numûne de şudur:
1

“…ancak Allah saygısını kullarından bilenler duyar…”
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ﺎدهِ
ﻀﻠَﻨَﺎ َﻋﻠٰﻰ ﻛَ ۪ﺜﻴﺮٍ ِﻣﻦ ِﻋﺒَ ِ
ﻤﺎۚ َوﻗَ َ
ﺎﻻ ا ْﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ّٰﻪﻠﻟِ اﻟ َّ ۪ﺬي ﻓَ َّ
او۫د َ َو ُﺳﻠ َ ْﻴ ٰﻤ َﻦ ِﻋ ْﻠ ً
ْ
َوﻟ َ َﻘ ْﺪ ٰاﺗ َ ْﻴﻨَﺎ د َ ُ
ِ
ﺎس ُﻋﻠِّ ْﻤﻨَﺎ َﻣ ْﻨ ِﻄ َﻖ اﻟﻄ َّْﻴﺮِ َوﺍُو۫ﺗ۪ﻴﻨَﺎ
او۫دَ َوﻗَ َ
ﻴﻦ ﴿َ ﴾١٥و َورِ َ
ا ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ َ
ث ُﺳﻠ َ ْﻴ ٰﻤ ُﻦ د َ ُ
ﺎل ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟﻨ َّ ُ
ِ
ِ
ﺍﻻِ ْﻧ ِﺲ
ﻴﻦ ﴿َ ﴾١٦و ُﺣ ِﺸ َﺮ ﻟ ِ ُﺴﻠ َ ْﻴ ٰﻤ َﻦ ُﺟ ُﻨﻮدُ ُه ِﻣ َﻦ ا ْﻟ ِﺠ ِّﻦ َو ْ
ﻣ ْﻦ ُﻛ ّ ِﻞ َﺷ ْﻲ ٍء ۜ ا َّن ٰﻫ َﺬا ﻟ َُﻬ َﻮ ا ْﻟ َﻔ ْﻀ ُﻞ ا ْﻟ ُﻤﺒ۪ ُ
ﻮن ﴿ ﴾١٧ﺣ ّٰﺘٓﻰ اِذَٓا اَﺗَﻮﺍ َﻋﻠٰﻰ َو ِ
ﺍد اﻟﻨ َّ ْﻤ ِ ۙﻞ ﻗَﺎﻟ َْﺖ ﻧ َ ْﻤﻠَﺔٌ ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟﻨ َّ ْﻤ ُﻞ
ﻮز ُﻋ َ
َ
َوﺍﻟﻄ َّْﻴﺮِ ﻓَ ُﻬ ْﻢ ﻳُ َ
ْ
ﺿ ِ
ﻜﺎ
اد ُﺧﻠُﻮﺍ َﻣ َﺴﺎﻛِﻨَ ُ
ﻜ ْﻢ ۚ َﻻ ﻳ َ ْﺤ ِﻄ َﻤﻨ َّ ُ
ون ﴿ ﴾١٨ﻓَﺘَﺒَ َّﺴ َﻢ َ
ﻜ ْﻢ ُﺳﻠ َ ْﻴ ٰﻤ ُﻦ َو ُﺟ ُﻨﻮدُ ُه ۙ َو ُﻫ ْﻢ َﻻ ﻳ َ ْﺸ ُﻌ ُﺮ َ
ْ
ﺎﺣ ً
ِ
ِ
ﺎل َر ِ
ي َوﺍ َ ْن اَ ْﻋ َﻤ َﻞ
ب اَ ْوزِ ْﻋ ۪ﻨ ٓﻲ اَ ْن اَ ْﺷﻜُ َﺮ ﻧ ِ ْﻌ َﻤﺘَ َ
ﺖ َﻋﻠ َ َّﻲ َو َﻋﻠٰﻰ َوﺍﻟ ِ َﺪ َّ
ﻚ اﻟ َّ۪ﺘٓﻲ اَ ْﻧﻌَ ْﻤ َ
ﻣ ْﻦ ﻗَ ْﻮﻟﻬَﺎ َوﻗَ َ ّ
ِ
ِ
ِ ِ
ﺎل َﻣﺎ ﻟ ِ َﻲ
ﻴﻦ ﴿َ ﴾١٩وﺗ َ َﻔﻘَّ َﺪ اﻟﻄ َّْﻴ َﺮ ﻓَ َﻘ َ
ﻴﻪ َوﺍ َ ْد ِﺧ ْﻠ ۪ﻨﻲ ﺑ ِ َﺮ ْﺣ َﻤ ِﺘ َ
ﺤﺎ ﺗ َ ْﺮ ٰ
ﺿ ُ
ﺻﺎﻟ ً
اﻟﺼﺎﻟ ۪ﺤ َ
ﻚ ۪ﻓﻲ ﻋﺒَﺎد َك َّ
َ
ِ
َ ٓﻻ اَرى ا ْﻟﻬ ْﺪﻫ َﺪ ۘ اَم ﻛَ َ ِ
ﻳﺪا اَ ْو َﻻ۬اَ ْذﺑ َ َﺤﻨ َّ ُﻪ ٓ اَ ْو ﻟ َﻴَ ْﺄﺗِﻴَ ۪ ّﻨﻲ
ُ ُ ْ
اﺑﺎ َﺷ ۪ﺪ ً
ﻴﻦ ﴿َ ﴾٢٠ﻻ ُ َﻋ ّ ِﺬﺑَﻨ َّ ُﻪ َﻋ َﺬ ً
ﺎن ﻣ َﻦ ا ْﻟﻐَ ٓﺎﺋﺒ۪ َ
َ
ﻚ ِﻣ ْﻦ ﺳﺒَﺄٍ
ﺖ ﺑ ِ َﻤﺎ ﻟ َْﻢ ﺗُ ِﺤ ْﻂ ﺑ ِ ۪ﻪ َو ِﺟ ْﺌ ُﺘ َ
ﺑ ِ ُﺴ ْﻠﻄ َﺎ ٍن ُﻣﺒ۪ ﻴ ٍﻦ ﴿ ﴾٢١ﻓَ َﻤﻜَ َ
ﺚ ﻏَ ْﻴ َﺮ ﺑ َ ۪ﻌﻴ ٍﺪ ﻓَ َﻘﺎ َل اَ َﺣ ْﻄ ُ
َ
ﺑِﻨَﺒﺄٍ ﻳ ۪ﻘﻴ ٍﻦ ﴿ ﴾٢٢اِ ۪ﻧﻲ وﺟ ْﺪت اﻣﺮﺍَةً ﺗَﻤﻠِﻜُﻬﻢ وﺍُو۫ﺗِﻴ ِ
ﻴﻢ
ّ َ َ ُ ْ َ ْ ُْ َ َ ْ
ﺖ ﻣ ْﻦ ﻛُ ّ ِﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َوﻟ َﻬَﺎ َﻋ ْﺮ ٌش َﻋ ۪ﻈ ٌ
َ َ
ون ﻟِﻠ َّﺸﻤ ِﺲ ِﻣﻦ دو ِن ّٰ ِ
َﺎن اَ ْﻋ َﻤﺎﻟ َُﻬ ْﻢ ﻓَ َﺼﺪَّ ُﻫ ْﻢ
﴿َ ﴾٢٣و َﺟ ْﺪﺗُﻬَﺎ َوﻗَ ْﻮ َﻣﻬَﺎ ﻳ َ ْﺴ ُﺠ ُﺪ َ
اﻪﻠﻟ َو َزﻳ َّ َﻦ ﻟ َُﻬ ُﻢ اﻟ َّﺸ ْﻴﻄ ُ
ْ ُ
ْ
ون ۙ ﴿ ﴾٢٤اَ َّﻻ ﻳَﺴﺠ ُﺪوﺍ ِ ّٰﻪﻠﻟِ اﻟ َّ ۪ﺬي ﻳ ْﺨﺮِج ا ْﻟ َﺨﺐء ﻓِﻲ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ ِ
اﻟﺴﺒ۪ ِ
ﺍت
ﻴﻞ ﻓَ ُﻬ ْﻢ َﻻ ﻳ َ ْﻬﺘَ ُﺪ َ
ُ ُ
ْ ُ
َّ
ْ َ
َﻋ ِﻦ َّ
ٓ ِ ِ
ﺍﻻ َْر ِ
ب ا ْﻟﻌَ ْﺮ ِش ا ْﻟﻌَ ۪ﻈﻴ ِﻢ ﴿﴾٢٦
َو ْ
ﻮن َو َﻣﺎ ﺗُ ْﻌﻠِ ُﻨ َ
ض َو َ ْﻌﻠ َ ُﻢ َﻣﺎ ﺗُ ْﺨ ُﻔ َ
ﻮن ﴿ ﴾٢٥اَ ّٰﻪﻠﻟُ َﻻ اﻟٰﻪَ ا َّﻻ ُﻫ َﻮ َر ُّ
ِ
ﺖ ِﻣ َﻦ ا ْﻟﻜَ ِ
ﺐ ﺑ ِ ِﻜﺘَﺎﺑ۪ﻲ ٰﻫ َﺬا ﻓَﺎ َ ْﻟ ِﻘ ْﻪ اِﻟ َْﻴﻬِ ْﻢ ﺛُﻢَّ ﺗ َ َﻮ َّل
ﻗَ َ
ﺖ اَ ْم ﻛُ ْﻨ َ
ﺻ َﺪ ْﻗ َ
ﺎذﺑ َ
ﺎل َﺳﻨَ ْﻨﻈ ُ ُﺮ اَ َ
۪ﻴﻦ ﴿ ﴾٢٧ا ْذ َﻫ ْ
ِ ِ ِ
ِ۪
ﺎب ﻛَ ۪ﺮ ٌﻢ ﴿ ﴾٢٩اِﻧ َّ ُﻪ
ﺎﻧﻈ ُ ْﺮ َﻣﺎذَا ﻳ َ ْﺮ ِﺟ ُﻌ َ
َﻋ ْﻨ ُﻬ ْﻢ ﻓَ ْ
ﻮن ﴿ ﴾٢٨ﻗَﺎﻟ َْﺖ ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ ا ْﻟ َﻤﻠ َ ُﺆ ۬ا اﻧّ ٓﻲ ُا ْﻟﻘ َﻲ اﻟ ََّﻲ ﻛﺘَ ٌ
ِﻣﻦ ﺳﻠَﻴﻤﻦ و ِﺍﻧَّﻪ ﺑِﺴ ِﻢ ّٰ ِ
ﻴﻦ ۟ ﴿﴾٣١
اﻪﻠﻟ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ اﻟﺮَّ ۪ﺣﻴ ِﻢ ۙ ﴿ ﴾٣٠اَ َّﻻ ﺗ َ ْﻌﻠُﻮﺍ َﻋﻠ َ َّﻲ َو ْأﺗُﻮ ۪ﻧﻲ ُﻣ ْﺴﻠِ ۪ﻤ َ
ْ ُ ْ ٰ َ َ ُ ْ

[3661] Meâl-i Şerîfi
Şânım hakkı için Dâvûd’a ve Süleyman’a bir ilim verdik, ikisi de “hamd o
Allah’a ki” dediler,1 “bizi mü’min kullarından birçoğunun üzerine tafdil
buyurdu” (15). Ve Süleyman Dâvûd’a vâris olup2 “ey nâs” dedi, “bize
H: “ikisi de dediler: ‘Hamd O Allah’ındır ki O Allah’a ki’ dediler”.
H +“dedi”.

1
2
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mantıku’t-tayr (kuşdili) tâlim buyuruldu, hem bize her şeyden verildi.
Şüphesiz ki bu her hâlde o fazl-ı mübîn” (16). Hem Süleyman’a cinn ü ins
ve tuyûrdan orduları toplandı, hep bunlar zabt1 u idare olunuyorlardı
(17). Hatta karınca deresi üzerine vardıklarında bir karınca şöyle dedi:
“Ey karıncalar, haydin meskenlerinize girin, Süleyman ve ordusu sizi
fark etmeyerek kırıp geçirmesin” (18). O da bunun sözünden gülercesine
tebessüm etti de “yâ Rab!” dedi, “beni nefsime zâbıt kıl ki bana ve
vâlideynime inʿâm buyurduğun nimetine şükredeyim ve râzı olacağın
iyi bir amel yapayım ve beni rahmetinle sâlih kulların meyânına idhal
buyur” (19). Bir de kuşları teftiş etti de “bana” dedi, “ne oluyor hüdhüdü
görmüyorum? Yoksa gāiblere mi karıştı? (20). Elbette ona şiddetli bir
azab ederim veya boynunu keserim, yahut da bana her hâlde açık,
kuvvetli bir burhan getirir” (21). Derken bekledi, çok geçmeden2 geldi,
“ben” dedi, “senin ihâta etmediğin bir şey ihâta eyledim ve sana Sebe’den
sağlam bir haber getirdim (22). Çünkü ben bir kadın buldum, onlara
[3662] meliklik ediyor, kendisine her şeyden verilmiş, azametli bir tahtı
da var (23). Onu ve kavmini3 buldum ki Allah’a değil Güneş’e secde
ediyorlar, Şeytan onlara amellerini yaldızlamış, bu suretle kendilerini
yoldan sapıtmış da doğru gidemiyorlar (24). Allah’a secde etmemeleri
için, O Allah’a ki göklerde ve yerde gizliyi çıkarır ve neyi saklıyorlar, neyi
açıklıyorlarsa bilir4 (25). Allah, başka ilâh yok ancak O, o azîm Arş’ın
sâhibi O” (26). “Bakalım” dedi, “sâdık mısın yoksa yalancılardan mı
oldun? (27). Şu mektubumu götür bırak onlara, sonra dön kendilerinden
de bak ne neticeye varacaklar” (28). Kadın “ey aʿyân” dedi, “bana bir
mektub bırakıldı bana, çok mühim ve şâyân-ı tekrîm (29). Süleyman’dan
ve O Rahmân, Rahîm Allah’ın ismiyle (30). Şöyle5 ki: Bana karşı
başkaldırmayın ve müslüman olarak gelin bana!” (31).
1
2
3
4
5

H -“zapt”.
H: “sürmeden”.
H: “Onu da kavmini de”.
H: “Çünkü secde etmiyorlar O Allah’a ki göklerde ve yerde gizliyi çıkarır ve neyi setr ediyor ve neyi sır
ediyor ve neyi açıklıyorlarsa bilir.”
H -“Şöyle”.
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{}وﻟَﻘَ ْﺪ ٰاﺗ َ ْﻴﻨَﺎ
َ A Kur’ân’ın Alîm bir Hakîm ledünnünden verildiğini
tefrik için îrad buyurulan ikinci kıssa olup, müfsidlerin zulm ü inkâr
ile uğradıkları fena âkıbetlerine mukabil muslihlerin ilm ü faziletle
erdikleri hârikulâde muvaffakıyetlere misâl ve enbiyânın mucizesi
zımnında evliyânın kerametine bir numûne gösteriyor. Acayib olan
mazmûnunun tahkīkine itina için de bilhassa kasem ile başlanmıştır.
ِ
Yani şân-ı ulûhiyetime kasem ederim ki Dâvûd ile Süleyman’a {ﻤﺎ
ً }ﻋ ْﻠ
ِ
ِ
bir ilim verdik A ﺎء
َ اﻪﻠﻟُ ا ْﻟ ُﻤ ْﻠ
ّٰ ُ[ َوﺍٰ ٰﺗﻴﻪel-Bakara 2/251]
ُ ٓﻚ َوﺍ ْﻟﺤ ْﻜﻤَﺔ َ َو َﻋﻠ َّﻤَﻪُ ﻣﻤَّﺎ ﻳ َ َﺸ
mantûkunca mülk ve hükûmet ile meşhur ve mümtaz olan Dâvûd ve
Süleyman aleyhimesselâm’a1 verilen fazl-ı ilâhî cümlesinden evvelemirde
yalnız ilmin2 zikrolunması ilmin şân u ehemmiyeti hepsinden yüksek
olmasındandır. “İlmen”de tenkîr bunun fevkalâde bir ilim olduğunu
iş‘âr içindir. Şehristanî’nin Milel ü Nihâl’deki beyânı vechile tarihin
şehadetine nazaran Anadolu ve Yunânîlerde felsefenin zuhûru Süleyman
aleyhisselâm zamanında parlayan ilm ü hikmetin in‘ikâsından olmuştur.
ِ َﻀﻠَﻨَﺎ َﻋﻠٰﻰ ﻛَ ۪ﺜﻴﺮٍ ِﻣﻦ ِﻋﺒ
َ َ}وﻗ
[3663] {ﺎﻻ
َّ َ}ا ْﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ّٰﻪﻠﻟِ اﻟ َّ ۪ﺬي ﻓ
َ İkisi dediler: ِﺎده
ْ
3
ِ
{ﻴﻦ
َ “ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨHamd, yalnız o Allah’ındır ki fazlıyla bize mü’min kullarının
birçoğundan fazla fazilet verdi” A yani mülk ü devletle değil, fazl u
faziletle mütehassis olarak tahdîs-i nimet ettiler ve nâil oldukları fazl
u fazileti, hükûmet ve devleti Allah’tan bildiler ve ondan dolayı medh
u tâzim ile hamd ü senâ ancak onu veren Allah’ın hakkı ve hükûmet
ü hâkimiyet münhasıran O’nun şânı olduğunu bilerek hareket ve
şükrünü îfâya gayret eylediler. Ki bu onlara verilen ilmin âsârından biri
oluyordu. Firavun hükûmetine tekabül eden faziletkâr bir hükûmetin
rûhunu gösteren bu ِ ا ْﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ّٰﻪﻠﻟfıkrasının derin zevkini duyabilenler ne4
mes‘uddurlar. Allah teâlâ o zâlim, cehûd, mağrur, müfsid Firavun
hükûmetini batırdıktan sonra Dâvûd ve Süleyman’a verdiği ilim ile
böyle Allah’ı bilip hamdeden bir hükûmet-i fâzıla yetiştirmişti.
1
2
3
4

B: “aleyhimesselâm’a”.
B -“verilen fazl-ı ilâhî cümlesinden evvelemirde yalnız ilmin”.
B: “Allah’adır”.
H -“ne”.
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{َاو۫د
َ ِ}و َور
َ Hem Süleyman, Dâvûd’a vâris oldu A onun
ُ َث ُﺳﻠ َ ْﻴ ٰﻤ ُﻦ د
ِ
ِ
ِ
ِ
makamına kāim oldu ﱠﻤﺎ ورﺛﻮا اﻟْﻌِْﻠ َﻢ
َ  َوإﻧ،“ ْاﻷَﻧْﺒﻴَﺎءُ ﻟَ ْﻢ ﻳـَُﻮﱢرﺛُﻮا دﻳﻨَ ًﺎرا َوَﻻ د ْرَﻫ ًﻤﺎpeygamberler
altın ve gümüş mirası bırakmadılar, ancak ilim miras bıraktılar”1 hadîs-i
şerîfi mantûkunca bu miras, mal mirası değil او۫دُ اِﻧَّﺎ َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ َك َﺧ ۪ﻠﻴﻔَﺔ ً ﻓِﻲ
ُ َ ﻳَﺎ د
2
ِ اﻻ َْر
ِ َّ ﻜ ْﻢ ﺑ َ ْﻴ َﻦ اﻟﻨ
(ﺎس ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖ َو َﻻ ﺗَﺘ َّ ِﺒ ِﻊ ا ْﻟﻬَ ٰﻮى )ص
ْ [Sâd 38/26] buyurulduğu
ُ ﺎﺣ
ْ َض ﻓ
üzere nâs beyninde hak ile icrâ-yı ahkâm etmek husûsunda makamına
geçmek, yani zikrolunan ilm ü fazılda, nübüvvet ü mülk ve siyasette
yerini tutmaktır ki bu makama Hazret-i Dâvûd’un on dokuz oğlundan
3
Süleyman aleyhisselâm geçti {}و
َ ve A Allah’ın nimetini tahdis ve teşhir
ile kendilerine verilen mu‘cizâtı tasdik için halkı davet etmek üzere }ﻗَﺎ َل
ِ
ِ “bize mantık-ı tayr
{ﺎس
ُ
ُ َّ “ ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟﻨey insanlar” dedi, {ِ}ﻋﻠّ ْﻤﻨَﺎ َﻣ ْﻨﻄ َﻖ اﻟﻄ َّْﻴﺮ
öğretildi” A “mantıku’t-tayr” kuş mantıkı yahut kuş dili.
[3664] “Mantık” esasen nutuk demektir. Ma‘amâfîh mantıkın
menşe’i olan kuvve-i rûhiyede ıstılah olmuştur.
Mâruf olan “nutk” ise zamirdekini ifade için seslenilen ve ekserîsi
dil ile çıkarıldığından dolayı “dil”, “lisan” ve “lügat” dahi denilen
müfred ve mürekkeb elfâz-ı mevzû‘adır. Ve َ[ َﻋﻠ ََّﻢ ٰادَمَ ْاﻻ َْﺳ َﻤٓﺎءel-Bakara 2/31]
mısdâkınca insana mahsustur. Nutukta delâlet-i akliye veya tabî‘iye dahi
bulunabilirse de asıl olan delâlet-i vaz‘iyedir (conventionnel)4. Onun için
delâlet-i vaz‘iyesi bulunmayan bir sesle tabîî ve aklî bir münasebetle bir
mâna ifade edilecek olursa ona hakīkī olarak nutuk denmez. Demek ki
nutkun hakikatinde biri cins biri fasıl gibi iki vasf-ı bâriz vardır. Biri lafız
(velev bi’l-kuvve) biri delâlet-i vaz‘iye. Bu sebeple bu ikiden yalnız birisi
mülâhaza olunarak teşbîhen veya mecâzen “nutuk” tâbir olunduğu da
çoktur. Meselâ hiçbir ses çıkarılmaksızın yazı vesâire gibi işârât-ı mahsûsa
vaz‘ıyla bir şey anlatmak bâtınî bir nutkun ifadesi olmak üzere mecâzen
1
2
3
4

Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, V, 196; Ebû Dâvûd, İlim, 1; Tirmizî, İlim, 19.
“Yâ Dâvûd! Muhakkak ki Biz seni Arz’da bir halîfe kıldık, imdi nâs arasında hak ile hükmet de (keyfe)
hevâya tâbi‘ olma…”
B: “tebşir”.
M: “(Konventionel)”.
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nutuk addolunduğu gibi, [ ٰﻫ َﺬا ﻛِﺘَﺎﺑُﻨَﺎ ﻳ َ ْﻨ ِﻄ ُﻖ َﻋﻠ َ ْﻴﻜُ ْﻢ ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖel-Câsiye 45/29]1 vaz‘î
bir delâleti bulunmayan herhangi bir sesle seslenişe dahi aklî veya tabîî
bir delâleti bulunmak veya mutlak sükûtun zıddı bir ses olmak hasebiyle
teşbîhen veya müşâkele tarîkiyle nutuk ıtlak edildiği de vâki‘dir. Meselâ
güvercinin ötmesine  ﻧﻄﻘﺖ اﻟﺤﻤﺎﻣﺔûdun çalmasına  ﻧﻄﻖ اﻟﻌﻮدdenilmiştir.
Şu hâlde nutuk mefhûmunda en ehemmiyetli rükün, mânaya delâlet
olmak haysiyetiyle mühmel olan sesler bertaraf olunup delâletin vaz‘iyeti
kaydından dahi sarf-ı nazar edilir de gerek vaz‘î, gerek aklî, gerek tabîî
her hangi bir delâletle bir mâna iş‘âr edebilen sesler mülâhaza olunursa
nutkun insana mahsus olmayan bir mefhûmu elde edilmiş olur ki işte
“mantıku’t-tayr”da da mülâhaza olunacak mâna budur. Binâen‘aleyh
kuşun muhtelif hisleri arasındaki münâsebâtı idare eden hassasiyet
kuvvesi kuş mantıkı ve hislerini izhar için çıkardığı sesler de kuşdili
[3665] demek olur. Meselâ horozun yem aramak için deşinmesinde bir
mantık vardır. Yemi bulduğu zaman “dık, dık” diye tavukları çağırması
da bir nutuk, bir dil demektir. Gerek kuşların ve gerek sâir hayvanların
böyle sesleriyle yekdiğerine bir şeyler tanıttıklarında şüphe yoktur. Lâkin
bu mânaca kuşdilini bir dereceye kadar herkesin anlayabileceğine nazaran
Hazret-i Süleyman’ın mucizesinde daha derin bir mâna ile anlaşılmak
lâzım gelmez mi diye bir sual hatıra gelir. Bundan dolayı müşârün ileyhe
mucize olarak kuşlar ber vech-i âtî hüdhüdün söylediği gibi hakikaten
kelâm söylediler demişler, nitekim Resûlullah’a ağaçlar taşlar söylemişti.2
Fakat bu mânaca da Süleyman’a kuşdili değil, kuşa insan dili bildirilmiş
olur. Hâlbuki ِ َﻣ ْﻨ ِﻄ َﻖ اﻟﻄ َّْﻴﺮ3 ُﻋﻠِّ ْﻤﻨَﺎbuyurulmuştur. Binâen‘aleyh ehemmiyet
1
2

3

“İşte kitabımız, yüzünüze karşı hakkı söylüyor…”
İbn Hişâm, es-Sîre, I, 234. Krş. Müsnedü Ebî Dâvûd et-Tayâlisî, III, 125-127; İbn Sa d, et-Tabakāt, I,
157:
 ﻋﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ،  وﻛﺎن واﻋﻴﺔ، وﺣﺪﺛﲏ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﷲ ﺑﻦ أﰊ ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ اﻟﻌﻼء اﺑﻦ ﺟﺎرﻳﺔ اﻟﺜﻘﻔﻲ:ﻗﺎل اﺑﻦ إﺳﺤﺎق
 ﻓﻼ ﳝﺮ رﺳﻮل اﷲ، ﻛﺎن إذا ﺧﺮج ﳊﺎﺟﺘﻪ أﺑﻌﺪ ﺣﱴ ﲢﺴﺮ ﻋﻨﻪ اﻟﺒﻴﻮت وﻳﻔﻀﻲ إﱃ ﺷﻌﺎب ﻣﻜﺔ وﺑﻄﻮن أودﻳﺘﻬﺎ، واﺑﺘﺪأﻩ ﺑﺎﻟﻨﺒﻮة،وﺳﻠﻢ ﺣﲔ أرادﻩ اﷲ ﺑﻜﺮاﻣﺘﻪ
 ﻓﻼ، ﻓﻴﻠﺘﻔﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺣﻮﻟﻪ وﻋﻦ ﳝﻴﻨﻪ وﴰﺎﻟﻪ وﺧﻠﻔﻪ: ﻗﺎل. اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ:ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﲝﺠﺮ وﻻ ﺷﺠﺮ إﻻ ﻗﺎل
 ﰒ ﺟﺎءﻩ ﺟﱪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﲟﺎ ﺟﺎءﻩ ﻣﻦ ﻛﺮاﻣﺔ، ﻣﺎ ﺷﺎء اﷲ أن ﳝﻜﺚ، ﻓﻤﻜﺚ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺮى وﻳﺴﻤﻊ.ﻳﺮى إﻻ اﻟﺸﺠﺮ واﳊﺠﺎرة
. وﻫﻮ ﲝﺮاء ﰲ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن،اﷲ
H, M ve B: “”وﻋﻠﻤﻨﺎ.
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kuşun söylemesinden ziyade Süleyman’ın anlamasında ve anlayışının
derinliğindedir. Hem de Kur’ân’ın tâbirine nazaran sâde kuşun dilinde,
lügatında değil, mantıkındadır. O yalnız kuşların sesleri veya hareketleri,
ifade ettikleri hislerini anlamakla kalmıyor, o hisleri idare eden mantıkı,
ledünniyâtı biliyordu.
Bu suretle onların terennümâtındaki tesbîhât ve takdîsâtı anladığı gibi,
onları zabt u idare ederek teşkîlât-ı mahsûsasıyla ordusunda istihdam da
ediyordu. Cüz’iyyât-ı eşyâya ta‘alluk eden ihsâsât, mantıkın mebâdî’-i
zarûriyesinden olduğu cihetle hissiyâtın nazariyat ile erilemeyen zarûrî bir
mantığı vardır. Tasavvurât-ı külliyenin teşekkül etmesi için cüz’îden cüz’îye
intikal (temsil) bu mantıkla başlar. İdare ve siyaset adamlarının umûr-ı
cüz’iyeye müte‘allik re’ylerde isabet edebilmeleri bu mantığın fıtratlarındaki
kuvvetiyle mütenâsib olur. Kuşların elfâz-ı âmme vaz‘ edebilecek tasavvurât-ı
külliyeye mâlik olduklarını bilmiyor isek de hassasiyetlerinin yüksekliği
mâlumdur. Kuşun mâhiyeti yüksek bir hassasiyetle uçmak hasletini tecellî
ettiren bir hayat mefhûmundadır. Bunun için [3666] “mantıku’t-tayr”
tâliminden bizim zihnimize tebâdür eden mâna, kuşların hissiyatındaki
münâsebâtı sezecek kadar derin ve uzaklardaki cüz’iyyâta nüfuz edecek
kadar yüksek bir his ve idrak ile beraber aynı zamanda kuşların tabiatı olan
tayerânın ilmi dahi öğretilmiş olmasıdır.
Fi’l-hakīka ﺍﺣﻬَﺎ َﺷ ْﻬ ٌﺮ
۪ [ وﻟِﺴﻠﻴﻤﻦSebe’ 34/12]1 ve ﻓَ َﺴ َّﺨ ْﺮﻧَﺎ ﻟ َُﻪ
ُ اﻟﺮ َﺢ ُﻏ ُﺪ ُّو َﻫﺎ َﺷ ْﻬ ٌﺮ َو َر َو
ّ َ ٰ َْ ُ َ
ﺎب
۪ [Sâd 38/36]2 buyurulduğu üzere havanın
ُ اﻟﺮ َﺢ ﺗ َ ْﺠﺮ۪ي ﺑِﺎ َْﻣﺮِ ۪ه ُر َﺧٓﺎءً َﺣ ْﻴ
َ ﺻ
َ َﺚ ا
ّ
müşarün ileyh emrine musahhar olması bu ilm ile alâkadar olduğu gibi,
ِ َِﻋ ْﻠ ٌﻢ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ ِﻜﺘ
tarfetü’l-aynda bir tahtın getirilivermesi kaziyyesindeki ﺎب

da [27/40] bu ilim olmak gerektir. Hâsılı mantık-ı tayrda kuş dilinden
ziyade bir mazmun vardır.  أي َﻣْﻨ ِﻄ َﻘﻪُ َﻻ ﻟُﻐَﺔَ اﻟﻄﱠْﻴ ِﺮdiyen Keşfü’l-esrâr sâhibiyle
beraber biz de buna meşhur olduğu üzere yalnız “kuş dili” demeyi kâfi
görmeyip, Kur’ân’ın lafzını muhafaza ederek “kuş mantıkı” demeyi
tercih ediyoruz.

1
2

“Süleyman’a da rüzgârı: Sabah gidişi bir ay, akşam dönüşü bir ay…”
“Bunun üzerine ona rüzgârı musahhar ettik, emriyle istediği yere yumuşacık cereyan ederdi.”
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Süleyman aleyhisselâm ِ ُﻋﻠِّ ْﻤﻨَﺎ َﻣ ْﻨ ِﻄ َﻖ اﻟﻄ َّْﻴﺮdemekle nübüvvetini
anlatmış olduğu gibi mülkünü anlatarak da şöyle demiştir: }وﺍُو۫ﺗ۪ﻴﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ
َ
{“ ُﻛ ّ ِﻞ َﺷ ْﻲ ٍءVe bize her şeyden verildi” A “her şey” değil, “her şeyden”.
Müfessirîn bu tâbirin kesretten kinaye olduğunu söylüyorlar, bununla
devlette servetin ehemmiyetine işaret olunmuştur. { }اِ َّن ٰﻫ َﺬاŞüphesiz ki
bu A mezkur öğretilen ilimle verilen servet {ﻴﻦ
ُ ۪ }ﻟ َُﻬ َﻮ ا ْﻟ َﻔ ْﻀ ُﻞ ا ْﻟ ُﻤﺒher hâlde o
fazl-ı mübîndir. A Allah teâlâ’nın hamd ü senâya lâyık olan ve mü’min
kullarından birçoğuna bile nasip olmamış bulunan o açık fazl u ihsânıdır
ki bunun şükrünü edâ etmek için ibâdullâhı bu nimetten istifadeye
davet etmek bir vazife teşkil eder.
1
{}ﺣ ِﺸ َﺮ
ُ A “Haşr” esasen halkı yerlerinden çıkararak nefîr-i âm
suretinde celb ü ihzar edip bir yere toplamaktır. Bunun için kesret ve
izdiham ifade eder. Ma‘amâfîh [3667] mutlaka toplamak mânasına da
gelir. Bu surette hazarî vaziyeti de ifade edebilirse de, asker toplanmanın
seferberliği ifade etmesi daha zâhirdir. Sözün gidişi de bunu anlatıyor.
{ِﺍﻻِ ْﻧ ِﺲ َوﺍﻟﻄ َّْﻴﺮ
ْ }ﺟ ُﻨﻮدُ ُه ِﻣ َﻦ ا ْﻟ ِﺠ ِّﻦ َو
ُ Cinn ü ins ve tayrdan askerleri toplanmıştı
A (Sûre-i En‘âm’da اﻻِ ْﻧ ِﺲ َوﺍ ْﻟ ِﺠ ِّﻦ
ْ ﻴﻦ
َ ِ [ َوﻛَ ٰﺬﻟ6/112]
ًّ ﻚ َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ ﻟِﻜُ ّ ِﻞ ﻧ َ ِﺒ ّ ٍﻲ َﻋ ُﺪ
َ وﺍ َﺷﻴَﺎ ۪ﻃ
tefsirine bak) {ﻮن
َ ﻮز ُﻋ
َ ُ }ﻓَ ُﻬ ْﻢ ﻳda hep bunlar baştan âhire zabt ve mertebelerine
ِ }ﺣ ّٰﺘٓﻰ اِذَٓا اَﺗَﻮﺍ َﻋﻠٰﻰ َو
göre zâbıtlarıyla sevk u idare olunuyorlardı. {ﺍد اﻟﻨ َّ ْﻤ ِﻞ
َ
ْ
Hatta Karınca Vâdisi üzerine vardıklarında A “hatta” ibtidâiyedir. Bir
kelâmın başladığını göstermekle beraber aynı zamanda onun evvelki
kelâma bir nihâyet de olduğunu gösterir. “Hayli gittiler, hatta Vâdî-i
Neml üzerine vardılar” demek olur. “Üzerine” denilmesi de inmek üzere
yüksekten geldiğini iş‘âr eder. Vâdî-i Neml Şam’da veya Tâif ’de veya
Yemen’de karıncası çok bir derenin ismi olduğu söyleniyor. Ma‘amâfîh
Karınca Vâdisi, karınca sahası gibi küçük hayvânât âlemini tebâdür
ettiriyor. Karınca, küçük hayvânâtta mesel olageldiği gibi, kanatlı
kısmı bulunmak itibariyle uçanlar cümlesindendir. Ve burada bu
münasebetle zikrolunduğu söylenmiştir. Bu itibar ile “hatta” mantık-ı

1

B: “yerinden”.
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tayra vukūfun da bir gayesini ifade etmiş oluyor. Karıncalar birçok
hayvânât meraklıları tarafından tedkik olunmuş ve birçok garâib hikâye
olunmuştur. Cemiyetle yaşadıkları herkesin mâlumu olduğu gibi,
kuvvetleri ve mesâîleri de mâlumdur. Kumanda ile hareket ettikleri ve
yekdiğerine teblîgāt yaptıkları ve postacıları ve müfettişleri bulunduğu
kaydedilmiştir. Nasıl söylediklerini bilemezsek de her hâlde bir şey
anlattıklarını biliyoruz.
Burada şunu kaydedelim; karıncaları tedkik eden bir mütehassıs
yuvalarının önüne bir şeker koyuyor, birtakımları bunu haber alıp
yemeye başlıyorlar, derken şekerin üzerine biraz rakı döküyor, bir kısmı
kaçıyor bir kısmı yiyor [3668], sarhoş oluyor, kaçanlara da yiyenlere de
birer boya ile işaret ediyor, kaçanlar yuvaya haber veriyorlar, bir müddet
sonra bir kalabalıkla gelip sarhoş olanları öldürüyorlar. {ٌ }ﻗَﺎﻟ َْﺖ ﻧ َ ْﻤﻠَﺔBir
karınca dedi ki A hem  ﻗَﺎﻟ َْﺖdenilmesine nazaran dişi bir karınca }ﻳَٓﺎ اَ ُّ َﺎ
{اد ُﺧﻠُﻮﺍ َﻣ َﺴﺎﻛِﻨَﻜُ ْﻢ
ْ  اﻟﻨ َّ ْﻤ ُﻞey karıncalar giriniz meskenlerinize A yerlerinize,
َ sakının Süleyman
çekilin yoldan {ون
َ }ﻻ ﻳ َ ْﺤ ِﻄﻤَﻨَّﻜُ ْﻢ ُﺳﻠ َ ْﻴ ٰﻤ ُﻦ َو ُﺟﻨُﻮدُهُ َو ُﻫ ْﻢ َﻻ َ ْ ﻌُ ُﺮ
ve askerleri şuurları olmayarak sizi kırmasınlar A yani bile bile bir
karıncayı sebepsiz öldürmezler ama farkında olmazlar da kırar geçirirler.
Onun için yerlerinize çekilin de kendinizi kırdırmaya sebep olmayın
diye edeb ü nezâhet dairesinde hakîmâne bir surette maiyyetini korudu
ki, burada ince bir karınca siyaseti vardır. Fahreddin Râzî der ki: “Bazı
kitaplarda gördüğüme göre o karıncanın diğerlerine duhûlü emretmesi
şunun içindir ki kavmi, Süleyman aleyhisselâm’ın celâletini görürler de
Allah teâlâ’nın kendilerine olan nimeti hakkında küfrâna düşerler diye
korktu, ‘sakının sizi kırmasınlar’ demekten murâdı bu idi. Yani kuvve-i
ma‘neviyenin kırılması idi. Bu suretle bunda erbâb-ı dünya ile oturup
kalkmanın mahzûruna bir tenbih vardır.”1
1

Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXIV, 549:
 ﻣﺎ رأﻳﺖ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺐ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻤﻠﺔ إﳕﺎ أﻣﺮت ﻏﲑﻫﺎ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﻷ ﺎ ﺧﺎﻓﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻣﻬﺎ أ ﺎ إذا رأت: وﺛﺎﻟﺜﻬﺎ...:وﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﻣﻮر
 »ﻻ ﳛﻄﻤﻨﻜﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎن« ﻓﺄﻣﺮ ﺎ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﻣﺴﺎﻛﻨﻬﺎ ﻟﺌﻼ ﺗﺮى ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻌﻢ ﻓﻼ: ﻓﺮﲟﺎ وﻗﻌﺖ ﰲ ﻛﻔﺮان ﻧﻌﻤﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﻫﺬا ﻫﻮ اﳌﺮاد ﺑﻘﻮﻟﻪ،ﺳﻠﻴﻤﺎن ﰲ ﺟﻼﻟﺘﻪ
. وﻫﺬا ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ أن ﳎﺎﻟﺴﺔ أرﺑﺎب اﻟﺪﻧﻴﺎ ﳏﺬورة،ﺗﻘﻊ ﰲ ﻛﻔﺮان ﻧﻌﻤﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
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ِ ﺿ
{ﻜﺎ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﻮﻟِﻬَﺎ
َ  }ﻓَﺘَﺒَ َّﺴ َﻢBinâen‘aleyh onun sözünden gülercesine
ً ﺎﺣ
tebessüm etti A karıncanın kavmi hakkındaki tedbir ve siyaseti ve kendi
askeri hakkındaki hüsn-i nazarı hoşuna gitti. Ve ihtimal ki bir karıncanın
bunları makām-ı medihte şuursuzlukla mâzur görmesi de tuhafına geldi.
Ve onun bütün bu duygularını Allah teâlâ’nın kendisine bildirmesinden
ِ }ر
de memnuniyetle mütehassis oldu da { }ﻗَﺎ َلdedi: { إﻟﺦ...ب اَ ْوزِ ْﻋ ۪ﻨﻲ
ّ َ böyle
dua etti. Rabbinden iki şey istedi. Evvelâ kendini nefsine bırakmayıp
[3669] doğrudan doğru idare ederek nefsine vâzi‘ ü zâbıt kılmasını istedi
ve bunda bilhassa iki maksad gözetti: Birisi {ﺖ َﻋﻠ َ َّﻲ
َ َ}اَ ْن اَ ْﺷﻜُ َﺮ ﻧ ِ ْﻌ َﻤﺘ
َ ﻚ اﻟ َّ۪ﺘٓﻲ اَ ْﻧﻌَ ْﻤ
diye gerek kendine ve gerek vâlideynine olan ni‘met-i sâbıkaya şükür,
ِ  }وﺍَن اَﻋﻤ َﻞdiye âtî için rızâya muvâfık olacak vechile
diğeri de {ﻴﻪ
ٰ ﺤﺎ ﺗ َ ْﺮ
ُ ﺿ
ً ﺻﺎﻟ
َ َ ْ ْ َ
1
iyi hizmetler yapmaya muvaffak olmak ki, bunun ikisi dünyada âhiret
ِ
ِ ِ
sevâbının vesilesini talep, ikincisi de {ﻴﻦ
َ }وﺍ َ ْد ِﺧ ْﻠ ۪ﻨﻲ ﺑ ِ َﺮ ْﺣ َﻤ ِﺘ
َ اﻟﺼﺎﻟ ۪ﺤ
َ
َّ ﻚ ۪ﻓﻲ ﻋﺒَﺎد َك
sâlih kulların içinde rahmetine idhal buyur A diye âhiret sevâbının
kendisidir. Burada “salâh”tan murad salâh-ı kâmildir ki, hiçbir günah
lekesi olmayarak rahmet-i Rahmân’a kavuşmaktır. Saltanat tecelliyâtının
hârika-engiz bir deminde Hazret-i Süleyman’ın bu duası ile ibraz ettiği
kudsî rûh fazilet hislerinin pîşvâsı olmak lâzım gelen devlet adamlarına
çok yüksek ilhamlar verecek dersleri ihtivâ eder.
Öyle dedi {}وﺗ َ َﻔﻘَّ َﺪ اﻟﻄ َّْﻴ َﺮ
َ ve tayrı (kuşları yahut uçar kuvvetleri) teftiş
etti A demek ki cüz’iyyâtına varıncaya kadar devletin kuvvetlerini ve
umûrunu teftiş ve tedkik etmek devlet adamının vazifesidir. Araştırdı
{ }ﻓَ َﻘﺎ َل َﻣﺎ ﻟ ِ َﻲ َ ٓﻻ اَ َرى ا ْﻟ ُﻬ ْﺪ ُﻫ َﺪda “neye” dedi, “ben hüdhüdü görmüyorum?”
A Kāmûs tercemesinde der ki: “Hüdhüd” hâ’ların zammıyla mutlaka
karkara eden, yani elhân ve negamât ile öten kuşa denir. Ve hâssaten
mâruf kuşun ismidir ki ‘çavuş kuşu’ ve ‘ibibik’ tâbir ettikleridir.
‘Hedhede’den me’huzdur kemâ seyüzker. Ve ona ‘hüdehid’ dahi denir,
‘ulebit’ vezninde. Ve hüdhüd kesîrü’l-hedhede olan güvercin kuşuna
dahi denir.”2
1
2

H: “ameller”.
Âsım Efendi, Kāmûs Tercemesi, II, 66.
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[3670] Demek ki çavuş kuşunda isim, diğerlerinde vasıftır. Müfessirîn,
mâruf olan çavuş kuşu ile tefsir etmişler. Alûsî şöyle der: “Mâruf kokar
kuş ki denildiğine göre kan yer ve Demîrî’nin zikrettiği vechile Ebu’lAhbâr ve Ebü’r-Rebî‘ ve Ebû Sümâme ve sâir künyelerle künyelenir.
ٍِ
Bazıları ُﺎﺣﻪ
َ َ َﻛ ُﻬ َﺪاﻫﺪ َﻛ َﺴَﺮ اﻟﱡﺮَﻣﺎةُ َﺟﻨmısrâ‘ında ‘hüdâhid’ ‘hüdhüd’ün tasgīri
olduğuna kāil olmuşlardır. ‘Düveybbe’ ve ‘şüveybbe’de ‘düvâbbe’ ve
‘şüvâbbe’ gibi.1
Kâdı Beyzâvî’nin naklettiği vechile rivayet olunuyor ki Süleyman
aleyhisselâm Beyt-i Makdis’in binâsını itmam edince hac için hazırlanıp
Harem-i Şerîf ’e gitti, burada dilediği kadar ikāmet ettikten sonra
Yemen’e teveccüh etti. Sabahleyin Mekke’den çıkıp öğleyin San‘a’ya
vardı. Arazisi hoşuna gitti, oraya kondu fakat su bulamadı. Hüdhüd ise
râidi (keşşâfı) idi. Suyu iyi bulurdu, bunun üzerine araştırdı bulamadı,
çünkü Süleyman aleyhisselâm indiği sırada o havada bir devir yapmış,
diğer bir hüdhüdün durduğunu görmüş yanına inmişti. İkisi anlaşmışlar,
bunun üzerine onun anlattığını görmek üzere beraber uçmuş, ba‘dehu
ikindiden sonra gelip anlatmıştı. Beyzâvî bunu naklettikten sonra “Allah
teâlâ’nın acâib-i kudretinde ve has kullarına bahşettiği hasâiste belki
bundan daha büyük şeyler vardır. Onları tanıyanlar tasdik ve tebcil eyler,
iman şânından olmayan münkirler dahi inkâr ederler” diye bir ihtar
yapmıştır.2 Burada tayrın bir posta veya keşif tayyâresi gibi mülâhaza
edilmesi de mümkindir. Tayyâreyi idrak eden zamanımız münkirlerinin
bunları inkâr etmesi ise büsbütün mânasızdır.
{ }ﺑ ِ ُﺴ ْﻠﻄ َﺎ ٍن ُﻣﺒ۪ ﻴ ٍﻦBir sultân-ı mübîn ile A yani mazeretini beyan eden
açık ve kat‘î bir hüccet ve burhan ile {ﺖ ﺑ ِ َﻤﺎ ﻟ َْﻢ ﺗُ ِﺤ ْﻂ ﺑ ِ ۪ﻪ
ُ  }ﻓَ َﻘﺎ َل اَ َﺣ ْﻄde dedi:
1

2

Âlûsî, Rûhu’l-meânî, X, 177:
 وزﻋﻢ، وﺗﺼﻐﲑﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎس ﻫﺪﻳﻬﺪ،وﻫﻮ ﻃﺎﺋﺮ ﻣﻌﺮوف ﻣﻨﱳ ﻳﺄﻛﻞ اﻟﺪم ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻴﻞ وﻳﻜﲎ ﺑﺄﰊ اﻷﺧﺒﺎر وأﰊ اﻟﺮﺑﻴﻊ وأﰊ ﲦﺎﻣﺔ وﺑﻐﲑ ذﻟﻚ ﳑﺎ ذﻛﺮﻩ اﻟﺪﻣﲑي
. »ﻛﻬﺪاﻫﺪ ﻛﺴﺮ اﻟﺮﻣﺎة ﺟﻨﺎﺣﻪ« وﻧﻈﲑ ذﻟﻚ دواﺑﻪ وﺷﻮاﺑﻪ ﰲ دوﻳﺒﻪ وﺷﻮﻳﺒﻪ: وأﻧﺸﺪوا،ﺑﻌﻀﻬﻢ أﻧﻪ ﻳﻘﺎل ﰲ ﺗﺼﻐﲑﻩ ﻫﺪاﻫﺪ ﺑﻘﻠﺐ اﻟﻴﺎء أﻟﻔﺎ
Beyzâvî, Envârü’t-Tenzîl, IV, 158:
 ﰒ ﺗﻮﺟﻪ إﱃ اﻟﻴﻤﻦ ﻓﺨﺮج ﻣﻦ ﻣﻜﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎً ﻓﻮاﰱ ﺻﻨﻌﺎء،روي أﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﳌﺎ أﰎ ﺑﻨﺎء ﺑﻴﺖ اﳌﻘﺪس ﲡﻬﺰ ﻟﻠﺤﺞ ﻓﻮاﰱ اﳊﺮم وأﻗﺎم ﺎ ﻣﺎ ﺷﺎء
 ﻓﺘﻔﻘﺪﻩ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻠﻢ ﳚﺪﻩ إذ ﺣﻠﻖ ﺣﲔ ﻧﺰل ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻓﺮأى ﻫﺪﻫﺪًا. وﻛﺎن اﳍﺪﻫﺪ راﺋﺪﻩ ﻷﻧﻪ ﳛﺴﻦ ﻃﻠﺐ اﳌﺎء.ﻇﻬﲑة ﻓﺄﻋﺠﺒﺘﻪ ﻧﺰاﻫﺔ أرﺿﻬﺎ ﻓﻨﺰل ﺎ ﰒ ﱂ ﳚﺪ اﳌﺎء
 وﻟﻌﻞ ﰲ ﻋﺠﺎﺋﺐ ﻗﺪرة اﷲ وﻣﺎ ﺧﺺ ﺑﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﺒﺎدﻩ أﺷﻴﺎء أﻋﻈﻢ، ﰒ رﺟﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺼﺮ وﺣﻜﻰ ﻣﺎ ﺣﻜﻰ،واﻗﻌﺎً ﻓﺎﳓﻂ إﻟﻴﻪ ﻓﺘﻮاﺻﻔﺎ وﻃﺎر ﻣﻌﻪ ﻟﻴﻨﻈﺮ ﻣﺎ وﺻﻒ ﻟﻪ
.ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻳﺴﺘﻜﱪﻫﺎ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ وﻳﺴﺘﻨﻜﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻳﻨﻜﺮﻫﺎ
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“Ben senin ihâta etmediğini ihâta ettim” A henüz varamadığın yere
vardım, dolaştım. [3671] Keşfiyyâtta bulundum. Sence tamam olmayan
ma‘lûmâtı etrafıyla kavradım. Îfâ ettiği hizmetin zevkiyle neş’enâk
olan hüdhüdün bu suretle söze başlamasında Süleyman aleyhisselâm’a
karşı min-tarafillah bir cilve-i îkāz vardır. {ﻚ ِﻣ ْﻦ َﺳﺒَﺄٍ ﺑِﻨَﺒَﺄٍ ﻳ َ ۪ﻘﻴ ٍﻦ
َ }و ِﺟ ْﺌ ُﺘ
َ Sana
Sebe’den ehemmiyetli, yakīn bir haber getirdim. A Bunda der-i devlete
arz olunacak haberlerin iyi tahkik olunarak şüpheden sâlim olması
lüzûmuna işaret vardır.
“Sebe’” esasen bir hânedan veya kabile ismi olup sonradan Yemen’de
meskenleri olan Me’rib şehrine dahi ıtlak edilmiştir. (Sebe’ Sûresine
ِ
bak.) {ًاﻣ َﺮﺍَة
ُ  }ا ۪ﻧّﻲ َو َﺟ ْﺪBen bir kadın buldum A Beyzâvî vesâire de bu
ْ ت
kadının meşhur olan ismi Bilkıs binti Şerâhîl diye kaydediyor.1 Ebu’lFidâ tarihinde Bilkıs binti Hedhâd b. Şürahbîl denilmiş2 ve yirmi
sene meliklik ettiği zikrolunmuştur. {ﻜ ُﻬ ْﻢ
ُ ِ  }ﺗ َ ْﻤﻠOnlara melike bulunuyor
ِ  }وﺍُو۫ﺗِﻴkendisine her şeyden verilmiş ve azametli
{ﻴﻢ
ْ َ َ
ٌ ﺖ ﻣ ْﻦ ﻛُ ّ ِﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َوﻟ َﻬَﺎ َﻋ ْﺮ ٌش َﻋ ۪ﻈ
bir tahtı var. A Kadının servet ü saltanatını böyle i‘zâm ederek vasfetmesi
Süleyman aleyhisselâm’ı tehyic için oluyor.
Fakat şâyân-ı dikkattir ki Süleyman aleyhisselâm bunlara hiç
ehemmiyet vermiyor, ancak { إﻟﺦ...ِاﻪﻠﻟ
ّٰ ون ﻟِﻠ َّﺸ ْﻤ ِﺲ ِﻣ ْﻦ دُو ِن
َ }و َﺟ ْﺪﺗُﻬَﺎ َوﻗَ ْﻮ َﻣﻬَﺎ ﻳ َ ْﺴ ُﺠ ُﺪ
َ
diye onun ve kavminin Allah’ı bırakıp Güneş’e taptıklarını anlatınca,
ِ َﺖ ِﻣ َﻦ ا ْﻟﻜ
o vakit {“ }ﻗَﺎ َل َﺳﻨَ ْﻨﻈ ُ ُﺮbakalım” dedi, {۪ﻴﻦ
َ ﺖ اَ ْم ﻛُ ْﻨ
َ ﺻ َﺪ ْﻗ
َ ﺎذﺑ
َ َ“ }اdoğru
musun yoksa yalancılardan mısın?” A Demek ki hüdhüdün ﺑِﻨَﺒَﺄٍ ﻳ َ ۪ﻘﻴ ٍﻦ
diye teminatını kâfi görmedi, haber-i vâhid ile amel etmedi. Zira
bir taraftan gayrın hukūku ta‘alluk ediyordu, [3672] aynı zamanda
hüdhüd kaybolmuş olmak itibariyle töhmet mevkiinde bulunuyordu.
3
ِ
ِ
Binâen‘aleyh ٍﻣﺎ ﺑ ِ َﺠﻬَﺎﻟَﺔ
ً ﻴﺒﻮﺍ ﻗَ ْﻮ
ُ [ ا ْن َﺟٓﺎءَﻛُ ْﻢ ﻓَﺎﺳ ٌﻖ ﺑِﻨَﺒَﺄٍ۬ ﻓَﺘَﺒَﻴ َّ ُﻨٓﻮﺍ اَ ْن ﺗُ ۪ﺼel-Hucurât 49/6]
mazmûnuyla amel etmek iktizâ ediyordu. Bunun için şu emri verdi:
1
2
3

Beyzâvî, Envârü’t-Tenzîl, IV, 158:
.ﻳﻌﲏ ﺑﻠﻘﻴﺲ ﺑﻨﺖ ﺷﺮاﺣﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ اﻟﺮﻳﺎن
İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye, thk. Ali Şîrî, Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, 1408/1988, II, 21:
ِ
ِ  وﻗﻴﻞ ﺷﺮاﺣﻴﻞ ﺑﻦ ذي ﺟﺪن ﺑﻦ اﻟﺴﲑح ﺑﻦ اﳊﺮث ﺑﻦ ﻗﻴﺲ اﺑﻦ.وﻫﻲ ﺑﻠﻘﻴﺲ ﺑﻨﺖ اﻟﺴﲑح وﻫﻮ اﳍﺪﻫﺎد
.ب ﺑْ ِﻦ ﻗَ ْﺤﻄَﺎ َن
َ
َ ﺐ ﺑْ ِﻦ ﻳـَْﻌُﺮ
َ ﺻْﻴﻔ ﱢﻲ ﺑْ ِﻦ َﺳﺒَﺄ ﺑْ ِﻦ ﻳَ ْﺸ ُﺠ
“…Eğer size bir fâsık bir haberle gelirse onu tahkik edin ki cehaletle bir kavme sataşırsınız…”
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ِ
ِ
{ﻮن
َ ﺎﻧﻈ ُ ْﺮ َﻣﺎذَا ﻳ َ ْﺮ ِﺟ ُﻌ
ْ َﺐ ﺑ ِ ِﻜﺘَﺎﺑ۪ﻲ ٰﻫ َﺬا ﻓَﺎ َ ْﻟ ِﻘ ْﻪ اﻟ َْﻴﻬِ ْﻢ ﺛُﻢَّ ﺗ َ َﻮ َّل َﻋ ْﻨ ُﻬ ْﻢ ﻓ
ْ “ }ا ْذ َﻫŞu mektubumu
götür de onlara bırak, sonra dön kendilerinden de bak neye varacaklar?”
A Burada hüdhüd bir posta hizmetinde kullanılmış oluyor. Fakat
bunda bir güvercinin mektup götürmesinden fazla bir şey var. Çünkü
bıraktıktan sonra çekilip netice hakkında bir tecessüs yapması da
emrolunuyor. Hüdhüd bu emri îfâ etti. Onun için kadın: }ﻗَﺎﻟ َْﺖ ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ
ِ ِ ِ
ِ۪
{“ ا ْﻟ َﻤﻠ َ ُﺆ ۬اEy milletin a‘yânı” dedi {ﺎب ﻛَ ۪ﺮ ٌﻢ
ٌ َ“ }اﻧّ ٓﻲ ُا ْﻟﻘ َﻲ اﻟ ََّﻲ ﻛﺘbana bakın! Bir
mektup bırakıldı bana, çok mühim: { }اِﻧَّﻪُ ِﻣ ْﻦ ُﺳﻠ َ ْﻴ ٰﻤ َﻦSüleyman’dan {ُ}و ِﺍﻧَّﻪ
َ ve
ِ
۪
ِ
۪
şöyle {ِاﻪﻠﻟ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ اﻟﺮَّﺣﻴﻢ
ّٰ  }ﺑ ْﺴ ِﻢBismillâhirrahmanirrahim }اَ َّﻻ ﺗ َ ْﻌﻠُﻮﺍ َﻋﻠ َ َّﻲ َو ْأﺗُﻮﻧﻲ
ِ
{ﻴﻦ
َ  ُﻣ ْﺴﻠ ۪ﻤdoğrusu bana karşı kafa tutmayın da müslim olarak gelin bana.”
A Bu ifadenin zâhirine nazaran mektup bu suretle Arapça yazılmıştır.
Sebe’, Himyerîler Arap oldukları için demek ki Süleyman aleyhisselâm
onlara mektubunu kendi lisanlarıyla yazmıştır. Asıl mektubun İbranice
yazılmış olup da bu onun tercemesi veya hulâsa-i mazmûnu olmak da
muhtemildir. Hâsılı kadın mektubu alınca memleketin erbâb-ı hall ü
akdi olan bir meclise arz etti. Bunu burada “a‘yân-ı memleket” diye
terceme ediyorum, çünkü:

﴾ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ٣٢﴿ ﺮﺍ َﺣ ّٰﺘﻰ ﺗ َ ْﺸﻬَ ُﺪو ِن
ً ﺖ ﻗَﺎﻃِﻌَﺔ ً اَ ْﻣ
ُ ۪ي َﻣﺎ ﻛُ ْﻨ
ۚ ﻗَﺎﻟ َْﺖ ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ ا ْﻟ َﻤﻠ َ ُﺆ ۬ا اَ ْﻓ ُﺘﻮ ۪ﻧﻲ ۪ﻓ ٓﻲ اَ ْﻣﺮ

ٍ
ِ ﺍﻻ َﻣﺮ اِﻟ َﻴ
﴾ ﻗَﺎﻟ َْﺖ اِ َّن٣٣﴿ ﺎﻧﻈُﺮ۪ي َﻣﺎذَا ﺗ َ ْﺄ ُﻣ ۪ﺮ َﻦ
ْ َﻚ ﻓ
ْ ُ ْ ْ ﻧ َ ْﺤ ُﻦ اُو۬ﻟُﻮﺍ ﻗُﻮَّ َوﺍُو۬ﻟُﻮﺍ ﺑ َ ْﺄ ٍس َﺷ ۪ﺪﻳ ٍﺪ َو
ِ
﴾ َو ِﺍ ۪ﻧّﻲ٣٤﴿ ﻮن
َ ِ وﻫﺎ َو َﺟﻌَﻠُٓﻮﺍ اَ ِﻋﺰَّةَ اَ ْﻫﻠِﻬَٓﺎ اَ ِذﻟ َّﺔ ً ۚ َوﻛَ ٰﺬﻟ
َ ُ ﻚ ﻳ َ ْﻔﻌَﻠ
َ ا ْﻟ ُﻤﻠُﻮ َك اذَا دَ َﺧﻠُﻮﺍ ﻗَ ْﺮ َﺔ ً اَ ْﻓ َﺴ ُﺪ
ﺎل اَﺗُ ِﻤ ُّﺪوﻧ َ ِﻦ
َ َ﴾ ﻓَﻠَﻤَّﺎ َﺟٓﺎءَ ُﺳﻠ َ ْﻴ ٰﻤ َﻦ ﻗ٣٥﴿ ﻮن
َ ُُﻣ ْﺮ ِﺳﻠَﺔٌ اِﻟ َْﻴﻬِ ْﻢ ﺑِﻬَ ِﺪﻳَّﺔٍ ﻓَﻨَﺎﻇِﺮَ ٌ ﺑِﻢَ ﻳ َ ْﺮ ِﺟ ُﻊ ا ْﻟ ُﻤ ْﺮ َﺳﻠ
ِ
﴾ اِ ْر ِﺟ ْﻊ اِﻟ َْﻴﻬِ ْﻢ٣٦﴿ ﻮن
ّٰ ي
َ اﻪﻠﻟُ َﺧ ْﻴ ٌﺮ ﻣﻤَّ ٓﺎ ٰا ٰﺗﻴﻜُ ْﻢ ۚ ﺑ َ ْﻞ اَ ْﻧ ُﺘ ْﻢ ﺑِﻬَ ِﺪﻳ َّ ِﺘﻜُ ْﻢ ﺗ َ ْﻔ َﺮ ُﺣ
َ ﺑ ِ َﻤﺎ ۘ ٍل ﻓَ َﻤٓﺎ ٰا ٰﺗﻴ ِﻦ
ِ ﻓَﻠَﻨَ ْﺄﺗِﻴﻨَّﻬ ْﻢ ﺑِﺠﻨُﻮ ٍد َﻻ ﻗِﺒ َﻞ ﻟ َﻬ ْﻢ ﺑِﻬﺎ وﻟ َﻨُ ْﺨﺮِﺟﻨَّﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻨﻬٓﺎ اَ ِذﻟ َّﺔ ً َوﻫ ْﻢ ﺻ
﴾ ﻗَﺎ َل ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ٣٧﴿ ون
َ ﺎﻏ ُﺮ
َ
َ َ ُ َ
ُ َ
ُ ُ َ
َ ُ
۬ ﺖ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ ِﺠ ِﻦ اَﻧَﺎ
۪ ۪ا ْﻟ َﻤﻠ َ ُﺆ ۬ا اَﻳُّﻜُ ْﻢ ﻳ َ ْﺄﺗ
َ َ﴾ ﻗ٣٨﴿ ﻴﻦ
ٌ ﺎل ِﻋ ْﻔ ۪ﺮ
َ ﻴﻨﻲ ﺑِﻌَ ْﺮ ِﺷﻬَﺎ ﻗَ ْﺒ َﻞ اَ ْن ﻳ َ ْﺄﺗُﻮ ۪ﻧﻲ ُﻣ ْﺴﻠِ ۪ﻤ
ّ
ِ ۚ ﺎﻣ
﴾ ﻗَﺎ َل اﻟ َّ ۪ﺬي ِﻋ ْﻨ َﺪ ُه ِﻋ ْﻠ ٌﻢ ِﻣ َﻦ٣٩﴿ ﻴﻦ
َ ِ َﻴﻚ ﺑ ِ ۪ﻪ ﻗَ ْﺒ َﻞ اَ ْن ﺗ َ ُﻘﻮمَ ِﻣ ْﻦ َﻣﻘ
َ ٰ۪اﺗ
ٌّ ِﻚ َوﺍ ۪ﻧّﻲ َﻋﻠ َ ْﻴﻪِ ﻟَﻘَﻮ
ٌ ي اَ ۪ﻣ
ِ َا ْﻟ ِﻜﺘ
ﺎل ٰﻫ َﺬا ِﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻀ ِﻞ
َ َﺮﺍ ِﻋ ْﻨ َﺪ ُه ﻗ
َ ﻚ ﻃ َْﺮ ُﻓ
َ ﻴﻚ ﺑ ِ ۪ﻪ ﻗَ ْﺒ َﻞ اَ ْن ﻳ َ ْﺮﺗَﺪَّ اِﻟ َْﻴ
َ ۪ﺎب اَﻧَﺎ ۬ ٰاﺗ
ًّ ﻚۜ ﻓَﻠَﻤَّﺎ َرﺍٰ ُه ُﻣ ْﺴﺘَ ِﻘ
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ﻜ ُﺮ ﻟِﻨَ ْﻔ ِﺴ ۪ﻪۚ َو َﻣ ْﻦ ﻛَ َﻔ َﺮ ﻓَﺎِ َّن َرﺑّ۪ﻲ ﻏَ ِﻨ ٌّﻲ
ُ ﻜ ُﺮ اَ ْم اَכ ُْﻔ ُﺮ ۜ َو َﻣ ْﻦ َﺷﻜَ َﺮ ﻓَﺎِﻧ َّ َﻤﺎ ﻳ َ ْﺸ
ُ َرﺑّ۪ﻲ ۠ ﻟِﻴَ ْﺒﻠ ُ َﻮ ۪ﻧ ٓﻲ ءَاَ ْﺷ
ِ ُ﴾ ﻗَﺎ َل ﻧ َ ِﻜ ّﺮوﺍ ﻟ َﻬﺎ ﻋﺮ َﺷﻬﺎ ﻧَﻨﻈُﺮ اَﺗَﻬﺘَ ۪ﺪ ٓي اَم ﺗَﻜ٤٠﴿ ﻛَ ۪ﺮ ﻢ
﴾٤١﴿ ون
َ ﻳﻦ َﻻ ﻳ َ ْﻬﺘَ ُﺪ
ْ
ُ
ٌ
َ ﻮن ﻣ َﻦ اﻟ َّ ۪ﺬ
ْ ْ ْ َ َْ َ ُ
ِ
ﻴﻦ
ۜ ِ ت ۪ﻗﻴ َﻞ اَ ٰﻫﻜَ َﺬا َﻋ ْﺮ ُﺷ
ْ َﻓَﻠَﻤَّﺎ َﺟٓﺎء
َ ﻚ ﻗَﺎﻟ َْﺖ ﻛَﺎَﻧ َّ ُﻪ ُﻫ َﻮ ۚ َوﺍُو۫ﺗ۪ﻴﻨَﺎ ا ْﻟﻌِ ْﻠ َﻢ ﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠِﻬَﺎ َو ُﻛﻨَّﺎ ُﻣ ْﺴﻠِ ۪ﻤ
ِ ِ ّٰ ﴾ وﺻﺪَّﻫﺎ ﻣﺎ ﻛَﺎﻧﺖ ﺗَﻌﺒ ُﺪ ِﻣﻦ دو ِن٤٢﴿
﴾ ۪ﻗﻴ َﻞ ﻟ َﻬَﺎ٤٣﴿ ﺖ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﻮ ٍم ﻛَﺎﻓِ ۪ﺮ َﻦ
ْ َ اﻪﻠﻟ ۜ اﻧَّﻬَﺎ ﻛَﺎﻧ
ُ ْ ُ ْ ْ َ
َ َ َ َ
ِ َ َاد ُﺧﻠِﻲ اﻟﺼﺮح ۚ ﻓَﻠَﻤﺎ رﺍ َ ْﺗﻪ ﺣ ِﺴﺒ ْﺘﻪ ﻟُﺠﺔ ً وﻛَ َﺸ َﻔﺖ ﻋﻦ ﺳﺎﻗَﻴﻬﺎ ۜ ﻗ
ۜ ﺻ ْﺮ ٌح ُﻣ َﻤﺮَّدٌ ِﻣ ْﻦ ﻗَ َﻮﺍ ۪ر َﺮ
ْ
َْ َ ْ َ ْ
َ َّ ُ َ َ ُ َ َّ َ ْ َّ
َ ﺎل اﻧ َّ ُﻪ
ِ ِ ﻗَﺎﻟ َﺖ ر
ِ ﺖ َﻣﻊَ ﺳﻠ َ ْﻴ ٰﻤ َﻦ ِ ّٰﻪﻠﻟِ َر
﴾٤٤﴿ ۟ ﻴﻦ
ُ ﺖ ﻧ َ ْﻔ ۪ﺴﻲ َوﺍ َ ْﺳﻠ َ ْﻤ
ُ ب ا ۪ﻧّﻲ ﻇَﻠ َ ْﻤ
َ ب ا ْﻟﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ
ُ
ّ َ ْ
ّ
[3674] Meâl-i Şerîfi
“Ey aʿyân” dedi, “bana emrimde bir fetvâ verin1, sizin huzûrunuz
olmadan ben hiçbir emri kestirmiş değilim (32). Dediler: “Biz bir kuvvet
sâhibiyiz ve şiddetli harb ehliyiz, maʿamâfîh emir sana aittir, bak ne
ferman buyurursun” (33). “Doğrusu” dedi, “mülûk bir memlekete
girdiler mi onu perişan ederler ve ahâlisinin aziz olanlarını zelil
kılarlar, evet, böyle yaparlar (34). Ben ise onlara hediye ile bir heyet
göndereceğim de bakacağım sefirler ne ile dönecekler” (35). Bunun
üzerine gönderilen Süleyman’a vardığı vakit “siz” dedi, “mal ile bana
imdad mı ediyorsunuz? Bakın Allah’ın bana verdiği size verdiğinden
[3675] daha iyi, hayır siz hediyenize güveniyorsunuz (36). Dön onlara,
vallahi karşı gelemeyecekleri ordularla varırım da oradan kendilerini
zilletler içinde hor ve2 hakir oldukları hâlde çıkarırım” (37). “Ey heyet”
dedi, “kendileri teslim olarak bana gelmezden evvel o kadının tahtını
bana hanginiz3 getirir?” (38). Cinden bir ifrit “ben” dedi, “onu sana sen
makamından kalkmazdan evvel getiririm ve her hâlde ben buna karşı
kuvvetli bir emînim”4 (39). Nezdinde kitabdan bir ilim bulunan zat ise
“ben” dedi, “onu sana gözünü kırpmadan evvel getiririm”. Derken onu
1
2
3
4

H: “bana bir fetvâ verin emrimde”.
M ve B -“ve”.
M ve B: “kim”.
H: “Cinden bir ifrit ‘ben onu sana sen makamından kalkmazdan evvel getiririm ve her hâlde ben buna
karşı kuvvetli bir emînim’ dedi”.
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yanında duruyor görünce “bu Rabbimin fazlından” dedi, “beni imtihan
için ki şükür mü edeceğim, yoksa küfran mı. Her kim şükrederse
sırf kendi lehine eder, her kim de küfranda bulunursa şüphe yok ki
Rabbim Ganî’dir Kerîm’dir”1 (40). “Ona” dedi, “tahtını başkalaştırın
bakalım hakikati tanıyacak mı, yoksa tanımazlardan mı olacak?”
(41). Binâenʿaleyh geldiğinde “böyle mi senin tahtın?” denildi, “sanki
o, maʿamâfîh bize ondan önce ilim verildi Müslüman olduk” dedi
(42). Mukaddemâ Allah’tan başka taptığı şeyler ona mâniʿ olmuştu,
çünkü kâfir bir kavimden idi (43). “Köşke gir” denildi ona, derken onu
görünce derin bir su sandı ve paçalarından çemrendi. Süleyman “o”
dedi, “mücellâ bir köşk, sırçadan.” Kadın2 “yâ Rab!” dedi,3 “hakikaten
ben evvel nefsime zulmetmişim, şimdi Süleyman’ın maiyyetinde teslim
oldum Allah’a, O Rabbü’l-âlemîn’e4” (44).
{ }ﻗَﺎﻟ َْﺖ ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ ا ْﻟﻤَﻠ َ ُﺆ ۬اEy mele’ A ey milletin vücûh u a‘yânı, ey heyet,
dedi: { }اَ ْﻓﺘُﻮ ۪ﻧﻲbana bir fetvâ verin.
“İftâ” bir müşkilin beyânıyla kuvvet vermektir. Ve umûr-ı şer‘iyede
müte‘âref olduğuna göre burada bu tâbir, bu meclisin şer‘î bir
۪ Emrimde A yani bu işimde,
salâhiyetini ifadeden hâlî değildir. {}ﻓ ٓﻲ اَ ْﻣﺮ۪ي
yahut vereceğim emir hakkında {ﺮﺍ َﺣ ّٰﺘﻰ ﺗ َ ْﺸﻬَ ُﺪو ِن
ً ﺖ ﻗَﺎﻃِﻌَﺔ ً اَ ْﻣ
ُ }ﻣﺎ ُﻛ ْﻨ
َ sizler bana
[3676] şehadet etmedikçe yahut huzûrunuz olmadıkça ben hiçbir iş
kestirmiş değilim. A Yani şimdiye kadar devlet umûrundan hiçbirinde
istibdad yapmadım, sizin re’yinizi almadan hiçbirini kendiliğimden
mevki‘-i icrâya koymadım. Her ne emir verdimse sizlerin mahzarınızda
ve re’ylerinizi alarak verdim. Onun için bu mektup işinde de sizin
fetvânızla kuvvet almak istiyorum.  َﺣ ّٰﺘﻰ ﺗ َ ْﺸﻬَ ُﺪو ِنdenilmesinden bunların
mühim işleri müşavere için huzûrunda toplanması mu‘tad olan bir heyet
1

2
3
4

H: “Nezdinde kitabdan bir ilim bulunan zat da ‘ben onu sana gözünü kırpmadan evvel getiririm’ dedi.
Derken onu yanında duruyor görünce ‘bu Rabbimin fazlından’ dedi, ‘beni imtihan için: şükür mü
edeceğim, yoksa küfran mı. Her kim şükrederse sırf kendi lehine eder, her kim de küfranda bulunursa
şüphe yok ki Rabbim Ganî’dir Kerîm’dir’”.
H -“Kadın”.
H: “Dedi: ‘Yâ Rab”.
H: “teslim oldum Allah Rabbü’l-âlemîn’e”.
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olduğu anlaşılıyor. Bunların her biri on bin kişiyi temsil etmek üzere üç
yüz on iki kişi olduğu da rivayet edilmiştir (Katâde).1
Bu heyete îrâd olunan bu noktada şimdiye kadar emr-i hükûmette
istibdad yapılmamış olması medh ve re’ylerinin esas tutulmuş olduğu
beyan olunmak suretiyle cemîle gösterilerek meşveretin ehemmiyeti
tesbit edilmiştir ki bunun zâhiri bir meşrutiyet teâmülü anlatmaktadır2.
Fakat gelecek sözden anlaşılacağı üzere bu meşrutiyet emir ve kumandaya
müdahale derecesine varmayan meşrû bir meşveret ve iftâ mâhiyetinden
ileri gitmediği için müfessirîn burada yalnız istişarenin ehemmiyetinden
bahsetmişlerdir.

Bu heyet { }ﻗَﺎﻟُﻮﺍdediler {“ }ﻧ َ ْﺤ ُﻦ اُو۬ﻟُﻮﺍ ﻗُﻮَّ ٍ َوﺍُو۬ﻟُﻮﺍ ﺑ َ ْﺄ ٍس َﺷ ۪ﺪﻳ ٍﺪbiz kuvvet
sâhipleriyiz ve şiddetli bir harb ehliyiz.” A Bazıları bu sözü, biz kuvvet
adamları, harb u darb ehli askerleriz, siyaset ve re’yden anlamayız, ne
emredersen onu yaparız mânasına telakkī etmişlerdir. Bunun asker
zihniyetini göstermesi itibariyle kayda şâyân bir mâna olduğunda şüphe
yok ise de  اَ ْﻓ ُﺘﻮ ۪ﻧﻲ ۪ﻓ ٓﻲ اَ ْﻣﺮ۪يdiye başlayan kelâmın cereyânı sade bir şûrâyı askerîden ibaret olmamasında zâhirdir. “Biz” diyenler şahıslarını
değil, mektuba muhatab olan cemiyetin, yani devletlerinin kuvvetini
kasdetmişlerdir. Teslim olmamak için harb etmek lâzım geleceğini
düşünerek “kuvvetimiz vardır, şiddetli harb edebiliriz” diyorlar, bununla
beraber “harb etmeliyiz” demiyorlar ve [3677] emre müdahaleyi tecviz
etmiyorlar da harb olmaksızın bir çare bulunabildiği takdirde memnun
olacaklarını andırır bir surette teslîm-i salâhiyet ve edeb-i siyasîye
ِ ﺍﻻ َﻣﺮ اِﻟ َﻴ
riayet ile sözü şöyle bitiriyorlar: {ﻚ
َ Ma‘amâfîh emir sana aittir
ْ ُ ْ ْ }و
A sana müfevvazdır {ﺎﻧﻈُﺮ۪ي َﻣﺎذَا ﺗ َ ْﺄ ُﻣ ۪ﺮ َﻦ
ْ َ }ﻓbak imdi ne emrediyorsun? A
Harb mi yaparsın, yoksa sulha bir çare mi bulursun? Bunun üzerine
harb fikrini bertaraf etmek üzere { }ﻗَﺎﻟ َْﺖdedi { }اِ َّن ا ْﻟ ُﻤﻠُﻮ َكmuhakkak ki3
mülûk kısmı {ً  }اِذَا د َ َﺧﻠُﻮﺍ ﻗَ ْﺮ َﺔbir memlekete girdiklerinde A yani harben
1
2
3

Tefsîru Yahyâ b. Sellâm, II, 542; Taberî, Câmiu’l-beyân, XIX, 452:
. ﻛﻞ رﺟﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮة آﻻف، ذﻛﺮ ﻟﻨﺎ أﻧﻪ ﻛﺎن ﳍﺎ ﺛﻼث ﻣﺎﺋﺔ وﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ رﺟﻼ ﻫﻢ أﻫﻞ ﻣﺸﻮر ﺎ: ﻗﺎل،ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﻗﺘﺎدة
B: “anlatılmaktadır”.
H -“ki”.
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girdikleri vakit {وﻫﺎ
َ  }اَ ْﻓ َﺴ ُﺪonu bozar perişan ederler. {ً }و َﺟﻌَﻠُٓﻮﺍ اَ ِﻋﺰَّةَ اَ ْﻫﻠِﻬَٓﺎ اَ ِذﻟَّﺔ
َ
Ve aziz olan ahâlisini zelil kılarlar. A Katl, esaret, nefy, hapis vesâire
1
gibi envâ‘-ı zillet ve felâkete giriftar ederler {ﻚ
َ ِ }وﻛَ ٰﺬﻟ
َ böyle de yaparlar
mı {ﻮن
َ ُ  }ﻳ َ ْﻔﻌَﻠyaparlar A yani  َﻻ ﺗ َ ْﻌﻠُﻮﺍ َﻋﻠ َ َّﻲdiyen Süleyman da böyle yapar.
Binâen‘aleyh harbden mümkin olduğu kadar sakınmak ve memleketi
istîlâya sebebiyet vermemek iktizâ eder. {ٍ}و ِﺍ ۪ﻧّﻲ ُﻣ ْﺮ ِﺳﻠَﺔٌ اِﻟ َْﻴﻬِ ْﻢ ﺑِﻬَ ِﺪﻳَّﺔ
َ Ve her
hâlde ben onlara bir hediye ile elçi göndereceğim de }ﻓَﻨَﺎﻇِ َﺮ ٌ ﺑ ِ َﻢ ﻳ َ ْﺮ ِﺟ ُﻊ
{ﻮن
َ ُ  ا ْﻟ ُﻤ ْﺮ َﺳﻠbakacağım gönderilenler ne ile dönecekler? A Yani bu suretle
huylarını yoklayacağım da ona göre hareket edeceğim. Bakalım mâl ü
menâl ile savulabilecek kimseler mi? Müfessirîn bu hediyenin tafsîlâtı
hakkında rivayetler kaydetmişlerdir. { }ﻓَﻠَﻤَّﺎ َﺟٓﺎءَ ُﺳﻠ َ ْﻴ ٰﻤ َﻦBunun üzerine
vaktâ ki gönderilen, Süleyman’a vardı A hediyeyi kabul etmeyip şu
suretle reddetti. { إﻟﺦ...[ }ﻗَﺎ َل اَﺗُ ِﻤ ُّﺪوﻧ َ ِﻦ ﺑ ِ َﻤﺎ ٍل3678] {ﺎل ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ ا ْﻟ َﻤﻠ َ ُﺆ ۬ا
َ َ }ﻗEy heyet,
ِ
ِ
dedi A bu “mele’”den murad îzah edilmemiştir َو ُﺣ ِﺸ َﺮ ﻟ ِ ُﺴﻠ َ ْﻴ ٰﻤ َﻦ ُﺟ ُﻨﻮدُ ُه ﻣ َﻦ ا ْﻟﺠ ِّﻦ
۪ ۪}اَﻳُّﻜُ ْﻢ ﻳ َ ْﺄﺗ
ِﺍﻻِ ْﻧ ِﺲ َوﺍﻟﻄ َّْﻴﺮ
cünûdun rüesâsı olsa gerektir. ﻴﻨﻲ ﺑِﻌَ ْﺮ ِﺷﻬَﺎ ﻗَ ْﺒ َﻞ اَ ْن
ْ ’وdeki
َ
ِ
{ﻴﻦ
َ  ﻳ َ ْﺄﺗُﻮ ۪ﻧﻲ ُﻣ ْﺴﻠ ۪ﻤO kadının tahtını bana kendileri müslim olarak gelmezden
evvel hanginiz getirir? A Süleyman aleyhisselâm onların hediyelerine
güvendiklerini bilmiş idi, binâen‘aleyh hediyelerini tehdid-âmiz bir
surette iade edince geleceklerini de bildiğinden gelir gelmez imanlarına
vesile olacak bir hârika göstermek istedi. Rivayet olunur ki elçiler kadına
varıp Süleyman aleyhisselâm’ın dediğini anlattıklarında “bilmiş vallahi,
bu sade bir melik değil, biz buna tâkat getiremeyiz” demiş ve tekrar
bir elçi gönderip “kavmin beyleriyle huzûruna geliyorum, emrini ve
davet ettiğin dinini görmek arzusundayım” diyerek maiyyetinde bir
cemm-i gafîr ile hareket etmiş ve tahtını köşklerinin en metin ve mahfuz
yerine koydurup kapıları kilitleterek ehemmiyetli surette muhafaza
altına aldırmış idi.2 {ِﺖ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ ِﺠ ّﻦ
ٌ  }ﻗَﺎ َل ِﻋ ْﻔ ۪ﺮCinlerden bir ifrit dedi A
1
2

H -“de”.
Taberî, Târîh, I, 494; Sa lebî, el-Keşf ve’l-beyân, XX, 256-257:
 وﻣﺎ، ﻗﺪ واﷲ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺎ ﻫﺬا ﲟﻠﻚ: ﻗﺎﻟﺖ،ﺎل ﺳﻠﻴﻤﺎن
َ َ ﳌﺎ رﺟﻌﺖ اﻟﺮﺳﻞ إﱃ ﺑﻠﻘﻴﺲ ﲟﺎ ﻗ:ﺎل
َ َ ﻗ، ﻋﻦ وﻫﺐ اﺑﻦ ﻣﻨﺒﻪ، ﻋﻦ ﺑﻌﺾ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ،ﻋﻦ اﺑﻦ إﺳﺤﺎق
 وﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ دﻳﻨﻚ ﰒ أﻣﺮت ﺑﺴﺮﻳﺮ ﻣﻠﻜﻬﺎ اﻟﺬي، وﺑﻌﺜﺖ إﻟﻴﻪ أﱐ ﻗﺎدﻣﺔ ﻋﻠﻴﻚ ﲟﻠﻮك ﻗﻮﻣﻲ ﺣﱴ أﻧﻈﺮ ﻣﺎ أﻣﺮك، وﻣﺎ ﻧﺼﻨﻊ ﲟﻜﺎﺛﺮﺗﻪ ﺷﻴﺌﺎ،ﻟﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ
. ﰒ أﻗﻔﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻮاب، ﻓﺠﻌﻞ ﰲ ﺳﺒﻌﺔ أﺑﻴﺎت ﺑﻌﻀﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ-وﻛﺎن ﻣﻦ ذﻫﺐ ﻣﻔﺼﺺ ﺑﺎﻟﻴﺎﻗﻮت واﻟﺰﺑﺮﺟﺪ واﻟﻠﺆﻟﺆ- ﻛﺎﻧﺖ ﲡﻠﺲ ﻋﻠﻴﻪ
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Râgıb’ın Müfredât’ında: “‘ifrit’  ﻫﻮ اﻟﻌﺎرم اﻟﺨﺒﻴﺚyani1 habis çetin demektir.
Şeytan gibi insana da istiare olunur, ‘ifrit nifrit’ denilir. İbn Kuteybe
demiştir ki: ‘İfrit, müvesseku’l-halk, yani hilkati kuvvetli demektir.2 Aslı,
toprak demek olan ‘afer’dendir. ‘Âfere’ güreşti, yere yıktı demektir.’”3
Âkâmü’l-mercân fî ahkâmi’l-cânn’da Ebû Amr b. Abdülberr’den naklen
der ki: “Lisâna âlim olan ehl-i kelâm cinni merâtib üzere zikrederler. Hâlis
cinni zikrettikleri vakit ‘cinnî’ derler. İnsanlarla beraber sâkin olanını
kasdettiklerinde ‘âmir’ ()ﻋﺎﻣﺮ, cem‘inde ‘ummâr’ derler. Sıbyâna ârız
olana ise ‘ervah’ derler. Habisleşip çetinleşirse ‘şeytan’, daha ziyadelenir
ve kuvvetlenirse ‘ifrit’, cem‘inde ‘afârît’ derler.” Demek ki “ifrit” şerr
ü habâsette dehâ ve şeytanette ileri gitmiş, tuttuğunu devirir, kuvvetli,
becerikli, [3679] ele avuca girmez bir kerata demektir. Öyle insana da
ıtlak edildiği için âyette “cinden” diye beyan edilmiştir. ﻴﻚ ﺑ ِ ۪ﻪ ﻗَ ْﺒ َﻞ
َ ۪}اَﻧَﺎ ۬ ٰاﺗ
ِ
ِ
{ﻚ
َ  اَ ْن ﺗ َ ُﻘﻮمَ ﻣ ْﻦ َﻣ َﻘﺎﻣBen onu (o tahtı) sen makamından kalkmadan evvel
sana getiririm A her gün makamında sabahtan öğleye kadar oturur
ِ Ve muhakkak ben buna
idiği rivayet olunuyor. {ﻴﻦ
ٌّ ِ}وﺍ ۪ﻧّﻲ َﻋﻠ َ ْﻴﻪِ ﻟَﻘَﻮ
َ
ٌ ي اَ ۪ﻣ
karşı her hâlde kavîyim, emînim A yani kolay getiririm, hem de hiçbir
hıyanet etmem, tebdîl ü tağyir etmeden hiçbir şey zâyi‘ etmeksizin
ِ َ}ﻗَﺎ َل اﻟ َّ ۪ﺬي ِﻋ ْﻨ َﺪ ُه ِﻋ ْﻠ ٌﻢ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ ِﻜﺘ
getiririm diye tekidlerle teminatta bulundu. {ﺎب
Nezdinde kitabdan bir ilim bulunan zat {ﻚ
َ ﻚ ﻃ َْﺮ ُﻓ
َ ﻴﻚ ﺑ ِ ۪ﻪ ﻗَ ْﺒ َﻞ اَ ْن ﻳ َ ْﺮﺗَﺪَّ اِﻟ َْﻴ
َ ۪}اَﻧَﺎ ۬ ٰاﺗ
“ben sana onu tarfın (gözün) sana dönmeden evvel getiririm” dedi. A
Bu zâtın kim olduğu hakkında müte‘addid kaviller vardır. İbn Mes‘ud
kavlince Hızır aleyhisselâm’dır. İbn Abbas’ın4 meşhur olan kavlince
Süleyman aleyhisselâm’ın veziri Âsaf b. Berhıyâ’dır ki sıddîk idi. Dua
edilince icâbet olunan İsm-i A‘zam’ı bilirdi, Hazret-i Süleyman’ın bir
mucizesi olmak üzere veziri böyle bir keramet göstermiştir. Fahreddin
Râzî bu zâtın Süleyman aleyhisselâm’ın kendisi olması kavlini vücûh
1
2
3

4

H -“yani”.
B -“‘İfrit, müvesseku’l-halk, yani hilkati kuvvetli demektir”.
Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, s. 573:
 وأﺻﻠﻪ، اﻟﻌﻔﺮﻳﺖ اﳌﻮﺛّﻖ اﳋﻠﻖ: ﻗﺎل اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ، ﻋﻔﺮﻳﺖ ﻧﻔﺮﻳﺖ: ﻳﻘﺎل،اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻟﻪ
ّ  وﻳﺴﺘﻌﺎر ذﻟﻚ ﻟﻺﻧﺴﺎن اﺳﺘﻌﺎرة، ﻫﻮ اﻟﻌﺎرم اﳋﺒﻴﺚ:اﳉﻦ
ّ اﻟﻌﻔﺮﻳﺖ ﻣﻦ
.اﻟﻌ َﻔ ِﺮ
ّ : أي،ﻣﻦ اﻟﻌﻔﺮ
َ ،اﻟﱰاب
َ  ﻓﺄﻟﻘﺎﻩ ﰲ، ﺻﺎرﻋﻪ:ُوﻋﺎﻓـََﺮﻩ
B -“İbn Mes‘ud kavlince Hızır aleyhisselâm’dır. İbn Abbas’ın”.
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ile tercih etmiştir. Ezcümle mevsûlün1, sıla ile ma‘lûma işaret olması
kāidesine nazaran burada nazm-ı Kur’an mülâhaza edildiği zaman ِﻋ ْﻨ َﺪ ُه
ِ َ ِﻋ ْﻠ ٌﻢ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ ِﻜﺘolmakla mâlum olan zat ancak Süleyman aleyhisselâm’dır.
ﺎب
Çünkü yukarıda ﻤﺎ
َ َِو َور
ً او۫د َ َو ُﺳﻠ َ ْﻴ ٰﻤ َﻦ ِﻋ ْﻠ
ُ َ[ َوﻟَﻘَ ْﺪ ٰاﺗ َ ْﻴﻨَﺎ د27/15], او۫دَ َوﻗَﺎ َل ﻳَٓﺎ
ُ َ ث ُﺳﻠ َ ْﻴ ٰﻤ ُﻦ د
ِﺎس ُﻋﻠِّ ْﻤﻨَﺎ َﻣ ْﻨ ِﻄ َﻖ اﻟﻄ َّْﻴﺮ
َ ۪اَﻧَﺎ ۬ ٰاﺗ
ُ َّ [ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟﻨ27/16] buyurulmuştu, ancak bu surette ﻴﻚ
 ﺑ ِ ۪ﻪhitâbı ifritedir. Süleyman ifrite karşı söylemiştir. ﻴﻚ ﺑِﻪ ﻗـَْﺒ َﻞ اَ ْن ﻳـَْﺮﺗَ ﱠﺪ
َ َﻗ
َ ِﺎل اَﻧَﺎ اٰﺗ
ِ
ﻚ
َ ُﻚ ﻃَْﺮﻓ
َ  اﻟَْﻴdiye zamir ile zikrolunacak yerde tefhıym için mevsul getirilmiş
ve bununla bâlâda verildiği zikrolunan ilimden bir misâl gösterilmiştir.
Ma‘amâfîh ekseriyet, bu zâtın Süleyman aleyhisselâm’ın [3680]
kendisi değil, ashâbından birisi olmasını nazmın siyâkına daha muvâfık
bulmuşlardır. Muhyiddîn-i Arabî Füsûs’ta demiştir ki: “Bu Süleyman
aleyhisselâm’ın ashâbından bazısının eliyle oldu ki hazır olanların
nefislerinde Süleyman aleyhisselâm’ın şânı için daha azametli olsun.”2
Şüphesiz ashâbından böyle kerametin zuhûru kendisinin daha ziyade
yüksekliğine delâlet eder. Ve bu ilim ona verilen ilimden olduğunu
anlatır. Bu ne kadar mesafeden getirildi? Yukarıda hüdhüd kıssasında
San‘a’ya kadar varıldığına dair bir rivayet geçmişti, San‘a’dan ise Sebe’ üç
günlük mesafedir deniliyor. Bazıları da bu sıra Süleyman aleyhisselâm
San‘a’dan dönmüş, Şam arzında bulunuyordu demişler. Bu takdirde
iki aylık mesafe demektir. Bu kadar mesafeden bir taht göz kırpıncaya
kadar nasıl gelir? Şüphe yok ki bu alelâde vekâyi‘den değil bir keramet
ve mucize olmak üzere mevzû‘-i bahistir.
Muhyiddîn-i Arabî bunu şöyle anlatmıştır: “Âsaf, tahtın aynında
tasarruf etti de onu mevzi‘inde i‘dam edip her an hâsıl olmakta bulunan
halk-ı cedîde ârif olanlardan başka kimsenin şuuru lâhık olamayacak
vechile Süleyman’ın yanında îcad ediverdi. Vücûdu zamanı, ‘ademi
zamanının aynı idi, ikisi bir anda idi ve Âsaf ’ın kavli, zamanda fiilin aynı
idi. Zira kâmilden sâdır olan kavil, Allah teâlâdan  ُﻛ ْﻦmenzilesindedir.
1
2

H: “mevsul”.
İbn Arabî, Fusûsu’l-hikem, nşr. Ebü’l-Alâ Afîfî, Beyrut: Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, 1946, s. 156:
.وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻳﺪي ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎب ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻟﻴﻜﻮن أﻋﻈﻢ ﻟﺴﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﰲ ﻧﻔﻮس اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻠﻘﻴﺲ وأﺻﺤﺎ ﺎ
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Bu tahtın husûlü meselesi en müşkil mesâildendir ancak zikrettiğimiz
îcad ve i‘dâmı ârif olan zevat müstesnâ. Taht ne mesafe kat‘ etti ne de
onun için Arz dürüldü veya yarıldı.”1
 [Kāf 50/15]2 âyetinden anladığıﺑ َ ْﻞ ُﻫ ْﻢ ۪ﻓﻲ ﻟ َْﺒ ٍﺲ ِﻣ ْﻦ َﺧ ْﻠ ٍﻖ َﺟ ۪ﺪﻳ ٍﺪ Şeyhin
halk-ı cedîd meselesi son zamanlarda Descartes felsefesine kadar geçmiş
bir nazariyedir. Lâkin bunun buraya tatbîki âyetin zâhirine muvâfık
ﻗَ ْﺒ َﻞ اَ ْن ﻳ َ ْﺮﺗَﺪَّ değildir. Çünkü “yaparım” denmemiş, “getiririm” denilmiştir.
ﻚ
ﻚ ﻃ َْﺮ ُﻓ َ
 denilmesiyle de bir zaman ifade edilmiştir. Lemh-i basar değil,اِﻟ َْﻴ َ
ﻚ tarfetü’l-ayn da değil, bunlardan daha uzun olarak
ﻚ ﻃ َْﺮ ُﻓ َ
 kiﻗَ ْﺒ َﻞ اَ ْن ﻳ َ ْﺮﺗَﺪَّ اِﻟ َْﻴ َ
iki tarfe3 arasını ifade eder. Ve bu bir saniyeyi bile geçebilir. [3681] Lâkin
Şeyh bunu bir an telakkī etmiş, hâlbuki hareket mefhûmu lâekal iki an
iktizâ eylediği cihetle bir anda hareket tasavvuru tenakuz olacağından
meseleyi işkâl ederek hareketsiz olarak husûlü imkânını göstermek için o
yolda tevil eylemiştir. Çünkü zâtında mümteni‘ olana “kün” emri ta‘alluk
‘etmez. Fakat ihtar ettiğimiz vechile âyet bunu bir an ile değil, en serî
ﻚ bir zaman ile ifade etmiştir. Lâekal
ﻚ ﻃ َْﺮ ُﻓ َ
ﻴﻚ ﺑ ِ ۪ﻪ ﻗَ ْﺒ َﻞ اَ ْن ﻳ َ ْﺮﺗَﺪَّ اِﻟ َْﻴ َ
 diyecekاَﻧَﺎ ۬ ٰاﺗ۪ َ
”kadar bir zaman var. Doğrusu “Âsaf ’ın kavli zamanda fiilin aynı idi
ﻚ demekle Şeyh tamamen hakikati söylemiştir.
اَﻧَﺎ ۬ ٰاﺗ۪ َ
ﻚ ﻃ َْﺮﻓُ َ
ﻴﻚ ﺑ ِ ۪ﻪ ﻗَ ْﺒ َﻞ اَ ْن ﻳ َ ْﺮﺗَﺪَّ اِﻟ َْﻴ َ
Âlûsî, Rûhu’l-meânî, X, 200:
وﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ اﻷﻛﱪ ﻗﺪس ﺳﺮﻩ :إن آﺻﻒ ﺗﺼﺮف ﰲ ﻋﲔ اﻟﻌﺮش ﻓﺄﻋﺪﻣﻪ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻪ وأوﺟﺪﻩ ﻋﻨﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺸﻌﺮ أﺣﺪ ﺑﺬﻟﻚ إﻻ ﻣﻦ ﻋﺮف
اﳋﻠﻖ اﳉﺪﻳﺪ اﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﻛﻞ آن وﻛﺎن زﻣﺎن وﺟﻮدﻩ ﻋﲔ زﻣﺎن ﻋﺪﻣﻪ وﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﰲ آن وﻛﺎن ﻋﲔ ﻗﻮل آﺻﻒ ﻋﲔ اﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﺰﻣﺎن ﻓﺈن اﻟﻘﻮل ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﲟﻨﺰﻟﺔ
»ﻛﻦ« ﻣﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ .وﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﺼﻮل اﻟﻌﺮش ﻣﻦ أﺷﻜﻞ اﳌﺴﺎﺋﻞ إﻻ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻋﺮف ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﻣﻦ اﻹﳚﺎد واﻹﻋﺪام ،ﻓﻤﺎ ﻗﻄﻊ اﻟﻌﺮش ﻣﺴﺎﻓﺔ وﻻ زوﻳﺖ ﻟﻪ أرض
وﻻ ﺧﺮﻗﻬﺎ .اﻩ .ﻣﻠﺨﺼﺎ.
İbn Arabî, Fusûsu’l-hikem, s. 155-156:
ﻓﻜﺎن آﺻﻒ اﺑﻦ ﺑﺮﺧﻴﺎ أﰎ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﳉﻦ؛ ﻓﻜﺎن ﻋﲔ ﻗﻮل آﺻﻒ ﺑﻦ ﺑﺮﺧﻴﺎ ﻋﲔ اﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ .ﻓﺮأى ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺰﻣﺎن ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎ ُن ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﺴﺘﻘﺮا ﻋﻨﺪﻩ ﻟﺌﻼ ﻳﺘﺨﻴﻞ أﻧﻪ أدرﻛﻪ وﻫﻮ ﰲ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ اﻧﺘﻘﺎل ،وﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺑﺈﲢﺎد اﻟﺰﻣﺎن إﻧﺘﻘﺎل ،وإﳕﺎ ﻛﺎن إﻋﺪام وإﳚﺎد ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﻋﺮش ﺑﻠﻘﻴﺲ
اﻟﺴﻼم َ
ً
ﻻ ﻳﺸﻌﺮ أﺣﺪ ﺑﺬﻟﻚ إﻻ ﻣﻦ ﻋﱠﺮﻓﻪ وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ »ﺑﻞ ﻫﻢ ﰲ ﻟﺒﺲ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﺟﺪﻳﺪ« .وﻻ ﳝﻀﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻗﺖ ﻻ ﻳﺮون ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ راءون ﻟﻪ .وإذا ﻛﺎن ﻫﺬا ﻛﻤﺎ
ذﻛﺮﻧﺎﻩ ،ﻓﻜﺎن زﻣﺎن ﻋﺪﻣﻪ -أﻋﲏ ﻋﺪم اﻟﻌﺮش -ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻋﲔ وﺟﻮدﻩ ﻋﻨﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ،ﻣﻦ ﲡﺪﻳﺪ اﳋﻠﻖ ﻣﻊ اﻷﻧﻔﺎس .وﻻ ﻋﻠﻢ ﻷﺣﺪ ﺬا اﻟﻘﺪر ،ﺑﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﻻ
»ﰒ« ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺗﻘﺪم اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﻌِﻠﻴﱠﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ﰲ
»ﰒ« ﺗﻘﺘﻀﻲ اﳌﻬﻠﺔ ،ﻓﻠﻴﺲ ذﻟﻚ ﺑﺼﺤﻴﺢ ،وإﳕﺎ ُ
ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ أﻧﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻧـََﻔﺲ ﻻ ﻳﻜﻮن ﰒ ﻳﻜﻮن .وﻻ ﺗﻘﻞ ُ
ﻣﻮاﺿﻊ ﳐﺼﻮﺻﺔ ﻛﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
ب
ﺮ
ﻄ
اﺿ
ﰒ
ﻛﻬﺰ اﻟﺮدﻳﲏ
َ
َْ
وزﻣﺎن اﳍﺰ ﻋﲔ زﻣﺎن اﺿﻄﺮاب اﳌﻬﺰوز ﺑﻼ ﺷﻚ .وﻗﺪ ﺟﺎء ﺑـ»ﰒ« وﻻ ﻣﻬﻠﺔ .ﻛﺬﻟﻚ ﲡﺪﻳﺪ اﳋﻠﻖ ﻣﻊ اﻷﻧﻔﺎس :زﻣﺎن اﻟﻌﺪم زﻣﺎن وﺟﻮد اﳌﺜﻞ ﻛﺘﺠﺪﻳﺪ
اﻷﻋﺮاض ﰲ دﻟﻴﻞ اﻷﺷﺎﻋﺮة .ﻓﺈن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﺼﻮل ﻋﺮش ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻣﻦ أﺷﻜﻞ اﳌﺴﺎﺋﻞ إﻻ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻋﺮف ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ آﻧﻔﺎً ﰲ ﻗﺼﺘﻪ .ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻵﺻﻒ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﻞ ﰲ
اﻟﻌﺮش ﻣﺴﺎﻓﺔ ،وﻻ زوﻳﺖ ﻟﻪ أرض وﻻ ﺧﺮﻗﻬﺎ ﳌﻦ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ.
ذﻟﻚ إﻻ ﺣﺼﻮل اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﰲ ﳎﻠﺲ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم .ﻓﻤﺎ ﻗﻄﻊ ُ
”“…Doğrusu onlar, yeni bir yaratılıştan iltibastalar.
B: “taraf ”.
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kavlinde fiil îcad değil ityandır. Bunu söylemesiyle getirmesi bir
olmuştur. Yani söyleyinceye kadar getirmişti1. Zira ilmini biliyordu.
Bir saniyede binlerce kilometre sür‘at, zamanımız efkâr-ı fenniyesinin
mülâhazasına alışmış olduğu mesâildendir. Mühim olan nokta ancak
bu hareketi yapmak için tatbik olunacak kuvveti bilmekten ibarettir.
Bir sâ‘ikada, bir cereyanda, bir telgrafta görülen bu sür‘at bir kütlede de
görülebilir. Yakından icrâ-yı tesir ettiğini gördüğümüz iradenin bir telsiz
gibi uzakta da âmil olabildiğini gösteren misâller de yok değildir. Bir
câzibe ile ecrâmın fezâda uçuştuğu bir irade ile a‘zânın bedende oynadığı
gibi bir irade ile âfâktaki bir cismin tayy-i mekân etmesi de Kitab’da,
Levh-i Mahfûz’da sâbit olan ilimdendir.
{ُﺮﺍ ِﻋ ْﻨ َﺪه
ًّ  }ﻓَﻠَﻤَّﺎ رَﺍٰهُ ُﻣ ْﺴﺘَ ِﻘDer demez onu yanında karar etmiş görünce
{“ }ﻗَﺎ َل ٰﻫ َﺬا ِﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻀ ِﻞ َرﺑّ۪ﻲbu” dedi, “Rabbimin fazlındandır” A mu‘tad olan
ِ
ِ َﻀﻠَﻨَﺎ َﻋﻠٰﻰ ﻛَ ۪ﺜﻴﺮٍ ِﻣﻦ ِﻋﺒ
sünnet-i câriyesi değil ﻴﻦ
َّ َ ﻓile işaret olunduğu
َ ﺎدهِ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ
ْ
üzere fazl-ı mahsûsu olan bir keramet veya mucizedir { إﻟﺦ...ﻜ ُﺮ
ُ }ﻟِﻴَ ْﺒﻠُ َﻮ ۪ﻧ ٓﻲ ءَاَ ْﺷ

{“ }ﻗَﺎ َل ﻧ َ ِﻜ ّ ُﺮوﺍ ﻟ َﻬَﺎ َﻋ ْﺮ َﺷﻬَﺎOna” dedi, “tahtını tenkîr edin” A o değilden [3682]
gösterin, yabancılaştırın {“ }ﻧ َ ْﻨﻈ ُ ْﺮ اَﺗ َ ْﻬﺘَ ۪ﺪيbakalım doğruyu bulacak mı?” A
Kendininki olduğunu bilecek, vaziyeti kavrayacak, hakikati anlayacak mı?
ِ ُ }اَم ﺗَﻜYoksa yola gelmezlerden mi olacak? A Tahtının
{ون
َ ﻳﻦ َﻻ ﻳ َ ْﻬﺘَ ُﺪ
ْ
ُ
َ ﻮن ﻣ َﻦ اﻟ َّ ۪ﺬ
getirilmiş olması hayret-engiz bir tasarrufla mülk ü saltanatının elinden
alınmış olduğuna delâlet eder. Böyle müdhiş bir lahzada onun o değilmiş
gibi gösterilmesinde büyük bir nezaket ibraz edilmiş ve bununla onun
isti‘dâdı üzerinde bir tecribe yapılmak istenilmiştir. ت ۪ﻗﻴ َﻞ اَ ٰﻫﻜَ َﺬا
ْ َ}ﻓَﻠَﻤَّﺎ َﺟٓﺎء
ِ{ َﻋﺮ ُﺷﻚBinâen‘aleyh geldiğinde “böyle mi senin tahtın?” denildi A “Bu
ْ
senin tahtın” denilmedi, o değilmiş gibi gösterildi. {“}ﻗَﺎﻟ َْﺖ ﻛَﺎَﻧ َّ ُﻪ ُﻫ َﻮSanki
dedi o o {}وﺍُو۫ﺗ۪ﻴﻨَﺎ ا ْﻟﻌِ ْﻠ َﻢ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠِﻬَﺎ
َ ma‘amâfîh bize bundan evvel ilim verildi” A
bu mucizeden evvel hüdhüdün mektup getirmesi gibi müşahede ve sâir
mesmû‘ât ile Allah teâlâ’nın kudretine ve senin nübüvvetinin sıhhatine
ilmimiz hâsıl oldu {ﻴﻦ
َ }و ُﻛﻨَّﺎ ُﻣ ْﺴﻠِ ۪ﻤ
َ ve müslüman olduk A inandık teslim
olduk dedi, hiç şaşırmadan vaziyeti olduğu gibi kavrayarak idâre-i kelâm
1

H: “getirmiştir”.
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etti, öyle de evvel neye gelmedi? {ِاﻪﻠﻟ
ّٰ ﺖ ﺗ َ ْﻌ ُﺒ ُﺪ ِﻣ ْﻦ دُو ِن
ْ َ ﺻﺪَّ َﻫﺎ َﻣﺎ ﻛَﺎﻧ
َ Evvel
َ }و
Allah’tan başka tapıyor idiği şeyler (dünya saltanatı) kendisini alıkoymuştu
ِ
ِ ْ } ۪ﻗﻴ َﻞ ﻟ َﻬَﺎ
{ﺖ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﻮ ٍم ﻛَﺎﻓِ ۪ﺮ َﻦ
ْ َ  }اﻧَّﻬَﺎ ﻛَﺎﻧçünkü kâfir bir kavimden idi {اﻟﺼ ْﺮ َح
َّ اد ُﺧﻠﻲ
denildi ona, “gir köşke”. A “Sarâhat”tan “sarh” kasr ve kule gibi yüksek binâ
“sarhatü’d-dâr” konağın sahası, sahnı, avlusu, meydanı { }ﻓَﻠَﻤَّﺎ َرﺍ َ ْﺗ ُﻪderken
onu görünce {ً }ﺣ ِﺴﺒَ ْﺘ ُﻪ ﻟ ُ َّﺠﺔ
inciklerinden
ْ }وﻛَ َﺸ َﻔve
َ bir deryâ sandı {ﺖ َﻋ ْﻦ َﺳﺎﻗَ ْﻴﻬَﺎ
َ
açtı A etekleri ıslanmasın diye toplandı, paçaları [3683] göründü. Evvel
ِ
şaşırmamışken bu kere bir şaşkınlık etti {َﺻ ْﺮ ٌح ُﻣﻤَﺮَّدٌ ِﻣ ْﻦ ﻗَﻮَﺍ ۪ر ﺮ
َ ُ }ﻗَﺎ َل اﻧَّﻪSüleyman
“o” dedi, “sırçalardan döşenmiş mücellâ bir meydandır.” A Bir sırça saray
ve medhalinden meydanına büyük bir havuz yapılıp su salınmış, içine
balık vesâir deniz hayvanları konulup üzeri şeffaf cam ile döşenmiş, o vakit
ِ ِ  }رyâ Rab, şüphe yok ben evvel nefsime
kadın { }ﻗَﺎﻟ َْﺖdedi {ﺖ ﻧ َ ْﻔ ۪ﺴﻲ
ُ ب ا ۪ﻧّﻲ ﻇَﻠ َ ْﻤ
ّ َ
zulmetmişim A boş şeylere tapmışım {ﺖ َﻣﻊَ ُﺳﻠ َ ْﻴ ٰﻤ َﻦ
ُ }وﺍ َ ْﺳﻠ َ ْﻤ
َ şimdi Süleyman’ın
ِ
ِ
ِ }ﻪﻠﻟ َرâlemlerin
Rabbi Allah’a teslim
maiyyetinde İslâm’a erdim {ﻴﻦ
َ ب ا ْﻟﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ
ّ ّٰ
oldum A ekser müfessirînin kavlince Süleyman aleyhisselâm onu tezevvüc
etmiş ve mülkünde bırakmış idi.
Üçüncü kıssa:

ِ
ِ
﴾٤٥﴿ ﻮن
ّٰ ـﺪوﺍ
ُ اﻋ ُﺒ
َ اﻪﻠﻟ َ ﻓَﺎِذَا ُﻫ ْﻢ ﻓَ ۪ﺮ َﻘﺎ ِن ﻳ َ ْﺨﺘَ ِﺼ ُﻤ
ً ﺻـﺎﻟ
ْ ﺤﺎ اَ ِن
ُ َوﻟ َ َﻘ ْﺪ اَ ْر َﺳ ْﻠـﻨَ ٓﺎ اﻟٰﻰ ﺛ َ ُﻤﻮد َ اَ َﺧ
َ ـﺎﻫ ْﻢ

ﻮن
َ َﻗ
ّٰ ون
َ اﻪﻠﻟ َ ﻟ َﻌَﻠَّﻜُ ْﻢ ﺗُ ْﺮ َﺣ ُﻤ
َ ﺎﻟﺴ ّ ِﻴﺌَﺔِ ﻗَ ْﺒ َﻞ ا ْﻟ َﺤ َﺴﻨَﺔِۚ ﻟ َْﻮ َﻻ ﺗ َ ْﺴﺘَ ْﻐ ِﻔ ُﺮ
َ ُﺎل ﻳَﺎ ﻗَ ْﻮ ِم ﻟِﻢَ ﺗ َ ْﺴﺘَ ْﻌ ِﺠﻠ
َّ ِ ﻮن ﺑ
﴾٤٧﴿ ﻮن
َ َﻚ َوﺑ ِ َﻤ ْﻦ َﻣﻌ
َ ِ ﴾ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ اﻃ َّﻴ َّ ْﺮﻧَﺎ ﺑ٤٦﴿
ّٰ ﻚۜ ﻗَﺎ َل ﻃَٓﺎﺋ ِ ُﺮ ُﻛ ْﻢ ِﻋ ْﻨ َﺪ
َ اﻪﻠﻟِ ﺑ َ ْﻞ اَ ْﻧ ُﺘ ْﻢ ﻗَ ْﻮ ٌم ﺗُ ْﻔﺘَ ُﻨ
ِ َ َ وﻛ
ِ اﻻ َْر
ﺎﺳ ُﻤﻮﺍ
ْ ون ﻓِﻲ
َ ض َو َﻻ ﻳُ ْﺼﻠِ ُﺤ
َ ﺎن ﻓﻲ ا ْﻟ َﻤ ۪ﺪﻳﻨَﺔِ ﺗ ِ ْﺴﻌَﺔُ َر ْﻫ ٍﻂ ﻳُ ْﻔ ِﺴ ُﺪ
َ
َ َ﴾ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺗَﻘ٤٨﴿ ﻮن
ِ ِ
ِ ّٰ ِ ﺑ
ِ ﻚ اَﻫﻠِ ۪ﻪ َو ِﺍﻧَّﺎ ﻟ َﺼ
ِ
﴾ َو َﻣﻜَ ُﺮوﺍ٤٩﴿ ﻮن
َ ﺎد ُﻗ
ْ َ ﺎﻪﻠﻟ ﻟ َُﻨﺒَ ّ ِﻴﺘَﻨ َّ ُﻪ َوﺍ َ ْﻫﻠ َ ُﻪ ﺛُﻢَّ ﻟ َﻨَ ُﻘﻮﻟ ََّﻦ ﻟ َﻮﻟ ّ ِﻴ ۪ﻪ َﻣﺎ َﺷﻬِ ْﺪﻧَﺎ َﻣ ْﻬﻠ
َ
ِ
ِ َ َﻒ ﻛ
ﺎﻫ ْﻢ
َ ﺎﻧﻈ ُ ْﺮ ﻛَ ْﻴ
َ ﺮﺍ َو ُﻫ ْﻢ َﻻ ﻳ َ ْﺸ ُﻌ ُﺮ
ْ َ﴾ ﻓ٥٠﴿ ون
ً ﺮﺍ َو َﻣﻜَ ْﺮﻧَﺎ َﻣ ْﻜ
ً َﻣ ْﻜ
ُ َ ﺎن َﻋﺎﻗﺒَﺔُ َﻣ ْﻜﺮِﻫ ْﻢ ۙ اَﻧَّﺎ دَﻣَّ ْﺮﻧ
ﻮن
َ ﴾ ﻓَ ِﺘ ْﻠ٥١﴿ ﻴﻦ
َ ِ ﻚ ﺑُ ُﻴﻮﺗُ ُﻬ ْﻢ َﺧﺎوِ َﺔ ً ﺑ ِ َﻤﺎ ﻇَﻠ َ ُﻤﻮﺍ ۜ اِ َّن ۪ﻓﻲ ٰذﻟ
َ ﻚ َﻻٰﻳَﺔ ً ﻟ ِ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ
َ َوﻗَ ْﻮ َﻣ ُﻬ ْﻢ اَ ْﺟ َﻤ ۪ﻌ
﴾٥٣﴿ ﻮن
َ ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ َوﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳَﺘ َّ ُﻘ
َ ﴾ َوﺍ َ ْﻧ َﺠ ْﻴﻨَﺎ اﻟ َّ ۪ﺬ٥٢﴿
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[3684] Meâl-i Şerîfi
Celâlim hakkı için, Allah’a ibadet edin diye, Semûd’a da kardeşleri Sâlih’i
göndermiştik. Derken bunlar iki fırka oldular çekişiyorlardı (45). “Ey
benim kavmim!” dedi, “niçin haseneden önce seyyieyi iviyorsunuz?
Ne olur Allah’a istiğfar etseniz, belki rahmetine nâil olursunuz” (46).
“Biz, sen ve maiyyetindekiler ile teşe’’üm ettik” dediler; “sizin” dedi,
“şeâmetinizin sebebi Allah’a mâlum. Doğrusu siz öyle bir kavimsiniz ki
imtihan olunuyorsunuz” (47). Şehirde dokuz çete vardı, hep arzda fesad
yaparlar, salâha yaramazlardı (48). Allah’a yeminleşerek kavlettiler, “and
olsun ona ve ehline bir gece baskını yapalım, sonra da velîsine yemin
edelim, ʿbiz onun helâkine şâhid olmadık’ diyelim, şüphesiz sözümüz
sözdür, sâdıkızdır” dediler (49). Böyle bir mekir kurdular, hâlbuki
haberleri yok Biz de bir mekir kurmuştuk (50). Şimdi bak, mekirlerinin
âkıbeti nasıl oldu? Kendilerini1 ve kavimlerini toptan tedmir ediverdik
(51). Daha evleri çökmüş, zulümleri yüzünden bomboş, şüphe yok
bunda ilim şânından [3685] olan bir kavim için ibret alacak bir âyet var
(52). Hâlbuki iman edip korunur olanları necâta çıkardık (53).
{ }ﺗ ِ ْﺴﻌَﺔُ رَ ْﻫ ٍﻂA “Reht” ona kadar olan çeteye denir.

“Tis‘atü reht” zâhiren dokuz çete demek ise de müfessirînin çoğu
bunu dokuz kişilik bir çete diye tefsir etmişlerdir.
Dördüncü kıssa:

ِ ﻮن ا ْﻟ َﻔ
﴾ اﺋِﻨﻜﻢ ﻟَﺘ ْﺄﺗﻮن٥٤﴿ ون
َ اﻟﺮِ َﺟ
َ َﻮﻃﺎ اِ ْذ ﻗ
ً ﺎل َﺷ ْﻬ َﻮ
َ ﺎﺣ َﺸﺔ َ َوﺍ َ ْﻧ ُﺘ ْﻢ ﺗُ ْﺒ ِﺼ ُﺮ
َ ُﺎل ﻟ ِ َﻘ ْﻮ ِﻣ ۪ﻪ ٓ اَﺗ َ ْﺄﺗ
ً َُوﻟ
ّ َ ُ َ ْ ُ َّ َ

ِ
ِ ٓاﻟﻨﺴ
ِ
ﺍب ﻗَ ْﻮ ِﻣ ۪ﻪ ٓ اِ َّ ٓﻻ اَ ْن ﻗَﺎﻟُٓﻮﺍ اَ ْﺧﺮِ ُﺟ ٓﻮﺍ
َ َ﴾ ﻓَﻤَﺎ ﻛ٥٥﴿ ﻮن
َ ُﺎء ۜ ﺑ َ ْﻞ اَ ْﻧﺘُ ْﻢ ﻗَ ْﻮمٌ ﺗ َ ْﺠﻬَﻠ
َ َﺎن َﺟﻮ
َ ّ ﻣ ْﻦ دُو ِن
ِ َ ﴾ ﻓَﺎ َﻧﺠﻴﻨَﺎه وﺍَﻫﻠ٥٦﴿ ون
ِ ِ
ِ ٍ
ﺎﻫﺎ ِﻣ َﻦ
َ ﺎس ﻳَﺘَﻄ َﻬ َّ ُﺮ
ُ ْ َ ُ َْ ْ
َ َ اﻣ َﺮﺍَﺗ َ ُﻪ ۘ ﻗَﺪَّ ْرﻧ
ْ ـﻪ ٓ ا َّﻻ
ٌ َ ٰا َل ﻟُﻮط ﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺮ َﺘﻜُ ْﻢ ۚ اﻧ َّ ُﻬ ْﻢ اُﻧ
﴾٥٨﴿ ۟ َﺮﺍ ﻓَ َﺴٓﺎءَ َﻣﻄ َُﺮ ا ْﻟ ُﻤ ْﻨ َﺬ ۪ر َﻦ
ۚ ً ﴾ َوﺍ َ ْﻣﻄ َْﺮﻧَﺎ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ َﻣﻄ٥٧﴿ ا ْﻟﻐَﺎﺑ ِ ۪ﺮ َﻦ

1

M: “Kendileri”.

Hak Dini Kur’an Dili

Meâl-i Şerîfi
Lût’a da risalet verdik, o vakit ki kavmine demişti: “Siz gözünüz
göre göre o fuhşu yapacaksınız ha? (54). Sahih siz kadınları bırakıp
şehvet için mutlak1 erkeklere mi gideceksiniz? Doğrusu siz [3686] ne
yaptığınızı bilmez bir kavimsiniz” (55). Buna kavminin cevabı sade şu
olmuştu: “Çıkarın şu Lût ailesini memleketinizden, çünkü onlar çok
temizlik taslar kimseler” demişlerdi (56). Bunun üzerine onu ve ehlini
necâta çıkardık, ancak karısını kalanlardan takdir etmiştik2 (57).
Ve onların üzerlerine öyle bir yağmur yağdırmıştık ki ne kötüdür o
münzerîn yağmuru. (58).

ِ َُﻗ ِﻞ ا ْﻟ َﺤﻤ ُﺪ ِ ّٰﻪﻠﻟِ َوﺳ َﻼ ٌم َﻋﻠٰﻰ ِﻋﺒ
﴾ اَﻣَّ ْﻦ َﺧﻠ َ َﻖ٥٩﴿ ۜ ﻮن
َ اﺻﻄ َ ٰﻔ ۜﻰ ٰا ٓ ّٰﻪﻠﻟُ َﺧ ْﻴ ٌﺮ اَﻣَّﺎ ﻳُ ْﺸﺮِ ُﻛ
َ ﺎدهِ اﻟ َّ۪ﺬ
ْ
َ
ْ ﻳﻦ
ِ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
ِ ٓ ض َوﺍ َ ْﻧ َﺰ َل ﻟَﻜُ ْﻢ ِﻣ َﻦ اﻟﺴ َﻤ
ﺎن ﻟَﻜُ ْﻢ
ْ ﺍت َو
َ َات ﺑ َ ْﻬ َﺠﺔٍ ۚ َﻣﺎ ﻛ
َ َ ﺎء َﻣٓﺎءً ۚ ﻓَﺎ َْﻧﺒَ ْﺘﻨَﺎ ﺑ ِ ۪ﻪ َﺣ َﺪٓاﺋ ِ َﻖ ذ
َ ﺍﻻ َْر
َّ
َّ
ﺍرﺍ َو َﺟﻌَ َﻞ
ْ ﴾ اَﻣَّ ْﻦ َﺟﻌَ َﻞ٦٠﴿ ۜ ﻮن
ّٰ َاَ ْن ﺗُ ْﻨ ِﺒ ُﺘﻮﺍ َﺷ َﺠ َﺮ َﻫﺎ ۜ ءَاِﻟ ٌٰﻪ َﻣﻊ
َ ُاﻪﻠﻟِ ۜ ﺑ َ ْﻞ ُﻫ ْﻢ ﻗَ ْﻮ ٌم ﻳ َ ْﻌ ِﺪﻟ
ً ض ﻗَ َﺮ
َ اﻻ َْر
ِ ﺎرﺍ َو َﺟﻌَ َﻞ ﻟ َﻬَﺎ َر َو
اﻪﻠﻟِ ۜ ﺑ َ ْﻞ اَכْﺜَ ُﺮ ُﻫ ْﻢ
ّٰ َﺰاۜ ءَاِﻟ ٌٰﻪ َﻣﻊ
ً ﺍﺳ َﻲ َو َﺟﻌَ َﻞ ﺑ َ ْﻴ َﻦ ا ْﻟﺒَ ْﺤ َﺮ ْ ِﻦ َﺣﺎ ِﺟ
ً َِﺧ َﻼﻟ َـﻬَٓﺎ اَ ْﻧﻬ
ِ
ض
ْ َﻜ ْﻢ ُﺧﻠَـ َﻔٓﺎء
ُ ُاﻟﺴٓﻮءَ َو َ ْﺠﻌَﻠ
َ َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ
ُ ﺎه َو َ ْﻜ ِﺸ
ُ ﻴﺐ ا ْﻟ ُﻤ ْﻀﻄ َﺮَّ اذَا دَ َﻋ
ُّ ﻒ
ۜ ِ اﻻ َْر
ُ ۪﴾ اَﻣَّ ْﻦ ﻳُﺠ٦١﴿ ۜ ﻮن
ِ ّٰ ءاِﻟٰﻪ ﻣﻊ
ِ ﴾ اَﻣَّﻦ ﻳﻬ ۪ﺪﻳﻜُ ْﻢ ۪ﻓﻲ ﻇُﻠُ َﻤ٦٢﴿ ۜ ون
ﺎت ا ْﻟﺒَﺮِ َوﺍ ْﻟﺒَ ْﺤﺮِ َو َﻣ ْﻦ ﻳُ ْﺮ ِﺳ ُﻞ
َ ﻴﻼ َﻣﺎ ﺗ َ َﺬכ َُّﺮ
ََ ٌ َ
َْ ْ
ً اﻪﻠﻟ ۜ ﻗَ ۪ﻠ
ّ
﴾ اَﻣَّ ْﻦ ﻳ َ ْﺒ َﺪ ُؤا٦٣﴿ ۜ ﻮن
ّٰ اﻪﻠﻟِ ۜ ﺗَﻌَﺎﻟ َﻰ
ّٰ َي َر ْﺣ َﻤ ِﺘ ۪ﻪ ۜ ءَاِﻟ ٌٰﻪ َﻣﻊ
َ اﻪﻠﻟُ َﻋﻤَّﺎ ﻳُ ْﺸﺮِ ُﻛ
ً ﺎح ﺑُ ْﺸ
َ َ ِاﻟﺮ
ْ ﺮﺍ ﺑ َ ْﻴ َﻦ ﻳ َ َﺪ
ّ
ِ ٓ ا ْﻟ َﺨ ْﻠ َﻖ ﺛُﻢَّ ﻳ ۪ﻌﻴ ُﺪه َو َﻣﻦ ﻳَﺮزﻗُﻜُ ْﻢ ِﻣ َﻦ اﻟﺴ َﻤ
اﻪﻠﻟِ ۜ ﻗُ ْﻞ َﻫﺎﺗُﻮﺍ ﺑُ ْﺮ َﻫﺎﻧَﻜُ ْﻢ اِ ْن ﻛُ ْﻨﺘُ ْﻢ
ْ ﺎء َو
ّٰ َض ءَاِﻟ ٌٰﻪ َﻣﻊ
ُْ ْ ُ ُ
َّ
ۜ ِ ﺍﻻ َْر

ِ ﴾ ُﻗ ْﻞ َﻻ ﻳَﻌﻠ َ ُﻢ َﻣﻦ ﻓِﻲ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ٦٤﴿ ﻴﻦ
ِ ﺻ
ِ ﺍﻻ َْر
ﺎن
ْ ﺍت َو
ّٰ ﺐ اِ َّﻻ
َ َّ ون اَﻳ
َ اﻪﻠﻟُ ۜ َو َﻣﺎ ﻳ َ ْﺸ ُﻌ ُﺮ
َ ﺎد ۪ﻗ
ْ
ْ
َّ
َ ض ا ْﻟﻐَ ْﻴ
َ
ِ
ِ ٍ اﻻ ِٰﺧﺮ ِ ۠ ﺑ ْﻞ ﻫﻢ ۪ﻓﻲ َﺷ
ِ
﴾٦٦﴿ ۟ ﻮن
َ ُﻳُ ْﺒﻌَﺜ
َ ﻚ ﻣ ْﻨﻬَﺎ ۠ ﺑ َ ْﻞ ُﻫ ْﻢ ﻣ ْﻨﻬَﺎ َﻋ ُﻤ
ْ ُ َ َ ْ ار َك ِﻋ ْﻠ ُﻤ ُﻬ ْﻢ ﻓﻲ
َ َّ ﴾ ﺑ َ ِﻞ اد٦٥﴿ ﻮن
ّ

1
2

B -“mutlak”.
H: “Bir de Lût’a risalet verdik, kavmine: ‘Siz göz göre göre o fuhşu yapacaksınız ha? (54). Sahih siz
kadınları bırakıp sırf şehvet için mutlaka erkeklere gideceksiniz ha? Doğrusu siz ne yaptığınızı bilmez
bir kavimsiniz’ dediği vakit (55) buna kavminin cevabı sade şu olmuştu: ‘Çıkarın şu Lût ailesini
memleketinizden, çünkü onlar çok temizlik taslar kimseler’ demişler (56). Derken biz onu ve karısından
mâ adâ ehlini necâta çıkardık, karısını kalanlardan takdir etmiştik”.
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[3687] Meâl-i Şerîfi
De ki hamd Allah’a , bir de selâm ıstıfâ buyurduğu kullarına. Allah
mı hayırlı yoksa müşriklerin şirk koştukları mı? (59). Yoksa gökleri ve
yeri yaratıp sizin için semâdan bir su indiren mi? Bir su ki indirip de
onunla gözler gönüller açan hadîkalar bitirmekteyiz, siz onların bir
ağacını bitiremezdiniz. Bir tanrı mı var Allah’la beraber? Hayır, onlar
sapkınlık ediyorlar (60). Yoksa Arz’ı bir karargâh kılıp aralarında
ırmaklar akıtan ve onun için oturaklı dağlar yapıp iki deniz arasına
bir hâciz koyan mı? Bir tanrı mı var Allah’la beraber? Hayır, [3688]
ekserîsi ilim ehli değiller (61). Yoksa, sıkılan kendine dua ettiği zaman
ona icâbet edip fenalığı açan ve sizi Arz’ın halifeleri kılan mı? Bir tanrı
mı var Allah’la beraber? Siz pek az düşünüyorsunuz. (62). Yoksa o
kara ve deniz karanlıklarında size yol gösteren ve rahmetinin önünde
rüzgârları müjdeci gönderen mi? Bir tanrı mı var Allah’la beraber?
Yüksek, çok yüksek Allah onların şirk koştuklarından (63). Yoksa halkı
ibtidâ yaratıp duran, sonra onu iade edecek olan ve size gökten ve yerden
rızık veren mi? Bir tanrı mı var Allah’la beraber? De ki haydin getirin
burhânınızı sâdıksanız2 (64). De ki: Göklerde ve yerde Allah’tan başka
kimse gaybı bilmez, onlar da ne zaman baʿs olunacaklarını bilmezler3
(65). Fakat âhiret hakkında ilimleri tevâlî etmekte, fakat onlar ondan
bir şek içindedirler, daha doğrusu onlar ondan kördürler (66).
1

{ِ }ﻗُ ِﻞ ا ْﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ّٰﻪﻠﻟDe ki: Hamdolsun Allah’a A Kur’ân’ın bir Hakîm-i Alîm’in
ledünnünden telâkkîsini îzah sadedinde zikrolunan kıssalar Allah teâlâ’nın
kemâl-i kudret ve azamet-i şânı ile peygamberlerine bahşeylediği mu‘cizât
ve nusretin tasavvurlar fevkinde yüksekliğini anlattığı gibi, bilhassa
risâlet-i Muhammediye ile vaad olunan inkılâbâtın tarz-ı vukū‘una dair
mâzîden bazı misâller ile mü’minlere tebşir siyâkında îrad buyurulduğu
için, burada Resûlullah’ın hem ِ ا ْﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ّٰﻪﻠﻟdiye hamdetmesi hem de Allah’ın
1
2
3

H +“de”.
H: “‘Haydin getirin burhânınızı sâdıksanız’ de”.
H: “‘Göklerde ve yerde gaybı’ de, ‘Allah’tan başka kimse bilmez. Ne bilecekler ne zaman ba s
olunacaklar’”.
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öyle ıstıfâ buyurduğu, yani süzüp seçerek risalet veya velâyeti için ihtiyar
ِ َ}وﺳ َﻼ ٌم َﻋ ٰﻠﻰ ِﻋﺒ
buyurduğu1 güzide kullarına {اﺻﻄ َ ٰﻔﻰ
َ ﺎدهِ اﻟ َّ۪ﺬ
َ َ bir de selâm o
ْ ﻳﻦ
ıstıfâ buyurduğu kullarına A diye bir selâm ithaf eylemesi emrolunmuş
ve bununla bir hutbeye girizgâh yapılarak müşrikleri tebkit ve ilzam için
şöyle bir mukayese yürütülmüştür: {ﻮن
َ ُ } ٰا ٓ ّٰﻪﻠﻟُ َﺧ ْﻴ ٌﺮ اَﻣَّﺎ ﻳُ ْﺸﺮِﻛAllah mı hayırlı
yoksa müşriklerin şirk koştukları mı? A Yani zikrolunan kıssalardan
kudretinin şuûnu anlaşılan [3689] ve binâen‘aleyh bütün hamd ü
azamet kendine mahsus olan Allah mı hayırlı, yoksa müşriklerin O’na
şerîk koşarak taptıkları şeyler mi? Nasıl, kime ibadet etmeli? Bütün
hayır yedinde olan Allah ile hiçbir şey kābil-i kıyas olamayacağından bu
mukayesenin mahza müşriklere serzeniş için olduğu âşikârdır. Zikredilen
tarihî kıssalar hayriyyet-i ilâhiyeye delâlette burhân-ı naklî olduklarından
nakle imanı olmayan müşriklere karşı daha açık ve daha umûmî olan aklî
burhanlara geçerek kademe kademe serzenişin kuvvetini artırmak için
buyuruluyor ki:
ِ  }اَﻣَّﻦ َﺧﻠ َ َﻖ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮYoksa o gökleri ve yeri yaratan A Arapça’da
{ض
ْ ﺍت َو
َ ﺍﻻ َْر
ْ
َّ
atıf harflerinden birisi olan “em” biri muttasıla, biri munkatı‘a olmak
üzere iki türlüdür. Em-i muttasıla, istifham hemzesinin karşısında lâzım
bir terdid ifade eder. Em-i munkatı‘a ise cümlenin başına dâhil olarak
“bel” gibi ıdrab ile hemze mânasını tazammun eyler, ancak اَﻣَّ ْﻦ ٰﻫ َﺬا اﻟ َّ ۪ﺬي
[ ُﻫﻮَ ُﺟ ْﻨ ٌﺪ ﻟَﻜُ ْﻢel-Mülk 67/20]2 gibi önünde sarih bir istifham bulunduğu
zaman hemze takdîrine hâcet kalmaksızın sadece “bel” mânasına ıdrab
olur. Yani kelâmdan kelâma intikāli ifade eder. Biz bunların ikisini de
“yoksa” diye terceme ediyor isek de “yoksa” esas itibarile  وان ﻻmeâlinde
bir şartiyye olduğundan doğrudan doğru değil, dolayısıyla bir terceme
oluyor. Onun için em-i muttasılaya muntabık olsa bile em-i munkatı‘aya
her zaman intibâkı iddia edilemeyecektir. Nitekim “bel” yerinde “hayır”,
“yok”, “daha doğrusu”, “fakat” tâbirlerinden birini kullanıyoruz ٰا ٓ ّٰﻪﻠﻟُ َﺧ ْﻴ ٌﺮ
’اَﻣَّﺎ ﻳُ ْﺸﺮِﻛُﻮنda em, muttasıladır. “Mâ”yı müfred olarak lafza-i celâleye
1
2

B -“yani süzüp seçerek risalet veya velâyeti için ihtiyar buyurduğu”.
“Yoksa kimdir o (…) şu sizin ordularınız ki…”
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atfediyor. Lâkin  اَﻣَّ ْﻦ َﺧﻠ َ َﻖve nazîrleri münkatı‘adır. Cümleyi cümleye
atfediyor. Müfessirîn burada  ﻣﻦkelimesini mevsûle1 hamlettikleri için
cümle tamam olmak üzere haberin mahzuf olduğunu söylüyorlar. İbn
Atıyye gibi bazıları bunu  ﻳﺸﺮك ﺑﻪ-إﻟﺦ- ... ﺑﻞ ّأﻣﻦ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرضtakdir
etmişlerdir2 ki “ya o gökleri ve yeri yaratana şirk koşulur mu?” [3690]
demek oluyor3. Sâhib-Keşşâf gibi çokları da mâkabli karinesiyle ﺑﻞ ّأﻣﻦ ﺧﻠﻖ
 ﺧﻴﺮ أم ﻣﺎ ﻳﺸﺮﻛﻮن-إﻟﺦ- ... اﻟﺴﻤﻮات واﻷرضtakdir etmişlerdir.4 Bu surette “yoksa
o gökleri ve yeri yaratan ve şöyle şöyle yapan mı hayırlı, onların şirk
koştukları mı?” demek oluyor ki meal buna göre yazılmak istenilmiştir.
Gerçi bu mealde atf-ı cümle mânası zâhir görünmezse de yine o mâna
anlaşılabilecektir.
Binâen‘aleyh o vechile îzah edelim: Yoksa, yani Allah’ın kudret
ve vahdâniyetiyle hayriyetini anlatan o kıssalar gibi naklî delillerin
olmadığı farz edilse aklen mâlum ve sâbit değil midir ki o gökleri ve
ِ ٓ }وﺍ َ ْﻧ َﺰ َل ﻟَﻜُ ْﻢ ِﻣ َﻦ اﻟﺴ َﻤ
yeri yaratan {ًﺎء َﻣٓﺎء
َ ve sizin için, yani sizin menfaatinizi
َّ
husûle getirmek hikmetiyle semâdan bir su indiren mi A hayırlıdır yoksa
şirk koştukları mı? Burada görülüyor ki ﻜ ْﻢ
ُ َ ﻟ, ’اَ ْﻧ َﺰ َلnin mef‘ûl-i lehidir.
Nahivde mâlum olduğu üzere mef‘ûl-i leh iki kısımdır. Birine “husûlî”,
birine “tahsîlî” denilir. Fiilden zihnen ve hâricen mukaddem olursa
husûlîdir, “susadığı için içti” gibi. Zihnen mukaddem hâricen muahhar
olursa tahsîlî olur, “kanmak için içti” gibi. İşte bu ﻜ ْﻢ
ُ َ  ﻟböyle tahsîlî bir
mef‘ûl-i lehtir. Buna “illet-i gāiye” dahi denilir. Şâyân-ı dikkattir ki
ِ  َﺧﻠ َ َﻖ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮmutlak bırakılmıştır.
ﻟَﻜُ ْﻢ,  اَ ْﻧ َﺰ َلfiiline ta‘alluk ettirilmiş, ض
ْ ﺍت َو
َ ﺍﻻ َْر
َّ
1
2

3
4

H: “mevsûleye”.
İbn Atıyye, el-Muharraru’l-vecîz, IV, 266:
«»أﻣﻦ« ﺑﺸﺪ اﳌﻴﻢ وﻫﻲ »أم
ّ  وﻗﺮأ اﳉﻤﻬﻮر، ﺗﻮﺑﻴﺦ ﳍﻢ وﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻣﻨﺪوﺣﺔ ﳍﻢ ﻋﻦ اﻹﻗﺮار ﺑﻪ، »أَﱠﻣ ْﻦ َﺧﻠَ َﻖ« وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻔﺎت.وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
 وﳛﺘﻤﻞ أن ﺗﻜﻮن، وﻗﺮأ اﻷﻋﻤﺶ »أﻣﻦ« ﺑﻔﺘﺢ اﳌﻴﻢ ﻣﺴﻬﻠﺔ وﲢﺘﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة أن ﺗﻜﻮن »أﻣﻦ« اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﺎ ﻓﺘﻜﻮن ﰲ ﻣﻌﲎ »أم ﻣﻦ« اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ،«دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ »ﻣﻦ
.اﻷﻟﻒ ﻟﻼﺳﺘﻔﻬﺎم وﻣﻦ اﺑﺘﺪاء وﺗﻘﺪﻳﺮ اﳋﲑ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﻨﻌﻤﺘﻪ وﻳﺸﺮك ﺑﻪ
H: “olur”.
Zemahşerî, el-Keşşâf, III, 376:
 ﳌﺎ ﻗﺎل اﷲ، وﻫﺬﻩ ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ ﲟﻌﲎ ﺑﻞ واﳍﻤﺰة. أﻳﻬﻤﺎ ﺧﲑ: ﻷ ّن اﳌﻌﲎ، ﺗﻠﻚ ﻣﺘﺼﻠﺔ: ﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ أم وأم ﰲ »أَﱠﻣﺎ ﻳُ ْﺸ ِﺮُﻛﻮ َن« و«أَﱠﻣ ْﻦ َﺧﻠَ َﻖ«؟ ﻗﻠﺖ:ﻓﺈن ﻗﻠﺖ
: وﻗﺮأ اﻷﻋﻤﺶ. ﺑﻞ ّأﻣﻦ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﺎوات واﻷرض ﺧﲑ؟ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﳍﻢ ﺑﺄن ﻣﻦ ﻗﺪر ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ اﻟﻌﺎﱂ ﺧﲑ ﻣﻦ ﲨﺎد ﻻ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﺷﻲء: آﷲ ﺧﲑ أم اﻵﳍﺔ؟ ﻗﺎل:ﺗﻌﺎﱃ
 ّأﻣﻦ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﺎوات واﻷرض ﺧﲑ أم ﻣﺎ ﺗﺸﺮﻛﻮن؟: ﻛﺄﻧﻪ ﻗﺎل،« ووﺟﻬﻪ أن ﳚﻌﻞ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ »آﷲ. ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻒ،«»أﻣﻦ
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Demek ki bütün âlemin yaratılışı insanlar için denemezse de yukarıdan
suyun indirilmesinde, yağmur yağdırılmasında beşerin hayat ve menfaati
gayesi mütehakkık olduğunda şüphe yoktur. Su ile hayat arasındaki
nisbeti vaz‘ eden ve binâen‘aleyh hayâtı husûle getirmek hikmetiyle suyu
indiren Allah teâlâ’dır.
Şimdi su üzerine terettüb eden feyz-i hayâtı düşünen herhangi bir
akıl onu yaratıp indirenin hayriyetinde tereddüt eder mi? Fakat işbu
illet-i gāiye bahsinde feylesofların bazı münakaşaları olmuştur: “İllet-i
gāiye [3691] hakikatte fâilin fâiliyetine ve fiile ikdâmına illet demek
olacağından, ef‘âl-i ilâhiyede illet-i gāiye tasavvur olunamaz. Çünkü
gayr ile istikmâli istilzam eder. Bu ise Allah teâlâ hakkında muhaldir”
demişlerdir. Buna iki vecihle cevap verilir:
1. Gayr ile değil, kendi sıfatı olan ilm ü iradesiyle kemâl lâzım gelir.
2. Ef‘âl-i ilâhiyede fâilin fâiliyetine illet olmak mânasına illet-i gāiye
değil lâkin fâide, gaye ve hikmet1 cârî olduğunda şüphe yoktur. Burada
şu mânaları fark etmelidir: Bir fiil üzerine terettüb eden herhangi bir
semereye “fâide” denir. Eğer o fâide fiilin ucunda olursa “gaye” denir,
eğer o gaye fiilden maksud ise fiile terettübü maksud olmak itibariyle
“garaz” veya “maksad” denildiği gibi, fiile bâ‘is olması itibariyle de
“illet-i gāiye” denilir.
Meselâ su çıkarmak için bir kuyu kazmak istesem hâriçte kuyu kazmak
su çıkarmanın sebebidir. Kuyu önce kazılır, su onun sonunda çıkar. Bu
suretle su çıkarmak kuyu kazmanın hem bir fâidesi hem bir gayesidir.
Aynı zamanda kuyuyu kazmaktan maksadım su çıkarmaktır. Bu cihetle
bu gaye benim garazımdır. Su çıkarmak maksadım2 olmasa idi kuyuyu
kazmayacaktım, binâen‘aleyh su çıkarmak kuyu kazmanın zihnen
mukaddem illet-i gāiyesidir. Bununla beraber ben kuyuyu kazarken
arada âsâr-ı atîkadan bir kıymetli eser de bulsam bu benim için sade
1
2

H: “hikmet ve gaye”.
M ve B: “maksadı”.
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bir fâide olur; garaz değil, gaye de değildir. Çünkü fiilin sonunda değil
esnâsında hâsıl olmuştur. Ve ben onu belki hiç düşünmemişimdir. Sonra
benim bu kuyuyu kazmamdan dolayı birtakım kimseler intifâ‘ ederlerse
bu da onun fâide ve gayelerinden olur. Fâidesi olmayan bir fiil bâtıl
ve beyhûdedir. Mu‘teddün bihâ bir fâidesi bulunmayan bir fiil abes ve
lağvdır. Fâidesi ve gayesi bilinerek kat‘î bir isabetle yapılan fiile “hikmet”
denildiği [3692] gibi, fiilin sebep olduğu faidelere ve gayelere de o fiilin
hikmetleri denilir. ﺖ ٰﻫ َﺬا ﺑَﺎﻃِ ًﻼ
َ [ َرﺑَّﻨَﺎ َﻣﺎ َﺧﻠ َ ْﻘÂl-i İmrân 3/191] mantûkunca
hilkat bâtıl olmayıp baştan başa fevâid ve gāyât ile yekdiğerine merbut
ve hikmet ile meşhun bulunduğundan Allah teâlâ’nın ef‘âlinde fâideler
ve gayeler ile hikmet cereyânında şüphe yoktur. Bu surette fiil ile gayesi
aynı nisbette maksud olarak cereyan eder.
Ma‘amâfîh hikmette terettüb murad olmak itibariyle gayeler bir
garaz-ı maksud tarzında da husûle gelebilir. Ancak bu maksûdun fi‘l-i
ilâhîde illiyeti olmaz, yani garazda illet-i gāiyelik haysiyeti bulunmaz.
Meselâ Allah teâlâ hayat fâide ve gayelerine sebep olmak hikmetiyle
suyu yaratmış ve indirmiştir. Fakat hayat gayesini kasdetmese idi
suyu yaratamazdı veyahut suyu yaratmasa idi hayâtı yaratamazdı
demek mânasına değil, mücerred su üzerine hayâtın terettübünü irade
buyurmuş olması mânasınadır. Demek olur ki feylesofların ef‘âl-i
ilâhiyede münakaşa ettikleri illet-i gāiye delili “hikmet delili” nâmıyla
mülâhaza edildiği takdirde daha sâlim olarak mütalaa edilmiş olur. İşte
bu suretle ﻟَﻜُ ْﻢ, ’اَ ْﻧ َﺰ َلnin hikmetini göstermekte, âyetteki hitâbın zevki de
bu hikmetle tecellî eylemektedir. Buradan her yağmurun sırf insanların
menâfi‘i için indiğini anlamamalı, lâkin insanların menafi‘i için indiği
muhakkak olan suyu -ki Kur’an da ona teşbih olunmuştur- düşünmeli
ve onu indiren Zât-ı A‘lâ’nın hayrındaki büyüklüğü tefekkür etmelidir.
Bu noktada hiçbir şüpheye mahal bırakmamak üzere delilin delâletinden
medlûlün sarâhatine geçilerek onun kim olduğunu anlatmak için
gıyabdan tekellüme iltifat suretiyle şöyle buyuruluyor:
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{ٍات ﺑ َ ْﻬ َﺠﺔ
َ َ  }ﻓَﺎ َْﻧﺒَ ْﺘﻨَﺎ ﺑ ِ ۪ﻪ َﺣ َﺪٓاﺋ ِ َﻖ ذBir su ki indirip de onunla behcetli behcetli
hadîkalar bitirmekteyiz.
[3693] “Hadîka” içinde su bulunan, gözbebeği gibi kıymetli bostan.
“Behcet” göze gönüle neş’e ve şetâret veren güzellik, dilberlik demektir.
“Onları biz yapıyoruz, sa‘y ü marifetimizle biz yetiştiriyoruz” demek
âdetleri olan câhilleri red için de şöyle buyuruluyor: ﺎن ﻟَﻜُ ْﻢ اَ ْن ﺗُ ْﻨ ِﺒ ُﺘﻮﺍ
َ َ}ﻣﺎ ﻛ
َ
{ َﺷ َﺠ َﺮ َﻫﺎSiz onların bir ağacını bitiremezdiniz A yani o güzel bahçelerin,
bostanların yetişmesinde siz insanların da hizmeti, ameli olmaz değildir.
Fakat siz kendi kendinize onların meyvelerini ve o güzel menfaatlerini
yetiştirmek şöyle dursun, ağacını bile bitiremezdiniz. Binâen‘aleyh sizin
amelleriniz Hâlık’ın emri dâhilinde kulluk etmekten ileri geçemez, O’na
bir şirket ifade edemez. {ِاﻪﻠﻟ
ّٰ َ }ءَاِﻟ ٌٰﻪ َﻣﻊBir tanrı mı var Allah ile beraber?
A Yani Allah’tan başka tapılacak, O’na şerîk tutulacak bir tanrı daha
bulunmasına imkân ve ihtimal mi var? {ﻮن
َ ُ  }ﺑ َ ْﻞ ُﻫ ْﻢ ﻗَ ْﻮ ٌم ﻳ َ ْﻌ ِﺪﻟHayır, onlar
öyle bir kavim ki sapkınlık ediyorlar A apaçık haktan sapıyorlar, bu
açık burhânı1 ve delâleti nazar-ı dikkate almıyorlar. {ﺍرﺍ
ْ }اَﻣَّ ْﻦ َﺟﻌَ َﻞ
ً ض ﻗَ َﺮ
َ اﻻ َْر
Yoksa o Arz’ı bir karargâh kılan A yani insan ve hayvanların barınıp
yaşayabilecekleri vechile o suyun durabileceği bir mahal kılan }و َﺟﻌَ َﻞ
َ
ِ
{ﺎرﺍ
ﻬ
ﻧ
ا
ﺎ
َـﻬ
ﻟ
ﻼ
ﺧ
kılıp
da
aralarında
ırmaklar
akıtan
{ﺎ
َﻬ
ﻟ
ﻞ
ﻌ
ﺟ
}و
ve
onun
için
ٓ
َ
ً َْ َ َ
َ َََ َ
ِ }ر َو
A yani Arz’ın makar olması ve ırmakların akması için {ﺍﺳ َﻲ
َ oturaklı
dağlar yapan {ﺰا
ً }و َﺟﻌَ َﻞ ﺑ َ ْﻴ َﻦ ا ْﻟﺒَ ْﺤ َﺮ ْ ِﻦ َﺣﺎ ِﺟ
َ ve iki deniz arasına bir hâciz koyan
mı A yani dağların altında ve [3694] aralarındaki deniz gibi tatlı sularla
acı denizleri birbirine karıştırmayıp aralarına bir gergi koyan veyahut
iki acı deniz arasında Arabistan kıtası gibi bir berzahı koyup tutan zat
۪
mı hayırlı, yoksa onların şirk koştukları mı? (ب
ٌ َو ُﻫ َﻮ اﻟَّﺬي َﻣ َﺮ َج ا ْﻟﺒَ ْﺤ َﺮ ْ ِﻦ ٰﻫ َﺬا َﻋ ْﺬ
ِ ّٰ  }ءاِﻟٰﻪ ﻣﻊBir Tanrı mı var
ِ
ﺎج
ٌ [ ُﻓ َﺮFurkân 25/53] bak.) {اﻪﻠﻟ
ََ ٌ َ
ٌ ﺍت َو ٰﻫ َﺬا ﻣ ْﻠ ٌﺢ اُ َﺟ
َ
Allah’la beraber? {ﻮن
ﻤ
ﻠ
ﻌ
ﻳ
ﻻ
ﻢ
ﻫ
ﺮ
ﺜ
כ
ْ
ا
ﻞ
}ﺑ
Hayır,
ekserîsi
ilim ehli değiller A
َ
َ
َْ
َ ُ َْ ْ ُ ُ َ
bulundukları arzın ahvâlini bile bilmezler. Bu âyetin mazmûnu hâssaten
Arz’a ait olan coğrafya ve tabakāt-ı Arz ilimleriyle alâkadar olduğu cihetle
1

H: “burhan”.
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böyle buyurulmuştur. Bu iki âyet, âfâkī delâletlere numûnedir. Bundan
enfüsî âyâta geçilerek1 buyuruluyor ki:

ِ
{ﺎه
ُ ﻴﺐ ا ْﻟ ُﻤ ْﻀﻄ َﺮَّ اذَا دَ َﻋ
ُ ۪ }اَﻣَّ ْﻦ ﻳُﺠYoksa muztar kendine dua ettiği zaman ona
icâbet edip {َاﻟﺴٓﻮء
ُ }و َ ْﻜ ِﺸ
َ o fenalığı açan A yani def‘ eden. “Muztarr”
ُّ ﻒ
hastalık veya diğer bir şiddet ve zarûret ile sıkışan, bunalan nâçâr
demektir. Murad cinstir. Binâen‘aleyh her sıkılana icâbet lâzım gelmez
ِ ِ ِ َ [ ﻓَﻴ ْﻜ ِﺸﻒ ﻣﺎ ﺗ َ ْﺪﻋel-En’âm 6/41] gibi meşiyyetle mukayyeddir.
َ
َ ُ
ُ
َﻮن اﻟ َْﻴﻪ ا ْن َﺷٓﺎء
Bununla beraber ekseriya ıztırar hâlinde duanın makbûliyetine işaret ve
hatta vaad var demektir. Çünkü ıztırar hâlinde ihlâs zâhir olur. Nice
ِ اﻻ َْر
imansızların imana geldikleri görülür. {ض
ْ َ}و َ ْﺠﻌَﻠُﻜُ ْﻢ ُﺧﻠَـﻔَٓﺎء
َ Ve sizi Arz’ın
halifeleri kılan mı? A “Arz’ın halifeleri” Arz’da geçmişlerin yerlerine
kalanlar demek olabilirse de, ahkâm-ı ilâhiyenin icrâsına me’mur hilâfet
sâhipleri, yani Arz’ın hükümdarları mânasına olması daha zâhirdir.
Muztarrın duasıyla fenalığın keşfine ma‘tuf olması da ancak bununla
mütenâsib olur. Ve o hâlde bu cümle, mü’minlere daha bidâyet-i İslâm’da
istikbâlin hilâfetini vaad eden büyük bir tebşîri ifade eder. Sûrenin
ِ ِ
başındaki ﻴﻦ
َ  ُﻫﺪًى َوﺑُ ْﺸ ٰﺮى ﻟ ْﻠ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨtebşîriyle Dâvûd ve [3695] Süleyman
kıssasının zikrine nazaran da bu mâna müte‘ayyin demektir. Evvelki
âyetlerde sılalar  ﺧﻠﻖ، أﻧﺰل، ﺟﻌﻞdiye mâzî sîgasıyla getirilmiş iken, buradan
itibaren tahvil ile muzârî‘ sîgası îrad buyurulması da bi‘set-i seniyye ile
mev‘ud olan inkılâb-ı ahvâli göstermek itibariyle bu mânaya zâhir bir
karînedir. Bunun için sîgayı muhafaza ederek bunu şöyle terceme etmek
daha muvâfık olacaktır: “Ve sizi Arz’ın halifeleri yapacak olan mı” A
hayırlı yoksa onların şirk koştukları mı? {ِاﻪﻠﻟ
ّٰ َ }ءَاِﻟ ٌٰﻪ َﻣﻊBir tanrı mı var Allah
ile beraber? {ون
َ ﻴﻼ َﻣﺎ ﺗ َ َﺬכ َُّﺮ
ً  }ﻗَ ۪ﻠSiz pek az tezekkür ediyorsunuz. A Bu âyet
biri ferdî nefis biri de ictimâ‘î nefis ile alâkadar iki âyet-i enfüsiye ihtar
ettiği cihetle burada “tezekkür” tâbir buyurulmuştur.
ِ  }اَﻣَّﻦ ﻳَﻬ ۪ﺪﻳﻜُ ْﻢ ۪ﻓﻲ ﻇُﻠُ َﻤYoksa size kara ve deniz karanlıklarında
{ِﺎت ا ْﻟﺒَﺮِ َوﺍ ْﻟﺒَ ْﺤﺮ
ْ ْ
ّ
yol gösterir ve rahmetinin önünde rüzgârları müjdeci gönderir olan Zat
mı A hayırlıdır, yoksa onların şirk koştukları mı? Bu âyette de kara ve
1

M ve B +“de”.
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deniz seferlerinde mücahede ile İslâm fütûhâtının ilerleyeceği haber
veriliyor. Ve Hak rızâsını tâkip ederek fi‘liyyâtta vahdet ile neticelenecek
ِ
ِ ف أُﱠﻣﺘِﻲ رﺣﻤﺔٌ و
olan muhtelif fikr ü ictihad cereyanlarının 1ٌاﺳ َﻌﺔ
ُ ا ْﺧﺘِ َﻼ
َ ََْ
mazmûnu üzere bir rahmet müjdecisi olduğuna da işaret buyuruluyor.
{ِاﻪﻠﻟ
ّٰ َ }ءَاِﻟ ٌٰﻪ َﻣﻊBir tanrı mı var Allah ile beraber? {ُاﻪﻠﻟ
ّٰ  }ﺗَﻌَﺎﻟ َﻰYüksek, çok
yüksek Allah {ﻮن
َ }ﻋﻤَّﺎ ﻳُ ْﺸﺮِ ُﻛ
َ onların şirk koştuklarından. A Beşinci defa
bu, bir de hem âfâkī hem enfüsî burhânı ihtivâ eden şu âyet ile tekid
ve takrir buyuruluyor: { }اَﻣَّ ْﻦ ﻳ َ ْﺒ َﺪ ُؤا ا ْﻟ َﺨ ْﻠ َﻖYoksa halkı ibtidâ yaratıp duran
{ﻴﺪ ُه
ُ  }ﺛُﻢَّ ﻳُ ۪ﻌsonra onu iade edecek olan A döndürüp [3696] yine yaratacak,
ِ ٓ ﻜ ْﻢ ِﻣ َﻦ اﻟﺴ َﻤ
ِ ﺍﻻ َْر
dünyaya bir de âhiret yapacak olan {ض
ْ ﺎء َو
ُ }و َﻣ ْﻦ ﻳ َ ْﺮ ُز ُﻗ
َ ve size
َّ
gökten ve yerden rızık veren mi A hayırlı, yoksa onların şirk koştukları
mı? {ِاﻪﻠﻟ
ّٰ َ }ءَاِﻟ ٌٰﻪ َﻣﻊBir tanrı mı var Allah’la beraber? A Yani bir tanrı daha
olsa idi ibtidâ halk başlayamazdı, iki kudret temânu‘ ederdi. Biri galebe
etse mağlub ilâh olamaz, etmese hiçbiri ilâh olamaz, bir şey yaratılamazdı
ve şu görülen nizâm-ı hilkat bulunamaz ve siz yerden ve gökten merzuk
olamazdınız. Demek ki bu hilkati tâ başından yapan ve sizi gökten ve
yerden maddî ve mânevî merzuk eden ve sonra çevirip soracak olan Allah
teâlâ’dan başka tapılacak hiçbir şey yoktur. { } ُﻗ ْﻞDe ki {ﻜ ْﻢ
ُ َ }ﻫﺎﺗُﻮﺍ ﺑُ ْﺮ َﻫﺎﻧ
َ haydi
ِ  }اِ ْن ﻛُ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ﺻeğer sâdıksanız A yani
(ey müşrikler) getirin burhânınızı {ﻴﻦ
َ ﺎد ۪ﻗ
َ
şirk davanızda doğru iseniz hakikatte Allah’tan başka tapılacak mâbudlar
bulunduğuna bir burhânınız olmak lâzım gelir, getirin görelim. Lâkin
ne mümkin?
ِ }ﻻ ﻳَﻌﻠ َ ُﻢ َﻣﻦ ﻓِﻲ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
ِ ﺍﻻ َْر
Yâ Resul {}ﻗ ْﻞ
ْ ﺍت َو
ّٰ ﺐ اِ َّﻻ
ُ de ki {ُاﻪﻠﻟ
ْ
ْ َ yerde ve
َّ
َ ض ا ْﻟﻐَ ْﻴ
gökte gaybı Allah’tan başka kimse bilmez {ﻮن
َ ﺎن ﻳُ ْﺒﻌَ ُﺜ
َ َّ ون اَﻳ
َ }و َﻣﺎ ﻳ َ ْﺸ ُﻌ ُﺮ
َ onlar
ِ
da ne zaman ba‘s olunacaklarını bilmezler { َاﻻ ِٰﺧﺮ
ْ  }ﺑ َ ِﻞ ادَّارَ َك ِﻋ ْﻠ ُﻤﻬُ ْﻢ ﻓِﻲfakat
âhiret hakkında ilimleri tevâlî etmektedir.

“İddâreke” aslında “tedâreke”dir; “tedârük” ard ardına yetişip
ulanmak, ta‘bîr-i âharla tetâbu‘, telâhuk, tevâlî etmektir. Buna şöyle
de mâna verilmiştir: Belki ilimleri âhirette arkalarından ard arda
1

Ebû Bekir el-Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân, II, 314:
. اﺧﺘﻼف أﻣﱵ رﲪﺔ:وروي ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل
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yetişmektedir, bu surette [3697] ِ “iddâreke”ye müte‘allik olur. Lâkin
اﻻ ِٰﺧ َﺮ ِ “ilim” ma‘lûmât mânasına
ْ ِ ondan hâl olarak şu mâna bizce daha
münâsibdir: Ba‘sin hangi saatte olacağını bilemezlerse de esas itibariyle
âhiretin olacağına dair kendilerine peygamberler vasıtasıyla ve vuku‘âtın
cereyânıyla ard ardına ma‘lûmât verilmekte, esbâb-ı ilimleri tekâmül
} Fakat onlar ondan şek içindedirler A birﺑ َ ْﻞ ُﻫ ْﻢ ۪ َﺷ ٍّ
ﻚ ِﻣ ْﻨﻬَﺎetmektedir. {1
ﻮن{ türlü inanamaz, yakīn edinemezler.
} Daha doğrusu onlarﺑ َ ْﻞ ُﻫ ْﻢ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ َﻋ ُﻤ َ
ondan kördürler A âhiret delâilini görmezler, görmek istemezler.
?Bak ne diyorlar

ِ
ﻮن ﴿ ﴾٦٧ﻟ َ َﻘ ْﺪ ُو ِﻋ ْﺪﻧَﺎ ٰﻫ َﺬا ﻧ َ ْﺤ ُﻦ
َوﻗَ َ
ﺍﺑﺎ َوﺍٰﺑ َ ٓ ُ
ﺎؤ۬ﻧ َ ٓﺎ اَﺋِﻨَّﺎ ﻟ َُﻤ ْﺨ َﺮ ُﺟ َ
ﻳﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮ ٓوﺍ ءَاذَا ُﻛﻨَّﺎ ﺗُ َﺮ ً
ﺎل اﻟ َّ۪ﺬ َ
ِ
وﺍٰﺑ ٓ ُ ِ
ِٓ
اﻻ َْر ِ
ﻒ
ﻴﺮوﺍ ﻓِﻲ ْ
ﻴﺮ ْ
ﺎﻧﻈ ُ ُﺮوﺍ ﻛَ ْﻴ َ
ض ﻓَ ْ
اﻻ ََّو ۪ﻟ َ
َ َ
ﻴﻦ ﴿ُ ﴾٦٨ﻗ ْﻞ ۪ﺳ ُ
ﺎؤ۬ﻧَﺎ ﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ۙ ا ْن ٰﻫ َﺬٓا ا َّﻻ اَ َﺳﺎ ۪ﻃ ُ

ﻛَ َ ِ
ون ﴿﴾٧٠
ﺿ ْﻴ ٍﻖ ِﻣﻤَّﺎ ﻳ َ ْﻤﻜُ ُﺮ َ
ﻴﻦ ﴿َ ﴾٦٩و َﻻ ﺗ َ ْﺤ َﺰ ْن َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ َو َﻻ ﺗَﻜُ ْﻦ ۪ﻓﻲ َ
ﺎن َﻋﺎﻗﺒَﺔُ ا ْﻟ ُﻤ ْﺠﺮِ ۪ﻣ َ

ﻮن َﻣ ٰﺘﻰ ٰﻫ َﺬا ا ْﻟ َﻮﻋ ُﺪ اِ ْن ُﻛ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ﺻ ِ
ﺾ
ف ﻟَ ُ
ﻴﻦ ﴿ُ ﴾٧١ﻗ ْﻞ َﻋ ٰﺴٓﻰ اَ ْن ﻳ َ ُ
ﻮن َر ِد َ
ﻜ َ
َو َ ُﻘﻮﻟُ َ
ﺎد ۪ﻗ َ
ْ
ﻜ ْﻢ ﺑ َ ْﻌ ُ
َ
ِ
ﻚ ﻟ َ ُﺬو ﻓَ ْﻀﻞٍ َﻋﻠَﻰ اﻟﻨ َّ ِ
ون
ﺎس َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اَכْﺜَ َﺮ ُﻫ ْﻢ َﻻ ﻳ َ ْﺸ ُ
ﻮن ﴿َ ﴾٧٢وﺍ َّن َرﺑ َّ َ
ﻜ ُﺮ َ
اﻟ َّ ۪ﺬي ﺗ َ ْﺴﺘَ ْﻌ ِﺠﻠُ َ

ِ
ﻮن ﴿َ ﴾٧٤و َﻣﺎ ِﻣﻦ ﻏَٓﺎﺋِﺒَﺔٍ ﻓِﻲ اﻟﺴ َﻤ ٓ ِ
ِ
ﺎء
﴿َ ﴾٧٣وﺍ َّن َرﺑ َّ َ
ور ُﻫ ْﻢ َو َﻣﺎ ﻳُ ْﻌﻠِ ُﻨ َ
ْ
ﻚ ﻟ َﻴَ ْﻌﻠ َ ُﻢ َﻣﺎ ﺗُﻜ ُّﻦ ُﺻ ُﺪ ُ
َّ
ِ
ﺍﻻ َْر ِ
ض اِ َّﻻ ۪ﻓﻲ ﻛِﺘَ ٍ
ﺺ َﻋﻠٰﻰ ﺑ َ ۪ﻨ ٓﻲ اِ ْﺳ َﺮٓﺍٔﻳ۪ َﻞ اَכْﺜَ َﺮ
َو ْ
ﺎب ُﻣﺒ۪ ﻴ ٍﻦ ﴿ ﴾٧٥ا َّن ٰﻫ َﺬا ا ْﻟ ُﻘ ْﺮﺍٰ َن ﻳ َ ُﻘ ُّ

ِ
ِ ِ
ﻚ ﻳ َ ْﻘ ۪ﻀﻲ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ ْﻢ
ﻴﻦ ﴿ ﴾٧٧اِ َّن َرﺑ َّ َ
اﻟ َّ۪ﺬي ُﻫ ْﻢ ۪ﻓﻴﻪِ ﻳ َ ْﺨﺘَﻠِ ُﻔ َ
ﻮن ﴿َ ﴾٧٦وﺍﻧ َّ ُﻪ ﻟ َُﻬ ًﺪى َو َر ْﺣ َﻤﺔٌ ﻟ ْﻠ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ َ

ِ
ﻚ َﻻ
ﻚ َﻋﻠَﻰ ا ْﻟ َﺤ ِّﻖ ا ْﻟ ُﻤﺒ۪ ﻴ ِﻦ ﴿ ﴾٧٩اِﻧ َّ َ
اﻪﻠﻟِ ۜ اِﻧ َّ َ
ﻴﻢ ۚ ﴿ ﴾٧٨ﻓَﺘَ َﻮﻛ َّْﻞ َﻋﻠَﻰ ّٰ
۪ﻳﺰ ا ْﻟﻌَ ۪ﻠ ُ
ﺑ ِ ُﺤ ْﻜﻤ ۪ﻪۚ َو ُﻫ َﻮ ا ْﻟﻌَﺰ ُ

ﺖ ﺑِﻬَ ِ
ِ
ِ
ﺎدي ا ْﻟ ُﻌ ْﻤ ِﻲ
اﻟﺼﻢَّ اﻟ ُّﺪ َﻋٓﺎءَ اِذَا َوﻟ َّْﻮﺍ ُﻣ ْﺪﺑ ِ ۪ﺮ َﻦ ﴿َ ﴾٨٠و َﻣٓﺎ اَ ْﻧ َ
ــﻊ ا ْﻟ َﻤ ْﻮ ٰﺗﻰ َو َﻻ ﺗُ ْﺴﻤ ُ
ﺗُ ْﺴﻤ ُ
ــﻊ ُّ

ﻋﻦ َ ِ ِ
ِ
ﻮن ﴿َ ﴾٨١و ِﺍذَا َوﻗَﻊَ ا ْﻟﻘَ ْﻮ ُل َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ
ــﻊ اِ َّﻻ َﻣ ْﻦ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻦ ﺑِﺎٰﻳَﺎﺗِﻨَﺎ ﻓَ ُﻬ ْﻢ ُﻣ ْﺴﻠِ ُﻤ َ
َ ْ
ﺿ َﻼﻟ َﺘﻬِ ْﻢ ۜ ا ْن ﺗُ ْﺴﻤ ُ
ِ
اﻻ َْر ِ
ﻮن ۟ ﴿﴾٨٢
اَ ْﺧ َﺮ ْﺟﻨَﺎ ﻟ َُﻬ ْﻢ دَ ٓاﺑَّﺔ ً ِﻣ َﻦ ْ
ﺎس ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﺑِﺎٰﻳَﺎﺗِﻨَﺎ َﻻ ﻳُﻮﻗ ِ ُﻨ َ
ض ﺗُﻜَﻠّ ُﻤ ُﻬ ْﻢ ۙ اَ َّن اﻟﻨ َّ َ

”.ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺷﻚ“ H, M ve B:

1
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[3698] Meâl-i Şerîfi
Ve o küfredenler şöyle dediler: “Bir toprak olduğumuz vakit mi biz
ve atalarımız; hakikaten bizler mutlak çıkarılacak mıyız? (67). Yemin
ederiz ki bu bize de vaad olundu bundan evvel atalarımıza da. Bu
eskilerin esâtîrinden başka bir şey değil” (68). De ki: “Hele Arz’da bir
gezinin de bakın mücrimlerin âkıbeti nasıl olmuş?”2 (69). Ve onlara
karşı mahzun olma, yaptıkları mekirlerden bir darlığa da düşme (70).
Bir de “ne zaman bu vaad [3698] gerçek iseniz?” diyorlar. (71). De
ki: “Belki o ivdiğinizin bir kısmı ensenize binmiş bulunuyor”3 (72).
Ve her hâlde Rabbin insanlara karşı mutlak bir fazl sâhibidir velâkin
onların ekserîsi şükretmezler4 (73). Hâlbuki sîneleri ne gizliyor ve ne
ilan ediyorlar Rabbin her hâlde hepsini biliyor.5 (74). Ve yerde, gökte
hiçbir gāib yoktur ki açık bir kitapta olmasın6 (75). Haberiniz olsun ki7
bu Kur’an Benî İsrâil’e ihtilâf edip durdukları şeylerin ekserîsini anlatır.
(76). Ve hakikat o doğruyu gösterir katʿî bir hidâyet ve mü’minler için
mahz-ı rahmettir (77). Elbette Rabbin hükmüyle beynlerinde kazâsını
infaz buyuracaktır, ve8 Azîz’dir O, Alîm’dir9 (78). O hâlde Allah’a itimad
et, sen şüphesiz açık bir hak üzerindesin (79). Şüphesiz sen ölülere
işittiremezsin, arkalarına dönmüş kaçarlarken sağırlara da daveti
işittiremezsin. (80). Sen o körleri dalâletlerinden hidâyete erdirecek de
değilsin, sen ancak âyetlerimize iman edeceklere işittirirsin de onlar
Müslüman olur selâmet bulurlar (81). Söylenen başlarına geleceği vakit
de onlar için Arz’dan bir dâbbe çıkarırız, nâsın âyetlerimize yakīn ile
inanmaz idiklerini10 kendilerine söyler. (82).
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

H -“Ve”.
H: “‘Hele Arz’da bir gezinin de bakın mücrimlerin âkıbeti nasıl olmuş?’ de”.
H: “‘Belki o ivdiğinizin bir kısmı ensenize binmiş bulunuyor’ de”.
H: “Her hâlde Rabbin insanlara karşı mutlak bir fazl sâhibi velâkin insanların ekserîsi şükretmezler”.
H: “Şüphesiz sîneleri ne gizliyor ve ne ilan ediyorlarsa Rabbin elbette hepsini biliyor”.
H: “Öyle ya, yerde ve gökte hiçbir gāib (bir şey) yoktur ki açık bir kitapta olmasın”.
H: “Hakikat”.
H -“ve”.
H: “Azîz’dir, Alîm’dir O”.
B: “idikleri”.
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{ﻮن
َ ُﺾ اﻟ َّ۪ﺬي ﺗ َ ْﺴﺘَ ْﻌ ِﺠﻠ
ُ  }ﺑ َ ْﻌO ivdiğinizin bazısı A nitekim Bedir’de oldu,
ِ ٓ }و َﻣﺎ ِﻣﻦ ﻏَٓﺎﺋِﺒَﺔٍ ﻓِﻲ اﻟﺴ َﻤ
ِ ﺍﻻ َْر
bâkīsi de ölümlerinden sonra. {1ض
ْ ﺎء َو
َ hem yerde
ْ
َّ
ve gökte hiçbir gāibe -yani son derece gizlenmiş hiçbir sır- yoktur ki
ٍ َ }اِ َّﻻ ۪ﻓﻲ ﻛِﺘmübîn bir kitapta olmasın.
{ﺎب ُﻣﺒ۪ ﻴ ٍﻦ

“Mübîn” açık veyahut beyan edici ki, burada Allah’a nazaran açık
demektir. Murad, Levh-i Mahfuz veya doğrudan doğru ilmullahtır.
{ﻮن
َ  }اَכْﺜَ َﺮ اﻟ َّ۪ﺬي ُﻫ ْﻢ ۪ﻓﻴﻪِ ﻳ َ ْﺨﺘَﻠِ ُﻔHakkında ihtilâf edip durdukları mesâilin
ekserîsini anlatır A teşbih ve tenzih, cennet ve cehennem ahvâli, Üzeyr
ve Mesih [3700] meseleleri gibi. {}و ِﺍﻧ َّ ُﻪ
َ Ve şüphe yok ki o A Kur’an
{ }ﻟ َﻬُﺪًىkat‘î bir hüdâdır A doğru yolu gösterir bir hidâyet rehberidir.
Binâen‘aleyh anlattığı mesâilde hakkı gösterdiğinde şüphe etmemelidir.
ِ ِ
{ﻴﻦ
َ }و َر ْﺣ َﻤﺔٌ ﻟ ْﻠ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ
َ Ve mahz-ı rahmettir fakat mü’minler için A çünkü o
hidâyetten intifâ‘ edecek olan onlardır. {ﻚ
َ َّ  }اِ َّن َرﺑMuhakkak Rabbin
{ }ﻳ َ ْﻘ ۪ﻀﻲ ﺑ َ ْﻴﻨَﻬُ ْﻢ ﺑ ِ ُﺤ ْﻜ ِﻤ ۪ﻪbeynlerinde -yani o ihtilâf eden Benî İsrâil’in Yehûd
ve Nasârâ’nın aralarında- hükmüyle kazâ buyuracak. A Belli ki burada
“hüküm” kazâ mânasına masdar değil, mâ-bihi’l-hükm mânasına isimdir.
Nitekim ﻴﺎ
َ ِ [ َوﻛَ ٰﺬﻟer-Ra d 13/37] âyetinde bu mâna ile
ًّ ِ ﻤﺎ َﻋ َﺮﺑ
ً ﺎه ُﺣ ْﻜ
ُ َﻚ اَ ْﻧ َﺰ ْﻟﻨ
ِ َ اِﻧَّٓﺎ اَ ْﻧﺰَ ْﻟـﻨَ ٓﺎ اِﻟ َﻴ
Kur’ân’ın bir ismi olmuştur. Fi’l-hakīka َﺎب ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖ ﻟِﺘَ ْﺤﻜُﻢ
ْ
َ َﻚ ا ْﻟﻜﺘ
ِ[ ﺑ َ ْﻴ َﻦ اﻟﻨَّﺎسen-Nisâ 4/105] mantûkunca Kur’an beyne’n-nâs hüküm için
indirilmiştir. Buna göre “hükmüyle kazâ buyuracak” demek, Kur’an
ile kazâ buyuracak demek olur. Bu suretle Yehûd ve Nasârâ’nın ileride
fiilen hükm-i Kur’an ile mahkum olup zimmet-i İslâm’a girecekleri
haber verilerek sûrenin başında ihtar olunduğu üzere mev‘ud olan şevket
ü saltanat tebşir buyurulmuştur. Sakın bunda tereddüt olunmasın
2
{۪ﻳﺰ
َ öyle Azîz’dir O A kudretine karşı gelmek ihtimâli yok gālibdir,
ُ }و ُﻫ َﻮ ا ْﻟﻌَﺰ
binâen‘aleyh vaadini yerine getirir, muhakkak kazâsını infaz buyurur.
{ﻴﻢ
ُ  }ا ْﻟﻌَ ۪ﻠAlîm’dir O A binâen‘aleyh onu nasıl yapacağını da bilir. }ﻓَﺘَ َﻮﻛ َّْﻞ
{ِاﻪﻠﻟ
َ َّ }اِﻧ
ّٰ  َﻋﻠَﻰO hâlde Allah’a tevekkül ve itimad kıl A yâ Muhammed ﻚ َﻋﻠَﻰ
{ِ ا ْﻟ َﺤ ِّﻖ ا ْﻟ ُﻤﺒ۪ ﻴﻦşüphesiz sen öyle açık hak üzerindesin A onun için itimad
1
2

H, M ve B: “”ﰲ اﻷرض وﻻ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء.
H -“O”.
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ِ
etmelisin { أﻟﺦ...ــﻊ ا ْﻟ َﻤ ْﻮ ٰﺗﻰ
َ َّ  }اِﻧşüphesiz sen o ölülere işittiremezsin
ُ ﻚ َﻻ ﺗُ ْﺴﻤ
ilh... A onun için de çaresiz Allah’a tefvîz-i umûr ile tevekkül etmek
lâzım gelir.
[3701] “Mevtâ”dan murad, hakkı duymayan kâfirlerdir. Âyât-ı
haktan hiç müteessir olmadıkları için duygusuzlukta ölülere teşbih
olunmuşlardır. Nitekim derece derece sağırlar, körler de öyledir. }اِذَا َوﻟ َّْﻮﺍ
{ ُﻣ ْﺪﺑ ِ ۪ﺮ َﻦArkalarını dönmüş kaçarlarken A zira böyle olmasa belki işaret
ile filan çağırılmaları mümkin olabilir.
{}و ِﺍذَا َوﻗَﻊَ ا ْﻟﻘَ ْﻮ ُل َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ
َ O söylenen başlarına geleceği vakit de A yani
kâfirlerin isti‘câl ettikleri o vaad, söylenen o azab tamamıyla aleyhlerinde
vukū‘a geleceği, başlarına kıyamet kopacağı vakit; yahut aleyhlerinde o
ِ اﻻ َْر
hüküm vâki‘ olacağı zaman {ض
ْ  }اَ ْﺧ َﺮ ْﺟﻨَﺎ ﻟ َُﻬ ْﻢ د َ ٓاﺑَّﺔ ً ِﻣ َﻦonlar için Arz’dan
ِ
bir dâbbe çıkarırız {ﻮن
َ ُﺎس ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﺑِﺎٰﻳَﺎﺗِﻨَﺎ َﻻ ﻳُﻮﻗِﻨ
َ َّ  }ﺗُﻜَﻠّ ُﻤ ُﻬ ْﻢ ۙ اَ َّن اﻟﻨnâsın âyetlerimize
yakīn ile inanmaz idiklerini kendilerine söyler. A Bâlâda beyan olunduğu
ٍّ [ ﺑ َ ْﻞ ُﻫ ْﻢ ۪ﻓﻲ َﺷen-Neml 27/66] olduklarını anlatır.
üzere ﻮن
َ ﻚ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ ۠ ﺑ َ ْﻞ ُﻫ ْﻢ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ َﻋ ُﻤ
Burada kıyamet alâmetlerinden olan bir Dâbbetü’l-Arz haber veriliyor.
“Debb” ve “debîb” hafif yürüme, debelenme demektir. Hayvânâtta ve
ekseriya haşerâtta kullanılır, içkinin bedene yayılması ve bir çürüklüğün
etrafına sirâyeti gibi hareketi gözle idrak olunamayan şeylerde de isti‘mâl
edilir. “Dâbbe” kelimesi de bundan fâil olmak itibariyle asl-ı lügatta
“mâ yedübbü” yani debb eden, debelenen demek olur. Ve şu hâlde
şimendüfer, otomobil, bisiklet gibi otomatik şeylere dahi asl-ı lügata
nazaran “dâbbe” demek sahih olabilecek ise de, lisanda isti‘mâli hayvana
mahsustur. Hatta örfte dört ayaklı hayvânâtta ve onlar içinde bilhassa
fereste daha ziyade müte‘âref olmuştur. Bununla beraber ٍﺍﻪﻠﻟُ َﺧﻠ َ َﻖ ﻛُ َّﻞ د َ ٓاﺑَّﺔ
ّٰ َو
ِﻣ ْﻦ َﻣٓﺎ ٍءۚ ﻓَ ِﻤ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َﻣ ْﻦ ﻳ َ ْﻤ ۪ﺸﻲ َﻋ ٰﻠﻰ ﺑ َ ْﻄ ِﻨ ۪ﻪۚ َو ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َﻣ ْﻦ ﻳ َ ْﻤ ۪ﺸﻲ َﻋ ٰﻠﻰ رِ ْﺟﻠ َ ْﻴ ِ ۚﻦ َو ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َﻣ ْﻦ ﻳ َ ْﻤ ۪ﺸﻲ َﻋ ٰﻠٓﻰ
[ اَ ْرﺑ َ ٍﻊen-Nûr 24/45] âyetinden anlaşıldığı üzere her hayvanda isti‘mâl
ِ اﻻ َْر
olunur. “Hayvan” lafzına mürâdif gibidir. [3702] ض
ْ َو َﻣﺎ ِﻣ ْﻦ د َ ٓاﺑَّﺔٍ ﻓِﻲ
اﻪﻠﻟِ رِ ْز ُﻗﻬَﺎ
ّٰ ’اِ َّﻻ َﻋﻠَﻰdan anlaşılan da budur. Binâen‘aleyh hayvan gibi insana
da ıtlak olunur. Bu âyette “dâbbe” diye nekre olarak vârid olmasından
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bunun bildiğimiz dâbbelerden bambaşka bir dâbbe olması tebâdür eder.
 داﺑﺔ ﺗﻜﻠﻤﻬﻢterkîbinden zâhir olan ise, bunun hayvân-ı nâtık, yani insan
olmasıdır. Tefsirler de bu iki nokta etrafında dolaşmaktadır.
Râgıb, Müfredât’ında bu babdaki akvâli şöyle telhis etmiştir: “ اَ ْﺧ َﺮ ْﺟﻨَﺎ
ِ اﻻ َْر
ض ﺗُﻜَﻠِّ ُﻤﻬُ ْﻢ
ْ  ﻟ َﻬُ ْﻢ د َ ٓاﺑَّﺔ ً ِﻣ َﻦkavl-i kerîminde denildi ki dâbbe tanıdığımızın
hilâfına bir hayvandır ki çıkması kıyamet sırasına mahsustur. Bir de
denildi ki bununla cehalette hayvanlar menzilesinde olan eşrâr murad
olunmuştur. Bu takdirde “dâbbe” bütün mâ-yedübb’ün ismi olarak cemi‘
olmuş olur. ‘Hâin’in cem‘inde ‘hâine’ gibi.”1 Kâdı Beyzâvî2 ve bazı ehl-i
hadîs bunu “cessâse” olmak üzere göstermişlerdir ki, bir hadiste vârid
olduğu üzere “cessâse” Deccal için ahbâr tecessüs eden casus demektir.3
Ebussuud da diyor ki: “Bu dâbbe cessâsedir. Bundan ism-i cins ile tâbir
olunup bir de tefhıym tenvîni ile ibhâmının tekid olunması şânının
garâbetine ve evsâfının tavr-ı beyandan hâriç olduğuna delâlet eder.”
Bu münasebetle hadiste vârid olan bazı garib rivayetleri kaydettikten
sonra şunu da ilâve eyliyor ki; “Hazret-i Ali’den şöyle rivayet olundu:
‘Kuyruğu olan bir dâbbe değil, sakalı olan bir dâbbedir’ demiş, bir recül
olduğuna işaret eylemiştir. Fakat meşhur olan bir dâbbe olmasıdır.”4
Şüphesiz Kur’an’da  داﺑﺔtâbir olunduğu için dâbbedir. Lâkin recül de bir
dâbbedir.  داﺑﺔ ﺗﻜﻠﻤﻬﻢbuyurulması ise bunun bir insan olmasını tâyin için
zâhir bir karînedir. Burada kelâma mecâzî bir mâna vermek, veyahut
 ﺗﻜﻠﻤﻬﻢfiilini söylemek mânasına değil de cerh mânasına teklîm’e haml
eylemek hilâf-ı zâhirdir. Rivâyât-ı5 garîbe ile Kur’an’ı zâhirinden ihrac
etmek îkānına halel getirmektir.
1

2
3
4

5

Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, s. 306:
ِ َﺧَﺮ ْﺟﻨﺎ َﳍُ ْﻢ َداﺑﱠﺔً ِﻣ َﻦ ْاﻷ َْر
 ﻋﲎ ﺎ: وﻗﻴﻞ،ﳜﺘﺺ ﺧﺮوﺟﻬﺎ ﲝﲔ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
ْ »وإِذا َوﻗَ َﻊ اﻟْ َﻘ ْﻮ ُل َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ أ
ّ  إ ﺎ ﺣﻴﻮان ﲞﻼف ﻣﺎ ﻧﻌﺮﻓﻪ: ﻓﻘﺪ ﻗﻴﻞ،«ض ﺗُ َﻜﻠﱢ ُﻤ ُﻬ ْﻢ
َ :وﻗﻮﻟﻪ
ِ
. ﺧﺎﺋﻨﺔ ﲨﻊ ﺧﺎﺋﻦ: ﳓﻮ،ب
ﲨﻌﺎ
اﻟﺪاﺑﺔ
ﻓﺘﻜﻮن
،
اب
و
اﻟﺪ
ﻟﺔ
ﺰ
ﲟﻨ
اﳉﻬﻞ
ﰲ
ﻫﻢ
اﻷﺷﺮار اﻟﺬﻳﻦ
ﻟﻜﻞ ﺷﻲء ﻳَﺪ ﱡ
ّ
ّ
Beyzâvî, Envârü’t-Tenzîl, IV, 168.
Müslim, Fiten, 119; İbn Mâce, Fiten, 33.
Ebussuud, İrşâdü’l-akli’s-selîm, VI, 479-480:
ِ
ِ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ َﻏﺮ
ِ
ِ  وﰲ اﻟﺘﱠﻌﺒ ِﲑ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﺳ ِﻢ.«ُوﻫﻲ »اﳉ ﱠﺴﺎﺳﺔ
اﺑﺔ ﺷﺄ ِ ﺎ وﺧﺮوج أوﺻﺎﻓِﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﻮر اﻟﺒﻴﺎن ﻣﺎ ﻻ
وﺗﺄﻛﻴﺪ إ ِﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﱠﻨﻮﻳ ِﻦ اﻟﺘﻔﺨﻴﻤﻲ ﻣﻦ
اﳉﻨﺲ
َ
ِ
ٍ
ﱠ
.ٌاﳌﺸﻬﻮر أ ﺎ داﺑﱠﺔ
ْ  و، »ﻟﻴﺲ ﺑﺪاﺑﺔ ﳍﺎ ذﻧَﺐ:وروي ﻋﻦ ﻋﻠﻲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ أﻧﱠﻪ ﻗﺎل
ُ  و،رﺟﻞ
ُ ...ﳜﻔﻰ
ٌ  ﻛﺄﻧﻪ ﻳﺸﲑ إﱃ أﻧّﻪ،«ﻟﻜﻦ ﳍﺎ ﳊﻴﺔ
B: “rivâyet-i”.
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Kaldı ki Ahmed, Tayâlisî, Nu aym1 b. Hammad, Abd [3703] b.2
Humeyd3, Tirmizî hasen diyerek; İbn Mâce, İbn Cerîr, İbn Münzir,
İbn Ebî Hâtim, İbn Merdûye ve Beyhakī gibi zevâtın Ebû Hüreyre
radıyallahu anh’tan tahric eyledikleri bir hadiste, Resûlullah sallallâhu
aleyhi ve sellem buyurmuştur ki: “Dâbbetü’l-Arz Mûsâ’nın asâsı ve
Süleyman’ın mührü beraberinde olarak çıkacak, Mühr ile mü’minin
yüzünü parlatacak, Asâ ile kâfirin burnunu kıracak, nâs sofraya
toplanacak, mü’min ve kâfir tanınacak.”4 Bu hadîse nazaran da bu dâbbe
maddî ve mânevî hârikulâde bir kuvvet ve saltanat ile zuhur edip büyük
bir İslâm devleti teşkil edecek bir sâhib-hurûc olmuş oluyor. Şüphe yok
ki Asâ-yı Mûsâ ile Mühr-i Süleyman’ı hâiz olan zat büyük bir şahsiyet
olacaktır. Hem de şirârdan değil hıyârdan olacak, çünkü mü’minin
ِ
yüzünü güldürecek, kâfirin burnunu kıracak. Âyette ﺎس
َ َّ ﺗُﻜَﻠّ ُﻤ ُﻬ ْﻢ اَ َّن اﻟﻨ
ِ
ﻮن
َ  ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﺑِﺎٰﻳَﺎﺗِﻨَﺎ َﻻ ﻳُﻮﻗ ُﻨbuyurulması da bunu iktizâ ediyor. Şu hâlde buna
“dâbbe” tesmiye edilmesinin vechi, onun kâfirlere karşı haşin olacağını
ve Allah teâlâ’ya nazaran onun ihrâcı zor bir şey değil, yerden âdî bir
dâbbe çıkarmak gibi kolay olduğunu anlatmaktır. Burada bazı âsârı da
kaydedelim:
1. İbn Cerîr’in Huzeyfe b. Esîd’den tahric ettiği üzere: “Dâbbenin
üç hurucu vardır: Birisinde bazı bâdiyelerde çıkar, sonra gizlenir,
birisinde de ümerâ kanlar dökerken bazı şehirlerde çıkar, yine gizlenir.
Sonra da nâs mescidlerin en şereflisi, en büyüğü ve en faziletlisi
nezdinde iken arz kendilerini fırlatmaya başlar, derken halk kaçışır,
mü’minlerden bir tâife kalır, ‘bizi Allah’tan hiçbir şey kurtaramaz’
derler, dâbbe de onların üzerine çıkar, yüzlerini kevkeb-i dürrî gibi
cilâlandırır, sonra hareket eder. Artık ne tâkip eden yetişebilir ne kaçan
1
2
3
4

M: “Naım”.
B -“Hammad, Abd b.”.
M: “Hamîd”.
Müsned Ebî Dâvûd et-Tayâlisî, IV, 292; Nuaym b. Hammâd, el-Fiten, thk. Semîr Emîn ez-Züheyrî,
Kahire: Mektebetü’t-Tevhîd, 1412, II, 665; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, II, 295; İbn Mâce, Fiten, 31:
ِ ، وﺧﺎﰎ ﺳﻠﻴﻤﺎن، ﲣﺮج داﺑﺔ اﻷرض ﻣﻌﻬﺎ ﻋﺼﺎ ﻣﻮﺳﻰ: ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: ﻗﺎل، ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة
وﲡﻠِﻲ وﺟﻪ
ُْ ،ﲣﻄﻢ أﻧﻒ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﺑﺎﻟﻌﺼﺎ
. ﻳُﻌﺮف اﳌﺆﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻓﺮ، ﺣﱴ ﳚﺘﻤﻊ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﳋِﻮان،اﳌﺆﻣﻦ ﺑﺎﳋﺎﰎ
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kurtulabilir. Bir adama varır namaz kılıyordur, ‘vallahi sen ehl-i salât
değilsin’ der yakalar, mü’minin yüzünü ağartır, kâfirin burnunu kırar”
dedi. “O zaman nâs ne hâlde olur?” dedik, “arazide komşular, emvâlde
şerîkler, seferlerde arkadaşlar” dedi.1
[3704] 2. Ehl-i ilimden birçokları “dâbbenin hurûcu emr bi’lma‘rûf ve nehy ani’l-münker terk olunduğu vakittir” demişler. İbn
Ömer radıyallahu anhumâ’dan2 mervîdir ki َو ِﺍذَا َوﻗَﻊَ ا ْﻟﻘَ ْﻮ ُل َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ اَ ْﺧ َﺮ ْﺟﻨَﺎ ﻟ َُﻬ ْﻢ
ً  دَ ٓاﺑَّﺔkavl-i kerîmi emr bi’l-ma‘rûf ve nehy ani’l-münker terk olunduğu
vakit demiştir.3 Buna göre  َو ِﺍذَا َوﻗَﻊَ ا ْﻟﻘَ ْﻮ ُل َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢMüslümanlar da bozulup
aleyhlerinde hüküm hak olduğu vakit demek oluyor.

ِ و ﻮمَ ﻧَﺤ ُﺸﺮ ِﻣﻦ ُﻛ ّ ِﻞ ُاﻣَّﺔٍ ﻓَﻮ
ِ
ﺎؤ۫ ﻗَﺎ َل
ُ ٓ ﴾ َﺣ ّٰﺘٓﻰ اِذَا َﺟ٨٣﴿ ﻮن
َ ﻮز ُﻋ
ً ْ
َ ُب ﺑِﺎٰﻳَﺎﺗِﻨَﺎ ﻓَ ُﻬ ْﻢ ﻳ
ْ ُ ْ َْ َ
ُ ﺟﺎ ﻣﻤَّ ْﻦ ﻳُﻜَ ّﺬ

﴾ َو َوﻗَﻊَ ا ْﻟﻘَ ْﻮ ُل َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ٨٤﴿ ﻮن
َ ُﻤﺎ اَﻣَّﺎذَا ﻛُ ْﻨﺘُ ْﻢ ﺗ َ ْﻌ َﻤﻠ
ً اَכَﺬ َّْﺑﺘُ ْﻢ ﺑِﺎٰﻳَﺎﺗ۪ﻲ َوﻟ َْﻢ ﺗُ ۪ﺤﻴﻄُﻮﺍ ﺑِﻬَﺎ ِﻋ ْﻠ
ِ
ۜﺮﺍ
ُ ﴾ اَﻟ َْﻢ ﻳ َ َﺮ ْوﺍ اَﻧَّﺎ َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ اﻟ َّْﻴ َﻞ ﻟِﻴَ ْﺴ٨٥﴿ ﻮن
َ ﺑ ِ َﻤﺎ ﻇَﻠ َ ُﻤﻮﺍ ﻓَ ُﻬ ْﻢ َﻻ ﻳ َ ْﻨ ِﻄ ُﻘ
ً ﺎر ُﻣ ْﺒ ِﺼ
َ َﻜ ُﻨﻮﺍ ۪ﻓﻴﻪ َوﺍﻟﻨَّﻬ
ٍ َ ﻚ َﻻٰﻳ
﴾٨٦﴿ ﻮن
َ ِ اِ َّن ۪ﻓﻲ ٰذﻟ
َ ﺎت ﻟِﻘَ ْﻮ ٍم ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨ
Meâl-i Şerîfi
Ve her ümmetten âyetlerimizi tekzib eden kimselerden bir fevc yaparak
mahşere sevkedeceğimiz gün artık onlar hep inzibat altında tevkif
olunurlar (83). Nihâyet geldikleri vakit “siz Benim âyetlerimi ilmen
kavramadığınız4 hâlde tekzib mi ettiniz? Yoksa ne yapıyordunuz?”
buyurur (84) ve haksızlık ettikleri cihetle aleyhlerinde söz hak olur
1

2
3

4

Taberî, Câmiu’l-beyân, XIX, 497-498:
ِ
ِ اﻷر
 وﺧﺮﺟﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ، ﺧﺮﺟﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻮادي ﰒ ﺗﻜﻤﻦ: ﻟﻠﺪاﺑﺔ ﺛﻼث ﺧﺮﺟﺎت:ض ﺗُ َﻜﻠﱢ ُﻤ ُﻬ ْﻢ« ﻗﺎل
ْ  »أ: ﰲ ﻗﻮﻟﻪ،ﻋﻦ ُﺣﺬﻳﻔﺔ ﺑﻦ أﺳﻴﺪ
ْ َﺧَﺮ ْﺟﻨَﺎ َﳍُ ْﻢ َداﺑﱠﺔً ﻣ َﻦ
 وﺗﺒﻘﻰ ﻃﺎﺋﻔﺔ، ﻓﺎﻧﻄﻠﻖ اﻟﻨﺎس ﻫﺮاﺑﺎ، إذ ارﺗﻔﻌﺖ ﻢ اﻷرض، ﻓﺒﻴﻨﺎ اﻟﻨﺎس ﻋﻨﺪ أﺷﺮف اﳌﺴﺎﺟﺪ وأﻋﻈﻤﻬﺎ وأﻓﻀﻠﻬﺎ، ﰒ ﺗﻜﻤﻦ،اﻟ ُﻘﺮى ﺣﲔ ﻳﻬﺮﻳﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻣﺮاء اﻟﺪﻣﺎء
 وﺗﺄﰐ، ﰒ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻓﻼ ﻳﺪرﻛﻬﺎ ﻃﺎﻟﺐ وﻻ ﻳﻔﻮ ﺎ ﻫﺎرب،ي
ّ  ﻓﺘﺨﺮج ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺪاﺑﺔ ﲡﻠﻮ وﺟﻮﻫﻬﻢ ﻣﺜﻞ اﻟﻜﻮﻛﺐ، إﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺠﻴﻨﺎ ﻣﻦ اﷲ ﺷﻲء: وﻳﻘﻮﻟﻮن،ﻣﻦ اﳌﺆﻣﻨﲔ
ّ اﻟﺪر
ٍ  ﻓﻤﺎ اﻟﻨﺎس: ﻗﻠﻨﺎ، وﲣﻄﻢ اﻟﻜﺎﻓﺮ، ﲡﻠﻮ وﺟﻪ اﳌﺆﻣﻦ: ﻗﺎل، ﻓﻴﻠﺘﻔﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﺘﺨﻄﻤﻪ، واﷲ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺼﻼة: ﻓﺘﻘﻮل،اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺼﻠﻲ
 ﺟﲑان ﰲ:ﻳﻮﻣﺌﺬ؟ ﻗﺎل
. وأﺻﺤﺎب ﰲ اﻷﺳﻔﺎر، وﺷﺮﻛﺎء ﰲ اﻷﻣﻮال،اﻟﺮﺑﺎع
H, M ve B: “anh’tan”.
Abdürrezzâk b. Hemmâm, Tefsîru Abdirrezzâk, II, 482; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, VII, 119; Taberî,
Câmiu’l-beyân, XIX, 497:
. وﱂ ﻳﻨﻬﻮا ﻋﻦ ﻣﻨﻜﺮ، إذا ﱂ ﻳﺄﻣﺮوا ﲟﻌﺮوف: ﻗﺎل،« »وإذا وﻗﻊ اﻟﻘﻮل ﻋﻠﻴﻬﻢ أﺧﺮﺟﻨﺎ ﳍﻢ داﺑﺔ ﻣﻦ اﻷرض:ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
H: “ihâta etmediğiniz”.
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(söylenen başlarına gelir) de artık nutukları tutulur (85). Görmediler
mi Biz içinde sükûn bulsunlar diye geceyi yaptık, göz açmak üzere de
[3705] gündüzü. Elbette bunda1 iman edecek bir kavim için şüphesiz
âyetler var (86).
{ إﻟﺦ...}و َ ْﻮمَ ﻧ َ ْﺤ ُﺸ ُﺮ
َ A Sözün gelişine nazaran zâhir-i âyet dâbbenin hurûcu
ile vukū‘a gelecek inkılâbâtın2 bir safhasını tasvirdir. Yani ileride َو َ ْﻮمَ ﻳُ ْﻨﻔَ ُﺦ
ِ
ِاﻟﺼﻮر
ُّ  ﻓﻲile beyan olunacak olan kıyâmet-i kübrâdan evvel bir kıyâmet-i
suğrâ veya vustâyı beyandır.

{۫}ﺣ ّٰﺘٓﻰ اِذَا َﺟٓﺎ ُؤ
َ Nihâyet geldikleri vakit A Allahu a‘lem murad, öldürülüp
de Hakk’ın huzûruna getirildikleri vakit demektir. { }ﻗَﺎ َلO vakit Allah
buyurur ki {ﻤﺎ
ً  }اَכَﺬ َّْﺑ ُﺘ ْﻢ ﺑِﺎٰﻳَﺎﺗ۪ﻲ َوﻟ َْﻢ ﺗُ ۪ﺤﻴﻄُﻮﺍ ﺑِﻬَﺎ ِﻋ ْﻠsiz Benim âyetlerimi ilmen
ihâta etmediğiniz -yani tamamıyla bilmediğiniz, ilminiz künh ü hakikatini
kavramadığı hâlde- tekzib mi ettiniz? {ﻮن
َ ُ  }اَﻣَّﺎذَا ﻛُ ْﻨﺘُ ْﻢ ﺗ َ ْﻌﻤَﻠYoksa yani tekzib
etmedinizse ne yaptınız, bu güne yarar ne amel işlediniz? }و َوﻗَﻊَ ا ْﻟﻘَ ْﻮ ُل َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ
َ
{ ﺑ ِ َﻤﺎ ﻇَﻠ َ ُﻤﻮﺍVe zulmettikleri yani haksızlık edip tekzib eyledikleri cihetle
söylenen başlarına gelir A aleyhlerinde hüküm hak olup cehennemi
boylarlar {ﻮن
َ  }ﻓَ ُﻬ ْﻢ َﻻ ﻳ َ ْﻨ ِﻄ ُﻘartık nutukları tutulur. A Ne itiraz ne i‘tizâr hiçbir
şey söyleyemezler3.4 { }اَﻟ َْﻢ ﻳ َ َﺮ ْوﺍGörmediler mi? A Murad gözle görmek
değil, kalb ile görmektir. Zira gece ve gündüz gözle görülür ise de sükûn
ve ibsar hikmetiyle yapıldıkları mubsarâttan değil, ma‘kūlâttandır. }اِ َّن ۪ﻓﻲ
ٍ َ }ﻻٰﻳ
َ şüphesiz âyetler var A Allah’ın
{ﻚ
َ ِ  ٰذﻟElbette bunda, bu yapılışta {ﺎت
varlığına ve birliğine ve nübüvvetin hakkiyetine ve âhiretin olacağına ve
insanların nizâm-ı hayat ve amellerine delâlet eden deliller var.
[3706] Evvelâ âlemin bir kararda, bir tabiatta kalmayıp hareketten
sükûna, sükûndan harekete, zulmetten nûra değiştirilip durması,
tabiatlar üzerinde kāhir bir kudret-i âliyenin vücûdunu gösterdiği gibi,
bilhassa hayât-ı beşer nokta-i nazarından gecenin sükûn ü istirahat ve

1
2
3
4

H: “bunlara”.
M ve B: “inkılâbın”.
M: “söylemezler”.
B -“{ﻮن
َ  }ﻓَ ُﻬ ْﻢ َﻻ ﻳ َ ْﻨ ِﻄ ُﻘartık nutukları tutulur. A Ne itiraz ne i‘tizâr hiçbir şey söyleyemezler”.
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gündüzün intibâh u faaliyet hikmet ve fâideleriyle alâkadar yapılması
O Hâlık’ın Alîm ve Hakîm dilediğini yapar bir fâ‘il-i muhtâr olduğunu
gösterir. Zira dilese idi insanları da yarasalar gibi yapar1, gündüzleri göz
açtırmaz, geceleri dinlendirmez idi.
Sâniyen, hareketleri durdurup sükûna erdiren, sâkin olanların bir nûr
ile gözlerini açıp hareketlerini temin eden o kudretin zulmet-i cehâlette
uyuyan insanları uyandırmak, şaşkınlara yol göstermek için âlemi nûr-i
nübüvvetle tenvir edebileceğini de gösterir.
Sâlisen, leyl ü nehârın bu inkılâbâtı, bu âlemin bir âlem-i inkılâb
olduğunu ve binâen‘aleyh bugünün bir yarını ve bu dünyanın bir âhireti
bulunduğunu anlattığı gibi, bir nûr ihtizâzıyla uyuyan gözlerin açılması
ve sâkin olanların harekete geçivermesi, aynı surette bir nefh ile ölülerin
dirilebileceğini gösterir bir ba‘s misâli teşkil eder. {ﻮن
َ  }ﻟِﻘَ ْﻮ ٍم ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨFakat iman
edecek bir kavim için A çünkü iman şânından olmayanlar hiçbir âyete
inanmazlar.

ِ َو َﻮمَ ﻳ ْﻨ َﻔ ُﺦ ﻓِﻲ اﻟﺼﻮرِ ﻓَ َﻔﺰِ َع َﻣﻦ ﻓِﻲ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
ِ اﻻ َْر
اﻪﻠﻟُ ۜ َو ُﻛ ٌّﻞ اَﺗ َ ْﻮ ُه
ْ ﺍت َو َﻣ ْﻦ ﻓِﻲ
ّٰ َض اِ َّﻻ َﻣ ْﻦ َﺷٓﺎء
ْ
ُ ْ
ُّ
َّ
ِ ﺎل ﺗَﺤﺴﺒﻬﺎ ﺟ
ِ َد
ِ َّ َّﺎﻣ َﺪةً َوﻫِ َﻲ ﺗ َ ُﻤ ُّﺮ َﻣﺮ
اﻪﻠﻟِ اﻟ َّـ ۪ﺬ ٓي
ّٰ َﺎب ُﺻ ْﻨﻊ
َ َ ُ َ ْ َ َ﴾ َوﺗ َ َﺮى ا ْﻟ ِﺠﺒ٨٧﴿ اﺧ ۪ﺮ َﻦ
ۜ اﻟﺴ َﺤ

ِ
﴾ َﻣ ْﻦ َﺟٓﺎءَ ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ َﺴﻨَﺔِ ﻓَﻠ َ ُﻪ َﺧ ْﻴ ٌﺮ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ ۚ َو ُﻫ ْﻢ ِﻣ ْﻦ٨٨﴿ ﻮن
َ ُﻴﺮ ﺑ ِ َﻤﺎ ﺗ َ ْﻔﻌَﻠ
ٌ ۪اَ ْﺗ َﻘ َﻦ ُﻛ َّﻞ َﺷ ْﻲ ٍء ۜ اﻧ َّ ُﻪ َﺧﺒ
ﻮﻫ ُﻬ ْﻢ ﻓِﻲ اﻟﻨَّﺎرِۜ َﻫ ْﻞ ﺗُ ْﺠ َﺰ ْو َن اِ َّﻻ َﻣﺎ
َ ﻓَ َﺰ ٍع ﻳ َ ْﻮ َﻣ ِﺌ ٍﺬ ٰا ِﻣ ُﻨ
ْ َّ ﺎﻟﺴ ّ ِﻴﺌَﺔِ ﻓَﻜُﺒ
ُ ﺖ ُو ُﺟ
َّ ِ ﴾ َو َﻣ ْﻦ َﺟٓﺎءَ ﺑ٨٩﴿ ﻮن
﴾٩٠﴿ ﻮن
َ ُُﻛ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ﺗ َ ْﻌ َﻤﻠ

[3707] Meâl-i Şerîfi
Hele Sûr üfürüleceği, üfürülüp de bütün göklerdeki kimseler, yerdeki
kimseler, Allah’ın dilediği müstesnâ olmak üzere2 hepsi fezaʿ ile
ürperdiği ve her biri O’na hor ve3 hakir geldikleri gün ne müdhiştir?
(87). Bir de o dağları görür câmid sanırsın, hâlbuki onlar bulut geçer
1
2
3

H -“yapar”.
H -“olmak üzere”.
M -“ve”.
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gibi geçer. Her şeyi itkān eden Allah’ın sunʿu, O şüphesiz Habîr’dir ne
yapıyorsanız (88). Her kim hasene ile gelirse o vakit ona ondan1 daha
hayırlısı var ve onlar o günkü fezaʿdan emîn kalırlar (89). Her kim de
fenalıkla gelirse artık yüzleri ateşte sürtülür, başka değil sırf yaptığınız
amellerin cezâsı (90).
2
ِ
{ِاﻟﺼﻮر
َ Hele Sûr üfürüleceği gün A büyük kıyamet!
ُّ }و َ ْﻮمَ ﻳُ ْﻨﻔَ ُﺦ ﻓﻲ

“Sûr” bazıları bunu “vâv”ın fethiyle “suver” gibi “suret”in cem‘i,
nefhi de suretlere rûh nefhi diye telakkī etmişlerdir. Lâkin böyle olsa idi
zamirinde  ﻓﻴﻬﺎdenilmek lâzım gelirdi, hâlbuki diğer bir âyette ﺛُﻢَّ ﻧُ ِﻔـ َﺦ ۪ﻓﻴﻪِ اُ ْﺧ ٰﺮى
[ez-Zümer 39/68]3 diye müfred müzekker zamiri gönderildiğinden bu
mâna sahih olamaz. Bazıları da bunu bir temsîle hamletmişler, mevtânın
kabirlerden mahşere çağırılışları hâlini, bir orduyu harekete getirmek
için boru çalınması hâline teşbih suretiyle bir isti‘âre-i temsîliye
yapıldığına zâhib olmuşlardır. Ekser müfessirînin kavlince ise bazı
hadislerde vârid olduğu [3708] üzere Sûr büyük boru gibi bir şeydir
ki üç defa nefh olunacaktır: Birincisi nefha-i feza‘, ikincisi nefha-i sa‘k,
üçüncüsü nefha-i kıyamdır. Ve buna me’mur olan İsrâfil’dir. Bu âyette
beyan olunduğu üzere birincisi olan nefha-i feza‘da göklerde ve yerde
kim varsa Allah teâlâ’nın dilediği zevâttan mâ‘adâsı hep dehşetinden
ِ َوﻧُ ِﻔـ َﺦ ﻓِﻲ اﻟﺼﻮرِ ﻓَﺼﻌِ َﻖ َﻣﻦ ﻓِﻲ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
sarsılacak, Sûre-i Zümer’deki 4ﺍت َو َﻣ ْﻦ ﻓِﻲ
ْ
ُّ
َّ
َ
5
ِ
ِ
ْ [39/68] kavl-i kerîmi mûcebince ikincisi olan nefha-i
ّٰ َاﻻ َْرض ا َّﻻ َﻣ ْﻦ َﺷٓﺎء
ُاﻪﻠﻟ
sa k’da ise Allah’ın dilediklerinden mâ‘adâ hepsi yıkılıp ölecek; ِﺛُﻢَّ ﻧُ ِﻔـ َﺦ ۪ﻓﻴﻪ
6
ِ
ِ
ِ اﻻ َﺟ َﺪ
ِ
ون
َ ُ اث اِﻟٰﻰ َرﺑِّﻬِ ْﻢ ﻳ َ ْﻨ ِﺴﻠ
َ ﺎم ﻳ َ ْﻨﻈ ُ ُﺮ
ٌ َ[ ُا ْﺧ ٰﺮى ﻓَﺎِذَا ُﻫ ْﻢ ﻗﻴez-Zümer 39/68] , ﻮن
ْ ْ ﻓَﺎذَا ُﻫ ْﻢ ﻣ َﻦ
[Yâsîn 36/51]7 mûcebince üçüncüsü olan nefha-i kıyamda kabirlerden
kalkıp mahşere koşuşacaklardır.
1
2
3
4
5
6
7

B -“ondan”.
B: “üfürüldüğü”.
“…Sonra ona bir daha üflenmiştir…”
H, M ve B: “”و.
“Ve Sûr üflenmiştir de göklerde kim var, yerde kim varsa çarpılıp yıkılmıştır, ancak Allah’ın dilediği
müstesnâ…”
“…Sonra ona bir daha üflenmiştir, bu kere de hep onlar kalkmışlar bakıyorlardır.”
“…ne baksınlar kabirlerinden Rablerine doğru akın ediyorlardır.”
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Tirmizî’nin Ebû Sa‘îd-i Hudrî radıyallahu anh’tan tahric edip hasen
dediği bir hadîs-i şerîfte Hazret-i Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem
“nasıl zevk ederim, Sâhib-Sûr boruyu ağzına almış ne zaman nefh
emrolunacak diye izin dinliyor” buyurmuştu. Bu, ashâb-ı kirâma pek
ِ
ِ
ağır geldi, o vakit Aleyhissalâtü vesselâm “ﻴﻞ
ُ  َﺣ ْﺴﺒـُﻨَﺎ اﷲُ َوﻧ ْﻌ َﻢ اﻟْ َﻮﻛdeyiniz”
buyurdu.1
“Feza‘” ( )ﻓَﺰِعkorkunç bir şeyden şahsa ârız olan tutukluk ve ürkeklik,
yani şiddetli korku ile sarsılıp belinlemek demektir. {ُاﻪﻠﻟ
ّٰ َ}اِ َّﻻ َﻣ ْﻦ َﺷٓﺎء
Ancak Allah’ın dilediği kimseler müstesnâ A olarak feza‘dan emîndirler.
Bunların kim olduğu hakkında muhtelif sözler söylenmiş ise de kat‘î bir
haber yoktur, en muvâfıkı bundan sonraki ikinci âyette َو ُﻫ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﻓَ َﺰ ٍع ﻳ َ ْﻮ َﻣ ِﺌ ٍﺬ
ﻮن
َ  ٰا ِﻣ ُﻨbunun bir beyânı mesabesinde olmasıdır.

ِ
{}وﺗ َ َﺮى ا ْﻟ ِﺠﺒَﺎ َل
َ Bir de sen dağları görür {ً }ﺗ َ ْﺤ َﺴ ُﺒﻬَﺎ َﺟﺎﻣ َﺪةonları câmid sanırsın
ِ اﻟﺴ َﺤ
{ﺎب
َ hâlbuki onlar bulut geçer gibi geçer dururlar. A Bu âyet
َّ َّ}و ِ َ ﺗ َ ُﻤ ُّﺮ َﻣﺮ
ِ
iyi anlaşılmış [3709] değildir. Müfessirîn bunu ت
ُ َ[ َوﺍذَا ا ْﻟ ِﺠﺒet-Tekvîr
ْ َ ِ ّ ﺎل ُﺳ
3
ِ ﺎل ﻛَﺎ ْﻟﻌِ ْﻬ ِﻦ ا ْﻟ َﻤ ْﻨ ُﻔ
81/3]2, ﻮش
ُ َﻮن ا ْﻟ ِﺠﺒ
ُ ُ[ َوﺗَﻜel-Kāri a 101/5] mazmunları üzere
kıyamet günü dağların yün gibi atılıp yürütülmesi manzarasının bir tasvîri
ِ َ َوﻛُ ٌّﻞ اَﺗَﻮه دcümlesine ma‘tuf olarak
telakkī etmişlerdir. Buna göre bu âyet اﺧ ۪ﺮ َﻦ
ُْ
bu görüş, bu sanış ve bu bulut gibi geçiş hep ileride o feza‘ günü olacak.
ِ  ﺗَﺤﺴﺒﻬﺎ ﺟcümlesi yakışıksız kalır, ﺎب
ِ اﳉِﺒ َﺎل ﲤَُﱡﺮ ﻣﱠﺮ اﻟ ﱠﺴﺤ
Lâkin bu takdirde ًﺎﻣ َﺪة
َ َُ َ ْ
َ
َ ْ َوﺗـََﺮى
َ

denilmek daha muvâfık olurdu. Çünkü “o gün dağlar bulut gibi geçecekler
de o hâlde sen onları câmid sanacaksın” denilmek tedhiş değil tahfif oluyor.
ِ
Şu hâlde  ﺗ َ َﺮىile ﺐ
ُ  ﺗ َ ْﺤ َﺴbugüne,  َو َ ﺗ َ ُﻤ ُّﺮo güne ait olmak ihtimâli kalır. Yani
“bugün hâl-i hâzırda dağları görürsün câmid sanırsın, hâlbuki onlar o
kıyamet günü bulut geçer gibi geçeceklerdir” demek olur. Bu surette ise
 ﺗ َ ْﺤ َﺴ ُﺒﻬَﺎfazla kalır ﺎل َﺟ ِﺎﻣ َﺪ ًة
ْ  َوﺗـََﺮىdenilmek daha muvâfık olurdu.
َ َاﳉِﺒ
1

2
3

Tirmizî, Sıfatü’l-Kıyâme, 8:
 ﻓﻜﺄن،« ﻓﻴﻨﻔﺦ، واﺳﺘﻤﻊ اﻹذن ﻣﱴ ﻳﺆﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﻔﺦ، »ﻛﻴﻒ أﻧﻌﻢ وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻘﺮن ﻗﺪ اﻟﺘﻘﻢ اﻟﻘﺮن: ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:ﻋﻦ أﰊ ﺳﻌﻴﺪ ﻗﺎل
.« ﻋﻠﻰ اﷲ ﺗﻮﻛﻠﻨﺎ، »ﻗﻮﻟﻮا ﺣﺴﺒﻨﺎ اﷲ وﻧﻌﻢ اﻟﻮﻛﻴﻞ: ﻓﻘﺎل ﳍﻢ،ذﻟﻚ ﺛﻘﻞ ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
“Ve dağlar yürütüldüğü vakit.”
“Dağlar da didilmiş elvân yünler gibi atılacaktır.”
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Bunun için müteahhirînden birtakımları  َوﻫِ َﻲ ﺗ َ ُﻤ ُّﺮfiilinin de hâle ait
olması lâzım geleceğine hükmederek bununla Arz’ın hareketini isbâta
çalışmışlardır. Buna göre mâna şu oluyor: Sen bugün dağları görür
câmid sanırsın, hâlbuki onlar her gün bulut geçer gibi geçerler. Bu
esas itibariyle güzel bir mânadır. Ancak bu geçiş Arz’ın her gün Şems
etrafındaki kütlevî hareketine hamledilince kıyamet ahvâli arasında
bunun ne sebeple zikredildiği anlaşılamıyor. Bir de bütün bu vecihlerde
ِ  ﺟyalnız  ﺛَﺎﺑِﺘﺔdemek oluyor. Ve bunun murûr ile tekabülü anlaşılsa da
ًﺎﻣ َﺪة
َ
َ
sehâb ile olan tekabülündeki zevk kaybedilmiş oluyor.
Bizim kanaatimizce bu âyet, hâl-i hâzırın her dem kevn ü fesâdını
göstererek kıyamet ve ba‘si tasavvur ettirmek için bir nevi istidlâl
ِ
ِ اﻟﺴ َﺤ
sadedinde sevk olunmuştur. ﺎب
َّ َّ َوﻫ َﻲ ﺗ َ ُﻤ ُّﺮ َﻣﺮdağların haddizâtında
seyyâl gazlardan mürekkeb olup zerrâtında bulut tebahhur eder gibi
kevn ü fesad, kimyevî tehavvülât ile her dem halk-ı cedîd cereyan edip
durduğunu ve bu suretle kütlelerinin de yekpâre bir hacimde sâbit
kalmayıp her lahza tegayyür ve intişar üzere [3710] bulunduğunu ve
binâen‘aleyh âlemin en sâbit görünen şeyleri bile böyle her dem inkılab
ile bir kıyamete doğru gittiğini ve şu hâlde günün birinde bir nefh ile
o koca dağların yerinden bütün kütleleriyle yürütülüp Arz’ın başka bir
arza tebdil olunabileceğini anlatıyor. Hem bu gidişin nizamsız bir ihtilâl
ile mücerred tahrib için değil, bulutun rahmete gidişi gibi hikmet ü
intizam ile daha yüksek bir hayâta geçirmek için olduğuna işaret de
eyliyor. Bu işareti bilhassa tasrih ile de buyuruluyor ki اﻪﻠﻟِ اﻟ َّـ ۪ﺬ ٓي اَ ْﺗ َﻘ َﻦ
ّٰ َ}ﺻ ْﻨﻊ
ُ
{ ﻛُ َّﻞ َﺷ ْﻲ ٍءher şeyi itkan eden, yani ilm ü hikmeti ile yerli yerinde sağlam
ِ
ve muntazam yapan Allah’ın sun‘u! {ﻮن
َ ُ ﻴﺮ ﺑ ِ َﻤﺎ ﺗ َ ْﻔﻌَﻠ
ٌ ۪ }اﻧ َّ ُﻪ َﺧﺒŞüphesiz O sizin
bütün fiillerinize Habîr’dir {}ﻣ ْﻦ َﺟٓﺎءَ ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ َﺴﻨَﺔِ ﻓَﻠ َ ُﻪ َﺧ ْﻴ ٌﺮ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ
َ Her kim hasene
ile gelirse onun için ona ondan daha hayırlısı var {}و ُﻫ ْﻢ
َ hem onlar A o
ِ
ِ
ٍ
hasene ile gelenler { }ﻣ ْﻦ ﻓَﺰَ ٍع ﻳ َ ْﻮ َﻣﺌﺬo günkü bir feza‘dan A o nefh günü
yahut ba‘s günü dehşetli bir korkudan {ﻮن
َ  } ٰا ِﻣ ُﻨemîn kalırlar. َ}و َﻣ ْﻦ َﺟٓﺎء
َ
ِ}ﻓَﻜُﺒَّﺖ وﺟﻮﻫﻬﻢ ﻓ
ِ
ِ
{ِﺎﻟﺴ ّ ِﻴﺌَﺔ
ﺑ
Her
kim
de
seyyie
ile
-kötü
amel
ilegelirse
{
ر
ﺎ
ﻨ
اﻟ
ﻲ
َّ
ُُْ ُ ُ ْ
َّ
ِ
َّ
artık yüzleri ateşte sürtülür. {ﻮن
ﻠ
ﻤ
ﻌ
ﺗ
ﻢ
ﺘ
ﻨ
ﻛ
ﺎ
ﻣ
ﻻ
ا
ن
و
ﺰ
ﺠ
ﺗ
ﻞ
}ﻫ
Başka
değil, ancak
ُ
ُ
ْ
َ َ َْ ْ ُ ْ َ
َ َْ ْ ُ َ
yaptığınız amellerin cezâsıyla karşılanacaksınız.
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Bu beyandan sonra hâtime olarak Resûlullah’a şöyle söylemesi
emrolunuyor:

ِ
ِ
ِ
ُﻮن
َ ت اَ ْن اَכ
ُ ب ٰﻫ ِﺬهِ ا ْﻟﺒَ ْﻠ َﺪةِ اﻟ َّ۪ﺬي َﺣﺮَّ َﻣﻬَﺎ َوﻟ َُﻪ ُﻛ ُّﻞ َﺷ ْﻲ ٍۘء َوﺍُﻣ ْﺮ
ُ ـﻤٓﺎ ُاﻣ ْﺮ
َ َّ اﻧ
َّ ت اَ ْن اَ ْﻋ ُﺒ َﺪ َر
ِ
ﺿ َّﻞ ﻓَ ُﻘ ْﻞ
َ اﻫﺘَ ٰﺪى ﻓَﺎِﻧ َّ َﻤﺎ ﻳ َ ْﻬﺘَ ۪ﺪي ﻟِﻨَ ْﻔ ِﺴ ۪ﻪۚ َو َﻣ ْﻦ
َ ﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺴﻠِ ۪ﻤ
ْ ﴾ َوﺍ َ ْن اَ ْﺗﻠُ َﻮﺍ ا ْﻟ ُﻘ ْﺮﺍٰ َن ۚ ﻓَ َﻤ ِﻦ٩١﴿ ۙ ﻴﻦ
ِ
ٍﻚ ﺑِﻐَﺎﻓِﻞ
ُ ﴾ َو ُﻗ ِﻞ ا ْﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ّٰﻪﻠﻟِ َﺳ ُﻴ ۪ﺮ٩٢﴿ ـﻤٓﺎ اَﻧَﺎ ۬ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﻨ ِﺬ ۪ر َﻦ
َ ُّﻜ ْﻢ ٰاﻳَﺎﺗ ِ ۪ﻪ ﻓَﺘَ ْﻌﺮِ ُﻓﻮﻧَﻬَﺎ ۜ َو َﻣﺎ َرﺑ
َ َّ اﻧ
﴾٩٣﴿ ﻮن
َ َُﻋﻤَّﺎ ﺗ َ ْﻌ َﻤﻠ

[3711] Meâl-i Şerîfi
Ben sade emrolundum ki şu beldenin şânına hürmet veren, her şey
de kendisinin olan Rabbine ibadet edeyim, hem emrolundum ki hâlis
müslimînden olayım (91). Ve Kur’an okuyayım, bunun üzerine her kim
hidâyeti kabul ederse sırf kendi lehine eder, kim de sapa giderse de ki:
“Ben sade tehlikeyi haber verenlerdenim” (92). Ve de ki: “Hamdolsun
Allah’a: O size âyetlerini gösterecek de onları tanıyacaksınız ve Rabbin
ne yapacağınızdan gāfil değil”1 (93).
ِ
ِ ِ
{ِ}ﻫ ِﺬهِ ا ْﻟﺒَ ْﻠ َﺪة
ٰ Yani Mekke {َ  }ﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺴﻠِ ۪ﻤA [ َﻣ ْﻦ اَ ْﺳﻠ َ َﻢ َو ْﺟﻬَ ُﻪ ّٰﻪﻠﻟ َو ُﻫ َﻮ ُﻣ ْﺤ ِﺴ ٌﻦelBakara 2/112] müeddâsınca Allah’ın birliğine teslim olan ve yaptığını
Allah için güzel yapan hâlis Müslümanlardan }و ُﻗ ِﻞ ا ْﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ّٰﻪﻠﻟِ َﺳ ُ ۪ ﻜُ ْﻢ ٰاﻳَﺎﺗ ِ ۪ﻪ
َ
{ ﻓَﺘَ ْﻌﺮِ ُﻓﻮ َ َﺎVe de ki: “Hamdolsun Allah’a, O size âyetlerini gösterecek
de onları tanıyacaksınız” A yani Kur’an’da delâil-i kudretinden
İslâm’a vaad buyurduğu hârikulâde nusret ve muvaffakiyetleri ileride
fiilen gösterecek, şimdi tanımak istemediğiniz o hakikatleri o vakit
ِ
tanıyacaksınız. ﻚ ﻳ َ ْﻘ ۪ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ ْﻢ ﺑ ِ ُﺤ ْﻜ ِﻤ ۪ﻪ
َ َّ [ اِ َّن َرﺑen-Neml 27/78], َّ َ ﻚ ﻟ َُﺘﻠ
َ َّ َوﺍﻧ
[ ا ْﻟ ُﻘ ْﺮﺍٰ َن ِﻣ ْﻦ ﻟ َُﺪ ْن َﺣ ۪ﻜﻴ ٍﻢ َﻋ ۪ﻠﻴ ٍﻢen-Neml 27/6], bir de işbu َﺳ ُ ۪ ﻜُ ْﻢ ٰاﻳَﺎﺗ ِ ۪ﻪ ﻓَﺘَ ْﻌﺮِ ُﻓﻮ َ َﺎ
âyetleri mü’minlere hidâyet ve tebşir [3712] için nâzil olduğu başında
beyan olunan bu sûrenin rûhu mesabesinde olan teminat âyetleridir.

1

H: “ne yapacağınızdan da Rabbin gāfil değil”.
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Bu sûrenin nâzil olduğu Mekke’de Peygamber’in ne kadar yalnız,
İslâm’ın ne kadar garib olduğu düşünülür de öyle bir zamanda böyle
bir sûre ve bâhusus bu kat‘î âyetlerle istikbal hakkında verilen va‘d ü
te’mînâtın kuvvet ü azameti ve fi’l-hakīka hicret-i seniyyeden1 sonra
İslâm tarihinin açtığı şevket ü saltanatın vüs‘at ve ehemmiyeti mülâhaza
olunursa, bu sûrenin ve bu âyetlerin bu yüksek ihbar ve teminatın ne
kadar büyük mucizeleri ihtivâ ettiği tebeyyün eder. Ve fi’l-hakīka bu
Kur’ân’ın Hakîm, Alîm Allah teâlâ’nın ledünnünden telakkī olunduğu
bütün vuzûhuyla anlaşılır. Tarihi mütalaa edenler Bedir’den başlayıp
Hazret-i Ömer devrinden Fâtih, Yavuz ve Kanuni Süleyman devirlerine
kadar Allah teâlâ’nın  ُﻗ ِﻞ ا ْﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ّٰﻪﻠﻟِ َﺳ ُ ۪ ﻜُ ْﻢ ٰاﻳَﺎﺗ ِ ۪ﻪ ﻓَﺘَ ْﻌﺮِ ُﻓﻮ َ َﺎbuyurduğu üzere
âyetlerini nasıl gösterdiğini hiç şüphesiz görür hamd ederler.
Selim ve Süleyman saltanatlarının, Dâvûd ve Süleyman saltanatları
ِ َﻀﻠَﻨَﺎ َﻋ ٰ ﻛَ ۪ﺜ ٍ ِﻣﻦ ِﻋﺒ
gibi َ ﺎدهِ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ۪ﻨ
َّ َ[ ا ْﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ّٰﻪﻠﻟِ اﻟ َّ۪ﺬي ﻓen-Neml 27/15]
ْ

şükrânesiyle tecellî etmesi de bu sûredeki tebşîrât netâicinden
olduğunda şüphe yoktur. Şunu da unutmayalım2 ki Çanakkale,
Sakarya, İnönü muzafferiyetleri, İzmir’in istihlâsı, Avrupalıların
İstanbul’dan çıkarılmaları,3 hamdolsun Allah teâlâ’nın zamanımızda
gösterip tanıttığı âyât-ı İslâmiyedendir. Bu mücahedelerde Türkiye
Müslümanları öyle bir ıztırar ve ihlâs ile Allah teâlâ’ya ilticâ ederek
ِ
çalışmışlardı ki َاﻟﺴٓﻮء
ُ ﻴﺐ ا ْﻟ ُﻤ ْﻀﻄ َﺮَّ اذَا د َ َﻋﺎهُ َو َ ْﻜ ِﺸ
ُّ ﻒ
ُ ۪[ اَﻣَّ ْﻦ ﻳُﺠen-Neml 27/62]
mazmûnu aynen tecellî etmişti. Fakat bütün bunların tahakkukundan
ِ
ِ
sonra اﻟﺼﻢَّ اﻟ ُّﺪ َﻋٓﺎءَ اِذَا َوﻟ َّْﻮﺍ ُﻣ ْﺪﺑ ِ ۪ﺮ َﻦ
َ َّ [ اِﻧen-Neml
ُّ ُﻚ َﻻ ُ ْ ﻤــﻊُ ا ْﻟﻤَ ْﻮ ٰ َو َﻻ ُ ْ ﻤــﻊ
27/80] buyurulduğu üzere duymak4 istemeyen kalbsizler, sağırlar,
körler İslâm’ın artık bütün vaadleri olmuş bitmiş, istikbal için vazifesi
kalmamış olduğunu iddia ederek Müslümanlığı körletmek, Allah’ı
unutup şirk yollarına gitmek istiyorlar. Böyle nankörlükler [3713]
1
2
3
4

B: “nebeviyyeden”.
B: “unutmamalı”.
B -“İzmir’in istihlâsı, Avrupalıların İstanbul’dan çıkarılmaları”.
B: “durmak”.
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yapılacağını bildiği için Allah teâlâ da “Rabbin neler yapacağınızdan da
gāfil değil” ﻮن
َ ُّ[ َو َﻣﺎ َرﺑen-Neml 27/93] buyuruyor. Sûrenin
َ ُﻚ ﺑِﻐَﺎﻓِﻞٍ َﻋﻤَّﺎ ﺗ َ ْﻌ َﻤﻠ
ِ ِ
başında da ﺎﻻ ِٰﺧ َﺮ ِ ُﻫ ْﻢ
ْ ِ ﻮن اﻟﺰَّ ٰﻛﻮ َ َو ُﻫ ْﻢ ﺑ
َ ُاﻟﺼﻠٰﻮ َ َو ُ ْﺆﺗ
َ ﻴﻤ
َ  اَﻟ َّ ۪ﺬ.َ ُﻫ ًﺪى َو ُ ْ ٰﺮى ﻟ ْﻠ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ
ُ ﻳﻦ ﻳُ ۪ﻘ
َّ ﻮن
ِ
ِ َ ﻳﻮﻗِﻨ
ﻮء
ْ ِ ﻮن ﺑ
َ  اُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ.ﻮن
َ ﻳﻦ َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨ
َ ﺎﻻ ِٰﺧ َﺮ َزﻳَّﻨَّﺎ ﻟ َُﻬ ْﻢ اَ ْﻋ َﻤﺎﻟ َُﻬ ْﻢ ﻓَ ُﻬ ْﻢ ﻳ َ ْﻌ َﻤ ُﻬ
ُ ُ
َ  ا َّن اﻟ َّ ۪ﺬ.ﻮن
َ ﻚ اﻟ َّ ۪ﺬ
ُ ﻳﻦ ﻟ َُﻬ ْﻢ ُ ٓﺳ
ِ
ِ
ِ [ ا ْﻟﻌَ َﺬ27/2-5] buyurulmuştu. Yani mü’minlere,
ون
ْ اﻻٰﺧ َﺮ ُﻫ ُﻢ
ْ ِ اب َو ُﻫ ْﻢ
َ اﻻ َ ْﺧ َﺴ ُﺮ
nâmütenâhî istikbal olan âhiret va‘d ü tebşir buyurulurken âhirete
imanı olmayanların kendilerini1 beğenen körlüklerini ve sonundaki
hüsranlarını anlatmıştı. Dâbbetü’l-Arz ve nefh-i Sûr âyetlerinde de
bütün âlemin inkılâb-ı küllîsi anlatılırken İslâm’a vaad olunan âhiretin
ebedî tahakkuku tesbit edilmiş َﻣ ْﻦ َﺟٓﺎءَ ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ َﺴﻨَﺔِ ﻓَﻠَﻪُ َﺧ ْ ٌ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ ۚ َو ُﻫ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﻓَﺰَ ٍع ﻳ َ ْﻮ َﻣ ِﺌ ٍﺬ
ﻮن
ُ اَ َ ْ ﻳ َ َﺮ ْوﺍ اَﻧَّﺎ َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ اﻟ َّْﻴ َﻞ ﻟِﻴَ ْﺴ
َ [ ٰا ِﻣ ُﻨ27/89] buyurulmuştur. Fi’l-vâki‘ ِﻜ ُﻨﻮﺍ ۪ﻓﻴﻪ
ﺮﺍ
ً ﺎر ُﻣ ْﺒ ِﺼ
َ َ[ َوﺍﻟﻨَّﻬ27/86] buyurulduğu üzere İslâmın da gecesi gündüzü
olacak, o da bu inkılâb âleminde kâh gecelerin âguş-ı sükûnunda
dinlenecek ve kâh gündüzlerin pertev-i ikbâlinde gözlerini açarak Hak
teâlâ’nın huzûr-ı izzetinde en yüksek hayâtı yaşamak için uyanacaktır.
Bu âyetin işaretine nazaran İslâm’ın istikbâli gece değil gündüzdür,
sönük değil parlaktır. Ara sıra basan gece zulmetleri onu dinlendirip
tekrar uyandırmak içindir. Bu mâna mâruf bir hadîs-i şerîf ile şöyle
ِْ Bu
beyan buyurulmuştur: 2ﻮﰉ ﻟِْﻠﻐَُﺮﺑَ ِﺎء
ُ ُ َو َﺳﻴـَﻌ،اﻹ ْﺳ َﻼ ُم ﺑَ َﺪأَ َﻏ ِﺮﻳﺒًﺎ
َ ُ ﻓَﻄ،ﻮد َﻛ َﻤﺎ ﺑَ َﺪأَ َﻏ ِﺮﻳﺒًﺎ
ِ
hadisteki ﻮد
ُ ُ َﺳﻴـَﻌfiilini ekserî kimseler ُ َﺳﻴَﺼﲑmânasına fi‘l-i nâkıs telakkī
ederek: “İslâm garîb olarak başladı (yahut zuhur etti) yine başladığı
gibi garîb olacak” diye yalnız inzar suretinde anlamış, bundan ise hep
yeis ta‘ammüm etmiştir. Hâlbuki Kāmûs’ta gösterildiği üzere3 ‘âde fiili
4
ئ َو ُ ۪ﻌﻴﺪ
ُ ’ﻳُ ْﺒ ِﺪde [el-Burûc 85/13] olduğu gibi dönüp yeniden başlamak
mânasına da gelir.
1
2

3
4

B: “kalblerini”.
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I, 398; Müslim, Îmân, 232; Tirmizî, Îmân, 13:
 »اﻟﻨـﱡﱠﺰاعُ ﻣﻦ: وﻣﻦ اﻟﻐﺮﺑﺎء؟ ﻗﺎل: ﻗﻴﻞ،« ﻓﻄﻮﰉ ﻟﻠﻐﺮﺑﺎء، وﺳﻴﻌﻮد ﻛﻤﺎ ﺑﺪأ، »إن اﻹﺳﻼم ﺑﺪأ ﻏﺮﻳﺒﺎ: ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻗﺎل
.«اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ
H -“gösterildiği üzere”.
“…hem Mübdî hem Mu îd’dir.”
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Bu hadiste de böyledir. Yani “İslâm garîb olarak başladı (veya
zuhur etti), ileride yine başladığı gibi garîb olarak tekrar başlayacak
(yahut yeniden zuhur edecek). Ne mutlu o garîblere” demektir.
Hadisin âhirindeki “fe-tûbâ” onun inzar için değil, tebşir için sevk
buyurulduğunu gösterir, gerçi bunda da dönüp garîb olmak inzârı
yok değil, lâkin sönmeyip yeniden başlaması tebşîri vardır. İşte [3714]
“fe-tûbâ li’l-gurebâ” müjdesi de bunun içindir. Çünkü onlar sâbikūn-ı
evvelûn gibidirler. Binâen‘aleyh hadîs de ye’si değil, müjdeyi nâtıktır.
Ve bu sûre-i celîle âyetlerinin mazmunlarındandır. Bu nokta-i nazardan
anlaşılıyor ki bu Mekkî sûrelerin tertibde böyle birçok Medenî sûrelerden
sonraya konulması mazmunlarının daha ziyade istikbâle ait olduğuna
tenbih gibi bir hikmeti tazammun etmektedir. Ey Müslüman, bunları
bil de de ki ﻮن
َ ُّ ا ْﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ّٰﻪﻠﻟِ َﺳ ُ ۪ ﻜُ ْﻢ ٰاﻳَﺎﺗ ِ ۪ﻪ ﻓَﺘَ ْﻌﺮِ ُﻓﻮ َ َﺎ ۜ َو َﻣﺎ َرﺑbak şimdi
َ ُ ﻚ ﺑِﻐَﺎﻓِﻞٍ َﻋﻤَّﺎ ﺗ َ ْﻌ َﻤﻠ
bu vaadi Sûre-i Kasas’ın tâkip etmesi ne kadar mânalıdır.
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[3715]

ٍ َﺺ ﻣ ﱢﻜﻴﱠﺔٌ وِﻫﻲ َﲦ
ِ َ ُﺳ َﻮرةُ اﻟْ َﻘ
ًﺎن َوَﲦَﺎﻧُﻮ َن اٰﻳَﺔ
َ َ َ ﺼ
KASAS SÛRESİ
ِ
Kasas Sûresi hepsi Mekkî’dir. Ancak bir rivayette ﺎب
َ اَﻟ َّ۪ﺬ
ُ َﻳﻦ ٰاﺗ َ ْﻴﻨ
َ َﺎﻫ ُﻢ ا ْﻟﻜﺘ
ِ
ِ
ﻴﻦ
َ ض َﻋﻠ َ ْﻴ
َ  ا ْﻟ َﺠﺎﻫ ۪ﻠ-إﻟﻰ- [28/52-55], bir rivayette de ﻚ ا ْﻟ ُﻘ ْﺮﺍٰ َن
َ [ ا َّن اﻟ َّ ۪ﺬي ﻓَ َﺮ28/85]
hicret esnasında Cuhfe’de nâzil olmuştur.
Âyetleri: Bi’l-ittifak seksen sekizdir.
Kelimeleri: Bin yüz kırk birdir.
Harfleri: Sekiz bin beş yüzdür.
Fasılası:  ر، ل، ن، مharfleridir.1
İbn Abbas’tan ve Câbir b. Zeyd’den rivayet olunduğu üzere Şu‘arâ nâzil
olmuş, sonra Tâsîn, sonra Kasas. Demek ki bu üç sûre nüzullerindeki
tertib üzeredir. Hak teâlâ Sûre-i Şu‘arâ’da Firavun’un Mûsâ’ya ﻚ
َ ِ ّاَ َ ْ ﻧُ َﺮﺑ
ﺖ ِﻣ َﻦ ا ْﻟﻜَﺎﻓِ ۪ﺮ َﻦ
َ َﺖ ﻓَ ْﻌﻠَﺘ
َ ﺖ َوﺍ َ ْﻧ
َ ﻚ اﻟ َّ ۪ ﻓَﻌَ ْﻠ
َ  َوﻓَﻌَ ْﻠ.َ ﺖ ۪ﻓﻴﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ُﻋ ُﻤﺮِ َك ِﺳ ۪ﻨ
َ ﻴﺪا َوﻟ َ ِﺒ ْﺜ
ً ۪ﻓﻴﻨَﺎ َو ۪ﻟ
[26/18-19] kavlini, Mûsâ’nın da2 ﻤﺎ
ُ ﻜ ْﻢ ﻟ َﻤَّﺎ ِﺧ ْﻔ ُﺘ
ُ ت ِﻣ ْﻨ
ً ﺐ ۪ َر ۪ ّ ُﺣ ْﻜ
ُ ﻓَ َﻔ َﺮ ْر
َ ﻜ ْﻢ ﻓَ َﻮ َﻫ
ت ﺑ َ ۪ ٓ اِ ْﺳ َﺮٓﺍٔﻳ۪ َﻞ
َ  َوﺗ ِ ْﻠ.َ [ َو َﺟﻌَﻠ َ ۪ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺮ َﺳ ۪ﻠ26/21-22] dediğini
َ ﻚ ﻧ ِ ْﻌ َﻤﺔٌ ﺗ َ ُﻤﻨُّﻬَﺎ َﻋ َ َّ اَ ْن َﻋﺒ َّ ْﺪ
ِ
hikâye buyurmuş, sonra da Tâsîn’de Mûsâ aleyhisselâm’ın ehline ﺖ
ُ ْ َ ا ۪ ّ ٓ ٰا
 إﱁ...ﺎرﺍ
ً َ [ ﻧ27/7] kavlini hikâye buyurmuştu ki bu, o firardan sonra vukū‘
bulmuş ve o sûreler de icmâlen zikrolunmuştu. Burada da o icmâl
sırasıyla bast u tafsil olunarak büyük bir tarih fezleke edilecek ve bu
suretle Şu‘arâ’nın âhirinde vaad olunan inkılâb, Tâsîn’de misâlleri ve
safahâtıyla îzah olunduğu gibi Tâsîn’in hâtimesindeki َﺳ ُ ۪ ﻜُ ْﻢ ٰاﻳَﺎﺗ ِ ۪ﻪ ﻓَﺘَ ْﻌﺮِ ُﻓﻮ َ َﺎ
[27/93] vaadinin misâli de bu Kasas ile tavzih olunacaktır. َوﻧُ ۪ﺮ ُﺪ اَ ْن ﻧ َ ُﻤ َّﻦ
ِ اﻻ َْر
ِ اﻻ َْر
ي
ْ ِ  َوﻧُﻤَ ِﻜ ّ َﻦ ﻟ َﻬُ ْﻢ.َ ض َوﻧ َ ْﺠﻌَﻠَﻬُ ْﻢ اَﺋِﻤَّﺔ ً َوﻧ َ ْﺠﻌَﻠَﻬُ ُﻢ ا ْﻟﻮَﺍرِ ۪ﺛ
ْ ِ اﺳﺘُ ْﻀﻌِ ُﻔﻮﺍ
َ ِض َوﻧُﺮ
َ َﻋ َ اﻟ َّ۪ﺬ
ْ ﻳﻦ

1
2

H -“ ر، ل، ن، مharfleridir”.
B -“kavlini, Mûsâ’nın da”.
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1
ِ
ون
ﺎن َو ُﺟ ُﻨﻮدَ ُﻫ َﻤﺎ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َﻣﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳ َ ْﺤ َﺬ ُر َ
ﺎﻣ َ
 [27/5-6] âyeti bu tavzîhin girizgâhﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن َو َﻫ َ
noktasıdır. Fi’l-hakīka zayıfları kuvvetlendirip kuvvetlileri devirmek bir
tabiat işi değil, bilfiil Allah teâlâ’nın kudreti âyâtındandır. İşte Kasas bu
ibreti anlatan bir neşîde-i târihiyedir.

][3716

اﻪﻠﻟِ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ اﻟﺮَّ ۪ﺣﻴ ِﻢ
ﺑ ِ ْﺴ ِﻢ ّٰ

ﺎب ا ْﻟﻤﺒ۪ ﻴ ِﻦ ﴿ ﴾٢ﻧ َ ْﺘﻠُﻮﺍ ﻋﻠَﻴ َ ِ
ِ
ﻚ ٰاﻳ ُ ِ
ﻮﺳﻰ َوﻓِ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖ
ﻃ ٰﺴٓﻢ ٓ ۜ﴿ ﴾١ﺗ ِ ْﻠ َ َ
َ ْ
ﺎت ا ْﻟﻜﺘَ ِ ُ
ﻚ ﻣ ْﻦ ﻧَﺒَﺄ ُﻣ ٰ
اﻻ َْر ِ
ﻒ ﻃَٓﺎﺋِﻔَﺔ ً ِﻣ ْﻨﻬُ ْﻢ
ﻮن ﴿ ﴾٣اِ َّن ﻓِ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن َﻋ َﻼ ﻓِﻲ ْ
ﻟِﻘَ ْﻮ ٍم ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ َ
ض َو َﺟﻌَ َﻞ اَ ْﻫﻠَﻬَﺎ ِﺷﻴَ ًﻌﺎ ﻳ َ ْﺴﺘَ ْﻀﻌِ ُ
ﻳ َﺬﺑِـﺢ اَﺑﻨَ ٓﺎءﻫﻢ و ﺴﺘَﻲـﺤْ۪ ﻧِﺴٓﺎءﻫﻢ ۜ اِﻧَّﻪ ﻛَ َ ِ
ﻳﻦ
َ َُْ ُ
ﻳﻦ ﴿َ ﴾٤وﻧُ ۪ﺮ ُﺪ اَ ْن ﻧ َ ُﻤ َّﻦ َﻋﻠَﻰ اﻟ َّ۪ﺬ َ
ﺎن ﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﻔ ِﺴ ۪ﺪ َ
ُ ّ ُ ْ َُْ ََْ
ِ
اﻻ َْر ِ
اﻻ َْر ِ
ض
اﺳ ُﺘ ْﻀﻌِ ُﻔﻮﺍ ﻓِﻲ ْ
ﻴﻦ ۙ ﴿َ ﴾٥وﻧُ َﻤ ِﻜ ّ َﻦ ﻟ َُﻬ ْﻢ ﻓِﻲ ْ
ض َوﻧ َ ْﺠﻌَﻠ َ ُﻬ ْﻢ اَﺋﻤَّﺔ ً َوﻧ َ ْﺠﻌَﻠ َ ُﻬ ُﻢ ا ْﻟ َﻮﺍرِ ۪ﺛ َ
ْ
وﻧﺮِ ِ
ِٓ
ﻮﺳٓﻰ اَ ْن
ﺎن َو ُﺟ ُﻨﻮدَ ُﻫ َﻤﺎ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َﻣﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳ َ ْﺤ َﺬ ُر َ
ﺎﻣ َ
ي ﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن َو َﻫ َ
َُ َ
ون ﴿َ ﴾٦وﺍ َ ْو َﺣ ْﻴﻨَ ٓﺎ اﻟٰﻰ اُ ِّم ُﻣ ٰ
اَر ِﺿ ۪ﻌﻴﻪِۚ ﻓَﺎِذَا ِﺧ ْﻔ ِ
ِ
ﺖ َﻋﻠَﻴﻪِ ﻓَﺎ َ ْﻟ ۪ﻘﻴﻪِ ﻓِﻲ ا ْﻟﻴَ ِﻢ َو َﻻ ﺗ َ َﺨﺎ ۪ﻓﻲ َو َﻻ ﺗَﺤ َﺰ ۪ﻧﻲ اِﻧَّﺎ َرٓﺍدُّ ِ ِ
ﻮه
ْ
ْ
وه اﻟ َْﻴﻚ َو َﺟﺎﻋﻠُ ُ
ُ
ْ ۚ
ّ
ِ ِ
ِ
ﺎن
ﻮن ﻟ َُﻬ ْﻢ َﻋ ُﺪ ًّ
ﻴﻦ ﴿ ﴾٧ﻓَﺎ ْﻟﺘَﻘَﻄ َُﻪ ٓ ٰا ُل ﻓِ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن ﻟِﻴَﻜُ َ
ﺎﻣ َ
ﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺮ َﺳ ۪ﻠ َ
وﺍ َو َﺣ َﺰ ًﻧﺎۜ ا َّن ﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن َو َﻫ َ
َﺖ اﻣﺮﺍ َ ِ
ﻮه ۗ َﻋ ٰﺴٓﻰ
ت َﻋ ْﻴ ٍﻦ ۪ﻟﻲ َوﻟ َ
ت ﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن ﻗُﺮَّ ُ
ﻴﻦ ﴿َ ﴾٨وﻗَﺎﻟ ِ ْ َ ُ
َو ُﺟ ُﻨﻮدَ ُﻫ َﻤﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ َﺧﺎﻃِ ۪ٔـ َ
َﻚۜ َﻻ ﺗ َ ْﻘﺘُﻠ ُ ُ

ون ﴿ ﴾٩وﺍَﺻﺒﺢ ﻓُ ٰﺆاد اُ ِم ﻣﻮﺳﻰ ﻓَﺎرِ ِ
ت
َﺪا َو ُﻫ ْﻢ َﻻ ﻳ َ ْﺸ ُﻌ ُﺮ َ
ﻏﺎۜ ا ْن ﻛَﺎد َ ْ
ً
اَ ْن ﻳ َ ْﻨﻔَﻌَﻨَ ٓﺎ اَ ْو ﻧَﺘ َّ ِﺨ َﺬ ُه َوﻟ ً
َ ْ َ َ ُ ّ ُ ٰ

ﻮن ِﻣﻦ ا ْﻟﻤ ْﺆ ِﻣ ۪ﻨﻴﻦ ﴿ ﴾١٠وﻗَﺎﻟ َﺖ ِﻻ ُ ْﺧ ِﺘ ۪ﻪ ﻗُ ۪ﺼﻴﻪِ
ِ
ٓ
َ ْ
َ
ّ ۘ
ﻟَﺘُ ْﺒ ۪ﺪي ﺑ ِ ۪ﻪ ﻟ َْﻮ َﻻ اَ ْن َرﺑ َ ْﻄﻨَﺎ َﻋﻠٰﻰ ﻗَ ْﻠ ِﺒﻬَﺎ ﻟﺘَﻜُ َ َ ُ
ون ۙ ﴿َ ﴾١١و َﺣﺮَّﻣﻨَﺎ َﻋﻠَﻴﻪِ ا ْﻟ َﻤ َﺮ ِ
ت ﺑ ِ ۪ﻪ َﻋ ْﻦ ُﺟ ُﻨ ٍ
ﺍﺿﻊَ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ﻓَ َﻘﺎﻟ َْﺖ
ﺐ َو ُﻫ ْﻢ َﻻ ﻳ َ ْﺸ ُﻌ ُﺮ َ
ﻓَﺒَ ُﺼ َﺮ ْ
ْ
ْ
ﻜ ْﻢ َوﻫ ْﻢ ﻟ َُﻪ ﻧ َ ِ
ﻜ ْﻢ َﻋﻠٰٓﻰ اَ ْﻫ ِﻞ ﺑ َ ْﻴ ٍ
َﻫ ْﻞ اَدُﻟُّ ُ
ﺎه اِﻟٰٓﻰ ُا ِّﻣ ۪ﻪ ﻛَ ْﻲ ﺗ َ َﻘﺮَّ
ﺎﺻ ُﺤ َ
ﻮن ﴿ ﴾١٢ﻓَ َﺮدَ ْدﻧ َ ُ
ﺖ ﻳ َ ْﻜ ُﻔﻠُﻮﻧ َ ُﻪ ﻟ َ ُ ُ
ﻮن ۟ ﴿﴾١٣
َﻋ ْﻴ ُﻨﻬَﺎ َو َﻻ ﺗ َ ْﺤ َﺰ َن َوﻟِﺘَ ْﻌﻠ َ َﻢ اَ َّن َو ْﻋ َﺪ ّٰ
اﻪﻠﻟِ َﺣ ٌّﻖ َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اَכْﺜَ َﺮ ُﻫ ْﻢ َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ َ
B: “girizgâhı”.

1
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[3717] Meâl-i Şerîfi
Tâ-Sîn-Mîm (1). Bunlar sana âyetleri o mübîn kitabın1 (2). Sana
Mûsâ ve Firavun kıssasından hakkıyla biraz2 okuyacağız iman edecek
bir kavim için (3). Çünkü Firavun o yerde baş kaldırmış ve ahâlisini
fırka fırka edip arkasına takmıştı, onlardan bir tâifeyi ezmek3 istiyor,
oğullarını boğazlatıyor ve kadınlarını hayâta atıyordu. O cidden
müfsidlerden idi (4). Biz de istiyorduk ki o yerde ezilmekte olanlara
lutfedelim, onları öncül imamlar yapalım, hem onları4 vârisler
kılalım (5). Ve Arz’da onlara kuvvet ve müknet verelim de Firavun’a
ve Hâmân’a ve ordularına onlardan korktukları şeyi5 gösterelim (6). O
esnâda Mûsâ’nın [3718] anasına şu vahyi verdik: “Onu emzir. Derken
aleyhinde bir korku hissettin mi o vakit onu deryâya bırakıver. Hem6
korkma ve mahzun olma, Biz muhakkak onu sana iade edeceğiz ve
kendisini mürselînden yapacağız7” (7). Bunun üzerine âl-i Firavun
onu lakīt olarak aldı, çünkü ileride kendilerine bir düşman, bir
gam olacaktı. Doğrusu Firavun da Hâmân da, askerleri de hep
cânîlerdiler8 (8). Firavun’un hatunu ise “bir göz bebeği bana ve sana,
bunu öldürmeyin, belki bize yarar yahut evlâd ediniriz” dedi ve
onlar farkında değillerdi9 (9). Mûsâ’nın anasının gönlü ise bomboş
sabahı etti, az daha onu açıverecekti kalbine râbıta vermese idik eğer
imanlılardan olsun diye (10). Onun hemşiresine “izini tâkip et de10”
demişti, o da uzaktan gözetti, onlar farkında değillerdi (11). Önceden
ona emzikçileri haram etmiştik, bu vesile ile vardı da “sizin hesâbınıza
bunun bakımını derʿuhde edecek, hem ona hayırhâhâne bakacak bir
1
2
3
4
5
6
7
8
9

H: “Bunlar sana âyâtı kitâb-ı mübînin”.
H: “Sana Mûsâ ve Firavun kıssasından tilâvetle bihakkın”.
B: “takmak”.
H +“öyle”.
H: “korktuklarını”.
H -“Hem”.
H: “kılacağız”.
H: “cânîlerdi”.
H: “Firavun’un hatunu ise ‘bir göz bebeği bana, sana da, öldürmeyin bunu, belki bize yarar veyahut
evlâd ediniriz” dedi, hâlbuki onlar farkında değillerdi”.
10 H -“de”.
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ehl-i beyt buluvereyim mi size?” dedi (12). Bu suretle onu anasına
iade eyledik ki gözü aydın olsun da hüzünlenmesin ve bilsin ki Allah’ın
vaadi muhakkak haktır velâkin çokları bilmezler1 (13).
ِ َ }ا ْﻟ ِﻜﺘİfadesi güzel parlak kitap, yahut açık beyan edici kitap
{ِﺎب ا ْﻟ ُﻤﺒ۪ ﻴﻦ
A ki murad Kur’an’dır. Levh-i Mahfuz diyenler de vardır. { }ﻧ َ ْﺘﻠُﻮﺍTilâvetle
okuyacağız
“Tilâvet” tâkip etmek, arkasına düşmektir. Râgıb’ın beyânına göre
bilhassa Allah teâlâ’nın kütüb-i münzelesini ya kıraat veya içindeki
emr ü nehyi, tergīb ve terhîbi itiyad2 ile tâkip eylemektir. Demek ki
“tilâvet” “kıraat”ten min-vechin ehastır.3 Burada ise Cebrâil vâsıtasıyla
kıraat veya tenzilden mecazdır. { }ﻃَٓﺎﺋ ِ َﻔﺔ ً ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢOnlardan bir tâifeyi A ki
Benî İsrâil’dir. Deniliyor ki kâhinin birisi Firavun’a şöyle demiş: “Benî
İsrâil’de bir çocuk doğacak, senin devletin onun eliyle gidecek.” ﺎن
َ َ}اِﻧَّﻪُ ﻛ
ِ
{ﻳﻦ
َ  ﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﻔ ِﺴ ۪ﺪÇünkü o cidden [3719] müfsidlerden idi A bir maksadı için
yeryüzünü fesâda vermekten çekinmezdi. Onun için bu kadar masum
çocukları, enbiyâ evlâdını kesiyor, kızları erkeksiz bırakarak dilediği gibi
ِ ِ }وﻧﺮYani korktukları şeyi başlarına
kullanmak istiyor. { إﻟﺦ...ﺎن
َ ﺎﻣ
َ َي ﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن َوﻫ
َ َُ
getirelim, Benî İsrâil yüzünden devletlerinin zevâlini, kendilerinin
helâkini görsünler. Hâmân, Firavun’un veziri.4 {ً }وﻧ َ ْﺠﻌَﻠ َ ُﻬ ْﻢ اَﺋِﻤَّﺔ
َ Hem onları
eimme yapalım A yani din ü dünyada öncül, kendilerine iktidâ olunur
imamlar. {ﻴﻦ
َ }وﻧ َ ْﺠﻌَﻠ َ ُﻬ ُﻢ ا ْﻟﻮَﺍرِ ۪ﺛ
َ Hem de onları o vârisler kılalım A yani َوﺍ َ ْورَ ْﺛﻨَﺎ
ِ اﻻ َْر
ﻚ
ْ ﻮن َﻣ َﺸﺎرِ َق
َ ِ ّﺖ َرﺑ
َ ﻳﻦ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳُ ْﺴﺘَ ْﻀﻌَ ُﻔ
ْ َّﺎر ْﻛﻨَﺎ ۪ﻓﻴﻬَﺎ ۜ َوﺗَﻤ
ُ ﺖ ﻛَﻠِ َﻤ
َ َ ض َو َﻣﻐَﺎرِﺑَﻬَﺎ اﻟ َّ۪ﺘﻲ ﺑ
َ ا ْﻟ َﻘ ْﻮمَ اﻟ َّ۪ﺬ
ِ
ﻮن
َ ﺎن ﻳ َ ْﺼﻨَ ُﻊ ﻓِ ْﺮ َﻋ ْﻮ ُن َوﻗَ ْﻮ ُﻣ ُﻪ َو َﻣﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳ َ ْﻌﺮِ ُﺷ
َ َﺻﺒَ ُﺮوﺍ ۜ َودَﻣَّ ْﺮﻧَﺎ َﻣﺎ ﻛ
َ ا ْﻟ ُﺤ ْﺴ ٰﻨﻰ َﻋﻠٰﻰ ﺑ َ ۪ﻨ ٓﻲ ا ْﺳ َﺮٓﺍٔﻳ۪ َﻞ ﺑ ِ َﻤﺎ
[el-A râf 7/137] âyetinde beyan olunan vârisler.
1
2
3

4

H: “Onu anasına iade eyledik gözü aydın olsun ve hüzünlenmesin diye. Hem bilsin diye ki Allah’ın
vaadi muhakkak haktır velâkin çokları bilmezler”.
itiyad
H: “ irtisam
”.
Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, s. 167:
،أﺧﺺ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة
ّ  وﻫﻮ، أو ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻫﻢ ﻓﻴﻪ ذﻟﻚ. وﺗﺮﻏﻴﺐ وﺗﺮﻫﻴﺐ، وﺗﺎرة ﺑﺎﻻرﺗﺴﺎم ﳌﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﻣﺮ و ﻲ، ﺗﺎرة ﺑﺎﻟﻘﺮاءة،واﻟﺘﻼوة ﲣﺘﺺ ﺑﺎﺗﺒﺎع ﻛﺘﺐ اﷲ اﳌﻨﺰﻟﺔ
... وﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻗﺮاءة ﺗﻼوة،ﻓﻜﻞ ﺗﻼوة ﻗﺮاءة
Bu açıklama 6. âyete ait olup, devamında 5. âyetin açıklaması yapılmaktadır. Müellifin bu tertipte bir
kastı olması ihtimaline binaen metnin akışına müdahale etmedik.
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ِٓ
{ﻮﺳﻰ
َ A Bu vahyin nübüvvet vahyi değil, ilham veya rüya
ٰ }وﺍ َ ْو َﺣ ْﻴﻨَ ٓﺎ اﻟٰﻰ اُ ِّم ُﻣ
demek olduğunu söylüyorlar. Demek ki ilham, mütekellimînin dediği
gibi umum için esbâb-ı ilimden olmamakla beraber sâhibi için ameli1 îcab
ِ
ِ ِ ُّاِﻧَّﺎ رَٓﺍد
edecek bir kuvveti hâiz olabilir. Ma‘amâfîh burada ﻮه ِﻣ َﻦ
ُ ُ وه اﻟ َْﻴﻚ َو َﺟﺎﻋﻠ
ُ
2
۪
ifade
etmektedir.
Hem
bir
ﻴﻦ
ﻠ
ﺳ
ﺮ
ﻤ
ﻟ
ا
teminatı
sîga-i
tahkik
ile
kat‘iyyet
de
ْ
َ َ ُْ
vâlidenin yavrusunu emzirmek sevk-i fıtrîsi kadar kuvvetli bir kat‘iyyet3.
Şu hâlde enbiyâ nübüvveti değilse evliyâ kerameti kabîlinden olduğunda
şüphe yoktur. Anlaşılıyor ki bu ilham, Mûsâ doğduktan sonra olmuş ve
biraz emzirilmiş4, üç ay denilmiş. {ِ }ﻓِﻲ ا ْﻟﻴَﻢNil {ﻴﻦ
َ  } َﺧﺎﻃِ ۪ٔـA “hatâ”dan değil,
ّ
“hatîe”dendir. Çünkü “hatâ”da “muhtiîn” denilir. Bu âyet وﺍ
ًّ ﻮن ﻟ َُﻬ ْﻢ َﻋ ُﺪ
َ ُﻟِﻴَﻜ
 َو َﺣ َﺰ ًﻧﺎhikmetinin vechini beyandır. Yani cânî oldukları için Allah tarafından
o suretle mübtelâ olacaklardır. Yoksa o cânîler onu bırakmazlardı. [3720]
{ﻏﺎ
ً ِﻮﺳﻰ ﻓَﺎر
َ Mûsâ’nın anasının da fuâdı yani gönlü bomboş
ٰ }وﺍ َ ْﺻﺒَ َﺢ ﻓُ ٰﺆادُ اُ ِّم ُﻣ
sabahı etti A bunun zâhiri ne olup kaldığından hiçbir haber almayarak
hayretten ve dehşetten gönlüne hiçbir şey girmiyor, aklı sıfıra inmiş bir
ِ
hâlde demektir. {ت ﻟَﺘُ ْﺒ ۪ﺪي ﺑ ِ ۪ﻪ
ْ َ  }ا ْن ﻛَﺎدAz daha onu meydana verecekti A telâş
ile haber alacağım diye yaptığını sezdirecek, Mûsâ’yı ifşâ edecekti. }وﻗَﺎﻟ َْﺖ
َ
{ ِﻻ ُ ْﺧ ِﺘ ۪ﻪOnun yani Mûsâ’nın hemşiresine {ِ}ﻗ ۪ ّﺼﻴﻪ
“kardeşinin
izini
tâkip
et”
ُ
-ne olduğundan bir haber al- demişti.
Türkçemizde müzekker ve müennes zamiri ayrılmadığından
Türkçe’de “hemşiresine” denilince vâlidesinin hemşiresine denilmiş gibi
ِ
Şu hâlde zâhir olan “ ﻟِﺒِْﻨﺘِ َﻬﺎkendi
anlaşılıyor. Hâlbuki  ِﻻُ ْﺧﺘِﻬﺎdeğil ’ﻻ ُ ْﺧ ِﺘ ۪ﻪdir.
kızına” denilmek iken, “onun hemşiresine” denilmesi şefkate tansis
nokta-i nazarından daha beliğ olmuştur. Yani kendi kızı olduğu için
değil, Mûsâ’nın hemşiresi olduğu için tâkibini emretmişti ت ﺑ ِ ۪ﻪ َﻋ ْﻦ
ْ }ﻓَﺒَ ُﺼ َﺮ
ٍ ُ ُﺟﻨo da onu uzaktan gözledi, gördü {}و ُﻫ ْﻢ
{ﺐ
َ onlar A yani Âl-i Firavun
َ farkında değillerdi. A Gözettiğinin yahut hemşiresi olduğunun
{ون
َ }ﻻ ﻳ َ ْﺸ ُﻌ ُﺮ
farkına varmıyorlardı.
1
2
3
4

H: “amel”.
H: “kat da”.
H: “kat ”.
B: “emzirmiş”.
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﴾ َود َ َﺧ َﻞ١٤﴿ ﻴﻦ
َ ِ ﻤﺎۜ َوﻛَ ٰﺬﻟ
ً ﻤﺎ َو ِﻋ ْﻠ
ً ﺎه ُﺣ ْﻜ
َ ﻚ ﻧ َ ْﺠﺰِي ا ْﻟ ُﻤ ْﺤ ِﺴ ۪ﻨ
ُ َﺍﺳﺘَ ٰﻮٓى ٰاﺗ َ ْﻴﻨ
ْ َوﻟ َﻤَّﺎ ﺑَﻠَﻎَ اَ ُﺷﺪَّ ُه َو

ا ْﻟ َﻤ ۪ﺪﻳﻨَﺔ َ َﻋﻠٰﻰ ۪ﺣﻴ ِﻦ ﻏَ ْﻔﻠَﺔٍ ِﻣ ْﻦ اَ ْﻫﻠِﻬَﺎ ﻓَ َﻮ َﺟ َﺪ ۪ﻓﻴﻬَﺎ َر ُﺟﻠ َ ْﻴ ِﻦ ﻳ َ ْﻘﺘَ ِﺘ َﻼ ِۘن ٰﻫ َﺬا ِﻣ ْﻦ ۪ﺷﻴﻌَ ِﺘ ۪ﻪ َو ٰﻫ َﺬا ِﻣ ْﻦ
ِ
ِ
ِ۪
ِ۪
ﺎل ٰﻫ َﺬا
َ َﻮﺳﻰ ﻓَ َﻘ ٰﻀﻰ َﻋﻠ َ ْﻴ ۘﻪِ ﻗ
ٰ ﺎﺳﺘَﻐَﺎﺛ َ ُﻪ اﻟ َّ۪ﺬي ﻣ ْﻦ ۪ﺷﻴﻌَﺘﻪ َﻋﻠَﻰ اﻟ َّ۪ﺬي ﻣ ْﻦ َﻋ ُﺪ ّوِ ۪ه ۙ ﻓَ َﻮﻛَ َﺰ ُه ُﻣ
ْ ََﻋ ُﺪ ّوهۚ ﻓ
ِ ِ ﺎل ر
ِ
ِ
ِ
ﺖ ﻧ َ ْﻔ ۪ﺴﻲ ﻓَﺎ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ۪ﻟﻲ ﻓَﻐَﻔَ َﺮ
ُ ب ا ۪ﻧّﻲ ﻇَﻠ َ ْﻤ
ٌ ۪ﻣ ْﻦ َﻋ َﻤ ِﻞ اﻟ َّﺸ ْﻴﻄ َﺎ ِ ۜن اﻧ َّ ُﻪ َﻋ ُﺪ ٌّو ُﻣﻀ ٌّﻞ ُﻣﺒ
ّ َ َ َ﴾ ﻗ١٥﴿ ﻴﻦ
ِ
ِ
ِ ﴾ ﻗَﺎ َل َر١٦﴿ ﻴﻢ
ﻴﻦ
َ ﺖ َﻋﻠ َ َّﻲ ﻓَﻠ َ ْﻦ اَכ
َ ب ﺑ ِ َﻤٓﺎ اَ ْﻧﻌَ ْﻤ
ً ُﻮن ﻇَﻬ
ُ ﻮر اﻟﺮَّ ۪ﺣ
َ ۪ﻴﺮﺍ ﻟ ْﻠ ُﻤ ْﺠﺮِ ۪ﻣ
ُ ﻟ َُﻪ ۜاﻧ َّ ُﻪ ُﻫ َﻮ ا ْﻟﻐَ ُﻔ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺎل ﻟ َُﻪ
ْ ِ اﺳﺘَ ْﻨ َﺼ َﺮ ُه ﺑ
َ َﺎﻻ َْﻣ ِﺲ ﻳ َ ْﺴﺘَ ْﺼﺮِ ُﺧ ُﻪ ۜ ﻗ
ً ﴾ ﻓَﺎ َْﺻﺒَ َﺢ ﻓﻲ ا ْﻟ َﻤ ۪ﺪﻳﻨَﺔِ َﺧٓﺎﺋ١٧﴿
ْ ﺐ ﻓَﺎذَا اﻟ َّﺬي
ُ َّ ﻔﺎ ﻳَﺘَ َﺮﻗ
ِ
ﻮﺳٓﻰ
َ َّ ﻮﺳٓﻰ اِﻧ
ٌّ ِﻚ ﻟ َﻐَﻮ
ٌ ۪ي ُﻣﺒ
ٰ ﴾ ﻓَﻠَﻤَّ ٓﺎ اَ ْن اَ َرﺍد َ اَ ْن ﻳ َ ْﺒﻄ َﺶ ﺑِﺎﻟ َّ ۪ﺬي ُﻫ َﻮ َﻋ ُﺪ ٌّو ﻟ َُﻬ َﻤﺎ ۙ ﻗَﺎ َل ﻳَﺎ ُﻣ١٨﴿ ﻴﻦ
ٰ ُﻣ

ِ اﻻ َْر
ض َو َﻣﺎ
ْ ﺎرﺍ ﻓِﻲ
ْ ِ ﺴﺎ ﺑ
َ ُﺎﻻ َْﻣ ِ ۗﺲ اِ ْن ﺗُ ۪ﺮ ُﺪ اِ َّ ٓﻻ اَ ْن ﺗَﻜ
َ اَﺗُ ۪ﺮ ُﺪ اَ ْن ﺗ َ ْﻘﺘُﻠ َ ۪ﻨﻲ ﻛَ َﻤﺎ ﻗَﺘَ ْﻠ
ً َّ ﻮن َﺟﺒ
ً ﺖ ﻧ َ ْﻔ
ِ
ِ َ ﻜ
ِ
ﻮﺳٓﻰ
ُ َ ﺗُ ۪ﺮ ُﺪ اَ ْن ﺗ
َ ﻮن ﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺼﻠِ ۪ﺤ
ٰ ﴾ َو َﺟٓﺎءَ َر ُﺟ ٌﻞ ﻣ ْﻦ اَ ْﻗ َﺼﺎ ا ْﻟ َﻤ ۪ﺪﻳﻨَﺔ ﻳ َ ْﺴ ٰﻌ ۘﻰ ﻗَﺎ َل ﻳَﺎ ُﻣ١٩﴿ ﻴﻦ

ِ
ِ
ِ َّ َﻚ ِﻣ َﻦ اﻟﻨ
ﻔﺎ
َ ﻚ ﻟِﻴَ ْﻘﺘُﻠُﻮ َك ﻓَﺎ ْﺧ ُﺮ ْج اِ ۪ﻧّﻲ ﻟ
َ ِ ون ﺑ
َ اِ َّن ا ْﻟ َﻤ َﻼ َ ﻳ َ ْﺄﺗ َ ِﻤ ُﺮ
ً ﴾ ﻓَ َﺨ َﺮ َج ﻣ ْﻨﻬَﺎ َﺧٓﺎﺋ٢٠﴿ ﻴﻦ
َ ﺎﺻ ۪ﺤ
ِ
ِ
ِ ﺎل َر
﴾٢١﴿ ۟ ﻴﻦ
ۘ ُ َّ ﻳَﺘَ َﺮﻗ
َ ب ﻧ َ ّ ِﺠ ۪ﻨﻲ ﻣ َﻦ ا ْﻟ َﻘ ْﻮ ِم اﻟﻈ َّﺎﻟ ۪ﻤ
ّ َ َﺐ ﻗ
[3722] Meâl-i Şerîfi
Vaktâ ki kıvamına erip dengini buldu, ona bir hâkimiyetle bir ilim
verdik ve işte muhsinlere böyle mükâfat ederiz (14). Bir de şehre
girdi, ahâlisinin bir gaflet demi idi. Derken orada iki adam buldu
dövüşüyorlardı, biri şîʿasından biri de düşmanından. Binâenʿaleyh
şîʿasından olan ondan düşmanından olana karşı istimdad etti, Mûsâ
da ona bir yumruk indirdi işini bitiriverdi. “Bu” dedi, “Şeytan’ın
işinden, o cidden şaşırtıcı belli bir düşman” (15). “Yâ Rab” dedi,
“doğrusu ben nefsime yazık ettim, artık mağfiretinle benim suçumu
ört”. O da mağfiret buyurdu, hakikat O öyle Gafûr öyle Rahîm’dir
(16). “Yâ Rab!” dedi, “bana olan bu inʿâmın hakkı için artık1
mücrimlere asla zahîr olmam” (17). Derken şehirde korku içinde
sabahı etti, gözetiyordu, baktı ki dün kendisinden yardım isteyen ona
1

B -“artık”.
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yine feryad ediyor. Mûsâ ona “besbelli sen bir yaramazsın” dedi (18).
Deyip de o ikisinin bir düşmanı olan herifi yakalayıvermek isteyince
“yâ Mûsâ” dedi, “dün bir adamı öldürdüğün gibi, beni de öldürmek
mi istiyorsun? Ara düzelticilerden olmak istemeyip de yeryüzünde bir
zorba mı olmak1 istiyorsun?” (19). Şehrin öte başından bir adam da
koşarak geldi, “yâ Mûsâ” dedi, “haberin olsun, heyet seni öldürmek
için hakkında emri müzakere ediyorlar, hemen çık! Ben cidden senin
hayırhâhlarındanım” (20). Derhâl oradan korku ile çıktı, gözetiyordu.
Dedi: “Yâ Rabbi! Kurtar beni bu zâlim kavimden” (21).

ِ
ِ َّ َوﻟ َﻤَّﺎ ﺗ َ َﻮ
ِ ۪اﻟﺴﺒ
﴾ َوﻟ َﻤَّﺎ َو َرد َ َﻣٓﺎءَ َﻣ ْﺪﻳ َ َﻦ٢٢﴿ ﻴﻞ
َّ َﺟﻪَ ﺗ ْﻠﻘَٓﺎءَ َﻣ ْﺪﻳ َ َﻦ ﻗَﺎ َل َﻋ ٰﺴﻰ َرﺑّ۪ٓﻲ اَ ْن ﻳ َ ْﻬﺪﻳ َ ۪ﻨﻲ َﺳ َﻮٓﺍء
ِ
ِ
ِ َّ َو َﺟ َﺪ َﻋﻠ َ ْﻴﻪِ ُاﻣَّﺔ ً ِﻣ َﻦ اﻟﻨ
ﻜ َﻤﺎ ۜ ﻗَﺎﻟَﺘَﺎ
ُ ﺎل َﻣﺎ َﺧ ْﻄ ُﺒ
َ َاﻣ َﺮﺍَﺗ َ ْﻴ ِﻦ ﺗ َ ُﺬودَا ِ ۚن ﻗ
َ ﺎس ﻳ َ ْﺴ ُﻘ
ْ ﻮن ۘ َو َو َﺟ َﺪ ﻣ ْﻦ دُوﻧﻬِ ُﻢ
ﺎل
َﻻ ﻧ َ ْﺴ ۪ﻘﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﺼ ِﺪر
َ َ﴾ ﻓَ َﺴ ٰﻘﻰ ﻟ َُﻬ َﻤﺎ ﺛُﻢَّ ﺗ َ َﻮﻟّٰٓﻰ اِﻟ َﻰ اﻟ ِﻈّ ّ ِﻞ ﻓَﻘ٢٣﴿ ﻴﺮ
ٌ ۪ﺎء َوﺍَﺑُﻮﻧَﺎ َﺷ ْﻴ ٌﺦ ﻛَﺒ
ُ ٓ اﻟﺮِ َﻋ
ّ َ ْ ُ ّٰ َ
ِ
ِ ِ َ ب اِ ۪ﻧﻲ ﻟِﻤٓﺎ اَﻧﺰ ْﻟ
۪
اﺳ ِﺘ ْﺤﻴَٓﺎ ٍۘء
َ ْ َ ّ ِّ َر
ُ ﴾ ﻓَ َﺠٓﺎءَ ْﺗ ُﻪ ا ْﺣ ٰﺪ٢٤﴿ ﻴﺮ
ٌ ﺖ اﻟ ََّﻲ ﻣ ْﻦ َﺧ ْﻴﺮٍ ﻓَ ۪ﻘ
ْ ﻳﻬ َﻤﺎ ﺗ َ ْﻤﺸﻲ َﻋﻠَﻰ

ِ
ﺺ ﻗَﺎ َل َﻻ
َ َ ﻗَﺎﻟ َْﺖ اِ َّن اَﺑ۪ﻲ ﻳ َ ْﺪ ُﻋﻮ َك ﻟِﻴَ ْﺠﺰِﻳ
َ ﻚ اَ ْﺟ َﺮ َﻣﺎ َﺳﻘَ ْﻴ
ۙ َ ﺺ َﻋﻠ َ ْﻴﻪ ا ْﻟﻘَ َﺼ
َّ َﺖ ﻟ َﻨَﺎ ۜ ﻓَﻠَﻤَّﺎ َﺟٓﺎءَ ُه َوﻗ
ِ
ِ
ِ َ ﻒ ﻧَﺠﻮ
ِ
اﺳﺘَ ْﺄ ِﺟ ْﺮ ُه ۘ اِ َّن َﺧ ْﻴ َﺮ َﻣ ِﻦ
َ ت ﻣ َﻦ ا ْﻟ َﻘ ْﻮ ِم اﻟﻈ َّﺎﻟ ۪ﻤ
ْ َ ۠ ْ ﺗ َ َﺨ
ُ ﴾ ﻗَﺎﻟ َْﺖ ا ْﺣ ٰﺪ٢٥﴿ ﻴﻦ
ْ ﻳﻬ َﻤﺎ ﻳَٓﺎ اَﺑَﺖ

ِ َ ﺎل اِ ۪ﻧ ٓﻲ اُ ۪ر ُﺪ اَن اُﻧ ِﻜﺤ
اﺑﻨَﺘَ َّﻲ َﻫﺎﺗ َ ْﻴ ِﻦ َﻋﻠٰٓﻰ اَ ْن
ْ ي
ُّ ِت ا ْﻟﻘَﻮ
َ اﺳﺘَ ْﺄ َﺟ ْﺮ
َ ْ ْ
ّ َ َ﴾ ﻗ٢٦﴿ ﻴﻦ
ْ ﻚ ا ْﺣ َﺪى
ُ اﻻ َ۪ﻣ
ْ
ﻚۜ َﺳﺘَ ِﺠ ُﺪ ۪ﻧٓﻲ اِ ْن
َ ﺮﺍ ﻓَ ِﻤ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪ َكۚ َو َﻣٓﺎ ُا ۪ر ُﺪ اَ ْن اَ ُﺷ َّﻖ َﻋﻠ َ ْﻴ
َ ﺗ َ ْﺄ ُﺟ َﺮ ۪ﻧﻲ ﺛ َ َﻤﺎﻧ ِ َﻲ ِﺣ َﺠ ۚﺞٍ ﻓَﺎِ ْن اَ ْﺗ َﻤ ْﻤ
ً ﺖ َﻋ ْﺸ
ِ
ِ ّٰ َﺷٓﺎء
ﺍن
ْ ﻚۜ اَﻳ َّ َﻤﺎ
َ َ﴾ ﻗ٢٧﴿ ﻴﻦ
َ َﻚ ﺑ َ ْﻴ ۪ﻨﻲ َوﺑ َ ْﻴﻨ
َ ِ ﺎل ٰذﻟ
َ ﺖ ﻓَ َﻼ ُﻋ ْﺪ َو
َ َاﻻ ََﺟﻠ َ ْﻴ ِﻦ ﻗ
ُ ﻀ ْﻴ
َ اﻟﺼﺎﻟ ۪ﺤ
َّ اﻪﻠﻟُ ﻣ َﻦ
َ
﴾٢٨﴿ ۟ ﻴﻞ
ٌ ﻮل َو ۪ﻛ
ُ ﺍﻪﻠﻟُ َﻋﻠٰﻰ َﻣﺎ ﻧ َ ُﻘ
ّٰ َﻋﻠ َ َّﻲ ۜ َو

[3724] Meâl-i Şerîfi
Vaktâ ki Medyen cihetine yöneldi, “ola ki Rabbim beni düz yola çıkara”
dedi (22). Ve vaktâ ki Medyen suyuna vardı, üzerinde bir küme insan
buldu, suluyorlar, ötelerinde de iki dişi ehli buldu, sakınıp duruyorlar.
“Derdiniz nedir?” dedi, “biz çobanlar çekip gitmeyince sulamayız ve
1

H: “zorba olmak mı”.
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bizim babamız büyük bir pîrdir” dediler (23). Bunun üzerine ikisine
sulayıverdi, sonra gölgeye çekildi de “ya Rabbi!” dedi, “ben cidden bana
indirdiğin hayırdan dolayı bir fakirim” (24). Derken o ikinin birisi bir
edeb ü hayâ üzere yürüyerek ona geldi,1 “babam seni davet ediyor
bize su çekiverdiğin ecrini sana ödemek için” dedi. Bunun üzerine
varıp ona kıssayı anlatınca, “korkma” dedi, “kurtuldun o kavimden,
o zâlimlerden” (25). O ikinin biri, “babacığım!” dedi, “onu ecîr tut2,
çünkü tuttuğun ecîrlerin en hayırlısı o kavî, emîn adam3” (26). Dedi:
“Haberin olsun ben şu iki kızımın4 birini sana nikâh etmek istiyorum,
sen bana sekiz sene ecîrlik etmek üzere ki5 eğer on’u doldurursan, o
da kendinden, maʿamâfîh seni zorlamak istemiyorum, inşaallah beni
sâlihînden6 bulacaksın” (27). Dedi: “O, benimle senin aramızda, iki
müddetin her hangisini ödersem demek aleyhime husûmet yok ve
Allah mukavelemiz üzerine vekil” (28).
{}ﻣ ْﺪﻳ َ َﻦ
َ A Yukarılarda geçtiği üzere Şuayb aleyhisselâm’ın memleketi.

{ﺎء
 }ﺣﺘﻰ ﻳﺼ ِﺪرA “Vürûd” suya gitmek, “sudûr” sudan dönmek
ُ ٓ اﻟﺮِ َﻋ
ّ َ ْ ُ ّٰ َ
olduğu gibi, “ısdâr” da hayvanları sudan çekip götürmektir.
“Ri‘â” (“ )رﻋﺎءrâ‘î”nin cem‘i, çobanlar. {}ﺗ َ ُﺬودَا ِن

 ذودZevd: men‘ ü def‘ etmek, yani diğerleri sularken bu ikisi

ِ ِ َ [ }اِ ۪ﻧﻲ ﻟِﻤٓﺎ اَﻧﺰ ْﻟ3725]
hayvanlarını sakındırıp duruyorlar. {ﻴﺮ
َ ْ َ ّ
ٌ ﺖ اﻟ ََّﻲ ﻣ ْﻦ َﺧ ْﻴﺮٍ ﻓَ ۪ﻘ
A Burada iki mâna vardır: Birisi lâm “fakīr”in sılası ve ﺖ
َ  اَ ْﻧﺰَ ْﻟmuzâri‘
mânasına olmak üzere “yâ Rab, her ne hayır indirirsen muhtâcım”
demektir. Birisi de lâm ta‘lil olmak üzere “yâ Rabbi, hakkımda hayır
olmak üzere başıma getirdiğin serencamdan dolayı bir fakīr oldum, çok
muhtâcım” demektir ki bu mâna daha zâhirdir.

1
2
3
4
5
6

H: “yürüyerek geldi, buna”.
H: “ecîr tut onu”.
H: “adamdır”.
H: “Doğrusu ben şu iki kızımın”.
H -“ki”.
B: “sâlihlerden”.
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ِ ِِ
ﺎر ﺑِﺎ َْﻫﻠِ ۪ﻪ ٓ ٰاﻧ َ َﺲ ِﻣ ْﻦ َﺟﺎﻧ ِ ِ
ﻜ ُﺜٓﻮﺍ اِ ۪ﻧّ ٓﻲ
ﻮﺳﻰ ْ
ﺐ اﻟﻄ ُّﻮرِ ﻧ َ ً ۚ
اﻣ ُ
اﻻ ََﺟ َﻞ َو َﺳ َ
ﺎرﺍ ﻗَﺎ َل ﻻ َْﻫﻠﻪ ْ
ﻓَﻠَﻤَّﺎ ﻗَ ٰﻀﻰ ُﻣ َ
ﻮن ﴿ ﴾٢٩ﻓَﻠَﻤَّ ٓﺎ اَ ٰﺗﻴﻬَﺎ
ﺎرﺍ ﻟ َﻌَ ۪ﻠّ ٓﻲ ٰاﺗ۪ﻴﻜُ ْﻢ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ ﺑ ِ َﺨﺒَﺮٍ اَ ْو َﺟ ْﺬ َو ٍ ِﻣ َﻦ اﻟﻨَّﺎرِ ﻟ َﻌَﻠَّﻜُ ْﻢ ﺗ َ ْﺼﻄَﻠُ َ
ﺖ ﻧَ ً
ٰاﻧ َ ْﺴ ُ
ِ
اﻻ َﻳﻤ ِﻦ ﻓِﻲ ا ْﻟﺒ ْﻘﻌﺔِ ا ْﻟﻤﺒ ِ ِ
ي ِﻣﻦ َﺷﺎﻃِ ِﺊ ا ْﻟ َﻮ ِ
ِ
ﻮﺳٓﻰ اِ ۪ﻧّ ٓﻲ اَﻧَﺎ ّٰ
ﺍد ْ ْ َ
ُ َ ُ َ َ
ﻧُﻮد َ ْ
اﻪﻠﻟُ
ﺎرﻛَﺔ ﻣ َﻦ اﻟ َّﺸ َﺠ َﺮ اَ ْن ﻳَﺎ ُﻣ ٰ
ﺐ
ﺮﺍ َوﻟ َْﻢ ﻳُﻌَ ِّﻘ ْ ۜ
ﻴﻦ ۙ ﴿َ ﴾٣٠وﺍ َ ْن اَ ْﻟ ِﻖ َﻋ َﺼﺎ َك ۜ ﻓَﻠَﻤَّﺎ َرﺍٰ َﻫﺎ ﺗ َ ْﻬﺘَ ُّﺰ ﻛَﺎَﻧَّﻬَﺎ َﺟٓﺎ ٌّن َوﻟّٰﻰ ُﻣ ْﺪﺑ ِ ً
ب ا ْﻟﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ َ
َر ُّ
ﻚ ِﻣﻦ ْ ِ
ﻳﺎ ﻣﻮﺳٓﻰ اَ ْﻗ ِﺒ ْﻞ و َﻻ ﺗ َ َﺨ ۠ ِ
ﻚ ﻳ َ َﺪ َك ۪ﻓﻲ َﺟ ْﻴ ِﺒ َ
ﻴﻦ ﴿ُ ﴾٣١ا ْﺳﻠُ ْ
ﻚ ﺗ َ ْﺨ ُﺮ ْج ﺑ َ ْﻴ َ
ْ
اﻻٰﻣ ۪ﻨ َ
ﻒ اﻧ َّ َ َ
َ
ﻀ ٓﺎءَ
َ ُ ٰ
ِ
ﻚ ِﻣ َﻦ اﻟﺮَّ ْﻫ ِ
ﻚ اِﻟٰﻰ ﻓِ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن
ﻚ ﺑُ ْﺮ َﻫﺎﻧَﺎ ِن ِﻣ ْﻦ َرﺑّ ِ َ
ﺐ ﻓَ َﺬاﻧ ِ َ
ﺎﺣ َ
ﺍﺿ ُﻤ ْﻢ اِﻟ َْﻴ َ
ﻣ ْﻦ ﻏَ ْﻴﺮِ ُ ٓﺳﻮ ٍۘء َو ْ
ﻚ َﺟﻨَ َ
ب اِ ۪ﻧﻲ ﻗَﺘَ ْﻠ ِ
ِ ِ
ﻣﺎ ﻓَ ِ
ﺎف اَ ْن
ﻴﻦ ﴿ ﴾٣٢ﻗَ َ
ﺴﺎ ﻓَﺎ َ َﺧ ُ
ﺖ ﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ ﻧ َ ْﻔ ً
ُ
َو َﻣ َﻼ۬ﺋ ۪ﻪ ۜ اﻧ َّ ُﻬ ْﻢ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻗَ ْﻮ ً
ﺎﺳ ۪ﻘ َ
ﺎل َر ِّ ّ
ِ ِ
ِ
ﺎف
ون ُﻫ َﻮ اَ ْﻓ َﺼ ُﺢ ﻣ ۪ ّﻨﻲ ﻟ َﺴ ً
ﻳ َ ْﻘﺘُﻠُﻮ ِن ﴿َ ﴾٣٣وﺍ َ ۪ﺧﻲ ٰﻫ ُﺮ ُ
ﺎﻧﺎ ﻓَﺎ َْر ِﺳ ْﻠ ُﻪ َﻣﻌِ َﻲ رِ ْد ًءا ﻳُ َﺼ ّ ِﺪﻗُ ۪ﻨ ۘﻲ ا ۪ﻧّ ٓﻲ اَ َﺧ ُ
ﻜ َﻤﺎ
ﻮن اِﻟ َْﻴ ُ
ﻴﻚ َوﻧ َ ْﺠﻌَ ُﻞ ﻟ َ ُ
اَ ْن ﻳُﻜَ ّ ِﺬﺑُﻮ ِن ﴿ ﴾٣٤ﻗَ َ
ﻀ َﺪ َك ﺑِﺎ َ۪ﺧ َ
َﺎﻧﺎ ﻓَ َﻼ ﻳ َ ِﺼﻠ ُ َ
ﻜ َﻤﺎ ُﺳ ْﻠﻄ ً
ﺎل َﺳﻨَ ُﺸ ُّﺪ َﻋ ُ
ﻮﺳﻰ ﺑِﺎٰﻳَﺎﺗِﻨَﺎ ﺑ َ ِﻴﻨَ ٍ
ﺎت ﻗَﺎﻟُﻮﺍ
ﺑِﺎٰﻳَﺎﺗِﻨَﺎ ۚ اَ ْﻧﺘُ َﻤﺎ َو َﻣ ِﻦ اﺗَّـﺒَﻌَﻜُ َﻤﺎ ا ْﻟﻐَﺎﻟ ِ ُﺒ َ
ﻮن ﴿ ﴾٣٥ﻓَﻠَﻤَّﺎ َﺟٓﺎءَ ُﻫ ْﻢ ُﻣ ٰ
ّ
ﻮﺳﻰ َرﺑّ۪ٓﻲ
َﻣﺎ ٰﻫ َﺬٓا اِ َّﻻ ِﺳ ْﺤ ٌﺮ ُﻣ ْﻔﺘَﺮًى َو َﻣﺎ َﺳ ِﻤ ْﻌﻨَﺎ ﺑ ِ ٰﻬ َﺬا ۪ﻓ ٓﻲ ٰاﺑَٓﺎﺋِﻨَﺎ ْ
ﻴﻦ ﴿َ ﴾٣٦وﻗَ َ
اﻻ ََّو ۪ﻟ َ
ﺎل ُﻣ ٰ
ِ
ﻮن ﴿﴾٣٧
ﻮن ﻟ َُﻪ َﻋﺎﻗِﺒَﺔُ اﻟﺪَّارِۜ اِﻧ َّ ُﻪ َﻻ ﻳُ ْﻔﻠِ ُﺢ اﻟﻈ َّﺎﻟ ِ ُﻤ َ
اَ ْﻋﻠ َ ُﻢ ﺑ ِ َﻤ ْﻦ َﺟٓﺎءَ ﺑِﺎ ْﻟ ُﻬ ٰﺪى ﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪ ۪ه َو َﻣ ْﻦ ﺗَﻜُ ُ
ِ
ِ
ﺖ ﻟَ ُ ِ ِ ٍ
ﺎن َﻋﻠَﻰ اﻟ ۪ﻄّﻴ ِﻦ
ﺎﻣ ُ
َوﻗَﺎ َل ﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ ُن ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ ا ْﻟ َﻤ َﻸ ُ َﻣﺎ َﻋﻠِ ْﻤ ُ
۪ي ﻓَﺎ َْوﻗ ْﺪ ۪ﻟﻲ ﻳَﺎ َﻫ َ
ﻜ ْﻢ ﻣ ْﻦ اﻟٰﻪ ﻏَ ْﻴﺮ ۚ

ﺣﺎ ﻟ َﻌَ ۪ﻠّ ٓﻲ اَﻃ َّﻠِﻊ اِﻟٰٓﻰ اِﻟٰﻪِ ﻣﻮﺳﻰ َو ِﺍ ۪ﻧﻲ َﻻَﻇُﻨُّ ُﻪ ِﻣ َﻦ ا ْﻟﻜَ ِ
ﻓَ ْ ۪
ﺍﺳﺘَ ْﻜﺒَ َﺮ
ﺻ ْﺮ ً
ﺎذﺑ َ
ُ ٰ ۙ ّ
ُ
ﺎﺟﻌَ ْﻞ ﻟﻲ َ
۪ﻴﻦ ﴿َ ﴾٣٨و ْ
اﻻ َْر ِ
ﺎه َو ُﺟ ُﻨﻮد َ ُه
ُﻫ َﻮ َو ُﺟ ُﻨﻮدُ ُه ﻓِﻲ ْ
ض ﺑِﻐَ ْﻴﺮِ ا ْﻟ َﺤ ِّﻖ َوﻇَﻨُّٓﻮﺍ اَﻧ َّ ُﻬ ْﻢ اِﻟ َْﻴﻨَﺎ َﻻ ﻳُ ْﺮ َﺟ ُﻌ َ
ﻮن ﴿ ﴾٣٩ﻓَﺎ َ َﺧ ْﺬﻧ َ ُ
ِ
ِ
ﻒ ﻛَ َ ِ
ﻮن اِﻟ َﻰ
ﺎﻫ ْﻢ اَﺋِﻤَّﺔ ً ﻳ َ ْﺪ ُﻋ َ
ﺎﻧﻈ ُ ْﺮ ﻛَ ْﻴ َ
ﺎﻫ ْﻢ ﻓﻲ ا ْﻟﻴَ ِّﻢ ۚ ﻓَ ْ
ﺎن َﻋﺎﻗﺒَﺔُ اﻟﻈ َّﺎﻟ ۪ﻤ َ
ﻴﻦ ﴿َ ﴾٤٠و َﺟﻌَ ْﻠﻨَ ُ
ﻓَﻨَﺒَ ْﺬﻧ َ ُ
ﺎﻫ ْﻢ ۪ﻓﻲ ٰﻫ ِﺬهِ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ ﻟ َْﻌﻨَﺔ ً ۚ َو َ ْﻮمَ ا ْﻟ ِﻘ ٰﻴ َﻤﺔِ ُﻫ ْﻢ
اﻟﻨَّﺎرِۚ َو َ ْﻮمَ ا ْﻟ ِﻘ ٰﻴ َﻤﺔِ َﻻ ﻳُ ْﻨ َﺼ ُﺮ َ
ون ﴿َ ﴾٤١وﺍ َ ْﺗﺒَ ْﻌﻨَ ُ
ِﻣ َﻦ ا ْﻟ َﻤ ْﻘ ُﺒ ۪
ﻴﻦ ۟ ﴿﴾٤٢
ﻮﺣ َ
[3727] Meâl-i Şerîfi
Vaktâ ki Mûsâ artık eceli ödedi ve ehliyle yola çıktı, Tûr cânibinden bir
ateş hissetti. Ehline “durun” dedi, “ben bir ateş hissettim, ümid ederim
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ki size ondan bir haber getiririm veya o ateşten bir eksi, belki bir ocak
yakar ısınırsınız” (29). Derken ona varınca vâdinin sağ kıyısından o
mübarek bukʿada ağaçtan nidâ olundu, şöyle ki1: “Yâ Mûsâ, haberin
olsun Benim Ben Allah, Rabbü’l-âlemîn” (30). Ve2 şöyle: “Bırak asânı”.
Derken onu sanki bir çevik yılan (bir cânn)3 gibi ihtizaz ediyor görünce
öyle bir dönüp kaçtı ki arkasına bile4 bakmadı. “Yâ Mûsâ, yüzünü dön
ve korkma, çünkü sen âminîndensin (31). Elini koynuna sok çıksın
bembeyaz, bir5 âfetsiz, ve heybetten cenâhını kendine kavuştur. İşte bu
ikisi sana iki6 burhan, Rabbinden Firavun’a ve cemiyetine, çünkü onlar
fâsık bir kavim oldular” (32). Dedi: “Yâ Rabbi! Ben onlardan bir adam
öldürdüm, korkarım beni hemen öldürürler (33). Biraderim Hârûn ise
lisanca benden [3728] fesâhatlidir, beni tasdik eder bir muâvin olmak
üzere maiyyetimde ona da risalet ver. Doğrusu ben beni tekzib ederler
diye korkarım” (34). Buyurdu ki: “Biraderinle pazuna kuvvet vereceğiz
ve sizin için bir saltanat kuracağız da size erişemeyecekler. Âyetlerimiz
hakkı için siz ve size tâbiʿ olanlar gālib geleceksiniz (35). Vaktâ ki Mûsâ
bunun üzerine açık açık âyetlerimizle onlara vardı, “bu” dediler, “sırf
uydurma bir sihir, biz bunu evvelki atalarımızda dahi işitmedik” (36).
Mûsâ da “Rabbim daha iyi bilir” dedi, “tarafından hidâyetle gelen kim,
ve yurdun âkıbeti kimin olur. Doğrusu bu: Zâlimler felâh bulmaz” (37).
Firavun ise dedi ki: “Ey millet, ben sizin için benden başka bir tanrı
bilmiyorum, haydi7 benim için çamura ocağı yak da yâ Hâmân bana
bir kule yap, belki Mûsâ’nın tanrısına muttaliʿ olurum. Maʿamâfîh ben
onu her hâlde yalancılardan sanıyorum”8 (38). Hem de o ve askerleri
yeryüzünde haksızlıkla kibirlenmek istediler ve zannettiler9 ki onlar
bize iade olunmayacaklar (39). Biz de kendisini ve ordularını tuttuk
1
2
3
4
5
6
7
8
9

H: “ağaçtan şöyle nidâ olundu”.
H: “Hem”.
H, M ve B: “(bir cânn) bir çevik yılan”.
H +“dönüp”; B +“dönüp”.
H -“bir”.
H -“iki”.
B +“Hâmân”.
B -“Ma‘amâfîh ben onu her hâlde yalancılardan sanıyorum”.
H: “istemiş ve zannetmişlerdi”.
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da deryâya fırlatıverdik, şimdi bak o zâlimlerin âkıbeti nasıl oldu?
(40). Biz onları öyle baş kumandanlar yaptık ki ateşe davet ederler ve
kıyamet günü yardım1 olunmazlar (41). Hem kendilerine bu dünyada
arkalarından bir lânet yağdırmaktayız2 hem de kıyamet günü bunlar
pek menfurlardandırlar (42).
{اﻻ ََﺟ َﻞ
ْ ﻮﺳﻰ
َ  }ﻓَﻠَﻤَّﺎ ﻗَ ٰﻀﻰ ُﻣA Yek nazarda hangi eceli ödediği belli olmuyor
gibi ise de düşünülünce fazlasını ödediği ve hiçbir eceli kalmadığı
anlaşılır. Çünkü kerîm olan vaadine vefâ eder, eserler de buna delâlet
eylemektedir.3 Hatta bazılarında on sene daha fazla kaldığı rivayet
edilmiştir. {}و َﺳﺎرَ ﺑِﺎ َْﻫﻠِ ۪ﻪ
َ Ve ehliyle yürüdü; yola çıktı. A Nereye gidiyordu?
Bu beyan edilmiyor, bazıları Mısır’a demişler lâkin ﺎف اَ ْن ﻳ َ ْﻘﺘُﻠُﻮ ِن
ُ  اَ َﺧdemesi
4
buna münâfî görünür. Bazıları da Kudüs’e doğru demişler ki daha sâlim
ِ ِ  } ٰاﻧ َ َﺲ ِﻣ ْﻦ َﺟﺎﻧTûr cânibinden, yani
ve mânidar [3729] görünür. {ﺎرﺍ
ً َ ﺐ اﻟﻄ ُّﻮرِ ﻧ
dağ cihetinden bir ateş hissetti. A Dikkat olunursa bu ifade gayet sade ve
zâhir görünmekle beraber, işârâtında îzâha sığmayacak birçok derinlikler
vardır. Meselâ “if‘âl”den veya “müfâ‘ale”den olması muhtemil olan ٰاﻧ َ َﺲ
bir ihsas ifade etmekle beraber, kaba bir ihsâsın değil, üns ifade eden
ِ
derin ve insânî bir ihsâsın ifadesidir. Nitekim ﺪا
ً ’ﻓَﺎِ ْن ٰاﻧ َ ْﺴﺘُ ْﻢ ﻣ ْﻨﻬُ ْﻢ ُر ْﺷde [enNisâ 4/6] rüşd înâsı derin bir ihsastır. Şüphe yok ki “ehasse” denilmeyip
de “ânese” buyurulması bir letâfet-i mahsûsayı hâizdir.5 Bunu ancak
zevk takdir eder. ﺎرﺍ
ً َ ’ﻧdaki tenvînin tenkîrindeki garâib ve acâiblik de
öyle. {ٍ }ﻟ َﻌَ ۪ﻠّ ٓﻲ ٰاﺗ۪ﻴﻜُ ْﻢ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ ﺑ ِ َﺨﺒَﺮBelki ondan size bir haber getiririm A demek
ki yolda bir haber almaya muhtaç sıkıntılı bir vaziyette bulunuyorlardı,
bunu şu rivayetlerle îzah etmişlerdir:
1. Kış mevsimi ehliyle, malıyla çıkmış ve Şam mülûkünden hazeren
yolun gayrısını tutmuştu. Zevcesi hâmil idi, beriyyede gidiyor, yollarını
1
2
3

4
5

H: “mansur”.
H: “yağdırırız”.
Buhârî, Şehâdât, 29; Taberî, Câmiu’l-beyân, XIX, 568:
 ﻓﻘﺪﻣﺖ ﻓﺴﺄﻟﺖ، ﺣﱴ أﻗﺪم ﻋﻠﻰ ﺣﱪ اﻟﻌﺮب ﻓﺄﺳﺄﻟﻪ، ﻻ أدري: أي اﻷﺟﻠﲔ ﻗﻀﻰ ﻣﻮﺳﻰ؟ ﻗﻠﺖ: ﺳﺄﻟﲏ ﻳﻬﻮدي ﻣﻦ أﻫﻞ اﳊﲑة:ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ ﻗﺎل
. إن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إذا ﻗﺎل ﻓﻌﻞ، ﻗﻀﻰ أﻛﺜﺮﳘﺎ وأﻃﻴﺒﻬﻤﺎ: ﻓﻘﺎل،اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
B +“bu”.
H +“Ve”.
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bilmiyorlardı. Bu yürüyüş onu karanlık, soğuk, karlı bir gecede Tûr’un
sağına garb cânibine sevketmiş idi.1
2. Haremine gayretinden geceleyin refikleriyle buluşur, gündüz
ayrılırdı. Derken bir gün yolu şaşırdı, gece geldi çattı, derken haremini
ağrı tuttu. Çakmağını çaktı ateş almadı, bir de baktı uzaktan bir ateş
parlıyor, işte o vakit “durun!” dedi, “ben bir ateş hissettim, belki ondan
size bir haber getiririm.”2 {ِ }اَ ْو َﺟ ْﺬ َو ٍ ِﻣ َﻦ اﻟﻨَّﺎرyahut o ateşten bir eksi, ilh.
ِ
ِ ُ }ﻓَﻠَﻤَّ ٓﺎ اَ ٰﺗﻴﻬَﺎ ﻧDerken ona varınca nidâ olundu {ِاﻻ َﻳ َﻤﻦ
ِ
ِ
{ي
َ ﻮد
ْ ْ }ﻣ ْﻦ َﺷﺎﻃ ِﺊ ا ْﻟ َﻮﺍد
vâdinin sağ kıyısından A Mûsâ’ya [3730] nazaran sağ, yahut “eymen”
lafzının diğer mânasıyla: Vâdinin en meymenetli kıyısından ki اَْﻷَﻳْ َﻤ َﻦ
3
ِ
 ﻓَ ْﺎﻷَﻳْ َﻤﻦmüeddâsınca bi’l-işâre sağ demek olur. {ِﺎرﻛَﺔ
َ َ }ﻓﻲ ا ْﻟ ُﺒ ْﻘﻌَﺔِ ا ْﻟ ُﻤﺒO
mübarek buk‘ada.

“Buk‘a” yanındaki arazinin hey’etinden başka türlü olan kıt‘a-i arz
demektir. Mübarek olması Allah teâlâ’nın bilhassa âyât ve envârına
mazhar olması, yani risalet ve teklîmin burada husûle gelmesi hasebiyledir.
ِ Ağaçtan A nidâ olundu. Bu ağacı bazıları “unnab”, bazıları
{ِ }ﻣ َﻦ اﻟ َّﺸ َﺠ َﺮ
“semüre” (mugaylan dikeni nevinden bir bâdiye ağacı), bazıları “avsec”
yani “Sincan dikeni” veya “Mûsâ ağacı” denilen dikenli bir ağaç, bazıları
da “ulleyk” yani sarmaşık veya böğürtlen diye rivayet etmişlerdir.
Âlûsî diyor ki: “Bugünkü Tevrat’ta mezkur olan da ulleykadır.4 İşbu
1

2

3
4

Begavî, Meâlimü’t-Tenzîl, V, 265; Hâzin, Lübâbü’t-te’vîl, III, 201; Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, VII,
314:
 وأﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ اﻟﻄﺮﻳﻖ، وﻛﺎﻧﺖ أﻳﺎم اﻟﺸﺘﺎء، ﻓﺄذن ﻟﻪ ﻓﺨﺮج ﺑﺄﻫﻠﻪ وﻣﺎﻟﻪ،وذﻟﻚ أن ﻣﻮﺳﻰ اﺳﺘﺄذن ﺷﻌﻴﺒﺎ ﰲ اﻟﺮﺟﻮع ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻦ إﱃ ﻣﺼﺮ ﻟﺰﻳﺎرة واﻟﺪﺗﻪ وأﺧﺘﻪ
 ﻓﺄﳉﺄﻩ اﳌﺴﲑ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻄﻮر اﻟﻐﺮﰊ اﻷﳝﻦ ﰲ ﻟﻴﻠﺔ ﻣﻈﻠﻤﺔ ﻣﺜﻠﺠﺔ، ﻓﺴﺎر ﰲ اﻟﱪﻳﺔ ﻏﲑ ﻋﺎرف ﺑﻄﺮﻗﻬﺎ. ﻻ ﺗﺪري أﻟﻴﻼ أم ﺎرا، واﻣﺮأﺗﻪ ﰲ ﺳﻘﻤﻬﺎ،ﳐﺎﻓﺔ ﻣﻠﻮك اﻟﺸﺎم
. ﻓﻘﺪح زﻧﺪﻩ ﻓﻠﻢ ﻳﻮرﻩ، وأﺧﺬ اﻣﺮأﺗﻪ اﻟﻄﻠﻖ،ﺷﺪﻳﺪة اﻟﱪد
Sem ânî, Tefsîru’l-Kur’ân, thk. Yâsir b. İbrâhim - Guneym b. Abbâs, Riyad: Dâru’l-Vatan, 1418/1997;
Begavî, Meâlimü’t-Tenzîl, V, 265:
 أﺧﻄﺄ اﻟﻄﺮﻳﻖ؛ ﻷن اﻟﻈﻠﻤﺔ، ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﱵ أراد اﷲ ﻛﺮاﻣﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ، وﻳﻔﺎرﻗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎر، وﻛﺎن ﻳﺼﺤﺐ اﻟﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ،روي أن ﻣﻮﺳﻰ ﻛﺎن رﺟﻼ ﻏﻴﻮرا
 »آﻧﺲ ﻣﻦ: ﻓﻬﻮ ﻣﻌﲎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ، وﻛﺎن ﻧﻮرا وﱂ ﺗﻜﻦ ﻧﺎرا، ﰒ إﻧﻪ أﺑﺼﺮ ﻧﺎرا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻮر، واﻧﻘﻄﻊ ﻋﻦ اﻟﺮﻓﻘﺔ ﻓﺠﻌﻞ ﻳﻘﺪح اﻟﺰﻧﺪ ﻓﻼ ﻳﻮرى،اﺷﺘﺪت واﺷﺘﺪ اﻟﱪد
. أﺑﺼﺮ:ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻄﻮر ﻧﺎرا« أي
Buhârî, Müsâkāt, 2; Müslim, Eşribe, 124.
Âlûsî, Rûhu’l-meânî, X, 282:
 وﻋﻠﻰ. وﻋﻠﻰ ﻣﺎ روي ﻋﻦ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ واﻟﻜﻠﱯ ووﻫﺐ ﻋﻮﺳﺠﺔ، وﻋﻠﻰ ﻣﺎ روي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﲰﺮة،وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺠﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ روي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻋﻨﺎﺑﺎ
.ﻣﺎ روي ﻋﻦ ﻗﺘﺎدة وﻣﻘﺎﺗﻞ ﻋﻠﻴﻘﺔ وﻫﻮ اﳌﺬﻛﻮر ﰲ اﻟﺘﻮراة اﻟﻴﻮم
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ِ [ ِﻣﻦ اﻟ َّﺸﺠﺮ28/30], ’ﻣﻦ ﺷﺎﻃِ ِﺊden
bedel-i iştimâldir. Ağaç nidâ etti değil,
َ ْ ِ
َ َ
َ
ağaçtan nidâ olundu { }اَ ْنşöyle diye1:

{ﻴﻦ
ّٰ ﻮﺳٓﻰ اِ ۪ﻧّ ٓﻲ اَﻧَﺎ
َ ب ا ْﻟﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ
ُّ اﻪﻠﻟُ َر
ٰ  }ﻳَﺎ ُﻣYâ Mûsâ, hakikat Benim Ben Allah,
Rabbü’l-âlemîn. A Tâhâ Sûresi’nde ﻚ
َ ُّ اِ ۪ﻧّ ٓﻲ اَﻧَﺎ ۬ َرﺑ.ﻮﺳﻰ
ٰ [ ﻳَﺎ ُﻣ20/11-12] nidâ
ِ
ِ اﻪﻠﻟ َر
olundu. Tâsîn’de de ﻴﻦ
َ اَ ْن ﺑُﻮرِ َك َﻣ ْﻦ ﻓِﻲ اﻟﻨَّﺎرِ َو َﻣ ْﻦ َﺣ ْﻮﻟ َﻬَﺎ ۜ َو ُﺳ ْﺒ َﺤ
َ ب ا ْﻟﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ
ّ ّٰ ﺎن
[27/8] nidâ olundu diye geçmişti. İmam Fahreddin Râzî bu farkların
vechini anlatmak için der ki: “Bunların beyninde münâfat yoktur, Allah
teâlâ hepsini anlatmış ancak her sûrede o nidâ mazmûnunun bir kısmını
hikâye buyurmuştur.”2 Kâdî ile Ebussuud da “fark yalnız lafızdadır, asıl
murad olan mânada münâfat yoktur” demişler,3 bu ise Kur’an yalnız
mânayı hikâye etmiştir demek olacağından, “nidâ”nın bir lafız ve savt
ile değil, yalnız bir mânadan ibaret olduğunu zannettirebileceği gibi,
kıssanın üç sûrede tekrar edilmesinin vechini de îzah etmiyor. Hâlbuki
her birinde kıssa [3731] sırf bir tekrardan ibaret olmayıp diğerinde
söylenmeyen bir vech ile beyan edilmiş olduğundan Râzî’nin dediği gibi
“nidâ”nın müştemil olduğu mazmun da öyledir. Hepsinin zâhiri Mûsâ
aleyhisselâm’ın bir kelâm-ı lafzî işitmiş olmasıdır.

Burada Mu‘tezile demişlerdir ki: ِ  ِﻣ َﻦ اﻟ َّﺸ َﺠ َﺮsarâhatiyle Mûsâ
aleyhisselâm nidâyı şecereden işitmiştir. Ve bu nidâ ile mütekellim
olan da Allah teâlâ’dır. Hâlbuki Allah teâlâ bir cisimde olmaktan
münezzehtir. Demek ki Allah teâlâ’nın tekellümü ancak bir cisimde
kelâm halketmekledir. Buna karşı kelâm sıfatının kıdemine kāil olan
Ebû Mansûr Mâtüridî ve Mâverâünnehir Türk ulemâsı derler ki: Allah
teâlâ’nın Zâtı ile kāim olan kelâm-ı kadîm işitilmez, işitilen ancak ses ve
1
2

3

Yani “en” müfessiredir [Müellifin notu].
Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXIV, 593:
… »ﻧﻮدي: »ﻧﻮدي أن ﺑﻮرك ﻣﻦ ﰲ اﻟﻨﺎر وﻣﻦ ﺣﻮﳍﺎ« وﻗﺎل ﻫﺎﻫﻨﺎ »ﻧﻮدي… إﱐ أﻧﺎ اﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ« وﻗﺎل ﰲ ﻃﻪ: ﻗﺎل ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﻤﻞ:اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
.إﱐ أﻧﺎ رﺑﻚ« وﻻ ﻣﻨﺎﻓﺎة ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء ﻓﻬﻮ ﺗﻌﺎﱃ ذﻛﺮ اﻟﻜﻞ إﻻ أﻧﻪ ﺣﻜﻰ ﰲ ﻛﻞ ﺳﻮرة ﺑﻌﺾ ﻣﺎ اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ذﻟﻚ اﻟﻨﺪاء
Beyzâvî, Envârü’t-Tenzîl, IV, 177:
ِ »أَ ْن ﻳﺎ ﻣﻮﺳﻰ« أي ﻳﺎ ﻣﻮﺳﻰ »إِ ﱢﱐ أَﻧَﺎ اﻟﻠﱠﻪ ر ﱡ
. ﻫﺬا وإن ﺧﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﰲ ﻃﻪ واﻟﻨﻤﻞ ﻟﻔﻈﺎً ﻓﻬﻮ ﻃﺒﻘﻪ ﰲ اﳌﻘﺼﻮد،«ﲔ
َ ب اﻟْﻌﺎﻟَﻤ
ُ
َُ
Ebussuud, İrşâdü’l-akli’s-selîm, VI, 512:
ِ ﻒ ﻟﻔﻈﺎً ﻟِﻤﺎ ﰲ ﻃﻪ واﻟﻨ
.اﻓﻖ ﻟﻪ ﰲ اﻟ َْﻤﻌﲎ اﻟ ُْﻤﺮ ِاد
َ َ»أن ﻳﺎ ﻣﻮﺳﻰ إِ ّﱏ أَﻧَﺎ اﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ« وﻫﺬا وإ ْن ﺧﺎﻟ
ٌ ﱠﻤﻞ ﻟﻜﻨﱠﻪ ﻣﻮ
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hurûftur. Ve işte ağaçta yaratılan ve ondan1 işitilen odur. Ebu’l-Hasen
Eş‘arî de demiştir ki: Cisim ve araz olmayan Zâtının görülmesi mümkin
olduğu gibi, harf ve savt olmayan kelâm-ı nefsînin de mesmû‘ olması
mümkindir.2 İmâm-ı Gazzâlî de bunu teyid eylemiştir. Sûfiyyeden
bazıları da demiştir ki: Savt ile kelâm-ı lafzîyi işitti ve bu, Hak celle ve
alâ’nın hikmeti muktezâsınca dilediği mezâhirden birinde zuhûrundan
sonra oldu. Öyle ki Sübhânehu ve teâlâ zuhûruyla beraber yine ıtlâkı
üzere -hattâ ıtlak kaydından bile- bâkī idi. Hadîs-i sahîhte vârid olmuştur
ki:3 Allah teâlâ, yevm-i kıyâmette kullarına bir surette tecellî edecek,
“Ben Rabbinizim” diyecek de tanımayacaklar. Sonra diğer bir surette
tecellî edecek o vakit tanıyacaklar.4 Fakat o zaman böyle zuhur olsa idi
ﻚ bilâhare mîkātta
 ileﻟ َْﻦ ﺗ َ ٰﺮ ۪ﻨﻲ  talebine hâcet görmez veyaاَرِ ۪ﻧ ٓﻲ اَ ْﻧﻈ ُ ْﺮ اِﻟ َْﻴ َ
ﻘﺎ karşılanmaz veya
] [el-A râf 7/143ﻓَﻠَﻤَّﺎ ﺗ َ َﺠﻠّٰﻰ َرﺑُّ ُﻪ ﻟ ِ ْﻠ َﺠﺒَ ِﻞ َﺟﻌَﻠ َ ُﻪ د َ ًّ
ﺻﻌِ ً
ﻛﺎ َو َﺧﺮَّ ُﻣ ٰ
ﻮﺳﻰ َ
tecellîsi daha o zaman olmuş olurdu.
Hasan-ı Basrî Hazretleri “Mûsâ aleyhisselâm’a nidâ-yı vahy ile nidâ
ِ
ﻮﺣﻰ olundu
ﺎﺳﺘَ ِﻤ ْـﻊ ﻟ َﻤﺎ ﻳُ ٰ
 [Tâhâ 20/13] buna delildir” demiş, cumhûr-ıﻓَ ْ
[3732] ulemâ buna râzı olmamış; “Allah teâlâ ona vâsıtasız kelâm söyledi,
ﻴﻤﺎ buna delil
َ ’dir [en-Nisâ 4/164]. Zira vahy olsa idiوﻛَﻠ َّﻢَ ّٰ
ﻮﺳﻰ ﺗ َ ْﻜ ۪ﻠ ً
اﻪﻠﻟُ ُﻣ ٰ
H: “onda”.
Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXIV, 593. Krş. Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXIV, 492:
اﺣﺘﺠﺖ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﳍﻢ إن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﺘﻜﻠﻢ ﺑﻜﻼم ﳜﻠﻘﻪ ﰲ ﺟﺴﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﻣﻦ اﻟﺸﺠﺮة ﻓﺈن ﻫﺬا ﺻﺮﻳﺢ ﰲ أن ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﲰﻊ اﻟﻨﺪاء ﻣﻦ اﻟﺸﺠﺮة
واﳌﺘﻜﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻨﺪاء ﻫﻮ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﻫﻮ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻨﺰﻩ أن ﻳﻜﻮن ﰲ ﺟﺴﻢ ﻓﺜﺒﺖ أﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ إﳕﺎ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﲞﻠﻖ اﻟﻜﻼم ﰲ ﺟﺴﻢ .أﺟﺎب اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﺑﻘﺪم اﻟﻜﻼم ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻟﻨﺎ
ﻣﺬﻫﺒﺎن اﻷول :ﻗﻮل أﰊ ﻣﻨﺼﻮر اﳌﺎﺗﺮﻳﺪي وأﺋﻤﺔ ﻣﺎ وراء اﻟﻨﻬﺮ وﻫﻮ أن اﻟﻜﻼم اﻟﻘﺪﱘ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺬات اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻏﲑ ﻣﺴﻤﻮع إﳕﺎ اﳌﺴﻤﻮع ﻫﻮ اﻟﺼﻮت واﳊﺮف وذﻟﻚ
ﻛﺎن ﳐﻠﻮﻗﺎ ﰲ اﻟﺸﺠﺮة وﻣﺴﻤﻮﻋﺎ ﻣﻨﻬﺎ ،وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ زال اﻟﺴﺆال .اﻟﺜﺎﱐ :ﻗﻮل أﰊ اﳊﺴﻦ اﻷﺷﻌﺮي وﻫﻮ أن اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﲝﺮف وﻻ ﺻﻮت ﳝﻜﻦ أن
ﻳﻜﻮن ﻣﺴﻤﻮﻋﺎ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﺬات اﻟﱵ ﻟﻴﺴﺖ ﲜﺴﻢ وﻻ ﻋﺮض ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺋﻴﺔ.
Buhârî, Rikāk, 52:
ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة ﻗﺎل :ﻗﺎل أﻧﺎس :ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ،ﻫﻞ ﻧﺮى رﺑﻨﺎ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ؟ ﻓﻘﺎل :ﻫﻞ ﺗﻀﺎرون ﰲ اﻟﺸﻤﺲ ﻟﻴﺲ دو ﺎ ﺳﺤﺎب .ﻗﺎﻟﻮا :ﻻ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ،ﻗﺎل:
ﻫﻞ ﺗﻀﺎرون ﰲ اﻟﻘﻤﺮ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺒﺪر ﻟﻴﺲ دوﻧﻪ ﺳﺤﺎب .ﻗﺎﻟﻮا :ﻻ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ،ﻗﺎل» :ﻓﺈﻧﻜﻢ ﺗﺮوﻧﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻛﺬﻟﻚ ،ﳚﻤﻊ اﷲ اﻟﻨﺎس ،ﻓﻴﻘﻮل :ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﻌﺒﺪ ﺷﻴﺌﺎ
ﻓﻠﻴﺘﺒﻌﻪ ،ﻓﻴﺘﺒﻊ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﻌﺒﺪ اﻟﺸﻤﺲ ،وﻳﺘﺒﻊ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﻌﺒﺪ اﻟﻘﻤﺮ ،وﻳﺘﺒﻊ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﻌﺒﺪ اﻟﻄﻮاﻏﻴﺖ ،وﺗﺒﻘﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﻘﻮﻫﺎ ،ﻓﻴﺄﺗﻴﻬﻢ اﷲ ﰲ ﻏﲑ اﻟﺼﻮرة
اﻟﱵ ﻳﻌﺮﻓﻮن ،ﻓﻴﻘﻮل :أﻧﺎ رﺑﻜﻢ ،ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن :ﻧﻌﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻨﻚ ،ﻫﺬا ﻣﻜﺎﻧﻨﺎ ﺣﱴ ﻳﺄﺗﻴﻨﺎ رﺑﻨﺎ ،ﻓﺈذا أﺗﺎﻧﺎ رﺑﻨﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎﻩ ،ﻓﻴﺄﺗﻴﻬﻢ اﷲ ﰲ اﻟﺼﻮرة اﻟﱵ ﻳﻌﺮﻓﻮن ،ﻓﻴﻘﻮل :أﻧﺎ رﺑﻜﻢ،
ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن :أﻧﺖ رﺑﻨﺎ ﻓﻴﺘﺒﻌﻮﻧﻪ.«...
Âlûsî, Rûhu’l-meânî, X, 283:
وذﻫﺐ اﻟﺸﻴﺦ اﻷﺷﻌﺮي ،واﻹﻣﺎم اﻟﻐﺰاﱄ إﱃ أﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﲰﻊ ﻛﻼﻣﻪ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﻘﺪﱘ ﺑﻼ ﺻﻮت وﻻ ﺣﺮف ،وﻫﺬا ﻛﻤﺎ ﺗﺮى ذاﺗﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺑﻼ ﻛﻴﻒ
وﻻ ﻛﻢ ،وذﻛﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎرﻓﲔ أﻧﻪ إﳕﺎ ﲰﻊ ﻛﻼﻣﻪ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﻠﻔﻈﻲ ﺑﺼﻮت وﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮرﻩ ﻋﺰ وﺟﻞ ﲟﺎ ﺷﺎء ﻣﻦ اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﱵ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ اﳊﻜﻤﺔ وﻫﻮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﻊ
ﻇﻬﻮرﻩ ﺗﻌﺎﱃ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎق ﻋﻠﻰ إﻃﻼﻗﻪ ﺣﱴ ﻋﻦ ﻗﻴﺪ اﻹﻃﻼق ،وﻗﺪ ﺟﺎء ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺢ أﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻟﻌﺒﺎدﻩ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﰲ ﺻﻮرة ،ﻓﻴﻘﻮل :أﻧﺎ رﺑﻜﻢ ﻓﻴﻨﻜﺮوﻧﻪ ﰒ
ﻳﺘﺠﻠﻰ ﳍﻢ ﺑﺄﺧﺮى ﻓﻴﻌﺮﻓﻮﻧﻪ .واﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﺻﻔﺎﺗﻪ ﻣﻦ وراء ﺣﺠﺐ اﻟﻌﺰة واﻟﻌﻈﻤﺔ واﳉﻼل ﻓﻼ ﳛﺪﺛﻦ اﻟﻔﻜﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ وﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﲝﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال.
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enbiyâ arasında Kelîm isminin Hazret-i Mûsâ’ya ihtisâsı olmazdı. ﺎﺳﺘَ ِﻤ ْـﻊ
ْ َﻓ
1
ِ
ﻮﺣﻰ
ٰ ُ ﻟ َﻤﺎ ﻳda vahy ile değil, sarih kelâm ile söylenmiştir” demişlerdir.
ِ ّٰ ﺎن ﻟِﺒ َﺸﺮٍ اَن ﻳﻜَﻠِّﻤﻪ
ٍ ئ ِﺣ َﺠ
Fakat burada ﺎب اَ ْو ﻳُ ْﺮ ِﺳ َﻞ
ِ۬ ﻴﺎ اَ ْو ِﻣ ْﻦ َو َرٓﺍ
ً اﻪﻠﻟُ ا َّﻻ َو ْﺣ
َُ ُ ْ
َ َ ََو َﻣﺎ ﻛ
2
ِ ٓﻮﺣﻲ ﺑِـﺎِ ْذﻧ ِ ۪ﻪ ﻣﺎ ﻳ َﺸ
ِ
ﻴﻢ
ً [ رَ ُﺳeş-Şûrâ 42/51] âyetini unutmamak
ٌ ﺎء ۜ اﻧَّﻪُ َﻋﻠِ ٌّﻲ َﺣ ۪ﻜ
َ ﻮﻻ ﻓَ ُﻴ
ُ َ َ
lâzım gelir. Zira diğer müfessirîn de Mûsâ’ya olan teklîmin burada “illâ
vahyen” kısmında dâhil olduğunu söylemişlerdir. Şu hâlde Hasan-ı Basrî
Hazretleri’nin murâdı da bu olmak lâzım gelir. Çünkü bu âyette vahiy
resul irsâliyle olan “îhâ”ya mukabil zikredildiğinden bilâ-vâsıta vahiy
demektir. Bu da yalnız ilkā-yı mâna ile olabileceği gibi ilkā-yı lafz ile
dahi olabilir ve işte Mûsâ’ya da böyle olmuştur {}وﺍ َ ْن اَ ْﻟ ِﻖ َﻋ َﺼﺎ َك
َ A ﻮﺳﻰ
ٰ اَ ْن ﻳَﺎ ُﻣ
üzerine ma‘tuf, yani bir de şöyle nidâ olundu: “Bırak o asânı” {}ﻓَﻠَﻤَّﺎ َر ٰﺍ َﻫﺎ
A bu gibi “fâ”lara fasîha denilir, hâl delâletiyle hazf olunmuş cümleleri
iş‘âr eder ki, “bunun üzerine bıraktı, bırakınca sanki bir yılan imiş gibi
ihtizâza başladı, öyle ihtizaz ediyor görünce” demektir.

ِ ْ ﻚ ِﻣﻦ
{ﻴﻦ
۠ ْ ﻮﺳٓﻰ اَ ْﻗ ِﺒ ْﻞ َو َﻻ ﺗ َ َﺨ
َ َّ ﻒ اِﻧ
َ
َ اﻻٰﻣ ۪ﻨ
ٰ  }ﻳَﺎ ُﻣA Bu cümlede bir kavil
mukadderdir. Yani böyle denildi çünkü Tâsîn’de geçtiği üzere ﺎف
ُ َﻻ ﻳ َ َﺨ
ي ا ْﻟ ُﻤ ْﺮ َﺳﻠُﻮن
َ }ﺟ ْﻴ ِﺒ
َّ ’ﻟ َ َﺪdur [27/10]. {ﻚ
َ A “Ceyb” esasen gömleğin, cübbenin
baş tarafındaki açıklığa denir ki, “koyun” tâbir ettiğimiz yaka açığıdır.
Bildiğimiz ceybe ıtlâkı sonradan müvelleddir3. ﻚ
َ ﺎﺣ
َ ﺍﺿ ُﻤ ْﻢ اِﻟ َْﻴ
ْ }و
َ َﻚ َﺟﻨ
َ
ِ
ِ  ﻣ َﻦ اﻟﺮَّ ْﻫVe korkudan cenâhını kendine kavuştur. A “Cenah”tan
{ﺐ
murad iki koldur. Bu emir iki mânayı iş‘âr eder: Birisi “bu makamda
mehâbetten korkup kaçma da kollarını kavuşturup emre âmâde dur”,

1

2

3

Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXIV, 594. Krş. Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, VIII, 302:
 »ﻓﺎﺳﺘﻤﻊ ﳌﺎ ﻳﻮﺣﻰ« ﻗﺎل اﳉﻤﻬﻮر إن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻦ:ﻗﺎل اﳊﺴﻦ إن ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﻮدي ﻧﺪاء اﻟﻮﺣﻲ ﻻ ﻧﺪاء اﻟﻜﻼم واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
 »ﻓﺎﺳﺘﻤﻊ ﳌﺎ: وأﻣﺎ اﻟﺬي ﲤﺴﻚ ﺑﻪ اﳊﺴﻦ ﻓﻀﻌﻴﻒ ﻷن ﻗﻮﻟﻪ،( وﺳﺎﺋﺮ اﻵﻳﺎت١٦٤/٤  »وﻛﻠﻢ اﷲ ﻣﻮﺳﻰ ﺗﻜﻠﻴﻤﺎ« )اﻟﻨﺴﺎء:ﻏﲑ واﺳﻄﺔ واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
 »ﻓﺎﺳﺘﻤﻊ:ﻳﻮﺣﻰ« ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﺎﻟﻮﺣﻲ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻮﺣﻲ ﻻﻧﺘﻬﻰ آﺧﺮ اﻷﻣﺮ إﱃ ﻛﻼم ﻳﺴﻤﻌﻪ اﳌﻜﻠﻒ ﻻ ﺑﺎﻟﻮﺣﻲ وإﻻ ﻟﺰم اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺑﻞ اﳌﺮاد ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ
.ﳌﺎ ﻳﻮﺣﻰ« وﺻﻴﺘﻪ ﺑﺄن ﻳﺘﺸﺪد ﰲ اﻷﻣﻮر اﻟﱵ ﺗﺼﻞ إﻟﻴﻪ ﰲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺰﻣﺎن ﺑﺎﻟﻮﺣﻲ
Âlûsî, Rûhu’l-meânî, X, 283:
 إﻧﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻧﺎدى ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﺪاء اﻟﻮﺣﻲ ﻻ ﻧﺪاء اﻟﻜﻼم وﱂ ﻳﺮﺗﺾ ذﻟﻚ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻷﻋﻼم ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﳐﺎﻟﻔﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮ وأﻧﻪ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ:وﻗﺎل اﳊﺴﻦ
... ووﺟﻪ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪ ﲰﻊ ﻛﻼﻣﻪ ﺗﻌﺎﱃ اﻷزﱄ ﺑﻼ ﺣﺮف وﻻ ﺻﻮت ﻇﺎﻫﺮ،ﻋﻠﻴﻪ وﺟﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻜﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم
“Bununla beraber hiçbir beşer için kābil değildir ki Allah ona başka suretle kelâm söylesin, ancak vahyile
veya bir hicab arkasından veyahut bir resul gönderip de izniyle ona dilediğini vahyettirmesi müstesnâ.
Çünkü O çok yüksek, çok hakîmdir.”
B: “müevveldir”.

Hak Dini Kur’an Dili

ikincisi “herhangi bir korku vaziyetinde de kaçma, etrafını derle topla,
celâdet [3733] göster” demek olabilir. {ﻚ
َ ِ  }ﻓَ َﺬاﻧİşte bu ikisi A Asâ ile yed-i
beyzâ ki birisi korkutur, birisi tenvir ve tergīb eder. {َﺎﻧﺎ
ً }وﻧ َ ْﺠﻌَ ُﻞ ﻟَﻜُﻤَﺎ ُﺳ ْﻠﻄ
َ
Ve sizin için bir saltanat bahşedeceğiz A yani büyük bir tasallut ve
galebe kuvveti vereceğiz de {ﻮن اِﻟ َْﻴﻜُ َﻤﺎ
َ ُ }ﻓَ َﻼ ﻳ َ ِﺼﻠikinize de erişemeyecekler
A ne el uzatabilecekler ne de mânen ve maddeten, ilmen ve hücceten
ka‘bınıza yetişebilecekler ilh...
{ }ﺑِﺎٰﻳَﺎﺗِﻨَﺎÂyetlerimiz hakkı için A mucizelerimiz ve bilhâssa o iki
mucize sayesinde { }اَ ْﻧ ُﺘ َﻤﺎ َو َﻣ ِﻦ اﺗَّـﺒَﻌَﻜُ َﻤﺎsiz ve size tâbi‘ olanlar {ﻮن
َ  }ا ْﻟﻐَﺎﻟ ِ ُﺒgālib
geleceksiniz A demek yalnız kendileri değil, kendilerine tâbi‘ olanlar da
gālib gelecekler. { }ﻗَﺎﻟُﻮﺍ َﻣﺎ ٰﻫ َﺬاBu, dediler A yani senin âyet diye getirdiğin
başka değil { }اِ َّﻻ ِﺳ ْﺤ ٌﺮ ُﻣ ْﻔ َ ًىuydurma bir sihir A yani eskiden mâlum
olmayıp yeni îcad olunmuş bir sihir, yahut hiç asl u esası olmayıp
mücerred göz boyama kabîlinden olan bir sihir veya Allah’a iftira edilen
bir sihir, şimdiye kadar içimizde görülmediği gibi {}و َﻣﺎ َﺳ ِﻤ ْﻌﻨَﺎ ِ ٰ َﺬا
َ biz
bunu -böyle bir sihri- veya bu davayı {َ اﻻ ََّو ۪ﻟ
ْ  } ۪ ٓ ٰاﺑَٓﺎﺋِﻨَﺎeski atalarımızda

dahi işitmedik. A Demek ki yeni muvaffakıyetler yeni âyetlerle husûle
geliyor, hakikaten nâfi‘ olan şeyleri eskiden yoktur diye reddedenler
mahrum kalıyor. Onun için onların “sihr-i müfterâ” demelerine karşı
{ ٰ }وﻗَﺎ َل ُﻣﻮ
َ Mûsâ da şöyle dedi: { }رَ ۪ٓ ّ اَ ْﻋﻠ َ ُﻢRabbim daha iyi bilir َ}ﺑِﻤَ ْﻦ َﺟٓﺎء
{ ﺑِﺎ ْﻟ ُﻬ ٰﺪى ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪ ۪هnezdinden hidâyetle gelen [3734] kim ُﻮن ﻟ َُﻪ َﻋﺎﻗِﺒَﺔ
ُ ُ}و َﻣ ْﻦ ﺗَﻜ
َ
ِ{ اﻟﺪَّارve yurdun âkıbeti kimin olacak A yani bu dünya yurdunun sonunda
hayırlı âkıbet kimin olacak, âkıbetin iyisi de olur kötüsü de. Nitekim
1
ِ
اﻟﺴٓﻮﺍٰى
َ َ[ ﺛُﻢَّ ﻛer-Rûm 30/10] buyurulmuştur, fakat
َ ﺎن َﻋﺎﻗﺒَﺔ َ اﻟ َّ۪ﺬ
ُّ ﻳﻦ اَ َﺳٓﺎ ُؤا
ekseriya َ [ َوﺍ ْﻟﻌَﺎﻗِﺒَﺔُ ﻟ ِ ْﻠ ُﻤﺘ َّ ۪ﻘel-Kasas 28/83] gibi lâm ile kullanıldığı zaman

hayırlısı demek olur. Burada da ُ ﻟ َﻪkaydıyla hayra işaret olunmuştur.
{ﻮن
َ  }اِﻧ َّ ُﻪ َﻻ ﻳُ ْﻔﻠِ ُﺢ اﻟﻈ َّﺎﻟ ِ ُﻤHakikat bu: Zâlimler felah bulmaz A zulüm, haksızlık
edenler murâda eremez; Hakk’ın âyatını, burhanlarını uydurma sihirdir
diye reddedenlerin haksız zâlimler olduğunda ise şüphe yoktur.

1

“Sonra o fenalık yapanların âkıbeti en fenası oldu…”
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{ﺎل ﻓِ ْﺮ َﻋ ْﻮ ُن
َ َ}وﻗ
َ Firavun ise -bak ne zâlim, cemiyetini toplayıp da- dedi
ki {ُ  }ﻳَٓﺎ اَ ُّ َﺎ ا ْﻟ َﻤ َﻸey millet: ey şu gözler dolduran cemaat {ٍﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ اِﻟٰﻪ
ُ َﺖ ﻟ
ُ َﻣﺎ َﻋﻠِ ْﻤ
 }ﻏَ ْ ۪يben sizin için benden başka bir ilâh bilmiyorum. A Pekâlâ bilir ki
şu halkı yaratan kendisi değildir, kendisini de bir yaratan vardır. Lâkin
ulûhiyet yalnız O’nun hakkı olduğunu tanımıyor, halk ve ulûhiyet
mefhumlarına haksızlık ediyor; hukuk ve teşrî‘ kendi vaz‘ u iradesinden
ibaret imiş, ne irade ederse olurmuş, hükm ü hükûmetini nakzedebilecek
mâfevk bir kuvvet yokmuş gibi gösteriyor. Binâen‘aleyh nâs onun
hükûmetine itaatten başka bir şey tanımasın, hep onu sevsin, hep ondan
korksun, hep ona kul olsun, ona tapsın istiyor. Hem mâbudluk iddia
ediyor hem “sizin için benden başka bir ilâh bilmiyorum” diyor. İlk
önce “yoktur” demiyor, “bilmiyorum” diye insaflı görünmek istiyor ve
göklerin yerin rabbi güya semâyı rasad etmekle görünmesi lâzım gelen
bir cisim ve cismânî imiş gibi tevehhüm ettirerek halka karşı ilm ü fen
yolundan bir desîse yapmak üzere de diyor ki:
ِ
[3735] {ِﺎن َﻋﻠَﻰ اﻟ ۪ﻄّﻴﻦ
ُ ﺎﻣ
َ َ }ﻓَﺎ َْوﻗ ْﺪ ۪ﻟﻲ ﻳَﺎ ﻫŞimdi bir ocak yak benim için
çamura da ya Hâmân A “tuğla pişir” demeyip bu tâbiri kullanması,
kerpici pişirip tuğla yapmayı ibtidâ Firavun düşünmüş olduğundan bu
۪ ْ َ }ﻓHemen bana bir
suretle sanatı tâlim eylemiş deniliyor. {ﺣﺎ
ً ﺻ ْﺮ
َ ﺎﺟﻌَ ْﻞ ﻟﻲ
kule yap A semâyı tarassud edecek bir rasad kulesi binâ et ِ}ﻟ َﻌَ ۪ﻠّ ٓﻲ اَﻃ َّﻠِ ُﻊ اِﻟٰٓﻰ اِﻟٰﻪ
ِ َ}و ِﺍ ۪ﻧﻲ َﻻَﻇُﻨُّ ُﻪ ِﻣ َﻦ ا ْﻟﻜ
{ﻮﺳﻰ
َ ﺎذﺑ
ّ َ
ٰ  ُﻣbelki çıkar Mûsâ’nın ilâhına muttali‘ olurum {۪ﻴﻦ
ma‘amâfîh ben onu her hâlde yalancılardan zannediyorum. A Yani
Rabbü’l-âlemîn tarafından peygamberlik davasında yalancı olduğunu
zannediyor ise de, her ihtimâle karşı güya ilm ü fen dairesinde bilfiil
taharriyât yaparak o yalanı meydana çıkaracak ve şayet onun ilâhını
bulursa güya onun da hakkından gelecek imiş gibi görünmek istiyor.
Bazıları bunun sade bir laftan ibaret kaldığını ve öyle bir kule ile göğe
çıkmaya çalışmanın gayr-i ma‘kūl olduğunu söylemişlerse1 de diğer
taraftan böyle bir kulenin yapılıp yıkıldığını nakletmişlerdir.
1

M ve B: “söylemişler”.
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ِ اﻻ َْر
{ض ﺑِﻐَ ْﻴﺮِ ا ْﻟ َﺤ ِّﻖ
ْ ﺍﺳﺘَ ْﻜﺒَ َﺮ ُﻫ َﻮ َو ُﺟ ُﻨﻮدُ ُه ﻓِﻲ
َ Hem o, ordularıyla yeryüzünde
ْ }و
bi-gayr-i hak daha kibirlenmek istedi A “bilmiyorum” demekle
kalmadı, Şu‘âra’da1 geçtiği üzere Mûsâ’ya ﻚ
َ َّ ت اِﻟ ًٰﻬﺎ ﻏَ ْﻴﺮ۪ي َﻻ َْﺟﻌَﻠَﻨ
َ ﻟ َِﺌ ِﻦ اﺗ َّ َﺨ ْﺬ
ِ
ﻴﻦ
َ [ ﻣ َﻦ ا ْﻟﻤَ ْﺴ ُﺠﻮ ۪ﻧ26/29] dedi, Nâzi‘ât’ta geleceği üzere mahşerini toplayıp
اﻻ َْﻋﻠٰﻰ
ْ [ اَﻧَﺎ ۬ َرﺑُّﻜُ ُﻢ79/24]2 diye bağırdı {ﻮن
َ }وﻇَﻨُّٓﻮﺍ اَﻧ َّ ُﻬ ْﻢ اِﻟ َْﻴﻨَﺎ َﻻ ﻳُ ْﺮ َﺟ ُﻌ
َ ve zannettiler
ki onlar yakalanıp da Bize getirilmeyecekler {ﺎه َو ُﺟ ُﻨﻮدَ ُه
ُ َ  }ﻓَﺎ َ َﺧ ْﺬﻧBiz de onu
ve ordularını tuttuk da {ِﺎﻫ ْﻢ ﻓِﻲ ا ْﻟﻴَﻢ
ُ َ  }ﻓَﻨَﺒَ ْﺬﻧderyâya fırlatıverdik. [3736]
ّ
ِ
ِ َ َﻒ ﻛ
{ﻴﻦ
َ ﺎﻧﻈ ُ ْﺮ ﻛَ ْﻴ
ْ َ }ﻓŞimdi bak o zâlimlerin âkıbeti nasıl oldu?
َ ﺎن َﻋﺎﻗﺒَﺔُ اﻟﻈ َّﺎﻟ ۪ﻤ
ِ
{ً ﺎﻫ ْﻢ اَﺋﻤَّﺔ
َ Biz onları öyle öncüller, öyle başkumandanlar yaptık ki
ُ َ}و َﺟﻌَ ْﻠﻨ
ِ
{ِﻮن اﻟ َﻰ اﻟﻨَّﺎر
َ  }ﻳ َ ْﺪ ُﻋateşe çağırırlar A cehenneme götürecek fiillere davet
ederler {ون
َ }و َ ْﻮمَ ا ْﻟ ِﻘ ٰﻴ َﻤﺔِ َﻻ ﻳُ ْﻨ َﺼ ُﺮ
َ de kıyamet günü nusret olunmazlar. ﺎﻫ ْﻢ
َ
ُ َ}وﺍ َ ْﺗﺒَ ْﻌﻨ
ِ
ِ
۪
{ً  ﻓﻲ ٰﻫﺬه اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ ﻟ َْﻌﻨَﺔHem bu dünyada arkalarına bir lânet takmışızdır. A
۪ }و َ ْﻮمَ ا ْﻟ ِﻘ ٰﻴ َﻤﺔِ ُﻫ ْﻢ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ َﻤ ْﻘ ُﺒ
Allah’ın ve melâikenin ve nâsın lânetleri {ﻴﻦ
َ hem
َ ﻮﺣ
de kıyamet günü onlar o çirkin, menfur, matrudlardandırlar. A Çünkü
tekebbür yalnız Allah’ın hakkıdır. Bir hadîs-i kudsîde “kibriyâ Benim
ridâm, azamet izârımdır. Her kim bunlardan birisinde bana nizâ‘ ederse
Ben onu ateşe koyarım” buyurulmuştur.3 Onun için ondan başkasının
istikbârı bi-gayr-i hak istikbardır.
Gelelim kıssadan hisseye:

ِ
ِ َّ اﻻُو۫ﻟٰﻰ ﺑ َ َﺼٓﺎﺋ ِ َﺮ ﻟِﻠﻨ
ﺎس َو ُﻫ ًﺪى
ْ ون
َ ﺎب ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﻣٓﺎ اَ ْﻫﻠَ ْﻜﻨَﺎ ا ْﻟ ُﻘ ُﺮ
َ َﻮﺳﻰ ا ْﻟﻜﺘ
َ َوﻟَﻘَ ْﺪ ٰاﺗ َ ْﻴﻨَﺎ ُﻣ
ِ
ِ ِ ﺖ ﺑ ِ َﺠﺎﻧ
اﻻ َْﻣ َﺮ
ْ ﻮﺳﻰ
َ َﺐ ا ْﻟﻐَ ْﺮﺑ ِ ّ ِﻲ اِ ْذ ﻗ
َ ﴾ َو َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ٤٣﴿ ون
َ َو َر ْﺣ َﻤﺔ ً ﻟ َﻌَﻠ َُّﻬ ْﻢ ﻳَﺘَ َﺬכ َُّﺮ
َ ﻀ ْﻴﻨَ ٓﺎ اﻟٰﻰ ُﻣ
ِ َ وﻣﺎ ﻛُﻨ
ِ
ﺖ ﺛَﺎوِ ًﺎ
َ َﺎو َل َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ُﻢ ا ْﻟ ُﻌ ُﻤ ُﺮ ۚ َو َﻣﺎ ﻛُ ْﻨ
ْ َ َ
ً ﴾ َو ٰﻟ ِﻜﻨَّٓﺎ اَ ْﻧ َﺸ ْﺄﻧَﺎ ﻗُ ُﺮ٤٤﴿ ۙ ﻳﻦ
َ وﻧﺎ ﻓَﺘَﻄ
َ ﺖ ﻣ َﻦ اﻟ َّﺸﺎﻫ ۪ﺪ

ِ ِ ﺖ ﺑ ِ َﺠﺎﻧ
ﺐ اﻟﻄ ُّﻮرِ اِ ْذ
َ ﴾ َو َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ٤٥﴿ ﻴﻦ
َ ۪ﻓ ٓﻲ اَ ْﻫ ِﻞ َﻣ ْﺪﻳ َ َﻦ ﺗ َ ْﺘﻠُﻮﺍ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ٰاﻳَﺎﺗِﻨَﺎ ۙ َو ٰﻟ ِﻜﻨَّﺎ ُﻛﻨَّﺎ ُﻣ ْﺮ ِﺳ ۪ﻠ

ِ َ ِ ﻧَﺎدَﻳﻨَﺎ و ٰﻟ ِﻜﻦ رﺣﻤﺔ ً ِﻣﻦ رﺑ
ون
َ ِﻴﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﻧ َ ۪ﺬﻳﺮٍ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠ
َ ﻚ ﻟ َﻌَﻠ َُّﻬ ْﻢ ﻳَﺘَ َﺬכ َُّﺮ
ً ﻚ ﻟﺘُ ْﻨ ِﺬ َر ﻗَ ْﻮ
ُ ﻣﺎ َﻣٓﺎ اَ ٰﺗ
َّ ْ َ ْ َ ْ َ ْ

1
2
3

B: “Şûrâ’da”.
“…benim en yüksek rabbiniz…”
İbn Mâce, Zühd, 16; Ebû Dâvûd, Libâs, 29/4090:
« أﻟﻘﻴﺘﻪ ﰲ ﺟﻬﻨﻢ، ﻣﻦ ﻳﻨﺎزﻋﲏ واﺣﺪا ﻣﻨﻬﻤﺎ، واﻟﻌﻈﻤﺔ إزاري، اﻟﻜﱪﻳﺎء رداﺋﻲ: »ﻳﻘﻮل اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ: ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: ﻗﺎل،ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة
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ﺖ اِﻟ َْﻴﻨَﺎ
َ ﺖ اَ ْﻳ ۪ﺪﻳﻬِ ْﻢ ﻓَﻴَ ُﻘﻮﻟُﻮﺍ َرﺑَّـﻨَﺎ ﻟ َْﻮ َ ٓﻻ اَ ْر َﺳ ْﻠ
ْ ﴾ َوﻟ َْﻮ َ ٓﻻ اَ ْن ﺗُ ۪ﺼﻴﺒَ ُﻬ ْﻢ ُﻣ ۪ﺼﻴﺒَﺔٌ ﺑ ِ َﻤﺎ ﻗَﺪَّ َﻣ٤٦﴿
ِ
ِ َ ُﻚ وﻧَﻜ
﴾ ﻓَﻠَﻤَّﺎ َﺟٓﺎءَ ُﻫ ُﻢ ا ْﻟ َﺤ ُّﻖ ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪﻧَﺎ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﻟ َْﻮ َ ٓﻻ٤٧﴿ ﻴﻦ
ً َر ُﺳ
َ ﻮن ﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ
َ َ ِ ﻮﻻ ﻓَﻨَﺘ َّ ِﺒﻊَ ٰاﻳَﺎﺗ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
۠ َﺎﻫ َﺮﺍ
َ ﻮﺳﻰ ﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞۚ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ِﺳ ْﺤ َﺮﺍ ِن ﺗَﻈ
ٰ ﻮﺳ ۜﻰ اَ َوﻟ َْﻢ ﻳ َ ْﻜ ُﻔ ُﺮوﺍ ﺑ ِ َﻤٓﺎ ُاو۫ﺗ َﻲ ُﻣ
ٰ ُاو۫ﺗ َﻲ ﻣ ْﺜ َﻞ َﻣٓﺎ ُاو۫ﺗ َﻲ ُﻣ
ٍ َ﴾ ﻗُ ْﻞ ﻓَ ْﺄﺗُﻮﺍ ﺑ ِ ِﻜﺘ٤٨﴿ ون
اﻪﻠﻟِ ُﻫ َﻮ اَ ْﻫ ٰﺪى ِﻣ ْﻨ ُﻬ َﻤٓﺎ اَﺗ َّ ِﺒ ْﻌ ُﻪ اِ ْن
ّٰ ﺎب ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪ
َ َوﻗَﺎﻟُٓﻮﺍ اِﻧَّﺎ ﺑِﻜُ ّ ٍﻞ ﻛَﺎﻓِ ُﺮ
ِ
ِ ُﻛ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ﺻ
ﺿ ُّﻞ ِﻣﻤَّ ِﻦ
َ ﻴﺒﻮﺍ ﻟ
َ َﻮن اَ ْﻫ َﻮٓﺍءَ ُﻫ ْﻢ ۜ َو َﻣ ْﻦ ا
َ ﺎﻋﻠ َ ْﻢ اَﻧ َّ َﻤﺎ ﻳَﺘ َّ ِﺒ ُﻌ
َ ﺎد ۪ﻗ
ْ ََﻚ ﻓ
ُ ۪﴾ ﻓَﺎ ْن ﻟ َْﻢ ﻳ َ ْﺴﺘَﺠ٤٩﴿ ﻴﻦ
َ
ِ
﴾٥٠﴿ ﻴﻦ
ّٰ اﺗَّﺒَﻊَ َﻫ ٰﻮ ُﻪ ﺑِﻐَ ْﻴﺮِ ُﻫ ًﺪى ِﻣ َﻦ
ّٰ اﻪﻠﻟِ ۜ اِ َّن
َ اﻪﻠﻟ َ َﻻ ﻳ َ ْﻬ ِﺪي ا ْﻟﻘَ ْﻮمَ اﻟﻈ َّﺎﻟ ۪ﻤ
[3738] Meâl-i Şerîfi
Celâlim hakkı için biz Mûsâ’ya o kitabı kurûn-ı ûlâyı ihlâk
ettiğimizden sonra nâsın vicdanlarını tenvir edecek basiretler ve bir
hidâyet ü rahmet olmak üzere verdik, gerek ki tezekkür edeler1 (43).
Sen ise Mûsâ’ya o emri kazâ ettiğimiz sıra cânib-i garbîde değildin, o
şâhidlerden de değildin (44). Velâkin Biz birçok karnlar inşâ eyledik
de onların üzerlerine2 ömür uzadı.3 Sen Medyen ahâlisi içinde ikāmet
ederek âyetlerimizi onlardan okuyup öğrenmedin de velâkin Biz olduk
risalet verip gönderen (45). Hem Biz o nidâyı yaptığımız vakit sen
Tûr’un cânibinde de değildin, velâkin Rabbinden bir rahmet olarak
gönderildin ki senden evvel kendilerine bir nezîr gelmemiş olan bir
kavmi inzar edesin, gerek ki tezekkür edeler4 (46). Ellerinin takdim
eylediği günahlar yüzünden başlarına birer musibet gelip de o vakit “yâ
Rabbenâ bize bir resul gönderseydin de âyetlerine uyup mü’minlerden
olsakdı ya” diyecek olmasalardı! (47). Fakat şimdi onlara tarafımızdan
hak gelince “Mûsâ’ya verilen gibisi verilse ya!” dediler. Ya bundan evvel
Mûsâ’ya verilene küfretmediler mi? “İki sihir tezahür etti” dediler ve
“biz hiçbirisine inanmayız” dediler (48). De ki: “O hâlde bu ikisinden
1
2
3
4

B: “ederler”.
B: “üzerine”.
H: “inşâ eyledik, onların da üzerine ömür uzadı”.
H ve B: “ederler”.
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daha doğru bir kitap getirin1 Allah tarafından da ben ona tâbiʿ olayım
eğer sâdıksanız” (49). Yine sana icâbet etmek istemezlerse artık bil ki
onlar sırf kendi hevâları peşinde gidiyorlar, hâlbuki Allah’tan bir doğru
delil olmaksızın mücerred kendi hevâsı peşinde giden kimselerden daha
şaşkın kim olabilir? Muhakkak ki Allah zâlimler gürûhunu muvaffak
etmez (50).
ِ
[3739] {ﺎب
َ Celâlim hakkı için biz Mûsâ’ya o
َ َﻮﺳﻰ ا ْﻟﻜﺘ
َ }وﻟَﻘَ ْﺪ ٰاﺗ َ ْﻴﻨَﺎ ُﻣ
ِ kurûn-ı ûlâyı ihlâk
kitabı, yani Tevrat’ı {اﻻُو۫ﻟٰﻰ
ْ ون
َ }ﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﻣٓﺎ اَ ْﻫﻠَ ْﻜﻨَﺎ ا ْﻟ ُﻘ ُﺮ
ettiğimizden sonra A demek ki Kur’ân’ın lisânında “kurûn-ı ûlâ”
Firavun’un helâkıyla hitam buluyor. Ve işte Sûre-i Tâhâ’da Firavun’un
ِ ۪
ِ
ِ
اﻻُو۫ﻟٰﻰ
ْ ﺎل ا ْﻟ ُﻘ ُﺮو ِن
ُ َ [ ﻓَ َﻤﺎ ﺑ20/51] suâline karşı2 ﺎب َﻻ ﻳ َ ِﻀ ُّﻞ
ۚ ٍ َﻗَﺎ َل ﻋ ْﻠ ُﻤﻬَﺎ ﻋ ْﻨ َﺪ َر ۪ﺑّﻲ ﻓﻲ ﻛﺘ
[ َر ۪ﺑّﻲ َو َﻻ ﻳ َ ْﻨ ٰﺴﻰ20/52] cevâbının mânası da bu olduğu buradan anlaşılıyor.
Firavun’un helâkinden veya Tevrat’ın nüzûlünden İslâm’ın zuhûruna
kadar kurûn-ı vustâ oluyor, İslâm’ın zuhûruyla da âhir zaman, yani
kurûn-ı uhrâ başlıyor. Demek ki Hazret-i Mûsâ’nın bi‘seti ile kurûn-ı
ûlâ kapanıp kurûn-ı vustâ açıldığı gibi, bi‘set-i Muhammediye ile de
kurûn-ı vustâya nihâyet verilip kurûn-ı uhrâ açılıyor. Ancak Hazret-i
Mûsâ’nın bi‘setinden Firavun’un garkına kadar olan müddet kurûn-ı
ûlâya mahsub edilmiş olduğu gibi, bi‘set-i Muhammediyeden hicret-i
seniyyeye kadar olan müddet de kurûn-ı vustâya mahsub edilerek
târîh-i İslâm Hicret’ten başlamıştır.

ِ َّ  }ﺑ َ َﺼٓﺎﺋ ِ َﺮ ﻟِﻠﻨnâsın
İşte Tevrat’ı kurûn-ı ûlânın ihlâkinden sonra {ﺎس
kalblerini tenvir edecek basiretler {ً }و ُﻫ ًﺪى َو َر ْﺣ َﻤﺔ
َ ve bir hidâyet ve rahmet
olmak üzere verdik {ون
َ  }ﻟ َﻌَﻠ َُّﻬ ْﻢ ﻳَﺘَ َﺬכ َُّﺮgerek ki tezekkür ederler diye A
kurûn-ı ûlânın hâlini düşünür ibret alırlar da Firavun ve askerleri gibi
zulüm, haksızlık etmezler, ateşe gitmezler diye. Bu suretle Tevrat’ın
nüzûlü hikmetini beyandan sonra Kur’ân’ın inzâli hikmetiyle risâlet-i
Muhammediyeyi de anlatmak için buyuruluyor ki:

1
2

H: “getirin bu ikisinden daha doğru bir kitap”.
M ve B -“karşı”.
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ِ ِ ﺖ ﺑ ِ َﺠﺎﻧ
{ِﺐ ا ْﻟﻐَ ْﺮﺑِﻲ
َ }و َﻣﺎ ﻛُ ْﻨ
َ Sen ise o garbî cânibinde A o dağın garb
ّ
yakasında, Mûsâ’nın Elvâh’ı aldığı mîkāt yerinde değildin ﻀ ْﻴﻨَ ٓﺎ اِﻟٰﻰ
َ َ}اِ ْذ ﻗ
{اﻻ َْﻣ َﺮ
ْ ﻮﺳﻰ
َ  ُﻣMûsâ’ya o emri kazâ ettiğimiz [3740] sırada A yani o vahiy
ve Tevrat ile hüküm verip peygamberliği işini sağlamlaştırdığımız vakit
ِ
ِ َ  }وﻣﺎ ﻛُﻨşâhidlerden de
Mûsâ’nın yanında olmadığın gibi {ﻳﻦ
ْ َ َ
َ ﺖ ﻣ َﻦ اﻟ َّﺸﺎﻫ ۪ﺪ
değildin A o zamanda, o asırda hazır ve1 mevcud olanlardan da değildin
{وﻧﺎ
ً }و ٰﻟ ِﻜﻨَّٓﺎ اَ ْﻧ َﺸ ْﺄﻧَﺎ ُﻗ ُﺮ
َ velâkin biz birçok karnlar inşâ ettik A kurûn-ı ûlânın
helâkinden sonra Tevrat’ın neş’e-i hidâyetiyle kurûn-ı vustâ husûle
geldi {َﺎو َل َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ُﻢ ا ْﻟ ُﻌ ُﻤ ُﺮ
َ  }ﻓَﺘَﻄonların da üzerlerine ömür uzadı A murûr-ı
zaman ile kocadılar, şaşkınlaştılar, o neş’e köreldi, o iman dinçliği, o
amel kudreti kalmadı. Kalbler katıldı, hiss-i dînî söndü, türlü bid‘atler,
ihtilâflar, tahrifler ile şeriat ve ahkâm bozuldu. Bâhusus sonlarına doğru
fısk u fetret çoğaldı. Binâen‘aleyh hikmet-i ilâhiye yeni bir rûh ile yeni
bir teşrî‘ iktizâ etti. Mûsâ’nın hissettiği o ateşi yeniden duyurmak,
mahabbetullah ile yeni bir hayat şevk u neş’esi vermek için yeni bir
kitap, yeni bir peygamberle ahbâr u ahkâmı yenilemek lâzım geldi. Bu
sebeple sana vahiy gönderip bunları bildirdik. Tevrat, kurûn-ı vustâyı
tenvir için verildiği gibi, bu suretle Kur’an da kurûn-ı vustânın fetretine
nihâyet verip kurûn-ı cedîdeyi tenvir için gönderildi.
Fıkıhta “ezmânın2 tegayyürü ile ahkâmın tegayyürü inkâr olunamaz”3
kāidesinin bir esası demek olan bu veciz âyet, bi‘set-i Muhammediyenin
bir sırr u hikmetini göstermekte ve Kur’ân’ın her zamana hâkim
olabilmesinin esas vechini anlatmaktadır. Ki tetâvül-i ömür ile eskimiş
olan cem‘iyyet-i beşeriyeyi emr-i Hak olan diğer bir neş’et, bir neş’et-i
uhrâ ile yenilemek kanunu, bunun mısdâkı Sûre-i Hadîd’de gelecek olan
ِ
ﻳﻦ ُاو۫ﺗُﻮﺍ
ُ َ اﻪﻠﻟِ َو َﻣﺎ ﻧ َ َﺰ َل ِﻣ َﻦ ا ْﻟ َﺤ ِّﻖ ۙ َو َﻻ ﻳ
ّٰ ِﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨٓﻮﺍ اَ ْن ﺗ َ ْﺨ َﺸﻊَ ُﻗﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ ﻟ ِ ِﺬ ْﻛﺮ
َ اَﻟ َْﻢ ﻳ َ ْﺄ ِن ﻟﻠ َّ ۪ﺬ
َ ﻜﻮﻧُﻮﺍ ﻛَﺎﻟ َّ۪ﺬ
ِ
ِ َﺖ ُﻗﻠُﻮﺑﻬ ْﻢ ۜ َوﻛَ ۪ﺜﻴﺮ ِﻣ ْﻨﻬ ْﻢ ﻓ
ِْاﻪﻠﻟ َ ﻳُﻲـﺤ
ْ َﺎل َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ُﻢ
َ  ﻓَﻄ4ﺎب ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ
ّٰ  اِ ْﻋﻠ َ ُﻤ ٓﻮﺍ اَ َّن.ﻮن
َ ﺎﺳ ُﻘ
ْ اﻻ ََﻣ ُﺪ ﻓَ َﻘ َﺴ
ُ ٌ
ُُ
َ َا ْﻟﻜﺘ
1
2
3
4

M ve B -“ve”.
H: “zamanın”.
Mecelle, md. 39.
H, M ve B -“”ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.
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1
ِ َ اﻻٰﻳ
ﻮن
ْ ض ﺑ َ ْﻌ َﺪ َﻣ ْﻮﺗِﻬَﺎ ۜ ﻗَ ْﺪ ﺑَﻴَّﻨَّﺎ ﻟَﻜُ ُﻢ
ْ [57/16-17]2 âyetidir. “Allah
َ ُﺎت ﻟ َﻌَﻠَّﻜُ ْﻢ ﺗ َ ْﻌ ِﻘﻠ
َ اﻻ َْر
teâlâ bu ümmete muhakkak her yüz sene başında dinini yenileyecek
kimse gönderir”3 meâlindeki [3741] hadîs-i şerîf dahi asırdan asıra bu
âyetlerin tatbîkine teşvik yollu bir vaaddir. Bunun ilmî ve amelî iki ciheti
vardır.

İlmî cihetini Kur’an’da, amelî cihetini de Resûlullah’ın sünneti ile
ِ  اﻟْﻌﻠَﻤﺎء ورﺛَﺔُ ْاﻷَﻧْﺒِﻴhadîs-i şerîfinin4
ümmetin tarihî seyrinde aramalıdır. ﺎء
َ
ََ َ ُ
mazmûnu da bu suretle tecellî eder. Fakat dini tecdid etmek, dinde asıl
olmayan bid‘at ihdas etmek demek olmadığını unutmamalıdır. Asılsız
bid‘at hevâdır, cemiyeti gençleştirmez bozar, ihtilâfa düşürür, sapıtır.
ٍ ِ ُﻛﻞ ﺑbuyurulduğu gibi her
Hadîs-i nebevîde 5ﺿ َﻼﻟٍَﺔ ﻓِﻲ اﻟﻨﱠﺎر
َ ﺿ َﻼﻟَﺔٌ َوُﻛ ﱡﻞ
َ ﺪﻋﺔ
َ ّ
bid‘at bir dalâlettir ve her dalâlet ateştedir. Bu îzahtan anlaşılır ki burada
Peygamber’in ilmindeki temâyüzü anlatmak için sevk olunan bu âyette
latif ve beliğ bir îcaz vardır. Sebep zikrolunmuş,  ٰﻟ ِﻜﻨَّﺎistidrâkinin asıl
hedefi olan müsebbeb hazfedilip sonra ﻴﻦ
َ  َو ٰﻟ ِﻜﻨَّﺎ ُﻛﻨَّﺎ ُﻣ ْﺮ ِﺳ ۪ﻠile anlatılmıştır.
Asıl mâna şudur: Sen ne orada ne de o zamanda hâzır değil idin ki
onları bilesin, lâkin Biz vahiyle risalet verdik de bildin. Sebebi de zaman
uzamakla kurûn-ı vustâ eskimiş, dinler bozulmuş olduğundan yenilemek
için yeni bir peygamberin ba‘si iktizâ etmiş olmasıdır. Burada şöyle bir
suâl-i mukadder vardır: Hâzır ve şâhid değil ise başkalarından öğrenmiş
olamaz mı? Buna cevâben de buyuruluyor ki:
{ﺖ ﺛَﺎوِ ًﺎ ۪ﻓ ٓﻲ اَ ْﻫ ِﻞ َﻣ ْﺪﻳ َ َﻦ ﺗ َ ْﺘﻠُﻮﺍ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ٰاﻳَﺎﺗِﻨَﺎ
َ }و َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ
َ Ve sen Medyenliler içinde
ikāmet etmiş de âyetlerimizi onlardan okuyarak öğrenmiş de değilsin. A
1
2

3
4
5

H, M ve B: “”ان ﻛﻨﺘﻢ.
“Ya o iman edenlere çağı gelmedi mi ki kalbleri Allah’ın zikrine ve inen hak aşkına huşû ile çoşsun ve
bundan evvel kendilerine kitap verilmiş, sonra üzerlerinden uzun zaman geçip de kalbleri katılaşmış ve
ekserîsi fıska dalmış bulunanlar gibi olmasınlar? İyi biliniz ki Allah Arz’ı ölümünden sonra diriltir. İşte
size âyetleri beyan ettik gerek ki aklınız ersin!”
Ebû Dâvûd, Melâhim, 1:
. إن اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻳﺒﻌﺚ ﳍﺬﻩ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ رأس ﻛﻞ ِﻣﺎﺋَِﺔ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﳚﺪد ﳍﺎ دﻳﻨﻬﺎ:ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
Muhammed b. Hasen eş-Şeybânî, el-Kesb, thk. Süheyl Zekkâr, Dımeşk, 1400, s. 68; İbn Mâce,
Mukaddime, 17; Ebû Dâvûd, İlim, 1.
Ebû Hanîfe, el-Fıkhu’l-ebsat, İmârât: Mektebetü’l-Furkān, 1419/1999, s. 142; Nesâî, Salâtü’l-Iydeyn,
21/1578; İbn Huzeyme, Sahîh, III, 143/1785.
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Burada “ehl-i Medyen” zikr-i hâs irâde-i âm kabîlindendir. Murad, “hiç
kimseden okuyup öğrenmedin” demektir. Bunun bu tarzda söylenmesi
Mûsâ ile mukayeseye bir işaret olmak içindir. Yani Mûsâ’nın Medyen’e
gittiği ve orada eğleştiği mâlum, o orada bir tâlim görmüş olabilir, fakat
sen öyle de değilsin, bulunduğun yerde kimseden okuyup öğrenmediğin
herkesçe mâlum olmakla beraber onun Medyen’e gidip eğleştiği [3742]
gibi hâriçte ikāmet edip ders almadığın da mâlum. {ﻴﻦ
َ }و ٰﻟ ِﻜﻨَّﺎ ﻛُﻨَّﺎ ُﻣ ْﺮ ِﺳ ۪ﻠ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
Velâkin Biz olduk risalet verip gönderen. {ﺖ ﺑ َﺠﺎﻧﺐ اﻟﻄ ُّﻮر ا ْذ ﻧَﺎد َ ْﻳﻨَﺎ
َ }و َﻣﺎ ﻛُ ْﻨ
َ
ِ
۪
۪
ﻟ
ﺎ
ﻌ
ﻟ
ا
ب
ر
اﻪﻠﻟ
ﺎ
ﻧ
ا
ﻲ
ﻧ
ا
[el-Kasas
Hem o nidâyı, yani  إﻟﺦ... َوﺍ َ ْن اَ ْﻟ ِﻖ َﻋ َﺼﺎ َك.ﻴﻦ
َﻤ
ٓ
ْ
َ
َ ُّ َ ُ ّٰ َ ّ
َ
28/30-31] nidâsını yaptığımız vakit de Tûr’un yanında değildin }و ٰﻟ ِﻜ ْﻦ
َ
ِ
ِ
ِ
{ﻚ
َ ّ رَ ْﺣﻤَﺔ ً ﻣ ْﻦ رَﺑvelâkin Rabbinden bir rahmet olarak gönderildin ki َ}ﻟِﺘُ ْﻨﺬر
1
{ﻚ
َ ِﻴﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﻧ َ ۪ﺬﻳﺮٍ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠ
ً  ﻗَ ْﻮsenden evvel kendilerine nezîr gelmemiş
ُ ﻣﺎ َﻣٓﺎ اَ ٰﺗ
olan bir kavmi inzar edesin. {ون
َ  }ﻟ َﻌَﻠ َُّﻬ ْﻢ ﻳَﺘَ َﺬכ َُّﺮGerek ki tezekkür ederler,
nasihat dinler, akıllarını başlarına alırlar diye.
Bu kavimden murad, Arab’dır deniliyor. Gerçi Arab’a mukaddemâ
Hazret-i İsmâil gelmişti. Lâkin o Mûsâ’dan evvel kurûn-ı ûlâya aittir.
Söz ise kurûn-ı vustâdadır. Kurûn-ı vustâda onlara hiçbir peygamber
gelmemiştir.
“Rahmet”; rahmeten li’l-âlemîn olmakla beraber inzâra bunlardan
başlanılması şimdiye kadar kendilerine hiçbir nezîr gönderilmemiş
olmak itibariyle hepsinden ziyade şâyân-ı merhamet olmalarındandır.
Onun için bu nokta şu âyetle bilhassa ihtar olunuyor: }وﻟ َْﻮ َ ٓﻻ اَ ْن ﺗُ ۪ﺼﻴﺒَ ُﻬ ْﻢ
َ
ِ
۪
ﺼ
ﻣ
Ve
işte
sen
bu
hikmetlerle
Mûsâ’ya
{ إﻟﺦ...ﺖ اَ ْﻳ ۪ﺪﻳﻬِ ْﻢ ﻓَﻴَ ُﻘﻮﻟُﻮﺍ
ﻣ
ﺪ
ﻗ
ﺎ
ﻤ
ﺑ
ﺔ
ﻴﺒ
ْ َ َّ َ َ ٌ َ ُ
verilenden daha mühim bir kitap ile ayn-ı rahmet olarak gönderildiğin
hâlde { }ﻓَﻠَﻤَّﺎ َﺟٓﺎءَ ُﻫ ُﻢ ا ْﻟ َﺤ ُّﻖ ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪﻧَﺎbu suretle tarafımızdan kendilerine hak
-o hak olan Kur’an- geldiği vakit tezekkür etmediler de }ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﻟ َْﻮ َ ٓﻻ ُاو۫ﺗ ِ َﻲ
ِ
ِ
{ﻮﺳﻰ
ٰ “ ﻣ ْﺜ َﻞ َﻣٓﺎ ُاو۫ﺗ َﻲ ُﻣMûsâ’ya verilen gibisi verilse ya” dediler }اَ َوﻟ َْﻢ ﻳ َ ْﻜ ُﻔ ُﺮوﺍ ﺑ ِ َﻤٓﺎ
ِ
{ﻮﺳﻰ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ
ٰ [ اُو۫ﺗ َﻲ ُﻣ3743] ya bundan evvel Mûsâ’ya verilene küfretmediler
de mi?2 {َﺎﻫ َﺮﺍ
َ  }ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ِﺳ ْﺤ َﺮﺍ ِن ﺗَﻈİki sihir tezahür etti -birbirlerine müzâheret
1
2

M ve B +“bir”.
B: “etmediler mi?”.
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ediyorlar- dediler. A Tevrat’ı da Kur’ân’ı da câzibesiyle insanı kandıran ve
fakat aslı olmayan bir sihir farz ettiler {ون
ُ ِ }وﻗَﺎﻟُٓﻮﺍ اِﻧَّﺎ ﺑ
َ ﻜ ّ ٍﻞ ﻛَﺎﻓِ ُﺮ
َ ve “biz hepsine
kâfiriz” dediler. A Mekkeliler Yahudîlere bir bayramlarında içlerinden bir
heyet gönderdiler, onlara Aleyhissalâtü vesselâm’ın şânından sordular.
Onlar da “Tevrat’ta biz onu na‘t ü sıfatıyla1 buluyoruz” dediler. İşte
bu heyet dönüp Yehûd’un söylediklerini haber verdiği zaman Mekke
müşrikleri böyle dediler.2 İşte Kur’ân’ın fesâhat ve belâgatine hayran
olmakla beraber hak olduğuna inanmayan kâfirler de öyle derler3.
ٍ َ } ُﻗ ْﻞ ﻓَ ْﺄﺗُﻮﺍ ﺑ ِ ِﻜﺘDe ki: Haydi Allah tarafından bu
{اﻪﻠﻟِ ُﻫ َﻮ اَ ْﻫ ٰﺪى ِﻣ ْﻨ ُﻬ َﻤﺎ
ّٰ ﺎب ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪ
ikisinden -yani Tevrat ile Kur’an’dan- daha doğru, daha hidâyetkâr bir
ِ  }اِ ْن ﻛُ ْﻨﺘُ ْﻢ ﺻeğer sâdıksanız A
kitap getirin {ُ }اَﺗ َّ ِﺒ ْﻌﻪben ona tâbi‘ olayım {ﻴﻦ
َ ﺎد ۪ﻗ
َ
bunların insan aldatmak için uydurulmuş bir sihir oldukları iddiasında
doğru iseniz daha doğrusunu getirmeniz lâzım gelir; getirin bakalım,
fakat ne mümkin? Allah tarafından Tevrat ile Kur’an’dan daha doğru yol
ِ
gösteren bir kitap getirilebilir mi? {َﻚ
َ ﻴﺒﻮﺍ ﻟ
ُ ۪ }ﻓَﺎ ْن ﻟ َْﻢ ﻳ َ ْﺴﺘَﺠO hâlde sana yine
icâbet etmezlerse A daha doğrusunu getiremezlerse ki getiremeyecekleri
muhakkaktır {ﻮن اَ ْﻫ َﻮٓﺍءَ ُﻫ ْﻢ
َ ﺎﻋﻠ َ ْﻢ اَﻧ َّ َﻤﺎ ﻳَﺘ َّ ِﺒ ُﻌ
ْ َ }ﻓartık bil ki sırf hevâlarına tâbi‘
oluyorlardır {ِاﻪﻠﻟ
ّٰ ﺿ ُّﻞ ِﻣﻤَّ ِﻦ اﺗَّﺒَﻊَ َﻫ ٰﻮ ُﻪ ﺑِﻐَ ْﻴﺮِ ُﻫ ًﺪى ِﻣ َﻦ
َ َ}و َﻣ ْﻦ ا
َ hâlbuki Allah’tan hiçbir
delil olmaksızın [3744] mücerred hevâsına tâbi‘ olandan daha sapkın,
ِ
daha şaşkın kim olabilir? {ﻴﻦ
ّٰ  }اِ َّنHer hâlde Allah,
َ اﻪﻠﻟ َ َﻻ ﻳ َ ْﻬ ِﺪي ا ْﻟﻘَ ْﻮمَ اﻟﻈ َّﺎﻟ ۪ﻤ
zâlimleri doğru yola çıkarmaz.

ِ
ﺎب ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠِ ۪ﻪ ُﻫ ْﻢ ﺑ ِ ۪ﻪ
َ۟ ﺻ ْﻠﻨَﺎ ﻟ َُﻬ ُﻢ ا ْﻟ َﻘ ْﻮ َل ﻟ َﻌَﻠ َُّﻬ ْﻢ ﻳَﺘَ َﺬכ َُّﺮ
َ ﴾ اَﻟ َّ۪ﺬ٥١﴿ ۜ ون
ُ َﻳﻦ ٰاﺗ َ ْﻴﻨ
َّ َوﻟ َ َﻘ ْﺪ َو
َ َﺎﻫ ُﻢ ا ْﻟﻜﺘ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٓ
ﻴﻦ
َ ُﻳُ ْﺆ ِﻣﻨ
َ ﴾ َوﺍذَا ﻳُ ْﺘﻠٰﻰ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ٰا َﻣﻨَّﺎ ﺑ ِ ۪ﻪ ٓ اﻧَّﻪُ ا ْﻟ َﺤ ُّﻖ ﻣ ْﻦ َرﺑِّﻨَ ٓﺎ اﻧَّﺎ ﻛُﻨَّﺎ ﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠِ ۪ﻪ ُﻣ ْﺴﻠِ ۪ﻤ٥٢﴿ ﻮن
ِ
ِ
ﺎﻫ ْﻢ
َ ﴾ اُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ٥٣﴿
ُ َاﻟﺴ ّ ِﻴﺌَﺔ َ َوﻣﻤَّﺎ َر َز ْﻗﻨ
َّ ﺻﺒَ ُﺮوﺍ َو َ ْﺪ َر ُؤ۫ َن ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ َﺴﻨَﺔ
َ ﻚ ﻳُ ْﺆﺗ َ ْﻮ َن اَ ْﺟ َﺮ ُﻫ ْﻢ َﻣﺮَّﺗ َ ْﻴ ِﻦ ﺑ ِ َﻤﺎ

1
2

3

B: “sıfâtıyla”.
Sa lebî, el-Keşf ve’l-beyân, XX, 467; Zemahşerî, el-Keşşâf, III, 420; Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb,
XXIV, 606:
 ﻓﺴﺄﻟﻮﻫﻢ ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺄﺧﱪوﻫﻢ أ ﺎ، وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺎﻟﺘﻬﻢ ﺗﻠﻚ ﺣﲔ ﺑﻌﺜﻮا اﻟﺮﻫﻂ ﻣﻨﻬﻢ إﱃ رؤوس اﻟﻴﻬﻮد ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﰲ ﻋﻴﺪ ﳍﻢ:ﻗﺎل اﻟﻜﻠﱯ
ِ ِ
.«ﺎﻫَﺮا
َ َﻧﻌﺘﻪ وﺻﻔﺘﻪ وأﻧّﻪ ﰲ ﻛﺘﺎ ﻢ اﻟﺘﻮراة ﻓﺮﺟﻊ اﻟﺮﻫﻂ إﱃ ﻗﺮﻳﺶ ﻓﺄﺧﱪوﻫﻢ ﺑﻘﻮل اﻟﻴﻬﻮد ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ »ﺳ ْﺤَﺮان ﺗَﻈ
H: “böyle der”.
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ِ
ﻜ ْﻢ ۘ َﺳ َﻼ ٌم
ُ ُﻜ ْﻢ اَ ْﻋ َﻤﺎﻟ
ُ َ ﺿﻮﺍ َﻋ ْﻨ ُﻪ َوﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﻟ َـﻨَ ٓﺎ اَ ْﻋ َﻤﺎﻟُﻨَﺎ َوﻟ
َ ﻳُ ْﻨ ِﻔ ُﻘ
ُ ﴾ َوﺍذَا َﺳ ِﻤ ُﻌﻮﺍ اﻟﻠ َّْﻐ َﻮ اَ ْﻋ َﺮ٥٤﴿ ﻮن

ِ
ﺎء ۚ َو ُﻫ َﻮ
َ َّ ﴾ اِﻧ٥٥﴿ ﻴﻦ
ّٰ ﺖ َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ
َ ﻚ َﻻ ﺗ َ ْﻬ ۪ﺪي َﻣ ْﻦ اَ ْﺣﺒَ ْﺒ
َ َﻋﻠ َ ْﻴﻜُ ْﻢ ۘ َﻻ ﻧ َ ْﺒﺘَﻐِﻲ ا ْﻟ َﺠﺎﻫ ۪ﻠ
ُ ٓاﻪﻠﻟ َ ﻳ َ ْﻬ ۪ﺪي َﻣ ْﻦ ﻳ َ َﺸ

ﻚ ﻧُﺘَ َﺨﻄ َّْﻒ ِﻣ ْﻦ اَ ْر ِﺿﻨَﺎ ۜ اَ َوﻟ َْﻢ ﻧُ َﻤ ِﻜ ّ ْﻦ ﻟ َُﻬ ْﻢ
َ َ﴾ َوﻗَﺎﻟُٓﻮﺍ اِ ْن ﻧَﺘ َّ ِﺒـ ِﻊ ا ْﻟ ُﻬ ٰﺪى َﻣﻌ٥٦﴿ ﻳﻦ
َ اَ ْﻋﻠ َ ُﻢ ﺑِﺎ ْﻟ ُﻤ ْﻬﺘَ ۪ﺪ
ِ ِ
ِ ﺣﺮ
﴾٥٧﴿ ﻮن
َ ﺍت ﻛُ ّ ِﻞ َﺷ ْﻲ ٍء رِ ْز ًﻗﺎ ِﻣ ْﻦ ﻟ َُﺪﻧَّﺎ َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اَכْﺜَ َﺮ ُﻫ ْﻢ َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ
ُ ﻨﺎ ﻳُ ْﺠ ٰﺒٓﻰ اﻟ َْﻴﻪ ﺛ َ َﻤ َﺮ
ً ﻣﺎ ٰاﻣ
ً َ َ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ﻴﻼ ۜ َو ُﻛﻨَّﺎ
َ ت َﻣ ۪ﻌﻴ َﺸﺘَﻬَﺎ ۚ ﻓَ ِﺘ ْﻠ
ْ َوﻛَ ْﻢ اَ ْﻫﻠَ ْﻜﻨَﺎ ﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺮ َﺔٍ ﺑ َ ِﻄ َﺮ
ً ﻚ َﻣ َﺴﺎﻛ ُﻨ ُﻬ ْﻢ ﻟ َْﻢ ﺗُ ْﺴﻜَ ْﻦ ﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌﺪﻫ ْﻢ ا َّﻻ ﻗَ ۪ﻠ
ﻮﻻ ﻳ َ ْﺘﻠُﻮﺍ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ
َ َﻚ ا ْﻟ ُﻘ ٰﺮى َﺣ ّٰﺘﻰ ﻳ َ ْﺒﻌ
َ ِﻚ ُﻣ ْﻬﻠ
َ ُّﺎن َرﺑ
ً ﺚ ۪ﻓ ٓﻲ اُ ِّﻣﻬَﺎ َر ُﺳ
َ َ﴾ َو َﻣﺎ ﻛ٥٨﴿ ﻴﻦ
َ ﻧ َ ْﺤ ُﻦ ا ْﻟ َﻮﺍرِ ۪ﺛ
ِ ﴾ وﻣٓﺎ ُاو۫ﺗ۪ﻴﺘﻢ ِﻣﻦ ﺷﻲ ٍء ﻓﻤﺘﺎع ا ْﻟﺤﻴﻮ٥٩﴿ ٰاﻳﺎﺗِﻨﺎ ۚ وﻣﺎ ُﻛﻨﺎ ﻣﻬﻠ ِ ِﻜﻲ ا ْﻟﻘﺮٓى اِ َّﻻ وﺍَﻫﻠُﻬﺎ ﻇ َﺎﻟِﻤﻮن
َ ُ
َٰ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُْ
ُٰ
َ َ
َ ْ َ
ْ ُ َّ َ َ َ َ
﴾٦٠﴿ ۟ ﻮن
ّٰ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ َوز۪ﻳﻨَﺘُﻬَﺎ ۚ َو َﻣﺎ ِﻋ ْﻨ َﺪ
َ ُ اﻪﻠﻟِ َﺧ ْﻴ ٌﺮ َوﺍ َ ْﺑ ٰﻘ ۜﻰ اَﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﻌ ِﻘﻠ
[3745] Meâl-i Şerîfi
Celâlim hakkı için onlar hakkında sözü uladık da uladık ki iyi
düşünsünler1 (51). Bundan evvel kendilerine kitap verdiklerimiz2 ona
iman ediyorlar (52). Hem kendilerine tilâvet olunur olunmaz “biz”
dediler, “buna iman ettik3 bu şüphesiz hak, Rabbimizden. Biz doğrusu
evvelinden Müslüman idik” 4 (53). İşte bunlar ecirlerine iki kere nâil
kılınacaklar, çünkü sabretmişlerdir, hem de kötülüğü iyilikle defʿ eyler
ve kendilerine verdiğimiz rızıktan hayra sarf ederler (54). Ve lağiv
işittikleri zaman ondan yüzlerini çevirirler de,5 “bize kendi amellerimiz
size de kendi amelleriniz, selâmün aleyküm, Allah’a ısmarladık
biz câhillik edenleri aramayız”6 derler (55). Doğrusu sen sevdiğine
hidâyet veremezsin velâkin Allah kimi dilerse hidâyet verir ve hidâyete
erecekleri O daha iyi bilir (56). Bir de, “doğrusun ama biz o doğru
yolu tutar seninle beraber olursak derhâl yerimizden yurdumuzdan
1
2
3
4
5
6

H: “uladık ki tezekkür edeler”.
H +“bunlar”.
H: “iman ettik buna”.
H +“dediler”.
H: “Lağiv işittikleri zaman da ondan yüzlerini çevirirler de ondan”.
B -“selâmün aleyküm, Allah’a ısmarladık biz câhillik edenleri aramayız”.
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olur çarpılırız” dediler, ya Biz [3746] onlara dâru’l-emân bir haremi
mekân kılmadık da mı? Ona ledünnümüzden rızık olarak her şeyin
semerâtı toplanacak velâkin ekserîsi bilmezler (57). Bununla beraber
Biz maîşetiyle şımarmış nice memleket helâk ettik, işte meskenleri bir
daha arkalarından meskun olmadı meğer ki pek az, ve hep Biz vâris
olduk (58). Hem Rabbin memleketleri, ana noktasında kendilerine
âyetlerimizi okur bir resul göndermedikçe helâk edici değildir, hem de
Biz o memleketleri hep ahâlisinin zulümleri hâlinde helâk etmişizdir
(59). Hem size herhangi bir şey verilmişse sırf dünyâ hayâtın geçici
metâʿı ve ziynetidir, Allah yanındaki ise hem daha hayırlı hem
bekālıdır, artık akıl etmez misiniz? (60).
{ﺻ ْﻠﻨَﺎ ﻟ َُﻬ ُﻢ ا ْﻟ َﻘ ْﻮ َل
َ Onlara sözü uladık durduk A yani Kur’an âyetlerini
َّ }وﻟ َ َﻘ ْﺪ َو
1
birbiri ardınca tevâlî ettirdik {ون
َ  }ﻟ َﻌَﻠ َُّﻬ ْﻢ ﻳَﺘَ َﺬכ َُّﺮki tezekkür edeler A dinleyip
ِ
düşünüp de iman edeler2 diye {ﺎب ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠِ ۪ﻪ
َ  }اَﻟ َّ ۪ﺬBundan, yani
ُ َﻳﻦ ٰاﺗ َ ْﻴﻨ
َ َﺎﻫ ُﻢ ا ْﻟﻜﺘ
Kur’an verilmezden evvel kitap verdiklerimiz A Yehûddan içlerinde Ebû
Rifâ‘a bulunan on kişi iman etmiş, ezâ olunmuşlardı; ehl-i İncil’den kırk
kişi Resûlullah’a bi‘setinden mukaddem iman etmişlerdi, otuz ikisi Ca‘fer
b. Ebî Tâlib ile beraber Habeşistan’dan gelmiş, sekizi de Bahîra, Ebrehe,
Eşref, Âmir, Eymen, İdris, Nâfi‘, Temim Şam’dan gelmişlerdi. Bu âyetin
nüzûlüne sebep bunlar olmuş ise de, âyetin mefhûmu ıtlâkı üzere ehl-i
kitabdan bütün iman edenlere şâmildir.3 {}ﻫ ْﻢ ﺑ ِ ۪ﻪ
ُ Buna onlar A haklarında
sözü uladıklarımız değil de onlar {ﻮن
َ ُ }ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨiman ediyorlar.

{ِ}ﻣﺮَّﺗ َ ْﻴﻦ
َ İki kere A biri önceden islâmları, biri de [3747] sonraki
ِ
islâmları üzerine {َ اﻟﺴ ّ ِﻴﺌَﺔ
َ seyyieyi hasene ile def‘ ederler
َّ }و َ ْﺪ َر ُؤ۫ َن ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ َﺴﻨَﺔ
ِ
ِ َﺎت ﻳ ْﺬﻫِﺒﻦ اﻟﺴ ِﻴٔـ
A masiyeti tâat ile giderirler, çünkü ﺎت
َ ْ ُ ِ َ’ا َّن ا ْﻟ َﺤ َﺴﻨdır
ّ َّ
1
2
3

B: “ederler”.
B: “ederler”.
Âlûsî, Rûhu’l-meânî, X, 301. Krş. Tefsîru Yahyâ b. Sellâm, II, 599; Taberî, Câmiu’l-beyân, XIX, 594595; Mâverdî, en-Nüket ve’l-uyûn, IV, 257; Zemahşerî, el-Keşşâf, III, 421:
 وأﺧﺮج اﺑﻦ ﻣﺮدوﻳﻪ ﺑﺴﻨﺪ، ﻫﻢ أﺑﻮ رﻓﺎﻋﺔ ﰲ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد آﻣﻨﻮا ﻓﺄوذوا: وﻗﻴﻞ،واﳌﺮاد ﺑﺎﳌﻮﺻﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ روي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﺆﻣﻨﻮ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻄﻠﻘﺎ
 أرﺑﻌﻮن ﻣﻦ أﻫﻞ اﻹﳒﻴﻞ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺆﻣﻨﲔ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠّﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﻌﺜﻪ اﺛﻨﺎن وﺛﻼﺛﻮن ﻣﻦ اﳊﺒﺸﺔ أﻗﺒﻠﻮا:ﺟﻴﺪ وﲨﺎﻋﺔ ﻋﻦ رﻓﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮﻇﻲ ﻣﺎ ﻳﺆﻳﺪﻩ وﻗﻴﻞ
 اﺑﻦ ﺳﻼم وﲤﻴﻢ اﻟﺪاري واﳉﺎرود اﻟﻌﺒﺪي وﺳﻠﻤﺎن: وﻗﻴﻞ،ﻣﻊ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ وﲦﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪﻣﻮا ﻣﻦ اﻟﺸﺎم ﲝﲑا وأﺑﺮﻫﺔ وأﺷﺮف وﻋﺎﻣﺮ وأﳝﻦ وإدرﻳﺲ وﻧﺎﻓﻊ وﲤﻴﻢ
.اﻟﻔﺎرﺳﻲ وﻧﺴﺐ إﱃ ﻗﺘﺎدة واﺳﺘﻈﻬﺮ أﺑﻮ ﺣﻴﺎن اﻹﻃﻼق وأن ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﳌﻦ آﻣﻦ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب
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[Hûd 11/114]. Aleyhissalâtü vesselâm Mu‘âz radıyallahu anh’a demiştir ki:
“ أَﺗْﺒِ ِﻊ اﻟ ﱠﺴﻴﱢﺌَﺔَ اﻟْ َﺤ َﺴﻨَﺔَ ﺗَ ْﻤ ُﺤ َﻬﺎseyyienin arkasından bir hasene yap, onu mahveder.”1
Ma‘amâfîh ezâyı hilim ile, münkeri mâruf ile, şerri hayr ile, cehli ilim ile,
2
gayzı kazm ile, şirki ُﺎدةُ أَ ْن َﻻ اِٰﻟﻪَ اِﱠﻻ اﻟ ٰﻠّﻪ
َ  َﺷ َﻬile diye de tefsir etmişlerdir.
Dilimizde:
İyiliğe iyilik her kişinin kârı
Kemliğe iyilik er kişinin kârı

diye meşhur olan mesel de bu mânadandır.
{ }اﻟﻠ َّْﻐ َﻮSakat söz. Mücâhid ezâ ve sebb demiş, Dahhâk şirk demiş,
İbn Zeyd Resûlullah’ın vasfını Yehûdun tağyîri demiş.3 {ﺿﻮﺍ َﻋ ْﻨ ُﻪ
ُ }اَ ْﻋ َﺮ
ِ
ِ
Ondan yüzlerini çevirirler A ﺍﻣﺎ
ً [ َوﺍذَا َﻣ ُّﺮوﺍ ﺑِﺎﻟﻠ َّْﻐﻮِ َﻣ ُّﺮوﺍ ﻛ َﺮel-Furkān 25/72]
mantûkunca tekerrümen. {ﻜ ْﻢ
ُ ُﻜ ْﻢ اَ ْﻋ َﻤﺎﻟ
ُ َ  }ﻟ َـﻨَ ٓﺎ اَ ْﻋ َﻤﺎﻟُﻨَﺎ َوﻟBize amellerimiz size
de amelleriniz A diye mütâreke ederler [ ﻟ َـﻜُ ْﻢ ۪دﻳﻨُﻜُ ْﻢ َوﻟ ِ َﻲ ۪دﻳ ِﻦel-Kâfirûn
ِ
109/6]4 demek gibi {}ﺳ َﻼ ٌم َﻋﻠ َ ْﻴﻜُ ْﻢ
َ A Bu selâm tahiyye selâmı değil, َوﺍذَا
ﻣﺎ
َ ُ[ َﺧﺎﻃ َﺒَ ُﻬ ُﻢ ا ْﻟ َﺠﺎﻫِﻠel-Furkān 25/63] gibi vedâ selâmıdır. Yani
ً ﻮن ﻗَﺎﻟُﻮﺍ َﺳ َﻼ
“kavga etmeyelim, Allah’a ısmarladık” makamındadır.
{ﺖ
َ َّ  }اِﻧDoğrusu sen sevdiğine hidâyet veremezsin A
َ ﻚ َﻻ ﺗ َ ْﻬ ۪ﺪي َﻣ ْﻦ اَ ْﺣﺒَ ْﺒ
burada “hidâyet”ten murad sâde delâlet-i kavliye değil, bilfiil îsâldir.
ِ
ٍ ﻚ ﻟَﺘَ ْﻬ ۪ﺪ ٓي اِﻟٰﻰ ِﺻ َﺮ
Onun için ﺍط ُﻣ ْﺴﺘَ ۪ﻘﻴ ٍﻢ
َ َّ [ َوﺍﻧeş-Şûrâ 42/52]5 âyetine münâfî
olmaz.6 Bu âyet siyâk u sibâkına nazaran Resûlullah’ı tesliyedir. Çünkü
1
2

3

4
5
6

Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, V, 153, 158, 228, 236; Tirmizî, Birr, 55.
Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, VIII, 314. Krş. Taberî, Câmiu’l-beyân, XVI, 422; Mâverdî, en-Nüket
ve’l-uyûn, IV, 258; Begavî, Meâlimü’t-Tenzîl, VI, 214:
 ﻳﺪﻓﻌﻮن ﺑﺸﻬﺎدة أن ﻻ: وﻗﺎل اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد. وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻜﺎرم اﻷﺧﻼق، أو ﺑﺎﳊﻠﻢ اﻷذى، اﳌﻌﺼﻴﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ: اﻟﺴﻴﺌﺔ، ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺔ: ﺑﺎﳊﺴﻨﺔ، ﻳﺪﻓﻌﻮن:وﻳﺪرؤن
. وﺑﺎﻟﻜﻈﻢ اﻟﻐﻴﻆ، ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ اﳉﻬﻞ: وﻗﺎل اﺑﻦ ﺳﻼم. ﺑﺎﳋﲑ اﻟﺸﺮ: وﻗﺎل اﺑﻦ زﻳﺪ. ﺑﺎﳌﻌﺮوف اﳌﻨﻜﺮ: وﻗﺎل اﺑﻦ ﺟﺒﲑ.إﻟﻪ إﻻ اﷲ اﻟﺸﺮك
Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, VIII, 314. Krş. İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, IX, 2993; Mâverdî, en-Nüket ve’luyûn, IV, 258:
. ﻣﺎ ﻏﲑﺗﻪ اﻟﻴﻬﻮد ﻣﻦ وﺻﻒ اﻟﺮﺳﻮل: وﻗﺎل اﺑﻦ زﻳﺪ. اﻟﺸﺮك: وﻗﺎل اﻟﻀﺤﺎك. اﻷذى واﻟﺴﺐ:وﻗﺎل ﳎﺎﻫﺪ
“Size dininiz, bana dinim.”
“…ve emin ol sen her hâlde doğru bir yola çağırıyorsun.”
Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXV, 5:
( وﻻ٥٢/٤٢  »وإﻧﻚ ﻟﺘﻬﺪي إﱃ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ« )اﻟﺸﻮرى: »إﻧﻚ ﻻ ﺪي ﻣﻦ أﺣﺒﺒﺖ« وﻗﺎل ﰲ آﻳﺔ أﺧﺮى: أﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎل ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ:اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
: وﺷﺮح اﻟﺼﺪر وﻫﻮ ﻧﻮر ﻳﻘﺬف ﰲ اﻟﻘﻠﺐ ﻓﻴﺤﻴﺎ ﺑﻪ اﻟﻘﻠﺐ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ،ﺗﻨﺎﰲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺈن اﻟﺬي أﺛﺒﺘﻪ وأﺿﺎﻓﻪ إﻟﻴﻪ اﻟﺪﻋﻮة واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺬي ﻧﻔﻰ ﻋﻨﻪ ﻫﺪاﻳﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
.(١٢٢/٦ »أوﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻴﺘﺎ ﻓﺄﺣﻴﻴﻨﺎﻩ وﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﻪ ﻧﻮرا« اﻵﻳﺔ )اﻷﻧﻌﺎم
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en evvel şâyân-ı merhamet görülerek inzar ettiği, islâmına harîs olduğu
kavminin, yakından sevdiği hemşehrilerinin, akrabasının gelen hakka
iman etmeyip bulundukları hâlde ısrar etmeleri, Kur’ân’ı [3748] dinler
dinlemez “biz buna iman ettik, biz evvelinden Müslüman idik” diyen
ecnebîlerin aksine olarak feyz-i risaletten mahrum kalmaları kendisini
mahzun etmişti. Buhârî, Müslim vesâire birçok hadis kitaplarında ve
tefsirlerde bunun bilhassa Ebû Tâlib sebebiyle nâzil olduğu şâyi‘dir.1
Ma‘amâfîh Fahreddin Râzî bu âyetin zâhirinde Ebû Talib’in küfrüne
bir delâlet olmadığını bilhassa ihtar etmiştir.2 Kelâmın gelişine nazaran
sebeb-i nüzûlü şu âyetle anlatılıyor denebilir: {ﻚ
َ َ}وﻗَﺎﻟُٓﻮﺍ اِ ْن ﻧَﺘ َّ ِﺒـ ِﻊ ا ْﻟ ُﻬ ٰﺪى َﻣﻌ
َ Bir
taraftan da “doğrusun ama” dediler, “biz o doğruya uyar, seninle beraber
olursak { }ﻧُﺘَ َﺨﻄ َّْﻒ ِﻣ ْﻦ اَ ْر ِﺿﻨَﺎderhâl çarpılır, yerimizden ve yurdumuzdan
oluruz.”
“Hatf” yırtıcı kuşların av kapması gibi sür‘atle çarpıp almaya denilir.
“Tehattuf ” da bu suretle çarpılmaktır. Hâris b. Osman b. Nevfel b.
Abd-i Menaf Resûl-i Ekrem sallallâhu aleyhi ve sellem Hazretleri’ne
gelmiş de demişti ki: “Biz biliyoruz sen şüphesiz hak üzeresin velâkin
korkuyoruz sana tâbi‘ olup da Araba muhalefet edersek biz bir
yiyimlik başız, bizi yerimizden çarpar kapışıverirler.”3 Buna cevâben
buyuruluyor ki:
ِ
{ﻨﺎ
ً ﻣﺎ ٰاﻣ
ً  }اَ َوﻟ َْﻢ ﻧُ َﻤ ِﻜ ّ ْﻦ ﻟ َُﻬ ْﻢ َﺣ َﺮYa biz onlara dârü’l-emân bir Harem’i mekân
ﻧﻌﺼﻤﻬﻢ
أﻟﻢ
kılmadık da4 mı? A ’اَ َوﻟ َْﻢde vâv atıf, ma‘tûfu mahzuftur. وﻧﺠﻌﻞ
ْ
ْ
5
 ﻣﻜﺎﻧَﻬﻢ ﺣﺮﻣﺎً آﻣﻨﺎtakdîrindedir. Yani biz onları koruyup da mekânlarını

1
2
3

4
5

Buhârî, Fedâilü’s-Sahâbe, 69; Müslim, İman, 39.
Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXV, 5:
. ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻻ دﻻﻟﺔ ﰲ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺮ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ:اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻷوﱃ
Mâverdî, en-Nüket ve’l-uyûn, IV, 260. Krş. Mukātil b. Süleyman, Tefsîr, I, 558; Taberî, Câmiu’l-beyân,
XIX, 601:
ﻗﻴﻞ إن ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻧﺰﻟﺖ ﰲ اﳊﺎرث ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻧﻮﻓﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎف اﻟﻘﺮﺷﻲ ﻗﺎل ﻟﻠﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ »إﻧﺎ ﻟﻨﻌﻠﻢ أن ﻗﻮﻟﻚ ﺣﻖ وﻟﻜﻦ ﳝﻨﻌﻨﺎ أن
 »أ ََوَْﱂ: ﻓﺄﺟﺎب اﷲ ﻋﻤﺎ اﻋﺘﻞ ﺑﻪ ﻓﻘﺎل،«ﻧﺘﺒﻊ اﳍﺪى ﻣﻌﻚ وﻧﺆﻣﻦ ﺑﻚ ﳐﺎﻓﺔ أن ﻳﺘﺨﻄﻔﻨﺎ اﻟﻌﺮب ﻣﻦ أرﺿﻨﺎ ﻳﻌﲏ ﲟﻜﺔ ﻓﺈﳕﺎ ﳓﻦ أﻛﻠﺔ رأس اﻟﻌﺮب وﻻ ﻃﺎﻗﺔ ﻟﻨﺎ ﻢ
.«ًﳕَُ ﱢﻜﻦ ﱠﳍُ ْﻢ َﺣَﺮﻣﺎً ءَ ِاﻣﻨﺎ
B -“da”.
Ebussuud, İrşâdü’l-akli’s-selîm, VI, 526; Âlûsî, Rûhu’l-meânî, VII, 529:
.ﺣﺮﻣﺎ ذا ْأﻣ ٍﻦ ﳊُﺮﻣﺔ اﻟﺒﻴﺖ اﳊﺮام اﻟﺬي ﺗﺘﻨﺎﺣﺮ اﻟﻌﺮب ﺣﻮﻟﻪ وﻫﻢ آﻣﻨﻮن
ً  أﱂ ﻧﻌﺼﻤﻬﻢ وﱂ ﳒﻌﻞ ﻣﻜﺎ ﻢ:أي
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emniyetli bir harem kılmadık mı? Etrafında Arabın çarpışıp durduğu
Beyt’in hurmetiyle muhterem ve içindekiler için dârü’l-emân bulunan bir
ِ ِ
ﺍت ﻛُ ّ ِﻞ َﺷ ْﻲ ٍء{ Harem
} ona her şeyin semerâtı toplanacak A yaniﻳُ ْﺠ ٰﺒٓﻰ اﻟ َْﻴﻪ ﺛَﻤَﺮَ ُ
iman edildiği takdirde hatf olunmak şöyle dursun, emn ü hurmet daha
ziyade artacak [3749] ve şimdiki gibi mahdud bir cibâyetle kalınmayıp
}رِ ْز ًﻗﺎ ileride her taraftan her şeyin semerâtı toplanıp ona sevk olunacak.
ﻮن{ ِ Ledünnümüzden bir rızık olmak üzereﻣ ْﻦ ﻟ َُﺪﻧَّﺎ{
}و ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اَכْﺜَﺮَ ُﻫ ْﻢ َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ َ
َ
velâkin ekserîsi bilmezler A de Allah’tan korkacakken başkalarından
korkarlar. Başkalarının hatfından değil, Allah’ın azâbından korkulmak
lâzım geldiğini ihtar için buyuruluyor ki:
ِ
ت َﻣ ۪ﻌﻴ َﺸﺘَﻬَﺎ ...إﻟﺦ{
}وﻛَ ْﻢ اَ ْﻫﻠَ ْﻜﻨَﺎ ﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺮ َﺔٍ ﺑ َ ِﻄ َﺮ ْ
َ

ِ
ﺎع ا ْﻟ َﺤ ٰﻴﻮ ِ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ ﺛُﻢَّ ﻫ َﻮ ﻳَﻮمَ ا ْﻟ ِﻘ ٰﻴ َﻤﺔِ
ﺎه َﻣﺘَ َ
ﺪا َﺣ َﺴ ً
ﺎه َو ْﻋ ً
ُ ْ
ﻨﺎ ﻓَ ُﻬ َﻮ َﻻ ۪ﻗﻴﻪ ﻛَ َﻤ ْﻦ َﻣﺘ َّ ْﻌﻨَ ُ
اَﻓَ َﻤ ْﻦ َو َﻋ ْﺪﻧ َ ُ
ﻮل اَﻳ َﻦ ُﺷ َﺮﻛَ ٓ ِ
ﺎل
ﻮن ﴿ ﴾٦٢ﻗَ َ
ِﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺤ َ
ﻳﻦ ُﻛ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ﺗ َ ْﺰ ُﻋ ُﻤ َ
ي اﻟ َّ۪ﺬ َ
ﺎء َ
ﻀ ۪ﺮ َﻦ ﴿َ ﴾٦١و َ ْﻮمَ ﻳُﻨَﺎ ۪دﻳﻬِ ْﻢ ﻓَﻴَ ُﻘ ُ ْ
ﻚ
ﺎﻫ ْﻢ ﻛَ َﻤﺎ ﻏَ َﻮ ْﻨَﺎ ۚ ﺗَﺒَﺮَّ ْأﻧ َ ٓﺎ اِﻟ َْﻴ َ ۘ
ﻳﻦ َﺣ َّﻖ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ُﻢ ا ْﻟ َﻘ ْﻮ ُل َرﺑَّﻨَﺎ ٰﻫ ٓ ُﺆ َ ٓ۬ﻻ ِء اﻟ َّ۪ﺬ َ
اﻟ َّ۪ﺬ َ
ﻳﻦ اَ ْﻏ َﻮ ْﻨَﺎ ۚ اَ ْﻏ َﻮ ْﻨَ ُ
ﻴﺒﻮﺍ ﻟ َُﻬ ْﻢ َو َرﺍ َ ُوﺍ
َﻣﺎ ﻛَﺎﻧُٓﻮﺍ اِﻳَّﺎﻧَﺎ ﻳ َ ْﻌ ُﺒ ُﺪ َ
ون ﴿َ ﴾٦٣و ۪ﻗﻴ َﻞ ْ
اد ُﻋﻮﺍ ُﺷ َﺮﻛَٓﺎءَ ُﻛ ْﻢ ﻓَ َﺪ َﻋ ْﻮ ُﻫ ْﻢ ﻓَﻠ َ ْﻢ ﻳ َ ْﺴﺘَﺠ۪ ُ
ﻴﻦ ﴿﴾٦٥
ون ﴿َ ﴾٦٤و َ ْﻮمَ ﻳُﻨَﺎ ۪دﻳﻬِ ْﻢ ﻓَﻴَ ُﻘ ُ
اب ﻟ َْﻮ اَﻧ َّ ُﻬ ْﻢ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳ َ ْﻬﺘَ ُﺪ َ
ا ْﻟﻌَ َﺬ َ ۚ
ﻮل َﻣﺎذَٓا اَ َﺟ ْﺒ ُﺘ ُﻢ ا ْﻟ ُﻤ ْﺮ َﺳ ۪ﻠ َ

اﻻ َﻧـﺒٓﺎء ﻳﻮﻣ ِﺌ ٍﺬ ﻓَﻬﻢ َﻻ ﻳﺘَﺴٓﺎءﻟُﻮن ﴿ ﴾٦٦ﻓَﺎ َﻣَّﺎ ﻣﻦ ﺗَﺎب و ٰﺍﻣﻦ وﻋ ِﻤ َﻞ ِ
ﺤﺎ
ُْ َ َ َ َ
ﻓَﻌَ ِﻤﻴَ ْ
ﺻﺎﻟ ً
َ ْ َ َ َ َ َ َ
ﺖ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ُﻢ ْ ْ َ ُ َ ْ َ
َ
ﻓَﻌﺴٓﻰ اَن ﻳﻜُ َ ِ
ﺎن ﻟ َُﻬ ُﻢ ا ْﻟ ِﺨﻴَ َﺮ ُ ۜ
ﻴﻦ ﴿َ ﴾٦٧و َرﺑُّ َ
ﺎر ۜ َﻣﺎ ﻛَ َ
ﻮن ﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﻔﻠِ ۪ﺤ َ
ْ َ
ﺎء َو َ ْﺨﺘَ ُ
ﻚ ﻳ َ ْﺨﻠ ُ ُﻖ َﻣﺎ ﻳ َ َﺸٓ ُ
َٰ
ِ
ﻮن ﴿﴾٦٩
ﻮن ﴿َ ﴾٦٨و َرﺑُّ َ
ﺎن ّٰ
اﻪﻠﻟِ َوﺗَﻌَﺎﻟٰﻰ َﻋﻤَّﺎ ﻳُ ْﺸﺮِ ُﻛ َ
ُﺳ ْﺒ َﺤ َ
ور ُﻫ ْﻢ َو َﻣﺎ ﻳُ ْﻌﻠِ ُﻨ َ
ﻚ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻢ َﻣﺎ ﺗُﻜ ُّﻦ ُﺻ ُﺪ ُ
ِ
ِ
ﻮن ﴿ُ ﴾٧٠ﻗ ْﻞ
اﻻُو۫ﻟٰﻰ َو ْ
اﻪﻠﻟُ َ ٓﻻ اِﻟٰﻪَ اِ َّﻻ ُﻫ َﻮ ۜ ﻟ َُﻪ ا ْﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ﻓِﻲ ْ
َو ُﻫ َﻮ ّٰ
ﺍﻻ ِٰﺧ َﺮ ۘ َوﻟ َُﻪ ا ْﻟ ُﺤ ْﻜ ُﻢ َوﺍﻟ َْﻴﻪِ ﺗُ ْﺮ َﺟ ُﻌ َ
اﻪﻠﻟِ ﻳ َ ْﺄﺗ۪ﻴ ُ ِ ِ ٍ
اﻪﻠﻟُ َﻋﻠ َ ْﻴ ُ
ﺪا اِﻟٰﻰ ﻳ َ ْﻮ ِم ا ْﻟ ِﻘ ٰﻴ َﻤﺔِ َﻣ ْﻦ اِﻟ ٌٰﻪ ﻏَ ْﻴ ُﺮ ّٰ
اَ َرﺍ َ ْﻳ ُﺘ ْﻢ اِ ْن َﺟﻌَ َﻞ ّٰ
ﻜ ُﻢ اﻟ َّْﻴ َﻞ َﺳ ْﺮ َﻣ ً
ﻜ ْﻢ ﺑﻀﻴَٓﺎء ۜ
ﺪا اِﻟٰﻰ ﻳ َ ْﻮ ِم ا ْﻟ ِﻘ ٰﻴ َﻤﺔِ َﻣ ْﻦ
ﻮن ﴿ُ ﴾٧١ﻗ ْﻞ اَ َرﺍ َ ْﻳ ُﺘ ْﻢ اِ ْن َﺟﻌَ َﻞ ّٰ
اَﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﺴ َﻤ ُﻌ َ
ﺎر َﺳ ْﺮ َﻣ ً
اﻪﻠﻟُ َﻋﻠ َ ْﻴﻜُ ُﻢ اﻟﻨَّﻬَ َ
ﻜﻨ َ ِ
ﻜ ُﻢ اﻟ َّْﻴ َﻞ
ون ﴿َ ﴾٧٢و ِﻣ ْﻦ َر ْﺣ َﻤ ِﺘ ۪ﻪ َﺟﻌَ َﻞ ﻟ َ ُ
اﻪﻠﻟِ ﻳ َ ْﺄ ۪ﺗﻴ ُ
اِﻟ ٌٰﻪ ﻏَ ْﻴ ُﺮ ّٰ
ﻮن ۪ﻓﻴﻪ ۜ اَﻓَ َﻼ ﺗُ ْﺒ ِﺼ ُﺮ َ
ﻜ ْﻢ ﺑِﻠ َ ْﻴﻞٍ ﺗ َ ْﺴ ُ ُ
ِ
ِ ِ
وﺍﻟﻨَّﻬ ِ
ﻮل
ون ﴿َ ﴾٧٣و َ ْﻮمَ ﻳُﻨَﺎ ۪دﻳ ِﻬ ْﻢ ﻓَﻴَ ُﻘ ُ
ﺎر ﻟﺘَ ْﺴﻜُ ُﻨﻮﺍ ۪ﻓﻴﻪ َوﻟﺘَ ْﺒﺘَ ُﻐﻮﺍ ﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻀﻠِ ۪ﻪ َوﻟ َﻌَﻠَّﻜُ ْﻢ ﺗ َ ْﺸﻜُ ُﺮ َ
َ َ َ
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ِ
ِ ٓ َاَﻳ َﻦ ُﺷ َﺮﻛ
ﻜ ْﻢ
ُ َ ۪ﻴﺪا ﻓَ ُﻘ ْﻠﻨَﺎ َﻫﺎﺗُﻮﺍ ﺑُ ْﺮ َﻫﺎﻧ
َ ﻳﻦ ُﻛ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ﺗ َ ْﺰ ُﻋ ُﻤ
ً ﴾ َوﻧ َ َﺰ ْﻋﻨَﺎ ﻣ ْﻦ ُﻛ ّ ِﻞ ُاﻣَّﺔٍ َﺷﻬ٧٤﴿ ﻮن
َ ي اﻟ َّ۪ﺬ
َ ﺎء
ْ
﴾٧٥﴿ ۟ ون
َ ﺿ َّﻞ َﻋ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َﻣﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳ َ ْﻔﺘَ ُﺮ
َ ﻓَﻌَﻠِ ُﻤ ٓﻮﺍ اَ َّن ا ْﻟ َﺤ َّﻖ ِ ّٰﻪﻠﻟِ َو
[3751] Meâl-i Şerîfi
Ya şimdi kendisine güzel bir vaad vaadettiğimiz ve binâenʿaleyh
ona erecek olan kimse hiç o kendisine dünyâ hayâtın geçici zevkini
yaşattığımız, sonra kıyamet günü o ihzar edilenlerden olacak kimse
gibi olur mu?1 (61). Hele onlara haykırıp da “nerede o2 zuʿm ettiğiniz
şerîklerim?” diyeceği gün… (62). Aleyhlerinde söz hak olmuş olanlar
şöyle demektedir: “Ey bizim yegâne Rabbimiz! Daha işte şunlar: o
azdırdığımız kimseler, biz onları kendi azdığımız gibi azdırdık, Sana
teberrî ettik, onlar bizlere tapmıyorlardı” (63). Bir de “haydin yalvarın
bakalım şerîklerinize” denilmiştir, binâenʿaleyh yalvarmışlardır fakat
kendilerine icâbet etmemişler ve azâbı görmüşlerdir, vaktiyle hakkı
görselerdi ya (64). Ve hele onlara haykırıp da “gönderilen peygamberlere
ne cevap verdiniz?” diyeceği gün (65). Artık o gün onlara bütün
haberler kör olmuştur, o vakit onlar artık birbirlerine de soruşmazlar
(66). Amma tevbe ve iman edip salâh ile çalışan kimse, işte o felah
bulanlardan olmayı umabilir (67). Rabbin dilediğini yaratır ve ihtiyar
eyler, muhayyerlik onların değil; Sübhân O Allah ve çok yüksek onların
şirkinden (68). Hem Rabbin bilir onların sîneleri3 ne saklıyor ve ne ilan
ediyorlar (69). Allah O, başka tanrı yok ancak O, önünde sonunda
hamd O’nun, hüküm O’nun, nihâyet döndürülüp O’na götürüleceksiniz
(70). De ki: “Söyleyin bakayım eğer Allah üzerinizde4 geceyi kıyamet
gününe kadar sermedî kılarsa size bir ziyâ getirecek Allah’ın gayrı tanrı
kim? Hâlâ dinlemeyecek misiniz?” (71). De ki: “Haber verin bakayım
eğer Allah üzerinizde gündüzü kıyamet gününe kadar sermedî kılarsa
1
2
3
4

H: “Ya şimdi o kimse ki kendisine güzel bir vaad vaadetmişiz de o ona erecek, benzer mi o kimseye ki
kendisine dünyâ hayâtın geçici zevkini yaşatmışız da sonra o kıyamet günü ihzar edilenlerden olacak?”.
H +“Benim”.
H: “Rabbin bilir de sîneleri”.
H: “üzerinize”.

437

438

KASAS SÛRESİ - Hak Dini Kur’an Dili

size içinde [3752] dinleneceğiniz bir gece getirecek Allah’ın gayrı tanrı
kim? Hâlâ görmeyecek misiniz?” (72). Rahmetinden O sizin için hem
geceyi hem gündüzü yaptı ki hem içinde dinlenesiniz ve hem çalışıp
fazlından isteyesiniz de şükredesiniz (73). Ve hele onlara haykırıp
da “nerede o zuʿm ettiğiniz şerîklerim!” diyeceği gün… (74). Hem
her ümmetten birer şâhid çıkardık da “haydin burhânınızı” dedik
mi, o vakit hak Allah’ın olduğunu bilmişler ve o uydurdukları şeyler
kendilerinden gāib olup gitmişlerdir (75).
ِ İhzar edilenlerden A “İhzâr” yakalanıp Hakk’ın
{ﻀ ۪ﺮ َﻦ
َ }ﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺤ
huzûruna getirilmek. {ﺎﻫ ْﻢ ﻛَﻤَﺎ ﻏَﻮَ ْﻨَﺎ
ُ َ }اَ ْﻏﻮَ ْﻨBiz onları kendi azdığımız gibi
azdırdık, yani Biz kendi hevâmızla azdığımız gibi onları da cebr ile değil,
kendi hevâlarıyla azdırdık. {ون
َ }ﻣﺎ ﻛَﺎﻧُٓﻮﺍ اِﻳَّﺎﻧَﺎ ﻳ َ ْﻌ ُﺒ ُﺪ
َ Onlar Bize tapmıyorlardı
A kendi keyiflerine tapıyorlardı.
{1ﺎر
َ ُّ}و َرﺑ
َ Rabbin neyi dilerse halk eder ve ihtiyar
ُ َﺎء َو َ ْﺨﺘ
ُ ٓﻚ ﻳ َ ْﺨﻠ ُ ُﻖ َﻣﺎ ﻳ َ َﺸ
eyler A yani dilediğini halk eder ve halkettiklerinden dilediğini de seçer
beğenir, risalet, şefaat gibi yüksek işlere intihab eyler. {ُ ﺎن ﻟ َُﻬ ُﻢ ا ْﻟ ِﺨﻴَ َﺮ
َ َ}ﻣﺎ ﻛ
َ
Onların değildir o ihtiyar A binâen‘aleyh onların Allah’tan başka şürekâ,
şüfe‘â ihtiyar ve intihâbına hakları yoktur.
{ﺪا
ً }ﺳ ْﺮ َﻣ
َ Sermedî A muttarid, dâim.

ِ َ َون ﻛ
ِ
ُ ﺎه ِﻣ َﻦ ا ْﻟﻜُﻨُﻮزِ َﻣٓﺎ اِ َّن َﻣﻔَﺎﺗ ِ َﺤﻪُ ﻟَﺘَﻨُٓﻮأ
َ ﺎر
ُ َﻮﺳﻰ ﻓَﺒَ ٰﻐﻰ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ۖ َوﺍٰﺗ َ ْﻴﻨ
ُ َا َّن ﻗ
ٰ ﺎن ﻣ ْﻦ ﻗَ ْﻮ ِم ُﻣ
ِ
ﺍﺑﺘَ ِﻎ
َ َﺑِﺎ ْﻟ ُﻌ ْﺼﺒَﺔِ اُو۬ﻟِﻲ ا ْﻟ ُﻘﻮَّ ِۗ اِ ْذ ﻗ
ّٰ ﺎل ﻟ َُﻪ ﻗَ ْﻮ ُﻣ ُﻪ َﻻ ﺗ َ ْﻔ َﺮ ْح اِ َّن
َ ﺐ ا ْﻟ َﻔﺮِ ۪ﺣ
ْ ﴾ َو٧٦﴿ ﻴﻦ
ُّ اﻪﻠﻟ َ َﻻ ﻳُﺤ
ْ َاﻪﻠﻟُ اﻟﺪَّار
َ ۪ﻓﻴﻤَٓﺎ ٰا ٰﺗ
َ َاﻻ ِٰﺧﺮَ َ َو َﻻ ﺗ َ ْﻨ َﺲ ﻧ َ ۪ﺼﻴﺒ
ّٰ ﻴﻚ
ّٰ ﻚ ِﻣ َﻦ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ َوﺍ َ ْﺣ ِﺴ ْﻦ ﻛَﻤَٓﺎ اَ ْﺣ َﺴ َﻦ
ُاﻪﻠﻟ
ِ َ َ﴾ ﻗ٧٧﴿ اﻪﻠﻟ َﻻ ﻳ ِﺤﺐ ا ْﻟﻤ ْﻔ ِﺴ ۪ﺪﻳﻦ
ِ ِ اﻻ َر
ِ
ـﻤٓﺎ اُو۫ﺗ۪ﻴ ُﺘ ُﻪ
َ اِﻟ َْﻴ
َ َّ ﺎل اﻧ
َ
ُ ُّ ُ َ ّٰ ض ا َّن
ۜ ْ ْ ﻚ َو َﻻ ﺗ َ ْﺒ ِﻎ ا ْﻟ َﻔ َﺴﺎدَ ﻓﻲ
ِ ِ
َ َ اﻪﻠﻟ َ ﻗَ ْﺪ اَ ْﻫﻠ
ّٰ ي اَ َوﻟ َْﻢ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ْﻢ اَ َّن
ً َّﻚ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠِ ۪ﻪ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻘ ُﺮو ِن َﻣ ْﻦ ُﻫﻮَ اَ َﺷ ُّﺪ ِﻣ ْﻨﻪُ ﻗُﻮ
ۜ َﻋﻠٰﻰ ﻋ ْﻠ ٍﻢ ﻋ ْﻨ ۪ﺪ
ﺎل
َ َ﴾ ﻓَ َﺨ َﺮ َج َﻋﻠٰﻰ ﻗَ ْﻮ ِﻣ ۪ﻪ ۪ﻓﻲ ز۪ﻳﻨَ ِﺘ ۪ﻪ ۜ ﻗ٧٨﴿ ﻮن
َ َوﺍَכْﺜَ ُﺮ َﺟ ْﻤ ًﻌﺎۜ َو َﻻ ﻳُ ْﺴٔـَ ُﻞ َﻋ ْﻦ ذُﻧُﻮﺑِﻬِ ُﻢ ا ْﻟ ُﻤ ْﺠﺮِ ُﻣ
1

H, M ve B “”ﳜﺘﺎر.
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ِ
ِ
﴾٧٩﴿ ﻆ َﻋ ۪ﻈﻴ ٍﻢ
ّ ٍ ون ۙ اِﻧ َّ ُﻪ ﻟ َ ُﺬو َﺣ
َ ون ا ْﻟ َﺤ ٰﻴﻮ َ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ ﻳَﺎ ﻟ َْﻴ
َ ﻳﻦ ﻳُ ۪ﺮ ُﺪ
ُ ﺎر
َ اﻟ َّ۪ﺬ
ُ َﺖ ﻟ َﻨَﺎ ﻣ ْﺜ َﻞ َﻣٓﺎ ُاو۫ﺗ َﻲ ﻗ
ِ اﻪﻠﻟِ َﺧﻴﺮ ﻟِﻤﻦ ٰاﻣﻦ وﻋ ِﻤ َﻞ
ِ
ﺤﺎۚ َو َﻻ ﻳُﻠ َ ّٰﻘﻴﻬَٓﺎ اِ َّﻻ
َ ََوﻗ
ً ﺻﺎﻟ
َ َ َ َ ْ َ ٌ ْ ّٰ ﺍب
َ ﺎل اﻟ َّ۪ﺬ
َ
ُ ﻳﻦ اُو۫ﺗُﻮﺍ ا ْﻟﻌ ْﻠﻢَ َو ْﻠَﻜُ ْﻢ ﺛ َ َﻮ
ِ ّٰ ﺎن ﻟ َﻪ ِﻣﻦ ﻓِﺌَﺔٍ ﻳﻨﺼﺮوﻧَﻪ ِﻣﻦ دو ِن
ْ ِ﴾ ﻓَ َﺨ َﺴ ْﻔﻨَﺎ ﺑ ِ ۪ﻪ َوﺑ ِ َﺪارِه٨٠﴿ ون
َ اﻟﺼﺎﺑ ِ ُﺮ
ُ ْ ُ ُ ُ َْ
َ اﻻ َْر
ْ ُ َ َض ﻓَ َﻤﺎ ﻛ
َّ
ۗاﻪﻠﻟ
ِ َ َوﻣﺎ ﻛ
ْ ِ ﻳﻦ ﺗ َ َﻤﻨ َّ ْﻮﺍ َﻣﻜَﺎﻧ َ ُﻪ ﺑ
ّٰ ﻮن َو ْﻜَﺎ َ َّن
َ ُ ﺎﻻ َْﻣ ِﺲ ﻳ َ ُﻘﻮﻟ
َ ﴾ َوﺍ َ ْﺻﺒَ َﺢ اﻟ َّ ۪ﺬ٨١﴿ ﺎن ﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﻨﺘَ ِﺼ ۪ﺮ َﻦ
َ َ
َ اﻪﻠﻟ
ِ َﻂ اﻟﺮِز َق ﻟ ِ َﻤﻦ ﻳ َ َﺸٓﺎء ِﻣﻦ ِﻋﺒ
ﻒ ﺑِﻨَﺎ ۜ َو ْﻜَﺎَﻧ َّ ُﻪ َﻻ
ّٰ ﺎد ۪ه َو َ ْﻘ ِﺪ ُر ۚ ﻟ َْﻮ َ ٓﻻ اَ ْن َﻣ َّﻦ
َ اﻪﻠﻟُ َﻋﻠ َ ْﻴﻨَﺎ ﻟ َ َﺨ َﺴ
ْ ُ
ْ
ْ ّ ُ ﻳ َ ْﺒ ُﺴ
﴾٨٢﴿ ۟ ون
َ ﻳُ ْﻔﻠِ ُﺢ ا ْﻟﻜَﺎﻓِ ُﺮ
[3754] Meâl-i Şerîfi
Hakikaten Kārûn Mûsâ’nın kavminden idi de1 onlara karşı bağyetmiş
idi. Ona öyle hazineler vermiştik ki anahtarları cidden güçlü kuvvetli
bir bölüğe ağır geliyordu. O vakit kavmi ona şöyle demişti: “Güvenme,
çünkü Allah güvenenleri sevmez (76). Ve Allah’ın sana bu vergisi
içinde sen âhiret evini ara ve dünyadan nasibini unutma da Allah’ın
sana ihsan ettiği gibi ihsan et ve yeryüzünde fesad arama, çünkü Allah
müfsidleri sevmez” (77). “Ben ona, sırf bendeki bir ilim sayesinde
nâil oldum” dedi. Ya2 Allah’ın ondan evvel o kurûn içinden kuvvetçe
ondan daha şiddetli ve cemʿiyyetçe daha kesretli nice kimseleri helâk
etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Mücrimler günahlarından3 sual de
olunmaz (78). Derken ziyneti içinde kavmine karşı huruc etti, dünyâ
hayâtı arzu edenler “ah” dediler, “ne olurdu4 şu Kārûn’a verilen gibi
bizim de olsa! O cidden büyük bir bahtiyar” (79). Kendilerine ilim
verilmiş olanlar ise “yazıklar olsun size” dediler, “Allah’ın sevâbı iman
edip salâh ile çalışan kimseler için daha hayırlıdır, ona ise ancak
sabredenler kavuşturulur5” (80). Derken Biz onu hem de sarayı ile yere
geçiriverdik, o vakit Allah’a karşı yardımına gelecek taraftarları da
1
2
3
4
5

H +“derken”.
M ve B -“Ya”.
B: “gürûhundan”.
B -“ne olurdu”.
H: “ona kavuşacaklar ise ancak sabredenlerdir”.
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olmadı, kendini kurtaracaklardan da değildi (81). Dün onun mevkiini
temenni edenler de bu sabah şöyle [3755] diyorlardı: “Vayy be, demek
ki Allah rızkı kullarından dilediğine seriyor ve kısıyor, eğer Allah bize
lütuf etmese idi bizi de batırmıştı. Ayy, demek ki hakikat bu: Kâfirler
felah bulmayacak” (82).
ِ
{ون
َ ﺎر
ُ َ }ا َّن ﻗA Firavun, siyâsî zulm ü istibdadda alem olduğu gibi Kārûn
da mâlî istibdad ve ihtikârda alemdir. Bu suretle Kārûn kıssası muhtekir
bir kapitalist kıssasıdır.
ِ َ َ }ﻛMûsâ’nın kavminden idi A yani Benî İsrâil’den ve
{ﻮﺳﻰ
ٰ ﺎن ﻣ ْﻦ ﻗَ ْﻮ ِم ُﻣ
Mûsâ’nın akrabasından idi { }ﻓَﺒَ ٰﻐﻰ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢderken onlara karşı bağyetti A
ihtikâr yaptı, zekâtını vermedi, Mûsâ’ya isyan etti.

{ﻚ ِﻣ َﻦ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ
َ َ}و َﻻ ﺗ َ ْﻨ َﺲ ﻧ َ ۪ﺼﻴﺒ
َ Ve dünyadan nasibini unutma A dünyadan
nasibi, bazıları helâl dünya rızkı ve meşrû dünya zevki diye anlamak
istemişlerse de o geçici dünyanın kendisi demektir. Asıl dünyadan nasib
ise “dünya âhiretin mezraasıdır”1 muktezâsınca âhiret için edilen intifâ‘,
âhirete kalacak ameldir. Yoksa dünyadan nasib nihâyet bir kefendir:

אزار و د
3

א

م א

2

آ ه

از א אن
ش

ِ اﻻ َْر
{ض
ْ ِ َ}و َﻻ ﺗ َ ْﺒ ِﻎ ا ْﻟﻔَ َﺴﺎد
َ Arz’da fesad arama A bu kadar hazineyi
ihtikâr edip de serveti hapsetmek haddizâtında bir fesaddır. {َﻋ ٰ ِﻋ ْﻠ ٍﻢ
ِ Nezdimdeki bir ilim ile A bu ilme bazıları ticaret ve iktisad ilmi
}ﻋ ْﻨ ۪ﺪي
demişler, bazıları da el-kimya demişler. { }اَ َو َ ْ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ْﻢya bilmiyor muydu? A
Yani sırf ilmi4 ile olsa kurûn-ı ûlâ içinde ondan daha kuvvetli ve daha çok
servetli (Firavun gibi) kimseleri helâk etmiş olduğunu bilmiyor muydu?
Neye bu ilmiyle istifade etmedi? [3756] {ﻮن
َ }و َﻻ ُ ْ ٔـَ ُﻞ َﻋ ْﻦ ذُﻧُﻮ ِ ِ ُﻢ ا ْﻟ ُﻤ ْﺠﺮِ ُﻣ
َ
1
2
3
4

Sâgānî, el-Mevzûât, thk. Necm Abdurrahman Halef, Dımeşk: Dâru’l-Me’mûn li’t-Türâs, 1405, s.
64/106; Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XX, 171.
H, M ve B: “”ﺑﺎ.
Beyt daha çok Farsça şiirler söyleyen Âzerî şairi Sâib-i Tebrîzî’ye (ö. 1087/1676 [?]) izafe edilmektedir.
B: “ilim”.
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Hâlbuki mücrimler günahlarından sual de1 olunmaz A yani “filan cürmü
işleyen kimdir?” diye tahkik için ne şundan bundan ne de kendilerinden
sorulmaya lüzum görülmeksizin indallah mâlumdurlar, meleklerce de
sîmalarından bilinir ve derhâl yaka paça tutulurlar. ﻴﻬ ْﻢ
َ ف ا ْﻟ ُﻤ ْﺠﺮِ ُﻣ
ٰ ۪ ِ ﻮن
ُ ﻳُ ْﻌ َﺮ
ُ ﻴﻤ
2
ﺍﻻ َ ْﻗ َﺪا ِم
ْ [ ﻓَ ُﻴ ْﺆ َﺧ ُﺬ ﺑِﺎﻟﻨ َّ َﻮﺍ ۪ َوer-Rahmân 55/41]

ِ ِ
ِ
ِ اﻻ َْر
ﻴﻦ
ْ ﻮﺍ ﻓِﻲ
ْ ار
َ ﺗ ِ ْﻠ
ًّ ُون ُﻋﻠ
َ ﻳﻦ َﻻ ﻳُ ۪ﺮ ُﺪ
ً ض َو َﻻ ﻓَ َﺴ
َ ﺎداۜ َوﺍ ْﻟﻌَﺎﻗﺒَﺔُ ﻟ ْﻠ ُﻤﺘ َّ ۪ﻘ
َ اﻻ ِٰﺧ َﺮ ُ ﻧ َ ْﺠﻌَﻠُﻬَﺎ ﻟﻠ َّ ۪ﺬ
ُ َّﻚ اﻟﺪ
ِ
ِ
ﻳﻦ َﻋ ِﻤﻠُﻮﺍ
َ ﺎﻟﺴ ّ ِﻴﺌَﺔِ ﻓَ َﻼ ﻳُ ْﺠ َﺰى اﻟ َّ۪ﺬ
َّ ِ ﴾ َﻣ ْﻦ َﺟٓﺎءَ ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ َﺴﻨَﺔ ﻓَﻠ َ ُﻪ َﺧ ْﻴ ٌﺮ ﻣ ْﻨﻬَﺎ ۚ َو َﻣ ْﻦ َﺟٓﺎءَ ﺑ٨٣﴿
ِ
ِ
ِ َاﻟﺴ ِﻴٔـ
َ ض َﻋﻠ َ ْﻴ
َ ُﺎت اِ َّﻻ َﻣﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠ
َ ﻚ ا ْﻟ ُﻘ ْﺮﺍٰ َن ﻟ
َ ﴾ ا َّن اﻟ َّ۪ﺬي ﻓَ َﺮ٨٤﴿ ﻮن
ۜ َـﺮٓﺍدُّ َك اﻟٰﻰ َﻣﻌَﺎ ٍد
ّ َّ
ﺖ ﺗ َ ْﺮ ُﺟ ٓﻮﺍ اَ ْن ﻳُ ْﻠ ٰﻘٓﻰ
َ ﴾ َو َﻣﺎ ﻛُ ْﻨ٨٥﴿ ﺿ َﻼ ٍل ُﻣﺒ۪ ﻴ ٍﻦ
َ ﻗُ ْﻞ َرﺑّ۪ٓﻲ اَ ْﻋﻠ َ ُﻢ َﻣ ْﻦ َﺟٓﺎءَ ﺑِﺎ ْﻟ ُﻬ ٰﺪى َو َﻣ ْﻦ ُﻫ َﻮ ۪ﻓﻲ

ِ َ اِﻟ َﻴ
ﻚ َﻋ ْﻦ
ُ َ ﻚ ﻓَ َﻼ ﺗ
َ َّ ﴾ َو َﻻ ﻳ َ ُﺼ ُّﺪﻧ٨٦﴿ ۘ ۪ﻴﺮﺍ ﻟ ِ ْﻠﻜَﺎﻓِ ۪ﺮ َﻦ
َ ِ ّﺎب اِ َّﻻ َر ْﺣ َﻤﺔ ً ِﻣ ْﻦ َرﺑ
ً ﻜﻮﻧ َ َّﻦ ﻇَﻬ
ْ
ُ َﻚ ا ْﻟﻜﺘ
ِ
ِ َ ٰاﻳ
﴾ َو َﻻ ﺗ َ ْﺪ ُع٨٧﴿ ۚ ﻴﻦ
َ ِ ّﺍد ُع اِﻟٰﻰ َرﺑ
َ اﻪﻠﻟِ ﺑ َ ْﻌ َﺪ اِ ْذ اُ ْﻧﺰِﻟ َْﺖ اِﻟ َْﻴ
ّٰ ﺎت
ْ ﻚ َو
َ ﻚ َو َﻻ ﺗَﻜُﻮﻧ َ َّﻦ ﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺸﺮِ ۪ﻛ
ِ
﴾٨٨﴿ ﻮن
ّٰ ََﻣﻊ
ٌ ِ اﻪﻠﻟِ اِﻟ ًٰﻬﺎ ٰا َﺧ َﺮ ۢ َ ٓﻻ اِﻟٰﻪَ اِ َّﻻ ُﻫ َﻮ ۠ ُﻛ ُّﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َﻫﺎﻟ
َ ﻚ اِ َّﻻ َو ْﺟﻬَ ُﻪ ۜ ﻟ َُﻪ ا ْﻟ ُﺤ ْﻜ ُﻢ َوﺍﻟ َْﻴﻪِ ﺗُ ْﺮ َﺟ ُﻌ

[3757] Meâl-i Şerîfi
O âhiret evi (son yurt) Biz onu öyle kimselere veririz ki yeryüzünde ne
bir kibir ne de bir fesad istemezler ve o âkıbet korunan müttakīlerindir3
(83). Her kim hasene ile gelirse o vakit ona ondan daha hayırlısı var, her
kim de seyyie ile gelirse4 seyyiât yapanlar hep yaptıklarıyla cezâlanırlar
(84). Her hâlde sana o Kur’ân’ı farz kılan5 seni muhakkak bir meʿâda
kadar geri getirecektir, de ki: “Rabbim daha iyi bilir, hidâyetle gelen
kim, açık bir dalâl içinde olan kim” (85). Sen, sana kitap indirileceğini
ümid eder değildin fakat Rabbinden bir rahmet, o hâlde sakın kâfirlere
zahîr olma (86). Ve sakın sana indirildikten sonra Allah’ın âyâtından
1
2
3
4
5

H -“de”.
“Tanınır da mücrimler sîmâlarından, tutulur perçemleriyle ayaklarından.”
H: “O âhiret evi (son yurt) Biz onu öyle kimselere veririz ki yeryüzünde ne ululanmak kibirlenmek
isterler ne bir fesad yapmak, ve o âkıbet korunan müttakīlerindir”.
H +“O”.
H +“Zat”.
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seni çevirmesinler, hemen Rabbine davet et ve sakın müşriklerden
olma1 (87). Allah’ın yanında diğer bir tanrıya daha çağırma, başka
tanrı yok ancak O, O’nun vechinden başka her şey helâktedir. Hüküm
O’nun ve nihâyet döndürülüp O’na götürüleceksiniz (88).
ِ
{ُ اﻻ ِٰﺧ َﺮ
ْ ار
َ  }ﺗ ِ ْﻠO âhiret evi A son yurt, yani cennet {ﻳﻦ
َ }ﻧ َ ْﺠﻌَﻠُﻬَﺎ ﻟﻠ َّ ۪ﺬ
ُ َّﻚ اﻟﺪ
ِ اﻻ َْر
َ Arz’da
Biz onu o kimseler için kılarız ki {ﺎدا
ْ ﻮﺍ ﻓِﻲ
ًّ ُ ون ُﻋﻠ
َ }ﻻ ﻳُ ۪ﺮ ُﺪ
ً ض َو َﻻ ﻓَ َﺴ
2
3
ne ulüv ne fesad istemezler. A “Ulüv”den murad ululanmak , imana
tenezzül etmemek, kibirlenmek, kafa tutma;4 “fesad” herhangi bir şeyi
ve emvâli intifâ‘ olunabilecek hâlden çıkarmak ve bâhusus Rabbine
isyan ile kendi nefsini heder etmek. Yani yeryüzünde Hakk’a karşı kibr ü
ihtiras ile Firavun gibi ululanmak, istibdad yapmak da istemezler, Kārûn
gibi bağy ü isyan ile fesad da arzu etmezler. Hazret-i Ali radıyallahu
anh’tan mervîdir ki işbu ُ اﻻ ِٰﺧ َﺮ
ْ ار
َ  ﺗ ِ ْﻠâyeti valilerden ve [3758] sâir
ُ َّﻚ اﻟﺪ
kudreti bulunan insanlardan adl ü tevazu sâhibi olanlar hakkında nâzil
oldu der imiş.5 Hâtim-i Taî’nin oğlu Adiy, huzûr-i Peygamberîye geldiği
zaman kendisine bir minder konulmuştu, o yere oturdu. Aleyhissalâtü
vesselâm da: “Ben şehadet ederim ki sen Arz’da ne ulüv ne fesad arzu
etmiyorsun” buyurdu, bunun üzerine derhâl Müslüman oldu radıyallahu
anh.6 Tâbi‘înden Fudayl bu âyeti okur okur, “burada bütün âmâl gitti”
1
2
3
4
5

6

H: “Sakın seni Allah’ın âyâtından çevirmesinler, sana indirildikten sonra bunlar, hemen Rabbine davet
et de sakın müşriklerden olma”.
H: “Ne Arz’da ulüv isterler ne de fesad”.
H -“ululanmak”; B: “ululamak”.
H -“kibirlenmek, kafa tutma”.
Vâhidî, et-Tefsîru’l-vasît, III, 410; Begavî, Meâlimü’t-Tenzîl, VI, 226; Hâzin, Lübâbü’t-te’vîl, III, 373:
 وﳝﺮ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎع واﻟﺒﻘﺎل ﻓﻴﻔﺘﺢ ﻋﻠﻴﻪ، وﻳﻌﲔ اﻟﻀﻌﻴﻒ، ﻳﺮﺷﺪ اﻟﻀﺎل، وﻫﻮ وال، أﻧﻪ ﻛﺎن ﳝﺸﻲ ﰲ اﻷﺳﻮاق وﺣﺪﻩ، رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ،ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ
 ﻧﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﰲ أﻫﻞ اﻟﻌﺪل واﻟﺘﻮاﺿﻊ ﻣﻦ اﻟﻮﻻة وأﻫﻞ اﻟﻘﺪرة: »ﺗﻠﻚ اﻟﺪار اﻵﺧﺮة ﳒﻌﻠﻬﺎ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺮﻳﺪون ﻋﻠﻮا ﰲ اﻷرض وﻻ ﻓﺴﺎدا« وﻳﻘﻮل: وﻳﻘﺮأ،اﻟﻘﺮآن
.ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎس
Âlûsî, Rûhu’l-meânî, X, 330:
: ﻓﻘﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم،وأﺧﺮج اﺑﻦ ﻣﺮدوﻳﻪ ﻋﻦ ﻋﺪي ﺑﻦ ﺣﺎﰎ أﻧﻪ ﳌﺎ دﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻟﻘﻰ إﻟﻴﻪ وﺳﺎدة ﻓﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ اﻷرض
.»أﺷﻬﺪ أﻧﻚ ﻻ ﺗﺒﻐﻲ ﻋﻠﻮا ﰲ اﻷرض وﻻ ﻓﺴﺎدا« ﻓﺄﺳﻠﻢ رﺿﻲ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ
İbn Asâkir, Târîhu Dımeşk, c. 72, s. 76; Zehebî, Siyeru alâmi’n-nübelâ, II, 532:
 »أﺷﻬﺪ أﻧﻚ ﻻ: ﻓﻘﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، أﻟﻘﻰ ﻟﻪ وﺳﺎدة ﻓﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ اﻷرض، ﳌﺎ دﺧﻞ ﺟﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:وﻗﺎل ﻋﺪي ﺑﻦ ﺣﺎﰎ
. ﻓﺄﺳﻠﻢ،«ﻋﻠﻮا ﰲ اﻷرض وﻻ ﻓﺴﺎدا
ّ ﺗﺒﻐﻲ
İbn Hişâm, es-Sîre, II, 580:
: ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ؟ ﻓﻘﻠﺖ: ﻓﻘﺎل، ﻓﺴﻠﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ، وﻫﻮ ﰲ ﻣﺴﺠﺪﻩ، ﻓﺪﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺨﺮﺟﺖ ﺣﱴ أﻗﺪم ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ:[ﻗﺎل ]ﻋﺪى
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dermiş. Ömer b. Abdülaziz de vefâtına kadar bu âyeti tekrar tekrar
ِ
okur dururmuş.1 {ُ}وﺍ ْﻟﻌَﺎﻗِﺒَﺔ
َ Ve o güzel âkıbet A cennet {ﻴﻦ
َ  }ﻟ ْﻠ ُﻤﺘ َّ ۪ﻘkorunan
müttakīler içindir. A Bu cümle tekrardan ibaret olmamak için ayrıca bir
fâideyi müfîd olduğunda şüphe yoktur. Kendileri Firavun ve Kārûn gibi
olmak arzu etmemekle beraber Firavun ve Kārûn gibilerin zuhûruna
meydan vermemek için de sakınıp korunan müttakīler demek olur.
2
3
ِ
Biraz sonra ۪ﻴﺮﺍ ﻟ ِ ْﻠﻜَﺎﻓِ ۪ﺮ َﻦ
ً [ ﻓَ َﻼ ﺗَﻜُﻮﻧ َ َّﻦ ﻇَﻬ28/86], ﻴﻦ
َ [ َو َﻻ ﺗَﻜُﻮﻧ َ َّﻦ ﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺸﺮِ ۪ﻛ28/87]
kavilleri de bunu tavzih eder.
İyi ama âhirette ne var? {ِ}ﻣ ْﻦ َﺟٓﺎءَ ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ َﺴﻨَﺔ
َ Her kim hasene ile gelirse A
o takvâ ile âkıbet huzûr-ı Hakk’a varırsa { }ﻓَﻠ َ ُﻪ َﺧ ْ ٌ ِﻣ ْﻨﻬَﺎo vakit ona ondan
daha hayırlısı, daha güzeli var, hüsnâ ve ziyade. {ِﺎﻟﺴ ّ ِﻴﺌَﺔ
َ Her kim
َّ ِ }و َﻣ ْﻦ َﺟٓﺎءَ ﺑ
ِ
ِ َﻳﻦ َﻋ ِﻤﻠُﻮﺍ اﻟﺴ ِﻴٔـ
de seyyie ile gelirse {ﻮن
َ ُﺎت ا َّﻻ َﻣﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠ
َ  }ﻓَ َﻼ ﻳُ ْﺠ َﺰى اﻟ َّ ۪ﺬartık o
ّ َّ
kötülükleri yapanlar ancak yaptıklarıyla cezâlanırlar A kötülüğün cezâsı
ِ
onun gibi kötülük olur, güzellik olmaz. {ﻚ ا ْﻟ ُﻘ ْﺮ ٰﺍ َن
َ ض َﻋﻠ َ ْﻴ
َ  }ا َّن اﻟ َّ ۪ﺬي ﻓَ َﺮHer hâlde

sana bu Kur’ân’ı farz kılan A yani bu Kur’an ile ameli farz kılan Zât-ı Ecell
{َـﺮٓﺍدُّ َك اِ ٰ َﻣﻌَﺎ ٍد
َ  }ﻟelbette seni bir me‘âda kadar geri getirecektir. [3759] A Bu
âyet, Mekke’den hicret sırasında Cuhfe’de nâzil olduğuna4 göre, “me‘âd”
mevt; “red”den murad Mekke’ye iadedir. Yani âhirete irtihal etmeden
evvel seni bu çıktığın mahalle geri getirecek, Mekke’yi fethedecektir.
ِ َ ﺖ ﺗَﺮﺟ ٓﻮﺍ اَ ْن ﻳ ْﻠ ٰ ٓ اِﻟ َﻴ
{ﺎب
َ Hem sana kitab indirileceğini ümid eder
ْ
ُ
ُ ْ َ }و َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ
ُ َﻚ ا ْﻟﻜﺘ
değil idin A ümmî idin {ﻚ
َ ِ ّ َر ْﺣ َﻤﺔ ً ِﻣ ْﻦ َرﺑ5 }اِ َّﻻvelâkin6 Rabbinden bir rahmet
olarak indirildi A işte geri gelmen de öyle ümid edilmezken mahza

1
2
3
4
5
6

 ﻓﻮﻗﻒ ﳍﺎ ﻃﻮﻳﻼ، ﻓﺎﺳﱰﻗﻔﺘﻪ، إذ ﻟﻘﻴﺘﻪ اﻣﺮأة ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻛﺒﲑة، ﻓﻮ اﷲ إﻧﻪ ﻟﻌﺎﻣﺪ ﰊ إﻟﻴﻪ، ﻓﺎﻧﻄﻠﻖ ﰊ إﱃ ﺑﻴﺘﻪ، ﻓﻘﺎم رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ،ﻋﺪي ﺑﻦ ﺣﺎﰎ
 ﺗﻨﺎول وﺳﺎدة ﻣﻦ أدم، ﰒ ﻣﻀﻰ ﰊ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺣﱴ إذا دﺧﻞ ﰊ ﺑﻴﺘﻪ: ﻗﺎل، واﷲ ﻣﺎ ﻫﺬا ﲟﻠﻚ: ﻗﻠﺖ ﰲ ﻧﻔﺴﻲ: ﻗﺎل،ﺗﻜﻠﻤﻪ ﰲ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ
 وﺟﻠﺲ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، ﻓﺠﻠﺴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺑﻞ أﻧﺖ: ﻓﻘﺎل، ﺑﻞ أﻧﺖ ﻓﺎﺟﻠﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ: ﻗﻠﺖ: ﻗﺎل، اﺟﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ: ﻓﻘﺎل، ﻓﻘﺬﻓﻬﺎ إﱄ،ﳏﺸﻮة ﻟﻴﻔﺎ
... واﷲ ﻣﺎ ﻫﺬا ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻠﻚ: ﻗﻠﺖ ﰲ ﻧﻔﺴﻲ: ﻗﺎل،ﺑﺎﻷرض
Zemahşerî, el-Keşşâf, III, 435:
.ﻳﺮددﻫﺎ ﺣﱴ ﻗﺒﺾ
ّ  وﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ أﻧﻪ ﻛﺎن. ذﻫﺒﺖ اﻷﻣﺎﱏ ﻫﺎﻫﻨﺎ:وﻋﻦ اﻟﻔﻀﻴﻞ أﻧﻪ ﻗﺮأﻫﺎ ﰒ ﻗﺎل
H, M ve B: “”وﻻ.
H, M ve B: “”ﻇﻬﲑا ﻟﻠﻤﺸﺮﻛﲔ.
Mukātil b. Süleyman, Tefsîr, III, 334:
ِ
ٍ ﱡك إِﱃ ﻣ
.ﻌﺎد…« ﻧﺰﻟﺖ ﺑﺎﳊﺠﻔﺔ أﺛﻨﺎء اﳍﺠﺮة
َ ض َﻋﻠَْﻴ
َ  »إِ ﱠن اﻟﱠﺬي ﻓـََﺮ:وﻓﻴﻬﺎ آﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﲟﻜﻴﺔ وﻻ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻗﻮﻟﻪ
َ َ ﻚ اﻟْ ُﻘ ْﺮآ َن ﻟَﺮاد
H, M ve B: “”وﻟﻜﻦ.
Üç nüshada da  إﻻyerine  وﻟﻜﻦyazıldığı için tercüme de ona göre yapılmıştır.
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Rabbinden bir nimet olarak vukū‘a gelecektir. {}ﻓَ َﻼ ﺗَﻜُﻮﻧ َ َّﻦ ﻇ َ ۪ﻬ ًﺍ ﻟ ِ ْﻠﻜَﺎﻓِ ۪ﺮ َﻦ
O hâlde sakın kâfirlere zahîr olma, cemiyetlerine katılıp küfürlerine
ِ َ ﻚ َﻋﻦ ٰاﻳ
kuvvet vermekten korun {ِاﻪﻠﻟ
ّٰ ﺎت
َ ve sakın o kâfirler seni
ْ َ َّ }و َﻻ ﻳ َ ُﺼ ُّﺪﻧ
Allah’ın âyâtından çevirmesinler A mâzîye ve istikbâle ait bu haberler
bu vaadler, bu emirler, bu nehiyler hep Allah’ın âyetleridir. Bunların
{ﻚ
َ  ُا ْﻧﺰِﻟ َْﺖ اِﻟ َْﻴ1 }ﺑ َ ْﻌ َﺪ اِ ْذsana indirildikleri demden sonra A teblîğinden,
tatbîkinden sarf-ı nazar ettirmesinler {ﻚ
َ ِ ّﺍد ُع اِ ٰ َرﺑ
ْ }و
َ ve Rabbine davet et
A herkesi O’na ibadet ve tevhîde çağır {َ ﻜﻮﻧ َ َّﻦ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺸﺮِ ۪ﻛ
ُ َ }و َﻻ ﺗ
َ ve sakın o
müşriklerden olma yani {اﻪﻠﻟِ اِﻟ ًٰﻬﺎ ٰا َﺧ َﺮ
ّٰ َ}و َﻻ ﺗ َ ْﺪ ُع َﻣﻊ
َ Allah’ın yanında diğer bir
ٓ َ başka ilâh yok ancak O {ﻚ اِ َّﻻ َوﺟﻬَ ُﻪ
ilâha çağırma {}ﻻ اِﻟٰﻪَ اِ َّﻻ ُﻫ َﻮ
ٌ ِ } ُﻛ ُّﻞ َ ْ ٍء َﻫﺎﻟ
ْ

O’nun yüzünden başka her şey helâkte A yani O’nun zâtından başka
her şey, her mevcud haddizâtında ma‘dum demektir. Çünkü O’ndan
mâsivâsının vücûdu zâtî değil, Vâcib teâlâ’ya müstenid olduğundan her
an kābil-i ‘adem ve fenâya müheyyâ olmakla haddizâtında yok demektir
veya yok [3760] olacaktır. Ancak O zâtında Hayy u Kayyûm, Vâcibü’lvücud’dur. Çoğunun ihtiyar ettiği mâna budur. Diğer bir mânaya göre:
“Vech” kasd ve teveccüh olunan cihet mânasına olarak O’nun yüzünden,
yani O’nun rızâsı kasdolunan cihetten mâ‘adâ her şey helâktedir demek
olur ki âhiret na‘îminin fânî olmadığını anlatır. Bir de her şeyin Allah’a
muzâf olan vechi, ilm-i ilâhîdeki sûret-i hakīkiyesi demek olur ki her
şeyin Allah’a rücû‘u bununladır. { }ﻟ َُﻪ ا ْﻟ ُﺤ ْﻜ ُﻢHüküm O’nun A başkasının
değil, O’ndan başka hükm ü hükûmet, teşrî‘ ve taknin yapmaya
kalkışanların hepsinin hükmü bozulur ancak O’nunki bozulmaz ِ}و ِﺍﻟ َْﻴﻪ
َ
ﺗ
ve
hep
O’na
ircâ‘
olunacaksınız
A
hepiniz
ölümünüzden
sonra
{ﻮن
ﻌ
ﺟ
ﺮ
َ َُ ُْ
O’nun huzûruna götürülecek, muhakeme olunacak, ona göre cezânız,
ِ
mükâfâtınız ne ise alacaksınız. İşte bütün kıssaların âhiri işbu ﻮن
َ َوﺍﻟ َْﻴﻪِ ﺗُ ْﺮ َﺟ ُﻌ
hükmüdür. Kimin haddinedir ki bu hükme boyun eğmesin.

1

H, M ve B: “”ﻣﺎ.
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[3760]

ِ ﺳﻮرةُ اﻟْﻌْﻨ َﻜﺒ
ًﻮت َﻣ ﱢﻜﻴﱠﺔٌ َوِﻫ َﻲ ﺗِ ْﺴ ٌﻊ َو ِﺳﺘﱡﻮ َن اٰﻳَﺔ
ُ َ َُ
ANKEBÛT SÛRESİ
Ankebût Sûresi Mekkî’dir.
“Ankebût” örümcek demektir, Allah’tan başka evliyâ ittihaz edenlerin
hâlâtını ve dünyayı avlamak için kurdukları teşkîlâtı bir örümcek ağına
benzeten örümcek meseli zikrolunduğundan dolayı bu sûreye bu isim
verilmiştir. Ancak alem olmuş hâs isimlerin tercemesi doğru olmayacağı
cihetle, “Örümcek Sûresi” demeye kalkışmamalıdır. “Örümcek
zikrolunan sûre” denilebilir.
Nüzûlü Mekke’dedir. Bazıları Mekke’de en son nâzil olan sûre
olduğunu söylemişlerdir.1 Şu hâlde hicret sıralarında nâzil olmuş
demektir. Hatta baş tarafının Medine’de nâzil olduğu da rivayet
olunmuştur.2 Nitekim evvelkinin hâtimesinde Peygamber’in hicretine
işaret olunduğu gibi bunda da mü’minlerin hicretine işaret olunmuştur.
ِ
ِ ِ
Evvelkinde ﻴﻦ
َ ُ[ َوﺍﻟ َْﻴﻪِ ﺗُ ْﺮ َﺟﻌ28/88] buyurulmuştu,
َ [ َوﺍ ْﻟﻌَﺎﻗﺒَﺔُ ﻟ ْﻠ ُﻤﺘ َّ ۪ﻘ28/83], ﻮن
bunda da gaye, Allah’a ermek olduğu anlatılarak o ittikānın levâzımından
olan sabr u sadâkatle Allah yolunda mücahedenin lüzum ve ehemmiyeti
anlatılacaktır.
Âyetleri: Altmış dokuz.
Kelimeleri: Yedi yüz seksen beş.
Harfleri: Dört bin iki yüz on bir.
Fasılası: 3 م، ن، رharfleridir,  رüç4 âyettedir.
1
2
3
4

Âlûsî, Rûhu’l-meânî, X, 337:
.وروي اﻟﻘﻮل ﺑﺄ ﺎ ﻣﻜﻴﺔ ﻋﻦ اﳊﺴﻦ وﺟﺎﺑﺮ وﻋﻜﺮﻣﺔ وﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ أ ﺎ آﺧﺮ ﻣﺎ ﻧﺰل ﲟﻜﺔ
Tefsîru Yahyâ b. Sellâm, II, 615; Mâverdî, en-Nüket ve’l-uyûn, IV, 274:
.(١١/٢٩  »وﻟﻴﻌﻠﻤﻦ اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ« )اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت:وﻫﻲ ﻣﻜﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ إﻻ ﻋﺸﺮ آﻳﺎت ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ أوﳍﺎ إﱃ ﻗﻮﻟﻪ
H: “ ر، م،”ن.
H: “bir”.
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اﻪﻠﻟِ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ اﻟﺮَّ ۪ﺣﻴ ِﻢ
ﺑ ِ ْﺴ ِﻢ ّٰ

ِ
ﻮن ﴿َ ﴾٢وﻟَﻘَ ْﺪ ﻓَﺘَﻨَّﺎ
ﺎس اَ ْن ﻳُ ْﺘ َﺮﻛُٓﻮﺍ اَ ْن ﻳ َ ُﻘﻮﻟُٓﻮﺍ ٰا َﻣﻨَّﺎ َو ُﻫ ْﻢ َﻻ ﻳُ ْﻔﺘَ ُﻨ َ
اﻟ ٓﻢ ٓ ۠ ﴿ ﴾١اَ َﺣﺴ َ
ﺐ اﻟﻨ َّ ُ

ِ
ﻳﻦ ﺻ َﺪ ُﻗﻮﺍ َوﻟ َﻴَﻌﻠ َ َﻤ َّﻦ ا ْﻟﻜَ ِ
ﻳﻦ
ﻳﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠِﻬِ ْﻢ ﻓَﻠَﻴَ ْﻌﻠ َ َﻤ َّﻦ ّٰ
اﻟ َّ ۪ﺬ َ
ﺐ اﻟ َّ۪ﺬ َ
ﺎذﺑ َ
ْ
۪ﻴﻦ ﴿ ﴾٣اَ ْم َﺣﺴ َ
اﻪﻠﻟُ اﻟ َّ۪ﺬ َ َ
ﻮن اﻟﺴ ِﻴٔـَ ِ
اﻪﻠﻟِ ﻓَﺎِ َّن اَ َﺟ َﻞ
ﺎن ﻳ َ ْﺮ ُﺟﻮﺍ ﻟِﻘَٓﺎءَ ّٰ
ﻮن ﴿َ ﴾٤ﻣ ْﻦ ﻛَ َ
ﺎت اَ ْن ﻳ َ ْﺴ ِﺒ ُﻘﻮﻧَﺎ ۜ َﺳٓﺎءَ َﻣﺎ ﻳ َ ْﺤﻜُ ُﻤ َ
ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ َ َّ ّ
ّٰ ِ
اﻪﻠﻟ َ ﻟ َﻐَ ِﻨ ٌّﻲ َﻋ ِﻦ
ﺎﻫ َﺪ ﻓَﺎِﻧ َّ َﻤﺎ ﻳُ َﺠﺎﻫِ ُﺪ ﻟِﻨَ ْﻔ ِﺴ ۪ﻪ ۜ اِ َّن ّٰ
ﻴﻊ ا ْﻟﻌَ ۪ﻠ ُ
ﻴﻢ ﴿َ ﴾٥و َﻣ ْﻦ َﺟ َ
اﻪﻠﻟ َﻻ ٍ ۜ
اﻟﺴ ۪ﻤ ُ
ٰت َو ُﻫ َﻮ َّ
ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ َو َﻋ ِﻤﻠُﻮﺍ اﻟﺼﺎﻟ ِ َﺤ ِ
ﺎت ﻟ َُﻨﻜَ ِّﻔ َﺮ َّن َﻋ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َﺳ ّ ِﻴٔـَﺎﺗِﻬِ ْﻢ َوﻟ َﻨَ ْﺠﺰِﻳَﻨ َّ ُﻬ ْﻢ
ﻴﻦ ﴿َ ﴾٦وﺍﻟ َّ۪ﺬ َ
ا ْﻟﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ َ
َّ
ِ
اﻻِﻧﺴ َ ِ ِ
ﺎﻫ َﺪا َك ﻟ ِ ُﺘ ْﺸﺮِ َك
اَ ْﺣ َﺴ َﻦ اﻟ َّ ۪ﺬي ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ َ
ﺎن ﺑ ِ َﻮﺍﻟ َﺪ ْﻳﻪ ُﺣ ْﺴ ً
ﻨﺎۜ َوﺍ ْن َﺟ َ
ﻮن ﴿َ ﴾٧و َو َّ
ﺻ ْﻴﻨَﺎ ْ ْ َ
ﻳﻦ
َﻚ ﺑ ِ ۪ﻪ ِﻋ ْﻠ ٌﻢ ﻓَ َﻼ ﺗُ ِﻄ ْﻌ ُﻬ َﻤﺎ ۜ اِﻟ ََّﻲ َﻣ ْﺮ ِﺟ ُﻌ ُ
ﺑ۪ﻲ َﻣﺎ ﻟ َْﻴ َﺲ ﻟ َ
ﻜ ْﻢ ﻓَﺎُﻧ َ ّ ِﺒﺌُﻜُ ْﻢ ﺑ ِ َﻤﺎ ﻛُ ْﻨﺘُ ْﻢ ﺗ َ ْﻌ َﻤﻠُ َ
ﻮن ﴿َ ﴾٨وﺍﻟ َّ ۪ﺬ َ
ﺎﻪﻠﻟِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ﻴﻦ ﴿َ ﴾٩و ِﻣ َﻦ اﻟﻨ َّ ِ
ﺎس َﻣ ْﻦ ﻳ َ ُﻘ ُ
ﻮل ٰا َﻣﻨَّﺎ ﺑ ِ ّٰ
اﻟﺼﺎﻟ ۪ﺤ َ
اﻟﺼﺎﻟ َﺤﺎت ﻟ َُﻨ ْﺪﺧﻠَﻨ َّ ُﻬ ْﻢ ﻓﻲ َّ
ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ َو َﻋﻤﻠُﻮﺍ َّ
ﺎس ﻛَﻌَ َﺬ ِ
اﻪﻠﻟِ َﺟﻌَ َﻞ ﻓِ ْﺘﻨَﺔ َ اﻟﻨ َّ ِ
ﻚ ﻟ َﻴَ ُﻘﻮﻟ ُ َّﻦ اِﻧَّﺎ
اﻪﻠﻟِ ۜ َوﻟ َِﺌ ْﻦ َﺟٓﺎءَ ﻧ َ ْﺼ ٌﺮ ِﻣ ْﻦ َرﺑّ ِ َ
اب ّٰ
ي ﻓِﻲ ّٰ
ﻓَﺎِذَٓا اُو۫ ِذ َ
ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ
ُﻛﻨَّﺎ َﻣﻌَ ُ
ﻴﻦ ﴿َ ﴾١٠وﻟ َﻴَ ْﻌﻠ َ َﻤ َّﻦ ّٰ
ﻜ ْﻢ ۜ اَ َوﻟ َْﻴ َﺲ ّٰ
اﻪﻠﻟُ اﻟ َّ ۪ﺬ َ
اﻪﻠﻟُ ﺑِﺎ َْﻋﻠ َ َﻢ ﺑ ِ َﻤﺎ ۪ﻓﻲ ُﺻ ُﺪورِ ا ْﻟﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ َ
ِ
ِ
ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ اﺗ َّ ِﺒ ُﻌﻮﺍ َﺳﺒ۪ ﻴﻠَﻨَﺎ َو ْﻟﻨَ ْﺤ ِﻤ ْﻞ
ﻴﻦ ﴿َ ﴾١١وﻗَ َ
ﻳﻦ ﻛَﻔَ ُﺮوﺍ ﻟﻠ َّ ۪ﺬ َ
ﺎل اﻟ َّ ۪ﺬ َ
َوﻟ َﻴَ ْﻌﻠ َ َﻤ َّﻦ ا ْﻟ ُﻤﻨَﺎﻓ ۪ﻘ َ
ِ
ﻴﻦ ِﻣﻦ َﺧﻄ َﺎﻳَﺎﻫ ْﻢ ِﻣﻦ َﺷﻲ ٍء اِﻧَّﻬ ْﻢ ﻟَﻜَ ِ
ﻮن ﴿َ ﴾١٢وﻟ َﻴَ ْﺤ ِﻤﻠُ َّﻦ اَ ْﺛ َﻘﺎﻟ َُﻬ ْﻢ
ﺎذﺑُ َ
َﺧﻄ َﺎﻳَﺎ ُﻛ ْﻢ ۜ َو َﻣﺎ ُﻫ ْﻢ ﺑ ِ َﺤﺎﻣ ۪ﻠ َ ْ
ُ ْ ْ ۜ ُ
ِ
ون ۟ ﴿﴾١٣
َوﺍ َ ْﺛﻘَ ً
ﺎﻻ َﻣﻊَ اَ ْﺛﻘَﺎﻟﻬِ ْﻢ ۘ َوﻟ َُﻴ ْﺴٔـَﻠُ َّﻦ ﻳ َ ْﻮمَ ا ْﻟ ِﻘ ٰﻴ َﻤﺔِ َﻋﻤَّﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳ َ ْﻔﺘَ ُﺮ َ
[3763] Meâl-i Şerîfi
Elif-Lâm-Mîm (1). Sandı mı o insanlar1 “âmennâ” demeleriyle
bırakılacaklar da imtihan edilmeyecekler? (2). Şânım hakkı için Biz
onlardan evvelkileri ne fitnelerle imtihan ettik, yine Allah elbette
sadâkat edenleri bilecek ve elbette yalancıları bilecek (3). Yoksa sandı
mı o kötülükleri yapanlar Bizden savuşacaklar? Ne fena hükmediyorlar
(4). Her kim Allah’a ermek arzu ederse elbette Allah’ın tâyin ettiği ecel
muhakkak gelecektir ve O işitir, bilir (5). Mücahede eden sırf kendi
H +“bırakılacaklar”.
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hesâbına mücahede eder, çünkü Allah Ganî, âlemînden1 müstağnîdir
(6). Bununla beraber iman edip de sâlih sâlih ameller yapanların her
hâlde taraflarından kötülüklerini keffâretleriz ve elbette kendilerine
yaptıkları amellerin daha güzelini2 veririz (7). Hem insana vâlideyni
hakkında güzellik tavsiye ettik, maʿamâfîh sana, hakkında [3764]
sence3 hiçbir ilim bulunmayan bir şeyi Bana şirk koşasın diye
uğraşırlarsa o vakit onları dinleme. Dönümünüz Banadır, Ben o
vakit size yaptıklarınızı haber veririm (8). İman edip sâlih sâlih
ameller yapanlar ise elbette onları sâlihîn zümresi içine katacağız (9).
4
İnsanlar içinde kimi de vardır “Allah’a iman ettik” der, sonra da Allah
uğrunda bir eziyet edildi mi insanların mihnetini Allah’ın azâbı gibi
tutar. Celâlim hakkı için Rabbinden bir nusret gelirse cidden biz sizinle
beraber idik diyeceklerinde şüphe yoktur, ya5 Allah bütün âlemînin
sînelerindekine aʿlem değil mi? (10). Ve elbette Allah iman etmiş
olanları her hâlde bilecek ve elbet münafıkları da behemehâl bilecek6
(11). Bir de küfredenler o iman etmiş olanlara: “Bizim yolumuza
uyun, günahlarınızı da yüklenelim” dediler,7 hâlbuki onlar onların
günahlarından hiçbir şey yüklenecek değiller ve elbette onlar katʿiyyen
yalancılar (12). Maʿamâfîh8 kendi ağırlıklarını ve o ağırlıklarla
beraber daha birçok ağırlıkları yüklenecekler, bu şüphesiz ve her hâlde
o ettikleri iftiralardan sual olunacaklar bu da şüphesiz (13).
ِ
{ٓ ٓ  }اA Allahu a‘lem { إﱁ...ﺎس
َ  }اَ َﺣﺴA bu âyetlerin sebeb-i nüzûlünde
ُ َّ ﺐ اﻟﻨ
üç kavil vardır:

1
2
3
4
5
6
7
8

B: “âlemlerden”.
H +“mükâfat”.
B -“sence”.
H +“O”.
M: “ye”.
M: “bicek”.
H: “Bir de küfredenler o iman etmiş olanlara dediler: ‘Arkamızca bizim yolumuza uyun, günahlarınızı
da yüklenelim’”.
H: “Ve her hâlde”.
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1. Ammar b. Yâsir ve Ayyâş b. Ebî Rebî‘a ve Velîd b. Velîd ve Seleme
b. Hişam Mekke’de ta‘zîb olunuyorlardı1 o sebeple nâzil oldu. Ammar
b. Yâsir’in vâlidesi Ebû Cehil tarafından fecî bir surette parçalattırılmış,
kendisine sıcak günde demirden zırhlı gömlek giydirilerek güneşin
karşısında eziyet edilmişti, Velîd b. Velîd ve Hişâm dahi2 ta‘zîb
olunmuşlardı.3
2. Mekke’de birtakım insanlar İslâm’a ikrar vermişlerdi, hicret âyeti
nâzil olunca ashâb-ı kiram Medine’den bunlara yazmışlar; “ikrarınız,
islâmınız kabul olunmayacak tâ ki hicret edesiniz” demişlerdi, derhâl
Medine’ye müteveccihen çıktılar, müşrikler de tâkip edip geri çevirdiler.
İşte o vakit haklarında bu âyet nâzil oldu, bu defa da [3765] “hakkınızda
şöyle şöyle âyet nâzil oldu” diye yazdılar, bunun üzerine “çıkarız, yine
tâkip eden olursa çarpışırız” dediler ve çıktılar, müşrikler de tâkip ettiler,
binâen‘aleyh çarpıştılar, kimi şehid oldu, kimi de kurtuldu,4 Allah teâlâ
ِ
ِ َ َّ ﺛُﻢَّ اِ َّن رﺑ
da haklarında ﻚ
َ َّ ﺻﺒَ ُﺮ ٓوﺍ ۙ اِ َّن َرﺑ
َ ﺎﺟ ُﺮوﺍ ﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﻣﺎ ُﻓ ِﺘ ُﻨﻮﺍ ﺛُﻢَّ َﺟ
َ ﻳﻦ َﻫ
َ ﻚ ﻟﻠ َّ ۪ﺬ
َ
َ ﺎﻫ ُﺪوﺍ َو
ِ
ِ
۪
ر
ﻮر
ﻔ
َﻐ
ﻟ
ﺎ
ﻫ
ﺪ
ﻌ
ﺑ
ﻦ
ﻣ
[en-Nahl
16/110]
âyetini
indirdi
diye
Sa‘îd’den
rivayet
ﻴﻢ
ﺣ
ٌ َ ٌ ُ َ َ َْ ْ
olunmuştur.5
3. Bedir günü ilk şehid olan Mihca‘ b. Abdullah hakkında nâzil olduğu
söylenmiştir ki ebeveyni ve zevcesi çok müteessir olmuşlardı ve hakkında
“seyyidü’ş-şühedâ” buyurulmuştu.6 Bu iki kavle göre bu âyetler Medine’de
nâzil olmuş oluyor. İki evvelkisinde ise hicretle alâkadar bulunuyor.
1
2
3
4
5

6

H +“2. Mekke’de birtakım insanlar”.
H -“ve Hişâm dahi”.
Sa lebî, el-Keşf ve’l-beyân, XXI, 10; Vâhidî, Esbâbu nüzûli’l-Kur’ân, s. 288-289; Fahreddîn er-Râzî,
Mefâtîhu’l-gayb, XXV, 25.
B -“kimi şehid oldu, kimi de kurtuldu”.
Vâhidî, Esbâbu nüzûli’l-Kur’ân, s. 289. Krş. Sa lebî, el-Keşf ve’l-beyân, XXI, 10:
 ﻛﺘﺐ ﺎ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ إﱃ أﺻﺤﺎ ﻢ ﻣﻦ أﻫﻞ، أن أﻫﻞ ﻣﻜﺔ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﻬﻢ إﺳﻼم ﺣﱴ ﻳﻬﺎﺟﺮوا: ذﻛﺮ ﻟﻨﺎ أﻧﻪ ﳌﺎ أﻧﺰل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ:ﻗﺎل ﻗﺘﺎدة
 ﻓﺘﺒﺎﻳﻌﻮا ﺑﻴﻨﻬﻢ. »اﱂ أﺣﺴﺐ اﻟﻨﺎس أن ﻳﱰﻛﻮا أن ﻳﻘﻮﻟﻮا آﻣﻨﺎ وﻫﻢ ﻻ ﻳﻔﺘﻨﻮن« ﻓﻜﺘﺒﻮا ﺎ إﻟﻴﻬﻢ: ﻓﻨﺰﻟﺖ. ﻓﻠﺤﻘﻬﻢ اﳌﺸﺮﻛﻮن ﻓﺮدوﻫﻢ، ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎءﻫﻢ ذﻟﻚ ﺧﺮﺟﻮا،ﻣﻜﺔ
 ﻓﺄﻧﺰل اﷲ، ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﳒﺎ، ﻓﺄدرﻛﻬﻢ اﳌﺸﺮﻛﻮن ﻓﻘﺎﺗﻠﻮﻫﻢ، ﻓﺈن ﳊﻖ ﻢ اﳌﺸﺮﻛﻮن ﻣﻦ أﻫﻞ ﻣﻜﺔ ﻗﺎﺗﻠﻮﻫﻢ ﺣﱴ ﻳﻨﺠﻮا أو ﻳﻠﺤﻘﻮا ﺑﺎﷲ،ﻋﻠﻰ أن ﳜﺮﺟﻮا
«... »ﰒ إن رﺑﻚ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻫﺎﺟﺮوا ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻓﺘﻨﻮا ﰒ ﺟﺎﻫﺪوا وﺻﱪوا:ﻋﺰ وﺟﻞ
Mukātil b. Süleyman, Tefsîr, III, 372; Sa lebî, el-Keşf ve’l-beyân, XXI, 10-11:
ﻧﺰﻟﺖ ﰲ ﻣﻬﺠﻊ ﺑﻦ َﻋْﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ َﻣ ْﻮَﱃ ﻋُ َﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻛﺎن أول ﻗﺘﻴﻞ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻳﻮم ﺑﺪر وﻫﻮ أول ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻰ إﱃ اﳉﻨﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺪاء أﻣﺔ ﳏﻤﺪ
 وﻛﺎن اﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ ﺑﲔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﳍﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﻼء واﳌﺸﻘﺔ ِﰲ ذات اﻟﻠﱠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ وﻗﺎل اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ.ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺠﺰع ﻋﻠﻴﻪ أﺑﻮاﻩ
ِ  أ. ٓ  ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﰲ أﺑﻮﻳﻪ ﻋﺒﺪ اﷲ واﻣﺮأﺗﻪ » ا، وﻛﺎن رﻣﺎﻩ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ اﳊﻀﺮﻣﻲ ﺑﺴﻬﻢ ﻓﻘﺘﻠﻪ.« »ﺳﻴﺪ اﻟﺸﻬﺪاء ﻣﻬﺠﻊ:ﻳﻮﻣﺌﺬ
.«...ﱠﺎس أَ ْن ﻳـُﺘـَْﺮُﻛﻮا
َ ٓ
َ َﺣﺴ
ُ ﺐ اﻟﻨ
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{ُاﻪﻠﻟ
ّٰ  }ﻓَﻠَﻴَ ْﻌﻠ َ َﻤ َّﻦA Fahreddin Râzî der ki: “Müfessirîn zannettiler ki bu âyetin
zâhiri üzere hamli Allah’ın ilminin teceddüdünü îcab eder. ‘Hâlbuki Allah,
sâdıka ve kâzibe imtihandan evvel âlim iken imtihan sırasında bilecek
demek nasıl mümkin olur?’ diye bunu gösterecek, izhar edecek, ayırt
edecek mânalarına hamleylediler. Biz de deriz ki: Âyet olduğu gibi zâhirine
mahmuldür, çünkü Allah’ın ilmi bir sıfattır ki onda her vâki‘ vâki‘ olduğu
gibi zuhur eder. Meselâ tekliften evvel Allah1 bilir ki Zeyd itaat edecek,
Amr da isyan edecek, sonra teklif vaktinde de bilir ki o mutî‘, beriki âsî,
yapıldıktan sonra da bilir ki o itaat etti, o isyan eyledi, ahvâlden hiçbirinde
O’nun ilmi tegayyür etmez, tegayyür eden ancak mâlumdur.”2
İbn Müneyyir’in3 ifadesi daha güzeldir: “Elhak Allah teâlâ’nın ilmi
birdir. Mevcûda vücûdu zamanında ve evvel ve sonra olduğu gibi
ta‘alluk eder demiştir.”4 Fakat şunu da unutmamak lâzım gelir ki burada
“bilecek” demekten murad sebebi zikr ile müsebbebe tenbihtir, imtihan
eder [3766] gibi tahkik, tebyin ettirecek de mükâfat ve mücâzat edecek
demektir. Nitekim Kâdî Beyzâvî şöyle demiştir:

 وﻳﻨﻮط،ﻓﻠﻴﺘﻌﻠﻘﻦ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﻻﻣﺘﺤﺎن ﺗﻌﻠﻘﺎً ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﺻﺪﻗﻮا ﻓﻲ ا ِﻹﻳﻤﺎن واﻟﺬﻳﻦ ﻛﺬﺑﻮا ﻓﻴﻪ
5
. ﻟَﻴُ َﻤﻴـﱢَﺰ ﱠن أو ﻟَﻴُ َﺠﺎ ِزﻳَ ﱠﻦ: اﻟﻤﻌﻨﻰ:ﺑﻪ ﺛﻮاﺑﻬﻢ وﻋﻘﺎﺑﻬﻢ وﻟﺬﻟﻚ ﻗﻴﻞ

ِ َﻮن اﻟﺴ ِﻴٔـ
ِ
{ﺎت
َ ﺐ اﻟ َّ۪ﺬ
َ  }اَ ْم َﺣﺴYoksa sandı mı o kötülükleri yapanlar A
ّ َّ َ ُﻳﻦ ﻳ َ ْﻌﻤَﻠ
“amel” kalb ve cevârih fiillerinden e‘am olduğu için, “seyyiât” küfr ü me‘âsî
ِ
ِ
ile tefsir edilmiştir. Ma‘amâfîh bu ﺐ
َ  اَ ْم َﺣﺴbaştaki ﺐ
َ  اَ َﺣﺴmukabili olmak
hasebiyle burada bilhassa mü’minlere karşı edilen kötülükler mevzû‘-i

1
2

3
4
5

B -“Allah”.
Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXV, 26:
 ﻓﻜﻴﻒ ﳝﻜﻦ أن،ﻓﺎﳊﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻫﻮ أن اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﻇﻨﻮا أن ﲪﻞ اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﲡ ّﺪد ﻋﻠﻢ اﷲ واﷲ ﻋﺎﱂ ﺑﺎﻟﺼﺎدق واﻟﻜﺎذب ﻗﺒﻞ اﻻﻣﺘﺤﺎن
 ﻓﻘﺒﻞ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻛﺎن اﷲ ﻳﻌﻠﻢ أن،ﻳﻘﺎل ﺑﻌﻠﻤﻪ ﻋﻨﺪ اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻓﻨﻘﻮل اﻵﻳﺔ ﳏﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ وذﻟﻚ أن ﻋﻠﻢ اﷲ ﺻﻔﺔ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ واﻗﻊ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ واﻗﻊ
 ﰒ وﻗﺖ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ واﻹﺗﻴﺎن ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻣﻄﻴﻊ واﻵﺧﺮ ﻋﺎص وﺑﻌﺪ اﻹﺗﻴﺎن ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ أﻃﺎع واﻵﺧﺮ ﻋﺼﻰ وﻻ ﻳﺘﻐﲑ ﻋﻠﻤﻪ ﰲ ﺷﻲء،زﻳﺪا ﻣﺜﻼ ﺳﻴﻄﻴﻊ وﻋﻤﺮا ﺳﻴﻌﺼﻲ
. وإﳕﺎ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﻌﻠﻮم،ﻣﻦ اﻷﺣﻮال
M: “Münîrin”.
Zemahşerî, el-Keşşâf, III, 439 (1. dipnot); Âlûsî, Rûhu’l-meânî, X, 341:
ِ  زﻣﺎ َن،ﺑﺎﳌﻮﺟﻮد
ِ
ِ واﳊ ﱡﻖ أ ﱠن ﻋﻠﻢ
.وﺑﻌﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ
اﷲ واﺣ ٌﺪ ﻳﺘﻌﻠﱠﻖ
َ وﺟﻮدﻩ وﻗﺒﻠَﻪ
َ
Beyzâvî, Envârü’t-Tenzîl, IV, 188; Ebussuûd, İrşâdü’l-akli’s-selîm, VI, 545.
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bahistir. Yani küfür, dinsizlik taassubu veya bir dünya menfaati, şehvet
ve ihtiras sâikasıyla mü’minlere husûmet, zulüm, eziyet eden kimseler ki
her türlü fenalığı irtikâb ederler, bunlar sandılar mı ki { }اَ ْن ﻳ َ ْﺴ ِﺒ ُﻘﻮﻧَﺎBizi
savuşup geçecekler A âciz bırakıp kurtulacaklar {ﻮن
َ }ﺳٓﺎءَ َﻣﺎ ﻳ َ ْﺤﻜُ ُﻤ
َ ne fena
hükmediyorlar! A Ne kadar yanlış hüküm, ne kadar çirkin hükûmet?
İmkânı yok onlar Allah’tan kurtulamazlar.

{ِاﻪﻠﻟ
ّٰ َﺎن ﻳ َ ْﺮ ُﺟﻮﺍ ﻟ ِ َﻘٓﺎء
َ َ}ﻣ ْﻦ ﻛ
َ Her kim likāullâhı arzu ederse A Allah’ın cemâline
ٍ اﻪﻠﻟِ َﻻ
ermeyi veya vaad ettiği sevâba erişmeyi isterse {ٰت
ّٰ  }ﻓَﺎِ َّن اَ َﺟ َﻞelbette
Allah’ın tâyin ettiği ecel vaade gelecek, gelince o vaad tahakkuk edecektir.
Binâen‘aleyh o gelinceye kadar sabredip o likāya lâyık imtihanları
geçirmek, güzellikleri kesbetmek için çalışsın mücahede etsin ﻴﻊ
َ
ُ اﻟﺴ ۪ﻤ
َّ }و ُﻫ َﻮ
۪
{ﻴﻢ
ﻠ
ﻌ
ﻟ
ا
hem
O’dur
O
Semî‘,
O
Alîm
A
bütün
o
söylenenleri,
bütün
o
ُ َْ
sızıltıları, iniltileri işitir, hem yegâne işiten O’dur. Ve bütün akideleri,
bütün niyetleri, bütün yapılan fiilleri, iyisini kötüsünü, hepsini bilir,
hem yegâne bilen O’dur. Edilen duaları işitecek, yapılan ibadetleri
bilecek olan O’dur, başkaları değil.

[3767] {ﺎﻫ َﺪ
َ ََﻣ ْﻦ ﻛ
َ }و َﻣ ْﻦ َﺟ
َ Her mücahede eden de A bu cümle ﺎن ﻳ َ ْﺮ ُﺟﻮﺍ
şartiyesinin mahzuf cezâsına veya mezkur cezâsının neticesine ma‘tuftur
ki  ﻓَﻠﻴﺠﺎﻫﺪ وﻣﻦ ﺟﺎﻫﺪdemektir. Bu iki âyet, İslâm’ın bütün künhünü en
yüksek gayesiyle en yüksek vazifesini hulâsa etmektedir: Allah’a ermek
için ecel gelinceye kadar mücahede etmek. Bu uğurda mücahede eden,
fitnelere, imtihanlara göğüs geren her kimse de { }ﻓَﺎِﻧ َّ َﻤﺎ ﻳُ َﺠﺎﻫِ ُﺪ ﻟِﻨَ ْﻔ ِﺴ ۪ﻪsırf
kendisi için -kendi hesâbına, kendi menfaatine- mücahede eder: Çünkü o
mücahedenin fâidesi, menfaati Allah’a değil, kendisine ait olur اﻪﻠﻟ َ ﻟ َﻐَ ِﻨ ٌّﻲ
ّٰ }اِ َّن
{ﻴﻦ
َ  َﻋ ِﻦ ا ْﻟﻌَﺎﻟ َ۪ﻤÇünkü Allah Ganî’dir, bütün âlemînden müstağnîdir ilh.
ِ َّ }و ِﻣ َﻦ اﻟﻨ
{ إﻟﺦ...ﺎس
َ Bu âyetlerin Medine’de nâzil olmuş bulunması çok
melhuzdur. Çünkü münafıklar Medine’de idiler, eğer bunlar da Mekke’de
nâzil olmuş idiyseler1 gayb haberi verilmiş demek olur. Zamanımızda ise
bu âyetin mazmûnu çoğalmıştır. Allah muhafaza buyursun.
1

H: “idiyse”; B: “iseler”.
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ِ ِ ِﱠ ﱠ
ِ ِ ِﱠ ﱠ
ِ ب اﻟ ﱠﺴﻤﺎو
ِ
ِ
ب اﻟْ َﻌ ْﺮ ِش
ات اﻟ ﱠﺴْﺒ ِﻊ َوَر ﱡ
َ َ ﻴﻢ ﺗـَﺒَ َﺎرَك اﻟﻠﱠﻪُ َر ﱡ
ُ  َﻻ إﻟﻪَ إﻻ اﻟﻠﻪُ اﻟْ َﻌﻠ ﱡﻲ اﻟْ َﻌﻈ،ﻳﻢ
ُ ﻴﻢ اﻟْ َﻜﺮ
ُ َﻻ إﻟﻪَ إﻻ اﻟﻠﻪُ اﻟْ َﺤﻠ
ِ
ِ ب ْاﻷَر ِﺿﻴﻦ وﻣﺎ ﺑـﻴـﻨـﻬﻤﺎ واﻟْﺤﻤ ُﺪ ﻟِ ِﻠﻪ ر ﱢ
.ﻚ َوَﻻ إِﻟﻪَ َﻏﻴـُْﺮَك
َ ُﻴﻦ َﻋﱠﺰ َﺟ ُﺎرَك َو َﺟ ﱠﻞ ُﺳ ْﻠﻄَﺎﻧ
ْ َ َ َ َُ ْ َ َ َ َ َ اﻟْ َﻌﻈﻴ ِﻢ َوَر ﱡ
َ
َ ب اﻟْ َﻌﺎﻟَﻤ

{ }اَ ْﺛﻘَﺎﻟ َُﻬ ْﻢKendi işledikleri günahların ağırlıklarını {ﺎﻻ َﻣﻊَ اَ ْﺛﻘَﺎﻟِﻬِ ْﻢ
ً َ}وﺍ َ ْﺛﻘ
َ ve
o ağırlıklarıyla beraber daha birçok ağırlıkları -başkalarını idlâl etmeye,
günaha sokmaya çalışmalarının günahlarını- yüklenecekler.

ِ
ﺎن
َ ﻮﺣﺎ اِﻟٰﻰ ﻗَ ْﻮ ِﻣ ۪ﻪ ﻓَﻠ َ ِﺒ
َ ﺚ ۪ﻓﻴﻬِ ْﻢ اَ ْﻟ
ُ َﺎﻣﺎۜ ﻓَﺎ َ َﺧ َﺬ ُﻫ ُﻢ اﻟﻄ ُّﻮﻓ
ً ﻴﻦ َﻋ
ً َُوﻟ َ َﻘ ْﺪ اَ ْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ ﻧ
َ ﻒ َﺳﻨَﺔٍ ا َّﻻ َﺧ ْﻤ ۪ﺴ
ِ
﴾١٥﴿ ﻴﻦ
َ َو ُﻫ ْﻢ ﻇ َﺎﻟ ِ ُﻤ
َ ﺎﻫٓﺎ ٰاﻳَﺔ ً ﻟ ْﻠﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ
َ َاﻟﺴ ۪ﻔﻴﻨَﺔِ َو َﺟﻌَ ْﻠﻨ
ُ َ﴾ ﻓَﺎ َْﻧ َﺠ ْﻴﻨ١٤﴿ ﻮن
َّ ﺎب
َ ﺎه َوﺍ َ ْﺻ َﺤ

[3768] Meâl-i Şerîfi
Ve celâlim hakkı için Nûh’u kavmine gönderdik de içlerinde elli yılı
müstesnâ bin sene durdu, derken onları tûfan yakalayıverdi, hep
zulmediyorlardı1 (14). Bi’n-netîce onu ve gemi arkadaşlarını necâta
çıkardık ve o gemiyi âlemlere bir âyet kıldık (15).
ِ  وﻟَﻘَ ْﺪ ﻓَﺘَﻨَّﺎ اﻟ َّ۪ﺬbuyurulduğu
{ﻮﺣﺎ اِﻟٰﻰ ﻗَ ْﻮ ِﻣ ۪ﻪ
ً ُ}وﻟَﻘَ ْﺪ اَ ْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ ﻧ
َ A Yukarıda ﻳﻦ ﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠِﻬِ ْﻢ
َ
َ
için burada onun birkaç misâli gösterilecektir. Onun için bu “vâv” kasem
ِ
değil, oraya atıftır. {ﺎﻣﺎ
َ  }ﻓَﻠ َ ِﺒDerken içlerinde bin
َ ﺚ ۪ﻓﻴﻬِ ْﻢ اَ ْﻟ
ً ﻴﻦ َﻋ
َ ﻒ َﺳﻨَﺔٍ ا َّﻻ َﺧ ْﻤ ۪ﺴ
seneden elli yıl eksik durdu A elli yılı yok bin sene, dokuz yüz elli sene
eder. Kâdî Beyzâvî der ki: “Galiba bu tâbirin ihtiyar edilmesi tamamıyla
adede delâlet içindir. Çünkü dokuz yüz elli takrîbî olarak da söylenebilir,
bir de bin ismini zikretmekte muhataba2 müddetin uzunluğunu
tahayyül ettirmek vardır. Çünkü kıssadan maksud Resûlullah’a tesliye ve
kâfirlerden gördüğü meşakkatlere karşı mücahedesinde tesbîttir. Rivayet
olunduğuna göre Nûh kırk yaşında ba‘s olunmuş, dokuz yüz elli sene
kavmini davet etmiş, tûfandan sonra da altmış sene yaşamıştır.”3
1
2
3

H: “Celâlim hakkı için Nûh’u da kavmine gönderdik, derken bin seneden elli yıl eksik içlerinde durdu,
zulmedip dururlarken tûfan da kendilerini yakalayıverdi”.
H: “sâmi e”.
Beyzâvî, Envârü’t-Tenzîl, IV, 190:
 وﻟﻌﻞ اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﺎل اﻟﻌﺪد ﻓﺈن ﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ.روي أﻧﻪ ﺑﻌﺚ ﻋﻠﻰ رأس اﻷرﺑﻌﲔ ودﻋﺎ ﻗﻮﻣﺎً ﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ وﲬﺴﲔ وﻋﺎش ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻮﻓﺎن ﺳﺘﲔ
 ﻓﺈن اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺔ ﺗﺴﻠﻴﺔ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ وﺗﺜﺒﻴﺘﻪ،وﲬﺴﲔ ﻗﺪ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻨﻪ وﳌﺎ ﰲ ذﻛﺮ اﻷﻟﻒ ﻣﻦ ﲣﻴﻴﻞ ﻃﻮل اﳌﺪة إﱃ اﻟﺴﺎﻣﻊ
.ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﺎﺑﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺮة
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ﺎﻫٓﺎ ٰاﻳَﺔ ً ﻟ ِ ْﻠﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ َ{
}و َﺟﻌَ ْﻠﻨَ َ
َ Ve onu, yani gemiyi veya hâdiseyi bütün zevi’lukūl âlemlerine bir âyet kıldık A onunla ibret alır, istidlâl ederler. Demek
ki Allah’ın azâbından esbâb-ı maddiye ile tehaffuza çalışmak da Allah’ın
emrindendir.
][3770

ِ
ﻴﻢ اِ ْذ ﻗَ َ ِ ِ ِ
ﻮن ﴿ ﴾١٦اِﻧ َّ َﻤﺎ
ﻜ ْﻢ َﺧ ْﻴ ٌﺮ ﻟ َ ُ
ﻮه ۜ ٰذﻟ ِ ُ
اﻋ ُﺒ ُﺪوﺍ ّٰ
ﻜ ْﻢ اِ ْن ُﻛ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ﺗ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ َ
َوﺍ ْﺑ ٰﺮ ۪ﻫ َ
ﺎل ﻟ َﻘ ْﻮﻣﻪ ْ
اﻪﻠﻟ َ َوﺍﺗ َّ ُﻘ ُ

ﻮن اِ ْﻓ ِ
ﺗَﻌﺒ ُﺪون ِﻣﻦ دو ِن ّٰ ِ
ﻮن
اﻪﻠﻟِ َﻻ ﻳ َ ْﻤﻠ ِ ُ
ون ِﻣ ْﻦ دُو ِن ّٰ
ﻜ َ
ﻳﻦ ﺗ َ ْﻌ ُﺒ ُﺪ َ
ﺎﻧﺎ َوﺗ َ ْﺨﻠُ ُﻘ َ
ً
اﻪﻠﻟ اَ ْوﺛ َ ً
ْ ُ َ ْ ُ
ﻜﺎۜ ا َّن اﻟ َّ ۪ﺬ َ
ﻟَﻜُﻢ رِزﻗﺎ ﻓَﺎﺑﺘَﻐﻮﺍ ِﻋﻨﺪ اﻪﻠﻟِ
ﻮن ﴿َ ﴾١٧و ِﺍ ْن
وه َو ْ
ﺍﺷﻜُ ُﺮوﺍ ﻟ َُﻪ ۜ اِﻟ َْﻴﻪِ ﺗُ ْﺮ َﺟ ُﻌ َ
ْ ْ ً ْ ُ
اﻟﺮِ ْز َق َو ْ
ﺍﻋ ُﺒ ُﺪ ُ
ْ َ ّٰ ّ
ِ
ِ
ﻴﻦ ﴿ ﴾١٨اَ َوﻟ َْﻢ
َّب ُا َﻣ ٌﻢ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠ ِ ُ
ﻜ ْﻢ ۜ َو َﻣﺎ َﻋﻠَﻰ اﻟﺮَّ ُﺳﻮ ِل ا َّﻻ ا ْﻟﺒَ َﻼ ُغ ا ْﻟ ُﻤﺒ۪ ُ
ﺗُﻜَ ّﺬﺑُﻮﺍ ﻓَ َﻘ ْﺪ ﻛَﺬ َ
ﻚ ﻋﻠَﻰ ّٰ ِ
اﻪﻠﻟ ا ْﻟ َﺨ ْﻠﻖ ﺛُﻢَّ ﻳ ۪ﻌ ُ ِ ِ
ﻴﺮوﺍ ﻓِﻲ
ﻒ ﻳُ ْﺒ ِﺪ ُ
ﻳ َ َﺮ ْوﺍ ﻛَ ْﻴ َ
ﻴﺪ ُه ۜ ا َّن ٰذﻟ َ َ
َ
ﻴﺮ ﴿ُ ﴾١٩ﻗ ْﻞ ۪ﺳ ُ
اﻪﻠﻟ ﻳ َ ۪ﺴ ٌ
ُ
ئ ّٰ ُ

اﻻ َْر ِ
اﻪﻠﻟ َ َﻋﻠٰﻰ ﻛُ ّ ِﻞ َﺷ ْﻲ ٍء
اﻪﻠﻟُ ﻳُ ْﻨ ِﺸ ُﺊ اﻟﻨ َّ ْﺸﺎَةَ ْ
ْ
اﻻ ِٰﺧ َﺮ َ ۜ اِ َّن ّٰ
ﻒ ﺑ َ َﺪاَ ا ْﻟ َﺨ ْﻠ َﻖ ﺛُﻢَّ ّٰ
ﺎﻧﻈ ُ ُﺮوﺍ ﻛَ ْﻴ َ
ض ﻓَ ْ
ِ
ِ
۪ﻳﻦ
ﺎء ۚ َوﺍﻟ َْﻴﻪِ ﺗُ ْﻘﻠ َ ُﺒ َ
ﻮن ﴿َ ﴾٢١و َﻣٓﺎ اَ ْﻧﺘُ ْﻢ ﺑ ِ ُﻤ ْﻌ ِﺠﺰ َ
ﻗَ ۪ﺪ ٌ
ﺎء َو َ ْﺮ َﺣ ُﻢ َﻣ ْﻦ ﻳ َ َﺸٓ ُ
ب َﻣ ْﻦ ﻳ َ َﺸٓ ُ
ﻳﺮ ۚ ﴿ ﴾٢٠ﻳُﻌَ ّﺬ ُ
ﻜﻢ ِﻣﻦ دو ِن ّٰ ِ ِ ِ
ِ
ِ
اﻻ َْر ِ
ﻳﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮوﺍ
ﻓِﻲ ْ
ﺎء َو َﻣﺎ ﻟ َ ُ ْ ْ ُ
اﻪﻠﻟ ﻣ ْﻦ َوﻟ ّ ٍﻲ َو َﻻ ﻧ َ ۪ﺼﻴ ۟ﺮٍ ﴿َ ﴾٢٢وﺍﻟ َّ ۪ﺬ َ
ض َو َﻻ ﻓﻲ َّ
اﻟﺴ َﻤ ٓ ۘ
ﻚ ﻳَ ِ
ﺑِﺎٰﻳ َ ِ
ﺎن
ـﺌ ُﺴﻮﺍ ِﻣ ْﻦ َر ْﺣ َﻤ ۪ﺘﻲ َوﺍُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ َ
اﻪﻠﻟِ َوﻟ ِ َﻘٓﺎﺋ ِ ۪ﻪ ٓ ُاو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ َ
ﺎت ّٰ
ﻴﻢ ﴿ ﴾٢٣ﻓَ َﻤﺎ ﻛَ َ
اب اَ ۪ﻟ ٌ
ﻚ ﻟ َُﻬ ْﻢ َﻋ َﺬ ٌ
ِ ِٓ
ﻚ َﻻٰﻳ َ ٍ
ﺎت
اﻪﻠﻟُ ِﻣ َﻦ اﻟﻨَّﺎرِۜ اِ َّن ۪ﻓﻲ ٰذﻟ ِ َ
ﻴﻪ ّٰ
ﻮه ﻓَﺎ َْﻧ ٰﺠ ُ
ﻮه اَ ْو َﺣ ّﺮِ ُﻗ ُ
ﺍب ﻗَ ْﻮﻣ ۪ﻪ ٓ ا َّﻻ اَ ْن ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ا ْﻗ ُﺘﻠ ُ ُ
َﺟ َﻮ َ
ﺎل اِﻧﻤﺎ اﺗَّﺨ ْﺬﺗﻢ ِﻣﻦ دو ِن اﻪﻠﻟِ اَوﺛﺎﻧﺎ ۙ ﻣﻮدةَ ﺑﻴ ِﻨﻜُﻢ ﻓِﻲ ا ْﻟﺤﻴﻮ ِ
ﻟِﻘَ ْﻮ ٍم ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨ َ
ّٰ ْ َ ً َ َ َّ َ ْ ْ
َٰ
َ ُْ ْ ُ
ﻮن ﴿َ ﴾٢٤وﻗَ َ َّ َ

ﺎر َو َﻣﺎ
ﻜ ْﻢ ﺑ َ ْﻌ ً ۘ
ﻀﺎ َو َﻣ ْﺄ ٰو ُ
ﻀ ُ
ﻀ ُ
ﻜ ْﻢ ﺑِﺒَ ْﻌ ٍﺾ َو َ ْﻠﻌَ ُﻦ ﺑ َ ْﻌ ُ
اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ ۚ ﺛُﻢَّ ﻳ َ ْﻮمَ ا ْﻟ ِﻘ ٰﻴ َﻤﺔِ ﻳ َ ْﻜ ُﻔ ُﺮ ﺑ َ ْﻌ ُ
ﻜ ُﻢ اﻟﻨ َّ ُ
ط ۢ وﻗَﺎ َل اِ ۪ﻧﻲ ﻣﻬﺎ ِﺟﺮ اِﻟٰﻰ رﺑ ِ
ﻜ ْﻢ ِﻣﻦ ﻧ َ ِ
ﻴﻢ
۪ﻳﺰ ا ْﻟ َﺤ ۪ﻜ ُ
ﺎﺻ ۪ﺮ َﻦ ۗ ﴿ ﴾٢٥ﻓَﺎ َٰﻣ َﻦ ﻟ َُﻪ ﻟُﻮ ٌ َ
ﻟَ ُ ْ
۪ﻲ اﻧ َّ ُﻪ ُﻫ َﻮ ا ْﻟﻌَﺰ ُ
ّ َُ ٌ
َّ ۜ
ِِ
ِ
ِ
۪
ﺎه اَ ْﺟ َﺮ ُه
ﺎب َوﺍٰﺗ َ ْﻴﻨَ ُ
ﻮب َو َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ ﻓﻲ ذُ ّرِ َّﺘﻪ اﻟﻨُّ ُﺒﻮَّ َ َوﺍ ْﻟﻜﺘَ َ
﴿َ ﴾٢٦و َو َﻫ ْﺒﻨَﺎ ﻟ َُـﻪ ٓ ا ْﺳ ٰﺤ َﻖ َو َ ْﻌ ُﻘ َ
ِ
ﻓِﻲ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴﺎ ۚ و ِﺍﻧ َّ ُﻪ ﻓِﻲ ْ ِ ِ ِ
ﻴﻦ ﴿﴾٢٧
اﻟﺼﺎﻟ ۪ﺤ َ
َ َ
اﻻٰﺧ َﺮ ﻟ َﻤ َﻦ َّ
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Meâl-i Şerîfi
İbrâhim’i de, kavmine dediği vakit: “Hep Allah’a ibadet edin ve O’na
korunun, bu sizin için daha hayırlıdır eğer bilirseniz (16). [3771]
Siz, Allah’ı bırakıp da sade birtakım evsâna tapıyorsunuz ve yalan
uyduruyorsunuz. Haberiniz olsun ki o sizin Allah’tan beride mâbud
diye taptıklarınız sizin için bir rızka mâlik olamazlar, onun için rızkı
Allah yanında arayın ve2 O’na kulluk edip O’na şükreyleyin, hep
döndürülüp O’na götürüleceksiniz (17). Ve eğer tekzib ederseniz sizden
evvel birtakım ümmetler de tekzib etmişlerdi, resûlün vazifesi ise açık
bir tebliğden ibarettir” (18). Ya görmediler mi de3 Allah halkı ibtidâ
nasıl yapıyor? Sonra onu iʿâde de eder, şüphesiz bu Allah’a göre kolaydır
(19). De ki: Arz’da bir gezinin de bakın, halkı ibtidâ nasıl yapmış, sonra
da Allah neş’et-i uhrâyı4 inşâ edecek, şübhesiz Allah her şeye kādir (20).
Dilediğine azab eder, dilediğine de rahmet ve5 hep O’na çevrileceksiniz
(21). Siz de âciz bırakacak değilsiniz; size de ne yerde ne gökte,
Allah’tan başka ne bir velî ne de bir nasîr yoktur6 (22). Allah’ın âyâtına
ve likāsına inanmayanlar ise hep7 onlar O’nun rahmetinden ümidi
kesmiş olanlardır ve8 onlar için elîm bir azab vardır (23). Onun için
ona kavminin cevâbı sade şu oldu: “Öldürün onu veya yakın” dediler,9
Allah da onu o ateşten kurtardı, elbette bunda iman edecek bir kavim
için şüphesiz âyetler var (24). Ve dedi ki10: “Siz sade dünyâ hayatta
aranızda sevişmek için Allah’ı bırakıp birtakım evsâna tutulmuşsunuz,
amma sonra kıyamet günü bazınız bazınıza küfredecek ve bazınız
bazınızı lânetleyecek. Varacağınız yer ateştir, sizin için yardımcılardan
eser de yoktur” (25). Bunun üzerine ona bir Lût iman etti, “hem ben”
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

B: “İbrâhim”.
B: “o hâlde Allah yanında rızık arayın da”.
H: “Hem görmediler mi?”.
M ve B: “uhrâ”.
H -“ve”.
H: “ne yerde ne gökte size de Allah’tan başka ne bir velî vardır ne bir nasîr”.
H: “işte”.
H +“işte”.
H: “Ona kavminin cevâbı başka olmadı, sade ‘öldürün bunu veya yakın’ dediler”.
H -“ki”.
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dedi, “Rabbime bir muhâcirim (hicret edeceğim), hakikat bu: Azîz
O, Hakîm O”1 (26). Ve Biz ona İshak ile Yaʿkūb’u da ihsan ettik ve
nübüvveti, kitabı zürriyetinde kıldık ve kendisine hem dünyada ecrini
verdik hem de âhirette o şüphesiz sâlihînden2 (27).
{ﺎﻧﺎ
ً َ “ }اَ ْوﺛEvsân” A müfredi “vesen” taş vesâireden tapılan herhangi
bir şey, fetiş ki “esnâm”dan e‘amdır. Meselâ [3772] ensâb, salîb hep
ِ َ  }وﺗ َ ْﺨﻠُ ُﻘVe hep ifk, yalan uyduruyorsunuz A yalan
evsândır3. {ﻜﺎ
ً ﻮن ا ْﻓ
َ
yere onlara mâbud veya şefî‘ diyorsunuz, onlar ise birer hayâldir4.
Meselâ Zeyd’in resminde bile Zeyd’den bir hakikat yoktur. O resim,
bir kıymeti olan canlı Zeyd’in değil, nihâyet toprağa gömülecek ölü
bedeninin bir hayâlidir. O bedeni kokar diye gömmekte isti‘câl5 etmek
mecburiyetinde bulunanların tutup da onun câmid bir hayâlini Zeyd’dir
diye saklamalarında şüphesiz ki muhakkak bir yalancılık vardır. O hâlde
böyle hayâl olan fânîlere mâbud pâyesi vermek ne büyük bühtandır.
َ Size bir rızık veremezler A Allah’ın inâyeti olmayınca
{ﻜ ْﻢ رِ ْز ًﻗﺎ
ُ َ ﻮن ﻟ
ُ ِ }ﻻ ﻳ َ ْﻤﻠ
َ ﻜ
meselâ bir lokmacık hazmettiremezler.
{اب اَ ۪ﻟﻴﻢ
ٌ  َﻋ َﺬ...’}اَ َوﻟ َْﻢ ﻳ َ َﺮ ْوﺍe kadar, Allah teâlâ tarafından istînâfen sevk
buyurulmuş kelâm-ı ilâhîdir. İbrâhim’e hitab olarak mahkî olmak
muhtemil ise de onun kelâmını hikâye sırasında Resûlullah’a hitab
olması daha zâhirdir6, onun için fâsıla değişmiştir7.
{}ﻣ َﻮدَّةَ ﺑ َ ْﻴ ِﻨﻜُ ْﻢ ﻓِﻲ ا ْﻟ َﺤ ٰﻴﻮ ِ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ
َ Yani sırf dünyâ hayatta birbirinizin
hissiyâtını okşayarak toplanıp sevişmek için veyahut dünyâ hayatta
sevdiklerinizin hayâlini tâkip ederek ülfet etmek için A çünkü bütün
evsân bazı sevilenlerin bir hatırası olmak üzere etraflarında toplanılmak
için ittihaz edilmiştir.
1
2
3
4
5
6
7

H: “O vakit ona bir Lût iman etmişti, dedi: ‘Ben muhacirim (hicret ediyorum) Rabbime doğru, çünkü
O, Azîz O, Hakîm O’”.
H: “Biz de kendisine İshak’ı ve Ya‘kūb’u ihsan ettik, nübüvvet ve kitabı da zürriyetinde kıldık, hem ona
dünyada ecrini verdik, hem de âhirette o şüphesiz sâlihînden”.
B: “vesendir”.
B: “yalandır”.
H: “ısrar”.
H: “muhtemildir”.
H -“onun için fâsıla değişmiştir”.
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Fakat birer yalan olan o hayâller üzerine ibtinâ eden sevginin,
haksız hissiyat üzerine toplanan cemiyetin sonu ne olur bilir misiniz?
{ إﻟﺦ...ِ}ﺛُﻢَّ ﻳ َ ْﻮمَ ا ْﻟ ِﻘ ٰﻴﻤَﺔ
{}وﻗَﺎ َل اِ ۪ﻧّﻲ ُﻣﻬَﺎ ِﺟ ٌﺮ
َ A ’ ٰا َﻣ َﻦye ma‘tuf olarak Lût’a ait olması yakın görünürse
de, İbrâhim’e ait olmak üzere yukarıki ﺎل
atfı mânaca daha âhenkli
َ َ’وﻗye
َ
ِ
ِ
ِ
۪
۪
hem de ﺐ اﻟٰﻰ َرﺑّ۪ﻲ َﺳﻴَ ْﻬﺪﻳ ِﻦ
َ َ[ َوﻗes-Sâffât 37/99]1 kavline mutâbıktır.2
ٌ ﺎل اﻧّﻲ ذَاﻫ
[3773]

ِ
ِ
ِ ﻮن ا ْﻟ َﻔ
﴾٢٨﴿ ﻴﻦ
ُ ﺎﺣ َﺸﺔ َ ۘ َﻣﺎ َﺳﺒَ َﻘ
ُ َّ ﺎل ﻟ ِ َﻘ ْﻮ ِﻣ ۪ﻪ ٓ اِﻧ
َ َﻮﻃﺎ اِ ْذ ﻗ
َ ُﻜ ْﻢ ﻟَﺘَ ْﺄﺗ
ً ُ َوﻟ
َ ﻜ ْﻢ ﺑِﻬَﺎ ﻣ ْﻦ اَ َﺣ ٍﺪ ﻣ َﻦ ا ْﻟﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ

اﺋِﻨﻜﻢ ﻟَﺘ ْﺄﺗﻮن
ٓ ﺍب ﻗَ ْﻮ ِﻣ ۪ﻪ
َ َﻮن ۪ﻓﻲ ﻧَﺎ ۪دﻳﻜُ ُﻢ ا ْﻟ ُﻤ ْﻨﻜَ َﺮ ۜ ﻓَ َﻤﺎ ﻛ
َ ُاﻟﺴﺒ۪ ﻴ َﻞ َوﺗ َ ْﺄﺗ
َ اﻟﺮِ َﺟﺎ َل َوﺗ َ ْﻘﻄ َُﻌ
َّ ﻮن
َ ﺎن َﺟ َﻮ
ّ َ ُ َ ْ ُ َّ َ

ِ ﺖ ِﻣ َﻦ اﻟﺼ
ِ ﴾ ﻗَﺎ َل َر٢٩﴿ ﻴﻦ
ِ اِ َّ ٓﻻ اَ ْن ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ا ْﺋ ِﺘﻨَﺎ ﺑِﻌَ َﺬ
اﻧ ُﺼ ْﺮ ۪ﻧﻲ َﻋﻠَﻰ ا ْﻟ َﻘ ْﻮ ِم
ّٰ اب
َ اﻪﻠﻟِ اِ ْن ُﻛ ْﻨ
ْ ب
َ ﺎد ۪ﻗ
َّ
ّ

ِۚى ﻗَﺎﻟُٓﻮﺍ اِﻧَّﺎ ُﻣ ْﻬﻠِﻜُٓﻮﺍ اَ ْﻫ ِﻞ ٰﻫ ِﺬهِ ا ْﻟﻘَ ْﺮ َﺔ
َ ت ُر ُﺳﻠُـﻨَ ٓﺎ اِ ْﺑ ٰﺮ ۪ﻫ
ْ َ﴾ َوﻟ َﻤَّﺎ َﺟٓﺎء٣٠﴿ ۟ ﻳﻦ
َ ا ْﻟ ُﻤ ْﻔ ِﺴ ۪ﺪ
ۙ ﻴﻢ ﺑِﺎ ْﻟ ُﺒ ْﺸ ٰﺮ
ِ َ َ﴾ ﻗ٣١﴿ ۚ اِ َّن اَﻫﻠَﻬﺎ ﻛَﺎﻧﻮﺍ ﻇ َﺎﻟ ِ ۪ﻤﻴﻦ
ـﻮﻃﺎۜ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﻧ َ ْﺤ ُﻦ اَ ْﻋﻠ َ ُﻢ ﺑ ِ َﻤ ْﻦ ۪ﻓﻴﻬَﺎۘ ﻟ َُﻨﻨَ ّ ِﺠﻴَﻨ َّ ُﻪ
ُ َ ْ
ً ُﺎل ا َّن ۪ﻓﻴﻬَﺎ ﻟ
َ

ِ َ وﺍَﻫﻠَـﻪ ٓ اِ َّﻻ اﻣﺮﺍَﺗَﻪ ۘ ﻛَﺎﻧ
ﺿـﺎ َق
َ ـﻮﻃﺎ ۪ﺳٓﻲءَ ﺑِﻬِ ْﻢ َو
ْ َ﴾ َوﻟ َﻤَّ ٓﺎ اَ ْن َﺟٓﺎء٣٢﴿ ﺖ ﻣ َﻦ ا ْﻟﻐَﺎﺑ ِ ۪ﺮ َﻦ
ْ
ً ُ ت ُر ُﺳﻠُﻨَﺎ ﻟ
ُ َ ْ
ُ ْ َ
ِ َ َ ﺑِﻬِﻢ ذَرﻋﺎ وﻗَﺎﻟُﻮﺍ َﻻ ﺗ َ َﺨﻒ و َﻻ ﺗَﺤﺰن ۠ اِﻧَّﺎ ﻣﻨَ ُّﺠﻮ َك وﺍَﻫﻠ
ﺖ ِﻣ َﻦ ا ْﻟﻐَﺎﺑ ِ ۪ﺮ َﻦ
َ َ اﻣ َﺮﺍَﺗ
َْ ْ َ ْ
ْ َ ﻚ ﻛَﺎﻧ
َ ً ْ ْ
ْ َ
ْ ﻚ ا َّﻻ
ُ
ِ ٓ ﺰا ِﻣ َﻦ اﻟﺴ َﻤ
﴾ َوﻟَﻘَ ْﺪ٣٤﴿ ﻮن
َ ﺎء ﺑ ِ َﻤﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳ َ ْﻔ ُﺴ ُﻘ
َ ُ﴾ اِﻧَّﺎ ُﻣ ْﻨﺰِﻟ٣٣﴿
ً ﻮن َﻋﻠٰٓﻰ اَ ْﻫ ِﻞ ٰﻫ ِﺬهِ ا ْﻟﻘَ ْﺮ َﺔِ رِ ْﺟ
َّ
ِ
﴾٣٥﴿ ﻮن
َ ُﺗ َ َﺮ ْﻛﻨَﺎ ﻣ ْﻨﻬَٓﺎ ٰاﻳَﺔ ً ﺑ َ ّ ِﻴﻨَﺔ ً ﻟ ِ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳ َ ْﻌ ِﻘﻠ

[3774] Meâl-i Şerîfi
Lût peygamberi de, hani kavmine dediği vakit: “Siz cidden o şenî
fiili yapıyorsunuz ha!3 Sizden evvel âlemînden hiçbiri bu haltı etmedi
(28). 4Cidden siz hâlâ erkeklere gidecek ve yolu kesecek ve meclisinizde
edebsizlik yapıp duracak mısınız?” Buna kavminin cevâbı ancak
1
2
3
4

“Bir de dedi ki: ‘Ben Rabbime gidiyorum, O bana yolunu gösterir.”
H -“{ﺎل اِ ۪ ّ ُﻣﻬَﺎ ِﺟ ٌﺮ
َ َ}وﻗ
َ A ’ا َٰﻣ َﻦye ma‘tuf olarak Lût’a ait olması yakın görünürse de, İbrâhim’e ait olmak üzere
ِ
ِ َ َ وﻗkavline mutâbıktır”.
yukarıki ’وﻗَﺎ َلye
atfı mânaca daha âhenkli hem de ﺐ اِ ٰ َر ۪ ّ َﺳﻴَ ْﻬ ۪ﺪﻳ ِﻦ
َ
َ
ٌ ﺎل ا ۪ ّ ذَاﻫ
H: “Lût’u da, kavmine dediği vakit: ‘Â! Hakikat siz o şenî fiili mutlak yapacak mısınız?”.
H +“Â”.
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şöyle demeleri oldu: “Haydi getir bize Allah’ın azâbını sâdıklardan
isen” (29). “Yâ Rab!” dedi, “ortalığı fesâda veren bu kavme karşı bana
nusret ver” 1 (30). Ve vaktâ ki elçilerimiz İbrâhim’e müjde ile vardılar,
“haberin olsun” dediler, “biz bu karyenin ahâlisini ihlâk edecekleriz,
çünkü onun ahâlisi hep zâlim oldular” (31). “Onda Lût var a” dedi;
“biz” dediler, “onda kim var idiğini pek âlâ biliriz, her hâlde2 onu ve
ehlini kurtaracağız, ancak karısı ötekilerden oldu3” (32). Ve vaktâ ki
elçilerimiz Lût’a çıkavardılar, onlar yüzünden fenalaştı ve haklarında
eli kolu daraldı, onlar da “korkma” dediler, “ve keder etme, çünkü
biz seni ve ehlini kurtaracağız, ancak karın ötekilerden oldu4 (33).
Haberin olsun bu karye ahâlisinin yapageldikleri fıskları yüzünden
üzerlerine semâdan bir fecî azab indireceğiz”5 (34). Ve celâlim hakkı
için ondan bir âyet (bir nişâne) bırakmışızdır ki taʿakkul edecek bir
kavim için beyyine olsun6 (35).
ِ O karyeden7 {ً  } ٰاﻳﺔbir âyet, bir nişâne8 A ki hikâyesi veya
{}ﻣ ْﻨﻬَﺎ
َ
harabesidir.
[3775]

ِ
اﻻ ِٰﺧﺮَ َو َﻻ ﺗ َ ْﻌﺜَ ْﻮﺍ ﻓِﻲ
ْ َﺍر ُﺟﻮﺍ ا ْﻟﻴَ ْﻮم
َ َﺒﺎ ۙ ﻓَﻘ
ّٰ اﻋ ُﺒ ُﺪوﺍ
ً ﺎﻫ ْﻢ ُﺷﻌَ ْﻴ
ْ اﻪﻠﻟ َ َو
ْ ﺎل ﻳَﺎ ﻗَ ْﻮ ِم
ُ َوﺍﻟٰﻰ َﻣ ْﺪﻳ َ َﻦ اَ َﺧ
ِ
ِ اﻻ َْر
﴾٣٧﴿ ۘ ﻴﻦ
ْ
َ ﻮه ﻓَﺎ َ َﺧ َﺬ ْﺗ ُﻬ ُﻢ اﻟﺮَّ ْﺟ َﻔﺔُ ﻓَﺎ َْﺻﺒَ ُﺤﻮﺍ ۪ﻓﻲ دَارِﻫ ْﻢ َﺟﺎﺛ ِ ۪ﻤ
َ ض ُﻣ ْﻔ ِﺴ ۪ﺪ
ُ ُ﴾ ﻓَﻜَﺬَّﺑ٣٦﴿ ﻳﻦ

ِ
َﺎن اَ ْﻋﻤَﺎﻟ َُﻬ ْﻢ ﻓَ َﺼﺪَّ ُﻫ ْﻢ َﻋ ِﻦ
ُ ﺎدا َوﺛ َ ُﻤﻮدَا ۬ َوﻗَ ْﺪ ﺗَﺒَﻴ َّ َﻦ ﻟَﻜُ ْﻢ ﻣ ْﻦ َﻣ َﺴﺎﻛِ ِﻨﻬِ ْﻢ ۠ َوزَﻳ َّ َﻦ ﻟ َُﻬ ُﻢ اﻟ َّﺸ ْﻴﻄ
ً َو َﻋ
ِ َ ﴾ وﻗَﺎر٣٨﴿ ۙ ﻴﻞ وﻛَﺎﻧﻮﺍ ﻣﺴﺘَﺒ ِﺼ ۪ﺮ ﻦ
ﻮﺳﻰ
َ ﺎﻣ
َ ون َوﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن َو َﻫ
َ
ْ ْ ُ ُ َ ِ ۪اﻟﺴﺒ
ُ َ
َّ
ٰ ﺎن َوﻟ َ َﻘ ْﺪ َﺟٓﺎءَ ُﻫ ْﻢ ُﻣ
ِ
ِ اﻻ َْر
ِ
﴾ ﻓَﻜُ ًّﻼ اَ َﺧ ْﺬﻧَﺎ ﺑ ِ َﺬ ْﻧ ِﺒ ۪ﻪۚ ﻓَ ِﻤ ْﻨ ُﻬ ْﻢ٣٩﴿ ۚ ﻴﻦ
ْ ﺎﺳﺘَ ْﻜﺒَ ُﺮوﺍ ﻓِﻲ
َ ض َو َﻣﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ َﺳﺎﺑ ِ ۪ﻘ
ْ َﺑﺎ ْﻟﺒَ ّ ِﻴﻨَﺎت ﻓ
1
2
3
4
5
6
7
8

H: “nusret ver bana ortalığı fesâda veren bu kavme karşı”.
H: “elbette”.
H: “kalanlardan bulundu”.
H: “kalanlardan bulundu”.
H: “Haberin olsun bu karyenin ahâlisinin üzerine fıskları sebebiyle semâdan bir azab indireceğiz”.
H: “Celâlim hakkı için o karyeden bir âyet de bıraktık ki ta‘akkul edecek bir kavim için beyyine olsun”.
ِ O karyeden”.
H -“{}ﻣ ْﻨﻬَﺎ
H -“bir âyet, bir nişâne”.

Hak Dini Kur’an Dili

ِ
ِ َﻣﻦ اَرﺳ ْﻠﻨَﺎ َﻋـﻠَﻴﻪِ َﺣ
ض َو ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ
ْ ِاﻟﺼ ْﻴ َﺤﺔُ ۚ َو ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َﻣ ْﻦ َﺧ َﺴ ْﻔﻨَﺎ ﺑِﻪ
ۚ َ اﻻ َْر
ً ـﺎﺻ
ْ
َّ ﺒﺎۚ َوﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َﻣ ْﻦ اَ َﺧ َﺬ ْﺗ ُﻪ
َ ْ ْ
﴾٤٠﴿ ﻮن
ّٰ ﺎن
َ اﻪﻠﻟُ ﻟِﻴَ ْﻈﻠِ َﻤ ُﻬ ْﻢ َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ ﻛَﺎﻧُٓﻮﺍ اَ ْﻧ ُﻔ َﺴ ُﻬ ْﻢ ﻳ َ ْﻈﻠِ ُﻤ
َ ََﻣ ْﻦ اَ ْﻏ َﺮ ْﻗﻨَﺎ ۚ َو َﻣﺎ ﻛ
[3776] Meâl-i Şerîfi
Medyen’e de kardeşleri Şuayb’ı, vardı dedi ki: “Ey kavmim, Allah’a ibadet
edin de son güne ümid besleyin, müfsidlikle yeryüzünü1 berbat etmeyin”
(36). Buna karşı onu tekzib ettiler, derken2 onları o recfe tutuverdi de
yurtlarında3 dizleri üstü çökekaldılar (37). Âd’a da, Semûd’a da ki
size bunlar meskenlerinden belli olmaktadır. Şeytan onlara amellerini
tezyin etmişti de kendilerini yoldan çevirmişti, hâlbuki gözleri açık
adamlar idiler4 (38). Kārûn’a ve Firavun’a ve Hâmân’a da, celâlim
hakkı için onlara Mûsâ beyyinelerle geldi de onlar o yerde kibirlenip
kafa tuttular, hâlbuki önüne geçecek değillerdi5 (39). Hâsılı her birini
günahıyla yakaladık; kiminin başına bir taş yağdıran gönderdik,
kimini sayha alıverdi, kimini yere geçirdik, kimini de gark ettik. Allah
onlara zulmetmiyordu velâkin kendi nefislerine zulmediyorlardı (40).

ِ ِ اﻪﻠﻟِ اَوﻟِﻴٓﺎء ﻛَﻤﺜَ ِﻞ ا ْﻟﻌﻨﻜَﺒ
ِ
ﺘﺎۜ َو ِﺍ َّن اَ ْو َﻫ َﻦ
ْ ﻮت اﺗ َّ َﺨ َﺬ
ً ت ﺑ َ ْﻴ
ۚ ُ َْ
َ َ َ ْ ّٰ ﻳﻦ اﺗ َّ َﺨ ُﺬوﺍ ﻣ ْﻦ دُو ِن
َ َﻣﺜَ ُﻞ اﻟ َّ۪ﺬ
ِ
ِ ا ْﻟﺒﻴ
ﻮن ِﻣ ْﻦ دُوﻧ ِ ۪ﻪ ِﻣ ْﻦ
ّٰ ﴾ اِ َّن٤١﴿ ﻮن
َ اﻪﻠﻟ َ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻢ َﻣﺎ ﻳ َ ْﺪ ُﻋ
َ ﻮت ﻟ َْﻮ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ
ُ ﻮت ﻟ َﺒَ ْﻴ
ۢ ﺖ ا ْﻟﻌَ ْﻨﻜَ ُﺒ
ُُ
ِ ِ
ﻮن
ْ ﻚ
ُ َاﻻ َْﻣﺜ
َ ﴾ َوﺗ ِ ْﻠ٤٢﴿ ﻴﻢ
َ ﺎس َو َﻣﺎ ﻳ َ ْﻌ ِﻘﻠُـﻬَٓﺎ اِ َّﻻ ا ْﻟﻌَﺎﻟ ِ ُﻤ
ُ ۪ﻳﺰ ا ْﻟ َﺤ ۪ﻜ
ُ َﺷ ْﻲ ٍء ۜ َو ُﻫ َﻮ ا ْﻟﻌَﺰ
ۚ َّ ﺎل ﻧ َ ْﻀﺮِﺑُﻬَﺎ ﻟﻠﻨ
ِ ِ
ِ َاﻪﻠﻟ اﻟﺴ ٰﻤﻮ
﴾ اُ ْﺗ ُﻞ َﻣٓﺎ٤٤﴿ ۟ ﻴﻦ
ْ ﺍت َو
َ ِ ض ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖ ۜ اِ َّن ۪ﻓﻲ ٰذﻟ
َ ﻚ َﻻٰﻳَﺔ ً ﻟ ْﻠ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ
َ ﺍﻻ َْر
َّ ُ ّٰ ﴾ َﺧﻠ َ َﻖ٤٣﴿
ِ ٓﺎب َوﺍَﻗ ِ ِﻢ اﻟﺼﻠٰﻮ َ ۜ اِ َّن اﻟﺼﻠٰﻮ َ ﺗ َ ْﻨ ٰﻬﻰ َﻋ ِﻦ ا ْﻟ َﻔﺤ َﺸ
ِ َﻚ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ ِﻜﺘ
ﺎء َوﺍ ْﻟ ُﻤ ْﻨﻜَﺮِۜ َوﻟ َِﺬ ْﻛ ُﺮ
َ اُو۫ ِﺣ َﻲ اِﻟ َْﻴ
ْ
َّ
َّ
﴾٤٥﴿ ﻮن
ّٰ اﻪﻠﻟِ اَכْﺒَ ُﺮ ۜ َو
ّٰ
َ ﺍﻪﻠﻟُ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻢ َﻣﺎ ﺗ َ ْﺼﻨَ ُﻌ
1
2
3
4
5

H +“ifsad”.
H: “bunun üzerine”.
H -“yurtlarında”.
H: “Âd da, Semûd da ki size bunlar meskenlerinden tebeyyün de etmektedir. Şeytan onlara amellerini
tezyin etti de kendilerini yoldan çevirdi, hâlbuki gözleri açık adamlar idiler”.
H: “Kārûn’a, Firavun’a, Hâmân’a da; celâlim hakkı için Mûsâ onlara beyyinelerle geldi de o yerde
kibirlenip kafa tuttular, hâlbuki önüne geçecek değillerdi”.

457

458

ANKEBÛT SÛRESİ - Hak Dini Kur’an Dili

[3777] Meâl-i Şerîfi
Allah’tan başka velîlere tutunanların meseli örümcek meseli gibidir:
Bir ev edinmiştir fakat evlerin en çürüğü de şüphesiz örümcek evidir,
eğer bilselerdi1 (41). Her hâlde Allah biliyor ki onlar O’nun berisinden
nelere, ne gibi şeylere yalvarıyorlar; hâlbuki Azîz O’dur, Hakîm O2
(42). Hem bu meseller yok mu,3 Biz onları insanlar için darb ediyoruz,
maʿamâfîh onlara âlimlerden mâʿadâsının aklı ermez (43). Allah, o
semâvât ü Arzı (o yüksekleri ve aşağıyı) hak ile halketmiştir, elbette
bunda mü’minler için bir âyet var (44). Sana vahyolunan kitabı güzel
güzel oku ve namazı kıl; sahih namaz edepsizlikten ve uygunsuzluktan
nehyeder ve her hâlde Allah’ın zikri en büyük iştir4 ve Allah her ne
işlerseniz bilir (45).
{َاﻪﻠﻟِ اَ ْوﻟِﻴَٓﺎء
ّٰ ﻳﻦ اﺗ َّ َﺨ ُﺬوﺍ ِﻣ ْﻦ دُو ِن
َ }ﻣﺜَ ُﻞ اﻟ َّ ۪ﺬ
َ Allah’ın mâsivâsından birtakım
velîlere tutunanların meseli A yani Allah’tan başkalarını ihtiyaçlarına
karşı yardım eder, menfaatleri dokunur, işlerini görür, tehlikeden
kurtarır diye velî, sâhib, hâmi5 ittihaz ederek mâbud edinenlerin mesel
ِ  }ﻛَ َﻤﺜَ ِﻞ ا ْﻟﻌَ ْﻨﻜَﺒörümceğin mesel olmuş hâline benzer
olacak hâlleri {ﻮت
ُ
ِ
{ﺘﺎ
ْ  }اﺗ َّ َﺨ َﺬbir ev edinmiştir A hiç dini olmayanlar gibi bütün bütün
ً ت ﺑ َ ْﻴ
evsiz değil, bir sinek avlayacak kadar bir [3778] hâneye tutunmuştur.
6
ِ
ِ }و ِﺍ َّن اَو َﻫ َﻦ ا ْﻟﺒﻴ
{ﻮت
ُ }ﻟ َﺒَ ْﻴ
َ Fakat muhakkak ki evlerin en çürüğü {ﺖ ا ْﻟﻌَ ْﻨﻜَ ُﺒﻮت
ْ
ُُ
her hâlde örümcek evidir. A Evinde ev mefhûmundan bir şey yoktur;
ne gölge yapar ne korur, bir rüzgârla târumâr olur, onun için örümcek
evinin çürüklüğü meşhur meseldir. İşte o örümcek kafalı müşriklerin de
istinadgâhları, tutamakları böyle çürüktür. Bütün tutundukları fânîdir
{ﻮن
َ  }ﻟ َْﻮ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻤeğer bilselerdi. A Râzî der ki: “Burada ‘âlihe’ denilmeyip de
‘evliyâ’ denilmesi yalnız açık şirki değil, hafî şirki dahi ibtâle işaret içindir.
1
2
3
4
5
6

H: “Allah’ın mâsivâsından velîlere tutunanların meseli örümcek meseli gibidir: Bir ev edinmiştir fakat
evlerin en çürüğü de fakat o şüphesiz o örümcek evidir, eğer bilselerdi”.
H: “Şüphesiz Allah biliyor O’nun mâsivâsından neye yalvarıyorlar, ne şeye? O öyle Azîz, Hakîm iken”.
H: “Bu meseller”.
daha büyüktür
H: “ en büyük iştir ”.
H -“sâhib, hâmi”.
B -“ki”.
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Çünkü başkasına gösteriş ederek riya ile Allah’a ibadet edenler dahi
Allah’ın mâsivâsından velî ittihaz etmiş olur. Onun meseli de ankebut
meseline benzer.1 Peygamberleri tekzib edip şirke giden kavimlerin
helâki misâlleriyle beyan buyurulduktan sonra bu örümcek temsîlinin
iradı Peygamber’e ve mü’minlere öyle büyük ve öyle şümullü bir vaad ve
tebşîri tazammun etmektedir ki bütün bu sûrenin rûhu denebilir.
Evet, Allah’tan başkasına dayanan her ümid dipsizdir. اﻪﻠﻟ َ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻢ
ّٰ }اِ َّن
{ﻮن ِﻣ ْﻦ دُوﻧ ِ ۪ﻪ ِﻣ ْﻦ َﺷ ْﻲ ٍء
َ  َﻣﺎ ﻳ َ ْﺪ ُﻋŞüphesiz Allah biliyor, onlar O’nu bırakıp da
mâsivâsından2 nelere çağırıyorlar, ne gibi şeylere3 {ﻴﻢ
ُ ۪ﻳﺰ ا ْﻟ َﺤ ۪ﻜ
َ
ُ }و ُﻫﻮَ ا ْﻟﻌَﺰ
4
5
hâlbuki Azîz O, Hakîm O. A Her şey fâni, hepsi zayıf ve hakīr, îzah
edildiği üzere mağlub edilmek ihtimâli olmayan, dilediğini dilediği
anda mahvedebilir nihâyetsiz bir izzet ve kudret sâhibi, mâbudluğa lâyık
ancak O6, gayet onurlu, yegâne bir Azîz, her fiili hikmet olan yegâne bir
Hakîm yalnız O iken, O’nun karşısında O’ndan başkasına yalvarmak ne
kadar boş, ne büyük tehlike.

ِ َّ ﺎل ﻧ َ ْﻀﺮِﺑُﻬَﺎ ﻟِﻠﻨ
{ﺎس
ْ ﻚ
ُ َاﻻ َْﻣﺜ
َ }وﺗ ِ ْﻠ
َ Bu meseller, biz onları [3779] insanlar için
darb ediyoruz. A Kâfirler demişlerdi ki: “Gökleri ve yeri yaratan Allah
nasıl olur da böyle örümcek, sinek gibi hevâm ve haşerât ile mesel darb
eder? Bununla Allah, ne demek istiyor?” اﻪﻠﻟُ ﺑ ِ ٰﻬ َﺬا َﻣﺜَ ًﻼ
ّٰ َ [ َﻣﺎذَٓا اَ َرﺍدel-Bakara
2/26] Bu suâle karşı Sûre-i Bakara’da ﻮﺿﺔ ً ﻓَ َﻤﺎ
ّٰ اِ َّن
َ ب َﻣﺜَ ًﻼ َﻣﺎ ﺑ َ ُﻌ
َ ِاﻪﻠﻟ َ َﻻ ﻳ َ ْﺴﺘَﻲـﺤْ۪ٓ اَ ْن ﻳ َ ْﻀﺮ
[ ﻓَ ْﻮﻗَﻬَﺎel-Bakara 2/26] buyurulduğu gibi burada da böyle cevap veriliyor:
Yani bu mesellerin ne için îrad edildiğini soranlar bilsinler ki Biz onları
insanlar için îrad ediyoruz, sırf hayvan değil de insan iseler anlarlar.
{ﻮن
َ }و َﻣﺎ ﻳ َ ْﻌ ِﻘﻠُـﻬَٓﺎ اِ َّﻻ ا ْﻟﻌَﺎﻟ ِ ُﻤ
َ Ma‘amâfîh onları, onların hakikatini ancak âlimler
ta‘akkul edebilir. A Yani Allah’ın mâsivâsının fâni ve âciz ve binâen‘aleyh

1

2
3
4
5
6

Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXV, 58:
 ﻓﺈن ﻣﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ رﻳﺎء ﻟﻐﲑﻩ ﻓﻘﺪ اﲣﺬ وﻟﻴﺎ ﻏﲑﻩ ﻓﻤﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ، »ﻣﺜﻞ اﻟﺬﻳﻦ اﲣﺬوا ﻣﻦ دون اﷲ أوﻟﻴﺎء« وﱂ ﻳﻘﻞ »آﳍﺔ« إﺷﺎرة إﱃ إﺑﻄﺎل اﻟﺸﺮك اﳋﻔﻲ أﻳﻀﺎ:ﻗﺎل
.اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت ﻳﺘﺨﺬ ﻧﺴﺠﻪ ﺑﻴﺘﺎ
H -“mâsivâsından”.
H: “ne şeye”.
H: “O öyle Azîz, öyle Hakîm iken”.
H -“Her şey fâni, hepsi zayıf ve hakīr”.
H -“mâbudluğa lâyık ancak O”.
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ondan mâ‘adâsına ibadetin bâtıl olduğuna ilim sâhibi olanlardır ki bu
meselin künhüyle zevkini ve fâidelerini idrak ederler. Bu ilim-cehil farkı
neden denirse:
1
ِ اﻪﻠﻟ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
{ض
ْ ﺍت َو
َ ﺍﻻ َْر
َّ ُ ّٰ  } َﺧﻠ َ َﻖAllah, o semâvâtı ve Arzı A o yüksekleri ve
aşağıyı { }ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖhak ile halketti A boşuna değil hikmet-i hak ile yarattı,
hiçbirinin yaradılışı boşuna değil, gelişigüzel de değil, bir hak sebebi
ve hikmeti iledir. Göğü de öyle yeri de, yukarısı da aşağısı da, âlimi de
câhili de, hepsinin hakkı da hâlıkının hakkı önünde serfürû etmektir.
ِ ِ
{ﻴﻦ
َ ِ  }اِ َّن ۪ﻓﻲ ٰذﻟŞüphesiz bunda mü’minler için elbette bir âyet var.
َ ﻚ َﻻٰﻳَﺔ ً ﻟ ْﻠ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ
A İlmin kıymetini, hakkın ehemmiyetini, haktan mâ‘adâsının hiçliğini
ve binâen‘aleyh Allah’ın mâsivâsından velî ittihaz etmenin çürüklüğünü
ve bi’n-netîce mü’minlerin muvaffak olacaklarını isbat eden bir âyet.

ِ َﻚ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ ِﻜﺘ
{ﺎب
َ  }اُ ْﺗ ُﻞ َﻣٓﺎ اُو۫ ِﺣ َﻲ اِﻟ َْﻴSen, sana vahyolunan kitabı tilâvet
eyle A vird ederek devam üzere tekrar tekrar güzel güzel oku. Yani o
örümcek kafalı kâfirlerin fitnelerine gam yeme de onlara karşı olmazsa
kendi âleminde bu [3780] Kur’ân’ı güzel güzel oku2, zikrolunan
peygamberlerin ve ümmetlerin hâlleriyle Allah’ın âyâtını düşün,
onun için  اُﺗْ ُﻞ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢbuyurulmamış, mutlak olarak  ُا ْﺗ ُﻞbuyurulmuştur.
ِ
ِ
{َ اﻟﺼ ٰﻠﻮ
َ Ve namazı devam üzere kıl {َ اﻟﺼ ٰﻠﻮ
َّ }وﺍَﻗ ِﻢ
َّ  }ا َّنhakikaten namaz
ِ ٓ }ﺗ َ ْﻨ ٰﻬﻰ َﻋ ِﻦ ا ْﻟﻔَﺤ َﺸfahşâdan A yani açık çirkinlikten, edebsizlikten,
{ﺎء
ْ
fuhşiyyâttan {ِ}وﺍ ْﻟ ُﻤ ْﻨﻜَﺮ
َ ve münkerden: aklın ve şer‘in beğenmeyeceği
uygunsuzluktan, masiyetten nehyeder. A Bir kere namaz içinde bunlar
yapılmaz; bundan başka, namaz hakikati, ne olduğu bilinerek kılınan
sahih namaz, namaz hâricinde de3 çirkinlikten, uygunsuzluktan
nehyeder. Nehiy, intihâyı istilzam etmese bile her hâlde iktizâ eder.
Sahîhan namaza devam edildikçe salâh artar. Resûlullah sallallâhu aleyhi
ve sellem’den mervîdir ki: “Kim bir namaz kılar da o kendisini fahşâ
ve münkerden nehyetmezse o namazla Allah’tan uzaklaşmaktan başka4
1
2
3
4

H ve B: “semâvât”.
B: “o”.
B -“de”.
B -“başka”.
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bir şey artırmış olmaz” ﺻ َﻼ ًة ﻟَ ْﻢ ﺗـَﻨـَْﻬﻪُ َﻋ ِﻦ اﻟْ َﻔ ْﺤ َﺸ ِﺎء َواﻟْ ُﻤْﻨ َﻜ ِﺮ ﻟَ ْﻢ ﻳـَْﺰَد ْد ِﻣ َﻦ اﷲِ إِﱠﻻ ﺑـُْﻌ ًﺪا
َ ﺻﻠﱠﻰ
َ َﻣ ْﻦ
1
buyurmuştur. Onun için İbn Mes‘ud hazretleri demiştir ki: “Namazına
itaat etmeyen Allah teâlâ’dan uzaklığı artırmaktan başka bir şey yapmaz.”
Bunun sebebi, çünkü namaza itaat onu hudûduna riayet ederek hakkıyla
kılmaktır. Onun hudûdunda ise fahşâ ve münkerden nehy vardır.2
Binâen‘aleyh namaza itaat onu hakkıyla kılıp nehyini tutmakla olur
3
ِ
ِ
ﻮن
َ ﺎﻫ
َ ّ[ ﻓَﻮَ ْ ٌﻞ ﻟ ْﻠ ُﻤ َﺼ ۪ﻠel-Mâ ûn 107/4-5] buyurulduğu
َ  اَﻟ َّ۪ﺬ.ﻴﻦ
ُ ﺻ َﻼﺗﻬِ ْﻢ َﺳ
َ ﻳﻦ ُﻫ ْﻢ َﻋ ْﻦ
üzere namaz kılıyor görünüp de namazın ne demek olduğundan gāfil
olanların vay hallerine. Onun içindir ki 4ﻳﻦ ُﻫ ْﻢ ۪ﻓﻲ
َ ﻗَ ْﺪ اَ ْﻓﻠ َ َﺢ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ُﻨ
َ  اَﻟ َّ۪ﺬ.ﻮن
ِ [ ﺻ َﻼﺗِﻬِ ْﻢ َﺧel-Mü’minûn 23/1-2] buyurulmuştu. Zira Sûre-i Tâhâ’da
ﻮن
َ ﺎﺷ ُﻌ
َ
ِ
اﻟﺼﻠٰﻮ َ ﻟ ِ ِﺬ ْﻛﺮ۪ي
َّ [ َوﺍَﻗ ِﻢ20/14] buyurulduğu vechile namazın hikmeti, gayesi
۪ ﻓَﺎ ْذכ ُُﺮ
Allah’ın zikridir. Yani Allah’ı anmak ve bu sayede وﻧ ٓﻲ اَ ْذכ ُْﺮﻛُ ْﻢ
[el-Bakara 2/152] müeddâsınca5 Allah’ın anmasına ermektir. Bu suretle
namaz bir mi‘râcdır. Bunu bilenler ﻮن اَﻧ َّ ُﻬ ْﻢ ُﻣ َﻼ ُﻗﻮﺍ َرﺑِّﻬِ ْﻢ
َ ُّﻳﻦ ﻳَﻈُﻨ
َ [ اَﻟ َّ۪ﺬel-Bakara
2/46] mantûkunca kendilerini her dem Rablerinin huzûrunda mülâkāt
hâlinde bulunuyorlar gibi zevk [3781] içinde bir niyet ve ihlâs ile kılarlar.
{اﻪﻠﻟِ اَכْﺒَ ُﺮ
ّٰ }وﻟ َِﺬ ْﻛ ُﺮ
َ Ve her hâlde Allah’ın zikri: namaz en büyük iştir. A Yani
asıl künh ü hakikati Allah zü’l-celâl’i anmak ve O’nun celâl ü kibriyâsı
huzûrunda kulun tehavvülât ve tetavvurâtıyla acz ü ihtiyâcını arz etmek
demek olan namaz, haddizâtında en büyük amel, veya fahşâ ve münkerden
nehy için en büyük âmildir. Yahut Allah teâlâ’nın sizi anması sizin O’nu
anmanızdan daha büyüktür. Kul, Allah teâlâ’yı celâl ü cemâliyle yâd ettiği
zaman O’nun huzûr-ı kibriyâsında fahşâ ve münkerden kaçınarak edeb ü
ihlâs ile yükseleceği gibi, Allah teâlâ’nın onu yâd etmesini düşündüğü zaman
ind-i ilâhîde zerre kadar seyyiât ile anılmayı kimse arzu etmeyeceğinden her
dem rızâya yükselmek için hiss-i hasenât ile meşbû‘ olur. Ve şüphe yok ki
1
2
3
4
5

Abdürrezzâk b. Hemmâm, Tefsîru Abdirrezzâk, III, 7; Sünen-i Saîd b. Mansûr, VII, 27-28; Ahmed b.
Hanbel, ez-Zühd, s. 131.
Taberî, Câmiu’l-beyân, XX, 42:
. وﰲ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﳍﺎ ﻣﺰدﺟﺮ ﻋﻦ اﻟﻔﺤﺸﺎء واﳌﻨﻜﺮ، وذﻟﻚ أن ﻃﺎﻋﺘﻪ ﳍﺎ إﻗﺎﻣﺘﻪ إﻳﺎﻫﺎ ﲝﺪودﻫﺎ. ﻣﻦ ﱂ ﻳﻄﻊ ﺻﻼﺗﻪ ﱂ ﻳﺰدد ﻣﻦ اﷲ إﻻ ﺑﻌﺪا:ﻗﺎل اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد
“Fakat veyl o namaz kılanlara ki namazlarından yanılmaktadırlar.”
M ve B: “”ﻋﻦ.
B: “müdde âsınca”.
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bu his, evvelkinden daha büyük bir âmil-i salâh olur. Düşünmeli ki Allah,
Kur’ân’ında Firavun gibileri nasıl anıyor, peygamberleri ve mü’minleri nasıl
anıyor. {ﻮن
ّٰ }و
َ ﺍﻪﻠﻟُ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻢ َﻣﺎ ﺗ َ ْﺼﻨَ ُﻌ
َ Hem Allah, her ne işlerseniz bilir A ona göre anar
1
ve ona göre cezâ verir.

ِ
ِ
ِ ِ َﺎدﻟُٓﻮﺍ اَﻫ َﻞ ا ْﻟ ِﻜﺘ
ِ َو َﻻ ﺗُ َﺠ
ﻳﻦ ﻇَﻠ َ ُﻤﻮﺍ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َوﻗُﻮﻟُٓﻮﺍ ٰا َﻣﻨَّﺎ ﺑِﺎﻟ َّـ ۪ﺬ ٓي
َ ﺎب ا َّﻻ ﺑِﺎﻟ َّ۪ﺘﻲ ﻫ َﻲ اَ ْﺣ َﺴ ُﻦ ۗ ا َّﻻ اﻟ َّ ۪ﺬ
ْ

ِ ﻜ ْﻢ َو
ﻚ اَ ْﻧ َﺰ ْﻟـﻨَ ٓﺎ
ُ ﻜ ْﻢ َو ِﺍﻟ ُٰﻬﻨَﺎ َو ِﺍﻟ ُٰﻬ
ُ ُا ْﻧﺰِ َل اِﻟ َْﻴﻨَﺎ َوﺍ ُ ْﻧﺰِ َل اِﻟ َْﻴ
َ ِ ﴾ َوﻛَ ٰﺬﻟ٤٦﴿ ﻮن
َ ﺍﺣ ٌﺪ َوﻧ َ ْﺤ ُﻦ ﻟ َُﻪ ُﻣ ْﺴﻠِ ُﻤ

ِ
ﻮن ﺑ ِ ۪ﻪۚ َو ِﻣ ْﻦ ٰﻫ ٓ ُﺆ َ ٓ۬ﻻ ِء َﻣ ْﻦ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻦ ﺑ ِ ۪ﻪ ۜ َو َﻣﺎ ﻳ َ ْﺠ َﺤ ُﺪ
َ اِﻟ َْﻴ
َ ﺎب ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨ
ۜ َ َﻚ ا ْﻟ ِﻜﺘ
َ ﺎب ﻓَﺎﻟ َّ۪ﺬ
ُ َﻳﻦ ٰاﺗ َ ْﻴﻨ
َ َﺎﻫ ُﻢ ا ْﻟﻜﺘ
ِ ﺎب َو َﻻ ﺗ َ ُﺨﻄ ُُّﻪ ﺑِﻴَ ۪ﻤ
ٍ َﺖ ﺗ َ ْﺘﻠُﻮﺍ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠِ ۪ﻪ ِﻣ ْﻦ ﻛِﺘ
ﻚ اِ ًذا
َ ﻴﻨ
َ ﴾ َو َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ٤٧﴿ ون
َ ﺑِﺎٰﻳَﺎﺗِﻨَ ٓﺎ اِ َّﻻ ا ْﻟﻜَﺎﻓِ ُﺮ

ﻳﻦ اُو۫ﺗُﻮﺍ ا ْﻟﻌِ ْﻠ َﻢ ۜ َو َﻣﺎ ﻳ َ ْﺠ َﺤ ُﺪ
َ ُﺎب ا ْﻟ ُﻤ ْﺒ ِﻄﻠ
ٌ َﺎت ﺑ َ ّ ِﻴﻨ
ٌ َ ﴾ ﺑ َ ْﻞ ُﻫ َﻮ ٰاﻳ٤٨﴿ ﻮن
َ ﺎت ۪ﻓﻲ ُﺻ ُﺪورِ اﻟ َّ ۪ﺬ
َ َ َﻻ ْرﺗ

ِ
ﺎت ِﻋ ْﻨ َﺪ
ْ ﺎت ِﻣ ْﻦ َرﺑّ ِ ۪ﻪ ۜ ُﻗ ْﻞ اِﻧ َّ َﻤﺎ
َ ﺑِﺎٰﻳَﺎﺗِﻨَ ٓﺎ اِ َّﻻ اﻟﻈ َّﺎﻟ ِ ُﻤ
ُ َ اﻻٰﻳ
ٌ َ ﴾ َوﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﻟ َْﻮ َ ٓﻻ ُا ْﻧﺰِ َل َﻋﻠ َ ْﻴﻪ ٰاﻳ٤٩﴿ ﻮن
ِ ِ
ِ َ ﴾ اَ َوﻟ َْﻢ ﻳ َ ْﻜ ِﻔﻬِ ْﻢ اَﻧَّٓﺎ اَ ْﻧ َﺰ ْﻟﻨَﺎ َﻋﻠَﻴ٥٠﴿ ـﻤٓﺎ اَﻧَﺎ ۬ ﻧ َ ۪ﺬﻳﺮ ﻣﺒ۪ ﻴﻦ
ﺎب ﻳُ ْﺘﻠٰﻰ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ۜ اِ َّن
ّٰ
َ َّ اﻪﻠﻟ ۜ َوﺍﻧ
ْ
ٌ ُ ٌ
َ َﻚ ا ْﻟﻜﺘ
﴾٥١﴿ ۟ ﻮن
َ ِ ۪ﻓﻲ ٰذﻟ
َ ﻚ ﻟ ََﺮ ْﺣ َﻤﺔ ً َو ِذ ْﻛ ٰﺮى ﻟ ِ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨ
[3782] Meâl-i Şerîfi
Ehl-i kitaba en güzel olan suretten başkasıyla mücadele de etmeyin,
ancak zulmedenler başka, ve deyin ki: “Biz, hem bize indirilene iman
ettik hem size indirilene ve bizim ilâhımızla sizin ilâhınız bir, şu kadar
ki biz yalnız O’na müslimiz”2 (46). İşte sana böyle kitab indirdik, onun
için kendilerine kitab verdiklerimiz ona iman ederler, şunlardan da
ona iman eden var ve Bizim âyetlerimizi ancak kâfirler inkâr eder (47).
Sen bundan evvel kitap okur değildin, hâlâ da elinle yazı yazmazsın,
öyle olsaydı mubtıller şüphelenebilirlerdi3 (48). Fakat o (Kur’an)
kendilerine ilim verilmiş kimselerin sînelerinde [3783] parıldayan
1
2

3

H +“Yirminci cüz’ün hitâmı”.
H ve F: “Ehl-i kitaba da mücadele etmeyin, ancak en güzel olan suretle başka; ancak zulmedenler başka,
sade deyin ki: ‘Biz, hem bize indirilene iman ettik hem size indirilene ve bizim ilâhımızla sizin ilâhınız
bir, şu kadar ki biz yalnız O’na müslimiz’”.
H ve F: “şüphelenebilirdi”.
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parlak âyetlerdir ve Bizim âyetlerimizi ancak zâlimler inkâr eder (49).
Nitekim “ona Rabbinden âyetler indirilse ya” dediler, de ki: “O âyetler
hep Allah’ın indindedir, ben ancak açık bir nezîrim” (50). Yetişmedi
mi daha onlara ki sana kitap indirdik, karşılarında okunup duruyor?
Şüphesiz ki onda iman edecek bir kavim için muhakkak bir rahmet ve
ilâhî bir ihtar var (51).
ِ َ }اَ ْﻫ َﻞ ا ْﻟ ِﻜﺘYehûd ve Nasârâ { }اِ َّﻻ ﺑِﺎﻟ َّ۪ﺘﻲ ﻫِ َﻲ اَ ْﺣ َﺴ ُﻦancak en güzel
{ﺎب
olan mücadele sureti ile başka A meselâ kabalığa incelikle, sertliğe
yumuşaklık ile, öfkeye hazm ile, gevezeliğe nasihat ile, şiddete vakar ile
ِ
mukabele ederek delîl-i hakkı tavzih ve tebyin etmek gibi. ﻳﻦ ﻇَﻠ َ ُﻤﻮﺍ
َ }ا َّﻻ اﻟ َّ ۪ﺬ
{ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢAncak içlerinde zulmedenler başka A kâfi olan delili kabul etmeyip
haksızlıkla inada, ifrata sapan, meselâ veledi var demekte yahut ِاﻪﻠﻟ
ّٰ ﻳ َ ُﺪ
ٌ[ َﻣ ْﻐﻠُﻮﻟَﺔel-Mâide 5/64] gibi laflar söylemekte ısrar ile mükâbere eden
zâlimler müstesnâ, zira o vakit hâllerine lâyık vechile müdafaa vâcib olur.
Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir
Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir.

{}وﻗُﻮﻟُﻮﺍ
َ Ve deyin ki A bununla en güzel mücadelenin nasıl olacağı
ِ }و
târif edilmiş oluyor {ﺍﺣ ٌﺪ
َ Birdir, ulûhiyette şerîki yoktur }وﻧ َ ْﺤ ُﻦ ﻟ َُﻪ
َ
ِ
{ﻮن
ﻤ
ﻠ
ﺴ
ﻣ
biz
yalnız
O’na
müslimiz.
A
O’nun
birliğine
ihlâs
ile
teslim
َ ُ ْ ُ
olmuş Müslümanız. Bu tâbirde onlara bir târiz vardır. Zira onlar ahbâr
ve ruhbanlarını erbâb ittihaz etmişler, bâhusus Nasârâ teslise kāil
1
olmuşlardır. {ﻚ
َ ِ }وﻛَ ٰﺬﻟ
َ Ve işte böyle A bu güzel, bu bedî‘ indiriş tarzıyla
ِ َ [ }اَ ْﻧ َﺰ ْﻟـﻨَ ٓﺎ اِﻟ َﻴ3784] sana kitap indirdik yâ Muhammed ﻳﻦ
{ﺎب
َ }ﻓَﺎﻟ َّ۪ﺬ
ْ
َ َﻚ ا ْﻟﻜﺘ
ِ
{ﺎب
ُ َ ٰاﺗ َ ْﻴﻨonun için kendilerine kitap verdiklerimiz A gerek Yehûd
َ َﺎﻫ ُﻢ ا ْﻟﻜﺘ
ve gerek Nasârâ, Abdullah b. Selâm gibi hakikaten kitaptan istifade
etmek nimetine mazhar edilenler {ﻮن ﺑ ِ ۪ﻪ
َ  }ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨona, o sana indirilen kitaba
ِ
iman ediyorlar. {}و ِﻣ ْﻦ ٰﻫ ٓ ُﺆ َ ٓ۬ﻻ ِء
َ Şunlardan da A yani Arabdan da {}ﻣ ْﻦ ﻳُ ْﺆﻣ ُﻦ ﺑ ِ ۪ﻪ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ona iman eden var {ون
ﺮ
ﺎﻓ
ﻜ
ﻟ
ا
ﻻ
ا
ٓﺎ
ﻨ
ﺎﺗ
ٰﻳ
ﺎ
ﺑ
ﺪ
ﺤ
ﺠ
ﻳ
ﺎ
ﻣ
}و
ve
Bizim
âyetlerimizi
ancak
َ
َ ُ ْ
َ َ ُ َ َْ َ َ
kâfirler inkâr eder A hakkı örtmeye alışmış, gâvurluğu âdet edinmiş,
cehûd kâfirler ki Yahudî Ka‘b b. Eşref ve arkadaşları gibi.
1

H: “İşte sade böyle”; F: “Ve işte sade böyle”.
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ٍ َﺖ ﺗ َ ْﺘﻠُﻮﺍ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠِ ۪ﻪ ِﻣ ْﻦ ﻛِﺘ
{ﺎب
َ }و َﻣﺎ ﻛُ ْﻨ
َ Hâlbuki sen bundan evvel yani bu
ِ }و َﻻ ﺗ َ ُﺨﻄ ُُّﻪ ﺑِﻴَ ۪ﻤ
indirilmezden evvel kitap okur değildin {ﻚ
َ ﻴﻨ
َ hâlâ elinle
1
yazmazsın da . { }اِ ًذاO vakit A yani ümmî olmayıp da okuyup yazsa
َ o mubtıller, yani bâtıl peşinde giden, yahut ibtâle
idin {ﻮن
َ ُﺎب ا ْﻟ ُﻤ ْﺒ ِﻄﻠ
َ َ }ﻻ ْرﺗ
bahane arayan o haksız kâfirler şüphe edebilirlerdi A gerçi hak arayan
munsıf muhikler yine şüphe etmezlerdi. Çünkü i‘câz için ümmîlik şart
değildir. Nitekim sâir peygamberler ümmî değillerdi, ancak o takdirde
gerek müşrikler ve gerek ehl-i kitabdan olan haksızlar için hiç olmazsa
şüpheye bir bahane bulunmuş olurdu. { }ﺑ َ ْﻞFakat {}ﻫ َﻮ
ُ o A Kur’an
ِ
{ﻳﻦ اُو۫ﺗُﻮﺍ ا ْﻟﻌ ْﻠ َﻢ
ٌ َﺎت ﺑ َ ّ ِﻴﻨ
ٌ َ  } ٰاﻳilim verilmiş kimselerin sînelerinde
َ ﺎت ۪ﻓﻲ ُﺻ ُﺪورِ اﻟ َّ۪ﺬ
parıldayan açık açık [3785] âyetlerdir. A Burada “ ۪ﻓﻲbeyyinât”a
müte‘allik olmak nefy-i2 irtiyab siyâkına nazaran zâhir ve beyyin olduğu
gibi haziften selâmet itibariyle de ercahtır. Yani Allah tarafından birer
alâmet, parlak mucizeler olduğu ehl-i ilmin gönüllerinde ayan beyan
açık ve hiç şüpheye mahal vermeyecek vechile zâhirdir }و َﻣﺎ ﻳ َ ْﺠ َﺤ ُﺪ ﺑِﺎٰﻳَﺎﺗِﻨَ ٓﺎ
َ
ِ
ِ
َّ
{ﻮن
َ  اﻻ اﻟﻈ َّﺎﻟ ُﻤve Bizim âyetlerimizi ancak zâlimler inkâr eder A bildikleri
hâlde hakkı tanımak istemeyen, zulmü âdet edinmiş zâlimler, nitekim
{}وﻗَﺎﻟُﻮﺍ
َ o zâlimler -ehl-i kitâbın hakkı kabul etmeyen kısmı Kur’ân’ın âyet,
ِ
yani mucize olmasını- inkâr ettiler de dediler: {ﺎت ِﻣ ْﻦ َرﺑّ ِ ۪ﻪ
ٌ َ }ﻟ َْﻮ َ ٓﻻ ُا ْﻧﺰِ َل َﻋﻠ َ ْﻴﻪ ٰاﻳ
“Rabbinden üzerine birtakım âyetler, yani Mûsâ’nın asâsı, Sâlih’in nâkası
gibi mucizeler indirilse ya!” {ِاﻪﻠﻟ
ْ  }ﻗُ ْﻞ اِﻧ َّ َﻤﺎDe ki: “Bütün âyetler
ّٰ ﺎت ِﻋ ْﻨ َﺪ
ُ َ اﻻٰﻳ
ancak Allah’ın indindedir.” A Yani gerek Kur’an, gerek sizin istediğiniz
mucizeler, hepsi Allah’ın nezdindedir. Kur’ân’ı indiren Allah olduğu gibi
öbürlerini indiren ve indirecek olan da yalnız Allah’tır, başkaları değil.
ِ ve
Binâen‘aleyh ne dilerse indirir ben ona karışmam {ﻴﻦ
َ َّ }وﺍﻧ
َ
ٌ ۪ﻳﺮ ُﻣﺒ
ٌ ـﻤٓﺎ اَﻧَﺎ ۬ ﻧ َ ۪ﺬ
ben ancak açık bir nezîrim A inanmayanlara azâbın habercisiyim. }اَ َوﻟ َْﻢ
{ ﻳ َ ْﻜ ِﻔﻬِ ْﻢDaha yetişmedi mi onlara A o başka âyet, başka mucize isteyenlere
ِ َ  }اَﻧَّٓﺎ اَ ْﻧﺰَ ْﻟﻨَﺎ َﻋﻠَﻴbizim
kâfi gelmedi mi daha mucize olmak üzere {ﺎب
ْ
َ َﻚ ا ْﻟﻜﺘ
senin üzerine -demin söylenildiği vechile bundan evvel okuması yazması
1
2

Bu âyet, Resûlullah’ın nübüvvetinden evvel hiç kitap okuyup yazmadığı hakkında gayet sarihtir
[Müellifin notu].
B: “nefyi”.
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olmadığı1 muhakkak bulunan senin üzerine- şüphesiz kitap indirmemiz
{ }ﻳُ ْﺘ ٰﻠﻰ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢkarşılarında okunup dururken {ﻚ
َ ِ  }اِ َّن ۪ﻓﻲ ٰذﻟşüphe yok ki onda
A o kitapta [3786] {ً  }ﻟ َﺮَ ْﺣﻤَﺔmutlak bir rahmet A büyük bir nimet {}و ِذ ْﻛ ٰﺮى
َ
ِ
ِ
ve bir ilâhî ihtâr ve nasihat var {ﻮن
َ  }ﻟﻘَ ْﻮ ٍم ﻳُ ْﺆﻣ ُﻨiman edecek bir kavim için A
inad, taassub, aksilik edecekler için değil, iman edecekler için. Bu âyetin
ِ
siyâk u sibâkına nazaran 2ﺎت
ٌ َ  ﻟ َْﻮ َ ٓﻻ ُا ْﻧﺰِ َل َﻋﻠ َ ْﻴﻪ ٰاﻳdiyen zâlimlere cevap olarak
nâzil olduğu anlaşılıyor. Bununla beraber sebeb-i nüzûlünde şu da rivayet
olunmuştur: Müslümanların birtakımları Yahudîlerden işittikleri bazı
şeyleri yazmış oldukları bir kürek ile gelmişlerdi. Resûlullah sallallâhu
aleyhi ve sellem “bir kavmin kendi peygamberlerinin getirdiğini bırakıp
da başkasının başkalarına getirdiğine rağbet etmeleri hamâkat veya
dalâletlerine kâfîdir” buyurdu. Bunun üzerine ﻚ
َ اَ َوﻟ َْﻢ ﻳ َ ْﻜ ِﻔﻬِ ْﻢ اَﻧَّٓﺎ اَ ْﻧ َﺰ ْﻟﻨَﺎ َﻋﻠ َ ْﻴ
3
ِ
ﺎب
َ َ ا ْﻟﻜﺘâyeti nâzil oldu. Gerçi bu âyet bu vak‘a üzerine de okunabilir.
Lâkin bunun sebeb-i nüzul olması âyetin altına ve üstüne muvâfık
düşmüyor. Çünkü sıyâk u sibâkına nazaran  ﻫﻢzamirleri müslimlere
ِ
değil 4ﺎت
ٌ َ  ﻟ َْﻮ َ ٓﻻ اُ ْﻧﺰِ َل َﻋﻠ َ ْﻴﻪ ٰاﻳdiyenlere râci‘dir. Rivayet olunur ki Abdullah
b. Âmir b. Rükn Hazret-i Âişe radıyallahu anhâ’ya bir hediye takdim
etmişti. Müşârün ileyhâ Abdullah b. Amr zannedip reddeyledi ve “o
başka kitapları tetebbu‘ ediyor, Allah teâlâ ise ﻚ
َ اَ َوﻟ َْﻢ ﻳ َ ْﻜ ِﻔﻬِ ْﻢ اَﻧَّٓﺎ اَ ْﻧﺰَ ْﻟﻨَﺎ َﻋﻠ َ ْﻴ
ِ
ﺎب ﻳُ ْﺘﻠٰﻰ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ
َ َ ا ْﻟﻜﺘbuyuruyor” dedi. Bunun üzerine o Abdullah b. Âmir
dediler, o vakit kabul etti.5 Hazret-i Hafsa radıyallahu anhâ da bir
kürek üzerine Yusuf kıssasından bir yazı getirmiş, Hazret-i Peygamber’e
okumuştu, Aleyhissalâtü vesselâm vechi renkten renge girerek buyurdu
ki: “Canım yed-i kudretinde olan Zât-ı A‘lâ’ya kasem ederim ki, ben
aranızda iken size Yûsuf gelse de beni bırakıp ona uyacak olsanız sapmış
1
2
3

4
5

H -“olmadığı”.
H, F, M ve B: “”اﻳﺔ.
Dârimî, Mukaddime, 42:
 إﱃ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ، أن ﻳﺮﻏﺒﻮا ﻋﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻧﺒﻴﻬﻢ، »ﻛﻔﻰ ﺑﻘﻮم ﺿﻼﻻ: ﻓﻘﺎل، أﰐ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﻜﺘﻒ ﻓﻴﻪ ﻛﺘﺎب: ﻗﺎل،ﻋﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺟﻌﺪة
. ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ »أوﱂ ﻳﻜﻔﻬﻢ أﻧﺎ أﻧﺰﻟﻨﺎ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻜﺘﺎب ﻳﺘﻠﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ إن ﰲ ذﻟﻚ ﻟﺮﲪﺔ وذﻛﺮى ﻟﻘﻮم ﻳﺆﻣﻨﻮن« اﻵﻳﺔ،« أو ﻛﺘﺎب ﻏﲑ ﻛﺘﺎ ﻢ،ﻧﱯ ﻏﲑ ﻧﺒﻴﻬﻢ
H, F, M ve B: “”اﻳﺔ.
İbn Asâkir, Târîhu Dımeşk, LII, 170. Krş. İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, IX, 3073:
: أﻫﺪى ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻛﺮﻳﺰ إﱃ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻫﺪﻳﺔ ﻓﻈﻨﺖ اﻧﻪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻓﺮد ﺎ وﻗﺎﻟﺖ:ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ أﰊ ﻣﻠﻴﻜﺔ ﻗﺎل
. »إﻧﻪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ« ﻓﻘﺒﻠﺘﻬﺎ:ﻳﺘﺘﺒﻊ اﻟﻜﺘﺐ وﻗﺪ ﻗﺎل اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ »أوﱂ ﻳﻜﻔﻬﻢ أﻧﺎ اﻧﺰﻟﻨﺎ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻜﺘﺎب ﻳﺘﻠﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ« ﻓﻘﻴﻞ ﳍﺎ
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olursunuz. Ben sizin peygamberlerden nasîbinizim, siz de benim
ümmetlerden nasîbimsiniz.”1 Hazret-i Ömer b. Hattab radıyallahu anh
bir gün bir adama uğramıştı, bir kitap okuyordu, bir saat dinledi hoşuna
gitti, o adama: “Bana bu kitabı yazıver” dedi. O [3787] da “peki” deyip
bir deri aldı, onu hazırlayıp içine dışına yazıverdi. Sonra Ömer onu alıp
Hazret-i Peygamber’e getirdi, okumaya başladı, Resûl-i Ekrem sallallâhu
aleyhi ve sellem Hazretleri’nin mübarek yüzünde de bir renk peydâ
ﻚ ﻳَﺎ اﺑْ َﻦ“ olmaya başladı, derhâl ensardan bir zat o kitâba vurdu da
ﻚ أُﱡﻣ َ
ﺛَﻜﻠَْﺘ َ
2
 anan kaybetsin seni ey Hattab oğlu, bugün sen bu kitabı okuyalıاﻟْ َﺨﻄﱠ ِ
ﺎب
beri Resûlullah’ın yüzüne bakmıyor musun?” dedi, o vakit Peygamber
sallallâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: “Ben hem fâtih ve hem hâtim
ba‘s olundum ve bana hem cevâmi‘u’l-kelim ve hem havâtimi verildi
ve bana söz ihtisar edildi de edildi. Sakının sizi mütehevvikler helâke
sürüklemesinler.”3 “Mütehevvikler”, reviyyetsiz her işe dalanlar yahut
mütehayyirler demektir.

ﻗُ ْﻞ ﻛَ ٰﻔﻰ ﺑ ِ ّٰ ِ
۪ﻴﺪا ﻳَﻌﻠ َ ُﻢ َﻣﺎ ﻓِﻲ اﻟﺴ ٰﻤﻮَ ِ
ﻳﻦ ٰا َﻣﻨُﻮﺍ ﺑِﺎ ْﻟﺒَﺎﻃِ ِﻞ
ﺍت َو ْ
ض َوﺍﻟ َّ۪ﺬ َ
ﺎﻪﻠﻟ ﺑ َ ْﻴ ۪ﻨﻲ َوﺑ َ ْﻴﻨَﻜُ ْﻢ َﺷﻬ ً ۚ ْ
َّ
ﺍﻻ َْر ِ ۜ

ﻚ ﻫ ُﻢ ا ْﻟ َﺨ ِ
َوﻛَ َﻔﺮوﺍ ﺑ ِ ّٰ ِ ٓ ِ
ِ
ون ﴿َ ﴾٥٢و َﺴﺘَ ْﻌ ِﺠﻠُﻮﻧ َ َ ِ
اب َوﻟ َْﻮ َ ٓﻻ اَ َﺟ ٌﻞ ُﻣ َﺴ ًّﻤﻰ
ﺎﺳ ُﺮ َ
ﺎﻪﻠﻟ ۙ اُو۬ﻟٰﺌ َ ُ
ُ
ْ
ﻚ ﺑﺎ ْﻟﻌَ َﺬ ۜ

ِ
ون ﴿ ﴾٥٣ﻳَﺴﺘَ ْﻌ ِﺠﻠُﻮﻧ َ َ ِ
اب َو ِﺍ َّن
ﻟ ََﺠٓﺎءَ ُﻫ ُﻢ ا ْﻟﻌَ َﺬ ُ ۜ
اب َوﻟ َﻴَ ْﺄﺗِﻴَﻨ َّ ُﻬ ْﻢ ﺑ َ ْﻐﺘَﺔ ً َو ُﻫ ْﻢ َﻻ ﻳ َ ْﺸ ُﻌ ُﺮ َ
ْ
ﻚ ﺑﺎ ْﻟﻌَ َﺬ ۜ
ﺟﻬﻨ َّ َﻢ ﻟ َﻤ ۪ﺤﻴﻄَﺔٌ ﺑِﺎ ْﻟﻜَﺎﻓِ ۪ﺮ َﻦ ۙ ﴿ ﴾٥٤ﻳَﻮمَ ﻳ َ ْﻐ ٰﺸﻴﻬ ُﻢ ا ْﻟﻌَ َﺬاب ِﻣﻦ ﻓَﻮﻗِﻬِ ْﻢ َو ِﻣﻦ ﺗَﺤ ِ
ﺖ اَ ْر ُﺟﻠِ ِﻬ ْﻢ
ََ
ْ ْ
ُ ْ ْ
ْ
ُ
ُ
ﻳﻦ ٰا َﻣﻨُٓﻮﺍ اِ َّن اَر ۪ﺿﻲ َو ِ
ﻮن ﴿ ﴾٥٥ﻳَﺎ ِﻋﺒَ ِ
ﺎي
َو َ ُﻘ ُ
ﻮل ذُوﻗُﻮﺍ َﻣﺎ ﻛُ ْﻨﺘُ ْﻢ ﺗ َ ْﻌﻤَﻠُ َ
ﺍﺳﻌَﺔٌ ﻓَﺎِﻳ َّ َ
ي اﻟ َّ۪ﺬ َ
ﺎد َ
ْ
ﻓَﺎﻋﺒ ُﺪو ِن ﴿ ﴾٥٦ﻛُ ُّﻞ ﻧ َ ْﻔ ٍﺲ ذَٓاﺋ ِ َﻘﺔُ ا ْﻟ َﻤﻮ ِ
ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ َو َﻋ ِﻤﻠُﻮﺍ
ت ﺛُﻢَّ اِﻟ َْﻴﻨَﺎ ﺗُ ْﺮ َﺟ ُﻌ َ
ﻮن ﴿َ ﴾٥٧وﺍﻟ َّ ۪ﺬ َ
ْ
ْ ُ
Ma mer b. Râşid, el-Câmi, XI, 110; Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XI, 8:
ﻋﻦ اﻟﺰﻫﺮي ،أن ﺣﻔﺼﺔ ﺟﺎءت إﱃ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﻗﺼﺺ ﻳﻮﺳﻒ ﰲ ﻛﺘﻒ ،ﻓﺠﻌﻠﺖ ﺗﻘﺮؤﻩ ﻋﻠﻴﻪ ،واﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﺘﻠﻮن
وﺟﻬﻪ ،ﻓﻘﺎل :واﻟﺬي ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪﻩ ،ﻟﻮ أﺗﺎﻛﻢ ﻳﻮﺳﻒ وأﻧﺎ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻓﺎﺗﺒﻌﺘﻤﻮﻩ وﺗﺮﻛﺘﻤﻮﱐ ﻟﻀﻠﻠﺘﻢ.
H ve F: “yâ”.
Beyhakī, Şuabu’l-îmân, VII, 171. Krş. Ma mer b. Râşid, el-Câmi, XI, 111; Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XI, 8:
أﺧﱪﻧﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﻋﻦ ﻣﻌﻤﺮ ﻋﻦ أﻳﻮب ﻋﻦ أﰊ ﻗﻼﺑﺔ أن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب ﻣﺮ ﺑﺮﺟﻞ ﻳﻘﺮأ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻓﺎﺳﺘﻤﻌﻪ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﺎﺳﺘﺤﺴﻨﻪ ،ﻓﻘﺎل ﻟﻠﺮﺟﻞ :أﺗﻜﺘﺐ ﱄ ﻣﻦ
ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب؟ ﻗﺎل :ﻧﻌﻢ ،ﻓﺎﺷﱰى أدﳝﺎ ﻓﻬﻴﺄﻩ ،ﰒ ﺟﺎء ﺑﻪ إﻟﻴﻪ ﻓﻨﺴﺦ ﻟﻪ ﰲ ﻇﻬﺮﻩ وﺑﻄﻨﻪ ،ﰒ أﺗﻰ ﺑﻪ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺠﻌﻞ ﻳﻘﺮؤﻩ ﻋﻠﻴﻪ ،وﺟﻌﻞ وﺟﻪ رﺳﻮل
اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﺘﻠﻮن ،ﻓﻀﺮب رﺟﻞ ﻣﻦ اﻷﻧﺼﺎر ﺑﻴﺪﻩ اﻟﻜﺘﺎب ،وﻗﺎل :ﺛﻜﻠﺘﻚ أﻣﻚ ﻳﺎ اﺑﻦ اﳋﻄﺎب أﻻ ﺗﺮى وﺟﻪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻨﺬ
اﻟﻴﻮم وأﻧﺖ ﺗﻘﺮأ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب؟ ﻓﻘﺎل اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ» :إﳕﺎ ﺑﻌﺜﺖ ﻓﺎﲢﺎ وﺧﺎﲤﺎ ،وأﻋﻄﻴﺖ ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﻜﻠﻢ وﻓﻮاﲢﻪ واﺧﺘﺼﺮ ﱄ اﳊﺪﻳﺚ
اﺧﺘﺼﺎرا ﻓﻼ ﻳﻬﻠﻜﻨﻜﻢ اﳌﺘﻬﻮﻛﻠﻮن«.
ً

1

2
3
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ِ
ِ اﻟﺼﺎﻟ ِ َﺤ
ﻳﻦ ۪ﻓﻴﻬَﺎ ۜ ﻧ ِ ْﻌ َﻢ اَ ْﺟ ُﺮ
ْ ﺎت ﻟ َُﻨﺒَ ّﻮِﺋَﻨ َّ ُﻬ ْﻢ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ َﺠﻨَّﺔِ ُﻏ َﺮ ًﻓﺎ ﺗ َ ْﺠﺮ۪ي ِﻣ ْﻦ ﺗ َ ْﺤ ِﺘﻬَﺎ
َ ﺎر َﺧﺎﻟ ۪ﺪ
ُ َاﻻ َْﻧﻬ
َّ
ِ
ۗ ﴾ َوﻛَﺎ َّﻳ ِ ْﻦ ِﻣ ْﻦ د َ ٓاﺑَّﺔٍ َﻻ ﺗ َ ْﺤ ِﻤ ُﻞ رِ ْزﻗَﻬَﺎ٥٩﴿ ﻮن
َ ُﺻﺒَ ُﺮوﺍ َو َﻋﻠٰﻰ َرﺑِّﻬِ ْﻢ ﻳَﺘَ َﻮﻛَّﻠ
َ ﴾ اَﻟ َّ ۪ﺬ٥٨﴿ ۗ ﻴﻦ
َ ا ْﻟﻌَﺎﻣ ۪ﻠ
َ ﻳﻦ
ِ
ِ ﴾ َوﻟ َِﺌﻦ ﺳﺎ َ ْﻟﺘَﻬ ْﻢ َﻣﻦ َﺧﻠ َ َﻖ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ٦٠﴿ ﻴﻢ
ض
ْ ﺍت َو
ُ ﻴﻊ ا ْﻟﻌَ ۪ﻠ
َ ﺍﻻ َْر
ْ ُ َ ْ
ُ اﻟﺴ ۪ﻤ
َّ
َّ اَ ّٰﻪﻠﻟُ ﻳ َ ْﺮ ُز ُﻗﻬَﺎ َوﺍﻳَّﺎ ُﻛ ْﻢ ۘ َو ُﻫ َﻮ
ِ
ﺎء ِﻣ ْﻦ
﴾ اﻪﻠﻟ ﻳﺒﺴﻂ٦١﴿ ﻮن
ّٰ َو َﺳ َّﺨ َﺮ اﻟ َّﺸ ْﻤ َﺲ َوﺍ ْﻟﻘَ َﻤ َﺮ ﻟ َﻴَ ُﻘﻮﻟُ َّﻦ
َ ُاﻪﻠﻟُ ۚ ﻓَﺎ َ ّٰﻧﻰ ﻳُ ْﺆﻓَﻜ
ُ ٓاﻟﺮِ ْز َق ﻟ َﻤ ْﻦ ﻳ َ َﺸ
ّ ُ ُ ْ َ ُ ّٰ َ
ِ ٓ ﴾ َوﻟ َِﺌﻦ ﺳﺎ َ ْﻟﺘَﻬ ْﻢ َﻣﻦ ﻧَﺰَّ َل ِﻣ َﻦ اﻟﺴ َﻤ٦٢﴿ ﻴﻢ
ِ َِﻋﺒ
ُ ِ اﻪﻠﻟ َ ﺑ
ّٰ ﺎد ۪ه َو َ ْﻘ ِﺪ ُر ﻟ َُﻪ ۜ اِ َّن
ًﺎء َﻣٓﺎء
ٌ ﻜ ّ ِﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َﻋ ۪ﻠ
ْ ُ َ ْ
َّ
﴾٦٣﴿ ۟ ﻮن
ْ ِﻓَﺎ َْﺣﻴَﺎ ﺑِﻪ
ّٰ ض ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﻣ ْﻮﺗِﻬَﺎ ﻟ َﻴَ ُﻘﻮﻟُ َّﻦ
َ ُاﻪﻠﻟُ ۜﻗُ ِﻞ ا ْﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ّٰﻪﻠﻟِ ۜ ﺑ َ ْﻞ اَכْﺜَ ُﺮ ُﻫ ْﻢ َﻻ ﻳ َ ْﻌ ِﻘﻠ
َ اﻻ َْر

[3788] Meâl-i Şerîfi
De ki: “Benimle sizin aranızda şâhid Allah yeter, O göklerde ve yerde ne
varsa bilir. Bâtıla iman edip de Allah’a [3789] küfredenler, işte onlardır
hep hüsrâna düşenler” (52). Bir de senden acele azab istiyorlar, eğer
müsemmâ bir ecel olmasa idi o azab onlara muhakkak gelmişti ve
elbette o kendilerine gelecek, şuurları olmayarak ansızın gelecek (53).
Senden acele azab istiyorlar, hâlbuki cehennem kâfirleri kuşatıp
duruyor (54). O gün ki azab onları hem üstlerinden hem ayakları
altından saracak da “tadın bakalım neler yapıyordunuz!” buyuracak1
(55). Ey benim iman eden kullarım! Haberiniz olsun2 Benim arzım
geniştir, o hâlde Bana ibadet edin o hâlde Bana (56). Her nefis ölümü
tadacak, sonra döndürülüp bize getirileceksiniz (57). Ve iman edip
sâlih sâlih ameller yapmış olanlar, elbette onları cennetin altlarından
ırmaklar akan şehnişînlerine yerleştireceğiz, o hâlde ki orada ebedî
kalacaklar, ne güzeldir ecri o iş görenlerin3 (58). Ki sabretmişlerdir ve
yalnız Rablerine dayanırlar (59). Öyle ya, nice hayvanlar var rızkını
taşıyamaz, Allah onlara da rızık veriyor size de, O öyle Semîʿ öyle Alîm
(60). Celâlim hakkı için sorsan4 onlara: Kim o gökleri ve yeri yaratıp
Şems ü Kamer’i teshir etmiş? Elbette şüphesiz Allah derler, o hâlde nasıl
1
2
3
4

H ve F +“neler olacak o gün neler!..”
H ve F: “cidden”.
H ve F: “ne güzeldir ecri âmillerin”.
H ve F: “sorun”; B: “sonra”.
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çevriliyorlar? (61). Allah kullarından dilediğine rızkı serer de1 kısar da
ona, şüphesiz Allah her şeye Alîm (62). Celâlim hakkı için yine sorsan2
onlara: Kim o semâdan peyderpey bir su indirip de Arza ölümünden
sonra onunla hayat vermekte? 3 Elbette şüphesiz Allah diyecekler,
“elhamdülillah” de,4 fakat onların ekserîsi aklı ermezlerdir5 (63).
ِ َ }ﻳَﺎ ِﻋﺒEy iman eden kullarım! A “İbâdî” hitabı hitâb-ı
{ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ
َ ي اﻟ َّ۪ﺬ
َ ﺎد
teşriftir. Mükellefin en şerefli pâyesidir. ﺎدا ﻟ َﻨَﺎ
ً َ[ ِﻋﺒel-İsrâ 17/5] gibi
mutlak “ibâd” tâbirinde kâfir dahi dâhil olabilirse de “ibâdî” izâfetinde
kâfir dâhil olmaz. Zira kâfir Şeytan’ın sultası altındadır. Hâlbuki اِ َّن ِﻋﺒَﺎ ۪دي
َﺎن
َ [ ﻟ َْﻴ َﺲ ﻟel-İsrâ 17/65] buyurulmuştur. Şâyân-ı dikkattir ki
ٌ َﻚ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ُﺳ ْﻠﻄ
Cenâb-ı Allah Âdem’i yarattığında şanlı bir isim olan “hilâfet” unvânıyla
yâd buyurdu, öyle iken İblis bu isimden yılmadı, bilakis o [3790] sebeple
ikdâmını artırdı, adavet etti ve nihâyet galebe edip َﺎن َﻋ ْﻨﻬَﺎ
ُ ﻓَﺎ ََزﻟ َُّﻬ َﻤﺎ اﻟ َّﺸ ْﻴﻄ
[el-Bakara 2/36] buyurulduğu üzere ikisini de cennetten kaydırdı. Sonra
onun evlâdından  ِﻋﺒَﺎ ۪ديteşrîfine mazhar olan muhlisûna6 gelince Şeytan
onlardan kaçındı َﺎن
َ [ اِ َّن ِﻋﺒَﺎ ۪دي ﻟ َْﻴ َﺲ ﻟel-İsrâ 17/65] buyurulduğu
ٌ َﻚ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ُﺳ ْﻠﻄ
gibi Şeytan kendisi de  اِ َّﻻ ِﻋﺒَﺎدَ َك.َ [ َﻻ ُ ْﻏﻮِ َﻨ َّ ُﻬ ْﻢ اَ ْﺟ َﻤ ۪ﻌel-Hicr 15/39-40]
dedi. Demek ki Allah’ın ibâdı olmak pâyesini ihraz eden mükellef
derece itibariyle yeryüzünde halife olandan daha yüksektir. Şu hâlde
ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ
َ  اﻟ َّ۪ﺬvasfı ihtirâzî değil, şerefin vechini beyan için sıfat-ı kâşifedir.
Bu suretle bu hitab kâfirlerin mümâna‘âtından dolayı dinini gereği
gibi icrâ edemeyen bazı mü’minlere selâmet yolunu göstermek için bir
hitâb-ı teşriftir. Yani ey benim iman şerefiyle müşerref olan kullarım
ِ  }اِ َّن اَر ۪ َوhaberiniz olsun Benim arzım geniştir. A Bulunduğunuz
{ٌﺍﺳﻌَﺔ
ْ
yerden ibaret değil vâsi‘dir {ﺎﻋ ُﺒ ُﺪو ِن
َ َّ  }ﻓَﺎِﻳO hâlde Bana ibadet ve
ْ َﺎي ﻓ
ubûdiyet edin o hâlde, sade Bana A yani bulunduğunuz memlekette

1
2
3
4
5
6

H -“de”.
H ve F: “sorun”.
H ve F: “verdi”.
H +“ki”.
aklı ermezlerdir
H: “lâ ya kılûndurlar”; F: “ lâ ya‘kılûndurlar ”; B: “akıl etmezler”.
B: “müslümana”.
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sade Bana ibadet etmek kolay olmaz, dininizi izharda tazyîke mâruz
olur daralırsanız orada bağlanıp kalmayın, onu serbest yapabileceğiniz
bir yere gidin, firar edin, hicret edin, o darlıktan genişliğe çıkmak
için ne yapmak îcab ediyorsa yapın, Bana kulluk edin. Aleyhissalâtü
vesselâm’dan bir hadîs-i şerîfte şöyle vârid olmuştur: “Her kim dini
sebebine bir yerden bir yere firar ederse bir karış da olsa cenneti hak
eder. Ve İbrâhîm ile Muhammed aleyhimesselâm’a refik olur.”1 Ya ölüm
tehlikesi, tehdid olursa ne yapmalı?
ِ }ذَٓاﺋِﻘَﺔُ ا ْﻟﻤَﻮ
{ }ﻛُ ُّﻞ ﻧ َ ْﻔ ٍﺲHer nefis A her nasıl olsa ve her nerede bulunsa {ت
ْ
2
ِ
ölümü tadacak {ﻮن
َ  }ﺛُﻢَّ اﻟ َْﻴﻨَﺎ ﺗُ ْﺮ َﺟ ُﻌsonra da hep Bize ircâ‘ olunacaksınız A

ba‘s olunup huzûr-ı Hakk’a dikilerek ecrinizi veya cezânızı alacaksınız.
Binâen‘aleyh ondan kaçmakla3 kurtulamazsınız, bilâkis Allah’tan [3791]
başkasına kulluk etmemek için ikrah karşısında bile her fedâkârlığı göze
alarak huzûr-ı Hakk’a kemâl-i ihlâs ve hürriyet ile gitmeye çalışmalı.
{ٍ}وﻛَﺎ َّﻳ ِ ْﻦ ِﻣ ْﻦ دَ ٓاﺑَّﺔ
َ A Hicret emr olununca bazıları “geçimliğimiz olmayan
memlekete nasıl gideriz?” demişlerdi, bu nâzil oldu.4 {َﻦﺌ َﺳﺎ َ ْﻟﺘَ ُﻬ ْﻢ
ْ ِ }وﻟ
َ A
Mes’uller Mekke müşrikleri. {ﻮن
َ ُ }ﻓَﺎ َ ّٰ ﻳُ ْﺆﻓَﻜO hâlde nasıl çevriliyorlar?
A Hâlık-ı kül olduğunu nâçâr ikrar ederlerken ulûhiyete gelince nasıl
ondan dönüp şirke gidiyorlar? Bu hususta en çok ileri sürülen rızık
meselesi olduğu için buyuruluyor ki { إﱁ...ﻂ اﻟﺮِ ْز َق
}اﻪﻠﻟ ﻳﺒﺴ
ّ ُ ُ ْ َ ُ ّٰ َ

ِ
ﻮن
ْ ار
ۜ ٌ َو َﻣﺎ ٰﻫ ِﺬهِ ا ْﻟ َﺤ ٰﻴﻮ ُ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَٓﺎ اِ َّﻻ ﻟ َْﻬ ٌﻮ َوﻟ َِﻌ
َ ﺍن ۢ ﻟ َْﻮ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ
ُ اﻻ ِٰﺧ َﺮ َ ﻟَﻬِ َﻲ ا ْﻟ َﺤﻴَ َﻮ
َ َّﺐ َوﺍ َّن اﻟﺪ
ِ ﴾ ﻓَﺎِذَا رﻛِﺒﻮﺍ ﻓِﻲ ا ْﻟ ُﻔ ْﻠ٦٤﴿
ﻴﻬ ْﻢ اِﻟ َﻰ ا ْﻟﺒَﺮِ اِذَا ُﻫ ْﻢ
ّٰ ﻚ د َ َﻋ ُﻮﺍ
َ اﻪﻠﻟ َ ُﻣ ْﺨﻠِ ۪ﺼ
َ اﻟﺪ
ّ ۪ ﻴﻦ ﻟ َُﻪ
ُ ﻳﻦ ۚ ﻓَﻠَﻤَّﺎ ﻧ َ ّٰﺠ
ُ َ
ّ
ِ
﴾ اَ َوﻟ َْﻢ ﻳ َ َﺮ ْوﺍ٦٦﴿ ﻮن
َ ﻳُ ْﺸﺮِ ُﻛ
َ ف ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ
َ ﺎﻫ ْﻢ ۙ َوﻟِﻴَﺘَ َﻤﺘ َّ ُﻌﻮﺍ ۠ ﻓَ َﺴ ْﻮ
ُ َ﴾ ﻟﻴَ ْﻜ ُﻔ ُﺮوﺍ ﺑ ِ َﻤٓﺎ ٰاﺗ َ ْﻴﻨ٦٥﴿ ۙ ﻮن

1

2
3
4

Semerkandî, Bahru’l-ulûm, II, 638; Sa lebî, el-Keşf ve’l-beyân, XXI, 82-83:
 ﻣﻦ ﻓﺮ ﺑﺪﻳﻨﻪ ﻣﻦ أرض إﱃ أرض وإن ﻛﺎن ﺷﱪا ﻣﻦ اﻷرض اﺳﺘﻮﺟﺐ اﳉﻨﺔ وﻛﺎن رﻓﻴﻖ إﺑﺮاﻫﻴﻢ وﳏﻤﺪ:وروي ﻋﻦ اﳊﺴﻦ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إﻧﻪ ﻗﺎل
.ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم
B -“hep”.
B: “çıkmakla”.
Zemahşerî, el-Keşşâf, III, 462. Krş. Ferrâ’, Meâni’l-Kur’ân, II, 318; Sa lebî, el-Keşf ve’l-beyân, XXI, 85:
. ﻓﻨﺰﻟﺖ، ﻛﻴﻒ أﻗﺪم ﺑﻠﺪة ﻟﻴﺴﺖ ﱄ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﻴﺸﺔ: ﻓﻜﺎن ﻳﻘﻮل اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻨﻬﻢ، ﺧﺎﻓﻮا اﻟﻔﻘﺮ واﻟﻀﻴﻌﺔ،ﳌﺎ أﻣﺮ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ أﺳﻠﻢ ﲟﻜﺔ ﺑﺎﳍﺠﺮة
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ِاﻪﻠﻟ
ِ
ّٰ ِﻮن َوﺑ ِ ِﻨ ْﻌ َﻤﺔ
َ ﺎس ِﻣ ْﻦ َﺣ ْﻮﻟِﻬِ ْﻢ ۜ اَﻓَ ِﺒﺎ ْﻟﺒَﺎﻃِ ِﻞ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨ
ً ﻣﺎ ٰاﻣ
ً اَﻧَّﺎ َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ َﺣ َﺮ
ُ َّ ﻨﺎ َو ُﺘَ َﺨﻄ َُّﻒ اﻟﻨ
ِ ِ ّٰ ﴾ َو َﻣﻦ اَﻇْﻠ َ ُﻢ ِﻣﻤَّ ِﻦ ا ْﻓﺘَ ٰﺮى َﻋﻠَﻰ٦٧﴿ ون
َّب ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖ ﻟ َﻤَّﺎ َﺟٓﺎءَ ُه ۜ اَﻟ َْﻴ َﺲ
َ ﻳ َ ْﻜ ُﻔ ُﺮ
ْ
َ اﻪﻠﻟ ﻛَﺬ ًﺑﺎ اَ ْو ﻛَﺬ
ِ
ِ ِ
ّٰ ﺎﻫ ُﺪوﺍ ۪ﻓﻴﻨَﺎ ﻟ َﻨَ ْﻬ ِﺪﻳَﻨ َّ ُﻬ ْﻢ ُﺳ ُﺒﻠَﻨَﺎ ۜ َوﺍ َّن
َاﻪﻠﻟ َ ﻟ ََﻤﻊ
َ ﻳﻦ َﺟ
َ ﴾ َوﺍﻟ َّ ۪ﺬ٦٨﴿ ۪ﻓﻲ َﺟﻬَﻨ َّ َﻢ َﻣ ْﺜ ًﻮى ﻟ ْﻠﻜَﺎﻓ ۪ﺮ َﻦ
﴾٦٩﴿ ﻴﻦ
َ ا ْﻟ ُﻤ ْﺤ ِﺴ ۪ﻨ
[3792] Meâl-i Şerîfi
Bu dünyâ hayat bir eğlence ve oyundan ibaret ve hakikaten son yurt
(dâr-ı âhiret) işte hâlis hayat o, amma bilselerdi (64). Baksana gemiye
bindiklerinde dini Allah’a hâlis kılarak O’na muhlisâne dua ederler de
derken kendilerini1 karaya çıkardı mı derhâl2 şirke koyulurlar (65).
Ki kendilerine verdiğimiz nimete nankörlük etsinler ve hayattan zevk
alsınlar diye, fakat ileride bilirler3 (66). Ya görmediler de mi Biz bir4
Harem yapmışız, emniyet içinde5, hâlbuki etraflarında nâs çarpılıp
kapılıyor; artık bâtıla inanıyorlar da Allah’ın nimetine küfran mı
ediyorlar? (67). Allah’a karşı bir yalanı iftira eden yahut hak kendine
gelince yalan diyen kimseden daha zâlim kim olabilir? Cehennemde
değil midir ancak kâfirlerin yeri?6 (68). Bizim uğurumuzda mücahede
edenlere gelince elbette Biz onlara yollarımızı gösteririz ve şüphesiz ki
Allah her hâlde muhsinlerle beraberdir7 (69).
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H ve F: “onları”.
H ve F: “hemen”.
H ve F: “Hele kendilerine verdiğimiz nimetlere küfrân etsinler de hayattan zevk alsınlar bakalım, ileride
bilirler”.
H ve F +“emîn”.
H ve F -“emniyet içinde”.
H ve F: “Kâfirler için yegâne mevki cehennemde değil mi?”.
H ve F: “Hâlbuki Bizim uğurumuzda mücahede edenler, her hâlde Biz onlara yollarımızı gösteririz ve
şüphesiz Allah her hâlde muhsinlerle beraberdir”.
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][3793

ِ
ُﺳ َﻮرةُ اﻟْﱡﺮوم َﻣ ﱢﻜﻴﱠﺔٌ َوِﻫ َﻲ ِﺳﺘﱡﻮ َن اٰﻳَﺔً
RÛM SÛRESİ
Mekkiyedir.
Âyetleri: Altmış.
Kelimeleri: Sekiz yüz on dokuz.
Harfleri: Üç bin beş yüz on dört.
 harfleridir.ن ،م ،رFasılası: 1

ِ
ﺎت ِﻣ ْﻦ Evvelki sûrede mucize isteyenlerden bahisle
َوﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﻟ َْﻮ َ ٓﻻ اُ ْﻧﺰِ َل َﻋﻠ َ ْﻴﻪ ٰاﻳ َ ٌ
اﻪﻠﻟِ ...اَ َوﻟ َْﻢ ﻳ َ ْﻜ ِﻔﻬِ ْﻢ اَﻧَّٓﺎ اَ ْﻧ َﺰ ْﻟﻨَﺎ َﻋﻠَﻴ َ ِ
ﺎب ﻳُ ْﺘﻠٰﻰ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ
َ [el-Ankebûtرﺑّ ِ ۪ﻪ ۜ ُﻗ ْﻞ اِﻧ َّ َﻤﺎ ْ
ﺎت ِﻋ ْﻨ َﺪ ّٰ
اﻻٰﻳ َ ُ
ْ
ﻚ ا ْﻟﻜﺘَ َ
29/50-51] buyurulmuş ve mücahede ve ihsan âyetiyle2 hatmolunmuştu.
Bu sûrede de Kur’ân’ın her türlü mucizeye kifayeti anlatılmak için
gaybdan haber vererek kat‘î mucize olduğu fiilen tebeyyün etmiş bir
âyet ile başlanıp âyât-ı ilâhiye tafsil olunacaktır. Şöyle ki:

اﻪﻠﻟِ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ اﻟﺮَّ ۪ﺣﻴ ِﻢ
ﺑ ِ ْﺴ ِﻢ ّٰ

اﻟ ٓﻢ ٓ ۠﴿ ﴾١ﻏُﻠِﺒَ ِ
اﻻ َْر ِ
ﻮن ۙ ﴿۪ ﴾٣ﻓﻲ
وم ۙ ﴿۪ ﴾٢ﻓ ٓﻲ اَ ْدﻧَﻰ ْ
ﺖ ُّ
ض َو ُﻫ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ﻏَﻠ َ ِﺒﻬِ ْﻢ َﺳﻴَ ْﻐﻠِ ُﺒ َ
اﻟﺮ ُ

اﻪﻠﻟِ ۜ ﻳ َ ْﻨ ُﺼ ُﺮ
ﻴﻦ ۜ ِ ّٰﻪﻠﻟِ ْ
ﻮن ۙ ﴿ ﴾٤ﺑِﻨَ ْﺼﺮِ ّٰ
اﻻ َْﻣ ُﺮ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ َو ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ُﺪ ۜ َو َ ْﻮ َﻣ ِﺌ ٍﺬ ﻳ َ ْﻔ َﺮ ُح ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ُﻨ َ
ﺑ ِ ْﻀ ِﻊ ِﺳ ۪ﻨ َ
ﻣﻦ ﻳ َﺸٓﺎء ۜ وﻫﻮ ا ْﻟﻌﺰ۪ﻳﺰ اﻟﺮَّ ۪ﺣﻴﻢ ﴿ ﴾٥وﻋ َﺪ ّٰ ِ
اﻪﻠﻟُ َو ْﻋ َﺪ ُه َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اَכْﺜَ َﺮ اﻟﻨ َّ ِ
ﺎس
ﻒ ّٰ
اﻪﻠﻟ ۜ َﻻ ﻳُ ْﺨﻠِ ُ
ُ
َْ
َ ْ َ ُ ََُ َ ُ
ِ
ﻮن ﴿ ﴾٦ﻳﻌﻠَﻤ َ ِ
ﻮن ﴿﴾٧
ﺮﺍ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ َﺤ ٰﻴﻮ ِ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ ۚ َو ُﻫ ْﻢ َﻋ ِﻦ ْ
اﻻ ِٰﺧ َﺮ ُﻫ ْﻢ ﻏَﺎﻓِﻠُ َ
َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ َ
ﻮن ﻇ َﺎﻫ ً
َْ ُ
اﻪﻠﻟ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ ِ
ِ
ض َو َﻣﺎ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ َﻤٓﺎ اِ َّﻻ ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖ َوﺍ َ َﺟﻞٍ
ﺍت َو ْ
ﺍﻻ َْر َ
اَ َوﻟ َْﻢ ﻳَﺘَﻔَﻜ َُّﺮوﺍ ۪ﻓ ٓﻲ اَ ْﻧ ُﻔﺴﻬِ ْﻢ ۠ َﻣﺎ َﺧﻠ َ َﻖ ّٰ ُ َّ
ِ
اﻻ َْر ِ
ﻴﺮﺍ ِﻣ َﻦ اﻟﻨ َّ ِ
ض
ﻴﺮوﺍ ﻓِﻲ ْ
ﺎس ﺑِﻠِ َﻘٓﺎ ِ۬
ئ َرﺑِّﻬِ ْﻢ ﻟَﻜَﺎﻓِ ُﺮ َ
ُﻣ َﺴ ًّﻤ ۜﻰ َوﺍ َّن ﻛَ ۪ﺜ ً
ون ﴿ ﴾٨اَ َوﻟ َْﻢ ﻳ َ ۪ﺴ ُ
”.و ،ن ،م“ M ve B:
M ve B: “ile”.

1
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ِ
ِ ﺎن ﻋﺎﻗِﺒﺔُ اﻟ َّ۪ﺬ
ِ
ض
ْ ﺎروﺍ
َ ﻓَﻴَ ْﻨﻈ ُ ُﺮوﺍ ﻛَ ْﻴ
َ اﻻ َْر
َ
َ َ َ َﻒ ﻛ
ُ َ ﻳﻦ ﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠ ِﻬ ْﻢ ۜ ﻛَﺎﻧُٓﻮﺍ اَ َﺷﺪَّ ﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ ُﻗﻮَّ ً َوﺍَﺛ
ِ
ِ
اﻪﻠﻟُ ﻟِﻴَ ْﻈﻠِ َﻤ ُﻬ ْﻢ
ّٰ ﺎن
َ َﺎت ﻓَ َﻤﺎ ﻛ
َ وﻫٓﺎ اَכْﺜَ َﺮ ﻣﻤَّﺎ َﻋ َﻤ ُﺮ
َ َو َﻋ َﻤ ُﺮ
ۜ َوﻫﺎ َو َﺟٓﺎءَ ْﺗ ُﻬ ْﻢ ُر ُﺳﻠُ ُﻬ ْﻢ ﺑِﺎ ْﻟﺒَ ّ ِﻴﻨ
ِ َ َ﴾ ﺛُﻢَّ ﻛ٩﴿ ۜ ﻮن
ِ َ ﺎؤا اﻟﺴٓﻮﺍٰٓى اَ ْن ﻛَﺬَّﺑﻮﺍ ﺑِﺎٰﻳ
ﺎت
َ َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ ﻛَﺎﻧُٓﻮﺍ اَ ْﻧ ُﻔ َﺴ ُﻬ ْﻢ ﻳ َ ْﻈﻠِ ُﻤ
َ ﺎن َﻋﺎﻗﺒَﺔ َ اﻟ َّ ۪ﺬ
ُ
ُّ ُ ٓﻳﻦ اَ َﺳ
﴾١٠﴿ ۟ اﻪﻠﻟِ َوﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﺑِﻬَﺎ ﻳ َ ْﺴﺘَ ْﻬﺰِ ُؤ۫ َن
ّٰ
[3794] Meâl-i Şerîfi
Elif-Lâm-Mîm (1). Rum mağlub oldu (2). Arzın1 yakınında, maʿamâfîh
onlar bu mağlubiyetlerinin arkasından birkaç sene içinde muhakkak
galebe edecekler2. Önünde de sonunda da emir Allah’ın, ve o gün
mü’minler Allah’ın3 nusretiyle ferahlanacaklar4. O kimi [3795] dilerse
muzaffer kılar ve Azîz O’dur, Rahîm O5 (3-5). Allah’ın vaadi bu, Allah
vaadine hulf etmez velâkin nâsın ekserîsi bilmezler (6). Bir zâhir bilirler
dünyâ hayattan, âhiretten ise hep gāfildirler6 (7).7 Nefislerinde bir
düşünmediler de mi? Allah o gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri
başka değil, ancak hak sebep ve müsemmâ bir ecel ile halk buyurmuştur.
Bununla beraber doğrusu insanlardan birçoğu Rablerinin likāsına
kâfirdirler8 (8). Ya yeryüzünde gezip bir9 bakmadılar da mı, nasıl
olmuş âkıbeti kendilerinden evvelkilerin? Kuvvetçe kendilerinden daha
şiddetli idiler, Arzı aktarmışlar ve onu kendilerinin imarından ziyade
imar etmişlerdi. Peygamberleri de onlara beyyinât ile gelmişlerdi,
demek10 Allah onlara zulmetmiyordu velâkin kendileri nefislerine
zulmediyorlardı (9). Sonra o fenalık yapanların âkıbeti en fenası oldu,
çünkü Allah’ın âyetlerini tekzib ettiler ve onlarla eğleniyorlardı (10).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

H +“en”.
H ve F: “bu mağlubiyetlerinin arkasından muhakkak galebe edecekler birkaç sene içinde”.
B: “Allah”.
H ve F: “Öyle ya önünde sonunda emir Allah’ındır, hem o gün ferahlanacak mü’minler”.
H ve F: “Allah’ın nusretiyle, O kimi dilerse mansur eder; öyle Azîz, Rahîm O”.
H ve F: “gāfildir onlar”.
H ve F +“Hiç”.
H ve F: “Ma amâfîh doğrusu insanlardan birçoğu Rablerinin likāsına kat iyyen kâfirdirler”.
B: “bir gezip”.
H +“ki”.
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{ٓ  }اﻟ ٓﻢAllahu a‘lem: Kur’ân’ın mânâsındaki mucize olan âyâttan evvel
nazmındaki i‘câzı ifade eden ilâhî sırra işarettir. Sûre-i Bakara’da da geçtiği
üzere elif boğazın en içinden, bâtından, lâm dilden, berzahtan, mîm
dudağın en kenarından, zâhirden çıktığı için bu üç harf mahreclerin
usûlünü teşkil eden üç mahrecden çıkan bütün harflerin bir nazm-ı
bedî‘ini iş‘âr eder.
ِ َ }ﻏُﻠِﺒRum mağlub oldu. A Bi‘set-i seniyye sıralarında şarkī
{وم
ُّ ﺖ
ُ اﻟﺮ
Roma ile İran dünyanın en büyük iki devleti idiler. Hindli Süleyman
Nedvî Efendi’nin Asr-ı Saadet tarihinde tahrir ettiği üzere bi‘setin
beşinci, yani mîlâdın altı yüz on üçüncü senelerinde bu iki komşu ve
rakib devlet birbirleriyle kanlı bir muharebeye girişmişlerdi. İran İkinci
Hüsrev’in, Rum Hirakl’in taht-ı hükmünde idi. Hududları Dicle ve
Fırat nehirleri üzerinde birbirine temas ediyordu. Filistin, Suriye, Mısır
ile Irak’ın bir kısmı ve [3796] Küçük Asya (Anadolu) Rumlara tâbi‘ idi.
İranlılar Rumlara iki taraftan hücum ettiler, Dicle ve Fırat üzerinde (اذرﻋﺎت
 )وﺑﺼﺮىSuriye’ye, Azerbaycan ve Ermenistan tarafından küçük Asya’ya
taarruz ettiler. İran orduları Rum kuvvetlerini her iki cepheden geri
atarak denize dökünceye kadar tâkip etmiş, Suriye’deki bütün mukaddes
şehirleri zabt eylemiş, milâdın 614’üncü senesinde bütün Filistin’i ve
Kuds-i Şerîf ’i istîlâ etmişti. Bu istîlâ esnasında bütün kiliseler yıkılmış,
bütün dînî mebânî tahrib ve telvis edilmişti. İranlılara iltihak eden yirmi
altı bin Yahudî altmış binden fazla Hıristiyanı kılıçtan geçirmişlerdi.
İran Kisrâ’sının1 kasrı otuz bin maktûlün kafatasıyla donatılmıştı.
Bu istîlâ tûfânı burada durmayarak Mısır’ı da basmış, mîlâdın
616. senesinde İranlılar bir taraftan Nil vâdisini işgal ve İskenderiye’ye
muvâsalat, diğer taraftan bütün Anadolu’yu istîlâ ederek İstanbul’un
Boğaziçi sahillerine kadar gelmişler, Şarkī Roma İmparatorluğu’nun
payitahtı olan Kostantiniye (İstanbul) şehrinin karşısında görünmüşler;
saltanatlarını Irak, Suriye, Filistin, Mısır ve Anadolu’ya teşmil etmişlerdi.
1

H ve F: “şehinşâhının”.
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İranlılar girdikleri her yerde âteşgedeler vücûda getiriyorlar ve bu suretle
Hıristiyanlığın çıktığı yerlerde ateşperestlik neşrediyorlardı. Şarkī Roma
İmparatorluğu’nun bu hezîmeti karşısında kendisine tâbi‘ bulunan
birçok vilâyetler isyan etmiş, Afrika’daki ülkeler Avrupa tarafındaki
vilâyetler, hatta İstanbul’a mücâvir şehirler bu devletin hâkimiyetinden
çıkmak istemişler ve çıkmışlardı. Elhâsıl Şarkī Roma İmparatorluğu
târumâr olmuş, hâk-i helâke serilmişti.
Romalıların bu mağlubiyeti haberi Mekke’ye vâsıl olduğu zaman
müşrikler ferahlanmış ve Müslümanlara karşı şemâtet yapmışlardı: “Siz
ve Nasârâ ehl-i kitabsınız, biz ve Fâris ümmîyiz, bizim ihvânımız sizin
ihvânınızı tepelediler, biz de sizi tepeleriz” demişlerdi. Bunun üzerine
bir [3797] mu‘cize-i Muhammediye olmak üzere bu âyet nâzil olup
۪ Arzın en yakınında
ِ اﻻ َْر
buyuruldu ki: Gerçi Rum mağlub oldu {ض
ْ }ﻓ ٓﻲ اَ ْدﻧَﻰ
A Mekke arzının, yani Arabistan’ın en yakınında: Şam’da yahut Rum
pâyitahtının pek yakınında, yani Anadolu’da İstanbul civarında demek
olabilir ki ikisi de doğrudur. O sırada Rum İmparatorluğu öyle perişan
olmuştu ki dâhilî isyanlarla devlet inhilâle uğramış, ordusu dağılmış,
hazinesi boşalmış, imparator Hirakl İstanbul’u terk ederek Kartaca’ya
kaçmayı bile kurmuştu. İranlıların gālib kumandanları zaferin verdiği
sermestî ile şu sulhu teklif etmişler: İmparator, İranlılar tarafından
istenecek her şeyi verecektir. Ezcümle bin yük altın, bin yük gümüş, bin
yük ipek, bin at, bin kadın teslim edecektir. Rum İmparatorluğu bütün
bu zillet-âver şerâiti kabul etmiş, bu esaslar üzerinde sulhu imzalayacak
murahhaslar göndermişlerdi.
Bu murahhaslar İranlıların nezdine vardıkları zaman Hüsrev şu
sözleri de söylemiş: “Bu kâfi değildir. Bizzat İmparator Hirakl karşıma
zincirler içinde gelerek maslub ilâhına bedel ateş ve Güneş’e tapmalıdır.”
İşte o mağlubiyet, böyle bir mağlubiyet idi. Böyle bir izmihlâl içinde
Romalıların birkaç sene zarfında canlanıp yeniden gālib geleceklerine
kat‘iyyetle hükmetmek şöyle dursun, ihtimal vermek bile âdeten
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akılların havsalasına sığacak bir şey değil idi.1 Fakat böyle bir hengâmda
Allah teâlâ Resûlüne gāibden şu haberi bildiriyordu: {}و ُﻫ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ﻏَﻠ َ ِﺒﻬِ ْﻢ
َ
2
ِ
Ma‘amâfîh onlar bu mağlubiyetlerinin arkasından {ﻮن
َ }ﺳﻴَ ْﻐﻠ ُﺒ
َ kat‘iyyen
ِ
۪
ِ
galebe edecekler A hem uzak değil {ﻴﻦ
َ  }ﻓﻲ ﺑ ْﻀ ِﻊ ﺳ ۪ﻨbid‘-i sinîn içinde: yani
birkaç sene zarfında A ki “bid ” üçten dokuza kadardır. Nitekim bu âyet
nâzil olunca Hazret-i Ebû Bekir radıyallahu anh o sevinen müşriklere
[3798] şöyle demişti: “Allah sizin gözlerinizi aydınlatmayacak,
Peygamberimiz haber verdi. Vallahi Rumlar bid‘-i sinîn içinde Fârislere
mutlak galebe edecekler3.” Buna karşı Übey b. Halef “yalan söylüyorsun,
haydi aramızda bir müddet tâyin et seninle bahse girelim” dedi ve
tarafeynden on deve üzerine bahse girişip üç sene müddet tâyin ettiler.
Ebû Bekir keyfiyeti Resûlullah’a haber verdi, Resûlullah sallallâhu
aleyhi ve sellem “bid‘, üçten dokuza kadardır. Hatarı artır, müddeti
uzat” buyurdu, bunun üzerine Ebû Bekir çıktı, Übey’e rast gelince o
“galiba pişman oldun” dedi; “hayır” dedi, “gel seninle bahsi artıralım,
müddeti de uzatalım, haydi dokuz seneye kadar yüz deve yap”, o da
“haydi yaptım” dedi. Tirmizî’nin Sahîh’inde rivayet ettiği üzere Bedir
günü Rumlar Fürslere gālib geldiler, Ebû Bekir de sonra onu Übeyy’in
veresesinden aldı, Peygamber’e götürdü. Aleyhissalâtü vesselâm da ona
“bunu tasadduk et” buyurdu.4
1
2
3
4

Mevlânâ Şibli, Asr-ı Saadet, derl. ve nşr.: Süleyman Nedvî, trc. Ömer Rıza Doğrul, sad. Osman Zeki
Mollamehmedoğlu, İstanbul: Eskişehir Kütüphanesi, 1974, III, 42-44.
H ve F -“Ma amâfîh”.
B: “çalacaklar”.
Mukātil b. Süleymân, Tefsîr, III, 402-405; Tirmizî, Tefsîr, 30; Taberî, Câmiu’l-beyân, XX, 68-70; İbn
Ebî Hâtim, Tefsîr, IX, 3086; Zemahşerî, el-Keşşâf, III, 467:
 وﻓﺮح اﻟﻜﻔﺎر وﴰﺘﻮا ﻓﻠﻘﻮا أﺻﺤﺎب، اﻗﺘﺘﻞ اﻟﺮوم وﻓﺎرس ﻓﻬﺰﻣﺖ اﻟﺮوم ﻓﺒﻠﻎ ذﻟﻚ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وأﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﺸﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻫﻢ ﲟﻜﺔ:ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻗﺎل
، ٓ  إﻧﻜﻢ أﻫﻞ ﻛﺘﺎب واﻟﺮوم أﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮ إﺧﻮاﻧﻨﺎ أﻫﻞ ﻓﺎرس ﻋﻠﻰ إﺧﻮاﻧﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﺮوم ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ » ا: ﻓﻘﺎﻟﻮا ﳍﻢ،اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
 ﰲ ﺑﻀﻊ ﺳﻨﲔ ﷲ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ« أن ﻳﻈﻬﺮ، أد ا رض« وأدﱏ اﻷرض ﻳﻮﻣﺌﺬ أذرﻋﺎت ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎن اﻟﻘﺘﺎل »وﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻏﻠﺒﻬﻢ ﺳﻴﻐﻠﺒﻮن،ا وم
 أﻓﺮﺣﺘﻢ ﻟﻈﻬﻮر إﺧﻮاﻧﻜﻢ ﻋﻠﻰ إﺧﻮاﻧﻨﺎ ﻓﻼ ﺗﻔﺮﺣﻮا وﻻ: ﻓﺨﺮج أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ رﺿﻮان اﷲ ﻋﻠﻴﻪ إﱃ اﻟﻜﻔﺎر ﻓﻘﺎل: ﻗﺎل،اﻟﺮوم ﻋﻠﻰ ﻓﺎرس »وﻣﻦ ﺑﻌﺪ« ﻣﺎ ﻇﻬﺮت
 ﻓﻘﺎل أﺑﻮ ﺑﻜﺮ. ﻛﺬﺑﺖ ﻳﺎ أﺑﺎ ﻓﺼﻴﻞ: أﺧﱪﻧﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﱯ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ أﰊ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ اﳉﻤﺤﻲ،ﻳﻘﺮ اﷲ أﻋﻴﻨﻜﻢ ﻟﻴﻈﻬﺮن اﷲ اﻟﺮوم ﻋﻠﻰ ﻓﺎرس
 ﰒ ﺟﺎء أﺑﻮ ﺑﻜﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ إﱃ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ. أﻧﺎﺟﻴﻚ ﻋﺸﺮ ﻗﻼﺋﺺ ﻣﲏ وﻋﺸﺮ ﻗﻼﺋﺺ ﻣﻨﻚ إﱃ ﺛﻼث ﺳﻨﲔ: ﻓﻘﺎل. أﻧﺖ أﻛﺬب ﻳﺎ ﻋﺪو اﷲ:رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ
 ﻣﺎ ﻛﺬﻟﻚ ذﻛﺮت: ﻧﺎﺟﻴﺖ ﻋﺪو اﷲ أﰊ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ أن ﻳﻈﻬﺮ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ اﻟﺮوم ﻋﻠﻰ ﻓﺎرس إﱃ ﺛﻼث ﺳﻨﲔ ﻓﻘﺎل اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل
 »ﺑﻀﻊ ﺳﻨﲔ« واﻟﺒﻀﻊ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺜﻼث إﱃ اﻟﺘﺴﻊ ﻓﺎذﻫﺐ ﻓﺰاﻳﺪﻫﻢ ﰲ اﳋﻄﺮ وﻣﺎدﻫﻢ ﰲ اﻷﺟﻞ ﻓﺨﺮج أﺑﻮ ﺑﻜﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﻠﻘﻲ: إﳕﺎ ﻗﺎل اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ،ﻟﻚ
... ﻗﺪ ﻓﻌﻠﺖ: ﻗﺎل. وأﻣﺎدﻛﻢ ﰲ اﻷﺟﻞ ﻓﻨﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﺎﺋﺔ ﻗﻠﻮص إﱃ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﲔ، ﻓﻘﺎل ﺗﻌﺎل أزاﻳﺪك ﰲ اﳋﻄﺮ: ﻗﺎل. ﻟﻌﻠﻚ ﻧﺪﻣﺖ ﻳﺎ أﺑﺎ ﻋﺎﻣﺮ: ﻓﻘﺎل،أﰊ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ
وأﻫﻠﻚ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻛﺴﺮى وﺟﺎء اﳋﱪ إﱃ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻮم اﳊﺪﻳﺒﻴﺔ ﻓﻔﺮح اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﺑﻈﻬﻮر اﻟﺮوم وﺑﺄﺧﺬ اﳊﻆ ﻓﺬﻟﻚ
.«ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ »وﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻏﻠﺒﻬﻢ ﺳﻴﻐﻠﺒﻮن

475

476

RÛM SÛRESİ - Hak Dini Kur’an Dili
1
{اﻻ َْﻣ ُﺮ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ َو ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ُﺪ
ْ ِ}ﻪﻠﻟ
ّٰ ِ Önünden de sonundan da emir Allah’ın A
yani Rumlar gālib gelecekler diye ondan sonra dünyada emr ü irade,
hüküm ve kumanda Rumların olacak zannedilmesin, onlar galebe
etmezden evvel emir, ne onların ne İrânîlerin olmayıp Allah’ın olduğu
gibi onların galebesinden sonra yine Allah’ındır. O önce onları mağlub
ettiği gibi sonra da eder. {}و َ ْﻮ َﻣ ِﺌ ٍﺬ
َ Hem de o gün A yani Rumların Fürs’e
ِ
gālib geleceği gün {ﻮن
ّٰ ِ }ﺑِﻨَ ْﺼﺮAllah’ın
َ ُ }ﻳ َ ْﻔﺮَ ُح ا ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣﻨmü’minler ferahlanacak {ِاﻪﻠﻟ
nusretiyle A yani ötede Rumlar İrânîlere gālib gelirken aynı zamanda
beriden Müslümanlar da Allah’ın nusretiyle müşriklere karşı muzaffer
olacaklar ve yalnız Rumların galebesiyle değil, Allah’ın bilhassa kendilerini
muzaffer kılan nusretiyle sevinecekler, mü’minlere bu suretle vaad olunan
bu nusret, bu ferah [3799] Bedir muzafferiyetidir. Nitekim Tefsîr-i Taberî
de  وﻫﻮ ﻧﺼﺮة اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺒﺪرdemiştir.2 Fi‘l-vâki‘ Tirmizî’nin rivayeti
vechile Rumların Fürslere galebesi Bedir günü olmuştur.3 Fakat galebenin
tafsîlâtıyla tebeyyünü Hudeybiye sıralarında mâlum olabildiği ve Hazret-i
Ebû Bekir de develeri Übeyy’in kendisinden değil, sonra veresesinden
aldığı cihetle bazıları bu ferah gününü Hudeybiye günü sanmışlardır.
Hindli Süleyman Nedvî Efendi Asr-ı Saadet tarihinde bunu şöyle tesbit
etmiş4: “Resûl-i Ekrem’in işareti mûcebince dokuz sene sonra bu ihbâr-ı
nebevî tahakkuk etmiş ve onun tahakkuku Bedir zaferinin ihrâzına tesadüf
etmiştir (Müstedrek ve Tirmizî). Bazılarına göre bu haber, hicretin altıncı
senesinde Hudeybiye musâlahası esnasında tahakkuk etmiştir. Lâkin bu
doğru değildir. Bu sû’-i tefehhümün sebebi şudur: Sahîh-i Buhârî’nin
beyânına nazaran Hazret-i Peygamber’in Hirakl’e gönderdiği nâmeyi
hâmil elçi Suriye’ye muvâsalat ettiği zaman Hirakl zaferini tes‘îd ediyordu.
Bu elçi Hudeybiye musâlahası sıralarında gönderildiği için birçokları
Hirakl’in o sıralarda zafer ihraz ettiğini zannetmişler. Hâlbuki Hirakl

1
2
3

4

B: “önünde de sonunda da”.
Taberî, Câmiu’l-beyân, XX, 66.
Tirmizî, Tefsîr, 30/3192:
«ا وم« إﱃ ﻗﻮﻟﻪ »ﻳﻔﺮح اﳌﺆﻣﻨﻮن ﺑﻨﺼﺮ اﷲ
H ve F: “etmiştir”.

 »ا: ﳌﺎ ﻛﺎن ﻳﻮم ﺑﺪر ﻇﻬﺮت اﻟﺮوم ﻋﻠﻰ ﻓﺎرس ﻓﺄﻋﺠﺐ ذﻟﻚ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻓﻨﺰﻟﺖ: ﻗﺎل،ﻋﻦ أﰊ ﺳﻌﻴﺪ
ٓٓ
. ﻓﻔﺮح اﳌﺆﻣﻨﻮن ﺑﻈﻬﻮر اﻟﺮوم ﻋﻠﻰ ﻓﺎرس:ﻗﺎل
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zaferi çoktan kazanmış ve onu tes‘îd için Suriye’ye gelmiş bulunuyordu.
Roma takvimine göre bi‘set-i Muhammediye altı yüz dokuz senesinde
vukū‘ bulmuş, Şarkī Roma ile İran arasındaki muhasamât altı yüz onda
başlamış1, on üç ile on dört seneleri harb içinde geçmiş, altı yüz on
altıda Romalılar mağlub olmuşlar, altı yüz yirmi ikide mukabil harekete
geçmişler, altı yüz yirmi üçte galebeye başlayarak altı yüz yirmi beşte kat‘î
zaferi ihraz etmişlerdir. Mağlubiyetin başlangıcıyla gālibiyetin başlangıcı
arasında dokuz sene geçmiş olduğu gibi kat‘î mağlubiyetle kat‘î gālibiyet
arasındaki müddet de dokuz seneden ibaret bulunuyor.”2
Hicret-i seniyye bi‘setin on üçüncü senesi olduğu için altı yüz
yirmi üç hicretin ikinci senesine müsâdif olmuş olur ki Bedir de o
senedir. Demek ki Rumlar [3800] mağlubiyetlerinin yedinci, harbin
ikinci senesi galebeye başlamışlar ve onlar galebe etmeye başladığı sıra
Müslümanlar da Bedir günü müşriklere gālib gelerek ferahlanmışlar1.
Bununla beraber harb iki sene daha devam etmiş, bu müddette Rumlar
İrânîlerin işgal ettikleri bütün vilâyetleri kurtararak düşmanlarını Dicle
ve Fırat’ın gerilerine atmışlardır. Bu suretle tam dokuz sene ve üç sene
nihâyetinde kat‘î galebe tamam olarak ﻴﻦ
َ  َﺳﻴَ ْﻐﻠِ ُﺒhaberi her
َ ﻮن ۪ﻓﻲ ﺑ ِ ْﻀ ِﻊ ِﺳ ۪ﻨ
vechile tahakkuk etmiştir. Şu hâlde bundan dokuz sene evvel, yani
hicretten yedi sene mukaddem bi‘setin yedinci senesi Kur’an bu haberi
verirken sarâhaten dokuz senede demeyip ﻴﻦ
َ  ﺑ ِ ْﻀ ِﻊ ِﺳ ۪ﻨdiye bir nevi ibham
ile ifade etmesinde de vâkı‘a mutabakat nokta-i nazarından derin ve
şümullü bir belâgat ve cem iyyet varmış. Çünkü “bid‘-i sinîn” demekle
hem galebe müddeti olan üç seneye, hem mağlubiyet sonundan Bedir’e
müsâdif ilk galebeye kadar olan yedi seneye hem de kat‘î galebe müddeti
olan dokuz seneye4 muntabık5 olabilecek bir işaret vermiş bulunuyor
ki, bunlardan birisi tasrih olunsa idi vak‘anın bütün safahâtı gösterilmiş
olmaz ve binâen‘aleyh bu cem‘iyyetli tarz-ı i‘câz bulunmazdı.
1
2
1
4
5

H ve F -“onda başlamış”.
Mevlânâ Şibli, Asr-ı Saadet, III, 45.
H ve F: “ferahlamışlar”.
B -“hem de kat‘î galebe müddeti olan dokuz seneye”.
B: “mutâbık”.
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Bir de bu beyandan asıl maksad, Rumların galebesinden ziyade
mü’minlerin nusret-i ilâhiye ile ferahlanacakları günün1 tarihini tesbit
etmek olduğuna işaret edilmiş oluyor. Zira bid‘-i sinîn mübhem olmakla
beraber galebe vukū‘una merbut olan  ﻳ َ ْﻮ َﻣ ِﺌ ٍﺬmuayyendir. Bu cihetle
âyetin bu ferah gününü gösteren mucizesi Rum galebesini haber veren
mucizesinden daha şanlıdır.
Böyle iken birçoklarının bundan zühûl etmeleri ne kadar şâyân-ı
eseftir. Evet, buyuruluyor ki Rumlar2 mağlubiyetlerinin arkasından
bid‘-i sinîn içinde galebe edecekler, önünde de sonunda da emir
Allah’ın ve onlar galebe ettikleri sıra mü’minler de Allah’ın nusretiyle
ferahlanacaklar; “bu nasıl olur?” demeyin {ﺎء
ُ ٓ }ﻳ َ ْﻨ ُﺼ ُﺮ َﻣ ْﻦ ﻳ َ َﺸO kimi [3801]
dilerse mansur eder A dilediğini muzaffer kılar. Yani O’nun nusreti
esbâba muhtaç değil, esbâb O’nun iradesine bağlıdır. Dün Fürsleri gālib
kılmış iken yarın Rumları gālib kılar. Bir de bakarsın hiç ümid edilmedik
bir zamanda tutan hiçbir kuvvetleri yok zannedilen mü’minleri hepsine
3
karşı mansur ve muzaffer eder. {ﻴﻢ
ُ ۪ﻳﺰ اﻟﺮَّ ۪ﺣ
َ Ve Azîz O Rahîm O
ُ }و ُﻫ َﻮ ا ْﻟﻌَﺰ
A hiç mağlub olmak ihtimâli olmayan izzet sahibi ancak O’dur. Yegâne
rahmet edecek olan da O’dur. Onun için de bir zaman olur mağlubları
gālib kılar, mü’minleri nihâyet zafere erdirir.
{ِاﻪﻠﻟ
ّٰ }و ْﻋ َﺪ
َ Allah vaadi A bu zikrolunan galebe ve nusret öyle bir
َ Allah vaadine
vaaddir ki onu Allah teâlâ vaad buyurdu. {اﻪﻠﻟُ َو ْﻋ َﺪ ُه
ّٰ ﻒ
ُ ِ}ﻻ ﻳُ ْﺨﻠ
hulfetmez A binâen‘aleyh bunlar behemehâl tahakkuk edecektir. Burada
açık olarak iki vaad var. Birisi Rumların mağlubiyetlerinden sonra
gālib gelecekleri, birisi de mü’minlerin nusret ile ferahlanacaklarıdır.
Bu iki vaad çok geçmeden tahakkuk etti, Ebû Bekir bahsi kazandı. Bu
suretle bunun nübüvvet-i Muhammediyeyi isbat eden ilâhî bir âyet,
bir mucize olduğu tebeyyün eyledi. Bu yüzden birçoklarına hidâyet
yetişti Müslüman oldular. Nüzûlü daha mukaddem iken bu suretle
mucizeliğinin tahakkuk ve tebeyyünü muahhar olmak hasebiyle tertipte

1
2
3

B: “günü”.
F, M ve B: “Rum”.
H ve F: “Ve öyle Azîz, Rahîm O”.
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ِ
öbür sûreden sonraya konuldu. Orada ﺎت ِﻣ ْﻦ رَﺑّ ِ ۪ﻪ
ٌ َ [ ﻟ َْﻮ َ ٓﻻ اُ ْﻧﺰِ َل َﻋﻠ َ ْﻴﻪ ٰاﻳel-Ankebût
ِ َ اَ َوﻟ َْﻢ ﻳ َ ْﻜ ِﻔﻬِ ْﻢ اَﻧَّٓﺎ اَ ْﻧﺰَ ْﻟﻨَﺎ َﻋﻠَﻴ
29/50] diye mucize isteyenlere karşı ۜ ﺎب ﻳُ ْﺘﻠٰﻰ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ
ْ
َ َﻚ ا ْﻟﻜﺘ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
۪
ﻮن
َ [ ا َّن ﻓﻲ ٰذﻟel-Ankebût 29/51] buyrulmakla buna işaret
َ ﻚ ﻟ ََﺮ ْﺣ َﻤﺔ ً َوذ ْﻛ ٰﺮى ﻟﻘَ ْﻮ ٍم ﻳُ ْﺆﻣ ُﻨ
de olunmuştu. Ma‘amâfîh bu iki açık vaad arasında ِ ّٰﻪﻠﻟِ ْاﻻ َْﻣ ُﺮ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ َو ِﻣ ْﻦ
 ﺑ َ ْﻌ ُﺪile anlatılan diğer bir vaad daha vardır ki Rumların İranlılara gālib
olduktan sonra ileride Müslümanlara mağlub olacaklarına işaret eder.
Nitekim baştaki  ﻏﻠﺒﺖma‘lûm ﻮن
َ ﻠﺒ
ْ  َﺳmechûl sîgasıyla okunduğu
ُ ﻴﻐ
takdirde Ebû Sa‘îd-i Hudrî vesâireden rivayet edilen kırâat-i şâzze1
vechile “Rum [3802] gālib geldi, fakat onlar bu galebelerinden sonra
ileride mağlub olacaklar” diye doğrudan doğru bu mâna tasrih edilmiş
olur. Bu ise evvelkilerden daha uzak ve istikbâle ait olmak itibariyle daha
mühim olan bir mucizedir. Fakat öbürleri gibi Peygamber’in zamanında
zâhir olmayıp sonra tahakkuk edeceğinden âyette işaret ile gösterilip
taraf-ı risaletten beyan buyurulmuştur. Fi’l-vâki‘ İranlılara gālib gelen
Hirakl’in kendi hayatında Rum orduları Hazret-i Ebû Bekir’in zamân-ı
hilâfetindeki Yermük muharebesinden itibaren İslâm mücâhidleri
karşısında mağlub olmaya başlayarak Hazret-i Ömer zamanındaki
fütûh-i Şam’dan tâ İstanbul’un fethine kadar devam etmiş ve bu suretle
bu mucize dahi tamamen tahakkuk ve tebeyyün eylemiştir.2
1

2

Sa lebî, el-Keşf ve’l-beyân, XXI, 111-112:
 ﻧﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ: وﻗﺎﻟﻮا، »ﺳﻴﻐﻠﺒﻮن« ﺑﻀﻢ اﻟﻴﺎء وﻓﺘﺢ اﻟﻼم،وﻗﺮأ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ وأﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ اﳋﺪري واﳊﺴﻦ وﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ »ﻏﻠﺒﺖ« ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻐﲔ واﻟﻼم
.ﻓﺎرس »ﰲ أدﱏ اﻷرض« إﻟﻴﻜﻢ
َ «وم
ُ  َ َ ا. ٓ ٓ  »ا: وﻣﻌﲎ اﻵﻳﺔ،ﺣﲔ أﺧﱪ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻧﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻋﻦ ﻏﻠﺒﺔ اﻟﺮوم ﻓﺎرس
Müsteşriklerden bazıları sûrenin başı ma‘lûm sîgasıyla اﻟﺮوم
ُ  َﻏﻠَﺒﺖokunduğu takdirde âyette mucizelik
kalmayacağını ileri sürmek istemiş. Hâlbuki* bu surette mechûl okunacak olan  ﺳﻴﻐﻠﺒﻮنRumların istikbaldeki mağlubiyetlerini sarâhaten haber vererek daha mühim olan mucizeyi tasrih etmiş olacağını derk
edememiştir. Lakin İngiliz müverrihi Gibbon** Roma İmparatorluğu’nun Sukūt ve İzmihlâli unvanlı
eserinde*** bu hayret-bahş ihbâr-ı nebevînin tahakkuku karşısında mebhut kalarak, bin iki yüz elli
sene sonra şu satırları yazmıştır: “İki imparatorluğun hudûdu hâricinde bulunan ve bunlardan her birinin diğerini imha için hazırladıkları tertîbâtı bilen Hazret-i Muhammed, İrânîlerin adım başında zafer
kazandıkları bir dakikada Bizanslıların birkaç sene sonra yeniden gālib geleceklerini söyledi. Dünyada
hiçbir haber o zamanın vaziyeti karşısında bunun kadar inanılmayacak bir mâhiyette sayılmazdı, çünkü
Kayser Hirakl’in altı yüz ondan altı yüz on ikiye kadar devam eden hâkimiyeti imparatorluğun zafere
değil, sukūt ve izmihlâle doğru gittiğini gösteriyordu”. Asr-ı Saadet tarihinden cild 3. [Müellifin notu]
“Placed on the verge of the two great empires of the East, Mohammed observed with secret joy the progress of their mutual destruction; and in the midst of the Persian triumphs he ventured to foretell that,
before many years should elapse, victory would again return to the banners of the Romans. At the time
when this prediction is said to have been delivered, no prophecy could be more distant from its accomplishment, since the first twelve years of Heraclius announced the approaching dissolution of the empire.”
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Bir de Ebû Hayyân Bahr-i Muhît nâm tefsirinde şunu kaydetmiştir:
Şeyh1 Üstaz Ebû Ca‘fer b. Zübeyr hikâye ederdi ki Ebü’l-Hakem b.
ِ َ ﻏُﻠِﺒ.ٓ اﻟ ٓﻢ
Berrecan Müslümanların Beyt-i Makdis’i fethedeceklerini ﺖ
2
ﻴﻦ
ُّ kavl-i ilâhîsinden zaman ve günü muayyen
ُ اﻟﺮ
َ  ۪ﻓﻲ ﺑ ِ ْﻀ ِﻊ ِﺳ ۪ﻨ-إﻟﻰ- ...وم
olarak istihraç etmiş idi. Ve İbn Berrecan kendisi feth için tâyin ettiği
vakitten evvel vefat eyledi, vefatından bir zaman sonra da Müslümanlar
onun tâyin ettiği vakitte Kudüs’ü fethettiler. Müşârün ileyh Ebû Ca‘fer
işbu Ebü’l-Hakem b. Berrecan’ın [3803] kitâbullahdan istihraç ederek
mugayyebâta dair birtakım şeylere muttali‘ olduğuna itikad ederdi.3
Muhyiddîn-i Arabî dahi işbu Kudüs fethi hakkındaki istihraçtan
bahsetmiştir.4 Demek olur ki âyette ancak ricâlullaha münkeşif olan
daha diğer îmâlar da vardır.
Âlûsî tefsirinde de der ki: “Muhyiddîn-i Arabî, Irâkī vesâire gibi
ârifînin Kur’ân-ı Kerîm’den mugayyebât istihraç ettikleri meşhurdur.
Bu birtakım kavâ‘id-i hisâbiye ve a‘mâl-i harfiye üzerine mebnîdir ki
onlara dair seleften bir şey vârid olmamıştır. Hazret-i Ali kerremallahu
vechehû’ya ‘Resûlullah size başkalarından ketm eylediği bir sır söyledi
mi?’ diye sorulmuştu, dedi ki ‘hayır, ancak Allah teâlâ’nın bir kuluna
ِ َّ }و ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اَכْﺜَ َﺮ اﻟﻨ
kitabında bir anlayış vermiş olması müstesnâ’”.5 {ﻮن
َ ﺎس َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ
َ

1
2
3

4
5

(Gibbon’s Decline and Fall of the Roman Empire, London: J. M. Dent&Sons LTD, 1954, IV, 514).
* B -“Hâlbuki”.
** M: “Kiyon”.
*** H ve F’de dipnot buradan itibaren sonuna kadar eksiktir.
H ve F: “Şeyhi”.
B -“”ﰲ.
Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, VIII, 374-375:
 »ﰲ ﺑﻀﻊ:ا وم« إﱃ ﻗﻮﻟﻪ
 »ا:وﻛﺎن ﺷﻴﺨﻨﺎ اﻷﺳﺘﺎذ أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﲑ ﳛﻜﻲ ﻋﻦ أﰊ اﳊﻜﻢ ﺑﻦ ﺑﺮﺟﺎن أﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ٓٓ
 وأن اﺑﻦ ﺑﺮﺟﺎن ﻣﺎت ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻋﻴﻨﻪ، وﻛﺎن إذ ذاك ﺑﻴﺖ اﳌﻘﺪس ﻗﺪ ﻏﻠﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺼﺎرى، ﻣﻌﻴﻨﺎ زﻣﺎﻧﻪ وﻳﻮﻣﻪ، اﻓﺘﺘﺎح اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﻴﺖ اﳌﻘﺪس،«ﺳﻨﲔ
 أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ أﺷﻴﺎء ﻣﻦ اﳌﻐﻴﺒﺎت، وﻛﺎن أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﰲ أﰊ اﳊﻜﻢ ﻫﺬا.ﻟﻠﻔﺘﺢ وأﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﺑﺰﻣﺎن اﻓﺘﺘﺤﻪ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻋﻴﻨﻪ أﺑﻮ اﳊﻜﻢ
.ﻳﺴﺘﺨﺮﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﷲ
İbn Arabî, el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye, I, 60.
Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XI, 22:
 وﻏﲑﻫﻢ اﳌﻐﻴﺒﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ أﻣﺮ ﺷﻬﲑ وﻫﻮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ وأﻋﻤﺎل ﺣﺮﻓﻴﺔ، واﻟﻌﺮاﻗﻲ،واﺳﺘﺨﺮج ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎرﻓﲔ ﻛﻤﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺪس ﺳﺮﻩ
 وﻗﺪ ﺳﺌﻞ ﻋﻠﻲ ﻛﺮم اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﺟﻬﻪ »ﻫﻞ أﺳﺮ إﻟﻴﻜﻢ،وﺟﻞ وﻛﺘﺎب اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻮق ﻣﺎ ﳜﻄﺮ ﻟﻠﺒﺸﺮ
ّ ﱂ ﻳﺮد ﺷﻲء ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﺳﻠﻒ اﻷﻣﺔ وﻻ ﺣﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﻞ اﷲ
ّ ﻋﺰ
. ﻻ ّإﻻ أن ﻳﺆﰐ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﺒﺪا ﻓﻬﻤﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ:رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﻛﺘﻤﻪ ﻋﻦ ﻏﲑﻛﻢ« ﻓﻘﺎل
Buhârî, İlim, 39:
: ﻗﺎل. أو ﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ، أو ﻓﻬﻢ أﻋﻄﻴﻪ رﺟﻞ ﻣﺴﻠﻢ، إﻻ ﻛﺘﺎب اﷲ، ﻻ: ﻫﻞ ﻋﻨﺪﻛﻢ ﻛﺘﺎب؟ ﻗﺎل: ﻗﻠﺖ ﻟﻌﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ:ﻋﻦ أﰊ ﺟﺤﻴﻔﺔ ﻗﺎل
. وﻻ ﻳﻘﺘﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻜﺎﻓﺮ، وﻓﻜﺎك اﻷﺳﲑ، اﻟﻌﻘﻞ: ﻓﻤﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ؟ ﻗﺎل:ﻗﻠﺖ
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Velâkin nâsın ekserîsi bilmezler. A Yani bunların Allah vaadi olduğunu
ِ
ve Allah’ın vaadi muhakkak vâki‘ olacağını bilmezler. ﺮﺍ ِﻣ َﻦ
َ }ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ
ً ﻮن ﻇ َﺎﻫ
{ ا ْﻟ َﺤ ٰﻴﻮ ِ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎSade dünyâ hayattan bir zâhir bilirler1 A bugün kim gālib
ِ
gelir, ne yüze çıkarsa ona bakar, onu bilirler {ﻮن
ْ }و ُﻫ ْﻢ َﻋ ِﻦ
َ ُاﻻ ِٰﺧ َﺮ ُﻫ ْﻢ ﻏَﺎﻓِﻠ
َ
âhiretten ise hep gāfildir onlar A bu dünyanın sonu nereye varacağını
düşünmez, ilerisi ne olacağının farkında olmazlar. }اَ َوﻟ َْﻢ ﻳَﺘَ َﻔﻜ َُّﺮوﺍ ۪ﻓ ٓﻲ
{ اَ ْﻧ ُﻔ ِﺴﻬِ ْﻢYa nefislerinde bir düşünmediler de mi? A Yani2 neye ilerisini
düşünmüyorlar? Bu dünyâ hayâtın muvakkat olduğuna ve bunun bir
sonu, hak ve sâbit bir âhireti bulunduğuna bütün semâvât u Arz delâlet
edip dururken, kendi kendilerine vicdanlarında veyahut kendi nefisleri
ِ اﻪﻠﻟ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
hakkında neye bir düşünüp de bilmiyorlar ki ض
ْ ﺍت َو
َ ﺍﻻ َْر
َ
َّ ُ ّٰ }ﻣﺎ َﺧﻠ َ َﻖ
{ َو َﻣﺎ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ َﻤﺎAllah o gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri [3804] başka
türlü değil { }اِ َّﻻ ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖancak hak ile {}وﺍ َ َﺟﻞٍ ُﻣ َﺴ ًّﻤﻰ
َ ve müsemmâ bir ecel -yani
muayyen bir müddet- ile yaratmıştır A yani aşağıda ve yukarıda ve bütün
bunların aralarında bulunan kâinattan hepsinin bir ömrü, muayyen bir
müddet ile bir eceli, bir sonu vardır. Bununla beraber hiçbiri boşuna
yaratılmamış, her biri sâbit ve bâkī bir hakka delâlet etmek üzere bir
vech-i hak, bir hikmet-i hak ile yaratılmıştır.
Onun için hepsi ﻚ اِ َّﻻ َو ْﺟﻬَ ُﻪ
ٌ ِ [ ﻛُ ُّﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َﻫﺎﻟel-Kasas 28/88] mantûkunca
bu dünyanın fâni olup sonunda Hakk’ın huzûruna gidilen bir âhiret
ِ
ِ َّ ﻴﺮﺍ ِﻣ َﻦ اﻟﻨ
bulunduğunu anlatmaktadır {ون
ِ۬ ﺎس ﺑِﻠِﻘَٓﺎ
َ ئ رَﺑِّﻬِ ْﻢ ﻟَﻜَﺎﻓِ ُﺮ
ً }وﺍ َّن ﻛَ ۪ﺜ
َ
Bununla beraber insanlardan birçoğu her hâlde Rablerinin likāsına
kâfirdirler A yani birçokları yalnız âhiretten, tefekkürden gaflet ile
kalmazlar da kendilerini yaratıp yetiştiren Hakk’ın huzûruna gidilip
mükâfat ve mücâzâta erileceğini kat‘iyyen inkâr dahi ederler. Ya dünyayı
ebedî imiş gibi farz ederler, yahut da bütün hilkat hikmetsiz, gayesiz,
bâtıl imiş gibi her şeyin fâni olup sonunda boşa gittiğini ve binâen‘aleyh
insanın sonu da bir ölümle hiç olup bittiğini iddia ederler, Rablerinin
ِ اﻻ َْر
cemâl ü celâline ermeyi tanımaz küfrederler {ض
ْ ﻴﺮوﺍ ﻓِﻲ
ُ }اَ َوﻟ َْﻢ ﻳ َ ۪ﺴ
1
2

H ve F: “Sade bir zâhir bilirler dünyâ hayattan”.
B -“Yani”.
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Ya o Arz’da bir gezmediler mi? A O kâfirler { }ﻓَﻴَ ْﻨﻈ ُ ُﺮوﺍbir gezip de
ِ َ َﻒ ﻛ
baksalar a {ﻳﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠِﻬِ ْﻢ
َ  }ﻛَ ْﻴnasıl olmuş âkıbeti o kendilerinden
َ ﺎن َﻋﺎﻗﺒَﺔُ اﻟ َّ۪ﺬ
evvelkilerin A kendilerinden evvel küfreden Âd, Semûd gibi münkariz
olmuş kavimlerin? {ً َّ }ﻛَﺎﻧُٓﻮﺍ اَ َﺷﺪَّ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ ﻗُﻮOnlar kuvvetçe kendilerinden daha
şiddetli idiler {ض
ْ ﺎروﺍ
َ arzı aktarmışlar A ekin ekmek [3805] veya
َ اﻻ َْر
ُ َ }وﺍَﺛ
su, maden çıkarmak için toprağın altını üstüne çevirmişler وﻫٓﺎ
َ }و َﻋ َﻤ ُﺮ
َ
ِ
{وﻫﺎ
ﺮ
ﻤ
ﻋ
ﺎ
ﻤ
ﻣ
ﺮ
ﺜ
כ
ْ
ا
ve
onu
kendilerinin
imârından
daha
ziyade
mâmur
َ
َ ُ َ َ َّ َ َ
ِ
ِ
etmişlerdi {}و َﺟٓﺎءَ ْﺗ ُﻬ ْﻢ ُر ُﺳﻠ ُ ُﻬ ْﻢ ﺑِﺎ ْﻟﺒَ ّﻴﻨَﺎت
َ resulleri de kendilerine beyyinelerle,
açık burhanlar, mucizelerle gelmişlerdi A yani onlara inanmadılar da
helâk ve münkariz oldular {اﻪﻠﻟُ ﻟِﻴَ ْﻈﻠِ َﻤ ُﻬ ْﻢ
ّٰ ﺎن
َ َ }ﻓَ َﻤﺎ ﻛdemek ki Allah onlara
zulmetmiyordu A cürümsüz helâk etmiyordu, buna “zulüm” tâbir
olunması Allah teâlâ’nın kemâl-i nezâhetini izhar içindir. Yoksa Allah
cürümsüz de helâk etse hakikatte yine zulüm olmazdı. Çünkü Allah
celle celâluhu mâlik-i hakīkīdir. Mâlikin milkinde dilediğini yapması
zulüm olmaz. Zulüm, gayrin hukūkuna tecavüzü tazammun eder. }و ٰﻟ ِﻜ ْﻦ
َ
ِ
ٓ
{ﻮن
َ  ﻛَﺎﻧُﻮﺍ اَ ْﻧ ُﻔ َﺴ ُﻬ ْﻢ ﻳ َ ْﻈﻠ ُﻤVelâkin onlar, nefislerine zulmediyorlardı çünkü
hikmet-i ilâhiyeye nazaran cemiyetlerinin ve kendilerinin helâkini iktizâ
ِ َ َ }ﺛُﻢَّ ﻛSonra
eden masiyetleri ihtiyar ediyorlardı. {1اﻟﺴٓﻮﺍٰى
َ ﺎن َﻋﺎﻗﺒَﺔ َ اﻟ َّ۪ﺬ
ُّ ﻳﻦ اَ َﺳٓﺎ ُؤا
o kötülük yapanların âkıbeti en kötüsü oldu A âkıbetlerin en kötüsü, en
ِ َ  }اَ ْن ﻛَﺬَّﺑﻮﺍ ﺑِﺎٰﻳÇünkü Allah’ın
kötü ukūbet olan cehennem azâbıdır. {ِاﻪﻠﻟ
ّٰ ﺎت
ُ
ve
onlarla
eğleniyorlardı.
âyetlerini tekzib ettiler {}وﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﺑِﻬَﺎ ﻳ َ ْﺴﺘَ ْﻬﺰِ ُؤ۫ َن
َ

ﻮن
ُ اَ ّٰﻪﻠﻟُ ﻳ َ ْﺒ َﺪ ُؤا ا ْﻟ َﺨ ْﻠ َﻖ ﺛُﻢَّ ﻳُ ۪ﻌ
َ ﺎﻋﺔُ ﻳُ ْﺒﻠِ ُﺲ ا ْﻟ ُﻤ ْﺠﺮِ ُﻣ
َ ﻴﺪ ُه ﺛُﻢَّ اِﻟ َْﻴﻪِ ﺗُ ْﺮ َﺟ ُﻌ
ُ ﴾ َو َ ْﻮمَ ﺗ َ ُﻘ١١﴿ ﻮن
َ اﻟﺴ
َّ ﻮم
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َ ﴾ َوﻟ َْﻢ ﻳ١٢﴿
ُﺎﻋﺔ
ُ ﴾ َو َ ْﻮمَ ﺗ َ ُﻘ١٣﴿ ﻜ ْﻦ ﻟ َُﻬ ْﻢ ﻣ ْﻦ ُﺷ َﺮﻛَٓﺎﺋﻬِ ْﻢ ُﺷ َﻔ ٰﻌ ٓ ُﺆ ۬ا َوﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﺑ ِ ُﺸ َﺮﻛَٓﺎﺋﻬِ ْﻢ ﻛَﺎﻓ ۪ﺮ َﻦ
َ اﻟﺴ
َّ ﻮم
ِ ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ َو َﻋ ِﻤﻠُﻮﺍ اﻟﺼﺎﻟ ِ َﺤ
ون
َ ﺿﺔٍ ﻳُ ْﺤﺒَ ُﺮ
َ ﺎت ﻓَ ُﻬ ْﻢ ۪ﻓﻲ َر ْو
َ ُﻳ َ ْﻮ َﻣ ِﺌ ٍﺬ ﻳَﺘَﻔَﺮَّﻗ
َ ﴾ ﻓَﺎ َﻣَّﺎ اﻟ َّ۪ﺬ١٤﴿ ﻮن
َّ
ِ
ِ ﻚ ﻓِﻲ ا ْﻟﻌَ َﺬ
ِ ﻳﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮوﺍ َوﻛَﺬَّﺑُﻮﺍ ﺑِﺎٰﻳَﺎﺗِﻨَﺎ َوﻟ ِ َﻘٓﺎ
ون
ْ ئ
َ اﻻ ِٰﺧ َﺮ ﻓَﺎُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ
َ ﻀ ُﺮ
َ اب ُﻣ ْﺤ
َ ﴾ َوﺍَﻣَّﺎ اﻟ َّ۪ﺬ١٥﴿
ِ ّٰ ﺎن
ِ ﴾ َوﻟ َُﻪ ا ْﻟ َﺤﻤ ُﺪ ﻓِﻲ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ١٧﴿ ﻮن
ﺍت
َ ﻴﻦ ﺗُ ْﺼ ِﺒ ُﺤ
َ ﻴﻦ ﺗُ ْﻤ ُﺴ
َ ﴾ ﻓَ ُﺴ ْﺒ َﺤ١٦﴿
َ ﻮن َو ۪ﺣ
َ اﻪﻠﻟ ۪ﺣ
ْ
َّ
1

H ve F -“”اﻟﺴٓﻮﺍٰى.
ُّ
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ِ ﴾ ﻳ ْﺨﺮِج ا ْﻟ َﺤ َّﻲ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ َﻤ ِﻴ١٨﴿ ون
ِ ﺍﻻ َْر
ﺖ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ َﺤ ِﻲ
ْ َو
ًّ ض َو َﻋ ِﺸ
َ ﺖ َو ُ ْﺨﺮِ ُج ا ْﻟ َﻤ ّ ِﻴ
َ ﻴﻦ ﺗُ ْﻈﻬِ ُﺮ
َ ﻴﺎ َو ۪ﺣ
ُ ُ
ّ
ّ
﴾١٩﴿ ۟ ﻮن
ْ َِْو ُﻲـﺤ
َ ِ ض ﺑ َ ْﻌ َﺪ َﻣ ْﻮﺗِﻬَﺎ ۜ َوﻛَ ٰﺬﻟ
َ ﻚ ﺗُ ْﺨ َﺮ ُﺟ
َ اﻻ َْر
[3806] Meâl-i Şerîfi
Allah halkı ilkin yapar, sonra da2 çevirir onu yeniden yapar, sonra hep
döndürülüp O’na götürüleceksiniz (11). O Sâʿat çattığı gün mücrimler
her ümidi keserler (12). Kendilerine şerîklerinden şefaat edenler de
bulunmaz, şerîklerine hep kâfir olmuşlardır (13). Hem o Sâʿat çattığı
gün o gün ayırt olurlar (14). İmdi iman edip sâlih ameller yapmış
olanlar, o vakit onlar bir ravzada neşelenirler (15). Âyetlerimize ve
âhiret likāsına yalan deyip de küfredenlere gelince işte bunlar o vakit
azab içinde ihzar olunurlar (16). O hâlde tesbih Allah’a, o zaman ki
akşam edersiniz ve o zaman ki sabah edersiniz (17). Hem hamd O’na
[3807] göklerde ve yerde ve ikindileyin ve o zaman ki öğle edersiniz3
(18). O ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarır ve toprağa ölümünden
sonra hayat4 verir, sizler de işte öyle çıkarılacaksınız (19).
1

{}ﺷ َﺮﻛَٓﺎﺋِﻬِ ْﻢ
ُ Allah’a karşı uydurup şirk koştukları mâbudlar.

{ٍﺿﺔ
َ }ر ْو
َ “Ravza” esasında sulu, yeşillikli güzel bostan demek olup burada
5
murad, cennet ravzalarından bir ravzadır. {ون
َ ﻀ ُﺮ
َ }ﻣ ْﺤ
ُ İhzar olunacaklar.

“İhzâr” mücrimi yakalayıp zorla mahkeme huzûruna getirmektir.
6
ِ{اﻪﻠﻟ
ّٰ ﺎن
َ  }ﻓَ ُﺴ ْﺒ َﺤO hâlde tesbih Allah’a A mâdem ki ilerisi öyledir: O
Sâ‘at gelip çatacaktır. O gün o ye’s ü ihzardan kurtulup bir ravzada
neşelenebilmek için şimdi Allah’a tesbih ediniz. Her şey değiştiği hâlde
kendisi zeval ve noksandan ârî, tegayyür ü tehavvülden münezzeh,
vech-i ehadiyetiyle bâkī sübhân olan Allah-ı zü’l-celâli şirk ve noksan
şâibelerinden tenzih ediniz.
1
2
3
4
5
6

B: “yeniden”.
H ve F -“da”.
H ve F: “Göklerde ve yerde hamd de O’nun ve ikindiyin hem o o zaman ki öğle edersiniz”.
F -“hayat”.
H ve F -“İhzar olunacaklar”.
H ve F -“O hâlde tesbih Allah’a”.
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“Tenzih” ya yalnız kalb ile olur: cezmen itikad. Veya onunla beraber
dil ile olur: zikr-i hissî, yahut bunlarla beraber bir de erkân ve ef‘âl-i
mahsûsa ile olur ki amel-i sâlihtir. Evvelkisi asıl, ikincisi onun semeresi,
üçüncüsü de ikincinin semeresidir. Çünkü insan, kalbinden bir şeye
itikad edince o dilinden zâhir olur. Söylediği zaman da sıdkı, ahvâl ve
ef‘âlinden belli olur. Lisan kalbin tercümanı, amel de lisânın burhânıdır.
Erkânın efdali ise hem lisan ile zikri, hem kalb ile niyeti tazammun eden
namazdır. Onun için namaz hem zikirdir, hem bir tenzih ve tesbihtir.
Binâen‘aleyh tesbih denilince her nev‘ine şâmil olursa da mutlak
kemâline masruf olacağına göre en evvel namaza mahmul olur.
[3808] Onun için burada beş vakit namaz saatleri telhis olunmuştur
ki zamanın âhirete doğru akışını gösteren en mühim inkılab lahzalarını
tâkip eden bereketli saatleridir. Evvelâ makam, makām-ı inzâr olmak
۪ o zaman ki akşamlarsınız A bu iki
itibariyle geceye doğru {ﻮن
َ ﻴﻦ ﺗُ ْﻤ ُﺴ
َ }ﺣ
vakte şâmildir. Birisi Güneş’in gurûbunu tâkip eden mağrib (işâ-i evvel)
yani ilk akşam vakti ki “şafak” denilen kızıllık veya beyazlık1 gāib olana
kadar, ikincisi şafağın gāib olmasını tâkip eden işâ-i ahîre, yani yatsı
vakti fecre kadar. Üçüncüsü {ﻮن
َ ﻴﻦ ﺗُ ْﺼ ِﺒ ُﺤ
َ }و ۪ﺣ
َ ve o zaman ki sabahlarsınız A
fecr-i sâdıktan, yani tan yeri ağardıktan güneş doğana kadar. O ne güzel
ِ }وﻟ َُﻪ ا ْﻟ َﺤﻤ ُﺪ ﻓِﻲ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
ِ ﺍﻻ َْر
zaman ve ne güzel nimet. {ض
ْ ﺍت َو
َ Göklerde ve yerde
ْ
َّ
hamd de O’nun {ﻴﺎ
ًّ }و َﻋ ِﺸ
َ ve ikindiyin.
“Aşiyy” akşam üstü demek olduğuna göre ikindi vakti asr-ı sânî olmak
gerektir. {ون
َ ﻴﻦ ﺗُ ْﻈﻬِ ُﺮ
َ }و ۪ﺣ
َ Hem o zaman ki öğlen edersiniz A bu ikisiyle
tam beş vakit olmuş olur. Burada öğlenin tehiri fâsılaya riayet için
denilmiş ise de inzar nüktesiyle akşamın takdîmindeki tekabüle riayet
için ikindinin “aşiyy” tâbiriyle takdim edilmiş olması makama daha
ِ  }ﻳ ْﺨﺮِج ا ْﻟ َﺤ َّﻲ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ َﻤ ِﻴÖlüden diri çıkarır A gıdadan hayvan,
münâsibdir. {ﺖ
ُ ُ
ّ
yumurtadan civciv, nutfeden insan, câhilden âlim, kâfirden mü’min gibi
ki uyuyandan uyanık da öyledir ve bu münasebetle zikrolunmuştur. Ve
bilakis {ِﺖ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ َﺤﻲ
َ }و ُ ْﺨﺮِ ُج ا ْﻟ َﻤ ّ ِﻴ
َ ve diriden ölü çıkarır. A Bunun misâli çoktur
ّ

1

B -“veya beyazlık”.
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{ض ﺑ َ ْﻌ َﺪ َﻣ ْﻮﺗِﻬَﺎ
ْ ِْ}و ُﻲـﺤ
َ اﻻ َْر
َ ve Arz’a ölümünden sonra hayat verir. A Hazandan
sonra bahara bak. {ﻮن
َ ِ }وﻛَ ٰﺬﻟ
َ ﻚ ﺗُ ْﺨ َﺮ ُﺟ
َ [3809] İşte siz de öyle çıkarılacaksınız
A bu noktada tabiatçılık hatasına düşülmemek için tabiatlar üzerinde
hâkim olan Allah teâlâ’nın kudreti delillerinden bazıları ihtar olunarak
buyuruluyor ki:

ٍ َو ِﻣ ْﻦ ٰاﻳَﺎﺗ ِ ۪ﻪ ٓ اَ ْن َﺧﻠَﻘَﻜُ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﺗُ َﺮ
﴾ َو ِﻣ ْﻦ ٰاﻳَﺎﺗ ِ ۪ﻪ ٓ اَ ْن َﺧﻠ َ َﻖ ﻟَﻜُ ْﻢ٢٠﴿ ون
َ ﺍب ﺛُﻢَّ اِذَٓا اَ ْﻧﺘُ ْﻢ ﺑ َ َﺸ ٌﺮ ﺗ َ ْﻨﺘَ ِﺸ ُﺮ
ٍ َ ﻚ َﻻٰﻳ
ﺎت ﻟ ِ َﻘ ْﻮ ٍم
ُ ﺍﺟﺎ ﻟِﺘَ ْﺴ
ُ ِﻣ ْﻦ اَ ْﻧ ُﻔ ِﺴ
ُ َـﻨٓﻮﺍ اِﻟ َْﻴﻬَﺎ َو َﺟﻌَ َﻞ ﺑ َ ْﻴﻨ
َ ِ ﻜ ْﻢ َﻣ َﻮدَّةً َو َر ْﺣ َﻤﺔ ً ۜاِ َّن ۪ﻓﻲ ٰذﻟ
ُ ﻜ
ً ﻜ ْﻢ اَ ْز َو
ِ ﴾ َو ِﻣﻦ ٰاﻳَﺎﺗ ِ ۪ﻪ َﺧ ْﻠﻖ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ٢١﴿ ون
ِ ﺍﻻ َْر
ف اَ ْﻟ ِﺴﻨَ ِﺘﻜُ ْﻢ َوﺍ َ ْﻟ َﻮﺍﻧِﻜُ ْﻢ ۜ اِ َّن
ْ ﺍت َو
َ ﻳَﺘَﻔَﻜ َُّﺮ
ُ ض َوﺍ ْﺧ ِﺘ َﻼ
ْ
َّ ُ
ِ
ِ
ِ ِ ٍ ﻚ َﻻٰﻳ
ِ
ِ
ِ ﻜ ْﻢ ﺑِﺎﻟ َّﻴ ِﻞ َوﺍﻟﻨَّﻬَﺎرِ َو
ِ
ُ ﺎﻣ
َ ﺎت ﻟ ْﻠﻌَﺎﻟ ۪ﻤ
َ َ ۪ﻓﻲ ٰذﻟ
ۜ ﺍﺑﺘﻐَ ُٓﺎؤ ۬ ُﻛ ْﻢ ﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻀﻠ ۪ﻪ
ْ
ْ
ُ َ﴾ َوﻣ ْﻦ ٰاﻳَﺎﺗ ۪ﻪ َﻣﻨ٢٢﴿ ﻴﻦ
ٍ َ ﻚ َﻻٰﻳ
﴾ َو ِﻣ ْﻦ ٰاﻳَﺎﺗ ِ ۪ﻪ ﻳُ ۪ﺮ ﻜُ ُﻢ ا ْﻟﺒَ ْﺮ َق َﺧ ْﻮ ًﻓﺎ َوﻃ ََﻤ ًﻌﺎ َو ُﻨَ ّﺰِ ُل ِﻣ َﻦ٢٣﴿ ﻮن
َ ِ اِ َّن ۪ﻓﻲ ٰذﻟ
َ ﺎت ﻟِﻘَ ْﻮ ٍم ﻳ َ ْﺴ َﻤ ُﻌ
ِ ٓ اﻟﺴ َﻤ
ٍ َ ﻚ َﻻٰﻳ
ْ ِﺎء َﻣٓﺎءً ﻓَ ُﻴﻲـﺤْ۪ ﺑِﻪ
َ ِ ض ﺑ َ ْﻌ َﺪ َﻣ ْﻮﺗِﻬَﺎ ۜ اِ َّن ۪ﻓﻲ ٰذﻟ
ٓ ﴾ َو ِﻣ ْﻦ ٰاﻳَﺎﺗ ِ ۪ﻪ٢٤﴿ ﻮن
َ ُ ﺎت ﻟ ِ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳ َ ْﻌ ِﻘﻠ
َ اﻻ َْر
َّ
ِ ِ اﻻ َر
ِ
ِ
﴾٢٥﴿ ﻮن
ْ ﺎء َو
َ ض اذَٓا اَ ْﻧ ُﺘ ْﻢ ﺗ َ ْﺨ ُﺮ ُﺟ
ْ ْ ض ﺑِﺎ َْﻣﺮِ ۪ه ۜ ﺛُﻢَّ اذَا دَ َﻋﺎﻛُ ْﻢ د َ ْﻋ َﻮ ً ﻣ َﻦ
ُ ﺍﻻ َْر
َّ َاَ ْن ﺗ َ ُﻘﻮم
ُ ٓ اﻟﺴ َﻤ
ِ َوﻟ َُﻪ َﻣﻦ ﻓِﻲ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
ﻴﺪ ُه
ْ ﺍت َو
ُ ﴾ َو ُﻫ َﻮ اﻟ َّ ۪ﺬي ﻳ َ ْﺒ َﺪ ُؤا ا ْﻟ َﺨ ْﻠ َﻖ ﺛُﻢَّ ﻳُ ۪ﻌ٢٦﴿ ﻮن
َ ض ُﻛ ٌّﻞ ﻟ َُﻪ ﻗَﺎﻧ ِ ُﺘ
ْ
َّ
ۜ ِ ﺍﻻ َْر
ِ
ِ اﻻ َﻋﻠٰﻰ ﻓِﻲ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
﴾٢٧﴿ ۟ ﻴﻢ
ْ ﺍت َو
ُ ۪ﻳﺰ ا ْﻟ َﺤ ۪ﻜ
ْ ْ َو ُﻫ َﻮ اَ ْﻫ َﻮ ُن َﻋﻠ َ ْﻴﻪ ۜ َوﻟ َُﻪ ا ْﻟ َﻤﺜَ ُﻞ
ُ ض َو ُﻫ َﻮ ا ْﻟﻌَﺰ
ۚ ِ ﺍﻻ َْر
َّ
[3810] Meâl-i Şerîfi
Ve O’nun âyetlerindendir ki sizi bir topraktan yarattı, sonra da siz
şimdi bir beşersiniz intişar edip duruyorsunuz (20). Yine O’nun
âyetlerindendir ki sizin için nefislerinizden zevceler yaratmış
kendilerine ısınırsınız diye ve aranızda bir sevgi ve bir esirgeme
yapmış, şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için âyetler var (21).
Yine O’nun âyetlerindendir: Göklerin ve yerin yaratılışı ile dillerinizin
ve benizlerinizin muhtelif oluşu, şüphesiz ki bunda âlimler için
âyetler var (22). Yine âyetlerindendir: Gecede gündüzde uyumanız ve
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fazlından nasib aramanız; şüphesiz ki bunda işitecek1 bir kavim için
âyetler var (23). Yine O’nun âyetlerindendir: Size hem korku ve hem
tamaʿ için şimşek gösteriyor ve semâdan bir su indiriyor da onunla
Arz’a ölümünden sonra hayat veriyor, şüphesiz ki bunda akledecek
bir kavim için âyetler var (24). Yine O’nun âyetlerindendir: Göğün
ve yerin O’nun emriyle durması, sonra sizi bir çağırış çağırdığı vakit
Arz’dan derhâl siz çıkarsınız (25). Hem göklerde ve yerde kim varsa
O’nun, hepsi O’na [3811] divan durmaktadır (26). Hem O’dur O halkı
ilkin yaratan, sonra onu çevirip yeniden yapacak olan ki bu O’na daha
kolaydır. Göklerde ve yerde dâstân en yüksek şân O’nun ve Azîz O2,
Hakîm3 O (27).
4
{}و ِﻣ ْﻦ ٰاﻳَﺎﺗ ِ ۪ﻪ
َ Ve onun âyâtındandır . A Yukarıki haberler gibi şu da
Allah’ın ulûhiyeti âyetlerinden: Eşyânın tabiatına5 mahkum olmayıp
tabiatlar üzerinde hâkim ve onun için ba‘se dahi kādir bulunduğuna
ٍ ﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﺗُ َﺮ
delâlet eden alâmetlerindendir {ﺍب
ُ  }اَ ْن َﺧﻠ َ َﻘki sizleri bir topraktan
yaratmış, Arz üzerinde hiç insan yok iken onu bulunduğu tabiatta
bırakmayıp kuru toprağa hayat vererek ٍ [ ِﻣ ْﻦ ُﺳ َﻼﻟَﺔٍ ِﻣ ْﻦ ۪ﻃel-Mü’minûn
23/12] müeddâsınca çamurdan bir sülâleden siz insan cinsini halketmesi
ki eğer o tabiata mahkum olsa idi câmid toprağa o tehavvülü vermek
kābil olmazdı. Evvel bir insan huceyresi yaratılamayacağı gibi, bugün de
bir insan gıdası yapılamazdı, hâlbuki yaratılmış {ون
َ }ﺛُﻢَّ اِذَٓا اَ ْﻧ ُﺘ ْﻢ َ َ ٌﺮ ﺗ َ ْﻨﺘَ ِﺸ ُﺮ
sonra da şimdi siz bir beşersiniz, intişar edip duruyorsunuz -derisi çıplak
zarif6 bir mahluk olarak tenasül edip çoğalıp yayılıyorsunuz- A bir kara

toprağın bu derece tekâmüle erdirilmesi, işte Hâlık teâlâ’nın rubûbiyetini
ve ölüleri diriltmeye kudretini gösteren âyâtındandır.
1
2
3
4
5
6

H ve F: “kulağı olan”.
H ve F -“O”.
B: “Rahîm”.
B: “âyetlerindendir”.
H, F, M ve B: “tabiata”.
B: “zayıf ”.
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{}و ِﻣ ْﻦ ٰاﻳَﺎﺗ ِ ۪ﻪYine
O’nun âyâtından A ulûhiyetinin1 eltâfını gösteren
َ
ِ
âyetlerinden2 {ﺍﺟﺎ
ً  }اَ ْن َﺧﻠ َ َﻖ ﻟَﻜُ ْﻢ ﻣ ْﻦ اَ ْﻧ ُﻔ ِﺴﻜُ ْﻢ اَ ْز َوki sizin için nefislerinizden
-yani maymun veya diğer bir hayvandan değil, kendi özlerinizden aynı
insan, beşer cinsinden- zevceler halketmiş { }ﻟِﺘَ ْﺴﻜُـﻨُٓﻮﺍ اِﻟ َْﻴﻬَﺎkendilerine
ısınasınız: meyl edip ülfet eyleyesiniz diye A çünkü cinsiyet koklaşmaya,
ihtilâf ürküntüye sebeb olur. İnsan eşini başka hayvandan [3812]
aramak mecburiyetinde kalsa idi ne fecî olurdu! {ً ﻜ ْﻢ َﻣ َﻮدَّةً َو َر ْﺣ َﻤﺔ
ُ َ}و َﺟﻌَ َﻞ ﺑ َ ْﻴﻨ
َ
Hem aranızda bir meveddet ve rahmet koymuş A izdivac vasıtasıyla öyle
insanî bir seviş ve esirgeyiş ki hayvanlar gibi kızışma demlerine münhasır
değil, hatta yalnız zevclerle zevceler3 arasına değil umûmiyetle siz
insanlar arasında bir meveddet ve merhamet hissi yapmıştır {ﻚ
َ ِ }اِ َّن ۪ﻓﻲ ٰذﻟ
şüphesiz onda A nefislerinizden zevceler yaratıp aranıza meveddet ve
ٍ َ }ﻻٰﻳ
َ âyetler var, sade bir âyet değil, birçok âyetler.
rahmet bırakmakta {ﺎت
Allah teâlâ’nın tabiatları halk ve tahvil edip kemâle erdiren kudretiyle
beraber rahmetine, hikmetine4 ve bilhassa insanlar hakkındaki inâyet-i
rahmâniye5 ve ahkâm-ı rabbâniyesine dahi delâlet eyleyen deliller
vardır {ون
َ  }ﻟِﻘَ ْﻮ ٍم ﻳَﺘَﻔَﻜ َُّﺮtefekkür edecek bir kavim için A yani bu âyet, çok
düşünülecek bir âyettir. Hem sade ferdin düşünmesi kâfi değil cemiyetle
kavim düşünmelidir. Düşünecek bir kavim için insan hilkatinin bu
âyetinde öyle hikmetler, delâletler vardır ki insanlığın nasıl yüksek bir
ahlâk ve sevimli bir medeniyete müsta‘id ve ne kadar mes‘ud bir hayat
ve nimete namzed olarak yaratıldığını ve bu hayatın bir rüknü olan
kadının sukūt ve zilletten muhafazası için sevgi ve esirgeme hisleriyle
nasıl bir nizâm-ı ictimâ‘î tâkip edilmek lâzım geldiğini gösterir.
ِ }و ِﻣﻦ ٰاﻳَﺎﺗ ِ ۪ﻪ ٓ َﺧ ْﻠﻖ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
ِ ﺍﻻ َْر
{ض
ْ ﺍت َو
ْ َ Yine O’nun âyâtındandır göklerin
َّ ُ
ve yerin yaratılışı A iki nokta-i nazardan Allah’ın vücud ve sıfâtının
alâmetleridir.

1
2
3
4
5

F ve M: “ulûhiyetin”.
M: “âyetlerinde”.
B: “zevcelerle zevcler”.
M ve B -“hikmetine”.
B: “Rahîmiye”.
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Evvelâ, maddenin böyle muhtelif ecrâm ile yükseklere ve alçaklara
ayrılarak tabiatın esasında tenevvü‘ husûle getirilmesi kendi kendine
kānûn-ı ıttıraddan başka bir şey olmamak lazım gelen tabiatın fevkinde
hâkim olan Hâlık teâlâ’nın kudretini gösterir.
[3813] Sâniyen, semâvât ve Arz’ın yaratılışında öyle yüksek sanat
vardır ki her noktası onu yaratan Allah’ın ilm ü iradesiyle sıfâtının
kemâlini gösterir. {ف اَ ْﻟ ِﺴﻨَ ِﺘﻜُ ْﻢ َوﺍ َ ْﻟ َﻮﺍﻧِﻜُ ْﻢ
ُ }وﺍ ْﺧ ِﺘ َﻼ
َ Ve dillerinizin, benizlerinizin
(renklerinizin) değişişi A “lisanların ihtilâfı” tâbiri, umûmiyetle lügatların
ta‘addüdünden, lehçe ve şîve gibi husûsî söyleyiş tarzlarının ihtilâfına
kadar hepsine sâdık olabilir. Arabın dili başka, Acemin dili başka, Türkün
dili başka, Rumun dili başka, Frengin dili başka ilh... her kavmin dili
başka başka olduğu gibi, aynı kavimde muhtelif kabilelerin, zümrelerin
de dillerinde başkalık vardır. Meselâ Yemenlininki ile Necidlininkinin
farkı olur. Hatta her şahsın bile dili diğerlerinden tefrik olunur. Renk,
beniz de böyledir. Kiminin beyaz, kiminin siyah, kiminin sarı, kiminin
kırmızı olduğu gibi, her şahsın benzinde bile diğerlerine nazaran bir
husûsiyet hissedilebilir. Sonra söylenen söze göre de renklerin bir değişişi
ِ ِ ٍ ﻚ َﻻٰﻳ
ِ
ِ
vardır. {ﻴﻦ
َ ﺎت ﻟ ْﻠﻌَﺎﻟ ۪ﻤ
َ َ  }ا َّن ۪ﻓﻲ ٰذﻟŞüphesiz bunda -bu halk u ihtilâfta- ilmi
olanlar için âyetler vardır. A İlim, temyiz ifade eder. Temyiz ve temayüz
de fasıl ve ihtilâf ile olur, buna işâreten burada “âlimîn” buyurulmuştur.
Bu surette ilim ehli olan âlimler bilirler ki:
Evvelâ, bütün bu tenevvü‘ ve ihtilâf, tabiatın ıttırâdını değiştirerek
muhtelif tabiatlar yaratan Allah teâlâ’nın kudretini gösterir. Ve bütün
bu ihtilâf içinde nizâm-ı küllü hıfz u idare etmesi de ilim ve sun‘undaki
kemâl ve hikmetini gösterir.
Sâniyen, demek ki elsine ve elvânın ihtilâfında hikmet vardır. Ve
1
ِ ِ
bu hikmetlerden birisi de ﺎرﻓُﻮﺍ
ً [ َو َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎﻛُ ْﻢ ُﺷ ُﻌel-Hucûrât 49/13]
َ َﻮﺑﺎ َوﻗَـﺒَٓﺎﺋ َﻞ ﻟﺘَﻌ
buyurulduğu üzere intişar içinde te‘ârüftür. Böyle muhtelif lisanları ve
ırkları muhtevî bir cemiyet teşkil edebilmek de ancak ilim ile kābil olabilir.
1

“…hem de sizi şa b şa b, kabile kabile yaptık ki tanışasınız…”
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Demek ki bir insan ne kadar çok lisan bilirse Allah teâlâ’nın âyâtı hakkında
o kadar çok ma‘lûmât edinmiş olacaktır. Ve demek ki [3814] ilm-i sîma-yı
beşer de ilm-i elsine gibi ulûm-ı mühimmedendir ilh...

1
ِ
ِ
{ِﻜ ْﻢ ﺑِﺎﻟ َّْﻴ ِﻞ َوﺍﻟﻨَّﻬَﺎر
ُ ﺎﻣ
َ Yine O’nun âyâtındandır gecede ve
ُ َ}وﻣ ْﻦ ٰاﻳَﺎﺗ ۪ﻪ ٓ َﻣﻨ
gündüzde uyumanız A uyuyup istirahat etmeniz {ﺍﺑ ِﺘﻐَ ٓﺎ ُؤ ۬ ُﻛ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻀﻠِ ۪ﻪ
َ ve
ْ }و
fazlından nasib aramanız A sanat ve ticaret gibi esbâbdan birine teşebbüs
ile Allah’ın lutf u fazlından rızık istemeniz, gerek uyku, gerek kesb, ikisi
de Allah’ın nimetidir. Uykunun nasıl bir büyük nimet olduğunu uykusuz
kalanlardan dinlemeli2, çalışabilmenin ne büyük bir nimet olduğunu
da işsiz güçsüz kalanlardan bir sormalı. Görülüyor ki burada “menâm”,
“ibtiğā”ya takdim olunmuştur. Çünkü çalışmak için dinlenmeye ihtiyaç
vardır. Bir de istirahat, lizâtihâ matlubdur, taleb ise hâcet dolayısıyladır.
Sonra  ِﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻀﻠِ ۪ﻪbuyurulmuş ve bununla şu nükteler îzah olunmuştur:

1. Çalışmalı, fakat kısmet olan nasîbi kendinden bilmemeli, Allah’ın
fazlından bilmelidir.

2. İnsan her gün bir kâr ve terakki aramalıdır. Zira “fazl” ziyade
demektir, ticaret de kâr kazanmaktır. Nitekim اﺳﺘـََﻮى ﻳـَْﻮَﻣﺎﻩُ ﻓـَُﻬ َﻮ َﻣ ْﻐﺒُﻮ ٌن
ْ “ َﻣ ِﻦiki
3
günü müsâvî olan ziyanda” demektir.
3. Aramak Hak teâlâ’nın fazlını sezmek ummaktır. Ve hatta çalışıp
arayabilmenin kendisi bile Allah’ın fazlındandır.
ٍ َ }ﻻٰﻳ
َ
{ﻚ
َ ِ  }اِ َّن ۪ﻓﻲ ٰذﻟŞüphesiz ki bunda A bu uyumada ve aramada ﺎت ﻟِﻘَ ْﻮ ٍم
{ﻮن
َ  ﻳ َ ْﺴﻤَ ُﻌkulağı olan bir kavim için çok âyetler vardır. A Uykuda olsa uyanır,
ba‘se inanır. Uyuyan kimse en ziyade kulaktan uyanacağı gibi, taleb ve
taharrîde bulunan kimselerin de ilk işleri etrafı dinlemek, istihbarattan
[3815] istifade etmek olacağı için burada ﻮن
َ  ﻟ ِ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳ َ ْﺴ َﻤ ُﻌbuyurulmuştur.
Lisanlar bilindikten sonra kulak verip dinlemek de cidden münâsib olur.
1
2
3

B: “âyetlerindendir”.
M: “dinlenmeli”.
İbn Ebi’d-Dünyâ, el-Menâmât, thk. Abdülkādir Ahmed Atâ, Beyrut: el-Kütübü’s-Sekāfiyye, 1413/1993,
s. 116. Krş. İbn Asâkir, Târîhu Dımeşk, XXII, 59:
 »رأﻳﺖ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ: ﻋﻦ ﺷﻴﺦ ﻣﻦ ﺑﲏ ﺳﻠﻴﻢ ﻗﺎل، ﻋﻦ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﳋﺮاﺳﺎﱐ، ﺛﲏ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ، ﺛﲏ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﺷﺒﻴﺐ،ﺣﺪﺛﻨﺎ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ
 وﻣﻦ، وﻣﻦ ﻛﺎن ﻏﺪﻩ ﺷﺮا ﻣﻦ ﻳﻮﻣﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﻠﻌﻮن، ﻣﻦ اﺳﺘﻮى ﻳﻮﻣﺎﻩ ﻓﻬﻮ ﻣﻐﺒﻮن: ﻗﺎل، ﺣﺪﺛﲏ: أﺣﺪﺛﻚ؟ ﻗﻠﺖ: ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻣﺎ ﺣﺎﻟﻚ ﻗﺎل:وﺳﻠﻢ ﰲ ﻣﻨﺎﻣﻲ ﻓﻘﻠﺖ
. وﻣﻦ ﻛﺎن ﰲ ﻧﻘﺼﺎن ﻛﺎن اﳌﻮت ﺧﲑا ﻟﻪ،ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ زﻳﺎدة ﻓﻬﻮ ﰲ ﻧﻘﺼﺎن
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{}و ِﻣ ْﻦ ٰاﻳَﺎﺗ ِ ۪ﻪ
َ Yine O’nun âyâtındandır: { }ﻳُ ۪ﺮ ﻜُ ُﻢ ا ْﻟﺒَ ْﺮ َق َﺧ ْﻮ ًﻓﺎ َوﻃ ََﻤ ًﻌﺎsize hem
1
korku ve hem tama‘ için şimşek gösterir. A Hem celâl sıfatı vardır,
hem cemâl; bazen bir hâdisede iki zıd tesiri birden halk ederek ikisini
birden tecellî ettirir, hem korkutur hem ümitlendirir. Meselâ size şimşek
gösterir, göstermek esasen O’nun âyâtından biridir. Bununla beraber2
şimşek gösterir ki onunla korku ve ümid iki zıd hâlet-i rûhiyeyi birden
telkin eder. Korku yıldırım, tama‘ rahmet ümididir. O ümid tahakkuk
ِ ٓ َ}و ﻨَﺰِ ُل ِﻣ َﻦ اﻟﺴﻤ
eder mi? {ًﺎء َﻣٓﺎء
ْ ِ}ﻓَ ُﻴﻲـﺤْ۪ ﺑِﻪ
َ اﻻ َْر
َّ
ّ ُ َ Ve semâdan bir su indirir de ض ﺑ َ ْﻌ َﺪ
ٍ َ ﻚ َﻻٰﻳ
{ َﻣ ْﻮﺗِﻬَﺎonunla Arz’ı ölümünden sonra diriltir. {ﻮن
َ ِ }اِ َّن ۪ﻓﻲ ٰذﻟ
َ ُ ﺎت ﻟِﻘَ ْﻮ ٍم ﻳ َ ْﻌ ِﻘﻠ
Şüphesiz ki bunda aklı olan bir kavim için âyetler var A aklı olan çok
düşünmeye hâcet kalmadan bir hads ile anlar ki bunu yapan ölüleri
diriltmeye kādirdir. Ölmüş bir kavim de bir şimşek parıltısı arasında
semâdan inen su gibi bir neş’e-i hayat ile diriliverir. Ve binâen‘aleyh hem
O’nun azâbından, yıldırımından korkmalı, mağrur olmamalı, hem de
rahmetine şevk u ümid ile sarılmalı, me’yus olmamalı.

{}و ِﻣ ْﻦ ٰاﻳَﺎﺗ ِ ۪ﻪ
ْ ﺎء َو
َ Yine O’nun âyâtındandır: {ض ﺑِﺎ َْﻣﺮِه
ُ ﺍﻻ َْر
َّ َ }اَ ْن ﺗ َ ُﻘﻮمGöğün
ُ ٓ اﻟﺴ َﻤ
ve yerin O’nun emriyle durması A yani vücudda kāim olması hep O’nun
“kün” emriyledir. Câzibe ve muvâzene kanunları hep O’nun emrinden
ِ اﻻ َْر
ibarettir. {ض
ْ  }ﺛُﻢَّ اِذَا دَ َﻋﺎﻛُ ْﻢ د َ ْﻋ َﻮ ً ِﻣ َﻦSonra sizi bir3 çağırış çağırdığı [3816]
vakit arzdan {ﻮن
َ  }اِذَٓا اَ ْﻧ ُﺘ ْﻢ ﺗ َ ْﺨ ُﺮ ُﺟderhâl siz çıkarsınız A kabirlerden çıkar,
mahşere koşarsınız. Burada İslâm mücahidlerinin hurûcuna da bir işaret
ِ َ}وﻟ َﻪُ َﻣﻦ ﻓِﻲ اﻟﺴ ٰﻤﻮ
ِ ﺍﻻ َْر
vardır. {ض
ْ ﺍت َو
َ Hem göklerde ve yerde kim varsa hep
ْ
َّ
O’nundur. A O’nun milkidir. {ﻮن
َ ُ }ﻛُ ٌّﻞ ﻟ َُﻪ ﻗَﺎﻧِﺘHep O’na münkāddırlar A
yani gönlüyle itaat etmek istemeyen kâfirler bile istemeyerek de olsa
nihâyet O’na inkıyad etmeye mecbur olurlar, kat‘î hükmüne karşı
gelemezler {ُ}و ُﻫﻮَ اﻟ َّ ۪ﺬي ﻳ َ ْﺒ َﺪ ُؤا ا ْﻟ َﺨ ْﻠ َﻖ ﺛُﻢَّ ﻳُ ۪ﻌﻴ ُﺪه
َ ve işte O’dur O halkı ibtidâ
yapan, sonra onu döndürüp tekrar yapacak olan {ِ}و ُﻫ َﻮ اَ ْﻫ َﻮ ُن َﻋﻠ َ ْﻴﻪ
َ ki o,
O’na daha kolaydır. A Yani iâde ibtidâdan daha kolaydır. Çünkü tabîî
1
2
3

H -“ve”.
H +“bir”.
B: “hep”.
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nokta-i nazardan bakıldığı zaman evvelki tabiatın hilâfı iken ikincisi
1
اﻻ َﻋ ٰﻠﻰ ﻓِﻲ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ ِ
ﺍﻻ َْر ِ
ض{ tabîî olmuş olur.
ﺍت َو ْ
َ Göklerde yerde
}وﻟ َُﻪ ا ْﻟ َﻤﺜَ ُﻞ ْ ْ
َّ
dâstân, en yüksek şân da O’nundur. A Kudret-i tâmme, hikmet-i
bâliğa, hâlıkıyet, ma‘bûdiyet gibi en yüksek vasıflar ancak O’nundur.
’dur.ﻻ اِﻟﻪَ ﱠإﻻ ُﻫﻮ
ﻴﻢ{
َ
۪ﻳﺰ ا ْﻟ َﺤ ۪ﻜ ُ
َ Ve O öyle Azîz, öyle Hakîm’dir. Öyle
}و ُﻫ َﻮ ا ْﻟﻌَﺰ ُ
yüksek şânına yetişmek ihtimâli olmayan Kādir, ve yaptığını hikmet ü
maslahat ile muhkem yapan Hakîm’dir.

ِ
ِ
ﺖ اَ ْﻳﻤَﺎﻧُﻜُ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ُﺷﺮَﻛَٓﺎءَ ۪ﻓﻲ َﻣﺎ رَزَ ْﻗﻨَﺎﻛُ ْﻢ
َ
ب ﻟَﻜُ ْﻢ َﻣﺜَ ًﻼ ﻣ ْﻦ اَ ْﻧ ُﻔ ِﺴﻜُ ْﻢ ۜ ﻫَ ْﻞ ﻟَﻜُ ْﻢ ﻣ ْﻦ َﻣﺎ َﻣﻠَﻜَ ْ
ﺿﺮَ َ
۪ ِ
ِ
ﻚ ﻧُ َﻔ ِﺼ ُﻞ ْاﻻٰﻳ َ ِ
۪ ِ
ﻮن ﴿ ﴾٢٨ﺑ َ ِﻞ
ﺍء ﺗ َ َﺨ ُ
ﺎت ﻟ ِ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳ َ ْﻌ ِﻘﻠ ُ َ
ﻓَﺎ َْﻧ ُﺘ ْﻢ ﻓﻴﻪ َﺳ َﻮ ٓ ٌ
ﺎﻓﻮﻧ َ ُﻬ ْﻢ ﻛَﺨﻴ َﻔﺘﻜُ ْﻢ اَ ْﻧ ُﻔ َﺴﻜُ ْﻢ ۜ ﻛَ ٰﺬﻟ َ ّ
اﻪﻠﻟ ۜ َو َﻣﺎ ﻟ َﻬ ْﻢ ِﻣﻦ ﻧ َ ِ
ﺎﺻ ۪ﺮ َﻦ ﴿﴾٢٩
ﻳﻦ ﻇَﻠ َ ُﻤ ٓﻮﺍ اَ ْﻫﻮَٓﺍءَ ُﻫ ْﻢ ﺑِﻐَ ْﻴﺮِ ِﻋ ْﻠ ٍﻢۚ ﻓَﻤَ ْﻦ ﻳ َ ْﻬ ۪ﺪي َﻣ ْﻦ اَ َ
اﺗَّﺒَﻊَ اﻟ َّ۪ﺬ َ
ُ ْ
ﺿ َّﻞ ّٰ ُ

ت ّٰ ِ
ﻓَﺎ َﻗِﻢ وﺟﻬ َ ِ
ﻚ
اﻪﻠﻟِ ۜ ٰذﻟ ِ َ
ﺎس َﻋﻠ َ ْﻴﻬَﺎ ۜ َﻻ ﺗ َ ْﺒ ۪ﺪﻳ َﻞ ﻟ ِ َﺨ ْﻠ ِﻖ ّٰ
ﻴﻔﺎۜ ﻓِ ْﻄ َﺮ َ
ﻠﺪﻳ ِﻦ َﺣ ۪ﻨ ً
ْ َ ْ َ
ﻚ ﻟ ّ۪
اﻪﻠﻟ اﻟ َّ۪ﺘﻲ ﻓَﻄ ََﺮ اﻟﻨ َّ َ

ﻮن ۗ ﴿ ﴾٣٠ﻣ ۪ﻨﻴﺒ۪ ِ ِ
ﻳﻦ ا ْﻟﻘَ ِﻴ ُﻢ ۗ َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اَכْﺜَﺮَ اﻟﻨ َّ ِ
اﻟﺼﻠٰﻮ َ
ﺎس َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ َ
َ
ّ۪
ﻮه َوﺍ َ ۪ﻗ ُ
ﻴﻦ اﻟ َْﻴﻪ َوﺍﺗ َّ ُﻘ ُ
ُ
ﻴﻤﻮﺍ َّ
اﻟﺪ ُ ّ
ِ
ِ
ﻳﻦ ﻓَﺮَّ ُﻗﻮﺍ ۪دﻳﻨَ ُﻬ ْﻢ َوﻛَﺎﻧُﻮﺍ ِﺷﻴَ ًﻌﺎۜ ﻛُ ُّﻞ ِﺣ ْﺰ ٍ
ب ﺑ ِ َﻤﺎ ﻟ َ َﺪ ْﻳﻬِ ْﻢ
ﻴﻦ ۙ ﴿ ﴾٣١ﻣ َﻦ اﻟ َّ۪ﺬ َ
َو َﻻ ﺗَﻜُﻮﻧُﻮﺍ ﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺸﺮِ ۪ﻛ َ
ِ
ﻴﻦ اِﻟ َْﻴﻪِ ﺛُﻢَّ اِذَٓا اَذَاﻗَ ُﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻨﻪُ رَ ْﺣﻤَﺔ ً اِذَا
ﻓَﺮِ ُﺣ َ
ﺎس ُ
ﺿ ٌّﺮ دَ َﻋ ْﻮﺍ رَﺑ َّ ُﻬ ْﻢ ُﻣ ۪ﻨﻴﺒ۪ َ
ﻮن ﴿َ ﴾٣٢وﺍذَا َﻣ َّ
ﺲ اﻟﻨ َّ َ
ِ
ﻮن ﴿﴾٣٤
ﻓَ ۪ﺮ ٌﻖ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ ﺑ ِ َﺮﺑِّﻬِ ْﻢ ﻳُ ْﺸﺮِﻛُ َ
ف ﺗ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ َ
ﺎﻫ ْﻢ ۜ ﻓَﺘَ َﻤﺘ َّ ُﻌﻮﺍ ۠ ﻓَ َﺴ ْﻮ َ
ﻮن ۙ ﴿ ﴾٣٣ﻟﻴَ ْﻜ ُﻔ ُﺮوﺍ ﺑ ِ َﻤٓﺎ ٰاﺗ َ ْﻴﻨَ ُ
ِ
ﺎس رَ ْﺣﻤَﺔ ً
َﺎﻧﺎ ﻓَ ُﻬﻮَ ﻳَﺘَﻜَﻠ َُّﻢ ﺑِﻤَﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﺑ ِ ۪ﻪ ﻳُ ْﺸﺮِﻛُ َ
اَ ْم اَ ْﻧﺰَ ْﻟﻨَﺎ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ُﺳ ْﻠﻄ ً
ﻮن ﴿َ ﴾٣٥وﺍذَٓا اَذ َ ْﻗﻨَﺎ اﻟﻨ َّ َ
ِ
ﻮن ﴿ ﴾٣٦اَ َوﻟ َْﻢ ﻳ َ َﺮ ْوﺍ اَ َّن ّٰ
ﺖ اَ ْﻳ ۪ﺪﻳ ِﻬ ْﻢ اِذَا ُﻫ ْﻢ ﻳ َ ْﻘﻨَﻄ ُ َ
ﻓَﺮِ ُﺣﻮﺍ ﺑِﻬَﺎ ۜ َوﺍ ْن ﺗُ ِﺼ ْﺒ ُﻬ ْﻢ َﺳ ّ ِﻴﺌَﺔٌ ﺑ ِ َﻤﺎ ﻗَﺪَّ َﻣ ْ
اﻪﻠﻟ َ
ِ
ﻮن ﴿ ﴾٣٧ﻓَﺎ ِ
ﻚ َﻻٰﻳ َ ٍ
ﻳﺒﺴﻂ
ﺎء َو َ ْﻘ ِﺪ ُر ۜ اِ َّن ۪ﻓﻲ ٰذﻟ ِ َ
ﺎت ﻟِﻘَ ْﻮ ٍم ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ َ
ٰت ذَا ا ْﻟ ُﻘ ْﺮ ٰﺑﻰ َﺣﻘَّﻪُ
اﻟﺮِ ْز َق ﻟﻤَ ْﻦ ﻳ َ َﺸٓ ُ
َْ ُ ُ ّ
ِ
ﻮن ﴿﴾٣٨
اﻪﻠﻟِۘ َوﺍُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ َ
ﻴﻞ ٰذﻟ ِ َ
اﻟﺴﺒ۪ ِ ۜ
ون َو ْﺟﻪَ ّٰ
ﻚ ُﻫ ُﻢ ا ْﻟ ُﻤ ْﻔﻠِ ُﺤ َ
ﻳﻦ ﻳُ ۪ﺮ ُﺪ َ
ﻚ َﺧ ْﻴ ٌﺮ ﻟﻠ َّ۪ﺬ َ
َوﺍ ْﻟ ِﻤ ْﺴ ۪ﻜ َ
ﻴﻦ َو ْﺍﺑ َﻦ َّ

َو َﻣٓﺎ ٰاﺗ َ ْﻴﺘُ ْﻢ ِﻣ ْﻦ رِ ًﺑﺎ ﻟِﻴَ ْﺮﺑُﻮَ ۬ﺍ ۪ﻓ ٓﻲ اَ ْﻣﻮَﺍ ِل اﻟﻨ َّ ِ
ون
ﺎس ﻓَ َﻼ ﻳ َ ْﺮﺑُﻮﺍ ِﻋ ْﻨ َﺪ ّٰ
اﻪﻠﻟِۚ َو َﻣٓﺎ ٰاﺗ َ ْﻴﺘُ ْﻢ ِﻣ ْﻦ زَ ٰﻛﻮ ٍ ﺗُ ۪ﺮ ُﺪ َ
ﻴﺘﻜُ ْﻢ ﺛُﻢَّ ﻳُ ْﺤﻴ۪ ﻴﻜُ ْﻢ ۜ
اﻪﻠﻟِ ﻓَﺎُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ َ
َو ْﺟﻪَ ّٰ
ﻮن ﴿ ﴾٣٩اَ ّٰﻪﻠﻟُ اﻟ َّ۪ﺬي َﺧﻠ َ َﻘﻜُ ْﻢ ﺛُﻢَّ َر َزﻗَﻜُ ْﻢ ﺛُﻢَّ ﻳُ ۪ﻤ ُ
ﻚ ُﻫ ُﻢ ا ْﻟ ُﻤ ْﻀﻌِ ُﻔ َ
ﻮن ۟ ﴿﴾٤٠
ﻫَ ْﻞ ِﻣ ْﻦ ُﺷﺮَﻛَٓﺎﺋِﻜُ ْﻢ َﻣ ْﻦ ﻳ َ ْﻔﻌَ ُﻞ ِﻣ ْﻦ ٰذﻟِﻜُ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َﺷ ْﻲ ٍء ۜ ُﺳ ْﺒ َﺤﺎﻧَﻪُ َوﺗَﻌَﺎﻟٰﻰ َﻋﻤَّﺎ ﻳُ ْﺸﺮِﻛُ َ
B +“ve”.
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[3818] Meâl-i Şerîfi
Size kendinizden bir temsil yaptı: Hiç size kısmet ettiğimiz şeyde
elleriniz altındaki milklerinizden ortaklarınız bulunur da onlarla
siz müsâvî olur, kendilerinizi saydığınız gibi onları sayar mısınız?
İşte akledecek2 bir kavim için âyetleri böyle ayırt ediyoruz (28).
Fakat zulmedenler hiçbir ilimsiz [3819] hevâlarına uydular, artık
Allah’ın şaşırttığını3 kim yola getirebilir? 4 Onlara yardımcılardan
eser de yoktur (29). O hâlde yüzünü dine bir hanif olarak tut: O Allah
fıtratına ki insanları onun üzerine yaratmıştır, Allah yaratışına bedel
bulunmaz, doğru sâbit din odur, velâkin nâsın ekserîsi bilmezler (30).
Başkasından geçerek hep O’na gönül verin ve O’na korunun ve namaza
devam edin de müşriklerden olmayın (31). Onlardan ki dinlerini ayırıp
öbek öbek olmuşlardır, her hizib kendilerindekine güvenmektedir (32).
Bununla beraber insanlara bir keder dokunduğu vakit her şeyden
geçerek Rablerine yalvarır, dua ederler; sonra tarafından bir rahmet
tattırıverdiği vakit de bakarsın onlardan bir kısmı tutar O Rablerine
şirk5 koşarlar (33) ki kendilerine verdiğimiz nimete küfran etsinler,
haydi6 zevk edin bakalım yarın bileceksiniz (34). Yoksa Biz onlara bir
ferman indirmişiz de ona şirk koşmalarını o mu söylüyor? (35). Bir
de Biz insanlara bir rahmet tattırdığımız vakit ona güveniyorlar da
ellerinin takdim ettiği bir sebeple başlarına bir fenalık gelirse her ümidi
kesiveriyorlar (36). Görmediler de mi? Allah dilediğine rızkı serer hem
de sıkar, şüphesiz bunda iman edecek bir kavim için âyetler vardır (37).
O hâlde yakınlığı olana da hakkını ver, miskine de yolcuya da, Allah
yüzünü murad edenler için o daha hayırlıdır, felah bulanlar da işte
onlardır (38). Nâsın mallarında nemalansın diye verdiğiniz ribâ (faiz)
Allah yanında nemalanmaz. Allah yüzünü murad ederek verdiğiniz
1

1
2
3
4
5
6

H ve F: “kendilerinizden”.
B: “ekledikçe”.
F, M ve B: “şaşırdığını”.
H ve F +“Ve”.
B: “şerîk”.
B: “haydin”.
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zekât ise katlayanlar işte onlardır (39). Allah O’dur ki sizi yarattı,
sonra da size rızık verdi, sonra sizi öldürür, sonra sizi diriltir, hiç sizin
şerîklerinizden bunlardan birini yapacak var mı? Çok münezzeh ve
çok yüksektir O Sübhân onların şirkinden (40).
{ إﻟﺦ...ﻜ ْﻢ
ُ ﻜ ْﻢ َﻣﺜَ ًﻼ ِﻣ ْﻦ اَ ْﻧ ُﻔ ِﺴ
ُ َب ﻟ
َ O sizlere nefislerinizden bir temsil
َ }ﺿ َﺮ
yapmıştır. A Bu temsil şirkin butlânını bedâhetle göstermek içindir.
Yani bir mâlike milkinden şerîk farz [3820] etmek tenakuzdur, bâtıldır.
Bunu nefislerinizden bir pay biçerek bi’z-zarûre anlayabilirsiniz; hiç
sizin köleniz, uşağınız, hayvanınız haşadınız1 gibi elleriniz altında
milkiniz olan şeyler, Allah’ın size bahşettiği milkinizde sizin şerîkiniz,
denginiz olur da memlük mâlikine müsâvî olabilir mi? Olamaz değil
mi? Hâlbuki sizin milkleriniz Allah’ın vergisi, mâlikiyetiniz arazî ve
gelip geçicidir. Bütün mevcûdât kendisinin îcâden milki olan Allah
teâlâ’nın ise mâlikiyeti lâyezâl, milkinden çıkmak muhaldir. Allah teâlâ
bu hakikatleri böyle ayırt edip anlatmıştır. İmdi sizin milkinizden size
şerîk olamazken Allah teâlâ’nın milkinden mahlûkātından, kullarından
kendisine şerîk nasıl olabilir?
{ }ﺑَﻞFakat {ﻳﻦ ﻇَﻠ َ ُﻤ ٓﻮﺍ اَ ْﻫ َﻮٓﺍءَ ُﻫ ْﻢ ﺑِﻐَ ْﻴﺮِ ِﻋ ْﻠ ٍﻢ
َ  }اﺗَّﺒَﻊَ اﻟ َّ ۪ﺬo zulmedenler, yani o
haksızlığı yapıp Allah’a şirk koşanlar hiçbir ilimsiz hevâlarına tâbi‘
oldular.
“Hevâ” nefsin şehevâta meyli demektir ki “keyif” dahi tâbir olunur.
Burada  ﺑِﻐَ ْﻴﺮِ ِﻋ ْﻠ ٍﻢkaydından anlaşılıyor ki hevâ iki kısımdır: Birisi ilme
muvâfık olan, birisi de olmayandır. İlme muvâfık olan hevâ, nazar-ı
hakta fıtrat gayesine mutâbık olan meyillerdir. Zira şehvetlerin yaratılışı
da boşuna değil, onlar insanları hilkatlerinin gayesine erdirmek için
taraf-ı ilâhîden birer sâik ve dâ‘iyedir. Ancak şeytânî olan zekâ-yı beşer
onu gayesinden çevirerek ilmin zıddına olarak mücerred zevk için boşuna
da israf eder. Meselâ iffet ve tenasül niyetiyle nikâh arzusu gāye-i fıtrata
muvâfık ve binâen‘aleyh ilme mutâbık bir meyildir. Zina ve sifah meyli
1

M ve B: “haşerâtınız”.
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ise ilme muhalif mücerred bir hevâdır. Ekseriya da hevâ böyle şeye ıtlak
olunur. Ve işte müşrikler bir şey bildiklerinden dolayı değil, ilme uymayan
hevâları ardında koştuklarından dolayı kendilerini hevesâta esir ederek
haksızlıkla zulümkârlıkla şirke saptılar, mâliki milkine ortak etmek, müsâvî
tutmak haksızlığıyla Allah’a milkinden, mahlûkātından şerîkler [3821]
uydurarak onlara taptılar, onları kendilerinin mâliki imiş gibi tuttular da
hürriyetlerini onlara verdiler. {ُاﻪﻠﻟ
ّٰ ﺿ َّﻞ
َ َ }ﻓَﻤَ ْﻦ ﻳ َ ْﻬ ۪ﺪي َﻣ ْﻦ اArtık Allah’ın şaşırdığını
kim yola getirir? A Önce hevâlarına ittibâ‘ kendi fiilleri olarak gösterilmiş,
kendilerine nisbet olunmuş iken, burada idlâl Allah’a isnad edilmiştir.
Çünkü onlarda o hevâları yaratan Allah teâlâ olduğu gibi, arzularına göre
dalâli, şaşkınlığı halk eden de O’dur. Bu idlâl de hatm ve tab‘ mertebesine
gelmiş bulunursa hiçbir vechile hidâyet ihtimâli kalmaz.
Şu hâlde burada “idlâl”den murad dalâl-i hatm demek olur (Sûre-i
ِ َ }و َﻣﺎ ﻟ َﻬ ْﻢ ِﻣﻦ ﻧ
Bakara’da اﻪﻠﻟُ َﻋﻠٰﻰ ﻗُﻠُﻮﺑِﻬِ ْﻢ
ّٰ َ[ َﺧﺘَﻢel-Bakara 2/7] bak). {ﺎﺻ ۪ﺮ َﻦ
ْ ُ َ Onlara
yardımcılardan eser de yoktur A yola gelmesi ihtimâli kalmamış olan o
zâlimleri ne dünyada o şaşkınlığından ne de âhirette onun muktezâsı olan
azabdan kurtaracak hiçbir yardımcı da yoktur. Yani o taptıkları şeylerin
kendilerine hiçbir fâidesi olmayacaktır. { }ﻓَـO hâlde A yani şirk öyle bâtıl,
mâlike milkinde yine milkinden şerîk farz etmek gibi nefislerinizde tecviz
edemeyeceğiniz bir tenakuz, büyük bir haksızlık, Allah’ın tafsil ettiği
âyetlere ilim fıtratına muhalif bir hevâ-yı dalâl ve sonunda kurtuluş da
ِ َ  }اَﻗِﻢ وﺟﻬsen yüzünü dine hanîf olarak tut.
muhal olunca {ﻴﻔﺎ
ً ﻠﺪﻳ ِﻦ َﺣ ۪ﻨ
َ ْ َ ْ
ّ۪ ﻚ ﻟ
“Hanîf” “hanef ” masdarından1 bir sıfattır. Asl-ı lügatta “hanef ”
ise2 dalâlden istikāmete, çarpıklıktan doğruluğa meyildir. Nitekim
doğruluktan eğriliğe, haktan nâhakka meyletmeye cim ile “cenef ”
denilir. Şu halde “hanîf ”in asıl mefhûmu eğriliği bırakıp doğrusuna
giden demektir. Bu mefhum ile örfte İbrâhim milletine isim olmuştur
ki başka dinlerden, bâtıl mâbudlardan çekinip yalnız bir Allah’a eğilen
ِ ِ
muvahhid demektir. ﻴﻦ ﺑ ِ ۪ﻪ
َ [ ُﺣﻨَﻔَٓﺎءَ ّٰﻪﻠﻟ ﻏَ ْﻴ َﺮ ُﻣ ْﺸﺮِ ۪ﻛel-Hac 22/32]

1
2

B: “maddesinden”.
B +“de”.
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[3822] Demek ki burada “hanîfen” ötedeki şirkin, bi-gayr-i ilmin

hevâya ittibâ‘ın tam zıddı olan meyl-i hakkı, istikāmeti, tevhîdi ifade
etmektedir. Ve mâna şu olur: Sen yüzünü dine öyle tut, öyle tam yönel
ki o eğriliklerden, o bozuk hevâlardan, bâtıl meyillerden sakınıp yalnız
hakka meylederek dosdoğru {ِاﻪﻠﻟ
ّٰ ت
َ  }ﻓِ ْﻄ َﺮAllah fıtratına A dini veya hanifliği
îzahtır. Yani fıtrat olan Allah dinine, Allah’ın o fıtratına, o yaratışına sarıl
{ﺎس َﻋﻠ َ ْﻴﻬَﺎ
َ َّ  }اﻟ َّ۪ﺘﻲ ﻓَﻄ َﺮَ اﻟﻨki insanları onun üzerine yaratmıştır. A Hepsi fıtrat
mîsâkında ﺖ ﺑ ِ َﺮﺑِّﻜُ ْﻢ
ُ [ اَﻟ َْﺴel-A râf 7/172] hitâbına “belâ” demiştir. İnsan
olarak yaratılmayı kabul etmekle Yaratan’ın rubûbiyetine şâhid olmaya
ahid vermiştir. Fıtratın fâtırına delâleti tabîî olduğu için her insanın
fıtratında, nefsine şuurunun mebde’inde, vicdânının derinliğinde bir
hak duygusu, ma‘rifetullah gizlidir. Onun içindir ki başlarının son
derece sıkıldığı ıztırar zamanlarında anûd kâfirler bile derinden derine
ِ
yaratana bir ilticâ hissi duyarlar; nitekim  دَ َﻋ ْﻮﺍ َرﺑ َّ ُﻬ ْﻢ1ﺿ ٌّﺮ
ُ ﺎس
َّ [ َوﺍذَا َﻣer-Rûm
َ َّ ﺲ اﻟﻨ
30/33] âyetiyle bu2 ihtar olunacaktır.

ت
َ “ ﻓِ ْﻄ َﺮFıtrat” kelimesi hakkında yukarılarda bazı îzâhât geçmişti.
Burada da şunu ihtar edelim ki “fıtrat”, ilk yaratmak demek olan َ’ﻓَﻄ َﺮdan
masdar binâ-i nev‘ olarak yaratılışın ilk tarz ve hey’etini ifade eder.
Burada ﺎس َﻋﻠ َ ْﻴﻬَﺎ
َ َّ  اﻟﻨkaydından da anlaşıldığına göre murad her ferdin
kendine mahsus olan fıtrat-ı cüz’iyesi değil, bütün insanların insan olmak
haysiyetiyle yaratılışlarında esas olan ve hepsinde müşterek bulunan
fıtrat-ı külliyedir. Hâricî tesir ve kesb ü âdet gibi derece-i sâniyede vâki‘
olan avârızından kat‘-ı nazarla mülâhaza olunması lâzım gelen fıtrat-ı
ûlâ ve fıtrat-ı asliye dahi denilen asıl fıtrattır: İnsan  ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻧﻪ إﻧﺴﺎنtabiatı.
Meselâ insanın fıtratında iki gözü bulunması asıldır. Bununla beraber
anadan a‘mâ doğanlar3 da bulunabilir. Fakat bu umûmiyetle insanların
üzerine [3823] yaratıldığı fıtrat-ı asliye ve tabî‘at-i nev‘iye değil, derece-i
sâniyede arazî olarak mülâhaza edilecek bir hilkat-i cüz’iye ve fer‘iyedir
ki, insan hakikati onsuz da tahakkuk eder. Ferdin hilkat-i cüz’iyesinde
1
2
3

H ve F -“”ﺿﺮ.
B: “buna”.
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herhangi bir sebeple eksiklik bulunabilirse de, asıl fıtrat sahih ve sâlimdir.
Meselâ gözün fıtratı Hakk’ın âyâtını görmektir. İyi görmeyen bir göz
arazî bir sebeple hasta demektir.
Bunun gibi bütün a‘zânın hilkatinde esas olan bir fıtrat vardır ki ona
o a‘zânın menfaati: vazifesi, fonksiyonu, fizyolojisi yahut garîzesi tâbir
olunur. İnsan nefsinin bütün meyillerinde böyle yaratılış hikmetine
doğru esaslı bir garîze vardır ki ona da fıtrat denilir. Ve1 fıtrat hep hakk
u hayra müteveccih bir istikāmet tâkip eder. Meselâ insanın acıkması ve
yemeye içmeye meyli yaşamak için kendisine lâzım veya nâfi‘ veya evlâ
olanı almak hikmeti içindir. Yoksa zehir yutmak veya kuru bir zevk için
israf ile midesini bozmak için değildir. O vakit fıtrat bozulmuş, dalâle
düşülmüş olur. İnsanın, insan rûh ve zekâsının asl-ı fıtratı da hakkı
tanımak ve hak yaratanından başkasına kul olmamak içindir. İnsana rûh
yanlış duysun, Şeytan’a uysun diye değil; hak ve hayrını duysun, mebde’
ve me‘âdını ve ona karşı vazifesini bilsin diye nefholunmuştur. Nitekim
fıtrat üzere giden veya fıtrata yakın olan sâfî rûhlar yalanı, eğriliği bilmez,
eğrilik meyli sonradan arazî olarak iktisab olunur bir azmanlıktır.
ِ  اﻟﻨﱠﺎس َﻣ َﻌ ِﺎد ُن َﻛﻤ َﻌ ِﺎد ِن اﻟ ﱠﺬ َﻫhadîs-i şerîfi2 ile anlatıldığı üzere
Hâsılı ﺐ َواﻟْ ِﻔﻀ ِﱠﺔ
َ
ُ
insanlar altın ve gümüş madenleri gibi maden maden muhtelif hilkat ve
seciyelerde bulunabilirlerse de asıl insanlık fıtratı, insan tabiatı3 nokta-i
nazarından hepsi birdir. Benî Âdemdir. İnsanın insan olmak haysiyetiyle
4
asıl fıtratı fâtırına inkıyad ﺖ ا ْﻟ ِﺠ َّﻦ َو ْﺍﻻِ ْﻧ َﺲ اِ َّﻻ ﻟِﻴَ ْﻌ ُﺒ ُﺪو ِن
ُ [ َو َﻣﺎ َﺧﻠ َ ْﻘez-Zâriyât 51/56]
buyurulduğu vechile yaratan Allah’a ubûdiyettir. Dinsizlik fıtrata
muhalif bir dalâl olduğu gibi Allah’tan başkasına tapmak da öyledir.
ِ
Fıtrat dini, Allah dini hanîflik, İslâm’dır. [3824] اﻻِ ْﺳ َﻼ ُم
ْ ِاﻪﻠﻟ
ّٰ ﻳﻦ ِﻋ ْﻨ َﺪ
َ اﻟﺪ
ّ ۪ ا َّن
ِ
ِ َوﻟ َُﻪ ٓ اَﺳﻠ َ َﻢ َﻣﻦ ﻓِﻲ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
ِ ﺍﻻ َْر
[Âl-i İmrân 3/19], ﻮن
ْ ﺍت َو
َ ﻫﺎ َوﺍﻟ َْﻴﻪِ ﻳُ ْﺮ َﺟ ُﻌ
ً ﻋﺎ َوﻛَ ْﺮ
ً ض ﻃ َْﻮ
ْ
َّ
ْ
1
2

3
4

B -“Ve”.
Müslim, Birr, 160. Krş. Buhârî, Enbiyâ, 21:
 ﻓﻤﺎ، واﻷرواح ﺟﻨﻮد ﳎﻨﺪة، ﺧﻴﺎرﻫﻢ ﰲ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﺧﻴﺎرﻫﻢ ﰲ اﻹﺳﻼم إذا ﻓﻘﻬﻮا، اﻟﻨﺎس ﻣﻌﺎدن ﻛﻤﻌﺎدن اﻟﻔﻀﺔ واﻟﺬﻫﺐ:ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة ﲝﺪﻳﺚ ﻳﺮﻓﻌﻪ ﻗﺎل
. وﻣﺎ ﺗﻨﺎﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ اﺧﺘﻠﻒ،ﺗﻌﺎرف ﻣﻨﻬﺎ اﺋﺘﻠﻒ
B +“insan”.
“Ve Ben, cinn ü insi ancak Bana kulluk etsinler diye yarattım.”
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[Âl-i İmrân 3/83] Binâen‘aleyh din husûsu hevâlara göre değil, Allah’ın
birliğiyle insanlık vahdeti üzerine yürümelidir. Müfessirînin çoğu fıtratı,
hakkı kabul ve idrak kābiliyeti diye, fıtrata sarılmayı da mûcebince amel
ile tefsir etmişlerdir.
Hazret-i Enes radıyallahu anh’tan rivayet olunan bir hadiste ِاﻪﻠﻟ
ّٰ ت
َ َﻓِ ْﻄﺮ
1
 دﻳﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ،ﺎس َﻋﻠ َ ْﻴﻬَﺎ
َ َّ  اﻟ َّ۪ﺘﻲ ﻓَﻄ ََﺮ اﻟﻨbuyurulmuştur. Ebû Hüreyre’den rivayet
ٍ ُﻣﺎ ِﻣﻦ ﻣﻮﻟ
olunan bir hadîs-i şerîfte de buyurulmuştur ki ،ﻮد ﻳُﻮﻟَ ُﺪ إِﱠﻻ َﻋﻠَﻰ اﻟْ ِﻔﻄَْﺮِة
َْ ْ َ

ِ ِ
ِ
ِِ
ِ  َﻛﻤﺎ ﺗـُْﻨﺘﺞ اﻟْﺒَ ِﻬ،ﺼﺮاﻧِِﻪ وﻳُﻤ ﱢﺠﺴﺎﻧِِﻪ
ُ َ
َ ﻴﻤﺔُ ﺑَﻬ
َ
َ َﻫ ْﻞ ﺗُﺤ ﱡﺴﻮ َن ﻓ َﻴﻬﺎ ﻣ ْﻦ َﺟ ْﺪ َﻋﺎء،َﻴﻤﺔً َﺟ ْﻤ َﻌﺎء
َ َ َ َ ﻓَﺄَﺑـََﻮاﻩُ ﻳـَُﻬ ﱢﻮَداﻧﻪ َوﻳـُﻨَ ﱢ

“her doğan fıtrat üzere doğar. Öyle iken ebeveynidir ki onu Yahudîleştirir
veya Nasrânîleştirir veya Mecûsîleştirir. Nitekim behîme derli toplu
bir behîme yavrular, içlerinde bir inenmiş görür müsünüz?”2 Demek
ki asl-ı fıtrat tam ve sâlimdir, burnu kulağı sonradan kesilir. Maddeten
böyle olduğu gibi mânen ve ahlâken de böyledir. Fıtratın bu selâmeti
şuur sahasında ve ictimâ‘î şerâitle terbiye muhîtinde, âdetlerin cereyânı
içinde ya bozulur veya güzel bir inkişaf ile kemâlini bulur. Âhiret de bu
iki neticenin birine göre olur.
Bu vechile dinin iki kaynağı vardır: Biri fıtrat, biri kesb. Fıtrat
sırf ilâhîdir. Bir sevk-i haktır. Allah’ın emrini yerine getirerek Allah’a
ermek için hep hakka doğru bir insiyak ifade eder. Kesb, enfüsî ve
âfakī muhtelif şerâit içinde hissin teheyyücleri, zihnin tefekkürleriyle
alâkadar olduğundan fıtratın istikāmetine muhalif hevâlara, zararlara,
haksızlıklara, isyan ve şirke sürükleyebilir3. Bundan koruyacak olan ise
dindir. Bunun için buyuruluyor ki: Dine hanif olarak yüz tut, Allah’ın
َ Allah’ın yaratmasını değiştiren yok, yahut
fıtratına sarıl {ِاﻪﻠﻟ
ّٰ }ﻻ ﺗ َ ْﺒ ۪ﺪﻳ َﻞ ﻟ ِ َﺨ ْﻠ ِﻖ
Allah yaratışına bedel bulunmaz. A Bu cümle inşâ veya ihbar olarak birkaç
mânâya muhtemildir: Yani Allah’ın esas yaratışı olan fıtratı muktezâsı
hilâfına giderek bozmaya, [3825] değiştirmeye kalkışmayın, çünkü
1
2

3

Süyûtî, ed-Dürrü’l-mensûr, VI, 493.
Buhârî, Cenâiz, 78; Müslim, Kader, 22:
 ﻛﻤﺎ، أو ﳝﺠﺴﺎﻧﻪ، أو ﻳﻨﺼﺮاﻧﻪ، ﻓﺄﺑﻮاﻩ ﻳﻬﻮداﻧﻪ، »ﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﻟﻮد إﻻ ﻳﻮﻟﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻄﺮة: ﻗﺎل اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:ﻓﺈن أﺑﺎ ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻛﺎن ﳛﺪث
. »ﻓﻄﺮت اﷲ اﻟﱵ ﻓﻄﺮ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎ« اﻵﻳﺔ: ﻫﻞ ﲢﺴﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻋﺎء؟« ﰒ ﻳﻘﻮل أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ،ﺗﻨﺘﺞ اﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﻴﻤﺔ ﲨﻌﺎء
H: “sürüklenebilir”; F: “sürüklebilir”.
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Allah’ın yaratışına bedel bulunmaz, zâyi‘ ettiğiniz bir kābiliyeti hiçbir
sanatla yerine koyamazsınız. Yahut Allah’ın yarattığı fıtratın hilâfına din
uydurmaya, ahkâm vaz‘ etmeye kalkışmayın. Siz meselâ erkeği dişi, dişiyi
erkek yapamazsınız. Yahut Allah’ın halkını başkalarına isnad etmeye,
başkalarını hâlık yerine koyup da şirk koşmaya, Allah’ın hükmünden
çıkmaya çalışmayın, çünkü Allah’ın yarattığı milki sizin milkleriniz gibi
tebdil olunmaz. Din, fıtratı değiştirmek için değil, fıtrattaki umûmî
selâmeti inkişaf ettirmek içindir. {ﻳﻦ ا ْﻟﻘَ ّ ِﻴ ُﻢ
َ ِ  } ٰذﻟİşte doğru pâyidar din
ّ۪ ﻚ
ُ اﻟﺪ
odur. Yani eğriliklerden sakınıp umum insanların üzerine yaratılmış
ِ َّ }و ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اَכْﺜَ َﺮ اﻟﻨ
olduğu fıtratı istikāmetle tâkip etmektir {ﻮن
َ ﺎس َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ
َ
velâkin insanların ekserîsi bilmezler A de çarpık giderler, dini fıtratta
değil, âdette ararlar veya hevâlarına uyar, Allah’ın halkını değiştirmeye
ِ
kalkarlar. {ﻴﻦ اِﻟ َْﻴﻪ
َ ۪}ﻣ ۪ﻨﻴﺒ
ُ A “Hanîfen” gibi hâl olarak oraya merbuttur. اَﻗ ْﻢ
Emrinin âm olarak herkese hitab olduğuna ve cemaatin1 lüzumuna
işaret olmak üzere burada cemi‘ sîgası getirilmiştir. Yani her biriniz Allah
fıtratına, o tevhîde öyle sarılın ki hepiniz tevbe ve ihlâs2 ile Allah’a rücû‘
ve dehâlet ederek, {ﻮه
َ hem O’ndan korkun {َ اﻟﺼﻠٰﻮ
َ namazı
ُ }وﺍﺗ َّ ُﻘ
ُ }وﺍ َ ۪ﻗ
َّ ﻴﻤﻮﺍ
3
ِ
güzel kılın {ﻴﻦ
ُ َ }و َﻻ ﺗ
َ ve müşriklerden olmayın -amellerinizi
َ ﻜﻮﻧُﻮﺍ ﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺸﺮِ ۪ﻛ
yalnız Allah için yapın, açık veya gizli bir şirk karıştırmayın- A burada
hanîfliğin tam zıddı olarak4 müşriklik yalnız meşhur mânasıyla şirk-i
celîden ibaret zannedilmeyip celî, hafî şirkin her türlüsünden ihtiraz
edilmek için bedel tarîkiyle îzah olunarak şöyle buyuruluyor: [3826]
5
ِ
{ﻳﻦ ﻓَﺮَّﻗُﻮﺍ ۪دﻳﻨَ ُﻬ ْﻢ َوﻛَﺎﻧُﻮﺍ ِﺷﻴَ ًﻌﺎ
َ  }ﻣ َﻦ اﻟ َّ۪ﺬOnlardan ki dinlerini ayırdılar da şî‘a şî‘a,
öbek öbek oldular A yani umûmî fıtratı kavrayacak açık bir rûh ve geniş
bir hak vicdânı ile hareket etmeyip her biri kendi husûsiyetine, kendi
çıkarına, dar kafasıyla kendi kuruntusuna göre bir hevâ ile dinini ayırıp
ٍ }ﻛُ ُّﻞ ِﺣ ْﺰ
ayrı bir başbuğ arkasına düşerek şî‘a şî‘a, fırka fırka olmuşlar ب ﺑِﻤَﺎ
{ﻮن
َ  ﻟ َ َﺪ ْﻳﻬِ ْﻢ ﻓَﺮِ ُﺣher bölük kendilerindekine güvenmektedirler. A Fıtrattan
1
2
3
4
5

B: “cem iyyetin”.
B: “ıslah”.
H ve F: “”ﺗﻜﻮﻧﻦ.
B: “olan”.
H ve F: “onlardır”.
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ayrılıp taassub ile hakkı gözetmemektedirler. Hâlbuki َﻣﺎ ِﻋ ْﻨ َﺪﻛُ ْﻢ ﻳ َ ْﻨﻔَ ُﺪ َو َﻣﺎ
ِ
اﻪﻠﻟِ ﺑَﺎق
[en-Nahl 16/96]. Bu noktada insanların üzerine yaratılmış
ّٰ ’ﻋ ْﻨ َﺪdır
olduğu fıtratın başka değil, yalnız1 Allah’a yalvarmak olduğunu
göstermek için buyuruluyor ki:
ِ Bununla beraber insanlara bir sıkıntı dokunduğu
{ﺿ ٌّﺮ
ُ ﺎس
َ
َّ }وﺍذَا َﻣ
َ َّ ﺲ اﻟﻨ
ِ
ِ
۪
۪ﻴﺒ
vakit {ﻴﻦ اﻟ َْﻴﻪ
 }دَ َﻋ ْﻮﺍ رَﺑَّﻬُ ْﻢ ُﻣﻨbütün o güvendiklerinden ve her şeyden geçip
َ
yalnız yaratan Rablerine gönül vererek hep O’na yalvarırlar A nitekim
Çanakkale, Sakarya, Afyon muharebeleri sırasında biz Türkler hep böyle
olmuştuk. Demek ki fıtrat dini sade Allah dinidir. Her zaman pâyidar
dîn-i kayyim yalnız odur. {ً  ِﻣ ْﻨﻪُ رَ ْﺣﻤَﺔ2 }ﺛُﻢَّ اِذَٓا اَذَاﻗَﻬُ ْﻢBöyle iken sonra O,
onlara tarafından bir rahmet tattırıverince: O sıkıntıyı açıp bir nimet
ihsan ediverince de {ﻮن
َ ُ }اِذَا ﻓَ ۪ﺮ ٌﻖ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ ﺑ ِ َﺮﺑِّﻬِ ْﻢ ﻳُ ْﺸﺮِﻛne bakarsın, içlerinden
bir kısmı o Rablerine şirk koşuyorlardır. A Şükredecek yerde tutarlar
da bu, şundan oldu bundan oldu, benden oldu senden oldu diyerek
ِ
Allah’ın lütfunu başkalarına isnad etmeye kalkarlar {ﺎﻫﻢ
ُ َ}ﻟﻴَ ْﻜ ُﻔ ُﺮوﺍ ﺑ ِ َﻤٓﺎ ٰاﺗ َ ْﻴﻨ
ki kendilerine verdiğimiz nimeti küfran ile, nankörlükle karşılamak için
{ }ﻓَﺘَ َﻤﺘ َّ ُﻌﻮﺍhaydin yaşayın, zevk edin bakalım {ﻮن
َ ف ﺗ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ
َ [ }ﻓَ َﺴ ْﻮ3827] yarın
bileceksiniz. {َﺎﻧﺎ
ً  }اَ ْم اَ ْﻧﺰَ ْﻟﻨَﺎ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ُﺳ ْﻠﻄYoksa Biz onlara bir ferman indirmişiz
3
de {ﻮن
َ ُ }ﻓَ ُﻬ َﻮ ﻳَﺘَﻜَﻠ َُّﻢ ﺑ ِ َﻤﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﺑ ِ ۪ﻪ ﻳُ ْﺸﺮِﻛO’na şirk koşmalarının cevâzını o mu
söylüyor? A Hayır, öyle bir kitap ve burhan indirilmemiştir. Lâkin onlar
yukarıda söylendiği vechile bi-gayr-i ilmin hevâları ardında gitmişler,
keyiflerine hoş gelene veya gözlerinin korktuğuna perestiş etmişlerdir.
Âlemde esbâb yok değildir. Fakat hâkimiyet esbâbın değil, Allah’ındır.
Allah izin vermeyince hiçbir sebeple bir yaprak bile oynamaz. Böyle
olduğunu fıtrat bilir, onun için sıkıştığı zaman Allah’a yalvarır. }و ِﺍذَٓا
َ
ِ
ِ
{ً ﺎس رَ ْﺣﻤَﺔ
َ َّ  اَذ َ ْﻗﻨَﺎ اﻟﻨBir de Biz insanlara bir rahmet tattırdık mı {}ﻓَﺮ ُﺣﻮﺍ ﺑﻬَﺎ
ona güvenirler A şımarırlar. Gerçi ﻚ ﻓَ ْﻠﻴَ ْﻔ َﺮ ُﺣﻮﺍ
َ ِ اﻪﻠﻟِ َوﺑ ِ َﺮ ْﺣ َﻤ ِﺘ ۪ﻪ ﻓَ ِﺒ ٰﺬﻟ
ّٰ [ ﻗُ ْﻞ ﺑِﻔَ ْﻀ ِﻞYûnus
10/66] buyurulduğu üzere Allah’ın fazl u rahmetiyle sevinmek memnû‘
1
2
3

B: “ancak”.
B: “”اذﻗﻨﺎﻫﻢ.
H ve F -“”ﺑﻪ.
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değil, belki me’mûrun bihtir. Fakat o ferahtan maksad mün‘imi tanıyarak
hamd ü şükrünü bilmek mânasına ferahtır. Burada ise mün‘imi hesâba
almayıp sade nimete güvenerek şımarıp hevâlarına uyan kimselerin hâli
beyan buyuruluyor ki bunlar ibadet ederlerse bile dünya menfaati için
ِ
ederler ve sırf nimete güvendikleri için {ﺖ اَ ْﻳ ۪ﺪﻳﻬِ ْﻢ
ْ }وﺍ ْن ﺗُ ِﺼ ْﺒ ُﻬ ْﻢ َﺳ ّ ِﻴﺌَﺔٌ ﺑ ِ َﻤﺎ ﻗَﺪَّ َﻣ
َ
ellerinin takdim ettiği sebeplerden birisiyle de başlarına bir fenalık
gelirse {ﻮن
َ ُ  }اِذَا ُﻫ ْﻢ ﻳ َ ْﻘﻨَﻄderhâl me’yus olur, Allah’ın rahmetinden büsbütün
ümidi kesiverirler. A Çünkü nazarları bâkī olan Allah’a değil, fânîyedir.
Bir hadîs-i şerîfte buyurulmuştur ki: “Mü’min taze ekine benzer,
rüzgâr estikçe yatar yine kalkar. Kâfir çam ağacına benzer, rüzgâr estikçe
gürler fakat bir kere yıkılınca artık kalkamaz.”1 Bunlar neye öyle nimete
ِ
güveniyorlar {ﺎء َو َ ْﻘ ِﺪ ُر
 }اوﻟ َﻢ ﻳﺮوﺍ ان اﻪﻠﻟ ﻳﺒﺴﻂya görmüyorlar [3828]
ُ ٓاﻟﺮِ ْز َق ﻟ َﻤ ْﻦ ﻳ َ َﺸ
ّ ُ ُ ْ َ َ ّٰ َّ َ ْ َ َ ْ َ َ
mı da ki Allah rızkı dilediğine açıyor da sıkıyor da A bazı kimselere bol
bazılarına dar verir ve hatta bir kimseye de bazen genişlik ve bazen darlık
ٍ َ ﻚ َﻻٰﻳ
verir. {ﻮن
َ ِ  }اِ َّن ۪ﻓﻲ ٰذﻟŞüphe yok ki bunda iman edecek bir
َ ﺎت ﻟ ِ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨ
kavim için çok âyetler var A bunu görenler ne nimete2 güvenirler, ne de
ümidi keserler, bollukta da darlıkta da Allah’a imanlarını tam tutarlar.
Bunun üzerine dinin amelî tezahürü hulâsa edilerek buyruluyor ki:
ِ  }ﻓَﺎO hâlde, yani dine hanîf olarak yüz tutup Allah fıtratına
{ٰت ذَا ا ْﻟ ُﻘ ْﺮ ٰﺑﻰ َﺣﻘَّ ُﻪ
ِ ۪اﻟﺴﺒ
sarıl da A yakınlığı olana da hakkını ver {ﻴﻞ
َ }وﺍ ْﻟ ِﻤ ْﺴ ۪ﻜ
َ miskine de
ْ ﻴﻦ َو
َّ ﺍﺑ َﻦ
yolcuya da. A Hak dininin, doğruluğunun muktezâsı böyle uzak yakın
demeyip hakkı yerine koymaktır. Kimsenin hakkını yemedikten mâ‘adâ
kim olursa olsun muhtaç olanlara mümkin olan mu‘âveneti yapmak;
infak, tasadduk vesâir envâ‘-ı birr ü hayrdan biriyle bakmaktır. Muhtaç
olan akrabanın insanda bir hakkı olacağı gibi geçimsiz kalmış bir
bîçârenin, yolda kalmış bir seyyahın bütün cemiyette bir hakkı vardır.
Binâen‘aleyh bunları gözetecek müesseseler yapılmalıdır. {ﻚ
َ ِ  } ٰذﻟBu A
ِ
bunlara hakkını vermek {اﻪﻠﻟ
ّٰ َون َو ْﺟﻪ
َ ﻳﻦ ﻳُ ۪ﺮ ُﺪ
َ  } َﺧ ْﻴ ٌﺮ ﻟﻠ َّ۪ﺬAllah yüzünü murad

1

2

Buhârî, Tevhîd, 31; Müslim, Sıfatü’l-Kıyâme, 58-59:
 ﻓﺈذا ﺳﻜﻨﺖ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﺗﺘﻬﺎ اﻟﺮﻳﺢ ﺗﻜﻔﺌﻬﺎ، ﻳﻔﻲء ورﻗﻪ، ﻣﺜﻞ اﳌﺆﻣﻦ ﻛﻤﺜﻞ ﺧﺎﻣﺔ اﻟﺰرع: أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل:ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ
. ﺣﱴ ﻳﻘﺼﻤﻬﺎ اﷲ إذا ﺷﺎء، ﺻﻤﺎء ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ، وﻣﺜﻞ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻛﻤﺜﻞ اﻷرزة، وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺆﻣﻦ ﻳﻜﻔﺄ ﺑﺎﻟﺒﻼء،اﻋﺘﺪﻟﺖ
B: “nimetlere”.
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edenler için -yani Allah’ın rızâsını arayanlar için- hayırlıdır. ﻚ ُﻫ ُﻢ
َ }وﺍُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ
َ
1
ِ
felah
bulacak
olanlar
işte
onlardır.
A
Allah
rızâsını
gözeterek
{ﻮن
ﺤ
ﻠ
ﻔ
ﻤ
ﻟ
ا
Ve
ْ
َ ُ ُْ
umûmî olsun husûsî olsun hakkını yerine koyanlardır.
ِ َّ }و َﻣٓﺎ ٰاﺗ َ ْﻴ ُﺘ ْﻢ ِﻣ ْﻦ رِ ًﺑﺎ ﻟ ِ َ ﺑُ َﻮ ۬ﺍ ۪ ٓ اَ ْﻣ َﻮﺍ ِل اﻟﻨ
{ﺎس
َ Halkın mallarında nemalansın diye
ْ
verdiğiniz ribâ A burada iki mâna beyan [3829] etmişlerdir. Bazıları
bundan murad, mâruf olan ribâ, yani faiz olduğunu söylemişlerdir ki
zâhir olan da budur. Nitekim Süddî bu âyetin Sakīf ’in ribâsı hakkında
nâzil olduğunu rivayet eylemiştir.2 Çünkü Sakīf ve Kureyş kabileleri
faizcilik ederlerdi. Buna göre demek olur ki ribâ, henüz men‘ edilmeden
evvel de zemmedilmiştir. Fakat diğer birçok müfessirîn burada “ribâ”
tâbirinin mecaz olup murad, ziyadesiyle karşılığı gözetilerek verilen
fazla hediyeler, atıyyeler olduğuna kāil olmuşlardır ki bu mâna İbn
Abbas’tan mervîdir.3 Buna göre fazlasıyla karşılığı gözetilerek verilen
hediyeler bir nevi faizciliğe teşbih olunarak zemmedilmiş olacağından
bi’l-iktizâ ribânın men‘inde daha beliğ olmuş olur. Nitekim mâruf
ribâ hakkında “yemek” tâbiri kullanılmıştır. Şu hâlde mâna şöyle olur:
Halkın mallarında ribâ gibi nemalanarak fazlasıyla karşılığını almak
için verdiğiniz atıyyeler, hediyeler {ِاﻪﻠﻟ
ّٰ  }ﻓَ َﻼ ﻳ َ ْﺮﺑُﻮﺍ ِﻋ ْﻨ َﺪAllah yanında
nemalanmaz, artmaz A ribânın Allah yanında hiçbir sevâbı olmadığı
gibi, halktan karşılığı ma‘a-ziyâdetin alınmak niyetiyle verilen hediyeler
de öyledir. Gerçi bu günah değildir, fakat sevâbı da yoktur. }و َﻣٓﺎ ٰاﺗ َ ْﻴﺘُ ْﻢ ِﻣ ْﻦ
َ
ٍ
{ِاﻪﻠﻟ
ﻪ
ﺟ
و
ون
ﺪ
ﺮ
ﺗ
ﻮ
ﻛ
ز
Allah
yüzünü,
Allah
rızâsını
murad
ederek
verdiğiniz
۪
ٰ
ّٰ َ ْ َ َ ُ ُ
َ
ِ
zekât ise {ﻮن
َ  }ﻓَﺎُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌişte kat kat katlayanlar onlardır. A ٍﻛَ َﻤﺜَ ِﻞ َﺣﺒَّﺔ
َ ﻚ ُﻫ ُﻢ ا ْﻟ ُﻤ ْﻀﻌ ُﻔ
ِ ﺎﻋ
ٓﺎء
ّٰ ﺖ َﺳ ْﺒﻊَ َﺳﻨَﺎﺑ ِ َﻞ ۪ ُﻛ ّ ِﻞ ُﺳ ْﻨ ُﺒﻠَﺔٍ ِﻣﺎﺋَﺔُ َﺣﺒَّﺔٍ ۜ َو
َ ُﺍﻪﻠﻟُ ﻳ
ْ َ[ اَ ْﻧﺒَﺘel-Bakara 2/261]
ُ ِ ﻀ
ُ َ َ ﻒ ﻟ َﻤ ْﻦ
1
2
3

H ve F: “Çünkü”.
Sa lebî, el-Keşf ve’l-beyân, XXI, 163; Zemahşerî, el-Keşşâf, III, 481:
. ﻧﺰﻟﺖ ﰲ ﺛﻘﻴﻒ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻄﻮن اﻟﺮﺑﺎ:وﻗﺎل اﻟﺴﺪي
Taberî, Câmiu’l-beyân, XX, 104. Krş. İbn Kuteybe, Garîbu’l-Kur’ân, s. 342:
ِ ﱠﺎس ﻓَﻼ ﻳـﺮﺑﻮ ِﻋْﻨ َﺪ
ِ »وﻣﺎ آﺗـَْﻴﺘُ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ِرﺑﺎ ﻟِﻴـَْﺮﺑـَُﻮ ِﰲ ْأﻣ َﻮ ِال اﻟﻨ
، ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻌﻄﻴﺔ، ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻨﺎس ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ:اﷲ« ﻗﺎل
ُ َْ
َ :ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﻮﻟﻪ
.ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻌﻄﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ
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Dîn-i tevhid hakkındaki bu emirlerden ve bu beyânâttan sonra
zât ve sıfât-ı ilâhiye hakkında türlü felsefelerle ihtilâfa düşülmeksizin
} Allah O’dur kiاَ ّٰﻪﻠﻟُ اﻟ َّ۪ﺬي{ Allah’ı tanıtmak için şöyle buyuruluyor:
َ } sizi yaratmıştır A yani Allah’ı tanımak için O’nun zâtı hakkındaﺧﻠَﻘَﻜُ ْﻢ{
]tefekküre dalmamalı, gayet açık olan ef‘âl ü âsârını, âlâ ve [3830
eltâfını düşünmelidir. Şüphesiz ki sizi yaratan var, işte O sizi yaratandır.
} sonra siziﺛُﻢَّ ﻳُ ۪ﻤﻴ ُﺘﻜُ ْﻢ{ } sonra size rızık vermekte, beslemektedirﺛُﻢَّ َر َزﻗَﻜُ ْﻢ{
}ﻫَ ْﻞ ِﻣ ْﻦ ُﺷﺮَﻛَٓﺎﺋِﻜُ ْﻢ َﻣ ْﻦ ﻳ َ ْﻔﻌَ ُﻞ ِﻣ ْﻦ ٰذﻟِﻜُ ْﻢ } sonra sizi yine diriltir.ﺛُﻢَّ ﻳُ ْﺤﻴ۪ ﻴﻜُ ْﻢ{ öldürür
ِ Hiç sizin şerîklerinizden bunlardan bir şey yapan var mı? A Yokﻣ ْﻦ َ ْ ٍء{
ﻮن{ olduğu şüphesiz.
}ﺳ ْﺒ َﺤﺎﻧَﻪُ َوﺗَﻌَﺎ ٰ َﻋﻤَّﺎ ُ ْ ﺮِﻛُ َ
ُ Münezzeh ve çok yüksektir O
Sübhân onların şirkinden.

ﻇ َﻬﺮ ا ْﻟ َﻔﺴﺎد ﻓِﻲ ا ْﻟﺒﺮِ وﺍ ْﻟﺒﺤﺮِ ﺑِﻤﺎ ﻛَﺴﺒﺖ اَﻳ ِﺪي اﻟﻨ َّ ِ ِ
ﺾ اﻟ َّ ۪ﺬي َﻋ ِﻤﻠُﻮﺍ ﻟ َﻌَﻠ َُّﻬ ْﻢ
َ ُ
ﺎس ﻟ ُﻴ ۪ﺬﻳ َﻘ ُﻬ ْﻢ ﺑ َ ْﻌ َ
ََ
َّ َ َْ َ َ َ ْ ْ

ﻒ ﻛَ َ ِ
اﻻ َْر ِ
ﺎن
ﻴﺮوﺍ ﻓِﻲ ْ
ﻳﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ۜ ﻛَ َ
ﺎﻧﻈ ُ ُﺮوﺍ ﻛَ ْﻴ َ
ﻳ َ ْﺮ ِﺟ ُﻌ َ
ض ﻓَ ْ
ﺎن َﻋﺎﻗﺒَﺔُ اﻟ َّ۪ﺬ َ
ﻮن ﴿ُ ﴾٤١ﻗ ْﻞ ۪ﺳ ُ
اَכْﺜَﺮﻫﻢ ﻣ ْﺸﺮِ ۪ﻛﻴﻦ ﴿ ﴾٤٢ﻓَﺎ َﻗِﻢ وﺟﻬ َ ِ
ﻠﺪﻳ ِﻦ ا ْﻟﻘَ ّ ِﻴ ِﻢ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻞ اَ ْن ﻳ َ ْﺄﺗ ِ َﻲ ﻳ َ ْﻮ ٌم َﻻ َﻣ َﺮد َّ ﻟ َُﻪ
ْ َ ْ َ
َ
ﻚ ﻟ ّ۪
ُُْ ُ
ﻮن ﴿ ﴾٤٣ﻣﻦ ﻛَﻔَﺮ ﻓَﻌﻠَﻴﻪِ ﻛُ ْﻔﺮه ۚ وﻣﻦ ﻋ ِﻤ َﻞ ِ
ِﻣﻦ ّٰ ِ
ِ
ون ۙ
ﺤﺎ ﻓَ ِﻼ َ ْﻧ ُﻔ ِﺴﻬِ ْﻢ ﻳ َ ْﻤﻬَ ُﺪ َ
ﺼﺪَّ ُﻋ َ
ﺻﺎﻟ ً
ُُ َ َ ْ َ
َ
َ ْ َ َ ْ
اﻪﻠﻟ ﻳ َ ْﻮ َﻣﺌ ٍﺬ ﻳ َ َّ
َ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ﺐ ا ْﻟﻜَﺎﻓِ ۪ﺮ َﻦ ﴿﴾٤٥
ي اﻟ َّ۪ﺬ َ
﴿ ﴾٤٤ﻟﻴَ ْﺠﺰِ َ
اﻟﺼﺎﻟ َﺤﺎت ﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻀﻠ ۪ﻪ ۜ اﻧ َّ ُﻪ َﻻ ﻳُﺤ ُّ
ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ َو َﻋﻤﻠُﻮﺍ َّ

ِ
ِ
و ِﻣﻦ ٰاﻳﺎﺗ ِ ۪ﻪ ٓ اَن ﻳﺮ ِﺳ َﻞ اﻟﺮِ ﺎح ﻣﺒ ِﺸﺮ ٍ ِ
ﻚ ﺑِﺎ َْﻣﺮِ ۪ه
ي ا ْﻟ ُﻔ ْﻠ ُ
ﺍت َوﻟ ُﻴ ۪ﺬﻳ َﻘﻜُ ْﻢ ﻣ ْﻦ َر ْﺣ َﻤ ِﺘ ۪ﻪ َوﻟﺘَ ْﺠﺮِ َ
َّ َ ُ َّ َ
َ ْ َ
ْ ُْ
ﻚ ُر ُﺳ ًﻼ اِﻟٰﻰ ﻗَ ْﻮ ِﻣﻬِ ْﻢ
ون ﴿َ ﴾٤٦وﻟَﻘَ ْﺪ اَ ْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠِ َ
َوﻟِﺘَ ْﺒﺘَ ُﻐﻮﺍ ِﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻀﻠِ ۪ﻪ َوﻟ َﻌَﻠَّﻜُ ْﻢ ﺗ َ ْﺸﻜُ ُﺮ َ
ِ
ِ
ﺎؤ۫ﻫ ْﻢ ﺑِﺎ ْﻟﺒَ ِﻴﻨَ ِ
ﻴﻦ ﴿﴾٤٧
ﺎن َﺣ ًّ
ﻳﻦ اَ ْﺟﺮَ ُﻣﻮﺍ ۜ َوﻛَ َ
ﺎت ﻓَ ْ
ﻘﺎ َﻋﻠ َ ْﻴﻨَﺎ ﻧ َ ْﺼ ُﺮ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ َ
ﺎﻧﺘَﻘَ ْﻤﻨَﺎ ﻣ َﻦ اﻟ َّ۪ﺬ َ
ﻓَ َﺠ ٓ ُ ُ
ّ

ﺎﺑﺎ ﻓَﻴﺒﺴﻄ ُ ُﻪ ﻓِﻲ اﻟﺴ َﻤ ٓ ِ
ﻔﺎ
اَ ّٰﻪﻠﻟُ اﻟ َّ ۪ﺬي ﻳﺮ ِﺳﻞ
ﺎء ﻛَ ْﻴ َ
ﺎء َو َ ْﺠﻌَﻠُ ُﻪ ﻛِ َﺴ ً
اﻟﺮِ َ َ
ﺎح ﻓَ ُﺘ ۪ﺜ ُ
َّ
ﻒ ﻳ َ َﺸٓ ُ
ﻴﺮ َﺳ َﺤ ً َ ْ ُ
ُْ ُ ّ

ﻓَﺘَﺮى ا ْﻟﻮ ْد َق ﻳ ْﺨﺮج ِﻣﻦ ِﺧ َﻼﻟ ِ ۪ﻪۚ ﻓَﺎِذَٓا اَﺻﺎب ﺑ ِ ۪ﻪ ﻣﻦ ﻳ َ َﺸٓﺎء ِﻣﻦ ِﻋﺒَ ِ
ون
ﺎد ۪ه ٓ اِذَا ُﻫ ْﻢ ﻳ َ ْﺴﺘَ ْﺒ ِﺸ ُﺮ َ
َ
ُ ْ
َ ْ
َ َ ُ ُ ْ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ﺎﻧﻈ ُ ْﺮ اِﻟٰٓﻰ ٰاﺛَﺎرِ
ﻴﻦ ﴿ ﴾٤٩ﻓَ ْ
﴿َ ﴾٤٨وﺍ ْن ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻞ اَ ْن ﻳُﻨَﺰَّ َل َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠِ ۪ﻪ ﻟ َُﻤ ْﺒﻠِ ۪ﺴ َ
رَﺣﻤَ ِ
ﻳﺮ
ﻒ ﻳُﻲـﺤِْ ْ
ض ﺑ َ ْﻌ َﺪ َﻣ ْﻮﺗِﻬَﺎ ۜ اِ َّن ٰذﻟ ِ َ
ﺖ ّٰ
اﻪﻠﻟِ ﻛَ ْﻴ َ
اﻻ َْر َ
ْ
ﻚ ﻟ َُﻤﻲـﺤِْ ا ْﻟﻤَ ْﻮ ٰﺗ ۚﻰ َو ُﻫﻮَ َﻋﻠٰﻰ ﻛُ ّ ِﻞ َﺷ ْﻲ ٍء ﻗَ ۪ﺪ ٌ
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ﻚ َﻻ ﺗُ ْﺴ ِﻤ ُﻊ
َ َّ ﴾ ﻓَﺎِﻧ٥١﴿ ون
ًّ ﺤﺎ ﻓَ َﺮﺍ َ ْو ُه ُﻣ ْﺼ َﻔ
َ ﺮﺍ ﻟَﻈَﻠ ُّﻮﺍ ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ۪ه ﻳ َ ْﻜ ُﻔ ُﺮ
ً ﴾ َوﻟ َِﺌ ْﻦ اَ ْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ ۪ر٥٠﴿
ِ َـﺖ ﺑِﻬ
ِ
ﺎد ا ْﻟ ُﻌ ْﻤ ِﻲ َﻋ ْﻦ
َ ﴾ َو َﻣٓﺎ اَ ْﻧ٥٢﴿ اﻟﺼﻢَّ اﻟ ُّﺪ َﻋٓﺎءَ اِذَا َوﻟ َّْﻮﺍ ُﻣ ْﺪﺑ ِ ۪ﺮ َﻦ
ُّ ا ْﻟ َﻤ ْﻮ ٰﺗﻰ َو َﻻ ﺗُ ْﺴﻤ ُﻊ
﴾٥٣﴿ ۟ ﻮن
َ ﺿ َﻼﻟ َِﺘﻬِ ْﻢ ۜ اِ ْن ﺗُ ْﺴ ِﻤ ُﻊ اِ َّﻻ َﻣ ْﻦ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻦ ﺑِﺎٰﻳَﺎﺗِﻨَﺎ ﻓَ ُﻬ ْﻢ ُﻣ ْﺴﻠِ ُﻤ
َ

[3832] Meâl-i Şerîfi
İnsanların ellerinin kesbi ile karada ve denizde fesad meydan aldı,
yaptıklarının bazısını kendilerine tattırmak için ki rücûʿ etsinler
(41). De ki: “Arzda bir gezin de bakın1, bundan evvelkilerin âkıbeti
nasıl olmuş? Onların ekserîsi müşrik idiler” (42). De de yüzünü o
doğru ve sâbit dine tut, Allah’tan reddine hiç2 çare olmayan bir gün
gelmezden evvel ki o gün hep ayırt olurlar3 (43). Her kim küfrederse
küfrü kendi aleyhinedir, her kim de salâh ile çalışırsa sırf kendileri için
döşemiş olurlar4 (44). Çünkü iman edip de sâlih sâlih işler yapanlara
fazlından mükâfat verecek, çünkü O kâfirleri sevmez5 (45). Ve O’nun
âyetlerindendir müjdeciler hâlinde rüzgârlar göndermesi ki hem
rahmetinden size tattırmak için, hem emriyle gemiler6 akmak için,
hem arayıp fazlından kazanmanız için, hem gerek ki şükredesiniz
diye7 (46). Celâlim hakkı için senden evvel birçok resulleri kavimlerine
gönderdik de onlara beyyinelerle vardılar, onun üzerine cürüm
işleyenlerden intikam aldık. Mü’minlere ise nusret uhdemizde bir hak
oldu8 (47). Allah O’dur ki rüzgârları gönderir de bir bulut savururlar,
derken onu semâda nasıl dilerse öyle serer, parça parça da eder. Derken
1
2
3
4
5
6
7
8

H ve F -“bakın”.
H ve F: “hiçbir”; B: “bir”.
H ve F: “olacaklar”.
H ve F: “Her kim küfrettiyse küfrü boynunda, her kim de sâlih amel işlediyse kendilerine döşek
döşerler”.
H ve F: “O iman edip de sâlih sâlih işler yapanlar, fazlından mükâfat vermek için, çünkü O kâfirleri
sevmez”.
H ve F: “gemi”.
H ve F -“diye”.
H ve F: “Celâlim hakkı için senden evvel birçok resuller gönderdik kavimlerine, derken onlara
beyyinelerle vardılar da cürüm işleyenlerden intikam aldık. Mü’minlere ise nusret Bize bir hak oldu”.
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yağmuru görürsün aralarından çıkar, derken onu kullarından kimlere
diliyorsa döküverdi mi derhâl yüzleri gülüverir (48). Önce o kendilerine
indirilmezden evvel ümidi kesmiş, ye’se düşmüş iseler de (49). Şimdi
bak Allah’ın rahmeti âsârına1, Arzı ölümünden sonra nasıl diriltiyor?
Şüphe yok ki O her hâlde ölüleri diriltir, daha da her şeye kâdirdir O2
(50). Celâlim hakkı için bir rüzgâr göndersek de onu -o eseri- sararmış
görseler mutlak onun arkasından küfrâna başlarlar (51). Çünkü sen
ölülere işittiremezsin, o daveti sağırlara da işittiremezsin, arkalarını
dönmüş giderlerken3 (52). Körlerin de şaşkınlıklarından yol göstericisi
değilsin, ancak âyetlerimize iman edeceklere işittirirsin de onlar İslâm’a
gelir, selâmeti bulurlar (53).
{ِ }ﻇ َﻬَﺮَ ا ْﻟﻔَ َﺴﺎدُ ِ ا ْﻟ َ ّ ِ َوﺍ ْﻟﺒَ ْﺤﺮKarada ve denizde fesad zuhûra [3833] geldi
A fıtrî nizam bozuldu, gerek tabîî ve gerek ictimâ‘î şerâitte uygunsuzluk
ِ َّ ﺖ اَ ْﻳ ِﺪي اﻟﻨ
meydan aldı {ﺎس
ْ َ }ﺑِﻤَﺎ ﻛَ َﺴﺒinsanların ellerinin kesbi yüzünden A
fıtratın hilâfına tâkip olunan şirk, ahlâksızlık, haksızlık, muhtelif hevâlar,
ِ
türlü mezheblerle beşerî ihtirasların çarpışması sebebiyle ki ﺾ
َ }ﻟﻴُ ۪ﺬﻳﻘَﻬُ ْﻢ ﺑ َ ْﻌ
{ اﻟ َّ۪ﺬي َﻋ ِﻤﻠُﻮﺍyaptıklarının bazısını Allah kendilerine (bu dünyada) tattırmak
için A tamamını ise âhirette tadacaklar, asıl cezâsını orada çekecekler,
fakat bu dünyada da biraz tattırılırlar {ﻮن
َ  }ﻟ َﻌَﻠ َُّﻬ ْﻢ ﻳ َ ْﺮ ِﺟ ُﻌgerek ki rücû‘ ederler
diye A yani amellerinin acısını4 biraz tatsınlar da tevbekâr olup şirkten
vazgeçerek fıtrat dinine, tevhîd-i Hakk’a, salâha rücû‘ etsinler diye. Ve
işte bi‘set-i Muhammediye insanları tevbe ve salâha davet ile selâmete
۪
çıkarmak içindir. Bunun için buyuruluyor ki: Resûlum! {}ﻗ ْﻞ
ُ de ki ِ }ﺳ ُوﺍ
ِ َ َﻒ ﻛ
ِ اﻻ َْر
{ض
ْ Arzda bir gezin de {ﻳﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ
َ ﺎﻧﻈ ُ ُﺮوﺍ ﻛَ ْﻴ
ْ َ }ﻓbakın bundan
َ ﺎن َﻋﺎﻗﺒَﺔُ اﻟ َّ۪ﺬ
evvelkilerin âkıbeti nasıl olmuş {َ ﺎن اَכْ َ ُ ُﻫ ْﻢ ُﻣ ْﺸﺮِ ۪ﻛ
َ َ }ﻛonların ekserîsi müşrik
idi A şirk koşmakla, Allah’ın hikmetine karşı ahkâm vaz‘ına kalkışmakla
1
2
3
4

H ve F: “âsâr-ı rahmetine”.
B -“O”.
H ve F: “Hâsılı şüphesiz ki sen ölülere işittiremezsin, sağırlara da işittiremezsin o daveti, arkalarını
dönmüş giderlerken”.
B: “cezâsını”.
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Allah’tan kurtulmanın çaresini bulamadılar, sonunda ister istemez Allah’ın
hükmüne râm olarak kahrolup gittiler. Onun için { إﱁ...}ﻓَﺎ َﻗ ِ ْﻢ
ٍ ﺎح ُﻣﺒَ ِّﺸ َﺮ
{ﺍت
 }و ِﻣﻦ اﻳﺎﺗ ِ ۪ﻪ ان ﻳﺮ ِﺳﻞA Bu âyetler ibaresiyle ahvâl-i
َ َ ِاﻟﺮ
ّ َ ُْ َْ ٓ َٰ ْ َ
kevniyedeki tasarrufâtı ifade ederken işaretiyle de ahvâl-i ictimâ‘iyedeki
inkılâbâtı temsil etmektedir. Rüzgârların inkılâbların münzirleri olduğu
gibi mübeşşirleri de var. Tabiata ârız olan fesad onlarla düzelir.
[3834]

ۜ ً ﻔﺎ َو َﺷ ْﻴﺒَﺔ
َ ٍ َّﺿ ْﻌ ٍﻒ ُﻗﻮَّ ً ﺛُﻢَّ َﺟﻌَ َﻞ ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ُﻗﻮ
َ ﺿ ْﻌ ٍﻒ ﺛُﻢَّ َﺟﻌَ َﻞ ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ
َ اَ ّٰﻪﻠﻟُ اﻟ َّ۪ﺬي َﺧﻠَﻘَﻜُ ْﻢ ِﻣ ْﻦ
ً ﺿ ْﻌ
ﻮن ۙ َﻣﺎ ﻟ َ ِﺒﺜُﻮﺍ ﻏَ ْﻴ َﺮ
َ ﺎﻋﺔُ ﻳُ ْﻘ ِﺴ ُﻢ ا ْﻟ ُﻤ ْﺠﺮِ ُﻣ
ُ ﺎء ۚ َو ُﻫ َﻮ ا ْﻟﻌَ ۪ﻠ
َ اﻟﺴ
ُ ﻴﻢ ا ْﻟﻘَ ۪ﺪ
َّ ُ﴾ َو َ ْﻮمَ ﺗ َ ُﻘﻮم٥٤﴿ ﻳﺮ
ُ ٓﻳ َ ْﺨﻠُ ُﻖ َﻣﺎ ﻳ َ َﺸ

ِ َﺎن ﻟ َ َﻘ ْﺪ ﻟ َ ِﺒ ْﺜ ُﺘ ْﻢ ۪ﻓﻲ ﻛِﺘ
۪ ْ ﻳﻦ ُاو۫ﺗُﻮﺍ ا ْﻟﻌِ ْﻠ َﻢ َو
ﺎب
ُ َﻚ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳُ ْﺆﻓ
َ َ﴾ َوﻗ٥٥﴿ ﻮن
َ ِ ﺎﻋﺔٍ ۜ ﻛَ ٰﺬﻟ
َ ﻳﻤ
َ ﻜ
َ ﺍﻻ
َ ﺎل اﻟ َّ۪ﺬ
َ َﺳ

ِ ِ ّٰ
ِ ﺚ ﻓَ ٰﻬ َﺬا ﻳَﻮ ُم ا ْﻟﺒَﻌ
﴾ ﻓَﻴَ ْﻮ َﻣ ِﺌ ٍﺬ َﻻ ﻳ َ ْﻨ َﻔ ُﻊ٥٦﴿ ﻮن
َ ﺚ َو ٰﻟ ِﻜﻨَّﻜُ ْﻢ ﻛُ ْﻨ ُﺘ ْﻢ َﻻ ﺗ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ
ِۘ اﻪﻠﻟ اﻟٰﻰ ﻳ َ ْﻮ ِم ا ْﻟﺒَ ْﻌ
ْ
ْ
ِ َّ ﺿ َﺮ ْﺑﻨَﺎ ﻟِﻠﻨ
ﺎس ۪ﻓﻲ ٰﻫ َﺬا ا ْﻟ ُﻘ ْﺮﺍٰ ِن ِﻣ ْﻦ
َ ﴾ َوﻟَﻘَ ْﺪ٥٧﴿ ﻮن
َ ﻳﻦ ﻇَﻠ َ ُﻤﻮﺍ َﻣ ْﻌ ِﺬ َرﺗُ ُﻬ ْﻢ َو َﻻ ُﻫ ْﻢ ﻳُ ْﺴﺘَ ْﻌﺘَ ُﺒ
َ اﻟ َّ۪ﺬ
ﻚ ﻳ َ ْﻄﺒَ ُﻊ
َ ِ ﴾ ﻛَ ٰﺬﻟ٥٨﴿ ﻮن
َ ُﻳﻦ ﻛَﻔَ ُﺮ ٓوﺍ اِ ْن اَ ْﻧ ُﺘ ْﻢ اِ َّﻻ ُﻣ ْﺒ ِﻄﻠ
َ ﻛُ ّ ِﻞ َﻣﺜَ ٍ ۜﻞ َوﻟ َِﺌ ْﻦ ِﺟ ْﺌﺘَ ُﻬ ْﻢ ﺑِﺎٰﻳَﺔٍ ﻟ َﻴَ ُﻘﻮﻟ ََّﻦ اﻟ َّ ۪ﺬ

ِ ُ اﻪﻠﻟُ َﻋ ٰﻠﻰ ُﻗﻠ
ﻳﻦ
َ َّ اﻪﻠﻟِ َﺣ ٌّﻖ َو َﻻ ﻳ َ ْﺴﺘَ ِﺨﻔَّﻨ
ّٰ ﺎﺻ ِﺒ ْﺮ اِ َّن َو ْﻋ َﺪ
ّٰ
َ ﻳﻦ َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ
َ ﻚ اﻟ َّ ۪ﺬ
َ ﻮب اﻟ َّ۪ﺬ
ْ َ﴾ ﻓ٥٩﴿ ﻮن
﴾٦٠﴿ ﻮن
َ َﻻ ﻳُﻮﻗ ِ ُﻨ

[3835] Meâl-i Şerîfi

Allah, O kādir ki sizi bir zaʿftan yaratmakta, sonra zaʿfın arkasından
bir kuvvet yapmakta, sonra da kuvvetin arkasından bir zaʿf ve bir
saç aklığı yapmakta. Neyi dilerse halk ediyor1, O öyle Alîm, öyle
Kadîr (54). O gün ki Sâʿat gelir kıyamet kopar; mücrimler bir saatten
fazla durmadıklarına yemin ederler,2 evvel de böyle çevriliyorlardı
(55). Kendilerine ilm ü iman verilenler de demektedir ki “alimallah,
Allah’ın kitabınca baʿs gününe kadar durdunuz. İşte bu baʿs günü,
1
2

H ve F: “eder”.
H ve F: “mücrimler kasem ederler bir saatten fazla durmamışlar”.
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velâkin siz bilmezler gürûhu idiniz” (56). Artık o gün o zulmedenlere
mazeretleri fâide vermez ve dertlerinin çaresine bakılmaz1 (57).
Celâlim hakkı için bu Kur’an’da her türlü meselden temsil getirdik,
yemin ederim ki sen onlara başka bir âyet de getirsen o küfredenler
yine diyecekler ki: “Siz her hâlde mubtılsiniz2”3 (58). İlmin kadrini
bilmeyenlerin kalblerini Allah öyle tabʿ eder (59). Şimdi sen sabret,
çünkü Allah’ın vaadi muhakkak haktır ve sakın îkānı olmayanlar
seni hafifliğe sevketmesinler (60).
Hâtimedeki bu nasihatı teyid ile tebşir siyâkında hikmetleri
mutazammın olan Lokman Sûresi geliyor.

1
2
3

H ve F: “O gün artık o zulmedenlere mazeretleri fâide vermez ve onlar itâbdan kurtulmazlar”.
B: “mübtelîsiniz”.
H ve F: “yemin ederim ki sen onlara başka bir âyet de getirsen her hâlde o küfredenler yine diyecekler
ki: ‘Siz hep uyduruyorsunuz’”.
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[3836]

ًُﺳ َﻮرةُ ﻟُْﻘ ٰﻤ َﻦ َﻣ ﱢﻜﻴﱠﺔٌ َوِﻫ َﻲ أ َْرﺑَ ٌﻊ َوﺛََﻼﺛُﻮ َن اٰﻳَﺔ
LOKMAN SÛRESİ
ِ اﻻ َْر
Lokman Sûresi Mekkîdir. Ancak ٌض ِﻣ ْﻦ َﺷ َﺠ َﺮ ٍ اَ ْﻗ َﻼم
ْ [ َوﻟ َْﻮ اَ َّن َﻣﺎ ﻓِﻲ31/27]
üç âyetin Medenî olduğuna dair bir rivayet vardır.1 Şöyle ki: Resûlullah
sallallâhu aleyhi ve sellem hicret buyurduğu zaman Medine’de Yehûd
ِ ِ
ِ
ahbârı şöyle demişler: “İşittik ki sen: ﻴﻼ
ً [ َو َﻣٓﺎ اُو۫ﺗ۪ﻴﺘُ ْﻢ ﻣ َﻦ ا ْﻟﻌ ْﻠ ِﻢ ا َّﻻ ﻗَ ۪ﻠel-İsrâ
17/85] diyormuşsun. Bizi mi kast ettin, yoksa kavmini mi?” Buyurmuş ki:
“Hepsini de”. “Öyle ise” demişler, “sen bilirsin ki bize Tevrat verilmiştir.
Ve onda her şeyin beyânı vardır.” Bunun üzerine Aleyhissalâtü vesselâm
“Allah’ın ilmi içinde o az bir şeydir” buyurmuş, Allah teâlâ da o âyetleri
indirmiştir.2
Âyetleri: Mekkî ve Medenî ta‘dâdında otuz üç, mütebâkīsinde otuz
dörttür.
Kelimeleri: Beş yüz kırk sekizdir.
Harfleri: İki bin yüz ondur.
Fâsılası:  ﻣﺪ ﻧﻈﺮ: ر، ظ، ن، د، مharfleridir.
Sebeb-i nüzûlü: Kureyş’in Lokman’dan suâli olmuştur. (Bahr ve
Âlûsî).3
1

2

3

Dânî, el-Beyân fî addi âyi’l-Kur’ân, s. 206; Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, VIII, 408; Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XI, 64:
. وﻟﻮ أﳕﺎ ﰲ اﻷرض: أوﳍﻦ، إﻻ ﺛﻼث آﻳﺎت: ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس،ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﻣﻜﻴﺔ
Mukātil b. Süleyman, Tefsîr, II, 548; İbn Hişâm, es-Sîre, I, 308; Tirmizî, Tefsîr, 17; Taberî, Câmiu’l-beyân, XX, 152:
»وﻣﺎ أُوﺗِﻴﺘُ ْﻢ ِﻣ َﻦ
َ وذﻟﻚ أن اﻟﻴﻬﻮد ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻠﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إن ﰲ اﻟﺘﻮراة ﻋﻠﻢ ﻛﻞ ﺷﻲء وﻗﺎل اﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ ﻟﻠﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﻞ ﻟﻠﻴﻬﻮد
 ﻣﻦ ﻗﺎل ﻫﺬا؟ ﻓﻮ اﷲ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻟﻚ إﻻ ﻋﺪو ﻟﻨﺎ ﻳﻌﻨﻮن ﺟﱪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ: ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻟﻠﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ،اﻟْﻌِْﻠ ِﻢ إِﱠﻻ ﻗَﻠِ ًﻴﻼ« ﻋﻨﺪي ﻛﺜﲑا ﻋﻨﺪﻛﻢ وﻋﻠﻢ اﻟﺘﻮراة ﻋﻨﺪﻛﻢ ﻛﺜﲑ
 ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻟﻠﻨﱯ ﺻﻠﻰ. ﺑﻞ اﻟﻨﺎس ﻛﻠﻬﻢ ﻋﺎﻣﺔ: ﻓﻘﺎل اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ. ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻨﺎ أﻧﺎ ﱂ ﻧﺆت ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ إﻻ ﻗﻠﻴﻼ: ﰒ ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻠﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ،اﻟﺴﻼم
 ﻛﻴﻒ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ ﻫﺎﺗﲔ؟ ﺗﺰﻋﻢ أﻧﻚ أوﺗﻴﺖ اﳊﻜﻤﺔ وﻣﻦ ﻳﺆت اﳊﻜﻤﺔ ﻓﻘﺪ أوﰐ ﺧﲑا ﻛﺜﲑا وﺗﺰﻋﻢ أﻧﻚ: ﻓﻘﺎﻟﻮا. ﻧﻌﻢ: ﻓﻘﺎل. وﻻ أﻧﺖ وﻻ أﺻﺤﺎﺑﻚ:اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ِ ِ  ﻓﻨﺰﻟﺖ »وﻟَﻮ أَﱠﳕﺎ ِﰲ ْاﻷَر.ﱂ ﻧﺆت ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ إﻻ ﻗﻠﻴﻼ
.ﻼم…« إﱃ آﺧﺮ اﻵﻳﺔ
ٌ ْض ﻣ ْﻦ َﺷ َﺠَﺮٍة أَﻗ
ْ
َْ
Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, VIII, 408; Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XI, 64:
. ﻓﻨﺰﻟﺖ، وﻋﻦ ﺑﺮ واﻟﺪﻳﻪ،وﺳﺒﺐ ﻧﺰوﳍﺎ أن ﻗﺮﻳﺸﺎ ﺳﺄﻟﺖ ﻋﻦ ﻗﺼﺔ ﻟﻘﻤﺎن ﻣﻊ اﺑﻨﻪ
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اﻪﻠﻟِ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ اﻟﺮَّ ۪ﺣﻴ ِﻢ
ّٰ ﺑ ِ ْﺴ ِﻢ

ِ
ِ َﺎت ا ْﻟ ِﻜﺘ
ﻮن
َ ﴾ ﺗ ِ ْﻠ١﴿۠ ٓ اﻟ ٓﻢ
َ ﻴﻤ
ُ َ ﻚ ٰاﻳ
َ ﴾ اَﻟ َّ ۪ﺬ٣﴿ ۙ ﻴﻦ
َ ﴾ ُﻫ ًﺪى َو َر ْﺣ َﻤﺔ ً ﻟ ْﻠ ُﻤ ْﺤ ِﺴ ۪ﻨ٢﴿ ۙ ﺎب ا ْﻟ َﺤ ۪ﻜﻴ ِﻢ
ُ ﻳﻦ ﻳُ ۪ﻘ
ِ
ﻚ
ْ ِ ﻮن اﻟﺰَّ ٰﻛﻮ َ َو ُﻫ ْﻢ ﺑ
َ ﻚ َﻋﻠٰﻰ ُﻫ ًﺪى ِﻣ ْﻦ َرﺑِّﻬِ ْﻢ َوﺍُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ
َ ﴾ ُاو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ٤﴿ ۜ ﻮن
َ ُاﻟﺼﻠٰﻮ َ َو ُ ْﺆﺗ
َ ﺎﻻ ِٰﺧ َﺮ ُﻫ ْﻢ ﻳُﻮﻗ ِ ُﻨ
َّ
ِ ّٰ ﻴﻞ
ِ
ِ
ِ ﺎس ﻣﻦ ﻳ َ ْﺸﺘَﺮ۪ي ﻟ َﻬ َﻮ ا ْﻟ َﺤ ۪ﺪ
ِ ۪ﻳﺚ ﻟ ِ ُﻴ ِﻀ َّﻞ َﻋ ْﻦ َﺳﺒ
َ ُﻫ ُﻢ ا ْﻟ ُﻤ ْﻔﻠِ ُﺤ
ۙ اﻪﻠﻟ ﺑِﻐَ ْﻴﺮِ ﻋ ْﻠ ٍﻢ
ْ
ْ َ ِ َّ ﴾ َوﻣ َﻦ اﻟﻨ٥﴿ ﻮن
ِ
ِ
ﺮﺍ
َ وﺍۜ ُاو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ
ً ﴾ َوﺍذَا ﺗُ ْﺘﻠٰﻰ َﻋﻠ َ ْﻴﻪ ٰاﻳَﺎﺗُﻨَﺎ َوﻟّٰﻰ ُﻣ ْﺴﺘَ ْﻜ ِﺒ٦﴿ ۪ﻴﻦ
ً َو َﺘ َّ ِﺨ َﺬ َﻫﺎ ُﻫ ُﺰ
ٌ اب ُﻣﻬ
ٌ ﻚ ﻟ َُﻬ ْﻢ َﻋ َﺬ
ِ
ٍ ﺮﺍ ﻓَﺒَ ِّﺸ ْﺮ ُه ﺑِﻌَ َﺬ
ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ َو َﻋ ِﻤﻠُﻮﺍ
ۚ ً ﻛَﺎ َْن ﻟ َْﻢ ﻳ َ ْﺴ َﻤ ْﻌﻬَﺎ ﻛَﺎ َ َّن ۪ﻓ ٓﻲ اُذُﻧ َ ْﻴﻪِ َو ْﻗ
َ ﴾ ا َّن اﻟ َّ ۪ﺬ٧﴿ اب اَ ۪ﻟﻴ ٍﻢ
ِ
ِ اﻟﺼﺎﻟ ِ َﺤ
﴾٩﴿ ﻴﻢ
ّٰ ﻳﻦ ۪ﻓﻴﻬَﺎ ۜ َو ْﻋ َﺪ
ًّ اﻪﻠﻟِ َﺣ
ُ َّ ﺎت ﻟ َُﻬ ْﻢ َﺟﻨ
ُ ۪ﻳﺰ ا ْﻟ َﺤ ۪ﻜ
َ ﴾ َﺧﺎﻟ ۪ﺪ٨﴿ ۙ ﺎت اﻟﻨ َّ ۪ﻌﻴ ِﻢ
ُ ﻘﺎۜ َو ُﻫ َﻮ ا ْﻟﻌَﺰ
َّ

ِ َﺧﻠ َ َﻖ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
ِ ض َر َو
ِ اﻻ َْر
ﺚ ۪ﻓﻴﻬَﺎ ِﻣ ْﻦ
ْ ﺍت ﺑِﻐَ ْﻴﺮِ َﻋ َﻤ ٍﺪ ﺗ َ َﺮ ْوﻧَﻬَﺎ َوﺍ َ ْﻟ ٰﻘﻰ ﻓِﻲ
َّ َ ﺍﺳ َﻲ اَ ْن ﺗ َ ۪ﻤﻴ َﺪ ﺑِﻜُ ْﻢ َوﺑ
َّ
ِاﻪﻠﻟ
ِ ٓ ُﻛ ّ ِﻞ دَ ٓاﺑَّﺔٍ ۜ َوﺍ َ ْﻧ َﺰ ْﻟﻨَﺎ ِﻣ َﻦ اﻟﺴ َﻤ
ّٰ ﴾ ٰﻫ َﺬا َﺧ ْﻠ ُﻖ١٠﴿ ﺎء َﻣٓﺎءً ﻓَﺎ َْﻧﺒَ ْﺘﻨَﺎ ۪ﻓﻴﻬَﺎ ِﻣ ْﻦ ُﻛ ّ ِﻞ َز ْو ٍج ﻛَ ۪ﺮ ٍﻢ
َّ
ِ
ِ
ِ ﻓَﺎ َرو ۪ﻧﻲ ﻣﺎذَا َﺧﻠَﻖ اﻟ َّ۪ﺬ
﴾١١﴿ ﺿ َﻼ ٍل ُﻣﺒ۪ ﻴ ٍ ۟ﻦ
َ ﻮن ۪ﻓﻲ
َ ﻳﻦ ﻣ ْﻦ دُوﻧ ۪ﻪ ۜ ﺑ َ ِﻞ اﻟﻈ َّﺎﻟ ُﻤ
َ
َ
َ
ُ
[3837] Meâl-i Şerîfi
Elif-Lâm-Mîm (1). Bunlar sana o hikmetli kitabın âyetleri (2). Hidâyet
ve1 rahmet için o (güzellik yapan) muhsinlere (3). Ki namazı kılarlar
ve2 zekâtı verirler, âhirete de onlar yakīn edinirler (4). İşte bunlar
Rablerinden bir3 hidâyet üzeredir ve işte bunlardır o felah bulanlar
(5). Bayağı insanlardan kimi de vardır ki, Allah yolundan bilmeyerek
sapıtmak ve onu eğlence yerine tutmak için laf eğlencesi satın alır, işte
bunlara mühîn bir azab vardır4 (6).5 Karşısında âyetlerimiz okunduğu
vakit de6 kibirlenerek [3838] ensesini döner, sanki onları işitmemiş,
sanki kulaklarında bir ağırlık varmış, sen de onu elîm bir azab ile
1
2
3
4
5
6

H ve F: “için”.
B -“ve”.
H ve F: “birer”.
H ve F: “Bayağı insanlardandır o ki laf eğlencesi satın alır, Allah yolundan bilmeyerek sapıtmak ve onu
eğlence yerine tutmak için. Böyleleri var ya işte bunlara mühîn bir azab var”.
H ve F +“Hâlbuki”.
H ve F -“de”.
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müjdele (7). Fakat iman edip de iyi işler yapanlar, şüphesiz ki1 onlara
naîm cennetleri var (8). İçlerinde muhalled olmak üzere onlar, hakkā
Allah’ın vaadi bu, ve Azîz O’dur Hakîm O (9). Gökleri direksiz yarattı2,
onları görüyorsunuz, Arz’a da sizi çalkalar diye ağır baskılar bıraktı
ve onda her bir hayvandan üretti. Hem gökten bir su indirdik de her
hoş çeşitten yetiştirdik3 (10). İşte bu Allah’ın yarattığı,4 haydi gösterin
bana5 O’ndan berikiler ne yaratmış? Fakat o zâlimler apaçık6 dalâl
içindeler (11).
ِ
{ﻴﻦ
َ  }ﻟ ْﻠ ُﻤ ْﺤ ِﺴ ۪ﻨMuhsinlere A bu Kur’an’da indirildiği vechile amelde ihsan
ِ
yapanlar. El-Bakara’nın evvelinde ﻴﻦ
َ  ُﻫﺪًى ﻟ ْﻠ ُﻤﺘ َّ ۪ﻘbuyurulmuştu, burada ise
ِ
ِ
ﻴﻦ
َ  ُﻫ ًﺪى َو َر ْﺣ َﻤﺔ ً ﻟ ْﻠ ُﻤ ْﺤﺴ ۪ﻨbuyuruluyor. Nîsâbûrî tefsîrinde der ki: “Burada
‘muhsinîn’ denildiği için bir de rahmet ziyade kılınmıştır. Çünkü ihsan
mertebesi takvânın fevkindedir. Çünkü Peygamber sallallâhu aleyhi ve
ِْ ‘ihsan, Allah’ı görüyormuşsun gibi O’na
sellem ُﱠﻚ ﺗـََﺮاﻩ
َ اﻹ ْﺣ َﺴﺎ ُن أَ ْن ﺗـَْﻌﺒُ َﺪ اﷲَ َﻛﺄَﻧ
ibadet etmendir’7 buyurmuş. Allah sübhânehû ve teâlâ da ﻳﻦ
ّٰ اِ َّن
َ اﻪﻠﻟ َ َﻣﻊَ اﻟ َّ۪ﺬ
ِ
ﻮن
َ ﻳﻦ ُﻫ ْﻢ ُﻣ ْﺤ ِﺴ ُﻨ
َ [ اﺗ َّ َﻘ ْﻮﺍ َوﺍﻟ َّ۪ﺬen-Nahl 16/128] ve ٌﻳﻦ اَ ْﺣ َﺴ ُﻨﻮﺍ ا ْﻟ ُﺤ ْﺴ ٰﻨﻰ َوزِﻳَﺎدَة
َ [ ﻟﻠ َّ۪ﺬYûnus
10/26] kavl-i kerîmleriyle buna işaret buyurmuştur. 8 Burada ﻮن
َ ﻳﻦ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨ
َ اَﻟ َّ۪ﺬ
ِ [ ﺑِﺎ ْﻟﻐَ ْﻴel-Bakara 2/3] kaydının zikredilmemesi de bunu teyid eder.”9
ﺐ

ِ  }ﻟ َﻬ َﻮ ا ْﻟ َﺤ ۪ﺪLaf eğlencesi: Eğlence söz A insanı oyalayan işinden
{ﻳﺚ
ْ
alıkoyan sözler, asılsız hikâyeler, masallar, romanlar, tarih kılıklı efsaneler,
güldürücü lakırdılar, gevezelikler, tegannîler gibi eğleyici sesler. Bunun
sebeb-i nüzûlünde deniliyor ki: Nadr b. Hâris ticaretle Fâris’e gidiyor,

1
2
3
4
5
6
7
8
9

H ve F -“ki”.
H ve F: “Gökleri yarattı: direksiz”.
H ve F: “Hem gökten bir su indirmekteyiz de, bir de her hoş çeşitten neler yetiştirmekteyiz”.
H ve F: “İşte Allah’ın yarattığı bu”.
B: “daha”.
B: “açık”.
Buhârî, Îmân, 37, Tefsir, 31; Müslim, Îmân, 1.
B: “buyurulmuştur”.
Nîsâbûrî, Garâibu’l-Kur’ân, V, 422:
ِِ ِ
ﲔ ﻓﺈن اﻹﺣﺴﺎن ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻓﻮق اﻟﺘﻘﻮى ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ »اﻹﺣﺴﺎن أن ﺗﻌﺒﺪ اﷲ ﻛﺄﻧﻚ ﺗﺮاﻩ« وﻟﻘﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
َ وﺣﻴﺚ زاد ﻫﺎﻫﻨﺎ َوَر ْﲪَﺔً ﻗﺎل ﻟ ْﻠ ُﻤ ْﺤﺴﻨ
ِ ( »ﻟِﻠﱠ١٢٨/١٦ »إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪ ﻣﻊ اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ اﺗـﱠَﻘﻮا واﻟﱠ ِﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﳏ ِﺴﻨﻮ َن« )اﻟﻨﺤﻞ
ِ
( وﳑﺎ ﻳﺆﻳﺪ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻘﻞ ﻫﻨﺎ »ﻳـُْﺆِﻣﻨُﻮ َن٢٦/١٠ ﻳﺎدةٌ« )ﻳﻮﻧﺲ
ز
و
ﲎ
ﺴ
اﳊ
ا
ﻮ
ﻨ
ﺴ
َﺣ
أ
ﻳﻦ
ﺬ
ْ
ُ ُْ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ
َ َ ْ ُ َُ ْ َ
ِ ﺑِﺎﻟْﻐَْﻴ
. ﻓﺈن اﻹﺣﺴﺎن ﻻ ﻣﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺑﺎب اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ،( ﻟﺌﻼ ﻳﻠﺰم ﺷﺒﻪ اﻟﺘﻜﺮار٣/٢ ﺐ« )اﻟﺒﻘﺮة
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Acemlerin hikâyelerini, efsane kitaplarını getiriyor ve1 bunları Kureyş’e
okuyarak “Muhammed size Âd ve Semûd hikayeleri söylüyor, gelin ben
size Rüstem’in, İsfendiyar’ın, Kisraların hikayelerini anlatayım” diyor
ve bu suretle [3839] birçoklarının Kur’an dinlemesine mâni‘ oluyordu.
Bundan başka güzel bir hânende cariye almış, birinin Müslüman
olacağını işittiği zaman onu alıp cariyesine: “Haydi buna yedir içir,
söyleyiver” der, bu suretle eğlendirip “gördün a, bu Muhammed’in
çağırdığından, namazdan oruçtan, onun önünde çarpışmaktan daha iyi
değil mi?” dermiş.2 İbn Hatal da bir cariye almış, seb tegannî edermiş,3
âyetin nihâyetinde ﻚ ﻟ َُﻬ ْﻢ
َ  ُاو۬ﻟٰ ٓ ِﺌdiye cemî‘ sîgası getirilmesine nazaran
bunların hepsi sebeb-i nüzûlde dâhil olmak gerektir. Müfessirînin
ekserîsi bunu gınâ ile tefsir etmişlerse de muhakkikīnin muhtârı zâhiri
vechile âm olmasıdır. Ma‘amâfîh burada asıl zemmin hikmeti şununla
anlatılmıştır.

ِ ۪ }ﻟ ِ ُﻴ ِﻀ َّﻞ َﻋ ْﻦ َﺳﺒBilmeyerek Allah yolundan sapıtmak A
{اﻪﻠﻟِ ﺑِﻐَ ْﻴﺮِ ِﻋ ْﻠ ٍﻢ
ّٰ ﻴﻞ
yani saptırdığını hissettirmeden, yaptığı işin âkıbetini sezdirmeden
dini, ahlâkı bozmak {وﺍ
ً }و َﺘ َّ ِﺨ َﺬ َﻫﺎ ُﻫ ُﺰ
َ ve onu, yani Allah yolunu, hak
dinini eğlence yerine tutmak için A 4 ﻳَﺘ َّ ِﺨﺬHafs, Hamza, Kisâî, Ya‘kūb
kıraatlerinde nasb ile, mütebâkīsinde ref‘ ile okunur. Bu surette
“”ﺑِﻐَ ْﻴﺮِ ِﻋ ْﻠ ٍﻢ, ’ﻳ َ ْﺸﺘَﺮ۪يye ta‘alluk edebilirse de nasb kıraatinde “dalâl”in kaydı
olmak gerektir.
ِ اَ ّٰﻪﻠﻟ اﻟ َّ۪ﺬي رﻓَﻊ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
{ }ﺑِﻐَ ْﻴﺮِ َﻋ َﻤ ٍﺪ ﺗ َ َﺮ ْوﻧَﻬَﺎA Ra‘d Sûresi’nde ﺍت ﺑِﻐَ ْﻴﺮِ َﻋ َﻤ ٍﺪ ﺗ َ َﺮ ْوﻧَﻬَﺎ
ُ
َّ َ َ
[13/2] âyetinin tefsirine bak. Bu âyet, Allah teâlâ’nın izzet ü hikmetini
takrir ile tevhîdi temhid ediyor. Ve onun için  اَ ْﻧ َﺰ ْﻟﻨَﺎile ’ ٰاﺗ َ ْﻴﻨَﺎda gıyabdan
tekellüme iltifat buyuruluyor. {ِاﻪﻠﻟ
ّٰ }ﻫ َﺬا َﺧ ْﻠ ُﻖ
ٰ İşte bu zikrolunanlar Allah’ın

1
2

3
4

B -“ve”.
Zemahşerî, el-Keşşâf, III, 490. Krş. Mukātil b. Süleyman, Tefsîr, III, 432-433; Ferrâ’, Meâni’l-Kur’ân,
II, 326; Semerkandî, Bahru’l-ulûm, III, 21:
 إن ﻛﺎن ﳏﻤﺪ ﳛﺪﺛﻜﻢ ﲝﺪﻳﺚ ﻋﺎد وﲦﻮد ﻓﺄﻧﺎ: ﻓﻴﺸﱰى ﻛﺘﺐ اﻷﻋﺎﺟﻢ ﻓﻴﺤﺪث ﺎ ﻗﺮﻳﺸﺎ وﻳﻘﻮل، وﻛﺎن ﻳﺘﺠﺮ إﱃ ﻓﺎرس، ﻧﺰﻟﺖ ﰲ اﻟﻨﻀﺮ ﺑﻦ اﳊﺮث:وﻗﻴﻞ
 ﻓﻼ ﻳﻈﻔﺮ ﺑﺄﺣﺪ ﻳﺮﻳﺪ اﻹﺳﻼم، ﻛﺎن ﻳﺸﱰى اﳌﻐﻨﻴﺎت: وﻗﻴﻞ. ﻓﻴﺴﺘﻤﺤﻠﻮن ﺣﺪﻳﺜﻪ وﻳﱰﻛﻮن اﺳﺘﻤﺎع اﻟﻘﺮآن،أﺣﺪﺛﻜﻢ ﺑﺄﺣﺎدﻳﺚ رﺳﺘﻢ و ﺮام واﻷﻛﺎﺳﺮة وﻣﻠﻮك اﳊﲑة
. ﻫﺬا ﺧﲑ ﳑﺎ ﻳﺪﻋﻮك إﻟﻴﻪ ﳏﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻼة واﻟﺼﻴﺎم وأن ﺗﻘﺎﺗﻞ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ: وﻳﻘﻮل، أﻃﻌﻤﻴﻪ واﺳﻘﻴﻪ وﻏﻨﻴﻪ:إﻻ اﻧﻄﻠﻖ ﺑﻪ إﱃ ﻗﻴﻨﺘﻪ ﻓﻴﻘﻮل
İbn Atıyye, el-Muharraru’l-vecîz, IV, 345:
. وﻗﻴﻞ إﻧﻪ اﺑﻦ ﺧﻄﻞ،روي أ ﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﰲ ﻗﺮﺷﻲ اﺷﱰى ﺟﺎرﻳﺔ ﻣﻐﻨﻴﺔ ﺗﻐﲏ ﺠﺎء ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﺳﺒﻪ ﻓﻨﺰﻟﺖ اﻵﻳﺔ ﰲ ذﻟﻚ
H ve F: “”وﻳﺘﺨﺬ.
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yarattığı; {ﻳﻦ ِﻣ ْﻦ دُوﻧ ِ ۪ﻪ
َ  }ﻓَﺎ َُرو ۪ﻧﻲ َﻣﺎذَا َﺧﻠ َ َﻖ اﻟ َّ ۪ﺬhaydi gösterin bana ondan berikiler
ne yaratmış? Hiç { }ﺑ َ ِﻞfakat {ﻮن
َ  }اﻟﻈ َّﺎﻟ ِ ُﻤo zâlimler A yani halk ve ulûhiyet
mefhumlarına haksızlık ederek [3840] pek büyük zâlim olan, şirki
irtikâb eyleyen müşrikler {ﺿ َﻼ ٍل ُﻣﺒ۪ ﻴ ٍﻦ
َ  } ۪ﻓﻲaçık bir dalâl içindedirler. A
Açık olan bir hakikatten sapıyorlar. Ki bunlarda iki cihetle haksızlık ve
şaşkınlık vardır. Bir taraftan mahlûka hâlık kudreti isnad ederek “filan
şunu yarattı, falan şunu yarattı” diye yalan söylerler, bir taraftan da
hiçbir şey yaratmadığı1 mâlum olan nesnelere taparlar. Şimdi burada
şöyle bir sual hatıra gelebilir: “İlm ü hikmet, fenn ü sanat ile insanlar
tarafından birtakım şeyler yapılmıyor mu? Bunlar birer yaratma
değil midir?” denebilir. 2 Buna karşı hikmetin Allah vergisi olduğu ve
binâen‘aleyh hikmet ile yapılan şeylerin de hâlıkı Allah olduğu bilinerek
O’na şükredilmesi lâzım geleceği ve hakîmin nazarında da şirkin çok
büyük bir zulüm olduğu anlatılarak buyuruluyor ki:

ُ ﻜ ْﺮ ﻓَﺎِﻧ َّ َﻤﺎ ﻳ َ ْﺸ
ُ ﻜ ْﺮ ِ ّٰﻪﻠﻟِ ۜ َو َﻣ ْﻦ ﻳ َ ْﺸ
ُ اﺷ
ْ َوﻟ َ َﻘ ْﺪ ٰاﺗ َ ْﻴﻨَﺎ ﻟُ ْﻘ ٰﻤ َﻦ ا ْﻟ ِﺤ ْﻜ َﻤﺔ َ اَ ِن
ّٰ ﻜ ُﺮ ﻟِﻨَ ْﻔ ِﺴ ۪ﻪۚ َو َﻣ ْﻦ ﻛَ َﻔ َﺮ ﻓَﺎِ َّن
َ اﻪﻠﻟ
ِ ِ ِ ّٰ ِ ﺎل ﻟُ ْﻘ ٰﻤﻦ ِﻻﺑ ِﻨ ۪ﻪ َوﻫ َﻮ ﻳَﻌِﻈ ُ ُﻪ ﻳَﺎ ﺑﻨَ َّﻲ َﻻ ﺗُ ْﺸﺮِ ْك ﺑ
ﻴﻢ
َ َ﴾ َو ِﺍ ْذ ﻗ١٢﴿ ﻴﺪ
ٌ ﻏَ ِﻨ ٌّﻲ َﺣ ۪ﻤ
ٌ اﻟﺸ ْﺮ َك ﻟَﻈ ُ ْﻠ ٌﻢ َﻋ ۪ﻈ
ْ ُ
ّ ﺎﻪﻠﻟ ۜ ا َّن
ُ
ُ
ِ
ِ ِ َ ﴾ ووﺻﻴﻨَﺎ ْاﻻِﻧﺴ١٣﴿
ﻜ ْﺮ
ُ اﺷ
ْ ﺎﻣ ْﻴ ِﻦ اَ ِن
ً ﺎن ﺑ ِ َﻮﺍﻟ َﺪ ْﻳﻪۚ َﺣ َﻤﻠ َ ْﺘ ُﻪ ُا ُّﻣ ُﻪ َو ْﻫ
َ ﻨﺎ َﻋ ٰﻠﻰ َو ْﻫ ٍﻦ َوﻓ َﺼﺎﻟ ُ ُﻪ ۪ﻓﻲ َﻋ
ْ َّ َ َ
َ ْ
ِ
ِ َ ۪ﻟﻲ وﻟِﻮﺍﻟ ِ َﺪﻳ
َﻚ ﺑ ِ ۪ﻪ ِﻋ ْﻠ ٌﻢ ﻓَ َﻼ
َ ﺎﻫ َﺪا َك َﻋﻠٰٓﻰ اَ ْن ﺗُ ْﺸﺮِ َك ﺑ۪ﻲ َﻣﺎ ﻟ َْﻴ َﺲ ﻟ
َ ﴾ َوﺍ ْن َﺟ١٤﴿ ﻴﺮ
ْ َ َ
ُ ﻚۜ اﻟ ََّﻲ ا ْﻟ َﻤ ۪ﺼ
ِ ﺗُ ِﻄﻌﻬ َﻤﺎ َوﺻ
ﻜ ْﻢ
ۘ ً ﺎﺣ ْﺒ ُﻬ َﻤﺎ ﻓِﻲ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ َﻣ ْﻌ ُﺮ
ُ ﻜ ْﻢ ﻓَﺎُﻧ َ ّ ِﺒ ُﺌ
ُ ﺎب اِﻟ ََّﻲ ۚ ﺛُﻢَّ اِﻟ ََّﻲ َﻣ ْﺮ ِﺟ ُﻌ
ُْ
َ َ وﻓﺎ َوﺍﺗ َّ ِﺒ ْﻊ َﺳﺒ۪ ﻴ َﻞ َﻣ ْﻦ اَﻧ
َ
ِ ٍ
ِ ُ َ ﴾ ﻳﺎ ﺑﻨَﻲ اِﻧَّـﻬٓﺎ اِن ﺗ١٥﴿ ﻮن
۪
ﺻ ْﺨ َﺮ ٍ اَ ْو ﻓِﻲ
َ ُﺑ ِ َﻤﺎ ﻛُ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ﺗ َ ْﻌ َﻤﻠ
ْ َ َّ ُ َ
َ ﻚ ﻣ ْﺜﻘَﺎ َل َﺣﺒَّﺔ ﻣ ْﻦ َﺧ ْﺮد َ ٍل ﻓَﺘَﻜُ ْﻦ ﻓﻲ
ِ
ِ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
ِ ض ﻳ َ ْﺄ
ِ ﺍت اَ ْو ﻓِﻲ ْاﻻ َْر
اﻟﺼ ٰﻠﻮ َ َو ْأ ُﻣ ْﺮ
ّٰ اﻪﻠﻟُ ۜاِ َّن
ّٰ ت ﺑِﻬَﺎ
ٌ اﻪﻠﻟ َ ﻟ َ۪ﻄ
ٌ ۪ﻴﻒ َﺧﺒ
َّ
َّ ﴾ ﻳَﺎ ﺑُﻨَ َّﻲ اَﻗ ِﻢ١٦﴿ ﻴﺮ
ِ
ِ
﴾ َو َﻻ ﺗُ َﺼ ّﻌِ ْﺮ١٧﴿ ِۚﻚ ِﻣ ْﻦ َﻋ ْﺰ ِم ْاﻻ ُ ُﻣﻮر
َ ِ ﻚۜ اِ َّن ٰذﻟ
َ َ ﺻﺎﺑ
َ َﺍﺻ ِﺒ ْﺮ َﻋﻠٰﻰ َﻣٓﺎ ا
ْ ﺑﺎ ْﻟ َﻤ ْﻌ ُﺮوف َو ْﺍﻧﻪَ َﻋ ِﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﻨﻜَﺮِ َو
ِ
ِ ﺎس َو َﻻ ﺗ َ ْﻤ ِﺶ ﻓِﻲ ْاﻻ َْر
ِ َّ َﺧﺪَّ َك ﻟِﻠﻨ
﴾ َوﺍ ْﻗ ِﺼ ْﺪ ۪ﻓﻲ١٨﴿ ٍۚﺐ ُﻛ َّﻞ ُﻣ ْﺨﺘَﺎ ٍل ﻓَ ُﺨﻮر
ّٰ ﺣﺎۜ اِ َّن
ً ض َﻣ َﺮ
ُّ اﻪﻠﻟ َ َﻻ ﻳُﺤ
ِ ﻚ وﺍ ْﻏﻀ
ِ ﻚۜ اِ َّن اَ ْﻧﻜَ َﺮ ْاﻻ َﺻ َﻮ
﴾١٩﴿ ِت ا ْﻟ َﺤ ۪ﻤﻴ ۟ﺮ
َ ِ ﺻ ْﻮﺗ
ُ ﺍت ﻟ ََﺼ ْﻮ
ْ ُ َ َ َﻣ ْﺸ ِﻴ
َ ﺾ ﻣ ْﻦ
ْ

1
2

B: “yaratılmadığı”.
B: “denilebilir”.
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[3841] Meâl-i Şerîfi
Şânım hakkı için Lokman’a hikmet verdik ki şükret Allah’a diye1, ve
her kim şükrederse kendi lehine eder, her kim de nankörlük ederse her
hâlde Allah Ganî’dir, Hamîd’dir (12). Hani Lokman da oğluna demişti,
ona vaaz ediyordu: “Yavrum, Allah’a şirk koşma, çünkü2 şirk çok büyük
bir zulümdür” (13). Gerçi insana ebeveynini de tavsiye ettik -anası
onu3 zaʿf, zaʿf üstüne taşıdı4, süt kesimi de iki sene içinde- şükret diye
Bana ve anana babana, ki Banadır geliş5 (14). Bununla beraber o ikisi
de sana sence hakkında bir ilim olmayan hiçi Bana şerîk koşturmaya
uğraşırlarsa o vakit onlara itaat etme ve kendilerine dünyada [3842]
mâruf surette musâhabet eyle6 de Bana yüz tutanın yolunu tut. Sonra
dönüp Bana geleceksiniz de Ben size yaptıklarınızı haber vereceğim7
(15). “Yavrum! Haberin olsun ki yaptığın bir hardal dânesi tartısı olsa
da bir kaya içinde veya göklerde veya yerin dibinde gizlense Allah onu
getirir mîzânına kor; çünkü Allah Latîf ’tir, Habîr’dir (16). Yavrum!
Namazı kıl, mârufu emir ve münkerden nehiy ve başına gelene sabret,
çünkü bunlar azmolunacak işlerdendir (17). Hem nâsa avurdunu
şişirme ve yeryüzünde çalımla yürüme, çünkü Allah, öğüngen8
kurulganın hiçbirini sevmez (18). Gidişinde mutedil ol, sesini pesten
al, çünkü seslerin en beti her hâlde9 eşekler sesidir” (19).
{َ }وﻟ َ َﻘ ْﺪ ٰاﺗ َ ْﻴﻨَﺎ ﻟ ُ ْﻘ ٰﻤ َﻦ ا ْﻟ ِﺤ ْﻜ َﻤﺔ
َ Şânım hakkı için Lokman’a hikmet verdik
A Lokman Hakîm’in kim olduğu hakkındaki rivayetlerin hulâsası
Ebussuud’un nakline göre şudur: Lokman b. Bâ ûrâ ki Âzer evlâdından
olup Eyyûb aleyhisselâm’ın hemşire veya teyzezâdesi imiş, uzun müddet
1
2
3
4
5
6
7

8
9

H ve F: “diye Allah’a”.
H ve F: “Yavrum şirk koşma, billâhi”.
B: “ona”.
H ve F: “anası onu taşıdı: za f za f üstüne”.
H ve F: “geliş ise Banadır”.
B: “et”.
H ve F: “Bununla beraber o ikisi de sana sence hakkında hiçbir ilim olmayan hiçi Bana şirk koşturmaya
uğraşırlarsa o vakit onlara itaat etme ve kendilerine dünyada mâruf surette musâhabet eyle de Bana
sığınanın yolunu tut. Sonra dönüp Bana geleceksiniz de Ben size yaptıklarınızı haber vereceğim”.
B: “öğünen”.
H ve F: “elbet”.
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yaşamış, Dâvûd aleyhisselâm’a yetişmiş ve ondan ilim ahzetmiş ve
onun ba‘sinden evvel iftâ da edermiş. Sâhib-i san‘at imiş, Benî İsrâil’de
kadılık ettiği de söylenmiş. Bazıları bunun bir nebî olduğuna da kāil
olmuşlar ise de cumhûrun kavlince nebî değil bir hakîm idi.1 İbn
Rüşd’ün Tehâfüt’ünde dediği gibi her nebî hakîm ise de her hakîm nebî
ِ
ِ
değildir. ﻴﺮﺍ
َ ﺎء ۚ َو َﻣ ْﻦ ﻳُ ْﺆ
ً ﺮﺍ ﻛَ ۪ﺜ
ً ت ا ْﻟ ِﺤ ْﻜ َﻤﺔ َ ﻓَﻘَ ْﺪ اُو۫ﺗ ِ َﻲ َﺧ ْﻴ
ُ ٓ[ ﻳُ ْﺆﺗﻲ ا ْﻟﺤ ْﻜ َﻤﺔ َ َﻣ ْﻦ ﻳ َ َﺸel-Bakara
2/269] âyetinde hikmetin târifi hakkında tafsîlât geçmişti. Burada da
diyorlar ki ulemânın örfünde “hikmet” nefs-i insânînin nazarî ilimleri
iktibas ve ameliyyâtta ef‘âl-i fâzılaya tâkati nisbetinde tam bir meleke
iktisab ederek tekemmül etmesidir. Yani hikmet gâh nazarî ve gâh
ilmî2 olarak târif edilirse de tam mânasıyla hikmet, ilel ü esbâbı bilerek
gayeye isabet edecek vechile ameli ilme, ilmi amele tevfik etmektir.
Bunun için kendine hikmet verilene birçok hayır verilmiş olduğu beyan
buyurulmuştur. Allah [3843] teâlâ’nın âlemde hikmetiyle vaz‘ u tahsis
buyurduğu esbâb ve ahkâmı, yani kanunları keşfederek ondan birtakım
amelî3 netâic istihrac etmek kābiliyeti şüphe yok ki Allah’ın büyük bir
atıyyesidir. Ve hakîm olan kimseye yakışan da ilmen ve amelen bunun
şükrünü edâ etmektir. Nitekim şöyle buyuruluyor: Lokman’a hikmeti
verdik {ِﻜ ْﺮ ِ ّٰﻪﻠﻟ
ُ اﺷ
ْ  }اَ ِنki şükret Allah’a diye A bu şükrün ilmî haysiyeti
evvelâ o hikmet Allah teâlâ’nın bir vergisi olduğunu bilerek Allah’ı
şirkten tenzih etmektir. Amelî haysiyeti de ef‘âlinde tâkip ettiği gaye
ve makāsıdında kendi hevâsını değil, Allah’ın rızâsını gözetmektir.
{}و َﻣ ْﻦ ﻳ َ ْﺸﻜُ ْﺮ ﻓَﺎِﻧ َّ َﻤﺎ ﻳ َ ْﺸﻜُ ُﺮ ﻟِﻨَ ْﻔ ِﺴ ۪ﻪ
َ Ve her kim şükrederse sırf kendi lehine şükretmiş
olur. A Çünkü sonunda fâidesi kendine ait olur. Lâkin kendine hikmet
verilenler içinde nankörlük ederek küfre sapanlar dahi bulunduğuna
işaret ile buyuruluyor ki: {}و َﻣ ْﻦ ﻛَ َﻔ َﺮ
َ Ve her kim de küfran ederse A o
hikmeti Allah’tan bilmeyip “ben yapıyorum, ben yaratıyorum” diyerek
şükretmez de sû’-i isti‘mâl ederse kendi aleyhine eder. {اﻪﻠﻟ َ ﻏَ ِﻨ ٌّﻲ َﺣ ۪ﻤﻴ ٌﺪ
ّٰ }ﻓَﺎِ َّن
1

2
3

Ebussuud, İrşâdü’l-akli’s-selîm, VI, 622:
ِ
ِ
.اﻟﻌﻠﻢ وﻛﺎن ﻳُﻔﱵ ﻗﺒﻞ َﻣﺒﻌﺜِﻪ
وﻋﺎش ﱠ
َ ﺣﱴ
َ أدرك
ُ داود ﻋﻠﻴﻪ اﻟ ﱠﺴ
َ ﻼم أو ﺧﺎﻟﺘﻪ
ُ وﻫﻮ ﻟﻘﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺎﻋﻮراء ﻣﻦ أوﻻد آزر اﺑﻦ أﺧﺖ أﻳّﻮب ﻋﻠﻴﻪ اﻟ ﱠﺴ
َ ُﻼم وأﺧﺬ ﻋْﻨﻪ
و
.
اﺋﻴﻞ
.اﳉﻤﻬﻮر ﻋﻠﻰ أﻧﱠﻪ ﻛﺎ َن ﺣﻜﻴﻤﺎً وﱂ ﻳ ُﻜ ْﻦ ﻧﺒﻴﺎ
ُ
َ  ﻛﺎن ﻗﺎﺿﻴﺎً ﰲ ﺑﲏ إﺳﺮ:وﻗﻴﻞ
B: “amelî”.
M ve B: “ilmî”.

513

514

LOKMAN SÛRESİ - Hak Dini Kur’an Dili

Çünkü Allah ganîdir, ihtiyacı yoktur, hem hamîddir, zâtında hamde
layıktır. Hâmiddir, hiç kimse övmese bile kendini övmesini bilir. Yahud
mahmûddur, bütün mahlûkāt O’na lisân-ı hâl ile hamd eder. A Filân
feylesof hikmet nâmına küfrederse O’na hiçbir zarar eriştiremez, kendi
mezmum olur. Bu taksimden sonra Lokman’ın şükrünü nasıl edâ ettiğine
dair hikmet ve ahlâktan bir iki numûne zikrolunarak buyuruluyor ki:
{ﺎل ﻟُ ْﻘ ٰﻤ ُﻦ ِﻻ ْﺑ ِﻨ ۪ﻪ
َ َ}و ِﺍ ْذ ﻗ
َ Ve hani -yani unutma dâima an- o vakit ki Lokman da
oğluna dedi, {}و ُﻫ َﻮ ﻳَﻌِﻈ ُ ُﻪ
َ ona vaaz ediyordu A nasihat veriyordu. Râgıb’ın
beyânına göre “va‘z” [3844] tahvîfe mukārin bir zecirdir. İmam Halil
ise kalbi inceltecek vechile hayrı hatırlatmak demiştir ki daha güzeldir.1
َ Allah’a şirk koşma
{ }ﻳَﺎ ﺑُﻨَ َّﻲOğulcuğum: yavrum A dedi {ِﺎﻪﻠﻟ
ّٰ ِ }ﻻ ﺗُ ْﺸﺮِ ْك ﺑ
ِ
ِ
{ﻴﻢ
ٌ اﻟﺸ ْﺮ َك ﻟَﻈ ُ ْﻠ ٌﻢ َﻋ ۪ﻈ
ّ  }ا َّنçünkü şirk çok büyük bir zulümdür. A Yahut
billâhi şirk çok büyük bir zulümdür. Evvelâ bir zulüm, bir haksızlıktır.
Çünkü zulüm bir şeyi mevzi‘inin gayriye koymaktır. Allah’ın hakkını
Allah’tan başkasına vermektir. Aynı zamanda َ[ َوﻟَﻘَ ْﺪ ﻛَﺮَّ ْﻣﻨَﺎ ﺑ َ ۪ﻨ ٓﻲ ٰادَمel-İsrâ
17/70] mantûkunca Allah’ın mükerrem kıldığı, şeref verdiği nefs-i
insânîyi mahlûka ibadet ettirerek tezlil eylemektir. Sâniyen büyük bir
zulümdür. Çünkü mâbudluğu hiç mevzi‘i2 olmayan ve olmasına hiçbir
vechile imkân bulunmayan bir mevki‘e koymaktır. Zira Zeyd’in malını
alıp da Amr’a vermek zulümdür. Çünkü Zeyd’in malını Amr’ın eline
koymaktır. Lakin hibe veya bey‘ gibi temlik sebeplerinden birisiyle o
mal sâbıkan veya lâhıkan Amr’ın milki olabilmek mümkindir. Hâlbuki
şirk koşmak mâbudluğu Allah’ın mâsivâsına vermektir. Allah’ın
mâsivâsının ise mâbud olmasına hiçbir vechile cevaz ve imkân yoktur.
{ﺎن
ْ ﺻ ْﻴﻨَﺎ
َ اﻻِ ْﻧ َﺴ
َ A Bu iki âyet Lokman’ın nasihatini hikâye esnasında
َّ }و َو
ve şirkten nehyi tekid siyâkında istıtrad suretiyle mu‘teriza hâlinde
başlı başına bir kelâm-ı ilâhîdir. Rivayet olunduğuna göre Sa‘d b. Ebî
Vakkās radıyallâhu anh ile anası hakkında nâzil olmuştur. Şöyle ki:
1

2

Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, s. 876:
.ﻳﺮق ﻟﻪ اﻟﻘﻠﺐ
ُ اﻟﻮ ْﻋ
ّ  ﻫﻮ اﻟﺘّﺬﻛﲑ ﺑﺎﳋﲑ ﻓﻴﻤﺎ: ﻗﺎل اﳋﻠﻴﻞ. زﺟﺮ ﻣﻘﱰن ﺑﺘﺨﻮﻳﻒ:ﻆ
َ
Halil b. Ahmed, el-Ayn, II, 228:
ِ
ِ  وﻋﻈْﺖ اﻟﺮﺟﻞ أ. اﳌﻮﻋﻈﺔ:ُ اﻟﻌِﻈَﺔ:وﻋﻆ
وﳓﻮﻩ ﳑّﺎ ﱡ
.ُﻳﺮق ﻟﻪ ﻗﻠﺒُﻪ
َ  واﺗـﱠَﻌ:َﻋﻈُﻪُ ِﻋﻈَﺔً وﻣﻮﻋﻈﺔ
َ  وﻫﻮ ﺗﺬﻛﲑُك إﻳّﺎﻩ،َ ﺗﻘﺒّﻞ اﻟﻌﻈَﺔ:ﻆ
َ اﳋﲑ
َ ّ ُ ََ
B: “mevzû ”.
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Müşârün ileyh vâlidesine itaatkâr idi. İslâm’a girdiği zaman vâlidesi “yâ
Sa‘d sen ne yaptın? Eğer sen bu yeni dini bırakmazsan kasem olsun ki ben
yemem içmem nihâyet ölürüm, sen de benim yüzümden ‘hey anasının
kātili’ diye bednâm olursun” demiş. O da “yapma ana, ben bu dini hiçbir
şey için terk etmem” demiş. Vâlidesi iki gün iki gece yememiş, tâkatten
düşmüş, bunu gören Sa‘d “anneciğim1, bilesin ki vallahi yüz canın olsa
da birer birer çıksa ben bu dini [3845] hiçbir şey için terk edemem,
artık2 dilersen ye, dilersen yeme” demiş. Bunun üzerine vâlidesi yemeğini
yemiş. İşte bu iki âyet veyahut ikinci âyet bu sebeple nâzil olmuştur.3
{ﻨﺎ َﻋﻠٰﻰ َو ْﻫ ٍﻦ
ً }و ْﻫ
َ Vehn, vehn üstüne A bu terkîb-i vasfî “ümm”den hâldir.
“Vehn” harekette za‘ftır. Yani anası günden güne ağırlaşmak suretiyle za‘f
ِ süt kesimi de iki yılda A bunun zâhirinden
za‘f üstüne {ِﺎﻣ ْﻴﻦ
َ }وﻓ َﺼﺎﻟُﻪُ ۪ﻓﻲ َﻋ
َ
emzik müddetinin a‘zamîsi iki sene olduğu anlaşılıyor ki İmâmeyn ve
İmam Şâfiî4 kavlidir. Lakin İmâm-ı A‘zam ihtiyat olmak üzere Sûre-i
5
6
Ahkāf ’ta gelecek olan ﺮﺍ
َ [ َو َﺣ ْﻤﻠ ُ ُﻪ َوﻓِ َﺼﺎﻟُ ُﻪ ﺛَﻠٰ ُﺜ46/15] âyeti ile otuz aya
ً ﻮن َﺷ ْﻬ
kāil olmuştur. Ma‘amâfîh fetvâ İmâmeyn kavlinedir. {اﺷﻜُ ْﺮ
ْ  }اَ ِنŞükret diye
A bununla ﺻ ْﻴﻨَﺎ
َّ  َوtefsir olunuyor. Yani şöyle: Diye tavsiye ettik ki şükret
ِ
ِ
{ﻚ
َ  } ۪ﻟﻲ َوﻟ َﻮﺍﻟ َﺪ ْﻳBana ve anana babana A birisi Aleyhissalâtü vesselâm’a “ben
kime iyilik edeyim?” diye sormuştu. Buyurdu ki: “Anana, sonra yine
anana, sonra yine anana.” “Ya ondan sonra?” dedi, “babana” buyurdu.7
Anaya babaya şükür, haklarını gözeterek itaat ve ihsanda bulunmak ve
1
2
3

4
5
6
7

H ve F: “anacığım”.
B -“artık”.
Taberî, Câmiu’l-beyân, XX, 138-139. Krş. Mukātil b. Süleyman, Tefsîr, III, 374-375, 434; Ahmed b.
Hanbel, el-Müsned, I, 181, 185; Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe, 43; Tirmizî, Tefsîr, 29:
: ﻗﺎل، ﻻ أﻃﻌﻢ ﻃﻌﺎﻣﺎ وﻻ أﺷﺮب ﺷﺮاﺑﺎ ﺣﱴ أﻣﻮت أو ﺗﻜﻔﺮ، ﻓﻮاﷲ،ﺑﺎﻟﱪ
ّ  أﻟﻴﺲ اﷲ ﻗﺪ أﻣﺮ: ﻗﺎﻟﺖ ّأم ﺳﻌﺪ ﻟﺴﻌﺪ: ﻗﺎل، ﻋﻦ أﺑﻴﻪ،ﻋﻦ ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ
.«ﺻْﻴﻨﺎ اﻹﻧﺴﺎ َن ﺑَِﻮاﻟِ َﺪﻳِْﻪ
 » َوَو ﱠ: ﻓﻨﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ، ﰒ أوﺟﺮوﻫﺎ،ﻓﻜﺎﻧﻮا إذا أرادوا أن ﻳﻄﻌﻤﻮﻫﺎ ﺷﺠﺮوا ﻓﺎﻫﺎ ﺑﻌﺼﺎ
ِ ﻚ ﺑِِﻪ ِﻋ ْﻠﻢ ﻓَﻼ ﺗُ ِﻄﻌﻬﻤﺎ وﺻ
ِ ِ
 ﺣﻠﻔﺖ، ﳌﺎ أﺳﻠﻤﺖ:ﺎﺣﺒـْ ُﻬ َﻤﺎ ِﰲ اﻟ ﱡﺪﻧـْﻴَﺎ َﻣ ْﻌُﺮوﻓًﺎ« ﻗﺎل
َ َﺲ ﻟ
َ »وإِ ْن َﺟ
َ َ َُْ
ٌ
َ ﰲ
ّ  ﻧﺰﻟﺖ:ﻗﺎل ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ
َ ﺎﻫ َﺪ َاك َﻋﻠﻰ أَ ْن ﺗُ ْﺸﺮَك ﰊ َﻣﺎ ﻟَْﻴ
، ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻧﺎﺷﺪ ﺎ ﻓﺄﺑﺖ، ﻓﺄﺑﺖ، ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﱐ ﻧﺎﺷﺪ ﺎ، ﻓﺄﺑﺖ وﺻﱪت، ﻓﻨﺎﺷﺪ ﺎ ّأول ﻳﻮم: ﻗﺎل،أﻣﻲ ﻻ ﺗﺄﻛﻞ ﻃﻌﺎﻣﺎ وﻻ ﺗﺸﺮب ﺷﺮاﺑﺎ
. ﻓﻠﻤﺎ رأت ذﻟﻚ وﻋﺮﻓﺖ أﱐ ﻟﺴﺖ ﻓﺎﻋﻼ أﻛﻠﺖ، ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻚ ﻣﺌﺔ ﻧﻔﺲ ﳋﺮﺟﺖ ﻗﺒﻞ أن أدع دﻳﲏ ﻫﺬا، واﷲ:ﻓﻘﻠﺖ
B: “A zam”.
H ve F -“”ﺛﻠﺜﻮن.
“…hamliyle süt kesimi de otuz ay…”
Buhârî, Edeb, 2; Müslim, Birr, 1-2:
: ﻗﺎل، أﻣﻚ: ﻣﻦ أﺣﻖ اﻟﻨﺎس ﲝﺴﻦ ﺻﺤﺎﺑﱵ؟ ﻗﺎل، ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ: ﻓﻘﺎل، ﺟﺎء رﺟﻞ إﱃ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
. ﰒ أﺑﻮك: ﰒ ﻣﻦ؟ ﻗﺎل: ﻗﺎل، أﻣﻚ: ﰒ ﻣﻦ؟ ﻗﺎل: ﻗﺎل،ﰒ ﻣﻦ؟ ﻗﺎل أﻣﻚ
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1 ِ
dua etmektir. Sûre-i İsrâ’da bilhassa beyan buyurulmuştur. {ﻴﺮ
ُ }اﻟ ََّﻲ ا ْﻟ َﻤ ۪ﺼ
Dönüş ise Banadır. A Yani şükredip etmediğinizi o vakit Ben sorarım.
Bu cümle, Allah’a şükrün ehem ve akdem olduğunu anlatmak suretiyle
ikinci âyetin hükmüne bir tavtı’edir.
ِ Bununla beraber, yani anaya babaya
{ﺎﻫ َﺪا َك َﻋﻠٰٓﻰ اَ ْن ﺗُ ْﺸﺮِ َك ﺑ۪ﻲ
َ }وﺍ ْن َﺟ
َ
dahi şükrü insana tavsiye etmiş olmamızla beraber, onlar seni Bana
şirk koşasın diye zorlarlarsa {َﻚ ﺑ ِ ۪ﻪ ِﻋ ْﻠ ٌﻢ
َ }ﻣﺎ ﻟ َْﻴ َﺲ ﻟ
َ sence hakkında hiçbir
ilim olmayan, yani hiçbir ilimde yeri olmayıp muhal olan şirki isnad
ettirmek [3846] üzere onu sıkıştırırlarsa { }ﻓَ َﻼ ﺗُ ِﻄ ْﻌ ُﻬ َﻤﺎo hususta ikisine de
2
ِ
ِ }وﺻ
itaat etme {وﻓﺎ
ً ﺎﺣ ْﺒ ُﻬ َﻤﺎ ﻓﻲ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ َﻣ ْﻌ ُﺮ
َ َ de onlara dünyada mâruf surette
musâhib ol A yani masiyete iştirak etmeksizin şer‘in râzı olacağı ve
kerem ü mürüvvetin iktizâ edeceği vechile sohbetlerinde bulun. Meselâ
yemek içmek, giymek gibi ihtiyaçlarını tesviye etmek, cefâ etmemek,
ağır söylememek, hastalıklarına bakmak3, vefatlarında defnetmek gibi
dünyevî mu‘âvenetlerini4 yap. Din işine gelince {ﺎب اِﻟ ََّﻲ
َ
َ َ }وﺍﺗ َّ ِﺒ ْﻊ َﺳﺒ۪ ﻴ َﻞ َﻣ ْﻦ اَﻧ
ِ
Bana inâbe etmiş olan hâlis muhlis muvahhidin yolunu tut }ﺛُﻢَّ اﻟ ََّﻲ َﻣ ْﺮ ِﺟ ُﻌﻜُ ْﻢ
{ﻮن
ُ  ﻓَﺎُﻧ َ ّ ِﺒ ُﺌsonra hepinizin dönümü Banadır, o vakit Ben
َ ُﻜ ْﻢ ﺑ ِ َﻤﺎ ُﻛ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ﺗ َ ْﻌ َﻤﻠ
size neler yaptığınızı haber vereceğim. { }ﻳَﺎ ﺑُﻨَ َّﻲ اِﻧَّـﻬَﺎYavrum, muhakkak
ki o yaptığın A iyilik veya kötülük { إﻟﺦ...ﻚ ِﻣ ْﺜﻘَﺎ َل َﺣﺒَّﺔٍ ِﻣ ْﻦ َﺧ ْﺮدَ ٍل
ُ َ  }اِ ْن ﺗyani ne
ِ }ﻳ َ ْﺄ
kadar küçük ve gizli ve ne kadar yüksek veya alçak5 olursa olsun ت ﺑِﻬَﺎ
{ُاﻪﻠﻟ
ّٰ Allah onu getirir A âhirette karşına kor {ﻴﻒ
ّٰ  }اِ َّنçünkü Allah
ٌ اﻪﻠﻟ َ ﻟ َ۪ﻄ
Latîf ’tir. A lutfu, letâifi çok, kudreti en ince, en gizli şeylere yetişir {ﻴﺮ
ٌ ۪} َﺧﺒ
ilmi ile hepsini bilir.

ِ
{َ اﻟﺼ ٰﻠﻮ
َّ  }ﻳَﺎ ﺑُﻨَ َّﻲ اَﻗ ِﻢYavrum, namazı devamlı kıl A kendini erdirmek için
ِ }و ْأﻣﺮ ﺑِﺎ ْﻟﻤَﻌﺮ
{ِﺍﻧﻪَ َﻋ ِﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﻨﻜَﺮ
ْ وف َو
ْ ُ َ emr bi’l-ma‘rûf ve nehy ani’l-münker yap A
ُ ْ
diğerlerini kemâle erdirmek, cemiyeti istikāmetle götürmek için ﺍﺻ ِﺒ ْﺮ
َ
ْ }و
{ﻚ
ﺎﺑ
ﺻ
ا
ﺎ
ﻣ
ﻰ
ﻠ
ﻋ
başına
gelene
de
sabret
A
yani
emr
bi’l-ma‘rûf
ve
nehy
ٓ
ٰ
َ
َ َ َ َ
َ

1
2
3
4
5

H, F, M ve B: “”وإﱄ.
H, F ve M -“dünyada”.
B -“ağır söylememek, hastalıklarına bakmak”.
B: “mu‘âvenetleri”.
H ve F: “yani ne kadar küçük ve ne kadar gizli ve ne kadar yüksek ve ne kadar alçak”.
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ani’l-münker yapmak kolay değildir. O yüzden başına [3847] birtakım
musibetler gelmek melhuzdur ve onlara sabretmek lâzımdır. Umeyr1 b.
Habîb2 radıyallâhu anh Hazretleri oğullarına vasiyetinde demiştir ki:
“Herhangi biriniz emr bi’l-ma‘rûf ve nehy ani’l-münker yapmak isterse
ondan evvel ezâya hazırlansın ve Allah’tan sevâba yakīn edinsin. Çünkü
her kimin Allah’tan sevâba îkānı olursa dokunan eziyeti duymaz.”3 ﻚ
َ ِ }اِ َّن ٰذﻟ
{ِاﻻ ُ ُﻣﻮر
ْ  ِﻣ ْﻦ َﻋ ْﺰ ِمÇünkü bu işlerin her birisi azmolunacak büyük işlerdendir.
ِ َّ }و َﻻ ﺗُ َﺼ ِﻌ ْﺮ َﺧﺪَّ َك ﻟِﻠﻨ
{ﺎس
َ Ve nâsa avurdunu şişirme A avurt etme, yani
ّ
böbürlenip kibirlenme.

“Sa‘r” ( )ﺻﻌﺮbir derttir ki deveye ârız olur da boynunu büker. Şu hâlde
“tas‘îr” boynu dertli deve gibi başını yana bükmek demek olur ki kibirli
kimselerin âdetidir. Lisânımızda buna “avurt etmek” veya “kasalmak”
tâbir olunur. Buna, nâsa yanağını eğme, boyun eğme, yani kendini tezlil
eyleme mânasını veren dahi olmuştur. Bu da muhtemil olmakla beraber
üstüne altına muvâfık olan evvelkisidir. Yani emr bi’l-ma‘rûf ve nehy
ِ اﻻ َْر
ani’l-münker yapmakla beraber kibirlenme {ﺣﺎ
ْ }و َﻻ ﺗ َ ْﻤ ِﺶ ﻓِﻲ
ً ض َﻣ َﺮ
َ ve
ِ
ِ
yeryüzünde çalımla yürüme {ٍﺐ ﻛُ َّﻞ ُﻣ ْﺨﺘَﺎ ٍل ﻓَ ُﺨﻮر
ّٰ  }ا َّنçünkü Allah
ُّ اﻪﻠﻟ َ َﻻ ﻳُﺤ
kurulanın, övünenin hiçbirini sevmez.
ِ  }وﺍ ْﻏﻀsesinden de
{ﻚ
َ }وﺍ ْﻗ ِﺼ ْﺪ ۪ﻓﻲ َﻣ ْﺸ ِﻴ
َ ِ ﺻ ْﻮﺗ
َ Gidişinde mutedil ol {ﻚ
ْ ُ َ
َ ﺾ ﻣ ْﻦ
َِّ  }اçünkü seslerin en beti
ِ اﻻ َﺻ َﻮ
ﺮ
ﻜ
ﻧ
ا
ن
biraz indir A söylerken bağırma {ﺍت
ْ
َ
َ
َ ْ
ْ
A en hoşa gitmeyen tatsızı {ِت ا ْﻟ َﺤ ۪ﻤﻴﺮ
ﻮ
َﺼ
ﻟ
}
her
hâlde eşekler sesidir.
ُ َْ

[3848] Lokman’a hikmetin şükür için verildiği anlatıldıktan ve oğluna
vaazıyla hikmet ve şükründen bazı numûneler gösterildikten sonra ale’lumûm insanlığa olan ni‘am-ı ilâhiyeyi ihtar ve nankör kâfirlerin zulm ü
dalâlini iş‘âr ile tevhid4 ve şükre davet için buyuruluyor ki:

1
2
3

4

H ve F: “Amr”.
B: “”ﺣﺒﺎب.
Ahmed b. Hanbel, ez-Zühd, s. 152; Süyûtî, ed-Dürrü’l-mensûr, VI, 523:
 وإذا أراد أﺣﺪﻛﻢ أن ﻳﺄﻣﺮ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﳌﻌﺮوف وﻳﻨﻬﺎﻫﻢ ﻋﻦ... »ﻳﺎ ﺑﲏ: أن ﺟﺪﻩ ﻋﻤﲑ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ أوﺻﻰ ﺑﻨﻴﻪ وﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺻﺤﺒﺔ ﻓﻘﺎل،ﻋﻦ ﺟﻌﻔﺮ اﳋﻄﻤﻲ
. ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﻳﺜﻖ ﺑﺎﻟﺜﻮاب ﻣﻦ اﷲ ﻻ ﳚﺪ ﻣﺲ اﻷذى، وﻟﻴﻮﻗﻦ ﺑﺎﻟﺜﻮاب ﻣﻦ اﷲ، ﻓﻠﻴﻮﻃﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﱪ ﻋﻠﻰ اﻷذى،اﳌﻨﻜﺮ
B: “teyid”.

517

LOKMAN SÛRESİ - Hak Dini Kur’an Dili

ﻜ ْﻢ َﻣﺎ ﻓِﻲ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ ِ
اﻻ َْر ِ
ﺍت َو َﻣﺎ ﻓِﻲ ْ
ض َوﺍ َ ْﺳﺒَﻎَ َﻋﻠ َ ْﻴ ُ
اﻪﻠﻟ َ َﺳ َّﺨ َﺮ ﻟ َ ُ
اَﻟ َْﻢ ﺗ َ َﺮ ْوﺍ اَ َّن ّٰ
ﻜ ْﻢ ﻧِﻌَ َﻤ ُﻪ ﻇ َﺎﻫِ َﺮ ً
َّ
ِ
ِ
ﺎس َﻣﻦ ﻳ َﺠ ِ
اﻪﻠﻟِ ﺑِﻐَ ْﻴﺮِ ِﻋ ْﻠ ٍﻢ َو َﻻ ُﻫ ًﺪى َو َﻻ ﻛِﺘَ ٍ
ﺎب ُﻣ ۪ﻨﻴﺮٍ ﴿َ ﴾٢٠و ِﺍذَا
ﺎد ُل ﻓِﻲ ّٰ
َوﺑَﺎﻃﻨَﺔ ً ۜ َوﻣ َﻦ اﻟﻨ َّ ِ ْ ُ
َﺎن
۪ﻗﻴ َﻞ ﻟ َُﻬ ُﻢ اﺗ َّ ِﺒ ُﻌﻮﺍ َﻣٓﺎ اَ ْﻧ َﺰ َل ّٰ
اﻪﻠﻟُ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺑ َ ْﻞ ﻧَﺘ َّ ِﺒ ُﻊ َﻣﺎ َو َﺟ ْﺪﻧَﺎ َﻋﻠ َ ْﻴﻪِ ٰاﺑَٓﺎءَﻧَﺎ ۜ اَ َوﻟ َْﻮ ﻛَ َ
ﺎن اﻟ َّﺸ ْﻴﻄ ُ

ِ
اب اﻟﺴ ۪ﻌﻴﺮِ ﴿ ﴾٢١وﻣﻦ ﻳﺴﻠِﻢ وﺟﻬﻪ ٓ اِﻟ َﻰ ّٰ ِ
ِ
ِ
ﻚ
اﺳﺘَ ْﻤ َﺴ َ
َ َ ْ ُْ ْ َ ْ َُ
ﻳ َ ْﺪ ُﻋ ُ
ﻮﻫ ْﻢ اﻟٰﻰ َﻋ َﺬ ِ َّ
اﻪﻠﻟ َو ُﻫ َﻮ ُﻣ ْﺤﺴ ٌﻦ ﻓَﻘَﺪ ْ
ِ
ِ
ﻚ ُﻛ ْﻔ ُﺮ ُه ۜ اِﻟ َْﻴﻨَﺎ َﻣ ْﺮ ِﺟ ُﻌ ُﻬ ْﻢ
اﻪﻠﻟِ َﻋﺎﻗِﺒَﺔُ ْ
اﻻ ُ ُﻣﻮرِ ﴿َ ﴾٢٢و َﻣ ْﻦ ﻛَ َﻔ َﺮ ﻓَ َﻼ ﻳ َ ْﺤ ُﺰ ْﻧ َ
ﺑِﺎ ْﻟ ُﻌ ْﺮ َو ا ْﻟ ُﻮ ْﺛ ٰﻘ ۜﻰ َوﺍﻟ َﻰ ّٰ
ِ
ِ
ﻴﻼ ﺛُﻢَّ ﻧ َ ْﻀﻄ َُّﺮ ُﻫ ْﻢ اِﻟٰﻰ
ﻓَ ُﻨﻨَ ّ ِﺒ ُﺌ ُﻬ ْﻢ ﺑ ِ َﻤﺎ َﻋ ِﻤﻠُﻮﺍ ۜ اِ َّن ّٰ
اﻪﻠﻟ َ َﻋ ۪ﻠ ٌ
اﻟﺼ ُﺪورِ ﴿ ﴾٢٣ﻧُ َﻤ ّﺘ ُﻌ ُﻬ ْﻢ ﻗَ ۪ﻠ ً
ﻴﻢ ﺑ ِ َﺬات ُّ
ِ ِ
ﻴﻆ ﴿َ ﴾٢٤وﻟ َِﺌﻦ ﺳﺎ َ ْﻟﺘَﻬ ْﻢ َﻣﻦ َﺧﻠ َ َﻖ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ ِ
اب ﻏَ ۪ﻠ ٍ
َﻋ َﺬ ٍ
ﺍت َو ْ
ض ﻟ َﻴَ ُﻘﻮﻟُ َّﻦ ّٰ
ﺍﻻ َْر َ
ْ َ ُ ْ
َّ
اﻪﻠﻟُ ۜﻗُ ِﻞ ا ْﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ّٰﻪﻠﻟ ۜ

ﻮن ﴿ّٰ ِ ﴾٢٥ﻪﻠﻟِ َﻣﺎ ﻓِﻲ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ ِ
ﻴﺪ
ﺍت َو ْ
ض اِ َّن ّٰ
اﻪﻠﻟ َ ُﻫ َﻮ ا ْﻟﻐَ ِﻨ ُّﻲ ا ْﻟ َﺤ ۪ﻤ ُ
ﺑ َ ْﻞ اَכْﺜَ ُﺮ ُﻫ ْﻢ َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ َ
َّ
ﺍﻻ َْر ِ ۜ
ٍ
اﻻ َر ِ ِ
ِ
ِ
ت
ض ﻣ ْﻦ َﺷ َﺠ َﺮ اَ ْﻗ َﻼ ٌم َوﺍ ْﻟﺒَ ْﺤ ُﺮ ﻳ َ ُﻤ ُّﺪ ُه ﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ۪ه َﺳ ْﺒﻌَﺔُ اَ ْﺑ ُﺤﺮٍ َﻣﺎ ﻧ َ ِﻔ َﺪ ْ
﴿َ ﴾٢٦وﻟ َْﻮ اَ َّن َﻣﺎ ﻓﻲ ْ ْ
ﻜ ْﻢ اِ َّﻻ ﻛَﻨَ ْﻔ ٍﺲ َو ِ
ﻜ ْﻢ َو َﻻ ﺑ َ ْﻌ ُﺜ ُ
ﻴﻢ ﴿َ ﴾٢٧ﻣﺎ َﺧ ْﻠ ُﻘ ُ
اﻪﻠﻟِ ۜ اِ َّن ّٰ
ﺎت ّٰ
ﺍﺣ َﺪةٍ ۜ اِ َّن ّٰ
۪ﻳﺰ َﺣ ۪ﻜ ٌ
ﻛَﻠِ َﻤ ُ
اﻪﻠﻟ َ
اﻪﻠﻟ َ َﻋﺰ ٌ
ِ
ِ
ﺳ ۪ﻤﻴﻊ ﺑ ۪ﺼﻴﺮ ﴿ ﴾٢٨اَﻟ َﻢ ﺗَﺮ اَ َّن ّٰ ِ
ﺎر ﻓِﻲ اﻟ َّْﻴ ِﻞ َو َﺳ َّﺨ َﺮ
ْ َ
اﻪﻠﻟ َ ﻳُﻮﻟ ُﺞ اﻟ َّْﻴ َﻞ ﻓﻲ اﻟﻨَّﻬَﺎرِ َو ُﻮﻟ ُﺞ اﻟﻨَّﻬَ َ
َ ٌ َ ٌ

ﻚ ﺑِﺎ َ َّن
ﻴﺮ ﴿ٰ ﴾٢٩ذﻟ ِ َ
اﻟ َّﺸ ْﻤ َﺲ َوﺍ ْﻟﻘَ َﻤ َﺮ ۘ ﻛُ ٌّﻞ ﻳ َ ْﺠﺮ۪ٓي اِﻟٰٓﻰ اَ َﺟﻞٍ ُﻣ َﺴ ًّﻤﻰ َوﺍ َ َّن ّٰ
اﻪﻠﻟ َ ﺑ ِ َﻤﺎ ﺗ َ ْﻌ َﻤﻠ ُ َ
ﻮن َﺧﺒ۪ ٌ
ِ
ﻴﺮ ۟ ﴿﴾٣٠
ﻮن ِﻣ ْﻦ دُوﻧِﻪِ ا ْﻟﺒَﺎﻃِ ُﻞ ۙ َوﺍ َ َّن ّٰ
ّٰ
اﻪﻠﻟ َ ُﻫ َﻮ ا ْﻟ َﺤ ُّﻖ َوﺍ َ َّن َﻣﺎ ﻳ َ ْﺪ ُﻋ َ
اﻪﻠﻟ َ ُﻫ َﻮ ا ْﻟﻌَﻠ ُّﻲ ا ْﻟﻜَﺒ۪ ُ

[3849] Meâl-i Şerîfi
Görmediniz mi? Allah-ı Zü’l-celâl sizin için göklerdekini ve yerdekini
musahhar kılmış, üzerinize zâhiren ve bâtınen nimetlerini ifâza
buyurmakta. Bununla beraber nâs içinde kimisi de var ki ne bir ilme ne
bir mürşide ne de tenvir eder bir kitaba istinad etmeksizin Allah hakkında
mücadele ediyor (20). Ve “Allah’ın indirdiğine tâbiʿ olun” denildiği vakit
kendilerine [3850] “hayır, biz2 atalarımızı neyin üzerinde bulduksa
onun ardınca gideriz” diyorlar; ya Şeytan onları saʿîr azâbına davet
ediyor idiyse de mi? (21) Hâlbuki her kim özü muhsin olarak yüzünü
tertemiz Allah’a tutarsa o hakikaten en sağlam kulpa yapışmıştır, öyle
1

B: “Gördünüz mü?”.
B: “bir”.

1
2
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ya bütün işlerin âkıbeti Allah’a dayanır (22). Kim de küfrederse artık
onun küfrü seni mahzun etmesin, onlar dönüp Bize gelecekler, o vakit
Biz onlara bütün yaptıklarını haber vereceğiz. Her hâlde Allah, bütün
sînelerin künhünü bilir (23). Biz onlara biraz zevk ettiririz de sonra
kendilerini galîz bir azâba muztar kılarız (24). Celâlim hakkı için sorsan
onlara: O gökleri ve yeri kim yarattı? Her hâlde elbet1 Allah diyecekler;
“Elhamdü lillah” de, fakat pek çokları bilmezler (25). Göklerde ve yerde
ne varsa Allah’ındır; hakikat Allah öyle Ganî öyle Hamîd’dir (26). Eğer
yerdeki ağaçlar hep kalem olsa deniz de mürekkeb, arkasından yedi
deniz, Allah’ın kelimâtı tükenmez, hakikat Allah Azîz Hakîm’dir (27).
Sizin yaratılmanız da, baʿs olunmanız da ancak tek bir nefis gibidir.
Hakikat Allah Semîʿdir, Basîr’dir (28). Görmedin mi? Allah geceyi
gündüze sokuyor, gündüzü geceye sokuyor ve Şems ü Kamer’i teshir
etmiş, hepsi müsemmâ bir ecele doğru cereyan ediyor ve fi’l-vâkiʿ Allah
bütün yaptıklarınıza habîrdir (29). Bu şundan: Çünkü Allah hakikat
hak O, O’ndan başka çağırdıklarınız hep bâtıl ve hakikat Allah, yegâne
yüksek yegâne büyük O (30).
2
ِ اﻻ َْر
{ض
ْ }وﻟ َْﻮ اَ َّن َﻣﺎ ﻓِﻲ
َ َ[ ﻗُ ْﻞ ﻟ َْﻮ ﻛ18/109] bak.
َ Sûre-i Kehf ’te ﺎن ا ْﻟﺒَ ْﺤ ُﺮ

ِ ﻚ ﺗَﺠﺮ۪ي ﻓِﻲ ا ْﻟﺒَﺤﺮِ ﺑ ِ ِﻨﻌ َﻤ
ٍ َ ﻚ َﻻٰﻳ
ﻜ ّ ِﻞ
ُ ِ ﺎت ﻟ
ُ َ ِاﻪﻠﻟِ ﻟ ِ ُﻴﺮ
َ ِ ﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ٰاﻳَﺎﺗ ِ ۪ﻪ ۜ اِ َّن ۪ﻓﻲ ٰذﻟ
ّٰ ﺖ
ْ
ْ
ْ َ اَﻟ َْﻢ ﺗ َ َﺮ اَ َّن ا ْﻟ ُﻔ ْﻠ
ِ
ﻴﻬ ْﻢ
ّٰ ﴾ َوﺍذَا ﻏَ ِﺸﻴَ ُﻬ ْﻢ َﻣ ْﻮ ٌج ﻛَﺎﻟﻈُّﻠ َ ِﻞ دَ َﻋ ُﻮﺍ٣١﴿ ٍﺻﺒَّﺎرٍ َﺷﻜُﻮر
َ اﻟﺪ
َ اﻪﻠﻟ َ ُﻣ ْﺨﻠِ ۪ﺼ
ّ ۪ ﻴﻦ ﻟ َُﻪ
ُ ﻳﻦ ۚ ﻓَﻠَﻤَّﺎ ﻧ َ ّٰﺠ
َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ﺎس اﺗ َّ ُﻘﻮﺍ
ُ َّ ﴾ ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟﻨ٣٢﴿ ٍاﻟ َﻰ ا ْﻟﺒَ ّﺮِ ﻓَﻤ ْﻨ ُﻬ ْﻢ ُﻣ ْﻘﺘَﺼ ٌﺪ ۜ َو َﻣﺎ ﻳ َ ْﺠ َﺤ ُﺪ ﺑﺎٰﻳَﺎﺗﻨَ ٓﺎ ا َّﻻ ُﻛ ُّﻞ َﺧﺘَّﺎرٍ ﻛَ ُﻔﻮر
ِاﻪﻠﻟ
ّٰ ﻣﺎ َﻻ ﻳ َ ْﺠﺰ۪ي َوﺍﻟ ِ ٌﺪ َﻋ ْﻦ َوﻟ َِﺪ ۪ ۘه َو َﻻ َﻣ ْﻮﻟُﻮدٌ ُﻫ َﻮ َﺟﺎزٍ َﻋ ْﻦ َوﺍﻟ ِ ِﺪ ۪ه َﺷ ْﻴ ًٔـﺎۜ اِ َّن َو ْﻋ َﺪ
ً َرﺑَّﻜُ ْﻢ َوﺍ ْﺧ َﺸ ْﻮﺍ ﻳ َ ْﻮ

ِ
ِ ّٰ ﴾ اِ َّن٣٣﴿ ﺎﻪﻠﻟِ ا ْﻟﻐَﺮور
ُ َّ ﻜ ُﻢ ا ْﻟ َﺤ ٰﻴﻮ ُ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ ۠ َو َﻻ ﻳ َ ُﻐﺮَّﻧ
ُ َّ َﺣ ٌّﻖ ﻓَ َﻼ ﺗ َ ُﻐﺮَّﻧ
ِۚﺎﻋﺔ
ّٰ ِ ﻜ ْﻢ ﺑ
َ اﻟﺴ
ُ ُ
َّ اﻪﻠﻟ َ ﻋ ْﻨ َﺪ ُه ﻋ ْﻠ ُﻢ
ِ
ﺪاۜ َو َﻣﺎ ﺗ َ ْﺪر۪ي ﻧ َ ْﻔ ٌﺲ
ْ ﺚ َو َ ْﻌﻠ َ ُﻢ َﻣﺎ ﻓِﻲ
ۚ َ َو ُﻨَ ّﺰِ ُل ا ْﻟﻐَ ْﻴ
ً َﺐ ﻏ
ُ اﻻ َْر َﺣﺎ ِم ۜ َو َﻣﺎ ﺗ َ ْﺪر۪ي ﻧ َ ْﻔ ٌﺲ َﻣﺎذَا ﺗ َ ْﻜﺴ
﴾٣٤﴿ ﻴﺮ
ۜ ُ ﺑِﺎ َِّي اَ ْر ٍض ﺗ َ ُﻤ
ّٰ ﻮت اِ َّن
ٌ اﻪﻠﻟ َ َﻋ ۪ﻠ
ٌ ۪ﻴﻢ َﺧﺒ
1
2

B: “elbette”.
ِ اﻻ َْر
H ve F -“{ض
ْ ِ }وﻟ َْﻮ اَ َّن َﻣﺎ
َ  ُﻗ ْﻞ ﻟ َْﻮ ﻛbak”.
َ Sûre-i Kehf ’te َﺎن اﻟْﺒَ ْﺤ ُﺮ
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[3851] Meâl-i Şerîfi
Baksana size âyetlerinden göstermek için nimetiyle gemilerin denizde
akışına! Şüphe yok ki bunda pek sabırlı ve çok şükürlü olanlar için
birçok1 âyetler vardır (31). Ve kara bulutlar gibi dalga sardığı vakit
onları dini Allah’a hâlis kılarak yalvarırlar, sonra karaya çıkardığı
vakit içlerinden doğru giden de bulunur ve Bizim âyetlerimize ancak
gaddar, nankör olanlar2 çıfıtlık eder3 (32). Ey insanlar Rabbinizden
korkun ve bir günü sayın4 ki ata evlâdından bir şey ödeyemez, evlât o
da atasından bir şey ödeyecek değildir. Muhakkak Allah’ın vaadi hak,
o hâlde sakının dünyâ hayat sizi aldatmasın ve sakının o mağrur sizi
Allah’a güvendirmesin (33). Her hâlde [3852] Allah, Sâʿat’e ilim O’nun
yanındadır, ve yağmuru O yağdırır, rahimlerde ne var O bilir, ve hiçbir
nefis yarın ne kazanacağını bilmez, bir nefis hangi yerde öleceğini de
bilmez.5 Şüphesiz ki Allah Alîm’dir, Habîr’dir (34).
{ٍ } َﺧﺘَّﺎرGaddar, yani sözünde durmayıp çok nakz-ı ahd eden.

{ إﻟﺦ...ِﺎﻋﺔ
اﻪﻠﻟ َ ِﻋ ْﻨ َﺪ ُه ِﻋ ْﻠ ُﻢ
ّٰ  }اِ َّنA Abdullah b. Ömer radıyallâhu
َ اﻟﺴ
َّ
anhümâ’dan mervîdir: Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem “mefâtîhü’lgayb6 beştir, onları ancak Allah bilir” buyurmuş ve bu âyeti okumuştur.7
Rivayet olunduğuna göre Hâris b. Amr8 nâmında bir adam, Resûlullah
sallallâhu aleyhi ve sellem Hazretleri’ne gelmiş “yâ Muhammed, kıyâm-ı
Sâ‘at ne zaman? Beldelerimiz kuraklıktan sıkıldı, bolluk ne zaman?
Karımı gebe bıraktım ne doğuracak, bugün ne kazandığımı biliyorum9,
1
2
3

4
5
6
7

8
9

H ve F: “çok”.
B: “olan”.
H ve F: “Zulleler (kara bulut) gibi dalga sardığı vakit de onları dini Allah’a hâlis kılarak yalvarırlar,
derken karaya çıkardığı vakit de içlerinden doğru giden bulunur ve Bizim âyetlerimize hep gaddar,
nankör olanlar çıfıtlık eder”.
H ve F: “sayın bir günü”.
H ve F: “hem ne bilir bir nefis yarın ne kazanacak ve ne bilir bir nefis yarın hangi arzda ölecek”.
Burada “mefâtîhü’l-gayb”, gayb kilitleri demektir [Müellifin notu].
Buhârî, Tefsîr, 31/2. Krş. Tefsîru Yahyâ b. Sellâm, I, 161; II, 683; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, II, 24,
52, 58:
.« »إن اﷲ ﻋﻨﺪﻩ ﻋﻠﻢ اﻟﺴﺎﻋﺔ: »ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ ﲬﺲ« ﰒ ﻗﺮأ: ﻗﺎل اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:أن ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل
M ve F: “Ömer”.
B +“fakat”.

Hak Dini Kur’an Dili

yarın ne kazanacağım? Nerede doğduğumu biliyorum, fakat nerede
öleceğim?”1 demiş, bu âyet bu sebeple nâzil olmuştur.2 Demek ki âyet
vâki‘ olmuş bir suâlin cevâbıdır. Lakin mâkablindeki âyetlere nazaran da
bir suâl-i mukadderin cevâbıdır. Zira Sûre-i Rûm’un âhirinde ﻮم
ُ َو َ ْﻮمَ ﺗ َ ُﻘ
ِ
ﻮن
َ ﺎﻋﺔُ ﻳُ ْﻘﺴ ُﻢ ا ْﻟ ُﻤ ْﺠﺮِ ُﻣ
ً َوﺍ ْﺧ َﺸ ْﻮﺍ ﻳ َ ْﻮ
َ اﻟﺴ
َّ [30/55] buyurulduğu gibi burada da ﻣﺎ َﻻ
 ﻳ َ ْﺠﺰ۪يbuyurulması üzerine şüphesiz ki o gün, o Sâ‘at ne zaman diye bir
sual hatıra gelebileceğinden bununla ona cevap verilmiş oluyor.
Burada Fahreddin Râzî der ki: “Bazı müfessirîn, ‘Allah teâlâ bu âyet
ile beş şeye ilmi başkasından nefyetti’ diyorlar. Gerçi öyle lâkin maksud o
değildir. Çünkü Allah teâlâ meselâ tûfan zamanında bir kum yığınındaki
cevher-i ferdi (bir atomu3) ve rüzgârın onu maşrıktan mağribe kaç4
kere naklettiğini ve nerede bulunduğunu bilir, [3853] bunu başkası
bilemez. Şu hâlde bu beş şeyi zikirde tahsis etmenin vechi yoktur. Bu
ِ ّٰ  اِ َّن وﻋ َﺪdiye o
hususta hak olan şudur ki ﻣﺎ
ً  َوﺍ ْﺧ َﺸ ْﻮﺍ ﻳ َ ْﻮbuyurulması, اﻪﻠﻟ َﺣ ٌّﻖ
َْ
günün behemehâl vukū‘u tekid edilmesi üzerine ‘o gün ne vakit’ diye
vârid olacak suâle karşı şu suretle cevap veriliyor: ‘Onu Allah’tan başkası
bilmez velâkin muhakkak olacaktır’ deniliyor. Ve kaç defalar geçtiği
üzere ba‘s hakkında iki delil de zikrolunuyor:

Birisi Arz’ın mevtinden sonra ihyâsı: Nitekim yukarıda َو ِﺍ ْن ﻛَﺎﻧُﻮﺍ
ِ
ِ
ِ ّٰ ﺖ
ِ
ِ
ِ ﺎﻧﻈُﺮ اِ ٰ ٓ ٰاﺛَﺎرِ َرﺣ َﻤ
ض
ْ ِْﻒ ﻳُﻲـﺤ
َ اﻪﻠﻟ ﻛَ ْﻴ
َ اﻻ َْر
ْ
ْ ْ َ ﻓ.َ ﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻞ اَ ْن ﻳُ َ َّ َل َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠ ۪ﻪ ﻟ َُﻤ ْﺒﻠ ۪ﺴ
ٰ ﻚ ﻟ َُﻤﻲـﺤِْ ا ْﻟ َﻤ ْﻮ
َ ِ [ ﺑ َ ْﻌ َﺪ َﻣ ْﻮ ِ َﺎ ۜ اِ َّن ٰذﻟer-Rûm 30/49-50] buyurulmuştu. Ve
ﻮن
ِ ْ ُ[ ﻳer-Rûm 30/19] buyurulmuştu. Burada
ْ ﻲـﺤ
َ ِ ض ﺑ َ ْﻌ َﺪ َﻣ ْﻮ ِ َﺎ ۜ َوﻛَ ٰﺬﻟ
َ ﻚ ﺗُ ْﺨ َﺮ ُﺟ
َ اﻻ َْر
da şöyle denilmiş oluyor: ‘Ey sualci! Sen onun vaktini bilemezsin, fakat
o olacak, Allah, ona kādirdir. Nasıl ki O Arz’ı ölmüşken ihyâ ediyor,
yağmuru indiriyor.
1
2

3
4

B -“Nerede doğduğumu biliyorum, fakat nerede öleceğim?”.
Vâhidî, Esbâbu nüzûli’l-Kur’ân, s. 359; et-Tefsîru’l-basît, XVIII, 127-128. Krş. Tefsîru Mücâhid, s. 543;
Taberî, Câmiu’l-beyân, XX, 160:
 إن أرﺿﻨﺎ: وﻗﺎل، أﺗﻰ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺴﺄﻟﻪ ﻋﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ ووﻗﺘﻬﺎ، ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺒﺎدﻳﺔ،ﻧﺰﻟﺖ ﰲ اﳊﺎرث ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﺔ ﺑﻦ ﳏﺎرب ﺑﻦ ﺣﻔﺼﺔ
. ﻓﺒﺄي أرض أﻣﻮت؟ ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ،أﺟﺪﺑﺖ ﻓﻤﱴ ﻳﻨﺰل اﻟﻐﻴﺚ؟ وﺗﺮﻛﺖ اﻣﺮأﰐ ﺣﺒﻠﻰ ﻓﻤﺎذا ﺗﻠﺪ؟ وﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﺑﺄي أرض وﻟﺪت
B: “atom”.
H: “birkaç”.
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َ [er-Rûm 30/27],و ُﻫ َﻮ اﻟ َّ۪ﺬي ﻳ َ ْﺒ َﺪ ُؤا ا ْﻟ َﺨ ْﻠ َﻖ ﺛُﻢَّ ﻳُ ۪ﻌﻴ ُﺪ ُه İkincisi ibtidâ-i halktır.
اﻻ َْر ِ
اﻪﻠﻟُ ﻳُ ْﻨ ِﺸ ُﺊ اﻟﻨ َّ ْﺸﺎَةَ ْ
ُ [el-Ankebûtﻗ ْﻞ ۪ﺳ ُوﺍ ِ ْ
اﻻ ِٰﺧ َﺮ َ
ﻒ ﺑ َ َﺪاَ ا ْﻟ َﺨ ْﻠ َﻖ ﺛُﻢَّ ّٰ
ﺎﻧﻈ ُ ُﺮوﺍ ﻛَ ْﻴ َ
ض ﻓَ ْ
اﻻ َْر َﺣﺎ ِم 29/20] buyurulduğu gibi burada da
َ buyuruyor. 1 Yaniو َ ْﻌﻠ َ ُﻢ َﻣﺎ ِ ْ
sen onu bilmezsen de o olacaktır, Allah ona kādirdir. Erhâmdakini bilip
ﺲ yarattığı gibi ruhâmdan yaratmasını da bilir. ilh...”2 Câmi‘u’s-Sağīr’de
ﲬَْ ٌ

َ diye vârid olan Büreyde hadîsinde Münâvî Kebîr [Feyzu’l-ﻻ ﻳـَْﻌﻠَ ُﻤ ُﻬ ﱠﻦ ﱠإﻻ اﷲ

Kadîr] şerhinde der ki: “Yani bu beş şeyi Allah’tan başkası hem küllî hem
cüz’î olarak ihâta ve şümûl vechi üzere bilmez. Şu hâlde Allah teâlâ’nın
bazı havâssını hatta bu beşten bazı mugayyebâta muttali‘ kılmasına
münâfî olmaz. Çünkü o mahdud cüz’iyyâttır. Mu‘tezile’nin bunu inkâr
etmesi de mükâberedir.”3 Bir de Buhârî’de Enes b. Mâlik radıyallâhu
anh’tan rivayet olunduğu üzere Hazret-i Peygamber sallallâhu aleyhi ve
sellem buyurmuştur ki: “Allah teâlâ rahime bir melek müvekkel kılmıştır.
‘Yâ Rab nutfe, yâ Rab aleka, yâ Rab mudga’ der, Allah teâlâ da halkını
kazâ etmek irade buyurduğu vakit erkek mi [3854] dişi mi, şakī mi sa‘îd
mi, rızkı ne, eceli ne söyler, anası karnında4 bunlar yazılır.”5 O vakit onu
B: “buyuruluyor”.
Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXV, 133:
ﻳﻘﻮل ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ إن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻧﻔﻰ ﻋﻠﻢ أﻣﻮر ﲬﺴﺔ ﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ وﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻜﻦ اﳌﻘﺼﻮد ﻟﻴﺲ ذﻟﻚ ،ﻷن اﷲ ﻳﻌﻠﻢ اﳉﻮﻫﺮ اﻟﻔﺮد اﻟﺬي ﻛﺎن ﰲ
ﻛﺜﻴﺐ رﻣﻞ ﰲ زﻣﺎن اﻟﻄﻮﻓﺎن وﻧﻘﻠﻪ اﻟﺮﻳﺢ ﻣﻦ اﳌﺸﺮق إﱃ اﳌﻐﺮب ﻛﻢ ﻣﺮة ،وﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ أﻳﻦ ﻫﻮ وﻻ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﻏﲑﻩ ،وﻷن ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﲔ ذرة ﰲ ﺑﺮﻳﺔ ﻻ
ﻳﺴﻠﻜﻬﺎ أﺣﺪ وﻻ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﻏﲑﻩ ،ﻓﻼ وﺟﻪ ﻻﺧﺘﺼﺎص ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ وإﳕﺎ اﳊﻖ ﻓﻴﻪ أن ﻧﻘﻮل ﳌﺎ ﻗﺎل اﷲ» :واﺧﺸﻮا ﻳﻮﻣﺎ ﻻ ﳚﺰي واﻟﺪ ﻋﻦ وﻟﺪﻩ« وذﻛﺮ أﻧﻪ ﻛﺎﺋﻦ
ﺑﻘﻮﻟﻪ» :إن وﻋﺪ اﷲ ﺣﻖ« ﻛﺄن ﻗﺎﺋﻼ ﻗﺎل ﻓﻤﱴ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻴﻮم ﻓﺄﺟﻴﺐ ﺑﺄن ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﱂ ﳛﺼﻞ ﻟﻐﲑ اﷲ وﻟﻜﻦ ﻫﻮ ﻛﺎﺋﻦ ،ﰒ ذﻛﺮ اﻟﺪﻟﻴﻠﲔ اﻟﺬﻳﻦ ذﻛﺮﻧﺎﳘﺎ ﻣﺮارا
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺚ أﺣﺪﳘﺎ :إﺣﻴﺎء اﻷرض ﺑﻌﺪ ﻣﻮ ﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ» :وإن ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﺰل ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﳌﺒﻠﺴﲔ ﻓﺎﻧﻈﺮ إﱃ آﺛﺎر رﲪﺖ اﷲ ﻛﻴﻒ ﳛﻲ اﻷرض
ﺑﻌﺪ ﻣﻮ ﺎ إن ذﻟﻚ ﶈﻲ اﳌﻮﺗﻰ« )اﻟﺮوم  (٥٠-٤٩/٣٠وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ» :وﳛﻲ اﻷرض ﺑﻌﺪ ﻣﻮ ﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﲣﺮﺟﻮن« )اﻟﺮوم  (١٩/٣٠وﻗﺎل ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺴﺎﺋﻞ إﻧﻚ
ﻻ ﺗﻌﻠﻢ وﻗﺘﻬﺎ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﺋﻨﺔ واﷲ ﻗﺎدر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ إﺣﻴﺎء اﻷرض ﺣﻴﺚ ﻗﺎل »وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻨﺰل اﻟﻐﻴﺚ« )اﻟﺸﻮرى  (٢٨/٤٢وﻗﺎل» :وﳛﻲ اﻷرض«
وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ :اﳋﻠﻖ اﺑﺘﺪاء ﻛﻤﺎ ﻗﺎل» :وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺒﺪؤا اﳋﻠﻖ ﰒ ﻳﻌﻴﺪﻩ« )اﻟﺮوم  (٢٧/٣٠وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ» :ﻗﻞ ﺳﲑوا ﰲ اﻷرض ﻓﺎﻧﻈﺮوا ﻛﻴﻒ ﺑﺪأ اﳋﻠﻖ ﰒ اﷲ ﻳﻨﺸﺊ
اﻟﻨﺸﺄة اﻵﺧﺮة )اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت  (٢٠/٢٩إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻓﻘﺎل ﻫﺎﻫﻨﺎ وﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﰲ اﻷرﺣﺎم إﺷﺎرة إﱃ أن اﻟﺴﺎﻋﺔ وإن ﻛﻨﺖ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﺋﻨﺔ واﷲ ﻗﺎدر ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻛﻤﺎ
ﻫﻮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﳋﻠﻖ ﰲ اﻷرﺣﺎم ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ اﳋﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﺮﺧﺎم.
Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, III, 458:
)ﲬﺲ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻬﻦ إﻻ اﷲ( ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﺣﺎﻃﺔ واﻟﺸﻤﻮل ﻛﻠﻴﺎ وﺟﺰﻳﺌﺎ ﻓﻼ ﻳﻨﺎﻓﻴﻪ اﻃﻼع اﷲ ﺑﻌﺾ ﺧﻮاﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻐﻴﺒﺎت ﺣﱴ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳋﻤﺲ ﻷ ﺎ
ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﻌﺪودة وإﻧﻜﺎر اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻜﺎﺑﺮة.
B: “rahminde”.
Buhârî, Hayz, 17, Enbiyâ, 2:
ﻋﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل :إن اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ وﻛﻞ ﺑﺎﻟﺮﺣﻢ ﻣﻠﻜﺎ ،ﻳﻘﻮل :ﻳﺎ رب ﻧﻄﻔﺔ ،ﻳﺎ رب ﻋﻠﻘﺔ ،ﻳﺎ رب ﻣﻀﻐﺔ ،ﻓﺈذا أراد
أن ﻳﻘﻀﻲ ﺧﻠﻘﻪ ﻗﺎل :أذﻛﺮ أم أﻧﺜﻰ ،ﺷﻘﻲ أم ﺳﻌﻴﺪ ،ﻓﻤﺎ اﻟﺮزق واﻷﺟﻞ ،ﻓﻴﻜﺘﺐ ﰲ ﺑﻄﻦ أﻣﻪ.

1
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o melek ve Allah teâlâ’nın mahlûkātından1 dilediği kimseler de bilir.
Demek ki bazılarının bu suretle bilebilmesi zikrolunan ihtisâsa münâfî
değildir. Çünkü Allah’a mahsus olan ilim gaybda iken her birinin
ahvâline ale’t-tafsîl ilm-i tâm ve kâmildir. Meleğin ve bazı havâssın
muttali‘ olabileceği ilim ise az çok delîli tahakkuk etmiş, bir vechile
nâkıs bir ilimdir. Kezâlik bulut, rüzgâr, barometre gibi bazı emarelerden
yağmura, cenînin bazı evza‘ ve harekâtından erkek veya dişi olduğuna
intikal etmek tarzında vâki‘ olan zannî istidlâller de buna münâfî
değildir. Çünkü zan ilim değildir. İlim şüphesiz olandır.
Âyetteki ihtisâsın vechine gelince: Âlûsî’nin beyânına göre bunun
menâtı, ism-i celîlin takdîmiyle haberlerin cümle hâlinde takviye-i
hüküm tarzında vâki‘ olmasında gözetilmiştir.2 Fakat birinci cümlenin
haberinde ُ ِﻋ ْﻨ َﺪهzarfının takdîmiyle kasr zâhir ise de diğerlerinde fehvâyi kelâm ile az çok işaret hâlindedir ki mâna şu oluyor: “O Sâ‘at ne
ِ
ِ ّٰ  }اِ َّنher hâlde Allah, Sâ‘at’e ilim
zaman?” denilirse {ِﺎﻋﺔ
َ اﻟﺴ
َّ اﻪﻠﻟ َ ﻋ ْﻨ َﺪهُ ﻋ ْﻠ ُﻢ
ancak O’nun yanındadır {ﺚ
َ }و ُ َ ّ ِ ُل ا ْﻟﻐَ ْﻴ
َ ve yağmuru O indirir A o hâlde
ne zaman, nereye, ne miktar ve ne suretle yağdıracağını da tamamıyla
O bilir. O hâlde ba‘sin ne zaman olacağını da ancak O bilir. ِ }و َ ْﻌﻠ َ ُﻢ َﻣﺎ
َ
{ِاﻻ َْر َﺣﺎم
ْ Bütün rahimlerdekini de O bilir A erkek mi dişi mi? Beyaz mı
kırmızı mı? Tam mı nâkıs mı? Her birinin husûsiyetleri nedir? Bütün
rahimlerdekinin tafsîlâtını O bilir. Binâen‘aleyh kabirlerdekinin de
ِ
tafsîlâtını O bilir. O yaradan ba‘s eder {ﺪا
ً َﺐ ﻏ
َ ve
ُ }و َﻣﺎ ﺗ َ ْﺪر۪ي ﻧ َ ْﻔ ٌﺲ َﻣﺎذَا ﺗ َ ْﻜﺴ
hiçbir nefis yarın ne kazanacağını kestiremez A yani ileride başına ne
geleceğini, eline ne geçeceğini, hayır mı şer mi [3855] kesbedeceğini
dirâyetiyle bilemez. {}و َﻣﺎ ﺗ َ ْﺪر۪ي ﻧ َ ْﻔ ٌﺲ
َ Yine hiçbir nefis A gerek iyi gerek
kötü kim olursa olsun {ﻮت
ُ  }ﺑِﺎ َِّي اَ ْر ٍض ﺗ َ ُﻤhangi arzda öleceğini kestiremez A
1
2

H -“mahlûkātından”.
Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XI, 106:
 وﱂ ﻳﻘﻞ »إن ﻋﻠﻢ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﷲ« ﻣﻊ أﻧﻪ أﺧﺼﺮ ﻷن اﺳﻢ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ أﺣﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﱘ وﻷن ﺗﻘﺪﳝﻪ وﺑﻨﺎء اﳋﱪ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻔﻴﺪ اﳊﺼﺮ ﻛﻤﺎ ّﻗﺮرﻩ،«ﻓﻘﻴﻞ »إن اﷲ
 وﺗﻘﺪﱘ اﻟﻈﺮف ﻳﻔﻴﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص أﻳﻀﺎ ﺑﻞ ﻟﻔﻆ »ﻋﻨﺪ« ﻛﺬﻟﻚ ﻷ ﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﺣﻔﻈﻪ ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻓﻴﻔﻴﺪ اﻟﻜﻼم ﻣﻦ،اﻟﻄﻴﱯ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺰﻳﺔ ﺗﻜﺮر اﻹﺳﻨﺎد
.وﺟﻞ
ّ أوﺟﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻋﻠﻢ وﻗﺖ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺑﺎﷲ
ّ ﻋﺰ
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küçük kıyameti bilemez, büyük kıyameti nerede bilecek? Fakat Allah’a
1
gelince {ٌ ۪ﻴﻢ َﺧﺒ
ّٰ  }اِ َّنşüphe yok ki Allah Alîm’dir, Habîr’dir A olmuşu
ٌ اﻪﻠﻟ َ َﻋ ۪ﻠ
olacağı, şâhidi gāibi, zâhiri bâtını hepsini bilir, hepsinden haberdardır.
Son iki fıkrada “ilim” yerine “dirayet” tâbir edilmiş olduğu ve Allah
teâlâ’nın ilmine “dirayet” ıtlâkı câiz olmadığı için burada Allah’ın ilmi
ayrıca tasrih olunarak ihtisâsı böyle nefy ü isbat ile ifade edilmiştir.

ِْ اَﻟﻠّ ُﻬ ﱠﻢ ﻳَ ﱢﺴ ْﺮ ﻟَﻨَﺎ ُﺣ ْﺴ َﻦ
اﻹ ْﺧﺘِﺘَﺎم

Sûre-i Lokman ile vârid olan irşad ve davetin ihtar ve tezkîri bir Secde
Sûresi ile tâkip olunması ne güzeldir.

1

H ve F: “olmuş”.
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[3856]

ًُﺳ َﻮرةُ اﻟ ﱠﺴ ْﺠ َﺪ ِة َﻣ ﱢﻜﻴﱠﺔٌ َوِﻫ َﻲ ﺛََﻼﺛُﻮ َن اٰﻳَﺔ
SECDE SÛRESİ
ِ َ َ’اَﻓَﻤﻦ ﻛden [32/18] üç
Bu Secde Sûresi de Mekkîdir. Bazıları ﻨﺎ
ً ﺎن ُﻣ ْﺆﻣ
َْ
âyetin Medenî olduğunu da rivayet etmişlerdir. Kur’an’da Secde Sûresi
nâmıyla iki sûre vardır. Birisi bu, diğeri de ﺖ
Aralarını fark
ْ َ ’ﺣﻢ ٓ ُﻓ ِ ّﺼﻠdir.
ٰ
için buna “Lokman Secdesi”, ona da “Hâmîm Secdesi” denilir. Bir de
buna “Medâci‘ Sûresi” ona da “Fussılet Sûresi” nâmı verilir.
Âyetleri: Basrî ta‘dâdında yirmi dokuz, diğerlerinde otuzdur.
Kelimeleri: Üç yüz seksendir.
Harfleri: Bin beş yüz on sekizdir.
Fâsılası:  ل، ن، مharfleridir.1
Sûre-i Lokman’da tevhid zikrolunup me‘âd ile hitâm verilmiş olduğu
gibi, bu sûre de usûl-i imandan nübüvvet ile başlayacaktır.

اﻪﻠﻟِ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ اﻟﺮَّ ۪ﺣﻴ ِﻢ
ّٰ ﺑ ِ ْﺴ ِﻢ

ِ َ۪ﻳﻞ ا ْﻟ ِﻜﺘ
ِ ﺎب َﻻ َر ْﺐ ۪ﻓﻴﻪِ ِﻣ ْﻦ َر
ﻮن ا ْﻓﺘَ ٰﺮ ُﻪ ۚ ﺑ َ ْﻞ ُﻫ َﻮ
ُ ﴾ ﺗ َ ْﻨﺰ١﴿۠ ٓ اﻟٓـﻢ
َ ُ ﴾ اَ ْم ﻳ َ ُﻘﻮﻟ٢﴿ ۜ ﻴﻦ
َ ب ا ْﻟﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ
َ
ّ

ِ َ ِ ا ْﻟﺤ ُّﻖ ِﻣﻦ رﺑ
﴾ اَ ّٰﻪﻠﻟُ اﻟ َّ۪ﺬي٣﴿ ون
َ ِﻴﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﻧ َ ۪ﺬﻳﺮٍ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠ
َ ﻚ ﻟ َﻌَﻠ َُّﻬ ْﻢ ﻳ َ ْﻬﺘَ ُﺪ
ً ﻚ ﻟ ُﺘ ْﻨ ِﺬ َر ﻗَ ْﻮ
َ
ُ ﻣﺎ َﻣٓﺎ اَ ٰﺗ
َّ ْ

ِ ِ ۪
ِ َﺧﻠ َ َﻖ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
ش َﻣﺎ ﻟَﻜُ ْﻢ ِﻣ ْﻦ
ْ ﺍت َو
ۜ ِ اﺳﺘَ ٰﻮى َﻋﻠَﻰ ا ْﻟﻌَ ْﺮ
َ ﺍﻻ َْر
َّ
ْ َّض َو َﻣﺎ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ َﻤﺎ ﻓﻲ ﺳﺘَّﺔ اَﻳَّﺎ ٍم ﺛُﻢ
ِ ِ ِ
ِ ٓ اﻻ َﻣ َﺮ ِﻣ َﻦ اﻟﺴ َﻤ
ِ اﻻ َْر
ْ ﺎء اِﻟ َﻰ
َّض ﺛُﻢ
َ ﻴﻊ ۜ اَﻓَ َﻼ ﺗَﺘَ َﺬכ َُّﺮ
ٍ دُوﻧ ۪ﻪ ﻣ ْﻦ َوﻟ ّ ٍﻲ َو َﻻ َﺷ ۪ﻔ
ْ ْ ﴾ ﻳُ َﺪﺑّ ِ ُﺮ٤﴿ ون
َّ
ِ َ َﻳﻌﺮج اِﻟ َﻴﻪِ ۪ﻓﻲ ﻳﻮ ٍم ﻛ
ِﺐ َوﺍﻟ َّﺸﻬَﺎدَة
ِ ﻚ َﻋﺎﻟ ِ ُﻢ ا ْﻟﻐَ ْﻴ
َ ِ ﴾ ٰذﻟ٥﴿ ون
َ ﻒ َﺳﻨَﺔٍ ِﻣﻤَّﺎ ﺗ َ ُﻌ ُّﺪ
َ ار ُه ٓ اَ ْﻟ
َْ
ْ ُ ُ َْ
ُ ﺎن ﻣ ْﻘ َﺪ

ْ ﴾ اَﻟ َّـ ۪ﺬ ٓي اَ ْﺣ َﺴ َﻦ ُﻛ َّﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َﺧﻠ َ َﻘ ُﻪ َوﺑ َ َﺪاَ َﺧ ْﻠ َﻖ٦﴿ ۙ ﻴﻢ
َّ﴾ ﺛُﻢ٧﴿ اﻻِ ْﻧ َﺴﺎ ِن ِﻣ ْﻦ ۪ﻃﻴ ٍ ۚﻦ
ُ ۪ﻳﺰ اﻟﺮَّ ۪ﺣ
ُ ا ْﻟﻌَﺰ

ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َاﻟﺴ ْﻤﻊ
َّ ﴾ ﺛُﻢَّ َﺳ ّٰﻮ ُﻪ َوﻧَﻔَ َﺦ ۪ﻓﻴﻪ ﻣ ْﻦ ُروﺣ ۪ﻪ َو َﺟﻌَ َﻞ ﻟَﻜُ ُﻢ٨﴿ َﺟﻌَ َﻞ ﻧ َ ْﺴﻠ َ ُﻪ ﻣ ْﻦ ُﺳ َﻼﻟَﺔٍ ﻣ ْﻦ َﻣٓﺎ ٍء َﻣﻬ۪ﻴ ٍ ۚﻦ
1

H ve F -“ ل، ن، مharfleridir”.
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ِ ْ ﺎر َو
ِ اﻻ َْر
ض ءَاِﻧَّﺎ ﻟ َ۪ﻔﻲ َﺧ ْﻠ ٍﻖ
ْ ﺿﻠ َ ْﻠﻨَﺎ ﻓِﻲ
ْ َو
ُ ﻴﻼ َﻣﺎ ﺗ َ ْﺸ
َ ﴾ َوﻗَﺎﻟُٓﻮﺍ ءَاِذَا٩﴿ ون
َ ﻜ ُﺮ
َ ﺍﻻ َْﺑ َﺼ
ً ﺍﻻ َ ْﻓٔـ َﺪةَ ۜ ﻗَ ۪ﻠ
ِ ﻚ ا ْﻟ َﻤﻮ
ِ ٓ ََﺟ ۪ﺪﻳ ٍﺪۜ ﺑ َ ْﻞ ﻫ ْﻢ ﺑِﻠِﻘ
ت اﻟ َّ۪ﺬي ُوﻛِ ّ َﻞ ﺑِﻜُ ْﻢ ﺛُﻢَّ اِﻟٰﻰ
ُ َ ﴾ ﻗُ ْﻞ ﻳَﺘَ َﻮ ّٰﻓﻴﻜُ ْﻢ َﻣﻠ١٠﴿ ون
َ ﺎء َرﺑِّﻬِ ْﻢ ﻛَﺎﻓِ ُﺮ
ْ
ُ
﴾١١﴿ ۟ ﻮن
ُ ِ َّرﺑ
َ ﻜ ْﻢ ﺗُ ْﺮ َﺟ ُﻌ

[3857] Meâl-i Şerîfi
Elif-Lâm-Mîm (1). İndirilişi1 bu kitabın, şüphe yok bunda, Rabbü’lâlemîn’dendir (2). Yoksa “onu uydurdu” mu diyorlar? Hayır, haktır2
o, [3858] Rabbindendir3. Kendilerine senden önce gocundurucu
peygamber gelmemiş olan4 bir kavmi gocundurasın diye5, gerek ki
hidâyeti kabul edeler6 (3). Allah O ki gökleri ve yeri altı günde yaratmış,
sonra Arş üzerine istivâ buyurmuştur. Sizin için O’ndan başka ne bir
velî7 vardır ne bir şefîʿ, artık düşünmez misiniz? (4). Semâdan zemine
(yukarıdan aşağıya) emri tedbir eder, sonra da o ona urûc8 eyler: Bir
günde ki mikdârı sizin sayınızdan bin sene eder (5). O’dur işte gaybı da
şehadeti de bilen Azîz Rahîm (6). O ki yarattığı her şeyi güzel yarattı
ve insanı yaratmaya bir çamurdan başladı (7). Sonra da9 bir sülâleden,
bir hakir sudan neslini yaptı (8). Sonra onu tesviye edip içine rûhundan
nefh buyurdu ve sizin için o işitmeyi, o10 görmeleri ve gönülleri11 yaptı;
siz pek az şükrediyorsunuz (9). Bir de “â! Arzda gāib olduğumuzda
mı? Cidden biz mi muhakkak yeni bir hilkatte olacağız?” dediler,
fakat onlar Rablerinin likāsını (huzûruna varacaklarını) inkâr eden
kâfirlerdir (10). De ki: “Size müvekkel kılınmış olan Melekü’l-mevt
canınızı alacak, sonra döndürülüp Rabbinize götürüleceksiniz” (11).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

B: “İndirilmiş”.
B: “hakikat”.
H ve F: “Rabbinden”.
B -“olan”.
H ve F -“diye”.
H ve F +“diye”; B: “ederler”.
B: “vekîl”.
B: “rucû ”.
H ve F -“da”.
B: “ve”.
H ve F -“ve gönülleri”.
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ِ
{ﻚ
َ ِﻣﺎ َﻣٓﺎ اَ ٰﺗﻴﻬُ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﻧ َ ۪ﺬﻳﺮٍ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠ
ً  }ﻟﺘُ ْﻨ ِﺬرَ ﻗَ ْﻮKendilerine senden önce bir nezîr
ِ
gelmemiş olan bir kavmi inzar etmen1 için. A 2ۜﻳﺮﺍ
ً ﻴﺮﺍ َوﻧ َ ۪ﺬ
ً اﻧَّٓﺎ اَ ْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ َك ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖ ﺑ َ ۪ﺸ
3
ِ
ِ ِ
ﻳﺮ
ٌ [ َوﺍ ْن ﻣ ْﻦ اُﻣَّﺔٍ ا َّﻻ َﺧ َﻼ ۪ﻓﻴﻬَﺎ ﻧ َ ۪ﺬFâtır 35/24] Buyurulduğu üzere içlerinde bir
nezîr geçmemiş hiçbir kavim yoktur. Şu hâlde burada ٍﻴﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﻧ َ ۪ﺬﻳﺮ
ُ َﻣٓﺎ اَ ٰﺗ
ِ َ[ ﻳَٓﺎ اَ ْﻫ َﻞ ا ْﻟ ِﻜﺘel-Mâide 5/19]
denilmesi اﻟﺮ ُﺳ ِﻞ
ُّ ﺎب ﻗَ ْﺪ َﺟٓﺎءَﻛُ ْﻢ رَ ُﺳﻮﻟُﻨَﺎ ﻳُﺒَ ّ ِﻴ ُﻦ ﻟَﻜُ ْﻢ َﻋﻠٰﻰ ﻓَ ْﺘﺮَ ٍ ِﻣ َﻦ
mantûkunca fetret zamanına işaret olmuş olur.
ِ ِ ۪
{اﺳﺘَ ٰﻮى َﻋﻠَﻰ ا ْﻟﻌَ ْﺮ ِش
ْ َّ }ﻓﻲ ﺳﺘَّﺔ اَﻳَّﺎ ٍم ﺛُﻢSûre-i A‘râf ’a bak.

ِ ٓ اﻻ َﻣ َﺮ ِﻣ َﻦ اﻟﺴ َﻤ
{ﺎء اِﻟ َﻰ ْاﻻ َْر ِض
ْ ْ  }ﻳُ َﺪﺑّ ِ ُﺮSemâdan Arz’a: Gökten yere, yukarıdan
َّ
aşağıya emri tedbir eder A yani O’nun Arş’ta istivâsı, Tevrat’tan
zannedildiği gibi dinlenmek mânasına değil, emri tedbir ile icrâ-yı
ahkâm ve saltanat mânasınadır.

[3859] “Tedbîr” bir işin arkasını görerek ona göre gereğini tâyin
etmektir. Allah teâlâ’nın tedbîri ise hikmetine göre irade buyurmasıdır.
Şu hâlde burada “emr”, “umûr”un müfredi olarak şe’n mânasınadır.
Yani dünyanın işini melâike gibi semâvî esbâb ve kuvâ ile yukarıdan
aşağı indirmek suretiyle tedbir ve idare eder. {ِ }ﺛُﻢَّ ﻳ َ ْﻌ ُﺮ ُج اِﻟ َْﻴﻪSonra da o
emir ona çıkar A bu suretle bir emir, bir şe’n başladığı noktaya rücû‘4
eden bir devir ile hitam bulup kalkar, yalnız ilm-i ilâhîde sâbit kalır.
{ } ۪ﻓﻲ ﻳ َ ْﻮ ٍمBir günde ki bazıları bunu yalnız urûca5 ta‘alluk ettirmişlerse de
muhtar olan hem “yüdebbir” hem “ya‘rucu”6 fiillerinin ikisine birden
tenâzu‘ tarîkiyle ta‘allukudur. Yani o emrin inmesi ve çıkması öyle bir
ِ َ َ }ﻛmikdârı
günde, o kadar bir zamanda olur ki {ون
َ ﻒ َﺳﻨَﺔٍ ِﻣﻤَّﺎ ﺗ َ ُﻌ ُّﺪ
َ ار ُه ٓ اَ ْﻟ
ُ ﺎن ﻣ ْﻘ َﺪ
sizin saydıklarınızdan bin sene eder. A Demek bir irâde-i ilâhiyenin
hükmü olan bir emir, bir şe’n, bir hâdise bazen böyle bin senelik bir
devir ile biter. Onun bir günü böyle büyük bir devir teşkil eder. Onun
1
2
3
4
5
6

M: “etmek”.
ِ
H, F ve B -“ﻳﺮﺍ
ً ”اﻧ َّ ٓﺎ ا َْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ َك ﺑِﺎﻟ َْﺤ ِّﻖ َ ۪ ًﺍ َوﻧ َ ۪ﺬ.
“Muhakkak ki Biz seni hak ile hem bir beşîr hem bir nezîr gönderdik, hiçbir ümmet de yoktur ki
içlerinde bir nezîr geçmiş olmasın.”
B: “urûc”.
B: “rücû ”.
B: “rücû ”.
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için “gökleri ve yeri altı günde yarattı” denildiği zaman o günleri
alelâde günler zannetmemelidir. Sûre-i Me‘âric’de1 geleceği üzere
bunun elli bin sene edeni de vardır. Demek ki “bin sene” denilmesi
”misâl tarîkiyledir. Yahut bazı müfessirînin dedikleri vechile “bin
tâbiri uzun bir devirden kinayedir. Binâen‘aleyh daha az ve daha çok
olmasına mâni‘ değildir.
”} Yarattığı her şeyi güzel yaratmış A burada “hüsnاَ ْﺣ َﺴ َﻦ ﻛُ َّﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َﺧﻠ َ َﻘ ُﻪ{
güzellik, hikmet ve maslahata uygunluktur. Gül güzel olduğu gibi dikeni
} ِﻣ ْﻦ َﻣٓﺎ ٍء َﻣﻬ۪ﻴ ٍﻦ{  Sûresinin baş tarafına bak).ﻗَ ْﺪ اَ ْﻓﻠ َ َﺢ( ِ } Aﻣ ْﻦ ُﺳ َﻼﻟَﺔٍ{ de güzeldir ilh.
“Sülâle”den bedeldir. Ma‘amâfîh sıfat olması da melhuzdur.
][3860

ِ
ِ ِ
َوﻟ َﻮ ﺗ َ ٰﺮٓى اِ ِذ ا ْﻟﻤﺠﺮِﻣ َ ِ
ﺎر ِﺟ ْﻌﻨَﺎ ﻧ َ ْﻌ َﻤ ْﻞ
ْ
ﻮن ﻧَﺎﻛ ُﺴﻮﺍ ُر ُؤ۫ﺳﻬِ ْﻢ ﻋ ْﻨ َﺪ َرﺑِّﻬِ ْﻢ ۜ َرﺑَّـﻨَ ٓﺎ اَ ْﺑ َﺼ ْﺮﻧَﺎ َو َﺳﻤ ْﻌﻨَﺎ ﻓَ ْ
ُ ْ ُ

ِ
ﻮن ﴿َ ﴾١٢وﻟ َْﻮ ِﺷ ْﺌﻨَﺎ َﻻٰﺗ َ ْﻴﻨَﺎ ﻛُ َّﻞ ﻧ َ ْﻔ ٍﺲ ُﻫ ٰﺪﻳﻬَﺎ َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ َﺣ َّﻖ ا ْﻟﻘَ ْﻮ ُل ِﻣ ۪ ّﻨﻲ َﻻ َْﻣﻠَٔـَ َّﻦ
ﺤﺎ اِﻧَّﺎ ُﻣﻮﻗ ِ ُﻨ َ
ﺻـﺎﻟ ً
َ
َﺟﻬَﻨ َّ َﻢ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ ِﺠﻨَّﺔِ َوﺍﻟﻨ َّ ِ
ﻜ ْﻢ ٰﻫ َﺬاۚ اِﻧَّﺎ ﻧ َ ۪ﺴﻴﻨَﺎ ُﻛ ْﻢ
ﻴﺘ ْﻢ ﻟ ِ َﻘٓﺎءَ ﻳ َ ْﻮ ِﻣ ُ
وﻗﻮﺍ ﺑ ِ َﻤﺎ ﻧ َ ۪ﺴ ُ
ﻴﻦ ﴿ ﴾١٣ﻓَ ُﺬ ُ
ﺎس اَ ْﺟ َﻤ ۪ﻌ َ
ِ
ِ
ﻳﻦ اِذَا ذُכّ ُِﺮوﺍ ﺑِﻬَﺎ
َوذُ ُ
اب ا ْﻟ ُﺨ ْﻠ ِﺪ ﺑ ِ َﻤﺎ ﻛُ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ﺗ َ ْﻌ َﻤﻠُ َ
ﻮن ﴿ ﴾١٤اﻧ َّ َﻤﺎ ﻳُ ْﺆﻣ ُﻦ ﺑِﺎٰﻳَﺎﺗِﻨَﺎ اﻟ َّ۪ﺬ َ
وﻗﻮﺍ َﻋ َﺬ َ
ﻀﺎ ِﺟ ِﻊ
ون ﴿ ﴾١٥ﺗَﺘَ َﺠﺎ ٰﻓﻰ ُﺟ ُﻨﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ َﻋ ِﻦ ا ْﻟ َﻤ َ
ﺪا َو َﺳﺒ َّ ُﺤﻮﺍ ﺑ ِ َﺤ ْﻤ ِﺪ َرﺑِّﻬِ ْﻢ َو ُﻫ ْﻢ َﻻ ﻳ َ ْﺴﺘَ ْﻜ ِﺒ ُﺮ َ
َﺧ ُّﺮوﺍ ُﺳ َّﺠ ً

ﻮن رﺑَّﻬﻢ َﺧﻮﻓﺎ وﻃ َﻤ ۘ ِ
ﻮن ﴿ ﴾١٦ﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﻌﻠ َ ُﻢ ﻧ َ ْﻔ ٌﺲ َﻣٓﺎ اُ ْﺧ ِﻔ َﻲ ﻟ َُﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ
ﺎﻫ ْﻢ ﻳُ ْﻨ ِﻔ ُﻘ َ
ﻳ َ ْﺪ ُﻋ َ َ ُ ْ ْ ً َ َ ً
ﻌﺎ َوﻣﻤَّﺎ َر َز ْﻗﻨَ ُ
ِ
ﻮن ﴿ ﴾١٧اَﻓَﻤﻦ ﻛَ َ ِ
ﺎن ﻓَ ِ
ﻘﺎۜ َﻻ ﻳ َ ْﺴﺘَ ُﻮ َ۫ن
ﻨﺎ ﻛَ َﻤ ْﻦ ﻛَ َ
ُﻗﺮَّ اَ ْﻋ ُﻴ ٍ ۚﻦ َﺟ َﺰٓاءً ﺑ ِ َﻤﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ َ
ﺎﺳ ً
ﺎن ُﻣ ْﺆﻣ ً
َْ
ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ َو َﻋ ِﻤﻠُﻮﺍ اﻟﺼﺎﻟ ِ َﺤ ِ
ﻮن
ى ﻧُ ُﺰ ًﻻ ﺑ ِ َﻤﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠ ُ َ
ﺎت ﻓَﻠ َ ُﻬ ْﻢ َﺟﻨ َّ ُ
﴿ ﴾١٨اَﻣَّﺎ اﻟ َّ۪ﺬ َ
َّ
ﺎت ا ْﻟ َﻤ ْﺄ ٰو ۘ
ﻴﺪوﺍ ۪ﻓﻴﻬَﺎ َو ۪ﻗﻴ َﻞ
ﺎر ۜ ُﻛﻠ ََّﻤٓﺎ اَ َرﺍدُٓوﺍ اَ ْن ﻳ َ ْﺨ ُﺮ ُﺟﻮﺍ ِﻣ ْﻨﻬَٓﺎ ُا ۪ﻋ ُ
﴿َ ﴾١٩وﺍَﻣَّﺎ اﻟ َّ ۪ﺬ َ
ﻳﻦ ﻓَ َﺴ ُﻘﻮﺍ ﻓَ َﻤ ْﺄ ٰو ُﻬ ُﻢ اﻟﻨ َّ ُ

ﻮن ﴿َ ﴾٢٠وﻟ َُﻨ ۪ﺬﻳﻘَﻨ َّ ُﻬ ْﻢ ِﻣ َﻦ ا ْﻟﻌَ َﺬ ِ
ون
اب ْ
ﻟ َُﻬ ْﻢ ذُ ُ
اﻻ َْد ٰﻧﻰ دُ َ
اب اﻟﻨَّﺎرِ اﻟ َّ۪ﺬي ﻛُ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ﺑ ِ ۪ﻪ ﺗُﻜَ ّ ِﺬﺑُ َ
وﻗﻮﺍ َﻋ َﺬ َ
ﻮن ﴿َ ﴾٢١و َﻣﻦ اَﻇْﻠ َ ُﻢ ِﻣﻤَّﻦ ذُכّ َِﺮ ﺑِﺎٰﻳ َ ِ
ا ْﻟﻌَ َﺬ ِ
اب ْ
ض َﻋ ْﻨﻬَﺎ ۜ
اﻻ َ ْﻛﺒَﺮِ ﻟ َﻌَﻠ َُّﻬ ْﻢ ﻳ َ ْﺮ ِﺟ ُﻌ َ
ﺎت َرﺑّ ِ ۪ﻪ ﺛُﻢَّ اَ ْﻋ َﺮ َ
ْ
ْ
ِ ِ
ﻮن ۟ ﴿﴾٢٢
ﻴﻦ ُﻣ ْﻨﺘَ ِﻘ ُﻤ َ
اﻧَّﺎ ﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺠﺮِ ۪ﻣ َ
H, F, M ve B: “Mi’rac’da”.
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[3861] Meâl-i Şerîfi
Görsen o vakit ki mücrimler Rablerinin huzûrunda başlarını eğmişler;
“Rabbenâ! Gördük, dinledik; şimdi bizi geri çevir sâlih bir amel
işleyelim, zira yakīn hâsıl ettik” derlerken (12). Eğer dilemiş olsa idik
her nefse hidâyetini verirdik, velâkin Benden şu kavil hak oldu: Elbette
ve elbette cehennemi dolduracağım bütün cinlerle insanlardan (13). O
hâlde tadın unuttuğunuz için bu gününüzün çatmasını1; işte2 Biz de sizi
unuttuk ve tadın huld3 azâbını yapıp durduğunuz işler yüzünden (14).
Bizim âyetlerimize öyle kimseler iman ederler ki onlarla kendilerine
nasihat verildiği vakit secdelere kapanırlar ve Rablerine hamd ile
tesbih ederler de kibirlenmezler (15). Yanları yataklardan aralaşır,
korku ve ümid içinde Rablerine dua ederler ve kendilerine verdiğimiz
rızıklardan onlar hayra masraf yaparlar4 (16). Şimdi kimse bilemez5
onlar için gizlenmiş olan gözler sürûrunu yaptıkları amellere mükâfat
[3862] için6 (17). Öyle ya, mü’min olan fâsık olan gibi olur mu?
Onlar müsâvî olmazlar (18). Evet, iman edip o7 sâlih amelleri işleyen
kimselerin amellerine mukabil konukluk olarak kendilerine me’vâ
cennetleri vardır. (19). Ama fâsıklık etmiş olanların me’vâları ateştir.
Ondan her çıkmak istedikçe onlar içine iade olunurlar da kendilerine
“haydi tadın o ateşin tekzib edip durduğunuz azâbını!” denilir (20). Şu
da muhakkak ki onlara o en büyük azabdan beride o yakın azabdan8
da tattıracağız, gerek ki rücûʿ edeler9 (21). Rabbinin âyetleriyle nasihat
edilip de sonra onlardan yüz çeviren kimseden daha zâlim de kim
olabilir, muhakkak ki mücrimlerden Biz intikam alırız (22).

1
2
3
4
5
6
7
8
9

H ve F: “likāsını (gelip çatacağını)”.
H ve F: “elbette”.
B: “hulûd”.
H ve F: “rızıklardan hayra masraf da yaparlar”.
B: “bilmez”.
H ve F: “Şimdi yaptıkları amellere mükâfat olarak gözler sürûrundan kendileri için neler gizlendiğini
hiçbir nefis bilemez”.
B: “de”.
H ve F: “azâbı”.
B: “ederler”.
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{ }اِﻧَّﺎ ﻧ َ ۪ﺴﻴﻨَﺎﻛُ ْﻢÇünkü Biz sizi unuttuk A yani unutmuş gibi cehennemde
bıraktık { }ﺗَﺘَ َﺠﺎ ٰﻓﻰ ُﺟ ُﻨﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ َﻋ ِﻦ ا ْﻟ َﻤ َﻀﺎ ِﺟ ِﻊYanları yataklardan uzaklaşır ﻮن َرﺑ َّ ُﻬ ْﻢ
َ }ﻳ َ ْﺪ ُﻋ
1
{ َﺧ ْﻮ ًﻓﺎ َوﻃ ََﻤ ًﻌﺎhem korku hem umutla Rablerine dua ederler A gece kalkar
teheccüd kılarlar. Birçokları Mu‘âz b. Cebel radıyallahu anh’tan sahîhan
rivayet etmişlerdir ki şöyle demiştir: “Bir seferinde Peygamber sallallâhu
aleyhi ve sellem ile beraberdim, bir gün yakınında sabah etmiştim,
yürüyor idik; ‘yâ nebiyyallah’ dedim, ‘bana bir amel haber ver ki beni
cennete koysun cehennemden uzaklaştırsın.’ Buyurdu ki: ‘Büyük bir şey
sordun, ma‘amâfîh o, Allah teâlâ’nın müyesser kıldığı kimseye kolaydır;
Allah’a ibadet edersin, O’na hiç şerîk koşmazsın, namazı kılarsın, zekâtı
verirsin,2 ramazan orucunu tutarsın, Beyt’e haccedersin.’ Sonra buyurdu
ki: ‘Sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç kalkandır, sadaka hatîeyi
söndürür, gecenin göbeğinde adamın namazı’ dedi sonra ﺗَﺘَ َﺠﺎ ٰﻓﻰ ُﺟﻨُﻮﺑُﻬُ ْﻢ َﻋ ِﻦ
3
ﻮن
َ ُ ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠ...’ا ْﻟ َﻤ َﻀﺎ ِﺟ ِﻊa kadar kıraat buyurdu.”
{ }ﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﻌﻠ َ ُﻢ ﻧ َ ْﻔ ٌﺲŞimdi hiçbir nefis bilmez A ne bir melek-i [3863]
mukarreb ne de bir nebiyy-i mürsel } َﻣٓﺎ اُ ْﺧ ِﻔ َﻲ ﻟ َُﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﻗُﺮَّ ِ اَ ْﻋ ُﻴ ٍ ۚﻦ َﺟﺰَٓاءً ﺑِﻤَﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ
{ﻮن
َ ُ ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠonların yaptıkları amellere mükâfat olarak kendileri için gözler
sürûrundan neler gizlenmekte! A Buharî ve sâirede Resûl-i Ekrem
sallallâhu aleyhi ve sellem’den şu hadîs-i kudsî rivayet olunmaktadır:4
“Allah teâlâ buyuruyor ki: ‘Ben sâlih kullarıma öyle şeyler hazırlamışımdır
ki hiçbir göz görmemiş, kulaklar işitmemiş, bir beşerin hatırından da
geçmemiştir.’”5
1
2
3

4
5

B: “ümitle”.
B -“zekâtı verirsin”.
Tirmizî, İman, 8; Taberî, Câmiu’l-beyân, XX, 181:
 أﺧﱪﱐ ﺑﻌﻤﻞ ﻳﺪﺧﻠﲏ، ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ: ﻓﻘﻠﺖ، وﳓﻦ ﻧﺴﲑ، ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﻳﻮﻣﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻨﻪ، ﻛﻨﺖ ﻣﻊ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﰲ ﺳﻔﺮ:ﻋﻦ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ ﻗﺎل
 وﺗﺼﻮم، وﺗﺆﰐ اﻟﺰﻛﺎة، وﺗﻘﻴﻢ اﻟﺼﻼة، ﺗﻌﺒﺪ اﷲ وﻻ ﺗﺸﺮك ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎ، وإﻧﻪ ﻟﻴﺴﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺴﺮﻩ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻟﻘﺪ ﺳﺄﻟﺘﲏ ﻋﻦ ﻋﻈﻴﻢ: ﻗﺎل،اﳉﻨﺔ وﻳﺒﺎﻋﺪﱐ ﻋﻦ اﻟﻨﺎر
 ﰒ: ﻗﺎل. وﺻﻼة اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﺟﻮف اﻟﻠﻴﻞ، واﻟﺼﺪﻗﺔ ﺗﻄﻔﺊ اﳋﻄﻴﺌﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻄﻔﺊ اﳌﺎء اﻟﻨﺎر، أﻻ أدﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺑﻮاب اﳋﲑ؛ اﻟﺼﻮم ﺟﻨﺔ: ﰒ ﻗﺎل، وﲢﺞ اﻟﺒﻴﺖ،رﻣﻀﺎن
 رأس اﻷﻣﺮ: ﻗﺎل. ﺑﻠﻰ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ: أﻻ أﺧﱪك ﺑﺮأس اﻷﻣﺮ ﻛﻠﻪ وﻋﻤﻮدﻩ وذروة ﺳﻨﺎﻣﻪ؟ ﻗﻠﺖ: ﰒ ﻗﺎل،« »ﻳﻌﻤﻠﻮن: »ﺗﺘﺠﺎﰱ ﺟﻨﻮ ﻢ ﻋﻦ اﳌﻀﺎﺟﻊ« ﺣﱴ ﺑﻠﻎ:ﺗﻼ
 ﻳﺎ ﻧﱯ: ﻓﻘﻠﺖ. ﻛﻒ ﻋﻠﻴﻚ ﻫﺬا: ﻗﺎل. ﻓﺄﺧﺬ ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ. ﺑﻠﻰ ﻳﺎ ﻧﱯ اﷲ: أﻻ أﺧﱪك ﲟﻼك ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ؟ ﻗﻠﺖ: وذروة ﺳﻨﺎﻣﻪ اﳉﻬﺎد ﰒ ﻗﺎل، وﻋﻤﻮدﻩ اﻟﺼﻼة،اﻹﺳﻼم
. وﻫﻞ ﻳﻜﺐ اﻟﻨﺎس ﰲ اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ وﺟﻮﻫﻬﻢ أو ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺧﺮﻫﻢ إﻻ ﺣﺼﺎﺋﺪ أﻟﺴﻨﺘﻬﻢ، ﺛﻜﻠﺘﻚ أﻣﻚ ﻳﺎ ﻣﻌﺎذ: ﻓﻘﺎل، وإﻧﺎ ﳌﺆاﺧﺬون ﲟﺎ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﺑﻪ،اﷲ
B: “olunmuştur”.
Buhârî, Bed’ü’l-Halk, 8; Müslim, Cennet, 2:
 وﻻ، وﻻ أذن ﲰﻌﺖ، ﻣﺎ ﻻ ﻋﲔ رأت، »أﻋﺪدت ﻟﻌﺒﺎدي اﻟﺼﺎﳊﲔ: ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ: ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
.« »ﻓﻼ ﺗﻌﻠﻢ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ أﺧﻔﻲ ﳍﻢ ﻣﻦ ﻗﺮة أﻋﲔ: ﻓﺎﻗﺮؤوا إن ﺷﺌﺘﻢ.«ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ ﺑﺸﺮ
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ِ ون ا ْﻟﻌَ َﺬ
ِ “ } ِﻣ َﻦ ا ْﻟﻌَ َﺬAzâb-ı ednâ”, yakın azab dünya azabı;
{ِاب ْاﻻ َ ْﻛﺒَﺮ
ْ اب
َ ُاﻻ َْد ٰﻧﻰ د
“azâb-ı ekber” de âhiret azâbıdır.

ِ ِ ِ
ِ
ِ
ۚﺎه ُﻫ ًﺪى ﻟِﺒَ ۪ﻨ ٓﻲ اِ ْﺳ َﺮٓﺍٔﻳ۪ َﻞ
ُ َﺎب ﻓَ َﻼ ﺗَﻜُ ْﻦ ۪ﻓﻲ ﻣ ْﺮ َﺔٍ ﻣ ْﻦ ﻟ َﻘٓﺎﺋ ۪ﻪ َو َﺟﻌَ ْﻠﻨ
َ َﻮﺳﻰ ا ْﻟﻜﺘ
َ َوﻟ َ َﻘ ْﺪ ٰاﺗ َ ْﻴﻨَﺎ ُﻣ
﴾ اِ َّن٢٤﴿ ﻮن
َ ﺻﺒَ ُﺮوﺍ ۜ َوﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﺑِﺎٰﻳَﺎﺗِﻨَﺎ ﻳُﻮﻗ ِ ُﻨ
َ ﴾ َو َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ اَﺋِﻤَّﺔ ً ﻳ َ ْﻬ ُﺪ٢٣﴿
َ ون ﺑِﺎ َْﻣﺮِﻧَﺎ ﻟ َﻤَّﺎ

﴾ اَ َوﻟ َْﻢ ﻳ َ ْﻬ ِﺪ ﻟ َُﻬ ْﻢ ﻛَ ْﻢ٢٥﴿ ﻮن
َ َّ َرﺑ
َ ﻴﻤﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ۪ﻓﻴﻪِ ﻳ َ ْﺨﺘَﻠِ ُﻔ
َ ﻚ ُﻫ َﻮ ﻳ َ ْﻔ ِﺼ ُﻞ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ ْﻢ ﻳ َ ْﻮمَ ا ْﻟ ِﻘ ٰﻴ َﻤﺔِ ۪ﻓ
ﻮن
َ ِ ﻮن ۪ﻓﻲ َﻣ َﺴﺎﻛِ ِﻨﻬِ ْﻢ ۜ اِ َّن ۪ﻓﻲ ٰذﻟ
َ ﺎت اَﻓَ َﻼ ﻳ َ ْﺴ َﻤ ُﻌ
َ اَ ْﻫﻠَ ْﻜﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠِﻬِ ْﻢ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻘ ُﺮو ِن ﻳ َ ْﻤ ُﺸ
ۜ ٍ َ ﻚ َﻻٰﻳ

ِ
ِ اﻻ َْر
ﺎﻣ ُﻬ ْﻢ
ْ ﻮق ا ْﻟ َﻤٓﺎءَ اِﻟ َﻰ
ُ ﴾ اَ َوﻟ َْﻢ ﻳ َ َﺮ ْوﺍ اَﻧَّﺎ ﻧ َ ُﺴ٢٦﴿
ً ض ا ْﻟ ُﺠ ُﺮزِ ﻓَ ُﻨ ْﺨﺮِ ُج ﺑ ِ ۪ﻪ َز ْر
ُ َﻋﺎ ﺗ َ ْﺄﻛُ ُﻞ ﻣ ْﻨ ُﻪ اَ ْﻧﻌ
ِ ﻮن َﻣ ٰﺘﻰ ٰﻫ َﺬا ا ْﻟﻔَ ْﺘﺢ اِ ْن ﻛُ ْﻨﺘُ ْﻢ ﺻ
﴾ ﻗُ ْﻞ٢٨﴿ ﻴﻦ
َ ُ﴾ َو َ ُﻘﻮﻟ٢٧﴿ ون
َ َوﺍ َ ْﻧ ُﻔ ُﺴ ُﻬ ْﻢ ۜ اَﻓَ َﻼ ﻳُ ْﺒ ِﺼ ُﺮ
َ ﺎد ۪ﻗ
ُ
َ

ﺍﻧﺘَ ِﻈ ْﺮ
َ ﻳﻤﺎﻧُ ُﻬ ْﻢ َو َﻻ ُﻫ ْﻢ ﻳُ ْﻨﻈ َُﺮ
ْ ض َﻋ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َو
َ ﻳﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮ ٓوﺍ ۪ا
َ ﻳ َ ْﻮمَ ا ْﻟ َﻔ ْﺘ ِﺢ َﻻ ﻳ َ ْﻨ َﻔ ُﻊ اﻟ َّ۪ﺬ
ْ ِ﴾ ﻓَﺎ َْﻋﺮ٢٩﴿ ون
﴾٣٠﴿ ون
َ اِﻧ َّ ُﻬ ْﻢ ُﻣ ْﻨﺘَ ِﻈ ُﺮ
[3864] Meâl-i Şerîfi

Şânım hakkı için muhakkak ki vaktiyle Mûsâ’ya kitap vermiştik1,
şimdi de sen onun likāsından şüpheye düşme ve onu2 Benî İsrâil
için bir hidâyet rehberi kılmıştık. (23). Ve içlerinden öncül imamlar
yetiştirmiştik ki sabrettiklerinde emrimizle hidâyet ediyorlardı ve
âyetlerimize yakīn ile sarılmışlardı (24). Şimdi ihtilâf edip durdukları
şeylerde hiç şüphesiz ki Rabbin kıyamet günü beynlerini fasl edecektir
(25). Daha irşad etmedi mi onları ki kendilerinden evvel nice karnlar
helâk etmişiz, meskenlerinde geziyorlar; elbette bunda şüphesiz
âyetler var, hâlâ kulak vermeyecekler mi? (26). Ya hiç görmediler de
mi, Biz kır yere suyu salıveriyoruz3 da onunla bir ekin çıkarıyoruz,
ondan hayvanları da yiyor, kendileri de; hâlâ gözlerini açmayacaklar
1
2
3

H ve F: “verdik”.
B: “onun”.
H ve F: “salıyoruz”.
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mı? (27). Bir de “ne vakit o fetih eğer doğru iseniz?” diyorlar. (28).
De ki: “Küfredenlere o fetih günü imanları fâide vermez ve onlara
göz açtırılmaz” (29). Şimdi onlardan yüz çevir de gözet, çünkü onlar
gözetiyorlar. (30).
{ }ﻓَ َﻼ ﺗَﻜُ ْﻦ ۪ﻓﻲ ِﻣ ْﺮ َﺔٍ ِﻣ ْﻦ ﻟِﻘَٓﺎﺋ ِ ۪ﻪŞimdi sen onun likāsından şüphede olma A
yani vaktiyle Mûsâ’ya verdiğimiz gibi şimdi de sûrenin başında beyan
olunduğu üzere sana kitap veriyoruz. Bunda zerrece şüpheye düşme.
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[3865]

ِ َﺣﺰ
ٌ اب َﻣ َﺪﻧِﻴﱠﺔٌ َوِﻫ َﻲ ﺛََﻼ
ًث َو َﺳﺒـْﻌُﻮ َن اٰﻳَﺔ
َ ْ ُﺳ َﻮرةُ ْاﻷ
AHZÂB SÛRESİ
Bu Ahzâb Sûresi Medenî’dir.
Âyetleri: Yetmiş üçtür.
Kelimeleri: Bin yüz seksendir.
Harfleri: Beş bin yedi yüz doksan altıdır.
1
ِ
Fâsılası:  ا، لharfleridir. Lâm, اﻟﺴﺒ۪ ﻴ َﻞ
َّ [ ﻳ َ ْﻬﺪي33/4].

“Ahzâb” “hizb”in cem‘idir. “Hizb” Râgıb’ın Müfredât’ında beyânına
göre bir kalınlığı bulunan cemaat demektir.2 Kāmûs ve tercemesi Okyanus’ta
beyan olunduğuna göre de “hizb” mutlaka tâife mânasınadır. Asıl ma‘nâyı mevzû‘u budur. Silâha ve harb âletine3 ve hâssaten insan cemaatine
de denir ve bir kimsenin has askerlerine ve muayyen ashâbına da4 onun
ِ َ [ اُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌel-Mücadele 58/19]5 bu mânadandır. Bir
hizbi denilir. ب اﻟ َّﺸ ْﻴﻄ َﺎ ِن
ُ ﻚ ﺣ ْﺰ
adamın her gün mu‘tad üzere kıraatine müdavemet eylediği muayyen
virdine dahi ıtlak olunur. Kendine vazife kıldığı tâife-i dua demektir.
“Hizb” toprağı katı ve kalın olan yere dahi denilir.6 Sonra “ahzâb”
Peygamber’e karşı muharebe etmek üzere toplanıp Medine’yi muhasaraya
gelen ve Hendek vak‘asına sebep olan azgın kâfirler cemaatlerine isim
olmuştur ki buna “Hendek” veya “Ahzâb Gazâsı” denilir. Bu sûrede de bu
Ahzâb vak‘ası zikredilmiş olduğundan “Ahzâb Sûresi” nâmını almıştır. Bu
münasebetle bu sûrede nesebe, mîrâsa, nikâha, talâka, tesettüre, terbiyeye
dair bazı ahkâm-ı mühimme de teşrî‘ buyurulmuştur.
1
2

ِ
H ve F -“ ا، لharfleridir. Lâm, اﻟﺴﺒ۪ ﻴ َﻞ
َّ ” َ ْﺪي.
Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, s. 231:

3
4
5
6

. ﲨﺎﻋﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻠﻆ:اﳊﺰب
H ve F +“de denir”.
H ve F -“insan cemaatine de denir ve bir kimsenin has askerlerine ve muayyen ashâbına da”.
“…Onlar şeytan hizbi (şeytan taraftarı)dırlar…”
Âsım Efendi, Kāmûs Tercemesi, I, 199.
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اﻪﻠﻟِ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ اﻟﺮَّ ۪ﺣﻴ ِﻢ
ﺑ ِ ْﺴ ِﻢ ّٰ

ِ
ِ
ﻴﻤﺎ ۙ ﴿﴾١
ﻴﻦ ۜ اِ َّن ّٰ
ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟﻨ َّ ِﺒ ُّﻲ اﺗ َّ ِﻖ ّٰ
اﻪﻠﻟ َ ﻛَ َ
ﻴﻤﺎ َﺣ ۪ﻜ ً
ﺎن َﻋ ۪ﻠ ً
اﻪﻠﻟ َ َو َﻻ ﺗُ ِﻄ ِﻊ ا ْﻟﻜَﺎﻓ ۪ﺮ َﻦ َوﺍ ْﻟ ُﻤﻨَﺎﻓ ۪ﻘ َ

اﻪﻠﻟِ ۜ َوﻛَ ٰﻔﻰ
ﻮﺣٓﻰ اِﻟ َْﻴ َ
ﻚ ِﻣ ْﻦ َرﺑّ ِ َ
ﻚۜ اِ َّن ّٰ
ﻴﺮﺍ ۙ ﴿َ ﴾٢وﺗ َ َﻮﻛ َّْﻞ َﻋﻠَﻰ ّٰ
ﺎن ﺑ ِ َﻤﺎ ﺗ َ ْﻌ َﻤﻠ ُ َ
اﻪﻠﻟ َ ﻛَ َ
َوﺍﺗ َّ ِﺒ ْﻊ َﻣﺎ ﻳُ ٰ
ﻮن َﺧﺒ۪ ً

ٓ
ِ
ﺎﻪﻠﻟِ و ۪ﻛﻴﻼ ﴿ ﴾٣ﻣﺎ ﺟﻌ َﻞ ّٰ ِ
ِ
ون
ﺍﺟﻜُ ُﻢ اﻟّٰ ۪ﺊ ﺗُﻈ َﺎﻫِ ُﺮ َ
َ ََ
اﻪﻠﻟُ ﻟ َﺮ ُﺟﻞٍ ﻣ ْﻦ ﻗَ ْﻠﺒَ ْﻴ ِﻦ ۪ﻓﻲ َﺟ ْﻮﻓ ۪ﻪۚ َو َﻣﺎ َﺟﻌَ َﻞ اَ ْز َو َ
ﺑ ِ ّٰ َ ً
ﻮل ا ْﻟ َﺤ َّﻖ َو ُﻫ َﻮ
ﻜ ْﻢ ﺑِﺎ َ ْﻓ َﻮﺍﻫِ ُ
ﻜ ْﻢ ﻗَ ْﻮﻟُ ُ
ﻜ ْﻢ ۚ َو َﻣﺎ َﺟﻌَ َﻞ اَ ْد ِﻋﻴَٓﺎءَ ُﻛ ْﻢ اَ ْﺑﻨَ ٓﺎءَ ُﻛ ْﻢ ۜ ٰذﻟ ِ ُ
ِﻣ ْﻨ ُﻬ َّﻦ ُاﻣَّﻬَﺎﺗ ِ ُ
ﺍﻪﻠﻟُ ﻳ َ ُﻘ ُ
ﻜ ْﻢ ۜ َو ّٰ
ِ
اﻪﻠﻟِۚ ﻓَﺎِ ْن ﻟ َْﻢ ﺗ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ ٓﻮﺍ ٰاﺑَٓﺎءَ ُﻫ ْﻢ ﻓَﺎِ ْﺧ َﻮﺍﻧُﻜُ ْﻢ
ﻮﻫ ْﻢ ِﻻٰﺑَٓﺎﺋِﻬِ ْﻢ ُﻫ َﻮ اَ ْﻗ َﺴ ُ
ﻂ ِﻋ ْﻨ َﺪ ّٰ
اﻟﺴﺒ۪ ﻴ َﻞ ﴿ ﴾٤اُ ْد ُﻋ ُ
ﻳ َ ْﻬﺪي َّ
ِ
ﺎن
ت ُﻗﻠُﻮﺑُ ُ
ﻜ ْﻢ ۜ َوﻟ َْﻴ َﺲ َﻋﻠ َ ْﻴ ُ
اﻟﺪﻳ ِﻦ َو َﻣ َﻮﺍ ۪ﻟﻴ ُ
ﻜ ْﻢ ۜ َوﻛَ َ
ﻴﻤٓﺎ اَ ْﺧﻄ َ ْﺄﺗُ ْﻢ ﺑ ِ ۪ﻪ ۙ َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ َﻣﺎ ﺗَﻌَﻤَّ َﺪ ْ
ﺎح ۪ﻓ َ
ﻓﻲ ۪ ّ
ﻜ ْﻢ ُﺟﻨَ ٌ
ِ
ِ
ِ
ﺍﺟ ُﻪ ٓ اُﻣَّﻬَﺎﺗُ ُﻬ ْﻢ ۜ َوﺍُو۬ﻟُﻮﺍ
ّٰ
ﻮرﺍ َر ۪ﺣ ً
اﻪﻠﻟُ ﻏَ ُﻔ ً
ﻴﻤﺎ ﴿ ﴾٥اَﻟﻨ َّ ِﺒ ُّﻲ اَ ْوﻟٰﻰ ﺑِﺎ ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ َ
ﻴﻦ ﻣ ْﻦ اَ ْﻧ ُﻔﺴﻬِ ْﻢ َوﺍ َ ْز َو ُ
ِ
ﺎب ّٰ ِ ِ
ﻀ ُﻬ ْﻢ اَ ْوﻟٰﻰ ﺑِﺒَ ْﻌ ٍﺾ ۪ﻓﻲ ﻛِﺘَ ِ
ﻴﻦ َوﺍ ْﻟ ُﻤﻬَﺎ ِﺟ ۪ﺮ َﻦ اِ َّ ٓﻻ اَ ْن ﺗ َ ْﻔﻌَﻠُٓﻮﺍ اِﻟٰٓﻰ
ْ
اﻻ َْر َﺣﺎ ِم ﺑ َ ْﻌ ُ
اﻪﻠﻟ ﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ َ
ِ ِ
ﻚ ﻓِﻲ ا ْﻟ ِﻜﺘَ ِ
ﻮرﺍ ﴿َ ﴾٦و ِﺍ ْذ اَ َﺧ ْﺬﻧَﺎ ِﻣ َﻦ اﻟﻨ َّ ِﺒ ۪ ّﻴ َﻦ ۪ﻣﻴﺜَﺎﻗَ ُﻬ ْﻢ
ﺎن ٰذﻟ ِ َ
وﻓﺎۜ ﻛَ َ
ﺎب َﻣ ْﺴﻄ ُ ً
اَ ْوﻟﻴَٓﺎﺋﻜُ ْﻢ َﻣ ْﻌ ُﺮ ً
ِ
ِ
ﻴﻈﺎ ۙ ﴿﴾٧
َو ِﻣ ْﻨ َ
ﻚ َو ِﻣ ْﻦ ﻧُﻮ ٍح َوﺍ ْﺑ ٰﺮ ۪ﻫ َ
ﺎﻗﺎ ﻏَ ۪ﻠ ً
اﺑ ِﻦ َﻣ ْﺮ َ َﻢ ۖ َوﺍ َ َﺧ ْﺬﻧَﺎ ﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ ۪ﻣﻴﺜَ ً
ﻴﺴﻰ ْ
ﻴﻢ َو ُﻣ ٰ
ﻮﺳﻰ َو ۪ﻋ َ
ِ ِ
ِ
ﻟِﻴﺴٔـَ َﻞ اﻟﺼ ِ
ﻴﻤﺎ ﴿﴾٨
اﺑﺎ اَ ۪ﻟ ً ۟
ﻴﻦ َﻋ ْﻦ ِﺻ ْﺪﻗﻬِ ْﻢ ۚ َوﺍ َ َﻋﺪَّ ﻟ ْﻠﻜَﺎﻓ ۪ﺮ َﻦ َﻋ َﺬ ً
ﺎد ۪ﻗ َ
َّ
َْ

[3867] Meâl-i Şerîfi
Ey o Peygamber! Allah’tan kork ve kâfirlere, münafıklara itaat etme.
Muhakkak ki Allah bir Alîm Hakîm bulunuyor (1). Ve Rabbinden
sana ne vahyolunuyorsa onun ardınca git, muhakkak ki Allah ne
yaparsanız1 habîr bulunuyor (2). Ve Allah’a tevekkül (2itimad) kıl ki
vekil Allah yeter (3). Allah bir3 adam için içinde iki kalb yapmamıştır,
ve kendilerinden4 zıhar yaptığınız zevcelerinizi analarınız kılmamıştır,
evlâtlıklarınızı da oğullarınız kılmamıştır. O sizin ağzınızda lafınızdır,
Allah ise hakkı söylüyor ve doğru yola hidâyet eyliyor (4). Onları
H ve F: “neler yapacaksınız”; B: “yapıyorsanız”.
H ve F +“ve”.
M ve B -“bir”.
H ve F +“bir”.

1
2
3
4
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babaları nâmına çağırınız, Allah yanında o daha doğrudur, eğer
babalarını bilmiyorsanız dinde kardeşleriniz ve yârânınız (mevâlîniz)
dirler, bununla beraber hata ettiklerinizde üzerinize bir günah yoktur
velâkin kalblerinizin taʿammüd ettiğinde vardır. Hem Allah bir
Gafur, Rahîm bulunuyor (5). Peygamber, mü’minlere nefislerinden
daha evlâdır, zevceleri de analarınızdır, ulü’l-erhâm (akraba) da
Allah’ın kitabında birbirlerine diğer mü’minlerden ve muhacirlerden
daha evlâdırlar. Ancak dostlarınıza bir mâruf (bir vasiyet) yapmanız
müstesnâ, kitapta o yazılı bulunuyor (6). Ve unutma o peygamberlerden
mîsaklarını aldığımız vakti: Hele senden ve [3868] Nûh ve İbrâhim
ve Mûsâ ve Îsâ b. Meryem’den ki onlardan ağır bir mîsak aldık (7).
Sâdıklara sadâkatlerinden soracağı için, kâfirler için ise elîm bir azab
hazırladık.1 (8).
{ }ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟﻨ َّ ِﺒ ُّﻲEy O Peygamber A evvelki kitablarda adı sanı mâlum
olan Şanlı Peygamber! Sade {َ اﻪﻠﻟ
ّٰ  }اﺗ َّ ِﻖAllah’tan kork, başkasından değil.
A Bu sûre-i celîlede Peygamber’e karşı kâfirlerin ve münafıkların
dedikodularına bâ‘is olacak bazı ahkâm ve evâmir-i ilâhiye indirileceği
cihetle onlara karşı evvelemirde Peygamber’i tesbît için bu hitab ile
başlanmıştır. Bu hitab, Ahzâb muharebesiyle hınçlarını alamayan kâfirlerin
ve münafıkların Zeyd ve Zeyneb meselesi yüzünden koparacakları
yaygaraları, neşredecekleri erâcîf ile diğer bir hücum hazırlayacaklarına
işaret ederek onların da öbürleri gibi hükmü olmayacağını önceden
ihbar eden bir emr-i ilâhîdir. Onun için buyuruluyor ki takvâyı Allah’a
ِ
ِ
yap! Allah’tan kork {ﻴﻦ
َ }و َﻻ ﺗُ ِﻄ ِﻊ ا ْﻟﻜَﺎﻓ ۪ﺮ َﻦ َوﺍ ْﻟ ُﻤﻨَﺎﻓ ۪ﻘ
َ kâfirlere ve münafıklara
itaat etme A onların sözlerine kulak verip de vazifeni îfâdan çekinme
{ﻴﻤﺎ
ّٰ  }اِ َّنmuhakkak ki Allah, Alîm Hakîm bulunuyor A
َ َاﻪﻠﻟ َ ﻛ
ً ﻴﻤﺎ َﺣ ۪ﻜ
ً ﺎن َﻋ ۪ﻠ
bütün mesâlih u mefâsidi bilir. Emirlerini de ilmiyle hikmetiyle verir;
onun için yalnız O’ndan kork, O’na itaat et {ﻚ
َ ِ ّﻚ ِﻣ ْﻦ َرﺑ
َ ﻮﺣٓﻰ اِﻟ َْﻴ
ٰ ُ}وﺍﺗ َّ ِﺒ ْﻊ َﻣﺎ ﻳ
َ ve
Rabbinden sana ne vahyolunursa onun ardınca git {ﻮن
ّٰ اِ َّن
َ ُ ﺎن ﺑ ِ َﻤﺎ ﺗ َ ْﻌ َﻤﻠ
َ َاﻪﻠﻟ َ ﻛ
2
ﻴﺮﺍ
ً ۪ } َﺧﺒmuhakkak ki Allah, her ne yapacaksanız habîr bulunuyor A vahyi
1
2

H ve F: “Sâdıklara sadâkatlerinden sormak için, elîm bir azab hazırlayıp kâfirler için”.
H, F, M ve B: “”ان اﷲ ﲟﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮن ﺑﺼﲑ.
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de ona göre veriyor, onun için kâfirlerin ve münafıkların dediklerine
bakma, sana vahyolunana tâbi‘ ol. {ِاﻪﻠﻟ
ّٰ }وﺗ َ َﻮﻛ َّْﻞ َﻋﻠَﻰ
َ Ve Allah’a tevekkül
ِ ّٰ ِ  }وﻛَ ٰﻔﻰ ﺑvekil olarak Allah yeter1 A O’ndan
[3869] kıl A itimad et {ﻴﻼ
َ
ً ﺎﻪﻠﻟ َو ۪ﻛ
başka dayanacak, tefvîz-i umûr edilecek yoktur. Zira O’nun koruduğuna
başkası zarar edemez, O’nun vereceği zarardan başkası koruyamaz.

{اﻪﻠﻟُ ﻟِﺮَ ُﺟﻞٍ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﻠﺒَ ْﻴ ِﻦ ۪ﻓﻲ َﺟ ْﻮﻓِ ۪ﻪ
ّٰ }ﻣﺎ َﺟﻌَ َﻞ
َ Allah, bir adam için içinde iki kalb
2
yapmamıştır A hiçbir kimseye iki vicdan verilmemiştir, hiçbir adam
kalbinde bire iki demez. Hakk’ın birliğinin şâhidi olan bu kalb ve vicdan
birliği her duygunun ve her bilginin en esaslı kanunudur. Mantığın
tesâduk ve tenakuz kanunları bunun fer‘idir. Bu olmasa idi insan kendini
tanıyamazdı.
ٓ
{ون ِﻣ ْﻨ ُﻬ َّﻦ اُﻣَّﻬَﺎﺗِﻜُ ْﻢ
َ ﺍﺟﻜُ ُﻢ اﻟّٰ ۪ﺊ ﺗُﻈ َﺎﻫِ ُﺮ
َ }و َﻣﺎ َﺟﻌَ َﻞ اَ ْز َو
َ Ve kendilerinden zıhar
yaptığınız zevcelerinizi analarınız kılmamıştır.

“Zıhâr” ( )ﻇﻬﺎرbir adamın zevcesine “sen bana anamın zahrı, yani
sırtı gibisin” demesidir ki anam bana nasıl haram ise sen de bana
öyle haramsın demek olur. Arablar böyle denilen bir kadını ana gibi
addederler, hemen ayırırlardı ve ana gibi addedildiğine göre tekrar nikâh
edilememesi de lâzım gelirdi. Burada onlara ana gibi demekle hakikaten
ana oluvermeyecekleri3 anlatılarak4 bu âdetin ta‘dîli lüzûmu gösteriliyor
ki tafsîliyle5 keffâreti َ ﻗَ ْﺪ َﺳ ِﻤﻊSûresi’nde gelecektir. {}و َﻣﺎ َﺟﻌَ َﻞ اَ ْد ِﻋﻴَٓﺎءَ ُﻛ ْﻢ اَ ْﺑﻨَ ٓﺎءَ ُﻛ ْﻢ
َ
Evlâtlıklarınızı da oğullarınız kılmamıştır.
“Ed‘iyâ”, “de‘iyy”in6 cem‘idir, “de‘iyy” veled çağrılan demektir ki
lisânımızda “evlâtlık” tâbir olunur. Ebussuud der ki: “‘Ef‘ilâ’ cem‘i,
‘takiyy7’ ve ‘etkıyâ’ gibi fa‘îl bi-ma‘nâ fâ‘ile mahsus olduğu için mef‘ûl
mânasına olan ‘de‘iyy’in bu suretle cem‘i şâzdır.”8 { } ٰذﻟِﻜُ ْﻢO A zıhar ve o
1
2
3
4
5
6
7
8

B: “yetiyor”.
B: “yaratmamıştır”.
B: “olamayacakları”.
B: “anlatılırken”.
B -“tafsîliyle”.
B: “de iyye’nin”.
B: “takiyye”.
Ebussuud, İrşâdü’l-akli’s-selîm, VII, 31:
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çağırış { }ﻗَ ْﻮﻟُﻜُ ْﻢ ﺑِﺎ َ ْﻓ َﻮﺍﻫِﻜُ ْﻢsizin ağzınızda1 lafınızdır. A Sadece lafzın muteber
olduğu husûsâtta bazı ahkâmı hâiz olabilirse de vâki‘de onun [3870]
vicdanda tasdik edilmesi lâzım gelen bir hakikati yoktur ve nihâyet bir
mecazdır. O hâlde onlar hakkında hakikaten ve her vechile oğul ahkâmı
cârî olmak lâzım gelmez. Meselâ onun boşadığı bir kadını almak haram
ِ
ِ
olmaz. Onda ﻳﻦ ِﻣ ْﻦ اَ ْﺻ َﻼﺑِﻜُ ْﻢ
َ [ َو َﺣ َ ٓﻼﺋ ُﻞ اَ ْﺑﻨَ ٓﺎﺋﻜُ ُﻢ اﻟ َّ ۪ﺬen-Nisâ 4/23] hükmü
cereyan etmez {ﻮل ا ْﻟ َﺤ َّﻖ
ُ ﺍﻪﻠﻟُ ﻳ َ ُﻘ
ّٰ }و
َ Allah ise hakkı, vâkı‘a mutâbık olanı, gereği
ِ
söylüyor {اﻟﺴﺒ۪ ﻴ َﻞ
َ ve yol gösteriyor. A O hâlde başkasının değil,
َّ }و ُﻫﻮَ ﻳ َ ْﻬﺪي
O’nun irşâdını dinleyiniz, şöyle ki: {ﻮﻫ ْﻢ ِﻻٰﺑَٓﺎﺋِﻬِ ْﻢ
ُ  }اُ ْد ُﻋOnları babalarına
ِ
ِ
çağırın: babalarına nisbet edin {اﻪﻠﻟ
ُ }ﻫ َﻮ اَ ْﻗ َﺴ
ّٰ ﻂ ﻋ ْﻨ َﺪ
ُ Allah indinde bu daha
doğrudur. A Babalarına çağırmanız, herkesin soyunu karıştırmayıp
mahfuz tutmanız, doğrusunu söylemeniz, Allah’ca adl ü hakkāniyete
daha mutâbık, umûmî menfaatlerinize daha muvâfıktır. }ﻓَﺎِ ْن ﻟ َْﻢ ﺗ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ ٓﻮﺍ
ِ
ِ
{ ٰاﺑَٓﺎءَ ُﻫ ْﻢEğer babalarını bilmiyorsanız A nesebde değil {ِاﻟﺪﻳﻦ
ّ ۪  }ﻓَﺎ ْﺧ َﻮﺍﻧُﻜُ ْﻢ ﻓﻲo
vakit dinde ihvânınız {ﻜ ْﻢ
ُ }و َﻣ َﻮﺍ ۪ﻟﻴ
ُ }وﻟ َْﻴ َﺲ َﻋﻠ َ ْﻴ
َ ve dostlarınızdırlar. ﻴﻤٓﺎ
َ ﺎح ۪ﻓ
َ
ٌ َﻜ ْﻢ ُﺟﻨ
۪{ اَ ْﺧﻄ َ ْﺄﺗُ ْﻢ ﺑِﻪMa‘amâfîh hata ettiğiniz hususlarda -yani gerek bu nehiyden
evvel ve gerek sonra kasdınız olmaksızın sehv ü nisyan ile yaptığınız
yanlışlıklarda- üzerinize bir günah yoktur {ت ُﻗﻠُﻮﺑُﻜُ ْﻢ
ْ }و ٰﻟ ِﻜ ْﻦ َﻣﺎ ﺗَﻌَﻤَّ َﺪ
َ velâkin
kalblerinizin ta‘ammüd ettiği, işte günah ondadır {ﻴﻤﺎ
ّٰ ﺎن
َ َ}وﻛ
ً ﻮرﺍ َر ۪ﺣ
ً اﻪﻠﻟُ ﻏَ ُﻔ
َ
2
ve Allah bir Gafûr, Rahîm bulunuyor A hata edeni affeder. İmam Şâfi‘î
hazretleri tebennînin, yani oğul edinmenin hiçbir hükmü olmadığına kāil
olmuştur. Lâkin İmâm-ı A‘zam Ebû Hanife hazretleri indinde tebennî
memlûkün ıtkını îcab [3871] eder, yaşı müsâid olup ilhākı mümkin
olan mechûlün de nesebini isbat eyler ki tafsîli fıkıh kitaplarındadır.
ِ
{ﻴﻦ ِﻣ ْﻦ اَ ْﻧ ُﻔ ِﺴﻬِ ْﻢ
َ  }اَﻟﻨ َّ ِﺒ ُّﻲ اَ ْوﻟٰﻰ ﺑِﺎ ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨPeygamber mü’minlere nefislerinden
evlâdır. A Bütün işlerinde kendilerinden daha elverişlidir. Çünkü o onlara
ancak iyilikleri, salâhları, necatları ne ise onu gözetir, onu emreder, şerr
ِ
ِ
ِ ِ
ِ و»أدﻋﻴﺎء« ﲨﻊ
ِ
ﻓﺠﻤﻊ
َ
َ ُ»دﻋ ّﻲ« وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳ
ُ ﻘﻲ« و»أﺗﻘﻴﺎء« ﻛﺄﻧﱠﻪ ُﺷﺒﱢﻪ ﺑﻪ ﰲ اﻟﻠﱠﻔﻆ
ُ
ّ َﺪﻋﻰ وﻟﺪاً ﻋﻠﻰ اﻟﺸﱡﺬوذ ﻻﺧﺘﺼﺎص »أَﻓﻌﻼء« ﺑـ»ﻓﻌﻴﻞ« ﲟﻌﲎ »ﻓﺎﻋﻞ« ﻛـ»ﺗ
1
2

B: “ağzınızdan”.
H ve F -“ve”.

.«ُﺳَﺮاء
َ َﲨ َﻌﻪ ﻛـ»ﻗـُﺘَ َﻼء« و»أ
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ü zararlarına râzı olmaz. Hâlbuki nefis öyle değildir. O hâlde Peygamber
onlara kendilerinden daha sevgili ve onun emri kendilerinin emrinden
daha nâfiz ve ona karşı şefkatleri nefislerine şefkatlerinden daha tam
olmalıdır. Rivayet olunur ki Aleyhissalâtü vesselam Tebük gazasına
çıkışı emrettiği zaman bazı kimseler “analarımızdan babalarımızdan izin
isteyelim” demişlerdi, bu âyet bunun üzerine nâzil oldu.1 {ﺍﺟ ُﻪ ٓ اُﻣَّﻬَﺎﺗُ ُﻬ ْﻢ
َ
ُ }وﺍ َ ْز َو
Zevceleri de onların analarıdır. A Yani hürmet ve ihtiramda mü’minînin
anaları mesabesindedirler. Nikâhları haram, tâzimleri farzdır. Bundan
mâ‘adâ husûsâtta ise yabancıları gibidirler. Onun için Hazret-i Âişe
“biz kadınların anaları değiliz” buyurmuştur.2 {ِاﻻ َْر َﺣﺎم
ْ }وﺍُو۬ﻟُﻮﺍ
َ Erhâm
ِ
sâhipleri, yani karâbet sâhipleri de {ﻀ ُﻬ ْﻢ اَ ْوﻟٰﻰ ﺑﺒَ ْﻌ ٍﺾ
ُ  }ﺑ َ ْﻌbazısı bazısına
ِ َ } ۪ﻓﻲ ﻛِﺘAllah
evlâdır. A Mirasa daha yakın, daha mukaddemdir. {ِاﻪﻠﻟ
ّٰ ﺎب
ِ
ِ
yazısında A bu âyette veya miras âyetlerinde {ﻴﻦ َوﺍ ْﻟ ُﻤﻬَﺎ ِﺟ ۪ﺮ َﻦ
َ  }ﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨA
bu kayıdda iki ihtimal vardır. Birisi ulü’l-erhâmı beyan olmasıdır. Yani
ale’l-umûm mü’minînden3 ve bilhassa muhâcirînden olan ulü’l-erhâm,
çünkü kâfirlerden olan akraba vâris olamaz. Diğeri  ِﻣﻦibtidâiye olarak
“evlâ”nın sılası olmaktır. Yani ulü’l-erhâm yekdiğerine Allah yazısında
diğer mü’minlerden ve muhacirlerden daha evlâdır. Din [3872]
hakkı bulunan mü’minlerden, hicret hakkı olan muhacirlerden daha
mukaddem miras alır. İslâm’ın bidâyetinde hicret ve dinde kardeşlik
akdiyle meşrû kılınmış olan tevârüs bu âyet ile nesh edilmiş, akraba
ِ ِ
ِٓ
ِٓ
diğerlerine takdim olunmuştur. {وﻓﺎ
ً  }ا َّﻻ اَ ْن ﺗ َ ْﻔﻌَﻠُٓﻮﺍ اﻟٰﻰ اَ ْوﻟﻴَٓﺎﺋﻜُ ْﻢ َﻣ ْﻌ ُﺮAncak
dostlarınıza bir mâruf yapmanız müstesnâ. A Burada “mâruf ”tan
1

2

Mâverdî, en-Nüket ve’l-uyûn, IV, 373; Beyzâvî, Envârü’t-Tenzîl, IV, 225; Ebussuud, İrşâdü’l-akli’s-selîm,
VII, 32:
،وﻛﺎن ﺳﺒﺐ ﻧﺰوﳍﺎ أن اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﳌﺎ أراد ﻏﺰاة ﺗﺒﻮك أﻣﺮ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﳋﺮوج ﻓﻘﺎل ﻗﻮم ﻣﻨﻬﻢ »ﻧﺴﺘﺄذن آﺑﺎءﻧﺎ وأﻣﻬﺎﺗﻨﺎ« ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﻓﻴﻬﻢ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ
.ﺣﻜﺎﻩ اﻟﻨﻘﺎش
İbnü’l-Arabî, Ahkâmu’l-Kur’ân, nşr. Muhammed Abdülkādir Atâ, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye,
1424/2003, III, 541:
 »اﻟﻨﱯ أوﱃ ﺑﺎﳌﺆﻣﻨﲔ: ﻧﺴﺘﺄذن آﺑﺎءﻧﺎ وأﻣﻬﺎﺗﻨﺎ؛ ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻴﻬﻢ: ﻓﻘﺎل ﻗﻮم،روي أن اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﳌﺎ أراد ﻏﺰوة ﺗﺒﻮك أﻣﺮ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﳋﺮوج
. واﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻏﺰوة ﺗﺒﻮك ﻣﻮﺿﻮع. وﻫﻮ أﺑﻮﻫﻢ وأزواﺟﻪ أﻣﻬﺎ ﻢ:ﻣﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ« وﰲ رواﻳﺔ ﻋﻜﺮﻣﺔ
Zemahşerî, el-Keşşâf, III, 523. Krş. Tefsîru Yahyâ b. Sellâm, II, 700; Vâhidî, et-Tefsîru’l-vasît, III, 459:

3

.ﳏﺮﻣﺎت ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻛﺘﺤﺮﱘ ّأﻣﻬﺎ ﻢ
ّ  ﺗﻌﲎ أ ّﻦ إﳕﺎ.« »ﻟﺴﻨﺎ أﻣﻬﺎت اﻟﻨﺴﺎء:ﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ
ّ  ﻟﻜﻮ ّﻦ،ﻛﻦ ّأﻣﻬﺎت اﻟﺮﺟﺎل
B: “mü’minlerden”.
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murad vasiyettir, yani akrabaya değil de hâriçte olan dostlara yapılan
vasiyet, o evleviyet hükmünden müstesnâdır. Çünkü sülüs mikdârında
ِ َﻚ ﻓِﻲ ا ْﻟ ِﻜﺘ
vasiyet mirasa mukaddemdir. {ﻮرﺍ
َ ِ ﺎن ٰذﻟ
َ َ }ﻛKitapta bu
ً ُ ﺎب َﻣ ْﺴﻄ
mestur bulunuyor. A Nitekim Sûre-i Nisâ’da miras âyetlerinde ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ
[ َو ِﺻﻴَّﺔٍ ﻳُﻮﺻﻲ ﺑِﻬَﺎ4/11-12] diye yazılı olduğu gibi burada da bu âyetle1
yazılıdır. Onun için Allah’ın kitabındaki bu ahkâma tâbi‘ olup Allah’a
mütevekkil ol. {}و ِﺍ ْذ اَ َﺧ ْﺬﻧَﺎ ِﻣ َﻦ اﻟﻨ َّ ِﺒ ۪ ّﻴ َﻦ ۪ﻣﻴﺜَﺎﻗَ ُﻬ ْﻢ
ّٰ اﺗ َّ ِﻖ
َ A Bu cümle yukarıdaki َ اﻪﻠﻟ
veya  ﺗ َ َﻮﻛ َّْﻞemirlerinden birine ma‘tuf olarak َﺧ ْﺬﻧَﺎ
َ  َواذْ ُﻛ ْﺮ إِ ْذ أdemektir. Yani ve
an o peygamberlerden misaklarını aldığımız vakti, peygamberliği kabul
ile dine davet ve Allah’ın emirlerini tebliğ ve icrâ etmeye and ile söz
ِ
verdikleri vakti2 {اﺑ ِﻦ َﻣ ْﺮ َ َﻢ
َ }و ِﻣ ْﻨ
َ ﻚ َو ِﻣ ْﻦ ﻧُﻮ ٍح َوﺍ ْﺑ ٰﺮ ۪ﻫ
َ ve hele senden
ْ ﻴﺴﻰ
ٰ ﻴﻢ َو ُﻣ
َ ﻮﺳﻰ َو ۪ﻋ
ve Nûh ve İbrâhim ve Mûsâ ve Îsâ b. Meryem’den A bunların bilhassa
zikri şanlarına tenbih ve Peygamberimizin takdîmi de tâzim içindir.
Yani başta sen olmak üzere şanları en büyük olan ve “ulü’l-azm” denilen
ِ
bilhassa bu meşhur peygamberlerden {ﻴﻈﺎ
ً ﺎﻗﺎ ﻏَ ۪ﻠ
ً َ}وﺍ َ َﺧ ْﺬﻧَﺎ ﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ ۪ﻣﻴﺜ
َ ki hep
onlardan galiz bir misak aldık A ağır, kuvvetli birer misak. Niçin? }ﻟِﻴَ ْﺴٔـَ َﻞ
ِ  اﻟﺼSâdıklara Allah sadâkatlerinden sormak için A sözün
{ﻴﻦ َﻋ ْﻦ ِﺻ ْﺪﻗِﻬِ ْﻢ
َ ﺎد ۪ﻗ
َّ
gelişi mütekellim sîgasıyla [ ﻟﻨﺴﺄل3873] “soralım için” denilmekti, lâkin
bu surette lâm doğrudan doğru ’اَ َﺧ ْﺬﻧَﺎya ta‘alluk edecekti. Böyle olmayıp
istînâfen bir kelâm olmak üzere bir mukaddere ta‘alluk ettiği anlaşılmak
için tekellümden gıyâba iltifat ile  ﻟِﻴَ ْﺴٔـَ َﻞdenilmiştir ki tahtında  ﻫﻮAllah’a
râci‘dir. Yani Allah, peygamber gönderip mîsak almayı o sâdıklara
sadâkatlerinden sormak, imtihan ile sadâkatlerini tebeyyün ettirmek
ِ ِ
için yaptı {ﻴﻤﺎ
ً اﺑﺎ اَ ۪ﻟ
ً }وﺍ َ َﻋﺪَّ ﻟ ْﻠﻜَﺎﻓ ۪ﺮ َﻦ َﻋ َﺬ
َ ve kâfirlere elîm bir azab hazırladı. A
Görülüyor ki bu َّ اَ َﻋﺪo mukadder  ﻓﻌﻞfiiline ma‘tuftur. Demek ki sâdıklara
sual, kâfirlere azab var; o hâlde Allah’tan korkmalı, kâfirlere bakmamalı.
Şimdi o sual ve imtihandan bir numûne ile bu hakikati tavzih için
buyuruluyor ki:
1
2

H ve F: “âyetler”.
H ve F: “vakit”.
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ﺤﺎ
ﻜ ْﻢ اِ ْذ َﺟٓﺎءَ ْﺗ ُ
اﻪﻠﻟِ َﻋﻠ َ ْﻴ ُ
ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ ا ْذכ ُُﺮوﺍ ﻧ ِ ْﻌ َﻤﺔ َ ّٰ
ﻜ ْﻢ ُﺟ ُﻨﻮدٌ ﻓَﺎ َْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ۪ر ً
ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟ َّ۪ﺬ َ
ﺎؤ۫ﻛُ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻮﻗِﻜُ ْﻢ َو ِﻣ ْﻦ اَ ْﺳﻔَ َﻞ ِﻣ ْﻨﻜُ ْﻢ
ﻮن ﺑ َ ۪ﺼ ً ۚ
ﺎن ّٰ
ﻴﺮﺍ ﴿ ﴾٩اِ ْذ َﺟ ٓ ُ
اﻪﻠﻟُ ﺑ ِ َﻤﺎ ﺗ َ ْﻌ َﻤﻠُ َ
ﻮدا ﻟ َْﻢ ﺗ َ َﺮ ْو َﻫﺎ ۜ َوﻛَ َ
َو ُﺟ ُﻨ ً
ِ
ِ
ِ
ﻚ ْاﺑ ُﺘﻠِ َﻲ
ﺎﻪﻠﻟِ اﻟﻈ ُُّﻨﻮﻧَﺎ ﴿ُ ﴾١٠ﻫﻨَﺎﻟ ِ َ
ﻮن ﺑ ِ ّٰ
ﻮب ا ْﻟ َﺤﻨَﺎ ِﺟ َﺮ َوﺗَﻈُﻨُّ َ
َوﺍ ْذ َزاﻏَﺖ ْاﻻ َْﺑ َﺼ ُ
ﺎر َوﺑَﻠَﻐَﺖ ا ْﻟ ُﻘﻠُ ُ
ِ
ض َﻣﺎ
ﻳﺪا ﴿َ ﴾١١وﺍ ْذ ﻳ َ ُﻘ ُ
ﻮن َو ُز ْﻟﺰِﻟُﻮﺍ زِ ْﻟ َﺰ ً
ﻮل ا ْﻟ ُﻤﻨَﺎﻓِ ُﻘ َ
ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ُﻨ َ
اﻻ َﺷ ۪ﺪ ً
ﻮن َوﺍﻟ َّ ۪ﺬ َ
ﻳﻦ ۪ﻓﻲ ﻗُﻠُﻮﺑِﻬِ ْﻢ َﻣ َﺮ ٌ
ِ
اﻪﻠﻟ ورﺳﻮﻟُ ِ
ٓ ِ ِ
ﻜ ْﻢ
ب َﻻ ُﻣ َﻘﺎمَ ﻟ َ ُ
ـﻪ ٓ ا َّﻻ ُﻏ ُﺮ ً
َو َﻋ َﺪﻧَﺎ ّٰ ُ َ َ ُ ُ
ورﺍ ﴿َ ﴾١٢وﺍ ْذ ﻗَﺎﻟ َْﺖ ﻃ َﺎﺋ َﻔﺔٌ ﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ ﻳَٓﺎ اَ ْﻫ َﻞ ﻳ َ ْﺜﺮِ َ
ﻓَﺎر ِﺟﻌﻮﺍ ۚ و ﺴﺘَ ْﺄ ِذن ﻓَ ۪ﺮ ﻖ ِﻣﻨﻬﻢ اﻟﻨ َّ ِﺒﻲ ﻳ ُﻘﻮﻟ ُ َ ِ
ون اِ َّﻻ
ﻮن ا َّن ﺑُ ُﻴﻮﺗَﻨَﺎ َﻋ ْﻮ َر ٌ َو َﻣﺎ ﻫِ َﻲ ﺑِﻌَ ْﻮ َر ٍ ۜ اِ ْن ﻳُ ۪ﺮ ُﺪ َ
ٌ ُُْ
ْ ُ ََْ ُ
َّ َ
ِ
ﺖ َﻋﻠ َ ْﻴ ِﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ اَ ْﻗﻄ َﺎرِ َﻫﺎ ﺛُﻢَّ ُﺳ ِﺌﻠُﻮﺍ ا ْﻟ ِﻔ ْﺘﻨَﺔ َ َﻻٰﺗ َ ْﻮ َﻫﺎ َو َﻣﺎ ﺗَﻠَﺒ َّ ُﺜﻮﺍ ﺑِﻬَٓﺎ اِ َّﻻ
ﺍرﺍ ﴿َ ﴾١٣وﻟ َْﻮ دُ ِﺧﻠ َ ْ
ﻓ َﺮ ً
اﻪﻠﻟِ َﻣ ْﺴ ُﺆ ً۫ﻻ ﴿﴾١٥
ﺎﻫ ُﺪوﺍ ّٰ
ﺎن َﻋ ْﻬ ُﺪ ّٰ
ﺎر ۜ َوﻛَ َ
اﻪﻠﻟ َ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ َﻻ ﻳُ َﻮﻟ َ
ﻳ َ ۪ﺴ ً
ُّﻮن ْاﻻ َْدﺑ َ َ
ﻴﺮﺍ ﴿َ ﴾١٤وﻟَﻘَ ْﺪ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ َﻋ َ
ت اَوِ ا ْﻟ َﻘ ْﺘ ِﻞ و ِﺍذا َﻻ ﺗُﻤﺘَّﻌ ِ
ﻜ ُﻢ ا ْﻟ ِﻔ َﺮﺍر اِ ْن ﻓَ َﺮرﺗُ ْﻢ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ َﻤﻮ ِ
ﻴﻼ ﴿ُ ﴾١٦ﻗ ْﻞ
ُﻗ ْﻞ ﻟ َْﻦ ﻳ َ ْﻨ َﻔﻌَ ُ
َ ُ َ
َ ً
ْ
ْ
ﻮن ا َّﻻ ﻗَ ۪ﻠ ً
ُ
ﻣﻦ ذَا اﻟ َّ۪ﺬي ﻳﻌ ِﺼﻤﻜُﻢ ِﻣﻦ ّٰ ِ ِ
ون ﻟ َُﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ دُو ِن
ﻮءا اَ ْو اَ َرﺍدَ ﺑِﻜُ ْﻢ َر ْﺣ َﻤﺔ ً ۜ َو َﻻ ﻳ َ ِﺠ ُﺪ َ
اﻪﻠﻟ ا ْن اَ َرﺍدَ ﺑِﻜُ ْﻢ ُ ٓﺳ ً
َْ ُ ْ َ
َ ْ

ِ
ﻴﻦ ِﻻِ ْﺧ َﻮﺍﻧِﻬِ ْﻢ َﻫﻠُﻢَّ اِﻟ َْﻴﻨَﺎ ۚ َو َﻻ
ﻴﻦ ِﻣ ْﻨ ُ
ﻴﺮﺍ ﴿ ﴾١٧ﻗَ ْﺪ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻢ ّٰ
ّٰ
اﻪﻠﻟِ َوﻟ ِ ًّ
ﻴﺎ َو َﻻ ﻧ َ ۪ﺼ ً
ﻜ ْﻢ َوﺍ ْﻟ َﻘٓﺎﺋ ۪ﻠ َ
اﻪﻠﻟُ ا ْﻟ ُﻤﻌَ ّﻮِ ۪ﻗ َ

ِ
ور
ﻴﻼ ۙ ﴿ ﴾١٨اَ ِﺷ َّﺤﺔ ً َﻋﻠ َ ْﻴ ُ
ون اِﻟ َْﻴ َ
ف َرﺍ َ ْﻳﺘَ ُﻬ ْﻢ ﻳ َ ْﻨﻈ ُ ُﺮ َ
ﻳ َ ْﺄﺗُ َ
ﻜ ْﻢ ۚ ﻓَﺎِذَا َﺟٓﺎءَ ا ْﻟ َﺨ ْﻮ ُ
ﻚ ﺗ َ ُﺪ ُ
ﻮن ا ْﻟﺒَ ْﺄ َس ا َّﻻ ﻗَ ۪ﻠ ً
اَﻋﻴ ُﻨﻬ ْﻢ ﻛَﺎﻟ َّ۪ﺬي ﻳ ْﻐ ٰﺸﻰ َﻋﻠَﻴﻪِ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ َﻤﻮ ِۚ ِ
ف َﺳﻠ َ ُﻘﻮ ُﻛ ْﻢ ﺑِﺎ َ ْﻟ ِﺴﻨَﺔٍ ِﺣ َﺪا ٍد اَ ِﺷ َّﺤﺔ ً َﻋﻠَﻰ
ﺐ ا ْﻟ َﺨ ْﻮ ُ
ْ
ْ
ُ
ْ ُ ُ
ت ﻓَﺎذَا ذ َ َﻫ َ
اﻪﻠﻟ اَﻋﻤﺎﻟ َﻬﻢ ۜ وﻛَ َ ِ
ﻚ ﻋﻠَﻰ ّٰ ِ
ﻮن
ﻚ ﻟ َْﻢ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨﻮﺍ ﻓَﺎ َْﺣﺒَ َ
ا ْﻟ َﺨ ْﻴﺮِۜ اُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ َ
ﻴﺮﺍ ﴿ ﴾١٩ﻳ َ ْﺤ َﺴ ُﺒ َ
اﻪﻠﻟ ﻳ َ ۪ﺴ ً
ﺎن ٰذﻟ َ َ
ﻂ ّٰ ُ ْ َ ُ ْ َ
ِ
ِ
ون ﻓِﻲ ْاﻻ َْﻋ َﺮ ِ
ﻮن َﻋ ْﻦ
اب ﻳ َ َﻮدُّوﺍ ﻟ َْﻮ اَﻧ َّ ُﻬ ْﻢ ﺑَﺎدُ َ
ﺍب ﻳ َ ْﺴٔـَﻠ ُ َ
ْاﻻ َْﺣ َﺰ َ
اب ﻟ َْﻢ ﻳ َ ْﺬ َﻫ ُﺒﻮﺍ ۚ َوﺍ ْن ﻳ َ ْﺄت ْاﻻ َْﺣ َﺰ ُ
ٓ ِ
ِ
ﻴﻼ۟ ﴿﴾٢٠
اَ ْﻧﺒَٓﺎﺋﻜُ ْﻢ ۜ َوﻟ َْﻮ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ۪ﻓﻴﻜُ ْﻢ َﻣﺎ ﻗَﺎﺗَﻠ ُﻮﺍ ا َّﻻ ﻗَ ۪ﻠ ً
[3875] Meâl-i Şerîfi
Ey o bütün iman edenler! Allah’ın üzerinizdeki nimetini anın: O vakit ki
size ordular gelmişti1 de üzerlerine bir rüzgâr ve görmediğiniz ordular
salıvermiştik ve ne yapıyordunuz Allah görüyordu (9). O vakit ki hem
üstünüzden gelmişlerdi, hem aşağı tarafınızdan; ve o vakit ki gözler
B: “göndermişti”.

1
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kaymış, yürekler gırtlaklara dayanmıştı ve Allah’a türlü türlü zanlarda
bulunuyordunuz (10). İşte burada mü’minler imtihan olunmuş ve
şiddetli bir surette sarsılmışlar da sarsılmışlardı (11). Ve o vakit ki
münafıklar ve kalblerinde bir maraz bulunanlar “Allah ve Resûlü bize
bir aldanıştan başka bir vaad yapmamış” diyorlardı (12). Ve o vakit
ki bunlardan bir tâife “ey Yesrib ahâlisi! Sizin için duracak yer yok,
hemen dönün” diyorlardı. Yine onlardan bir kısmı da Peygamber’den
izin istiyor, “cidden evlerimiz açıktır” diyorlardı, hâlbuki açık değil,
sırf kaçmak istiyorlardı (13). Ve eğer onların her tarafından üzerlerine
girilse de sonra kendilerinden fitne istenilse derhâl onu yapacaklardı,
onunla da pek az duracaklardı (14). Hâlbuki bundan evvel Allah’a
ahid vermişlerdi: Arkalarını dönmeyeceklerdi, Allah’ın ahdi ise1
mes’ûliyetlidir, mutlak sorulur (15). De ki: “Eğer ölümden veya
katlolunmadan kaçıyorsanız kaçmak size asla menfaat vermez, bi’lfarz verdiği takdirde de istifade ettirilmezsiniz, [3876] meğer ki pek
az” (16). De ki: “Kimin haddine ki sizi Allah’tan saklasın, şayet size
bir felâket murad eder, yahut size bir rahmet murad ederse?” Hem
Allah’tan başka kendilerine bir velî de bulamazlar bir nasîr de2 (17).
Allah şüphesiz biliyor: İçinizden o savsaklayanları, ve ihvanlarına “bize
gelin” diyenleri ki harbe pek az geliyorlardı (18). Size karşı kıskançlık
ediyorlardı, derken o korku hâli gelince gördün onları ki ölümden
baygınlık sarmış kimse gibi gözleri dönerek sana bakıyorlardı. Derken
o korku gidince size keskin keskin diller sıyırdılar, hayra karşı kıskançlık
ediyorlardı, işte bunlar iman etmediler de Allah amellerini hiçe çıkardı,
Allah’a göre o ehemmiyetsiz bulunuyor3 (19). Ahzâbı sanıyorlar4 ki
gitmediler, eğer o Ahzâb bir daha gelecek olsa arzu ederler ki bâdiyeye
1
2
3
4

H ve F +“mutlak”.
H ve F: “De ki: ‘Kimin haddine ki sizi Allah’tan saklasın, O size bir felâket murad ederse, yahut size bir
rahmet murad ederse?’ Allah’ın berisinden kendilerine bir velî de bulamazlar bir nasîr de”.
H ve F -“bulunuyor”.
B: “sanıyorlardı”.
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bedevî urbânın içine çıksalar, sizin havâdislerinizden sorsalar. İçinizde
kalacak olsalar da harb etmezler, meğer ki pek az (20).
{ٌ َﺟٓﺎءَ ْﺗﻜُ ْﻢ ُﺟ ُﻨﻮد1 }اِ ْذO vakit2 ki3 size ordular gelmişti. A Hicretin beşinci
senesi gelen Ahzâb orduları ki Kureyş ve Ehâbîş ile Kinâne ve Tihâme’den
onlara tâbi‘ olanlar ve Necid’den Gatafan ile onlara tâbi‘ olanlar ve Nadîr
ve Kureyza Yahudîleri gibi Arabistan’ın kabâil-i mühimmesi toplanıp
Buhârî şerhlerinde nakledildiğine göre yirmi dört bine bâliğ oluyorlardı,
şöyle ki: Hayber’de yerleşmiş olan Benî Nadîr Yahudîleri İslâm’a karşı geniş
bir sû’-i kasd tertîbine çalışıyorlardı. Bunların Sellâm b. Ebi’l-Hukayk4,
Huyey b. Ahtab ve Kinâne b. Rebî‘ b. Ebi’l-Hukayk5 gibi ileri gelenleri
Mekke’ye giderek Kureyş’i Peygamber’e karşı harbe davet etmişler ve
“beraber olursak Müslümanlığın kökünü kazırız” demişlerdi. Kureyş
derhâl kabul etti, sonra Necid’de Kays-ı Gaylan’dan Gatafan’a vardılar,
Hayber’in yarı vâridâtını vaad ederek ve Kureyş’in beraber olduğunu
söyleyerek onları kendileriyle beraber olmaya davet ettiler. Gatafan’ın
müttefiki olan Benî Esed de aynı6 iştirâke davet olunmuştu, Benî Süleym
Kureyş’e kan râbıtalarıyla merbut oldukları için onlar da iltihak etmişti.
Bu suretle Arabistan’ın [3877] mühim kabileleri birleşerek üç kolordu
teşkil etmişlerdi, birinci kol, Gatafan askerlerinden müteşekkil ve Arab
rüesâsından Uyeyne b. Hısn’ın kumandasında idi. İkinci kol, Benî
Esed’den müteşekkil ve meşhur Tuleyhatü’l-Esedî’nin kumandasında
idi. Üçüncü kol, Ebû Süfyan kumandasında Kureyş ordusu idi. Resûl-i
Ekrem sallallâhu aleyhi ve sellem bunların hazırlanmakta olduklarını
haber alınca ashâbıyla istişare etti, Selmân-ı Fârisî radıyallahu anh
Hazretleri’nin re’yiyle hendek kazılması emredildi, sonra üç bin kişi ile
karşılarına çıktı, Sel‘i arkalarına, hendeği de düşman ile aralarına alarak
kondu, bir aya yakın zaman geçti, ok ve taş atışmaktan başka harb
1
2
3
4
5
6

B: “”ان.
B: “vakti”.
H ve F -“ki”.
M: “Ebilhakık”
M: “Ebilhakık”
B: “ayn”.
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yapamıyorlardı. Mevsim kış idi, vaziyet şiddet peydâ etti, derken bir
gece Allah teâlâ soğuk bir sabâ rüzgârı gönderdi, onları şiddetli üşütüyor,
toprakları yüzlerine savuruyor, ateşlerini söndürüyor, çadırlarını
söküyordu. Hayvanlar birbirlerine karışmıştı, askerin etrafında melâike
tekbir alıyorlardı. Bunun üzerine Tuleyhatü’l-Esedî “amma Muhammed
size sihre başladı, haydi çabuk çabuk!” demişti. Kureyş ile Yahudîlerin
arası da açılmıştı, artık tutunamadılar, bozulup kaçtılar,1 işte bu ni‘met-i
ilâhiye ihtar olunarak buyuruluyor ki:
Birçok ordular geldi de {ﻮدا ﻟ َْﻢ ﺗ َ َﺮ ْو َﻫﺎ
ً ﺤﺎ َو ُﺟ ُﻨ
ً  }ﻓَﺎ َْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ۪رBiz üzerlerine
bir rüzgâr ve görmediğiniz askerler gönderiverdik A bu suretle onları
def‘ ettik {ﻴﺮﺍ
ّٰ ﺎن
َ ُاﻪﻠﻟُ ﺑ ِ َﻤﺎ ﺗ َ ْﻌ َﻤﻠ
َ َ}وﻛ
ً ﻮن ﺑ َ ۪ﺼ
َ ve ne yapıyordunuz Allah görüyor
idi A ne zahmetler çekiyordunuz, nasıl hendek kazıyordunuz? Resûl-i
Ekrem sallallâhu aleyhi ve sellem hendeğin hudûdunu tâyin etmiş ve
her on kişiye kırk arşın olmak üzere müslimîn arasında taksim etmiş
idi. Kendisi de bir rençber gibi bilfiil çalışıyordu, mevsim kış idi,
Müslümanlar üç gün gıdasız kalmışlardı ve bu esnada Peygamber’in bazı
mucizelerini [3878] görmüşlerdi. Muhâcirîn ve Ensar çalışırken şu beyti
terennüm ederlermiş:

َ َ ا ْ ِ َ ِאد َ א َ ِ َא أَ َ ً ا

2

َ ْ ُ ا ِ َ َא َ ُ ا ُ َ ً ا

Resûl-i Ekrem de hem çalışır, hem ensar ve muhâcirîne dua ederdi;
“yâ Rabbi! Hayr ancak âhiret hayrıdır, ensar ve muhâcirîni mübarek eyle
ِ  ”اَﻟﻠّﻬﻢ َﻻ ﺧﻴـﺮ ّإﻻ ﺧﻴـﺮ ْاﻵ ِﺧﺮة ﻓـﺒﺎ ِرك ْاﻷَﻧْﺼﺎر واﻟْﻤﻬderdi.3
ﺎﺟَﺮة
َُ َ َ
ََ َ ُْ َ َْ َ ّ ُ
Selman, Huzeyfe, Numan b. Mukrin, Amr b. Avf ve ensardan altı zat
1
2
3

Bk. İbn Hişâm, es-Sîre, II, 214-232; İbn Sa d, et-Tabakāt, II, 65-69; Zemahşerî, el-Keşşâf, III, 526;
Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XI, 153-154.
Bizler bâkī olduğumuz müddetçe ebeden cihad etmek üzere Muhammed’e bey‘at etmiş kimseleriz [Müellifin notu].
Buhârî, Cihâd, 33, Megāzî, 27, Ahkâm, 43:
 ﺧﺮج رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إﱃ اﳋﻨﺪق ﻓﺈذا اﳌﻬﺎﺟﺮون واﻷﻧﺼﺎر ﳛﻔﺮون ﰲ ﻏﺪاة ﺑﺎردة ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﳍﻢ ﻋﺒﻴﺪ:ﲰﻌﺖ أﻧﺴﺎ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻳﻘﻮل
:ﻳﻌﻤﻠﻮن ذﻟﻚ ﳍﻢ ﻓﻠﻤﺎ رأى ﻣﺎ ﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﻮع ﻗﺎل
ﻓﺎﻏﻔﺮ ﻟﻸﻧﺼﺎر واﳌﻬﺎﺟﺮﻩ
اﻟﻠﻬﻢ إن اﻟﻌﻴﺶ ﻋﻴﺶ اﻵﺧﺮﻩ
:ﻓﻘﺎﻟﻮا ﳎﻴﺒﲔ ﻟﻪ
.ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺎد ﻣﺎ ﺑﻘﻴﻨﺎ أﺑﺪا
ﳓﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺎﻳﻌﻮا ﳏﻤﺪا
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çalışırlarken bir kaya çıkmış, kıramamışlar, külüngü kırmıştı. Resûlullah’a
bildirdiler, oraya indi, Selman beraberinde idi. Resûlullah külüngü aldı,
kayaya vurdu, bir darbede çatlattı ve ondan bir şimşek çakmış, Medine
sahasını aydınlatmıştı. Resûlullah tekbir aldı, Müslümanlar da aldılar,
sonra ikinci, sonra üçüncü, kaya parçalanmıştı. Selman gördüğü şimşeği
Resûlullah’a sordu, Resûlullah birincisi Hîre’yi ve Kisra’nın köşklerini
gösterdi ve “Cibrîl bana haber verdi ki ümmetim onları alacak, ikincisi
Şam ve Rum’un kırmızı köşklerini gösterdi ve haber verdi ki ümmetim
onları alacak, üçüncüsü de Yemen’de San‘a köşklerini gösterdi ve haber
verdi ki ümmetim onları alacak, müjde!” buyurdu, bunun üzerine
mü’minler sevindiler, münafıklar da “şaşmaz mısınız? Size ne boş vaadde
bulunuyor, yerinizden çıkamazken Yesrib’den ta Hîre’yi ve Kisra’nın
Medâin’ini gördüğünü ve onların size fetholunacağını söylüyor”
diyorlardı.1

{ﻜ ْﻢ
ُ ﻜ ْﻢ َو ِﻣ ْﻦ اَ ْﺳ َﻔ َﻞ ِﻣ ْﻨ
ُ ِ  }اِ ْذ َﺟٓﺎ ُؤ۫ ُﻛ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻮﻗO vakit size üstünüzden ve aşağı
tarafınızdan gelmişlerdi A Gatafan ve tevâbi‘i vâdinin yukarısından, şark
tarafından gelmişler, Uhud’un yanına konmuşlardı. Kureyş de Ehâbîş-i
Tihâme ve Kinâne’den tevâbi‘iyle on bin kişi kadar olarak vâdinin [3879]
aşağısından mağrib tarafından gelmiş, Cürüf ile Zügābe2 beyninde
ِ َ َزاﻏ3 }و ِﺍ ْذVe o
Rûme’den sellerin toplandığı yere konmuşlardı. {ﺎر
ْ ﺖ
َ
ُ اﻻ َْﺑ َﺼ
ِ َ}وﺑَﻠَﻐ
vakit ki gözler kaymış A hayret ve heyecandan doğru bakamıyor ﺖ
َ
ِ
{َﻮب ا ْﻟ َﺤﻨَﺎﺟﺮ
ُ ُ  ا ْﻟ ُﻘﻠve yürekler gırtlaklara dayanmıştı. A Dehşetli korku ve
halecandan nefesler tıkanacaktı. Müşrikler bütün reislerin kumandası
altında toplanarak umûmî bir taarruza karar vermişlerdi, bunun için
hendeğin en dar noktası taarruza hedef ittihaz edilmişti. Arapların Dırar
b. Hattab, Hübeyre b. Ebî Vehb, Nevfel b. Abdullah, Amr b. Abdüved
gibi meşhur cengâverleri atlarını sürerek hendeği geçmişlerdi, bunların
her biri bin adama mukabil sayılıyordu. Amr b. Abdüved Bedir’de
yaralanmış ve intikamını almadıkça saçlarına koku sürmemeye yemin
1
2
3

Mukātil b. Süleyman, Tefsîr, III, 477-478.
B: “Zü âbe”.
H ve F: “”وإذا.
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etmişti. Uhud’a gelmiş, bu kere Hendek’e bayraklı olarak gelmişti.
Bu sıralarda doksan yaşlarında olmasına rağmen hendeği ilk geçen o
olmuştu, hendek ile dağın arasında adamlarıyla beraber o dar yerden
atlamış, çorak yerde atları cevelâna başlamıştı. Birkaç nefer Müslüman
ile Hazret-i Ali de bunlara karşı sınırı tuttu. Amr bayraklı idi, Hazret-i
Ali ona “yâ Amr! Senin bir âdetin vardır: Kureyş’ten birisi sana iki teklifte
bulunsa mutlaka birini tutarsın değil mi?” dedi, “evet” dedi.
Ali: “O hâlde ben seni Allah ve İslâm’a davet ediyorum.”
Amr: “Ona ihtiyacım yok.”
Ali: “Öyle ise inişip dövüşmeye1 davet ediyorum.”
Amr: “Vallahi ben seni öldürmek istemem” diye istihzâ etti.
Ali: “Velâkin ben seni öldürmeyi arzu ediyorum” dedi.
Bunun üzerine Amr kızıp atından indi, bir kılıç darbesiyle atının
ayağını kesti, Hazret-i Ali’ye saldırdı, [3880] Amr’ın darbesi Ali’nin
kalkanını parçalayıp alnını kanatmıştı. Hazret-i Ali mukabil bir darbe
ile Amr’ı omuzundan biçmiş, “Allahu ekber” diye bağırmıştı, derhal
etraftan yükselen tekbir sesleri ortalığı çınlattı, Amr ile beraber bir iki kişi
daha vurulmuştu, birini Hazret-i Ali öldürmüş, birine de bir ok isabet
etmiş, süvariler bozulup çekilmişlerdi. Bu gün Ahzâb muharebesinin en
dehşetli günü olmuştu, bütün gün muharebe şiddetle gitmiş, düşman
Müslümanlar üzerine ok ve taş yağdırmakta devam etmiş idi. Harb
üzerinden bir lahza ayrılmaya fırsat bulamadığı için Resûlullah bu gün
dört vakit namazı edâya imkân bulamamıştı. İşte o gün gözler istiğraktan
kaymış, yürekler boğazlara dayanıp nefesler tıkanmıştı.2
{ﺎﻪﻠﻟِ اﻟﻈ ُّﻨُﻮﻧَﺎ
ّٰ ِ ﻮن ﺑ
َ ُّ}وﺗَﻈُﻨ
َ Ve Allah’a türlü türlü zanlarda bulunuyordunuz
A muhtelif zanlar: kalbleri sâbit olan hâlis mü’minler, Allah’ın dinini
i‘lâ hakkındaki vaadini yerine getireceğine kāni‘ olmakla beraber bu

1
2

M: “döğüşmene”.
İbn Hişâm, es-Sîre, II, 224-225; İbn Sa d, et-Tabakāt, II, 68; Begavî, Meâlimü’t-Tenzîl, VI, 327; Süheylî, er-Ravdu’l-ünf, VI, 210-212.
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kere o vaadi incaz mı edecek, yoksa kendilerini imtihan mı edecek
diye düşünüyorlar da kusur edip kaymaktan ve gereği gibi tahammül
ِ
edememekten korkuyorlar, zayıf kalbliler ve münafıklar da ﻮل
ُ  َوﺍ ْذ ﻳ َ ُﻘdiye
hikâye olunacağı vechile sû’-i zanda bulunuyorlardı. {ﻚ
َ ِ }ﻫﻨَﺎﻟ
ُ İşte bu
1
demde veya bu noktada {ﻮن
َ }اﺑ ُﺘﻠِ َﻲ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ُﻨ
ْ mü’minler imtihâna çekilmiş
A muhlis ile münafık, sâbit ile mütezelzil seçilmiş {ﻳﺪا
ً َ}و ُز ْﻟﺰِﻟُﻮﺍ زِ ْﻟﺰ
ً اﻻ َﺷ ۪ﺪ
َ ve
şiddetli bir surette sarsılmışlardı.
ِ Ve o vakit ki münafıklar
{ض
ُ }وﺍ ْذ ﻳ َ ُﻘ
َ ﻮل ا ْﻟ ُﻤﻨَﺎﻓِ ُﻘ
َ ﻮن َوﺍﻟ َّ ۪ﺬ
َ
ٌ َﻳﻦ ۪ﻓﻲ ﻗُﻠُﻮﺑِﻬِ ْﻢ َﻣﺮ
2
ve kalblerinde bir maraz bulunanlar, yani itikadları zayıf olanlar
ِ ُاﻪﻠﻟ ورﺳﻮﻟ
şöyle diyorlardı: {ورﺍ
ً ـﻪ ٓ ا َّﻻ ُﻏ ُﺮ
ُ ُ َ َ ُ ّٰ }ﻣﺎ َو َﻋ َﺪﻧَﺎ
َ [3881] “Allah ve Resûlü
bize bir gururdan, bir aldanmadan başka bir vaadde bulunmamış” A
bunu Mu‘attıb b. Kuşeyr söylemiş, “bizim birimiz korkudan kazâ-i
hâcete çıkamazken Muhammed tutmuş da bize Kisrâ’nın ve Kayser’in
hazinelerini fethedeceğimizi vaad ediyor, bu sırf aldama3 vaadi4: bir5
va‘d-i gururdur” demiş, akranları da tasdik etmişlerdi.6 ٌ}و ِﺍ ْذ ﻗَﺎﻟ َْﺖ ﻃَٓﺎﺋ ِ َﻔﺔ
َ
7
ِ
ِ
{ ﻣ ْﻨﻬُ ْﻢA Bu tâife de Evs b. Kayzî ve etbâ‘ı imiş {ب
َ  }ﻳَٓﺎ اَ ْﻫ َﻞ ﻳ َ ْﺜﺮey Yesrib
ahâlisi.
“Yesrib” Medîne-i Münevvere’nin eski ismidir, esasen bulunduğu
buk‘anın ismi olduğu da söyleniyor. Resûl-i Ekrem sallallâhu aleyhi ve
sellem onun bu isim ile yâd edilmesini mekruh görüp nehy eylemiş,
“o Taybe veya Tâbe’dir” buyurmuştu. O hâlde sanki Peygamber’e bir
َ Sizin için
muhalefet olmak için bu adı söylemiş oluyorlar.8 {}ﻻ ُﻣﻘَﺎمَ ﻟَﻜُ ْﻢ
1
2
3
4
5
6
7
8

B: “”اِﺑـْﺘـَﻠَﻰ.
H ve F -“bir”.
B: “aldatma”.
B: “vaadidir”.
B -“bir”.
Vâkıdî, el-Megāzî, II, 459-460; İbn Hişâm, es-Sîre, I, 522; Taberî, Câmiu’l-beyân, XX, 218:
! وﻣﺎ وﻋﺪﻧﺎ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ إﻻ ﻏﺮورا، وأﺣﺪﻧﺎ ﻻ ﻳﺄﻣﻦ أن ﻳﺬﻫﺐ إﱃ ﺣﺎﺟﺘﻪ، ﻳﻌﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﻛﻨﻮز ﻛﺴﺮى وﻗﻴﺼﺮ:ﻓﻘﺎل ﻣﻌﺘﺐ ﺑﻦ ﻗﺸﲑ
Vâkıdî, el-Megāzî, II, 494; İbn Hişâm, es-Sîre, II, 246; Taberî, Câmiu’l-beyân, XX, 224:
.ﻳﻘﻮل أوس ﺑﻦ ﻗﻴﻈﻲ وﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﻗﻮﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ رأﻳﻪ
Ebussuud, İrşâdü’l-akli’s-selîm, VII, 38-39. Krş. Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, VIII, 362; Begavî, Meâlimü’t-Tenzîl, VI, 332:
: وﻗﺎل،ﺴﻤﻰ ﺎ ﻛﺮاﻫﺔً ﳍﺎ
ّ »ﻳﺎ أﻫﻞ ﻳﺜﺮب« ﻫﻮ اﺳﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ
ّ ُاﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أن ﺗ
ّ  وﻗﺪ ﻰ، وﻗﻴﻞ اﺳﻢ ﺑﻘﻌﺔ وﻗﻌﺖ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﰲ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ.اﳌﻄﻬﺮة
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ikāmet edecek, duracak yer yok A yani asker durduracak bir karargâh
veya tutunacak bir yer yok {ﺎر ِﺟ ُﻌﻮﺍ
ْ َ }ﻓonun için dönün A bu tâbirde birkaç
mâna ihtimâli vardır: Geri ric‘at edin, Medine’ye evlerinize dönün, yahut
Muhammed’in dininden eski müşrikliğinize dönün, yahut ona olan
bey‘atinizden dönün de onu düşmanlara teslim edin, yahut Yesrib’de size
duracak yer kalmadı, dönün kâfir olun ki orada durabilesiniz demek
olabilir.
{1}و َ ْﺴﺘَ ْﺄ ِذ ُن ﻓَ ۪ﺮ ٌﻖ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ُﻢ اﻟﻨ َّ ِﺒ َّﻲ
َ Onlardan bir fırka da Peygamber’e istîzan
ediyorlar A bunlar, Benî Hârise imiş {ٌ  َﻋ ْﻮ َر2ﻮن اِ َّن ﺑُ ُﻴﻮﺗَﻨَﺎ
َ ُ “ }ﻳ َ ُﻘﻮﻟevlerimiz
avret” diyorlardı.3 A “Avret” esasen eksik ve gedik demek olup burada
sağlam değil açık4 ve muhafazasız demektir. {ٍ }و َﻣﺎ ﻫِ َﻲ ﺑِﻌَ ْﻮ َر
َ Hâlbuki o
evler açık değildi A mahfuz idi. Hâricen düşmanın o taraftan girmesine
ihtimal yoktu, dâhilen de şehrin âsâyiş [3882] ve inzibâtına bakılıyordu.
Ma‘amâfîh açık olsa idi varıp da onları muhafaza mı edeceklerdi? Hayır
ِ ِ َ  }اِن ﻳ ۪ﺮ ُﺪsırf kaçmak istiyorlardı. A Yoksa { ﻋﻠَﻴﻬِﻢ ِﻣﻦ5وﻟ َﻮ د ِﺧﻠَﺖ
{ﺍرﺍ
ً ون ا َّﻻ ﻓ َﺮ
ْ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ
ُ ْ
ِ
 }اَ ْﻗﻄ َﺎرﻫَﺎo evlerin etrafından üzerlerine girilse de A onlar içlerinde iken
üzerlerine doğru varılsa o açık dedikleri evleri müdafaa6 mı edecekler?
Hatta sade bu kadar değil, girilse de {َ  }ﺛُﻢَّ ُﺳ ِﺌﻠُﻮﺍ ا ْﻟ ِﻔ ْﺘﻨَﺔsonra kendilerinden
fitne istenilse A küfre dönmek veya düşmanın emrine teslim olmak teklif
َ mutlaka onu, o fitneyi yaparlar A hiç çarpışmazlardı
olunsa {7}ﻻٰﺗ َ ْﻮ َﻫﺎ
ِ
{ﻴﺮﺍ
ً }و َﻣﺎ ﺗَﻠَﺒ َّ ُﺜﻮﺍ ﺑِﻬَٓﺎ ا َّﻻ ﻳ َ ۪ﺴ
َ ve onda tevakkuf etmezlerdi, meğer ki biraz A yani
o fitneyi yapmakta tevakkuf etmezler, ancak sual cevab konuşuluncaya
kadar biraz dururlardı. Daha doğrusu o küfrü yaptıkları takdirde

1
2
3
4
5
6
7

. ﻛﺄ ّ ﻢ ذﻛﺮوﻫﺎ ﺑﺬﻟﻚ اﻻﺳﻢ ﳐﺎﻟﻔﺔً ﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ.«»ﻫﻲ ﻃﻴﺒﺔ« أو »ﻃﺎﺑﺔ
Ebû Ubeyde Ma mer b. Müsennâ, Mecâzü’l-Kur’ân, thk. Muhammed Fuâd Sezgin, Kahire: Mektebetü’l-Hancî, 1381, II, 134:
:ﺣﺴﺎن ﰱ اﳉﺎﻫﻠﻴّﺔ
َ »ﻳـَﺜْ ِﺮ
ّ  ﻗﺎل،ب« اﺳﻢ أرض وﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﰱ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻳﺜﺮب
.وأﻗﻌﺪ ﻣﻜﻔﻴّﺎ ﺑﻴﺜﺮب ﻣﻜﺮﻣﺎ
ﺳﺄﻫﺪى ﳍﺎ ﰱ ﻛﻞ ﻋﺎم ﻗﺼﻴﺪة
H ve F -“”اﻟﻨﱯ.
H ve F -“ﻮن اِ َّن ﺑُﻴُﻮﺗَﻨَﺎ
َ ُ ”ﻳ َ ُﻘﻮﻟ.
H ve F -“‘evlerimiz avret’ diyorlardı”.
B -“ve gedik demek olup burada sağlam değil açık”.
B: “ﺖ
ْ َ”د َﺧﻠ.
َ
B: “muhâfaza”.
B: “”ﻻََﺗـَْﻮَﻫﺎ.
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o evlerde veya şehirde pek az durabilirlerdi, mahvedilirlerdi, çünkü
{اﻪﻠﻟ َ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ
ّٰ ﺎﻫ ُﺪوﺍ
َ }وﻟ َ َﻘ ْﺪ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ َﻋ
َ şânım hakkı için bundan evvel Allah’a ahid
َ hiç arkalarını dönmeyeceklerdi. A Benî Hârise
vermişlerdi {َاﻻ َْدﺑَﺎر
ْ ُّﻮن
َ }ﻻ ﻳُﻮَﻟ
Uhud vak‘asında yılgınlık ettikleri zaman tevbe edip bir daha böyle
yapmayacaklarına yemin ederek Resûlullah’a söz vermişlerdi.1 ﺎن َﻋ ْﻬ ُﺪ
َ َ}وﻛ
َ
ِ
{اﻪﻠﻟ َﻣ ْﺴ ُﺆ ً۫ﻻ
ّٰ Allah’ın ahdi ise mes’ûliyetlidir A sorulur cezâsı verilir, irtidad
edenlerin de âkıbeti mutlaka budur.

ْ َاﻪﻠﻟ َ َوﺍ ْﻟﻴَ ْﻮم
ّٰ اﻻ ِٰﺧ َﺮ َوذَכ ََﺮ
ّٰ ﺎن ﻳ َ ْﺮ ُﺟﻮﺍ
ّٰ ﺎن ﻟَﻜُ ْﻢ ۪ﻓﻲ َر ُﺳﻮ ِل
َ َاﻪﻠﻟِ اُ ْﺳ َﻮ ٌ َﺣ َﺴﻨَﺔٌ ﻟ ِ َﻤ ْﻦ ﻛ
َ َﻟَﻘَ ْﺪ ﻛ
َ اﻪﻠﻟ
﴾٢١﴿ ۜﻴﺮﺍ
ً ﻛَ ۪ﺜ
[3883] Meâl-i Şerîfi
Şânım hakkı için muhakkak ki size Resûlullah’ta pek güzel bir örnek
vardır: Allah’a ve son güne ümid besler olup da Allah’ı çok zikr eyleyen
kimseler için (21)
{ِاﻪﻠﻟ
ُ َ ﺎن ﻟ
ُ َو َﻣٓﺎ ٰا ٰﺗﻴ
ُ ﻜ ُﻢ اﻟﺮَّ ُﺳ
ّٰ ﻜ ْﻢ ۪ﻓﻲ َر ُﺳﻮ ِل
َ َ }ﻟ َ َﻘ ْﺪ ﻛA Bu âyet, Resûlullah’ın وه
ُ ﻮل ﻓَ ُﺨ ُﺬ
[el-Haşr 59/7]2 âyeti gibi yalnız sözleriyle değil, fiil ve ahvâliyle dahi
delil ve muktedâ bih olduğunu tansis eder. Yani Resûlullah din ve
ahlâkın yalnız3 nazariyâtını tebliğ ve ihkâm ile kalmamış, gerek harbde
ve gerek sulhta fi‘liyyât ve tatbîkātıyla ve bütün incelikleriyle kendisinde
müşahhas olarak güzel imtisal numûnesi olacak ders ve örnek vermiştir.
Onun için sîret-i Muhammediyede her nokta-i nazardan insanlık âlemi
için {ٌ }اُ ْﺳﻮَ ٌ َﺣ َﺴﻨَﺔpek güzel bir üsve vardır.
“Üsve” teessî edilecek, yani iktidâ olunacak, arkasından gidilecek
uyulacak örnek, meşk, numûne-i imtisal demektir. َ اﻪﻠﻟ
ّٰ ﺎن ﻳ َ ْﺮ ُﺟﻮﺍ
َ َ}ﻟ ِ َﻤ ْﻦ ﻛ
{َاﻻ ِٰﺧﺮ
ْ َ َوﺍ ْﻟﻴَ ْﻮمAllah’a ve âhiret gününe ümidvâr olup da {ﻴﺮﺍ
ّٰ َ}وذَכَﺮ
ً اﻪﻠﻟ َ ﻛَ ۪ﺜ
َ

1

2
3

İbn Hişâm, es-Sîre, II, 246; Taberî, Câmiu’l-beyân, XX, 228:
 ﻓﺬﻛﺮ ﳍﻢ اﻟﺬي أﻋﻄﻮا، ﰒ ﻋﺎﻫﺪوا اﷲ أن ﻻ ﻳﻌﻮدوا ﳌﺜﻠﻬﺎ أﺑﺪا، وﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﳘﻮا أن ﻳﻔﺸﻠﻮا ﻳﻮم أﺣﺪ ﻣﻊ ﺑﲏ ﺳﻠﻤﺔ ﺣﲔ ﳘﺘﺎ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ ﻳﻮم أﺣﺪ،ﻓﻬﻢ ﺑﻨﻮ ﺣﺎرﺛﺔ
.ﻣﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ
“…Bir de Peygamber size her ne emir verirse tutun…”
F, M ve B -“yalnız”.
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Allah’ı çok zikretmekte olan kimseler için A yoksa sade dünyâ hayat ve
ziynetini arayanlar ve Allah’ı, âhireti düşünmeyenler için değil.

اﻪﻠﻟُ َو َر ُﺳﻮﻟُﻪُ ۘ َو َﻣﺎ
ْ ﻮن
ّٰ ﺻ َﺪ َق
ّٰ اب ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ٰﻫ َﺬا َﻣﺎ َو َﻋ َﺪﻧَﺎ
َ َُوﻟ َﻤَّﺎ َرﺍ َ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨ
ۙ َ اﻻ َْﺣ َﺰ
َ اﻪﻠﻟُ َو َر ُﺳﻮﻟُﻪُ َو
ِ
ِ
ِٓ
اﻪﻠﻟ َ َﻋﻠ َ ْﻴﻪِۚ ﻓَ ِﻤ ْﻨ ُﻬ ْﻢ
ٌ ﻴﻦ رِ َﺟ
ّٰ ﺎﻫ ُﺪوﺍ
ً ﺎﻧﺎ َوﺗ َ ْﺴ ۪ﻠ
ً ﻳﻤ
َ ﺻ َﺪ ُﻗﻮﺍ َﻣﺎ َﻋ
َ ﴾ ﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ٢٢﴿ ۜﻴﻤﺎ
َ َزاد َ ُﻫ ْﻢ ا َّﻻ ۪ا
َ ﺎل

ِ
ِ
ِ اﻪﻠﻟ اﻟﺼ
ِ
ﻴﻦ ﺑ ِ ِﺼ ْﺪﻗِﻬِ ْﻢ
َ ﺎد ۪ﻗ
َ ِ﴾ ﻟﻴَ ْﺠﺰ٢٣﴿ ۙ ﻳﻼ
ً َﻣ ْﻦ ﻗَ ٰﻀﻰ ﻧ َ ْﺤﺒَ ُﻪ َوﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َﻣ ْﻦ ﻳ َ ْﻨﺘَﻈ ُﺮ ۘ َو َﻣﺎ ﺑَﺪَّﻟُﻮﺍ ﺗ َ ْﺒ ۪ﺪ
َّ ُ ّٰ ي

ِ و ﻌ ّ ِﺬب ا ْﻟﻤﻨﺎﻓِ ۪ﻘ
ّٰ َّ ﴾ َو َرد٢٤﴿ ۚﻴﻤﺎ
ّٰ ﻮب َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ۜ اِ َّن
َ َاﻪﻠﻟ َ ﻛ
َ ُ َ ََُ
ً ﻮرﺍ َر ۪ﺣ
ً ﺎن ﻏَ ُﻔ
َ
ُاﻪﻠﻟ
َ ﻴﻦ ا ْن َﺷٓﺎءَ اَ ْو ﻳ َ ُﺘ
ِ
۪ﻳﺰا
ۚ ً اﻪﻠﻟُ ﻗَﻮِ ًّﺎ َﻋﺰ
ّٰ ﺎن
ّٰ ﺮﺍۜ َوﻛَﻔَﻰ
َ َﻴﻦ ا ْﻟ ِﻘﺘَﺎ َل ۜ َوﻛ
ً ﻳﻦ ﻛَﻔَ ُﺮوﺍ ﺑِﻐَ ْﻴ ِﻈﻬِ ْﻢ ﻟ َْﻢ ﻳَﻨَﺎﻟُﻮﺍ َﺧ ْﻴ
َ اﻪﻠﻟُ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ
َ اﻟ َّ ۪ﺬ

ِ ِ َ﴾ وﺍَﻧﺰ َل اﻟ َّ ۪ﺬﻳﻦ ﻇ َﺎﻫﺮوﻫﻢ ِﻣﻦ اَﻫ ِﻞ ا ْﻟ ِﻜﺘ٢٥﴿
۪ َﺻﻴ
ﺐ
ُّ ف ۪ﻓﻲ ُﻗﻠُﻮﺑِﻬِ ُﻢ
َ ﺎﺻﻴﻬِ ْﻢ َوﻗَ َﺬ
َ ْ َ
ْ ْ ُْ َُ َ
َ اﻟﺮ ْﻋ
َ ﺎب ﻣ ْﻦ
ۜ ﺿﺎ ﻟ َْﻢ ﺗَﻄ َ ُﺆ َ۫ﻫﺎ
َ ﴾ َوﺍ َ ْو َرﺛَﻜُ ْﻢ اَ ْر٢٦﴿ ۚﻘﺎ
َ ﻮن َوﺗ َ ْﺄ ِﺳ ُﺮ
َ ُﻘﺎ ﺗ َ ْﻘ ُﺘﻠ
ً ﺎر ُﻫ ْﻢ َوﺍ َ ْﻣ َﻮﺍﻟ َُﻬ ْﻢ َوﺍ َ ْر
ً ون ﻓَ ۪ﺮ
ً ﻓَ ۪ﺮ
َ َ ﺿ ُﻬ ْﻢ َو ِدﻳ
﴾٢٧﴿ ﻳﺮﺍ
۟ ً اﻪﻠﻟُ َﻋﻠٰﻰ ﻛُ ّ ِﻞ َﺷ ْﻲ ٍء ﻗَ ۪ﺪ
ّٰ ﺎن
َ ََوﻛ

[3884] Meâl-i Şerîfi
Mü’minler gördükleri vakit de o ahzâbı “bu, işte Allah’ın ve Resûlünün
bize vaad ettiği, Allah ve Resûlü doğru çıktı” [3885] dediler ve onların
imanını ve teslimiyetini artırmaktan başka bir şey yapmadı (22).
Mü’minlerdendir o erler ki Allah’a verdikleri ahde sadâkat ettiler:
Kimi adağını ödedi kimi de gözetiyor ve hiçbir suretle değiştirmediler
(23). Çünkü Allah sâdıklara sadâkatleriyle mükâfat edecek,
münafıklara da dilerse azab veya tevbe verecek. Şüphe yok ki Allah
bir Gafûr Rahîm bulunuyor (24). Allah hem o kâfirleri hiçbir hayra
elleri ermeksizin gayzlarıyla defʿ etti ve bu suretle Allah, mü’minlere
kıtâlin hakkından geliverdi ve Allah Kavî, Azîz bulunuyor1 (25).
Hem de ehl-i kitabdan onlara muzâheret edenleri: Kalblerine korku2

1
2

H ve F -“ve Allah Kavî, Azîz bulunuyor”.
H ve F: “ru b”.
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düşürerek kulelerinden indirdi, bir kısmını katlediyordunuz1 bir
kısmını esir (26). Ve arazilerini ve yurtlarını ve mallarını size miras
kıldı2, bir de bir arzı ki daha ona ayak basmadınız, Allah her şeye
kadîr3 bulunuyor (27).
{اﻪﻠﻟُ َو َر ُﺳﻮﻟُ ُﻪ
ّٰ }ﻫ َﺬا َﻣﺎ َو َﻋ َﺪﻧَﺎ
ٰ Bu işte Allah ve Resûlünün bize vaad ettiği A
ilk müşahedede hatırlarına gelen bu oldu, çünkü Allah teâlâ اَ ْم َﺣ ِﺴ ْﺒ ُﺘ ْﻢ اَ ْن
ِ
ِ
َّ ﺎء َوﺍﻟ
ّٰ ٓﺍء َو ُز ْﻟﺰِﻟُﻮﺍ َﺣ
َ ﺗ َ ْﺪ ُﺧﻠُﻮﺍ ا ْﻟ َﺠﻨَّﺔ َ َوﻟ َﻤَّﺎ ﻳ َ ْﺄﺗِﻜُ ْﻢ َﻣﺜَ ُﻞ اﻟ َّ ۪ﺬ
ُ َّﻀﺮ
ُ ٓﻳﻦ َﺧﻠ َ ْﻮﺍ ﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠﻜُ ْﻢ ۜ َﻣ َّﺴ ْﺘ ُﻬ ُﻢ ا ْﻟﺒَ ْﺄ َﺳ
ِ ّٰ اﻪﻠﻟِ اَ َ ٓﻻ اِ َّن ﻧﺼﺮ
ﺐ
ُ [ ﻳ َ ُﻘﻮ َل اﻟﺮَّ ُﺳel-Bakara 2/214]
َ َْ
َ ﻮل َوﺍﻟ َّ ۪ﺬ
ۜ ّٰ ﻳﻦ ٰا َﻣﻨُﻮﺍ َﻣﻌَﻪُ َﻣ ٰ ﻧ َ ْﺼ ُﺮ
ٌ اﻪﻠﻟ ﻗَ ۪ﺮ
4
buyurmuştu. Resûlullah da buyurmuştu ki: “Ahzâbın ictimâ‘ıyla iş
sıkışacak, fakat âkıbet sizin lehinizde, onların aleyhindedir.”5 Bir de
“dokuz veya on gece sonra Ahzâb gelecek” demişti.6
ِ Hâlis mü’minlerden {ِاﻪﻠﻟ ﻋﻠَﻴﻪ
{َ }ﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ۪ﻨ
ٌ  }رِ َﺟo erler
َ ﺻ َﺪ ُﻗﻮﺍ َﻣﺎ َﻋ
ْ َ َ ّٰ ﺎﻫ ُﺪوﺍ
َ ﺎل
ki Allah’a verdikleri ahde sadâkat ettiler. A Bunlar sahâbe-i kiramdan
birtakım zevâttır ki Resûlullah’ın maiyyetinde herhangi bir harbde
bulunurlarsa sebat edip şehid oluncaya kadar çarpışmaya nezretmişlerdi.
Bunlar Osman b. Affan ve Talha b. Ubeydullah ve Sa‘îd b. Zeyd b. Amr
b. Fudayl ve Hamza ve Mus‘ab b. Umeyr ve Enes b. en-Nadr7 vesâire
idiler.8 رﺿﻮان اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﲨﻌﲔ
1
2
3
4

5

6

7
8

H ve F -“katl”.
H ve F: “bıraktı”.
B: “kādir”.
Mukātil b. Süleyman, Tefsîr, III, 483-484; Tefsîru Abdirrezzâk, III, 35:
ِ
«ُ أﺑﺎ ﺳﻔﻴﺎن وأﺻﺤﺎﺑﻪ وأﺻﺎ ﻢ اﳉﻬﺪ وﺷﺪة اﻟﻘﺘﺎل »ﻗﺎﻟُﻮا َﻫ َﺬا َﻣﺎ َو َﻋ َﺪﻧَﺎ اﻟﻠﱠﻪُ َوَر ُﺳﻮﻟُﻪ،اب« ﻳﻮم اﳋﻨﺪق
ْ »وﻟَ ﱠﻤﺎ َرأَ اﻟ ُْﻤ ْﺆﻣﻨُﻮ َن ْاﻷ
َ َﺣﺰ
َ :ﰒ ﻧﻌﺖ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻓﻘﺎل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﱠ
ﱠ
ِ
ﻳﻦ َآﻣﻨُﻮا َﻣ َﻌﻪُ َﻣﱴ
ﻳﻦ َﺧﻠَ ْﻮا ﻣ ْﻦ ﻗـَْﺒﻠ ُﻜ ْﻢ َﻣ ﱠﺴﺘـْ ُﻬ ُﻢ اﻟْﺒَﺄْﺳﺎءُ َواﻟ ﱠ
ْ  »أ َْم َﺣ ِﺴْﺒﺘُ ْﻢ أَ ْن ﺗَ ْﺪ ُﺧﻠُﻮا:ﰲ اﻟﺒﻘﺮة ﺣﲔ ﻗﺎل
ُ ﻮل اﻟﱠﺮ ُﺳ
َ ﻀﱠﺮاءُ َوُزﻟْﺰﻟُﻮا َﺣ ﱠﱴ ﻳـَُﻘ
َ اﳉَﻨﱠﺔَ وﳌﺎ ﻳَﺄْﺗ ُﻜ ْﻢ َﻣﺜَ ُﻞ اﻟﺬ
َ ﻮل َواﻟﺬ
ِ
ِ
.ﺻ َﺪ َق اﻟﻠﱠﻪُ َوَر ُﺳﻮﻟُﻪُ ﻣﺎ ﻗﺎل ﰱ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة
ْ َﺼ ُﺮ اﻟﻠﱠﻪ أَﻻ إِ ﱠن ﻧ
ْ َﻧ
َ : وﻗﺎﻟﻮا.«ﻳﺐ
ٌ ﺼَﺮ اﻟﻠﱠﻪ ﻗَ ِﺮ
Kirmânî, Lübâbu’t-tefâsîr, thk. İbrâhim b. Muhammed b. Hasan Dûmerî, Riyâd: Muhammed b. Suûd
Üniv., 1429, s. 2169; Beyzâvî, Envârü’t-Tenzîl, IV, 229:
« واﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ، »ﺳﻴﺸﺘﺪ ﺑﻜﻢ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎع اﻷﺣﺰاب ﻋﻠﻴﻜﻢ:ووﻋﺪ رﺳﻮﻟﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﳍﻢ
Zemahşerî, el-Keşşâf, III, 531:
 ﰲ آﺧﺮ ﺗﺴﻊ ﻟﻴﺎل: أي،« »إ ّن اﻷﺣﺰاب ﺳﺎﺋﺮون إﻟﻴﻜﻢ ﺗﺴﻌﺎ أو ﻋﺸﺮا:وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل ﻗﺎل اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻷﺻﺤﺎﺑﻪ
. ﻓﻠﻤﺎ رأوﻫﻢ ﻗﺪ أﻗﺒﻠﻮا ﻟﻠﻤﻴﻌﺎد ﻗﺎﻟﻮا ذﻟﻚ،أو ﻋﺸﺮ
M ve B: “ibninnadîr”.
Ebussuud, İrşâdü’l-akli’s-selîm, VII, 45-46. Krş. Zemahşerî, el-Keşşâf, III, 532:
ِ
، وﻫﻢ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋ ّﻔﺎن،ﺸﻬﺪوا
َ َوﻫﻢ رﺟﺎل ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﻧﺬروا أ ّ ﻢ إذا ﻟَ ُﻘﻮا ﺣﺮﺑًﺎ ﻣﻊ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺛـَﺒَﺘﻮا وﻗﺎﺗﻠﻮا ﺣﱴ ﻳُﺴﺘ
. رﺿﻮان اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﲨﻌﲔ، وﻏﲑُﻫﻢ، وأﻧﺲ ﺑﻦ اﻟﻨﻀﺮ، وﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﲑ، وﲪﺰة، وﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻧﻔﻴﻞ،وﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ ﻋُﺒﻴﺪ اﷲ
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[3886] { }ﻓَ ِﻤ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َﻣ ْﻦ ﻗَ ٰﻀﻰ ﻧ َ ْﺤﺒَ ُﻪOnlardan kimisi nezrini, yani adağını ödedi
A Hazret-i Hamza ve Mus‘ab b. Umeyr ve Enes b. Mâlik’in amcası Enes
b. en-Nadr1 gibi bazıları adakları vechile şehid olarak vefat ettiler. }و ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ
َ
ِ
{ َﻣ ْﻦ ﻳ َ ْﻨﺘَﻈ ُﺮKimisi de gözetiyor A ki bunlar da Hazret-i Osman ve Talha
gibi sonradan şehid olanlardır رﺿﻮان اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﺟﻤﻌﻴﻦ
ِ
{ﺎل
َ َﻴﻦ ا ْﻟ ِﻘﺘ
ّٰ }وﻛَﻔَﻰ
َ اﻪﻠﻟُ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ
َ Ve Allah, mü’minlere kıtâlin hakkından
geliverdi A yani kıtalden kurtardı, mukātele yaptırmadan düşmanlarını
def‘ ediverdi.

ِ َوﻫ ْﻢ ِﻣ ْﻦ اَ ْﻫ ِﻞ ا ْﻟ ِﻜﺘ
{ﺎب
َ ﻳﻦ ﻇ
َ }وﺍ َ ْﻧ َﺰ َل اﻟ َّ ۪ﺬ
َ A Bu ehl-i kitab Yahudîlerden Benî
ُ َﺎﻫ ُﺮ
Kureyza’dır. Resûlullah ile ahde girişmişlerken Benî Nadîr’in ilhâhıyla
dönmüşler, Ahzâb’a muzâheret etmişlerdi. Ahzâb’ın münhezim olup
dağıldığı gecenin sabahı Müslümanlar Medine’ye dönüp silâhlarını
bıraktıkları sırada Cibrîl aleyhisselâm Resûlullah’a gelmiş, “zırhını
çıkarıyor musun? Melekler henüz silâhı bırakmadılar, Allah teâlâ sana
Benî Kurayza üzerine yürümeni emrediyor, ben de onlara gidiyorum”
demişti. Bunun üzerine “ikindiyi Benî Kurayza’da kılsınlar” diye nâsa
ilân edildi, vardılar yirmi, yirmi beş gece muhasara ettiler. Resûlullah’ın
hükmüne inmeleri teklif olundu, inmediler, Sa‘d b. Mu‘âz’ın hükmüne
inmeye râzı oldular, o da mukātillerin katline ve zürriyet ve nisâlarının
esaretine hükmetmiş idi ki vak‘a meşhurdur.2
ِ
۪ َﺻﻴ
{ﺎﺻﻴﻬِ ْﻢ
َ  }ﻣ ْﻦSıysalarından.

1
2

M ve B: “ibninnadîr”.
Taberî, Câmiu’l-beyân, XX, 243-244. Krş. Mukātil b. Süleyman, Tefsîr, III, 485; İbn Hişâm, es-Sîre, II,
233-240; İbn Sa d, et-Tabakāt, II, 71:
ِ َﻧﺰل اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ ﻇَﺎﻫﺮوﻫﻢ ِﻣﻦ أَﻫ ِﻞ اﻟ
ِ َْﻜﺘ
، ﻇﺎﻫﺮوا أﺑﺎ ﺳﻔﻴﺎن وراﺳﻠﻮﻩ، ﺑﻨﻮ ﻗـَُﺮﻳﻈﺔ:ﺎب« وﻫﻢ
ْ ْ ْ ُ ُ َ َ َ »وأ
َ : ﻗﻮﻟﻪ، ﻋﻦ ﻗﺘﺎدة، ﺛﻨﺎ ﺳﻌﻴﺪ: ﻗﺎل، ﺛﻨﺎ ﻳﺰﻳﺪ: ﻗﺎل،ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺑﺸﺮ
 إذ أﺗﺎﻩ ﺟﱪاﺋﻴﻞ ﺻﻠﻰ، وﻗﺪ ﻏﺴﻠﺖ ﺷﻘﻪ، ﻓﺒﻴﻨﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻨﺪ زﻳﻨﺐ ﺑﻨﺖ ﺟﺤﺶ ﻳﻐﺴﻞ رأﺳﻪ: ﻗﺎل،ﻧﱯ اﷲ
ّ ﻓﻨﻜﺜﻮا اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺬي ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﲔ
 وﺗﺮﻛﺘﻬﻢ ﰲ، وﻓﺘﺤﺖ أﺑﻮا ﻢ، ﻓﺈﱐ ﻗﺪ ﻗﻄﻌﺖ أوﺗﺎرﻫﻢ، ﻓﺎ ﺾ إﱃ ﺑﲏ ﻗﺮﻳﻈﺔ، ﻋﻔﺎ اﷲ ﻋﻨﻚ؛ ﻣﺎ وﺿﻌﺖ اﳌﻼﺋﻜﺔ ﺳﻼﺣﻬﺎ ﻣﻨﺬ أرﺑﻌﲔ ﻟﻴﻠﺔ: ﻓﻘﺎل،اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
 ﻓﺄﺗﺎﻫﻢ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ: ﻓﺎﺗﺒﻌﻪ اﻟﻨﺎس وﻗﺪ ﻋﺼﺐ ﺣﺎﺟﺒﻪ ﺑﺎﻟﱰاب؛ ﻗﺎل، ﰒ ﺳﻠﻚ ﺳﻜﺔ ﺑﲏ ﻏﻨﻢ، ﻓﺎﺳﺘﻸم رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:زﻟﺰال وﺑﻠﺒﺎل؛ ﻗﺎل
 ﻓﺮﺟﻮا، وﻛﺎن ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﲔ ﻗﻮﻣﻪ ﺣﻠﻒ، ﻓﻨﺰﻟﻮا ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ اﺑﻦ ﻣﻌﺎذ، ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﻓﺤﺎﺷﺎ، ﻳﺎ أﺑﺎ اﻟﻘﺎﺳﻢ: ﻓﻘﺎﻟﻮا،« »ﻳﺎ إﺧﻮان اﻟﻘﺮدة:ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺤﺎﺻﺮوﻫﻢ وﻧﺎداﻫﻢ
ِﱠ
ﻮل َوَﲣُﻮﻧُﻮا أ ََﻣﺎﻧَﺎﺗِ ُﻜ ْﻢ َوأَﻧـْﺘُ ْﻢ ﺗـَْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن« ﻓﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﻢ أن
َ ﻳﻦ َآﻣﻨُﻮا ﻻ َﲣُﻮﻧُﻮا اﻟﻠﱠﻪَ َواﻟﱠﺮ ُﺳ
َ  ﻓﺄﻧﺰل اﷲ »ﻳَﺎ أَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﺬ، وأوﻣﺄ إﻟﻴﻬﻢ أﺑﻮ ﻟﺒﺎﺑﺔ إﻧﻪ اﻟﺬﺑﺢ،أن ﺗﺄﺧﺬﻩ ﻓﻴﻬﻢ ﻫﻮادة
 وإن، ﻓﺈﻧﻜﻢ ﻛﻨﺘﻢ ذوي ﻋﻘﺎر: آﺛﺮت اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻗﺎل: ﻓﻘﺎل ﻗﻮﻣﻪ وﻋﺸﲑﺗﻪ، وأن ﻋﻘﺎرﻫﻢ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ دون اﻷﻧﺼﺎر، وأن ﺗﺴﱮ ذرارﻳﻬﻢ،ﺗﻘﺘﻞ ﻣﻘﺎﺗﻠﺘﻬﻢ
ِ  »ﻗَﻀﻰ ﻓِﻴ ُﻜﻢ ِﲝ ْﻜ ِﻢ: وذُﻛﺮ ﻟﻨﺎ أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻛﱪ وﻗﺎل.اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻻ ﻋﻘﺎر ﳍﻢ
.«اﷲ
َ
ُ ْ
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“Sayâsî” “sıysa”nın cem‘i, “sıysa” dağın ucuna ve her şeyin aslına
ve çulha tarağına denir. Burada müstahkem yüksek kale, hısn ve kule
mânasınadır.1
[3887]

ﻜ َّﻦ
ُ ﻚ اِ ْن ُﻛ ْﻨ ُﺘ َّﻦ ﺗُﺮِ ْد َن ا ْﻟ َﺤ ٰﻴﻮ َ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ َوز۪ﻳﻨَﺘَﻬَﺎ ﻓَﺘَﻌَﺎﻟ َْﻴ َﻦ ُا َﻣ ِّﺘ ْﻌ
َ ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟﻨ َّ ِﺒ ُّﻲ ُﻗ ْﻞ ِﻻ َْز َوﺍ ِﺟ
ِ
ْ ار
َّاﻪﻠﻟ َ اَ َﻋﺪ
ّٰ اﻻ ِٰﺧ َﺮ َ ﻓَﺎِ َّن
ّٰ ﴾ َوﺍ ْن ﻛُ ْﻨ ُﺘ َّﻦ ﺗُﺮِ ْد َن٢٨﴿ ﻴﻼ
ً َوﺍُ َﺳ ّﺮِ ْﺣﻜُ َّﻦ َﺳ َﺮ
َ َّاﻪﻠﻟ َ َو َر ُﺳﻮﻟ َُﻪ َوﺍﻟﺪ
ً ﺍﺣﺎ َﺟ ۪ﻤ
ِ ﻜ َّﻦ ﺑ ِ َﻔ
ِ ﴾ ﻳَﺎ ﻧِﺴٓﺎء اﻟﻨ َّ ِﺒ ِﻲ َﻣﻦ ﻳ َ ْﺄ٢٩﴿ ﻴﻤﺎ
ِ َﻟ ِ ْﻠﻤﺤ ِﺴﻨ
ٍﺎﺣ َﺸﺔٍ ُﻣﺒَ ِﻴﻨَﺔ
ُ ت ِﻣ ْﻨ
ُ ﺎت ِﻣ ْﻨ
ً ﺮﺍ َﻋ ۪ﻈ
ً ﻜ َّﻦ اَ ْﺟ
ْ ّ
ْ ُ
َ َ
ّ
ِ﴾ وﻣﻦ ﻳ ْﻘﻨﺖ ِﻣﻨﻜُ َّﻦ ِ ّٰﻪﻠﻟ٣٠﴿ اﻪﻠﻟِ ﻳ ۪ﺴﻴﺮﺍ
َ ِ ﺎن ٰذﻟ
َ َاب ِﺿ ْﻌ َﻔ ْﻴ ِ ۜﻦ َوﻛ
َ ُﻳ
ْ ْ ُ َ ْ َ َ
ْ ﺎﻋ
ً َ ّٰ ﻚ َﻋﻠَﻰ
َ ﻀ
ُ ﻒ ﻟ َﻬَﺎ ا ْﻟﻌَ َﺬ

ِ ورﺳﻮﻟ ِ ۪ﻪ وﺗَﻌﻤ ْﻞ
﴾ ﻳَﺎ ﻧ ِ َﺴٓﺎءَ اﻟﻨ َّ ِﺒ ِﻲ٣١﴿ ﻤﺎ
ً ﺤﺎ ﻧُ ْﺆﺗِﻬَٓﺎ اَ ْﺟ َﺮ َﻫﺎ َﻣﺮَّﺗ َ ْﻴ ِﻦۙ َوﺍ َ ْﻋﺘَ ْﺪﻧَﺎ ﻟ َﻬَﺎ رِ ْز ًﻗﺎ ﻛَ ۪ﺮ
ً ﺻﺎﻟ
َ َ ْ َ
ََُ
ّ
ِ ٍ
ِ ٓاﻟﻨﺴ
ِ
ض َو ُﻗ ْﻠ َﻦ
َ ﺎء اِ ِن اﺗ َّ َﻘ ْﻴ ُﺘ َّﻦ ﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﺨ
ٌ ﻀ ْﻌ َﻦ ﺑِﺎ ْﻟ َﻘ ْﻮ ِل ﻓَﻴَ ْﻄ َﻤﻊَ اﻟ َّ۪ﺬي ۪ﻓﻲ ﻗَ ْﻠ ِﺒ ۪ﻪ َﻣ َﺮ
َ ّ ﻟ َْﺴ ُﺘ َّﻦ ﻛَﺎ ََﺣﺪ ﻣ َﻦ

ِ
ْ ِﻜ َّﻦ َو َﻻ ﺗَﺒَﺮَّ ْﺟ َﻦ ﺗَﺒَ ُّﺮ َج ا ْﻟ َﺠﺎﻫِﻠِﻴَّﺔ
ُ ِ ﴾ َوﻗَ ْﺮ َن ۪ﻓﻲ ﺑُ ُﻴﻮﺗ٣٢﴿ ۚوﻓﺎ
َ اﻟﺼ ٰﻠﻮ
ً ﻗَ ْﻮ ًﻻ َﻣ ْﻌ ُﺮ
َّ اﻻُو۫ﻟٰﻰ َوﺍَﻗ ْﻤ َﻦ
ِ
ِ اﻪﻠﻟ ﻟِﻴ ْﺬﻫِﺐ َﻋ ْﻨﻜُ ُﻢ اﻟﺮِﺟﺲ اَﻫ َﻞ ا ْﻟﺒَﻴ
ﺖ
ّٰ ﻴﻦ اﻟﺰَّ ٰﻛﻮ َ َوﺍَﻃِ ْﻌ َﻦ
َ َ۪وﺍٰﺗ
ْ
ْ َ ْ ّ
َ ُ ُ ّٰ اﻪﻠﻟ َ َو َر ُﺳﻮﻟ َُﻪ ۜ اﻧ َّ َﻤﺎ ﻳُ ۪ﺮ ُﺪ
ِ
ِ َ ﻜ َّﻦ ِﻣﻦ ٰاﻳ
ۚ ً َو ُﻄ ّ َِﻬ َﺮ ُﻛ ْﻢ ﺗ َ ْﻄﻬ
ّٰ اﻪﻠﻟِ َوﺍ ْﻟ ِﺤ ْﻜ َﻤﺔِ ۜ اِ َّن
ّٰ ﺎت
َ اﻪﻠﻟ
ْ ُ ﴾ َوﺍ ْذכ ُْﺮ َن َﻣﺎ ﻳُ ْﺘ ٰﻠﻰ ۪ﻓﻲ ﺑُ ُﻴﻮﺗ٣٣﴿ ۪ﻴﺮﺍ
﴾٣٤﴿ ﻴﺮﺍ
۟ ً ۪ﻴﻔﺎ َﺧﺒ
َ َﻛ
ً ﺎن ﻟ َ۪ﻄ

[3888] Meâl-i Şerîfi
Ey O Peygamber! Zevcelerine şöyle söyle: Eğer dünya hayat ve
ziynetini istiyorsanız, haydi geliniz sizi donatayım ve güzellikle bırakıp
salıvereyim (28). Yok eğer Allah ve Resûlünü ve âhiret evini istiyorsanız
haberiniz olsun ki Allah içinizden güzellik edenlere pek büyük bir ecir
hazırlamıştır (29). Ey Peygamber’in kadınları! Sizden her kim açık bir
terbiyesizlik ederse ona azab iki kat katlanır ve Allah’a o kolay bulunuyor
(30). Yine sizden her kim Allah’a ve Resûlüne divan durup sâlih bir
amel işlerse ona da ecrini iki kere veririz, hem onun için kerîm bir
1

H ve F +“Yirmi birinci cüz’ün sonu”.

Hak Dini Kur’an Dili

rızık hazırlamışızdır (31). Ey Peygamber’in kadınları! Siz kadınlardan
herhangi biri gibi değilsiniz, eğer korunur takvâlı olursanız; onun için
söylerken kırıtmayın da kalbinde bir maraz bulunan tamaʿa düşmesin,
güsgüzel, dosdoğru söz söyleyin (32). Hem vakarınızla evlerinizde
durun da evvelki câhiliyet çıkışı gibi süslenip çıkmayın; namaz kılın,
zekât verin, Allah ve Resûlüne itaat edin. Allah sade şunu istiyor:
Sizden kiri uzaklaştırsın da ey ehl-i beyt sizi tertemiz, pampâk etsin!
(33). Oturun da evlerinizde okunan1 âyâtullâhı ve hikmeti anın, şüphe
yok ki Allah Latîf, Habîr bulunuyor (34).
{ﻚ
َ  }ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟﻨ َّ ِﺒ ُّﻲ ﻗُ ْﻞ ِﻻ َْز َوﺍ ِﺟA Rivayet olunuyor ki Aleyhissalâtü
vesselâm’dan zevceleri ziynet elbiseleri ve ziyade nafaka istemişlerdi,
bu âyetler bu sebeple nâzil oldu. Bunun üzerine Resûlullah Hazret-i
Âişe’den başlayarak hepsini muhayyer kıldı, müşarün ileyhâ “ben Allah
ve Resûlünü [3889] ve âhiret evini isterim” dedi, bâkīleri de öyle dediler.
Bundan dolayı da haklarında bir hiss-i takdir olmak üzere ileride gelecek
2
olan ﺎء
ُ ٓ[ ﺗُ ْﺮﺟ۪ ﻲ َﻣ ْﻦ ﺗ َ َﺸ33/51] âyeti nâzil oldu. Burada “bu tahyir mücerred
bir tahyir miydi, yoksa “irâdetin elinde olsun” gibi tefvîz-i talâk mıydı?”
diye bir bahis üzerinde ihtilâf etmişlerdir. Hazret-i Âişe radıyallahu
anhâ’dan: “Resûlullah bizi muhayyer kıldı, biz de kendisini ihtiyar
eyledik ve onu talâk saymadı” diye rivayet edilmiştir.3
{ِ }ﻳَﺎ ﻧ ِ َﺴٓﺎءَ اﻟﻨ َّ ِﺒﻲEy Peygamber’in kadınları A nasihatlerine itina
ّ
olunduğunu izhar için bu suretle hitab telvin olunarak kendilerine tevcih

1
2

3

B: “okuyun”.
İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, IX, 3128; Taberî, Câmiu’l-beyân, XX, 252. Krş. Buhârî, Mezâlim, 25, Nikâh, 83;
Müslim, Talâk, 22:
 ﰲ ﺷﻲء ﻛﻦ أردﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ: ﻗﺎل اﳊﺴﻦ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ، واﳉﻨﺔ واﻟﻨﺎر، أﻣﺮﻩ اﷲ أن ﳜﲑﻫﻦ ﺑﲔ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة:ﻋﻦ ﻗﺘﺎدة واﳊﺴﻦ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻻ
 ﻋﺎﺋﺸﺔ وﺣﻔﺼﺔ وأم ﺣﺒﻴﺒﺔ ﺑﻨﺖ أﰉ ﺳﻔﻴﺎن، وﻛﺎن ﲢﺘﻪ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺗﺴﻌﺔ ﻧﺴﻮة ﲬﺲ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ، ﰲ ﻏﲑة ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺎر ﺎ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ:وﻗﺎل ﻗﺘﺎدة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ
 وﻛﺎﻧﺖ ﲢﺘﻪ ﺻﻔﻴﺔ ﺑﻨﺖ ﺣﻲ اﳋﻴﱪﻳﺔ وﻣﻴﻤﻮﻧﺔ ﺑﻨﺖ اﳊﺎرث اﳍﻼﻟﻴﺔ وزﻳﻨﺐ ﺑﻨﺖ ﺟﺤﺶ اﻷﺳﺪﻳﺔ وﺟﻮﻳﺮﻳﺔ ﺑﻨﺖ اﳊﺎرث،وﺳﻮدة ﺑﻨﺖ زﻣﻌﺔ وأم ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻨﺖ أﰊ أﻣﻴﺔ
 ﻓﺘﺘﺎﺑﻌﻦ ﻛﻠﻬﻦ ﻋﻠﻰ، ﻓﻠﻤﺎ اﺧﺘﺎرت اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ واﻟﺪار اﻵﺧﺮة رؤي اﻟﻔﺮح ﰲ وﺟﻪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، وﺑﺪأ ﺑﻌﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ.ﻣﻦ ﺑﲏ اﳌﺼﻄﻠﻖ
 »ﻻ ﲢﻞ ﻟﻚ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﺑﻌﺪ وﻻ أن ﺗﺒﺪل ﻦ ﻣﻦ أزواج وﻟﻮ أﻋﺠﺒﻚ:ذﻟﻚ ﻓﻠﻤﺎ ﺧﲑﻫﻦ واﺧﱰن اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ واﻟﺪار اﻵﺧﺮة ﺷﻜﺮﻫﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻗﺎل
. وﻫﻦ اﻟﺘﺴﻊ اﻟﻼﰐ اﺧﱰن اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ، ﻓﻘﺼﺮﻩ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻴﻬﻦ،«ﺣﺴﻨﻬﻦ
Buhârî, Talak, 5; Müslim, Talak, 24:
. ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺷﻴﺌﺎ، ﺧﲑﻧﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺎﺧﱰﻧﺎ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ:ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ
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buyurulmuştur. Gerek burada ve gerek bundan sonra böyle Peygamber’e
izâfetle kendilerine nidâ olunması da, zikrolunacak hükümler bu
ِ َ }ﺑِﻔÇirkinliği belli bir kabahat,
izâfete terettüb ettiği içindir. {ٍﺎﺣ َﺸﺔٍ ُﻣﺒَ ّ ِﻴﻨَﺔ
herhangi bir kebîre A zira mâlumdur ki farz vukū‘u îcab etmez.
Ma‘amâfîh bundan murad Resûlullah’a karşı baş tutarak, onu sıkacak
kederlendirecek taleplerde bulunmak gibi harekât olmak da melhuzdur.
{ِاب ِﺿ ْﻌﻔَ ْﻴﻦ
َ ُ }ﻳOna azab iki kat katlanır A sâir kadınlara
ْ ﺎﻋ
َ ﻀ
ُ ﻒ ﻟ َﻬَﺎ ا ْﻟﻌَ َﺬ
verilecek cezânın iki katı verilir. Biri asıl günahın diğeri de Peygamber’e
olan izâfete edilen hürmetsizliğin cezâsı; bir de bir kabahatin çirkinliği
sâhibinin haysiyeti nisbetinde artar. Nitekim hür olanlara verilen cezâ
memlüklerin iki mislidir. Peygamber’e izâfetlerinden dolayı bütün
mü’minlerin ümmehâtı olmak şerefini ihraz etmiş olanların kabahatleri
elbette mevki‘-i ictimâ‘îleri nisbetinde büyük olur. Gerçi mevki‘-i
ictimâ‘îsi yüksek olanlara halk kolay cezâ veremez. ِاﻪﻠﻟ
َ ِ ﺎن ٰذﻟ
ّٰ ﻚ َﻋﻠَﻰ
َ َ}وﻛ
َ
۪
{ﻴﺮﺍ
ً  ﻳَﺴAllah’a göre o kolay bulunuyor. A Bununla beraber nimet külfete
göre [3890] olduğundan buna mukabil tâate ecr u sevab da {ِ}ﻣﺮَّﺗ َ ْﻴﻦ
َ iki
keredir. A Birisi asıl tâatin sevâbı, birisi de Peygamber’e olan izâfetin feyz
ü bereketidir.
ِ ٍ
ِ
ِ ٓاﻟﻨﺴ
ِ
{ﺎء
َ ّ  }ﻳَﺎ ﻧ َﺴٓﺎءَ اﻟﻨ َّ ِﺒ ّ ِﻲ ﻟ َْﺴ ُﺘ َّﻦ ﻛَﺎ ََﺣﺪ ﻣ َﻦEy Peygamber’in kadınları siz, ale’lumûm kadınlardan her hangi biri gibi değilsiniz A sizde diğer kadınlarda
bulunmayan sıfatlar var: Peygamberlerin en hayırlısının zevceleri ve
bütün mü’minlerin anaları olmak vasıflarını hâizsiniz. {1 }اِ ِن اﺗ َّ َﻘ ْﻴ ُﺘ َّﻦEğer
korunursanız, bu has vasıflarınızı korursanız, yahut hâlinize layık takvâ
ile korunacaksanız A bu şart bir mâna ile yukarının, bir mâna ile de
aşağının kaydı oluyor. {ﻀ ْﻌ َﻦ ﺑِﺎ ْﻟ َﻘ ْﻮ ِل
َ  }ﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﺨO hâlde söze yılışmayın A bir söz
söylendiği zaman sınık yılışık bir surette cevap vermeyin ve söylerken
yayılarak, kırıtarak söylemeyin {ض
ٌ  }ﻓَﻴَ ْﻄ َﻤﻊَ اﻟ َّ ۪ﺬي ۪ﻓﻲ ﻗَ ْﻠ ِﺒ ۪ﻪ َﻣ َﺮde kalbinde bir
maraz olan, kalbi çürük kötülüğe mâil kimseler bir tama‘a düşmesin
{وﻓﺎ
ً }و ُﻗ ْﻠ َﻦ ﻗَ ْﻮ ًﻻ َﻣ ْﻌ ُﺮ
َ ve mâruf söz söyleyin A yani tasannu‘dan, yapmacıktan
1

B: “ﲔ
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ârî vakar ve ciddiyetle dosdoğru söyleyin, yahut sert olsa da mâkul1 ve
meşrû, güzel söz söyleyin. {}وﻗَ ْﺮ َن ۪ﻓﻲ ﺑُ ُﻴﻮﺗِﻜُ َّﻦ
َ Hem evlerinizde oturun A
“ ﻗَ ْﺮ َنkarar”dan emr-i hâzır cem‘-i müennes olup aslı ’اﻗﺮرنdir,  ﻇﻠﻦgibi.
Yani evlerinizde karar edin {اﻻُو۫ﻟٰﻰ
ْ ِ}و َﻻ ﺗَﺒَﺮَّ ْﺟ َﻦ ﺗَﺒَ ُّﺮ َج ا ْﻟ َﺠﺎﻫِﻠِﻴَّﺔ
َ ve evvelki
câhiliyet çıkışı gibi çıkmayın A yani İslâm’dan evvelki câhiliyet âdeti
gibi süslerini göstererek ve görünmek için kırıtarak çıkmayın. Bu âyet,
bu emir ve nehy ile Resûlullah’ın zevcelerine yalnız tesettürü değil,
bilhassa “hıdr”ı, yani yabancı [3891] erkeğe hiç görünmemek demek
olan muhaddereliği dahi vâcib kılmıştır. Diğer İslâm kadınları için
ileride geleceği ve Sûre-i Nûr’da geçtiği üzere tesettür vâcib ise de hıdr
vâcib değil, müstehabdır. Bütün İslâm kadınlarının da Peygamber’in
zevcelerinin sîret ve ahlâkını numûne ittihaz etmeleri elbette bir hakları
ve şerefleridir. Lâkin hepsine muhaddereliğin bir farîza olması harec
ِ
ِ ٓﻚ َوﻧِﺴ
ِ
olurdu. Onun için ileride ﻴﻦ
َ ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟﻨ َّ ِﺒ ُّﻲ ُﻗ ْﻞ ِﻻ َْز َوﺍ ِﺟ
َ ﻴﻦ ﻳُ ْﺪ ۪ﻧ
َ ﺎء ا ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ
َ َ ﻚ َوﺑَﻨَﺎﺗ
[ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ َّﻦ ِﻣ ْﻦ َﺟ َﻼﺑ۪ﻴ ِﺒﻬِ َّﻦ33/59] âyetinde tesettür emri bütün nisâ-i mü’minîne
dahi ta‘mîm edilmiş olduğu hâlde burada  َوﻗَ ْﺮ َن ۪ﻓﻲ ﺑُ ُﻴﻮﺗِﻜُ َّﻦemri ﻟ َْﺴﺘُ َّﻦ ﻛَﺎ ََﺣ ٍﺪ ِﻣ َﻦ
ِ ٓاﻟﻨﺴ
ِ
ﺎء
َ ّ diye tavsif edilen nisâ-i Nebî’ye hitâben vârid olmuştur. Ve ancak
“ehl-i beyt” vasfıyla bu emirlerin benât-ı Nebî’ye dahi şâmil olduğu
anlatılmıştır. Fakat bundan evlerinizde atâletle boş boşuna oturun gibi
bir mâna anlaşılmamak için buyuruluyor ki evlerinizde durun da }وﺍَﻗ ِ ْﻤ َﻦ
َ
{َ اﻟﺼﻠٰﻮ
َّ namaz kılın A ki bununla evvelâ mütekebbir, cebbar takımına
benzemekten sakınılmış2 olur {َ ﻴﻦ اﻟﺰَّ ٰﻛﻮ
َ ۪}وﺍٰﺗ
َ ve zekât verin A bu da Kerîm,
Rahîm olan Allah teâlâ’nın ahlâkıyla tahalluk ederek O’nun Rezzâk
ismine niyâbetle kulluk etmektir. Şüphe yok ki zekâtı vermek için
hakikaten ihtiyacı olan fukarâyı anlayıp dinlemek pek mühim bir şuğl
teşkil eder. Ve bundan onların zekât verecek nisâba mâlik bulundukları3
da anlaşılır. Değilse bundan böyle mâlik olacakları bu emir ile tebşir
edilmiş olur. {اﻪﻠﻟ َ َو َر ُﺳﻮﻟ َُﻪ
ّٰ }وﺍَﻃِ ْﻌ َﻦ
َ Ve daha Allah’a ve Resûlüne tâatlar yapın
1
2
3

M ve B +“mâkul”.
B: “sakınmış”.
B: “oldukları”.
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A teklifler zikrolunanlara münhasır değildir. Allah ve Resûlü daha her
ne emr ü nehyederse onları da tutun. Bunlar tazyik ve harec değil midir?
ِ ِ
Hayır {ُاﻪﻠﻟ
ّٰ  }اِﻧ َّ َﻤﺎ ﻳُ ۪ﺮ ُﺪAllah teâlâ, sırf şunu murad buyuruyor ki ﺐ َﻋ ْﻨﻜُ ُﻢ
َ }ﻟ ُﻴ ْﺬﻫ
ِ  اﻟﺮِﺟﺲ اَﻫ َﻞ ا ْﻟﺒَﻴkiri, yani şan ve şerefinizi [3892] kirletmek ihtimâli
{ﺖ
ْ
ْ َ ْ ّ
bulunan günahları sizden uzaklaştırsın ey ehl-i beyt {۪ﻴﺮﺍ
ً }و ُﻄ َّﻬِ َﺮﻛُ ْﻢ ﺗ َ ْﻄﻬ
َ de
1
sizi tertemiz, pampâk etsin . “Ehl-i Beyt” Peygamber’in ehl-i beyti,
Peygamber’in hânesine nisbet-i hâssası bulunan bahtiyarlar, hânedân-ı
Nebî.
Kelâm, Peygamber’in kadınlarına hitab etmekte olduğu için ehl-i
beytten de ilk evvel tebâdür eden onlar olur. Lâkin murad yalnız onlar
olmadığı anlatılmak için müzekker zamiri olan  ﻛﻢile hitab edilmiştir.
Zira ilm-i usûlde malûm olduğu üzere cemi‘ müennes sîgası yalnız
müenneslere mahsus olduğu hâlde, cemi‘ müzekker sîgası ihtilât
hâlinde erkeğe ve kadına tağlîben şâmil olur. Demek ki “ehl-i beyt”
denilince Peygamber’in zevceleriyle beraber evlâdına ve zükûr ü inâs
ِ ِ
mensûbîn-i hâssına dahi şâmil olduğu anlatılmak üzere ﻜ ُﻢ
ُ ﺐ َﻋ ْﻨ
َ ﻟ ُﻴ ْﺬﻫ
 َو ُﻄ َّﻬِﺮَﻛُ ْﻢbuyurulmuştur. Hazret-i Hasan ve Hazret-i Hüseyin radıyallahu
anhümâ evlâddan olduğu gibi, Hazret-i Ali dahi Hazret-i Peygamber’in
evinde yetişmiş ve Hazret-i Fâtıma ile mu‘âşereti dolayısıyla nisbet-i
hâssayı hâiz bulunmuş olduğundan o da ehl-i beyttendir. Lâkin
bunların ehl-i beytten olması Hazret-i Peygamber’in diğer kızlarının ve
onlardan olan evlâdlarının dahi ehl-i beytten olmasını mâni‘ değildir,
belki muktezîdir.
Fakat ne tuhaftır ki Şî‘a âyetin mevzû‘unu teşkil eden ezvâc-ı tâhirâtı
dahi hesâba almayarak ehl-i beytin Hazret-i Peygamber’in kendisiyle
Ali, Hasan, Hüseyin, Fâtıma radıyallahu anhüm’den ibaret olduğunda
ısrar etmek istemişler ve bu yüzden târîh-i İslâm’da çok büyük gürültüler
çıkarmışlardır. “Selman bizden ve ehl-i beyttendir”2 hadîsiyle intisâb-ı
1
2

B: “eylesin”.
Vâkıdî, el-Megāzî, II, 446-447; İbn Hişâm, es-Sîre, I, 70; Taberî, Câmiu’l-beyân, XX, 223:
. ﺳﻠﻤﺎن ﻣﻨﺎ أﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ:ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
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mahsus ile Selman bile ehl-i beytten sayıldığı hâlde,1 Peygamber’le
beraber beytûtet eden ezvâc-ı tâhirâtın ehl-i beytten hâriç sayılması ne
garib bir taassubdur. Hâlbuki öyle tevehhümâta meydan bırakmamak
için “beyt”in kendilerine izâfetini tansis ile yine nisâ-i Nebî’ye hitâben
şöyle buyurulmuştur2:
ِ َ }وﺍ ْذכُﺮ َن َﻣﺎ ﻳ ْﺘﻠٰﻰ ۪ﻓﻲ ﺑﻴﻮﺗِﻜُ َّﻦ ِﻣﻦ ٰاﻳ
[3893] {ِاﻪﻠﻟِ َوﺍ ْﻟ ِﺤ ْﻜ َﻤﺔ
ّٰ ﺎت
َ Ve ey Peygamber’in
ْ
ْ
ُُ
ُ
kadınları ve kızları! Evlerinizde tilâvet olunup duran âyâtullâhı ve
hikmeti anın A toplanıp müzakere edin, yani Kur’ân’ı ve Peygamber’in
sünnetlerini belleyin, düşünün; bu suretle Allah’ın ve Peygamber’in
emirlerini belleyin, ilim tahsil edin ve bu yüzden mazhar olduğunuz
şeref ü şânı hatırdan çıkarmayıp şükrünü bilin {ﻴﺮﺍ
ّٰ }اِ َّن
َ َاﻪﻠﻟ َ ﻛ
ً ۪ﻴﻔﺎ َﺧﺒ
ً ﺎن ﻟ َ۪ﻄ
hakikaten Allah bir Latîf, Habîr bulunuyor A onun için bu emirleri ve
nehiyleri veriyor.
Şimdi burada daha umûmî ahlâk ve hasenâta tergīb için husustan
umûma geçilerek buyuruluyor ki:

ِ
ِ
ِ
ِ َﻴﻦ َو ﺍ ْﻟﻘَﺎﻧِﺘ
ِ َﻴﻦ َو ﺍ ْﻟﻤ ْﺆ ِﻣﻨ
ِ ﻴﻦ َو ﺍ ْﻟﻤﺴﻠِ َﻤ
ﺎت
َ ﺎت َو ﺍ ْﻟﻘَﺎﻧ ۪ﺘ
َ ﺎت َو ﺍ ْﻟ ُﻤ ْﺆ ﻣ ۪ﻨ
َ ا َّن ا ْﻟ ُﻤ ْﺴﻠِ ۪ﻤ
ُ
ْ ُ
ِ ِ
ِ ﺍت َوﺍ ْﻟ َﺨ
ِ ﺎت َوﺍﻟﺼﺎﺑ ِ ۪ﺮ َﻦ َوﺍﻟﺼﺎﺑ ِ َﺮ
ِ َﺎدﻗ
ِ ﻴﻦ َوﺍﻟﺼ
ِ َوﺍﻟﺼ
ﻴﻦ
َ ﺎﺷ ۪ﻌ
َ ﺎد ۪ﻗ
َ ﻴﻦ َوﺍ ْﻟ َﺨﺎﺷﻌَﺎت َوﺍ ْﻟ ُﻤﺘَ َﺼ ّ ِﺪ ۪ﻗ
َّ
َّ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ ﺎت وﺍ ْﻟﺤﺎﻓِ ۪ﻈﻴﻦ ﻓُﺮوﺟﻬ ْﻢ وﺍ ْﻟ َﺤﺎﻓِﻈ
ِ ِ
ّٰ َﺎت َوﺍﻟﺬَّاﻛِ ۪ﺮ َﻦ
َ َُ ُ َ
َ َ ِ ﺍﻟﺼٓﺎﺋ َﻤ
َ ﺍﻟﺼٓﺎﺋ ۪ﻤ
َ اﻪﻠﻟ
َّ ﻴﻦ َو
َّ َوﺍ ْﻟ ُﻤﺘَ َﺼ ّﺪﻗَﺎت َو
ِ ﻴﺮﺍ َوﺍﻟﺬَّاﻛِ َﺮ
﴾٣٥﴿ ﻴﻤﺎ
ّٰ َّﺍت اَ َﻋﺪ
ً ﺮﺍ َﻋ ۪ﻈ
ً اﻪﻠﻟُ ﻟ َُﻬ ْﻢ َﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ ً َوﺍ َ ْﺟ
ً ﻛَ ۪ﺜ
Meâl-i Şerîfi
Bütün müslimler ve müslimeler, mü’minler ve mü’mineler, kānitler ve
kāniteler, sâdıklar ve sâdıkalar, hâşiʿler ve hâşiʿalar, mütesaddıklar ve
mütesaddıkalar, sâimler ve sâimeler, [3894] ırzlarını koruyan erkekler
ve kadınlar Allah’ı çok anan zâkirler ve zâkireler hep bunlara Allah bir
mağfiret ve bir büyük3 ecir hazırlamıştır (35).
1
2
3

H ve F +“bile”.
B: “buyuruluyor”.
B: “büyük bir”.
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ِ
ِ ﻴﻦ َوﺍ ْﻟﻤﺴﻠِ َﻤ
{ﺎت
َ  }ا َّن ا ْﻟ ُﻤ ْﺴﻠِ ۪ﻤHer hâlde müslimler ve müslimeler A Allah’ın
ْ ُ
hükmüne inkıyad edip silme giren, ikrar veren erkekler ve kadınlar
ِ
ِ َﻴﻦ َوﺍ ْﻟﻤ ْﺆ ِﻣﻨ
{ﺎت
َ }وﺍ ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ
َ ve mü’minler ve mü’mineler A tasdîki vâcib olan
ُ
şeyleri ikrar ile beraber kalben tasdik dahi eden erkekler ve kadınlar,
ِ
ِ َﻴﻦ َوﺍ ْﻟﻘَﺎﻧِﺘ
bununla beraber1 {ﺎت
َ }وﺍ ْﻟﻘَﺎﻧ ۪ﺘ
َ ve kānitler ve kāniteler A divan
durup tâ âte devam üzere bulunan itaatli erkekler ve kadınlar, bununla
ِ َﺎدﻗ
ِ ﻴﻦ َوﺍﻟﺼ
ِ }وﺍﻟﺼ
beraber 2{ﺎت
َ ﺎد ۪ﻗ
َّ
َّ َ sâdıklar ve sâdıkalar A sözünde ve işinde
sadâkatle doğruluk yapan erkekler ve kadınlar, bununla beraber
3 ِ
{ﺍﻟﺼﺎﺑ ِ َﺮﺍت
َ sâbirler ve sâbireler A sabırlı olan, gerek tâ âte
َّ ﺍﻟﺼﺎﺑ ِ ۪ﺮ َﻦ َو
َّ }و
ve gerek me‘âsîden sabreden erkekler ve kadınlar, bununla beraber
4 ِ
ِ ﻴﻦ َوﺍ ْﻟ َﺨ
ِ }وﺍ ْﻟ َﺨ
{ﺎﺷﻌَﺎت
َ ﺎﺷ ۪ﻌ
َ hâşi‘ler ve haşi‘alar A kalbleri ve a‘zâları ile tevâzu‘lu
ِ َﻴﻦ َوﺍ ْﻟﻤﺘَﺼ ِﺪﻗ
olan erkekler ve kadınlar, bununla beraber {ﺎت
َ }وﺍ ْﻟ ُﻤﺘَ َﺼ ّ ِﺪ ۪ﻗ
َ
ّ َ ُ
mütesaddıklar5 ve mütesaddıkalar A sadaka veren erkekler ve kadınlar,
ِ
ِ ﻴﻦ َوﺍﻟﺼٓﺎﺋ ِ َﻤ
bununla beraber 6{ﺎت
َ ﺍﻟﺼٓﺎﺋ ۪ﻤ
َ sâimler ve sâimeler A farz oruçları
َّ
َّ }و
ِ
ِ وﺟﻬ ْﻢ َوﺍ ْﻟ َﺤﺎﻓِﻈ
tutan erkekler ve kadınlar, bununla beraber 7{َﺎت
َ }وﺍ ْﻟ َﺤﺎﻓ ۪ﻈ
َ
ُ َ ﻴﻦ ُﻓ ُﺮ
ırzlarını haramdan muhafaza edip koruyan erkekler ve kadınlar, bununla
ِ ﻴﺮﺍ َوﺍﻟﺬَّاﻛِ َﺮ
beraber 8{ﺍت
ّٰ }وﺍﻟﺬَّاﻛِ ۪ﺮ َﻦ
ً اﻪﻠﻟ َ ﻛَ ۪ﺜ
َ Allah’ı çok zikreden, gerek kalbi ve
gerek lisânı ile anıp unutmayan [3895] erkekler ve kadınlar {اﻪﻠﻟُ ﻟ َُﻬ ْﻢ
ّٰ َّ}اَ َﻋﺪ
ِ
hep bunlara: bu hasenâtı cem‘ edenlere Allah {ً }ﻣ ْﻐﻔ َﺮ
َ bir mağfiret A
hasbe’l-beşeriyye arada vâki‘ olan sağāiri örtecek bir gufran {ﻴﻤﺎ
ً ﺮﺍ َﻋ ۪ﻈ
ً }وﺍ َ ْﺟ
َ
ve tâatlerine mukabil büyük bir ecir hazırlamıştır. A Ki onu şimdi
tasavvur mümkin değildir: Bu suretle bu âyet hem ehl-i beyte hem de
onlar gibi bu güzel ahlâk ve evsâfı kendilerine huy edinenlere bir va‘d ü
tebşirdir. Deniliyor ki Peygamber’in kadınları hakkında o âyetler nâzil
olduğu zaman mü’minlerin kadınları “bizim hakkımızda bir şey nâzil

1
2
3
4
5
6
7
8

B -“kalben tasdik dahi eden erkekler ve kadınlar, bununla beraber”.
H ve F +“Ve”.
H ve F +“Ve”.
H ve F +“Ve”.
H ve F: “Ve mütesaddık”.
H ve F +“Ve”.
H ve F +“Ve”.
H ve F +“Ve”.
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olmadı” demişlerdi, bu âyet bu sebeple nâzil oldu.1 Diğer bir rivayette
Peygamber’in zevceleri demişlerdi ki: “Yâ Resûlallah! Allah teâlâ Kur’an’da
erkekleri zikrediyor, demek ki bizim zikrolunacak hiçbir hayrımız yok,
bizden hiçbir tâat kabul buyurulmayacak diye korkuyoruz.” Bu âyet,
bunun üzerine nâzil oldu.2

ﻮن ﻟ َُﻬ ُﻢ ا ْﻟ ِﺨﻴَ َﺮ ُ ِﻣ ْﻦ اَ ْﻣﺮِﻫِ ْﻢ ۜ
ﻀﻰ ّٰ
ﺮﺍ اَ ْن ﻳَﻜُ َ
ﺎن ﻟ ِ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ٍﻦ َو َﻻ ُﻣ ْﺆ ِﻣﻨَﺔٍ اِذَا ﻗَ َ
َو َﻣﺎ ﻛَ َ
اﻪﻠﻟُ َو َر ُﺳﻮﻟُ ُﻪ ٓ اَ ْﻣ ً
اﻪﻠﻟ ﻋﻠَﻴﻪِ
ﺿ َﻼ ًﻻ ﻣﺒ۪ ﻴﻨﺎ ﴿ ﴾٣٦و ِﺍ ْذ ﺗ َ ُﻘ ُ ِ
َو َﻣ ْﻦ ﻳ َ ْﻌ ِﺺ ّٰ
ﺿ َّﻞ َ
اﻪﻠﻟ َ َو َر ُﺳﻮﻟ َُﻪ ﻓَ َﻘ ْﺪ َ
ُ ً
َ
ﻮل ﻟﻠ َّـ ۪ﺬ ٓي اَ ْﻧﻌَ َﻢ ّٰ ُ َ ْ
اﻪﻠﻟُ ُﻣ ْﺒ ۪ﺪﻳﻪِ َوﺗ َ ْﺨ َﺸﻰ
اﻪﻠﻟ َ َوﺗُ ْﺨ ۪ﻔﻲ ۪ﻓﻲ ﻧ َ ْﻔ ِﺴ َ
ﻚ َز ْو َﺟ َ
ﻚ َﻋﻠ َ ْﻴ َ
ﺖ َﻋﻠ َ ْﻴﻪِ اَ ْﻣ ِﺴ ْ
ﻚ َﻣﺎ ّٰ
ﻚ َوﺍﺗ َّ ِﻖ ّٰ
َوﺍ َ ْﻧﻌَ ْﻤ َ
ﻮن َﻋﻠَﻰ
ﻴﻪ ۜ ﻓَﻠَﻤَّﺎ ﻗَ ٰﻀﻰ َز ْﻳ ٌﺪ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ َوﻃ ًَﺮﺍ َز َّو ْﺟﻨَﺎﻛَﻬَﺎ ﻟِﻜَ ْﻲ َﻻ ﻳ َ ُ
ﺎس َو ّٰ
ﻜ َ
اﻟﻨ َّ َ ۚ
ﺍﻪﻠﻟُ اَ َﺣ ُّﻖ اَ ْن ﺗ َ ْﺨ ٰﺸ ُ

ِ
ﻮﻻ ﴿﴾٣٧
اﻪﻠﻟِ َﻣ ْﻔ ُﻌ ً
ﺎن اَ ْﻣ ُﺮ ّٰ
ﻀ ْﻮﺍ ِﻣ ْﻨ ُﻬ َّﻦ َوﻃ ًَﺮﺍۜ َوﻛَ َ
ﻴﻦ َﺣ َﺮ ٌج ۪ﻓ ٓﻲ اَ ْز َوﺍ ِج اَ ْد ِﻋﻴَٓﺎﺋِﻬِ ْﻢ اِذَا ﻗَ َ
ا ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ َ

اﻪﻠﻟ ﻟ َﻪ ۜ ﺳﻨَّﺔ َ ّٰ ِ ِ
ِ
ﺎن
ﻳﻦ َﺧﻠ َ ْﻮﺍ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ۜ َوﻛَ َ
َﻣﺎ ﻛَ َ
اﻪﻠﻟ ﻓﻲ اﻟ َّ۪ﺬ َ
ﻴﻤﺎ ﻓَ َﺮ َ
ﺎن َﻋﻠَﻰ اﻟﻨ َّ ِﺒ ّ ِﻲ ﻣ ْﻦ َﺣ َﺮ ٍج ۪ﻓ َ
ض ّٰ ُ ُ ُ
اَﻣﺮ ّٰ ِ
ت ّٰ ِ
ﺎﻻ ِ
ﻮن رِ َﺳ َ
ﺪا اِ َّﻻ
ﻳﻦ ﻳُﺒَﻠِّ ُﻐ َ
اﻪﻠﻟ ﻗَ َﺪ ًرﺍ َﻣ ْﻘ ُﺪ ً
اﻪﻠﻟ َو َ ْﺨ َﺸ ْﻮﻧ َ ُﻪ َو َﻻ ﻳ َ ْﺨ َﺸ ْﻮ َن اَ َﺣ ً
ورﺍ ۙ ﴿ ﴾٣٨اَﻟ َّ۪ﺬ َ
ْ ُ
اﻪﻠﻟ ۜوﻛَ ٰﻔﻰ ﺑ ِ ّٰ ِ
اﻪﻠﻟِ َو َﺧﺎﺗ َ َﻢ
ﺎن ُﻣ َﺤﻤَّ ٌﺪ اَﺑَٓﺎ اَ َﺣ ٍﺪ ِﻣ ْﻦ رِ َﺟﺎﻟ ِ ُ
ﻜ ْﻢ َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ َر ُﺳﻮ َل ّٰ
ﻴﺒﺎ ﴿َ ﴾٣٩ﻣﺎ ﻛَ َ
ﺎﻪﻠﻟ َﺣ ۪ﺴ ً
ّٰ َ َ
ﻴﻤﺎ ﴿﴾٤٠
اﻪﻠﻟُ ﺑِﻜُ ّ ِﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َﻋ ۪ﻠ ً ۟
ﺎن ّٰ
اﻟﻨ َّ ِﺒ ۪ ّﻴ َﻦ ۜ َوﻛَ َ

[3896] Meâl-i Şerîfi
Bununla beraber gerek bir mü’min için ve gerek bir mü’mine, Allah ve
Resûlü bir işe hüküm verdiği zaman o işlerinden ihtiyar kendilerinin
olmak olamaz, ve her kim Allah ve Resûlüne âsî olursa açık bir sapıklık
etmiş olur (36). Hem hatırla o vakti ki3 o kendisine hem Allah’ın inʿâm
ettiği hem senin inʿâm ettiğin kimseye “zevceni kendine sıkı tut ve
İbn Sa d, et-Tabakāt, VIII, 188; Taberî, Câmiu’l-beyân, XX, 269:
ﻋﻦ ﻗﺘﺎدة ﻗﺎل» :ﳌﺎ ذﻛﺮ أزواج اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻨﺴﺎء :ﻟﻮ ﻛﺎن ﻓﻴﻨﺎ ﺧﲑ ﻟﺬﻛﺮﻧﺎ ،ﻓﺄﻧﺰل اﷲ» :إن اﳌﺴﻠﻤﲔ واﳌﺴﻠﻤﺎت« اﻵﻳﺔ إﱃ ﻗﻮﻟﻪ:
»ﻣﻐﻔﺮة وأﺟﺮا ﻋﻈﻴﻤﺎ«.
Begavî, Meâlimü’t-Tenzîl, VI, 351. Krş. Mukātil b. Süleyman, Tefsîr, III, 489; Tefsîru Yahyâ b. Sellâm,
II, 720; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VI, 301, 306; Taberî, Câmiu’l-beyân, XX, 269-270:
ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ» :إن اﳌﺴﻠﻤﲔ واﳌﺴﻠﻤﺎت« اﻵﻳﺔ .وذﻟﻚ أن أزواج اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﻠﻦ :ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ذﻛﺮ اﷲ اﻟﺮﺟﺎل ﰲ اﻟﻘﺮآن وﱂ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻨﺴﺎء
ﲞﲑ ،ﻓﻤﺎ ﻓﻴﻨﺎ ﺧﲑ ﻧﺬﻛﺮ ﺑﻪ ،إﻧﺎ ﳔﺎف أن ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﷲ ﻣﻨّﺎ ﻃﺎﻋﺔ ،ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ.
H ve F +“ona”.
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Allah’tan kork” diyordun da, nefsinde Allah’ın açacağı şeyi gizliyordun,
nâsı sayıyordun, hâlbuki Allah, kendisini saymana daha gerekti. Sonra
vaktâ ki Zeyd o kadından ilişiğini kesti, Biz onu sana tezvic eyledik, tâ
ki oğulluklarının1 ilişiği kestikleri zevcelerinde mü’minlere bir darlık
olmasın. Allah’ın emri de fiile çıkarılmış bulunuyor (37). Peygamber’e
Allah’ın takdir ettiği, mubah kıldığı şeyde bir darlık yoktur, bundan
evvel geçen bütün peygamberler hakkında Allah’ın sünneti böyle ve
Allah’ın emri biçilmiş bir kader bulunuyor (38). Onlar ki Allah’ın
[3897] risaletlerini tebliğ ederler ve O’ndan korkarlar, Allah’tan başka
kimseden korkmazlardı, hesâba alacak da Allah yeter (39). Muhammed
sizin2 ricâlinizden hiçbirinin babası değil, velâkin Allah’ın Resûlü ve
Peygamberlerin Hâtemi’dir. Allah her şeye Alîm bulunuyor. (40).
{ٍﺎن ﻟ ِ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ٍﻦ َو َﻻ ُﻣ ْﺆ ِﻣﻨَﺔ
َ َ}و َﻣﺎ ﻛ
َ A Resûl-i Ekrem sallallâhu aleyhi ve sellem
halası Ümeyme binti Abdülmuttalib’in kızı Zeyneb binti Cahş’ı
Zeyd b. Hârise’ye namzedlediği zaman Zeyneb ve biraderi Abdullah
imtinâ‘ etmişler, bu âyet bu sebeple nâzil olmuş deniliyor3 ki yukarıda
ِ
geçen ﻴﻦ ِﻣ ْﻦ اَ ْﻧ ُﻔ ِﺴﻬِ ْﻢ
َ [ اَﻟﻨ َّ ِﺒ ُّﻲ اَ ْوﻟٰﻰ ﺑِﺎ ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ33/6] âyetinin tatbîkātından birisi
demektir. Burada îrâdı Peygamber’in zevcelerine yapılan tahyir âyetine
nazaran bir tetmim, yani Peygamber’in nokta-i nazarını gözetmek
lüzûmuna bir işaret olduğu gibi, bundan sonraki âyete nazaran da bir
ِ Hem hatırla o zamanı ki diyordun }ﻟِﻠ َّـ ۪ﺬ ٓي
bast-ı mukaddimedir. {ﻮل
ُ }وﺍ ْذ ﺗ َ ُﻘ
َ
ِ{اﻪﻠﻟ ﻋﻠَﻴﻪ
ْ َ ُ ّٰ َ اَ ْﻧﻌَﻢona, o kendisine Allah’ın in‘âm eylediği A Allah ona zekâ ve
kābiliyet vermiş, senin nezdine sevketmiş, ni‘met-i İslâm ile mütena‘‘im
kılmıştı {ِﺖ َﻋﻠ َ ْﻴﻪ
َ }وﺍ َ ْﻧﻌَ ْﻤ
َ senin de in‘âm eylediğin kimseye A Allah’ın tevfîki
1
2
3

M ve B: “oğullukların”.
H ve F -“sizin”.
Sa lebî, el-Keşf ve’l-beyân, XXI, 449. Krş. Taberî, Câmiu’l-beyân, XX, 271-272:
 وﻛﺎﻧﺖ زﻳﻨﺐ ﺑﻨﺖ أﻣﻴﻤﺔ. وأﺧﻴﻬﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺟﺤﺶ،ﻧﺰﻟﺖ ﰲ زﻳﻨﺐ ﺑﻨﺖ ﺟﺤﺶ ﺑﻦ رﺋﺎب ﺑﻦ اﻟﻨﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺻﱪة ﺑﻦ ﻣﺮة اﺑﻦ ﻏﺎﱎ ﺑﻦ دودان اﻷﺳﺪﻳﺔ
 وﻛﺎن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، ﻓﺨﻄﺒﻬﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻻﻩ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﺔ،ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ﻋﻤﺔ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
 ﻓﻠﻤﺎ ﺧﻄﺐ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻜﺎن زﻳﺪ ﻏﺮﻳﺒًﺎ ﰲ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻣﻮﱃ ﰲ اﻹﺳﻼم، وﻛﺎن ﻣﻦ ﺳﱯ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻓﺄﻋﺘﻘﻪ وﺗﺒﻨﺎﻩ،ﻳﺪا ﰲ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻜﺎظ
ً اﺷﱰى ز
 ﻓﻠﻢ، واﺑﻨﺔ ﻋﻤﺘﻚ، أﻧﺎ أﻓﺨﺮ ﻧﺴﺎء ﻗﺮﻳﺶ: وﻗﺎﻟﺖ، ﻓﻠﻤﺎ ﻋﻠﻤﺖ أﻧﱠﻪ ﳜﻄﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ زﻳﺪ أﺑﺖ وأﻧﻜﺮت،وﺳﻠﻢ زﻳﻨﺐ ﰲ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ رﺿﻴﺖ وﻇﻨﺖ أﻧﱠﻪ ﳜﻄﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ
«»وَﻣﺎ َﻛﺎ َن ﻟِ ُﻤ ْﺆِﻣ ٍﻦ
َ : ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ، وﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺪة، وﻛﺎﻧﺖ زﻳﻨﺐ ﺑﻴﻀﺎء ﲨﻴﻠﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎل أﺧﻮﻫﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ، وﻻ أرﺿﺎﻩ ﻟﻨﻔﺴﻲ،أﻛﻦ ﻷﻓﻌﻞ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ
...»وَﻻ ُﻣ ْﺆِﻣﻨَ ٍﺔ« أﺧﺘﻪ زﻳﻨﺐ
َ ﻋﺒﺪ اﷲ اﺑﻦ ﺟﺤﺶ
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ile kendisine türlü ihsanlarda bulunduğun, ezcümle âzâd edip hürriyet
nimetine erdirdiğin kimseye ki şimdi ismi gelecek olan Zeyd’dir. Yani
Zeyd b. Hârise b. Şürahbil, vâlidesi Su‘dâ binti Sa‘lebe b. Abdi Âmir1
Benî Ma‘n b. Tay’den; el-İsâbe2 fî marifeti’s-sahâbe’de terceme-i hâli
şöyle mesturdur: İşbu Zeyd b. Hârise’nin anası Su‘dâ kendi kavmini
ziyarete gitmişti, Zeyd de beraberinde idi. Câhiliye devrinde Benî Kayn
b. Cisr süvarileri Benî Ma‘n evlerine baskın ettiler, Zeyd’i kapıp aldılar,
anlayışlı bir çocuk idi, Sûk-i Ukāz’a getirdiler, satılığa çıkardılar, Hakîm3
b. Hizam ammesi Hatice hesâbına [3898] dört yüz dirheme onu satın
aldı. Hazret-i Hatice de Resûlullah kendisini tezevvüc ettiği zaman onu
Resûlullah’a hibe etti, onu gāib etmiş olan babası Hârise:
ْ َ َכ ْ ُ َ َ ز ٍ و ْ ْأدرِ َ א
ْ َ َ ْ  ا4 ُ َ أَ َ َ ُ ْ َ أَ ْم أَ َ ُدو
matla‘ıyla acıklı beyitler söylemiş, sonra Hârise’nin kabilesi olan Kelb
5

kabilesinden birtakım kimseler hacca gelmişler6, Zeyd’i görmüşler, Zeyd
onlara kendini tanıtmış, onlar da tanımışlar ve “şu beyti7 benim ehlime
götürün” demiş:
أَ ِ ِإ َ َ ْ ِ َوإ ِْن ُכ ْ ُ َא ِ א
ِ ِ ِ َ ِّ َ ِ ُ ا ْ ِ ِ ْ َ ا ْ َ َ א
ً
َْ
Gitmişler babasına bildirmişler ve yerini târif etmişler. Bunun
üzerine Hârise ve biraderi Ka‘b onu kurtarmak için fidyesini alıp yola
çıktılar, Mekke’ye geldiler. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’den sual
8

ettiler, mescidde olduğu söylendi, yanına gittiler9; “ey Muttalib’in oğlu,
ey kavminin seyyidinin oğlu, siz Allah’ın Harem-i şerîfinin ehlisiniz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

M: “âmri”; B: “Âmir’i”.
B: “İsâbe”.
B: “Hâkim”.
H ve F: “”دون.
Zeyd’e ağladım, bilmem ne yaptı,
Sağ mı ümid olunur mu? Yoksa ecel önüne mi geçti? [Müellifin notu].
B: “gitmişler”.
H ve F: “beytleri”.
Kavmime arz-ı iştiyak ederim.
Gerçi uzağım, çünkü Meşâ‘ir’in yanında Beyt’in mukīmiyim. [Müellifin notu]
H ve F: “girdiler”.
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Siz zahmettekileri kurtarır, esirleri doyurursunuz. Biz sana senin
yanındaki çocuğumuz için geldik, bize lutfet ve ihsan et, takdim
edeceğimiz fidyesini kabul eyle, ıtlâkına inayet buyur” dediler. “O ne?”
buyurdu, “Zeyd b. Hârise” dediler. Bunun üzerine “yahut da başkası,
haydin çağırın onu da muhayyer bırakın, eğer sizi ihtiyar ederse fidyesiz
sizin olsun, yok eğer beni ihtiyar ederse vallahi ben, beni ihtiyar edene
karşı fidyeyi ihtiyar etmem1” buyurdu.
Binâen‘aleyh çağırdılar, “bunları tanıyor musun?” buyurdu, “evet, şu
babam, şu amcam” dedi. “Ha!” buyurdu, “ben de o bildiğinim, sana olan
sohbetimi de gördün. Şimdi ya beni ihtiyar et ya onları”. O vakit Zeyd
dedi ki: “Ben sana karşı kimseyi ihtiyar edemem, sen benim hem babam
hem amcamın yerinesin.” Buna karşı babası, amcası: [3899] “Yazık sana
yâ Zeyd, köleliği hürriyete ve babana ve2 amcana ve ehl-i beytine tercih
mi ediyorsun?” dediler, Zeyd de “ben bu zattan öyle şeyler gördüm ki
ona karşı hiç kimseyi tercih edemem” diye cevap verdi. Resûlullah bunu
görünce onu Hicr’e çıkardı ve buyurdu ki: “Şâhid olun Zeyd benim
oğlumdur, bana vâris olacak ben de ona vâris olacağım”. Bunu görünce
babası ile amcasının da gönülleri hoş oldu, memnûnen dönüp gittiler.
Bundan böyle tâ İslâm’a gelene kadar “Zeyd b. Muhammed” diye
çağırılırdı, Resûlullah onu böyle oğul edindiği gibi ammesi Ümeyme
binti Abdülmuttalib’in kızı Zeyneb binti Cahş’ı da bilâhare ona nikâh
etmişti. Ondan evvel de âzâdlı câriyesi Ümmü Eymen’i ona tezvic etmiş
ve ondan oğlu Üsâme doğmuş idi. Sonra Zeyneb’i boşadığı zaman da
ona Ümmü Gülsüm binti Ukbe b. Ebû Muayt’ı tezvic buyurdu ki bu
da anası cihetinden Abdulmuttalib’in torunundan, yani Peygamber’in
ammezâdelerinden idi. Bundan da Zeyd b. Zeyd ve Rukayye doğmuştu.
Sonra Ümmü Gülsüm’ü de boşadı, Ebû Leheb’in kızı Dürre’yi tezevvüc
etti, sonra bunu da boşadı Hazret-i Zübeyr’in hemşiresi Hind binti
Avvam ile tezevvüc etti. Buharî’de tahric olunduğu üzere İbn Ömer
1
2

B: “edemem”.
B -“ve”.
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radıyallahu anh demiştir ki “ﻮﻫ ْﻢ ِﻻٰﺑَٓﺎﺋِﻬِ ْﻢ
ُ  اُ ْد ُﻋnâzil oluncaya kadar Zeyd b.
Hârise’ye Zeyd b. Muhammed derdik.” Zührî “biz, Zeyd b. Hârise’den
evvel Müslüman olan bilmiyoruz” demiştir. Zeyd b. Hârise Bedir ve
ondan sonra gazâlarda Resûlullah ile beraber bulunmuş ve nihâyet
Mûte gazasında emir, yani kumandan olarak şehid olmuştur. Resûl-i
Ekrem onu seferlerinin bazısında Medine’ye istihlâf etmiştir. Berâ b.
Âzib radıyallahu anh’tan mervîdir ki Zeyd b. Hârise “yâ Resûlallah,
benimle Hamza aramızda kardeşlik akdettik” demiştir. Hazret-i Âişe
radıyallahu anhâ’dan rivayet olunur ki Resûlullah sallallâhu aleyhi ve
sellem, Zeyd b. Hârise’yi herhangi bir [3900] seriyyede gönderdiği
zaman muhakkak onu kumandan yapardı, ve eğer sağ kalmış olaydı
onu istihlâf ederdi.1 Buharî’de rivayet olunduğu vechile Seleme2 b.
Ekva‘ radıyallah anh demiştir ki: “Peygamber’in maiyyetinde yedi gazâ
ettim, Zeyd b. Hârise’nin maiyyetinde de yedi gazâ ettim. Resûlullah,
onu bize emir yapardı.”3 Zeyd’in bulunduğu seriyyeler: Evvelâ Karede4,
sonra Hamum5, sonra Iys, sonra Mutrif, sonra Hısma, sonra Kurza
seriyyeleri olmuş, sonra da Mûte gazvesine6 emirliği vukū‘ bulmuş ve
bunda elli beş yaşında olarak şehid olmuştur. Kur’an’da ondan başka
sahabî ismiyle söylenmemiştir. Yine Buharî’de İbn Ömer radıyallahu
anhumâ’dan rivayet olunduğu üzere Resûl-i Ekrem sallallâhu aleyhi
ve sellem buyurmuştur ki: “O, yani Zeyd hakikaten emirliğe lâyıktır.
Ve hakikaten en ziyade sevdiklerimdendir.”7 Tirmizî vesâire rivayetiyle
Hazret-i Âişe demiştir ki: “Bir sefer Zeyd b. Hârise Medine’ye geldi,
Resûlullah benim evimde idi, geldi kapıyı çaldı. Resûlullah kalktı,
1
2
3

4
5
6
7

Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VI, 226-227, 254, 281.
B: “Selâme”.
İbn Sa d, et-Tabakāt, III, 45:
 ﻳﺆﻣﺮﻩ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، وﻣﻊ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﺔ ﺗﺴﻊ ﻏﺰوات، ﻏﺰوت ﻣﻊ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺳﺒﻊ ﻏﺰوات:ﻋﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ اﻷﻛﻮع ﻗﺎل
.ﻋﻠﻴﻨﺎ
B: “Kārede”.
B: “Hâmûn”.
B: “gazvesinde”.
Buhârî, Megāzî, 42.
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onunla sarıldı ve onu öptü.”1 Bir de İbn Ömer radıyallahu anhumâ şöyle
demiştir: “Ömer, Üsâme’ye benden daha çok maaş bağladı, kendisine
sordum, ‘o Resûlullah’a senden daha sevgili idi, babası da Resûlullah’a
senin babandan daha sevgili idi’ dedi.”2 İşte Zeyd böyle vücûh ile Allah’ın
ve Resûlünün nimetine mazhar olmuş bir zat idi, burada bunun bu evsâf
ile tavsîfi nimetin kadr ü şükrünü bilecek evsâf-ı cemîle ile husûsiyeti
hâiz olduğunu tescil ile gönüldekini kendisine olduğu gibi söylemek için
Vâkıdî, el-Megāzî, II, 565; Tirmizî, İsti’zân, 32/2732.
İbn Hacer, el-İsâbe, II, 495-497:
اﻟﻜﻠﱯ ،ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ،وﻋﻦ ﲨﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﺮﺛﺪ اﻟﻄﺎﺋﻲ وﻏﲑﳘﺎ ،ﻗﺎﻟﻮا :زارت ﺳﻌﺪى أم زﻳﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﺔ ﻗﻮﻣﻬﺎ وزﻳﺪ ﻣﻌﻬﺎ ،ﻓﺄﻏﺎرت
اﻟﺴﺎﺋﺐ
وﺣﺪﺛﻨﺎ ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ّ
ّ
ﺧﻴﻞ ﻟﺒﲏ اﻟﻘﲔ ﺑﻦ ﺟﺴﺮ ﰲ اﳉﺎﻫﻠﻴّﺔ ﻋﻠﻰ أﺑﻴﺎت ﺑﲏ ﻣﻌﻦ ،ﻓﺎﺣﺘﻤﻠﻮا زﻳﺪا وﻫﻮ ﻏﻼم ﻳﻔﻌﺔ ،ﻓﺄﺗﻮا ﺑﻪ ﰲ ﺳﻮق ﻋﻜﺎظ ﻓﻌﺮﺿﻮﻩ ﻟﻠﺒﻴﻊ ،ﻓﺎﺷﱰاﻩ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﺰام ﻟﻌﻤﺘﻪ
ﺧﺪﳚﺔ ﺑﺄرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ درﻫﻢ ،ﻓﻠﻤﺎ ﺗﺰوﺟﻬﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠّﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ وﻫﺒﺘﻪ ﻟﻪ ،وﻛﺎن أﺑﻮﻩ ﺣﺎرﺛﺔ ﺑﻦ ﺷﺮاﺣﻴﻞ ﺣﲔ ﻓﻘﺪﻩ ﻗﺎل:
أﺣﻲ ﻓﲑﺟﻰ أم أﺗﻰ دوﻧﻪ اﻷﺟﻞ ]اﻟﻄﻮﻳﻞ[ ﰲ أﺑﻴﺎت ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻬﺎ:
ﺑﻜﻴﺖ ﻋﻠﻰ زﻳﺪ وﱂ أدر ﻣﺎ ﻓﻌﻞ
ّ
أوﺻﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﺮا وﻗﻴﺴﺎ ﻛﻼﳘﺎ … وأوﺻﻲ ﻳﺰﻳﺪا ﰒّ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﺟﺒﻞ ]اﻟﻄﻮﻳﻞ[
ﻓﺤﺞ ﻧﺎس ﻣﻦ ﻛﻠﺐ ،ﻓﺮأوا زﻳﺪا ﻓﻌﺮﻓﻬﻢ وﻋﺮﻓﻮﻩ،
ﻳﻌﲏ ﺑﻌﻤﺮو وﻗﻴﺲ أﺧﻮﻳﻪ ،وﺑﻴﺰﻳﺪ أﺧﺎ زﻳﺪ ﻷﻣﻪ ،وﻫﻮ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﺷﺮاﺣﻴﻞ ،وﲜﺒﻞ وﻟﺪﻩ اﻷﻛﱪ ،ﻗﺎلّ :
ﻓﻘﺎل :أﺑﻠﻐﻮا أﻫﻠﻲ ﻫﺬﻩ اﻷﺑﻴﺎت:
ﺑﺄﱐ ﻗﻄﲔ اﻟﺒﻴﺖ ﻋﻨﺪ اﳌﺸﺎﻋﺮ ]اﻟﻄﻮﻳﻞ[ ﰲ أﺑﻴﺎت.
ﻧﺎﺋﻴﺎ
أﺣﻦ إﱃ ﻗﻮﻣﻲ وإن ﻛﻨﺖ
ّ
ّ
ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﻮا ﻓﺄﻋﻠﻤﻮا أﺑﺎﻩ ،ووﺻﻔﻮا ﻟﻪ ﻣﻮﺿﻌﺎ ،ﻓﺨﺮج ﺣﺎرﺛﺔ وﻛﻌﺐ أﺧﻮﻩ ﺑﻔﺪاﺋﻪ ،ﻓﻘﺪﻣﺎ ﻣﻜﺔ ،ﻓﺴﺄﻻ ﻋﻦ اﻟﻨّﱯ ﺻﻠّﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ ،ﻓﻘﻴﻞ :ﻫﻮ ﰲ اﳌﺴﺠﺪ،
ﻓﺪﺧﻼ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻘﺎﻻ :ﻳﺎ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻄّﻠﺐ ،ﻳﺎ ﺑﻦ ﺳﻴﺪ ﻗﻮﻣﻪ ،أﻧﺘﻢ أﻫﻞ ﺣﺮم اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻔﻜّﻮن اﻟﻌﺎﱐ وﺗﻄﻌﻤﻮن اﻷﺳﲑ ،ﺟﺌﻨﺎك ﰲ وﻟﺪﻧﺎ ﻋﺒﺪك ،ﻓﺎﻣﻨﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ ،وأﺣﺴﻦ ﰲ
ﻓﺨﲑوﻩ ،ﻓﺈن اﺧﺘﺎرﻛﻢ ﻓﻬﻮ ﻟﻜﻢ ﺑﻐﲑ ﻓﺪاء .وإن اﺧﺘﺎرﱐ ﻓﻮ اﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ أﻧﺎ
ﻓﺪاﺋﻪ ،ﻓﺈﻧﺎ ﺳﻨﺮﻓﻊ ﻟﻚ .ﻗﺎل وﻣﺎ ذاك؟ ﻗﺎﻟﻮا :زﻳﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﺔ .ﻓﻘﺎل :أو ﻏﲑ ذﻟﻚ؟ أدﻋﻮﻩ ّ
ﻋﻤﻲ ،ﻗﺎل» :ﻓﺄﻧﺎ ﻣﻦ ﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖ ،وﻗﺪ
وﻫﺬا
أﰊ
ﻫﺬا
ﻧﻌﻢ،
ﻗﺎل:
ﻫﺆﻻء؟
ﺑﺎﻟﺬي أﺧﺘﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﺧﺘﺎرﱐ ﻓﺪاء ﻗﺎﻟﻮا :زدﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨّﺼﻒ ،ﻓﺪﻋﺎﻩ ﻓﻘﺎل :ﻫﻞ ﺗﻌﺮف
ّ
اﻟﻌﻢ .ﻓﻘﺎﻻ :وﳛﻚ ﻳﺎ زﻳﺪ ،أﲣﺘﺎر اﻟﻌﺒﻮدﻳّﺔ ﻋﻠﻰ
و
اﻷب
ﲟﻜﺎن
ﻣﲏ
أﻧﺖ
رأﻳﺖ ﺻﺤﺒﱵ ﻟﻚ ﻓﺎﺧﱰﱐ أو اﺧﱰﳘﺎ «.ﻓﻘﺎل زﻳﺪ :ﻣﺎ أﻧﺎ ﺑﺎﻟﺬي أﺧﺘﺎر ﻋﻠﻴﻚ أﺣﺪا،
ّ
وﻋﻤﻚ وأﻫﻞ ﺑﻴﺘﻚ؟ ﻗﺎل :ﻧﻌﻢ ،إﱐ ﻗﺪ رأﻳﺖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺎ أﻧﺎ ﺑﺎﻟﺬي أﺧﺘﺎر ﻋﻠﻴﻪ أﺣﺪا .ﻓﻠﻤﺎ رأى رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠّﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ
اﳊﺮﻳﺔ ،وﻋﻠﻰ أﺑﻴﻚ ّ
وﻋﻤﻪ ﻃﺎﺑﺖ أﻧﻔﺴﻬﻤﺎ ،واﻧﺼﺮﻓﺎ ،ﻓﺪﻋﻲ زﻳﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺣﱴ ﺟﺎء اﻟﻠﱠﻪ
أﺑﻮﻩ
ذﻟﻚ
أى
ر
ﻓﻠﻤﺎ
ﺛﻪ«،
ر
أ
و
ﺛﲏ
ﺮ
ﻳ
اﺑﲏ،
ﻳﺪا
ز
ن
أ
ا
و
»اﺷﻬﺪ
ﻓﻘﺎل:
اﳊﺠﺮ،
ذﻟﻚ أﺧﺮﺟﻪ إﱃ
ّ
ّ
ﻗﺼﺔ ﳎﻲء ﺣﺎرﺛﺔ واﻟﺪ زﻳﺪ ﰲ ﻃﻠﺒﻪ ﺑﻨﺤﻮﻩ.
إﺳﺤﺎق
اﺑﻦ
ذﻛﺮ
ﺑﺎﻹﺳﻼم .وﻗﺪ
ّ
ﺗﺒﲎ اﻟﻨّﱯ ﺻﻠّﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ زﻳﺪا ّزوﺟﻪ زﻳﻨﺐ ﺑﻨﺖ ﺟﺤﺶ ،وﻫﻲ ﺑﻨﺖ ﻋﻤﺘﻪ أﻣﻴﻤﺔ
ﳌﺎ
ﻋﺒﺎس:
اﺑﻦ
ﻋﻦ
ﺻﺎﱀ،
أﰊ
ﻋﻦ
أﺑﻴﻪ،
ﻋﻦ
،
اﻟﻜﻠﱯ
اﺑﻦ
وﻗﺎل
ّ
ّ
وزوﺟﻪ اﻟﻨﱯ ﺻﻠّﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻣﻮﻻﺗﻪ أم أﳝﻦ ،ﻓﻮﻟﺪت ﻟﻪ أﺳﺎﻣﺔ ،ﰒ ﳌﺎ ﻃﻠﻖ زﻳﻨﺐ ّزوﺟﻪ أم ﻛﻠﺜﻮم ﺑﻨﺖ ﻋﻘﺒﺔ ،وأﻣﻬﺎ أروى ﺑﻨﺖ
ﻠﺐ،
ﻄ
ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ اﳌ
ّ
ّ
وﺗﺰوج ﻫﻨﺪ ﺑﻨﺖ اﻟﻌﻮام
ﻃﻠﻘﻬﺎ
ﰒ
اﳌﻄﻠﺐ،
ﻋﺒﺪ
ﺑﻦ
ﳍﺐ
أﰊ
ﺑﻨﺖ
درة
ج
وﺗﺰو
ﻛﻠﺜﻮم،
أم
ﻃﻠﻖ
ﰒ
ورﻗﻴﺔ،
ﻳﺪ،
ز
ﺑﻦ
ﻳﺪ
ز
ﻟﻪ
ﻟﺪت
ﻮ
ﻓ
ﻠﺐ،
ﻄ
اﳌ
ﻋﺒﺪ
ﺑﻨﺖ
اﻟﺒﻴﻀﺎء
أﻣﻬﺎ
ﻛﺮﻳﺰ ،و
ّ
ّ
ّ
ﻮﻫﻢ ِﻵﺑﺎﺋِ ِ
ﻟﺖ:
ﺰ
ﻧ
ﺣﱴ
ﺪ
ﳏﻤ
ﺑﻦ
ﻳﺪ
ز
إﻻ
ﺛﺔ
ر
ﺣﺎ
ﺑﻦ
ﻳﺪ
ز
ﻧﺪﻋﻮ
ﻛﻨﺎ
ﻣﺎ
ﻋﻤﺮ:
اﺑﻦ
وﻗﺎل
ﺑﲑ.
ﺰ
أﺧﺖ اﻟ
اﻟﺒﺨﺎري...
أﺧﺮﺟﻪ
اﳊﺪﻳﺚ.
...(٥/٣٣
اب
ﺰ
)اﻷﺣ
«
ﻢ
ﻬ
ﻋ
»اد
ّ
ّ
ْ
ُْ ُْ
اﻟﺰﻫﺮي ...وﺷﻬﺪ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﺔ
ﻏﲑ
ﻳﺬﻛﺮﻩ
ﱂ
اق:
اﻟﺮز
ﻋﺒﺪ
ﻗﺎل
ﺛﺔ.
ر
ﺣﺎ
ﺑﻦ
ﻳﺪ
ز
ﻗﺒﻞ
أﺳﻠﻢ
أﺣﺪا
أن
ﻧﻌﻠﻢ
ﻣﺎ
ﻗﺎل:
،
اﻟﺰﻫﺮي
ﻋﻦ
ﻣﻌﻤﺮ،
ﻋﻦ
اق،
ز
اﻟﺮ
ﻋﺒﺪ
وﻗﺎل
ّ
ّّ
ّ
ّ
اﻟﻨﱯ ﺻﻠّﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ ﰲ ﺑﻌﺾ أﺳﻔﺎرﻩ إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ .وﻋﻦ اﻟﱪاء ﺑﻦ ﻋﺎزب أ ّن زﻳﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﺔ
ﺑﺪرا وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ،وﻗﺘﻞ ﰲ ﻏﺰوة ﻣﺆﺗﺔ ،وﻫﻮ أﻣﲑ ،واﺳﺘﺨﻠﻔﻪ ّ
ﻗﺎل :ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ،آﺧﻴﺖ ﺑﻴﲏ وﺑﲔ ﲪﺰة .أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ .وﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ :ﻣﺎ ﺑﻌﺚ رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠّﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﺔ ﰲ ﺳﺮﻳﺔ إﻻ أﻣﺮﻩ ﻋﻠﻴﻬﻢ،
ﻗﻮي ﻋﻨﻬﺎ .وﻋﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ اﻷﻛﻮع ،ﻗﺎل :ﻏﺰوت ﻣﻊ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠﻢ ﺳﺒﻊ ﻏﺰوات،
وﻟﻮ ﺑﻘﻲ ﻻﺳﺘﺨﻠﻔﻪ .أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﰊ ﺷﻴﺒﺔ ﺑﺈﺳﻨﺎد ّ
ﱠ
اﻗﺪي :أول ﺳﺮاﻳﺎ زﻳﺪ إﱃ اﻟﻘﺮدة ﰒ إﱃ اﳉﻤﻮم ﰒ إﱃ
ﻮ
اﻟ
ﻗﺎل
.
اﻟﺒﺨﺎري
أﺧﺮﺟﻪ
وﺳﻠﻢ.
وآﻟﻪ
ﻋﻠﻴﻪ
ﻪ
ﻠ
ﻳﺆﻣﺮﻩ ﻋﻠﻴﻨﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟ
وﻣﻊ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﺔ ﺳﺒﻊ ﻏﺰواتّ ،
ّ
ّ

اﻟﻌﻴﺺ ﰒ إﱃ اﻟﻄّﺮف ،ﰒ إﱃ ﺣﺴﻤﻰ ﰒ إﱃ أم ﻗﺮﻓﺔ ،ﰒ ﺗﺄﻣﲑﻩ ﻋﻠﻰ ﻏﺰوة ﻣﺆﺗﺔ ،واﺳﺘﺸﻬﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻮ اﺑﻦ ﲬﺲ وﲬﺴﲔ ﺳﻨﺔ ،وﱂ ﻳﻘﻊ ﰲ اﻟﻘﺮآن ﺗﺴﻤﻴﺔ أﺣﺪ ﺑﺎﲰﻪ
ﺠﻞ إن ﺛﺒﺖ .وﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ،ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﺔ» :ﻳﺎ زﻳﺪ ،أﻧﺖ ﻣﻮﻻي،
إﻻ ﻫﻮ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﰒ ّ
اﻟﺴ ّ
إﱄ« .أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﺈﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ ،وﻫﻮ ﻋﻨﺪ أﲪﺪ ﻣﻄﻮل .وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠﻢ» :واﱘ
ﺎس
أﺣﺐ اﻟﻨّ
ّ
وإﱄ و ّ
ّ
وﻣﲏ ّ
ﻣﺬي وﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ ،ﻗﺎﻟﺖ :ﻗﺪم زﻳﺪ ﺑﻦ
اﻟﱰ
وروى
اﻟﺒﺨﺎري.
أﺧﺮﺟﻪ
«.
إﱄ
ﺎس
اﻟﻨ
أﺣﺐ
ﳌﻦ
ﻛﺎن
وإن
ﺛﺔ-
ر
ﺣﺎ
ﺑﻦ
ﻳﺪ
ز
ﻳﻌﲏﻟﻺﻣﺎرة
ﳋﻠﻴﻘﺎ
ﻛﺎن
اﻟﻠﱠﻪ إن
ّ ّ
ّ ّ
ّ
ﺣﺎرﺛﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ ورﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠﻢ ﰲ ﺑﻴﱵ ،ﻓﺄﺗﺎﻩ ﻓﻘﺮع اﻟﺒﺎب ،ﻓﻘﺎم إﻟﻴﻪ ﺣﱴ اﻋﺘﻨﻘﻪ وﻗﺒّﻠﻪ .وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ :ﻓﺮض ﻋﻤﺮ ﻷﺳﺎﻣﺔ أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻓﺮض ﱄ،
أﺣﺐ إﱃ رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ أﺑﻴﻚ .ﺻﺤﻴﺢ.
أﺣﺐ إﱃ رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠّﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ ﻣﻨﻚ ،وإن أﺑﺎﻩ ﻛﺎن ّ
ﻓﺴﺄﻟﺘﻪ ،ﻓﻘﺎل :إﻧﻪ ﻛﺎن ّ
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Hak Dini Kur’an Dili

çekinecek1 bir cihet olmadığına bir tenbihtir. Yani sen böyle hâlis bir
nimet-dîdene karşı çekinmene hiçbir sebep yokken diyordun ﻚ
َ ﻚ َﻋﻠ َ ْﻴ
ْ }اَ ْﻣ ِﺴ
{ﻚ
َ  زَ ْو َﺟzevceni kendinde tut A yani Zeyneb’i boşama. Burada tefsirler
şöyle bir fıkra derc etmişler: Güya Resûl-i Ekrem sallallâhu aleyhi ve
sellem Zeyneb’i Zeyd’e nikâh ettikten bir zaman sonra ona tesadüfen
bir gözü ilişmiş, birdenbire cemâli gönlünde bir mevki almış [3901] da
 ﺳﺒﺤﺎن اﷲ ﻣﻘﻠﺐ اﻟﻘﻠﻮبdemiş, Zeyneb de bu tesbîhi işitmiş, Zeyd’e söylemiş,
Zeyd intikal eylemiş ve bunun üzerine Zeyneb’le sohbeti muvâfık
görmeyerek Resûlullah’a gelmiş, “ben sâhibemden ayrılmak istiyorum”
demiş, Resûlullah da “ne var? Ondan seni şüpheye düşürecek bir şey
mi oldu?” buyurmuş, Zeyd “yok vallahi, ben ondan hayırdan başka bir
şey görmedim velâkin şerâfetinden dolayı bana ta‘azzum ediyor” demiş
2
ve o vakit Resûlullah ﻚ
َ ﻚ َز ْو َﺟ
َ ﻚ َﻋﻠ َ ْﻴ
ْ  اَ ْﻣ ِﺴbuyurmuş. Ansızın görülen bir
güzelin cemâlini kemâl-i nezâhetle hiss ü takdir ederek yaradanın sun‘
u kudretini tesbih ve tenzih ile ilân etmekte enbiyânın şân-ı ismetine
muhalif hiçbir mâna olmadığından bu hikâyenin vukū‘unu farz etmekte
esas itibariyle bir mahzur yoktur. Bununla beraber birtakım Hıristiyan
muharrirlerin dedikodu vesilesi yapmak istedikleri bu hikâye, ilm-i hadis
bakımından sahih olarak sâbit değildir. Bir kere rivayet itibariyle sahih
kitaplarında, sahih bir tarîk ve sened ile rivayet edilmemiştir. Sâniyen
dirayet itibariyle: Zeyneb’in hüsn ü cemâlini Resûlullah’ın henüz
yeni görüp anlamış olması aklen şâyân-ı kabul değildir. Zira Zeyneb
Resûlullah’ın yakın akrabasından olmakla ta çocukluğundan beri görüp
bildiği ve bâhusus henüz tesettür emredilmemiş bulunduğu için hüsn
ü endâmını yakından tanıyageldiği bir kadın iken, bunu ilk olarak bu
kere görülmüş beğenilivermiş diye anlatmak kendi kendini tekzib eden
bir hikâyedir. Doğrusu Resûlullah Zeyneb’i evvelden biliyordu ve bildiği
1
2

H: “çekinilecek”.
Mukātil b. Süleyman, Tefsîr, III, 493-494; İbn İshâk, Sîre, s. 262; Taberî, Câmiu’l-beyân, XX, 273-274;
Semerkandî, Bahru’l-ulûm, III, 62; Sa lebî, el-Keşf ve’l-beyân, XXI, 452:
 وﻛﺎﻧﺖ ﺣﺴﻨﺎء ﺑﻴﻀﺎء ﻣﻦ، ﰒ إن اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﺗﻰ زﻳﺪا ﻓﺄﺑﺼﺮ زﻳﻨﺐ ﻗﺎﺋﻤﺔ،ﻓﺄﻧﻜﺤﻬﺎ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ زﻳﺪا ﻓﻤﻜﺜﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﺣﻴﻨﺎ
 ﺗﻌﻈﻢ، اﺋﺬن ﱄ ﰲ ﻃﻼﻗﻬﺎ ﻓﺈن ﻓﻴﻬﺎ ﻛﱪا، ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ: ﻓﻘﺎل،أﰎ ﻧﺴﺎء ﻗﺮﻳﺶ ﻓﻬﻮﻳﻬﺎ اﻟﻨﱯ ﺻﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻓﻘﺎل »ﺳﺒﺤﺎن اﷲ ﻣﻘﻠﺐ اﻟﻘﻠﻮب« ﻓﻔﻄﻦ زﻳﺪ
. أﻣﺴﻚ ﻋﻠﻴﻚ زوﺟﻚ واﺗﻖ اﷲ: ﻓﻘﺎل اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ،ﻋﻠﻲ وﺗﺆذﻳﲏ ﺑﻠﺴﺎ ﺎ
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için onu evlâd gibi sevdiği Zeyd’e nikâh etmiş idi, lâkin Zeyneb onurlu
bir kadın idi. Zeyd’i kölelikten âzâd edilmiş olduğundan dolayı kendine
küfüv sayamamış1, ona varmak istememişti, sırf Resûlullah’ın emrine
itaatle varmış fakat lâyıkıyla ısınamamış idi. Ara sıra Peygamber’e olan
karâbetinden dolayı şerâfet ve asaletiyle iftihar ederek Zeyd’e karşı
büyüksenmek istiyordu. Cidden imarete lâyık olarak yaratılmış olan
Zeyd buna bir müddet sabretti ise de Resûlullah’a varıp Zeyneb’den
ayrılmak [3902] istediğini arz eyledi, Resûlullah da bunu nefsinde
muvâfık gördüğü hâlde birdenbire müsaade etmeyip dedi ki: Zevceni
kendi üzerinde tut ﻚ
َ ﻚ زَ ْو َﺟ
َ ﻚ َﻋﻠ َ ْﻴ
ْ اَ ْﻣ ِﺴ. {َ اﻪﻠﻟ
ّٰ }وﺍﺗ َّ ِﻖ
َ ve Allah’tan kork A yani bir
kadını boşayıvermek ehemmiyetsiz bir mesele olmadığını, Allah indinde
mes’ûliyetli olduğunu2 düşün, çünkü ﺤ َﻼ ِل إِﻟَﻰ اﷲِ اَﻟﻄﱠَﻼق
ُ َ أَﺑـْﻐyani helâlin
َ ْﺾ اﻟ
Allah’a en mebğûzu talaktır.3 Bu nasihatler güzel, fakat böyle derken
{ِاﻪﻠﻟُ ُﻣ ْﺒ ۪ﺪﻳﻪ
َ }وﺗُ ْﺨ ۪ﻔﻲ ۪ﻓﻲ ﻧ َ ْﻔ ِﺴ
ّٰ ﻚ َﻣﺎ
َ nefsinde de Allah’ın meydana çıkaracağı bir
şey gizliyordun A boşamasını münâsib görüyordun, yahut nikâhını
düşünüyordun da söylemiyordun. Taberî de Süfyan b. Uyeyne tarîkiyle
Ali b. Hüseyin’den rivayet eder ki Allah tebareke ve teâlâ Peygamberine
bildirmişti, Zeyneb ileride kendisinin zevcelerinden olacaktı. Böyle iken
Zeyneb’den şikâyete geldiği zaman ona “zevceni kendinde tut” demişti.4
Çünkü o hâlde {ﺎس
َ halkı da sayıyordun A Zeyd’in hatırını
َ َّ }وﺗ َ ْﺨ َﺸﻰ اﻟﻨ
sayıyor veya nâs dedikodu ederler diye çekiniyordun {ﻴﻪ
ّٰ }و
ُ ﺍﻪﻠﻟُ اَ َﺣ ُّﻖ اَ ْن ﺗ َ ْﺨ ٰﺸ
َ
hâl bu ise Allah daha gerekti ki yalnız O’nu sayasın A eğer korkacak
bir şey varsa halkı hiç hesâba almayarak yalnız Allah saygısını duyasın,
yani mücerred gizlemek mahzur değildir. Allah için korkacak, Allah’ın
emrine muhalif olacak bir şey olsa idi sade Allah korkusuyla gizlemek
de mahzur değil idi. Fakat Allah için korkacak bir hâl yok iken sırf
halktan korkarak gizlemek veya Allah korkusuyla beraber bir de halk
1
2
3
4

B: “sayamamış”.
H: “bulunduğunu”.
İbn Mâce, Talâk, 1; Ebû Dâvûd, Talâk, 4.
Taberî, Câmiu’l-beyân, XX, 274:
ﺻﻠﱠﻰ اﷲ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
َ  ﻛﺎن اﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ أﻋﻠﻢ ﻧﺒﻴﻪ: ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﻗﺎل، ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺟﺪﻋﺎن، ﺛﻨﺎ ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ: ﻗﺎل،ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺧﻼد ﺑﻦ أﺳﻠﻢ
ِ : ﻗﺎل اﷲ،« »اﺗﻖ اﷲ وأﻣﺴﻚ ﻋﻠﻴﻚ زوﺟﻚ: ﻗﺎل، ﻓﻠﻤﺎ أﺗﺎﻩ زﻳﺪ ﻳﺸﻜﻮﻫﺎ،وﺳﻠﱠﻢ أن زﻳﻨﺐ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻦ أزواﺟﻪ
.«ﻚ َﻣﺎ اﻟﻠﱠﻪُ ُﻣْﺒ ِﺪ ِﻳﻪ
َ »وُﲣْﻔﻲ ِﰲ ﻧـَْﻔ ِﺴ
ََ
َ
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korkusu1 saymak, işte ihtârın sebebi budur. Halktan hiç korkmayarak
yalnız Allah korkusunu saymak gerekti. Çünkü Allah’ın risâlâtını2 tebliğ
eden peygamberler beyan buyurulacağı cihetle Allah’tan başka kimseden
korkmazlar. َ اﻪﻠﻟ
ّٰ ﺪا اِ َّﻻ
ً [ َو َ ْﺨ َﺸ ْﻮﻧ َ ُﻪ َو َﻻ ﻳ َ ْﺨ َﺸ ْﻮ َن اَ َﺣ33/39] Deniliyor ki Peygamber’e
karşı en şiddetli âyet işbu ِاﻪﻠﻟُ ُﻣ ْﺒ ۪ﺪﻳﻪ
Hazret-i Âişe
َ ’وﺗُ ْﺨ ۪ﻔﻲ ۪ﻓﻲ ﻧ َ ْﻔ ِﺴdir.
ّٰ ﻚ َﻣﺎ
َ
[3903] demiştir ki: “Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem Kitâbullah’tan
ِ
bir şey gizlese idi bunu gizlerdi: ُﺍﻪﻠﻟ
َ َوﺗُ ْﺨ ۪ﻔﻲ ۪ﻓﻲ ﻧ َ ْﻔ ِﺴ
ّٰ ﻚ َﻣﺎ
ّٰ ﺎس َو
ۚ َ َّ اﻪﻠﻟُ ُﻣ ْﺒ ۪ﺪﻳﻪ َوﺗ َ ْﺨ َﺸﻰ اﻟﻨ
3
ﻴﻪ
ُ  ”اَ َﺣ ُّﻖ اَ ْن ﺗ َ ْﺨ ٰﺸDemek ki bu âyet bu suretle onun sıdkına ve pek yüksek
olan haşyet ü takvâsına da açık bir delil oluyor.

{ }ﻓَﻠَﻤَّﺎ ﻗَ ٰﻀﻰ َز ْﻳ ٌﺪ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ َوﻃ ًَﺮﺍDerken vaktâ ki Zeyd ondan tamamen ilişiğini
kesti A yani o nimet-dîden olan Zeyd, nihâyet o zevcesi Zeyneb’den
murâdına erdi, onu tutmak istemeyip boşadı ve iddeti çıktı, ona hiçbir
vechile bir ihtiyâcı, bir ilişiği kalmadı ve bu suretle Zeyneb Hatun, açıkta
bîvâye kaldı, o vakit {}ز َّو ْﺟﻨَﺎﻛَﻬَﺎ
َ Biz onu, o hatunu sana tezvic eyledik.
A Yani senin çekinmene rağmen nihâyet onu tezevvüc etmeni sana
emrettik. Demek ki Peygamber nâsa karşı lakırdısından bile kaçındığı
bir fiilin açıktan açığa icrâsına me’mur edilmiş bulunuyordu. Şüphe yok
ki bu onun iman ve yakīnindeki kuvvete şâhid olan büyük bir ibtilâdır.
Fakat bu ne için böyle oluyordu? Ne idi? Bu tezvicde ümmet için
ِ
ehemmiyetli bir teşrî‘ hikmeti vardı, şöyle ki: ﻴﻦ َﺣ َﺮ ٌج
َ ُ}ﻟِﻜَ ْﻲ َﻻ ﻳَﻜ
َ ﻮن َﻋﻠَﻰ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ
{ﻀ ْﻮﺍ ِﻣ ْﻨ ُﻬ َّﻦ َوﻃ ًَﺮﺍ
َ َ ۪ﻓ ٓﻲ اَ ْز َوﺍ ِج اَ ْد ِﻋﻴَٓﺎﺋِﻬِ ْﻢ اِذَا ﻗOğulluklarının zevcelerinde ilişiklerini
kestikleri vakit mü’minler üzerine bir darlık olmamak hikmeti için. A
Zira sûrenin başında geçtiği üzere siz oğulluk edinmekle Allah teâlâ
onları hakikaten sizin oğullarınız edivermemiştir. Şu hâlde Sûre-i Nisâ’da
ِ
ِ
ﻳﻦ ِﻣ ْﻦ اَ ْﺻ َﻼﺑِﻜُ ْﻢ
َ [ َو َﺣ َ ٓﻼﺋ ُﻞ اَ ْﺑﻨَ ٓﺎﺋﻜُ ُﻢ اﻟ َّ۪ﺬen-Nisâ 4/23] buyurulduğu vechile sulbî
oğulların halîlelerini nikâh haram edilmiştir diye oğullukların zevcelerini
de hakikaten onlar gibi farzetmek lâzım gelmez. Bir adamın oğul

1
2
3

B: “korkusunu”.
M ve B: “risaletini”.
Buhârî, Tevhîd, 22; Tirmizî, Tefsîr, 33:
 ﻟﻮ ﻛﺎن رﺳﻮل اﷲ: ﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ. وأﻣﺴﻚ ﻋﻠﻴﻚ زوﺟﻚ، اﺗﻖ اﷲ: ﻓﺠﻌﻞ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل، ﺟﺎء زﻳﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﺔ ﻳﺸﻜﻮ:ﻋﻦ أﻧﺲ ﻗﺎل
.ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻛﺎﲤﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻟﻜﺘﻢ ﻫﺬﻩ
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edindiği evlâtlığı zevcesini boşayıp iddeti çıktığı zaman o adamın onu
tezevvüc etmesi şer‘an câizdir. Bunda hiçbir beis yoktur. İşte câhiliyede
kökleşmiş1 olan bu âdetin, bu darlığın İslâm’da [3904] kaldırılması için
hikmet-i ilâhiye Peygamber’in bizzat kendisinde tatbîkini iktizâ eylemiş
ve bu hikmet için o tezvic emredilmiştir. {ﻮﻻ
ً اﻪﻠﻟِ َﻣ ْﻔ ُﻌ
ّٰ ﺎن اَ ْﻣ ُﺮ
َ َ}وﻛ
َ Allah’ın
emri de fiile çıkarılagelmiştir. A Onun için bu emir de icrâ edilmiş,
Peygamber tezevvüc etmiş, Zeyneb de Peygamber’in zevcesi olmuştur.
Bu suretle bu tezevvücün meşrûiyeti fiilen gösterilmiştir.
İşbu ﻮن
َ ُ ﻟِﻜَ ْﻲ َﻻ ﻳَﻜta‘lîlinden anlaşılır ki bir husûsiyet delili
bulunmadıkça Peygamber ile ümmet hakkında hüküm birdir. Burada
şöyle bir tevehhüm hatıra gelebilir: Evlenmek Peygamber’e lâyık mıdır?
Hele müte‘addid zevceleri var iken böyle bir daha evlenmek nübüvvetin
şânına bir nakīsa vermez mi? Hazret-i Yahyâ ile Îsâ hiç evlenmemiş
oldukları için rehbâniyeti tercih etmek isteyen Nasârâ mutaassıbları
bu meseleyi bahane ederek Peygamber’in izdivaclarına dil uzatmak
ِ
istemişlerdir. Buna karşı buyuruluyor ki ض
َ َ}ﻣﺎ ﻛ
َ ﻴﻤﺎ ﻓَ َﺮ
َ ﺎن َﻋﻠَﻰ اﻟﻨ َّ ِﺒ ّ ِﻲ ﻣ ْﻦ َﺣ َﺮ ٍج ۪ﻓ
َ
{ُاﻪﻠﻟُ ﻟ َﻪ
ّٰ Peygamber’e Allah’ın, lehinde olarak farz ve takdir buyurduğu,
yani helâl ve mubah kıldığı şeyde bir harec, bir darlık olamaz A Allah’ın
helâl ve mubah kıldığı hakta hiç kimseye bir memnû‘iyet, bir tazyik
ِ ِ ّٰ َ }ﺳﻨَّﺔ
doğru olmadığı gibi Peygamber’e de olamaz {ﻳﻦ َﺧﻠ َ ْﻮﺍ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ
َ اﻪﻠﻟ ﻓﻲ اﻟ َّ ۪ﺬ
ُ
bundan evvel geçenler de Allah’ın sünneti olarak böyledir. A Bütün
geçen peygamberlerde Allah’ın âdeti bu, kanunu budur ki hiçbir
peygambere şeriatında mubah olarak teşrî‘ buyurulduğu şey hakkında
harec ve tazyik yapmamıştır. Geçen peygamberler de evlenmişler, hem
Süleyman ve Dâvûd aleyhimesselâm gibi bazıları pek çok evlenmişler,
hiçbirine izdivac yasak edilmemiş, Yahyâ ve Îsâ aleyhimesselâm da
men‘ edildikleri için değil, evlenmek farz kılınmadığı, fi‘l ü terkinde
ِ ّٰ ﺎن اَﻣﺮ
harec bulunmadığı için evlenmediler {ورﺍ
ً اﻪﻠﻟ ﻗَ َﺪ ًرﺍ َﻣ ْﻘ ُﺪ
َ ve [3905]
ُ ْ َ َ}وﻛ
Allah’ın emri biçilmiş bir kader bulunuyor. A Ezelde bilinip takdir
1

B: “köklenmiş”.
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edilmiş kat‘î bir hüküm bulunuyor, yahut ezelde1 makdur olmakla
beraber mükellefin kudretini de selb etmez, me’mur için de makdurdur.
Binâen‘aleyh herkesin mukadderi olan kaderi başına gelir, bununla
ِ ﺎﻻ
َ ﻮن رِ َﺳ
beraber mes’ûliyetine de mâni‘ olmaz. {ِاﻪﻠﻟ
ّٰ ت
َ ﻳﻦ ﻳُﺒَﻠِّ ُﻐ
َ  }اَﻟ َّ۪ﺬOnlar, o
peygamberler ki hep Allah’ın risaletlerini tebliğ ediyorlardı, yani senin
gibi resul idiler {}و َ ْﺨ َﺸ ْﻮﻧ َ ُﻪ
َ ve O’ndan korkuyorlardı A bununla beraber
rehbâniyet yapmıyorlar, izdivac ediyorlardı {َ اﻪﻠﻟ
ّٰ ﺪا اِ َّﻻ
ً }و َﻻ ﻳ َ ْﺨ َﺸ ْﻮ َن اَ َﺣ
َ hem de
Allah’tan başka hiçbirinden korkmuyorlardı A halktan çekinmiyorlardı.
ِ ّٰ ِ  }وﻛَ ٰﻔﻰ ﺑHesâba alacak, yahut hesab görecek de Allah yeter. A
{ﻴﺒﺎ
ً ﺎﻪﻠﻟ َﺣ ۪ﺴ
َ
Allah korkusu başka bir korkuya hâcet bırakmaz. Hâsıl-ı kelâm ﺎن
َ َ}ﻣﺎ ﻛ
َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
{ ُﻣ َﺤﻤَّ ٌﺪ اَﺑَٓﺎ اَ َﺣﺪ ﻣ ْﻦ ر َﺟﺎﻟﻜُ ْﻢMuhammed sizin ricâlinizden hiçbirinin babası
değildir. A Yani kendisinden tevellüd etmiş olmayan sizin ricâlinizden
hiçbirinin hakikat mânasıyla babası olmamıştır. Binâen‘aleyh Zeyd’in
de hakikatte babası değildir. Onun için hürmet-i musâhere sâbit
olmaz ve bundan dolayı bir harec mevzû‘-i bahis olmaz. Gerçi Kāsım,
İbrâhim, Tayyib, Tâhir, Mutahher nâmında oğullarının babası olmuştur.
Lâkin bunlar bülûğa ermeden vefat ettikleri için ricâl i‘dadına2 dâhil
olmamışlardır. Çünkü hakikatte “recül” bâliğ olan erkeğe denir. Bununla
beraber bâliğ olsa idiler o vakit de  ِﻣ ْﻦ رِ َﺟﺎﻟِﻜُ ْﻢdeğil  ِﻣ ْﻦ ِر َﺟﺎﻟِِﻪolurlar, yine
umûm-ı nefy müntekız olmazdı, yani o vakit de ümmetin ricâlinden
hiçbirinin hakikaten babası olmamış olurdu. {ِاﻪﻠﻟ
ّٰ }و ٰﻟ ِﻜ ْﻦ َر ُﺳﻮ َل
َ Velâkin
Allah3 Resûlüdür. A Onun için babalardan ziyade şefkatli ve daha hayrhâhtır, ebedî hayâtın sebebidir. Bu cihetle her resul, [3906] ümmetinin
bir babasıdır denebilir ise de bu bir mecaz mânadır. Mecâzın hükm ü
alâmeti de hakikatin ondan selbi sahih olmaktır. Doğrusu hakikaten
baba değil, lâkin babadan daha şefkatli Allah Resûlüdür. {}و َﺧﺎﺗ َ َﻢ اﻟﻨ َّ ِﺒ ۪ ّﻴ َﻦ
َ
Hem de Hâtemü’l-Enbiyâ’dır.
“Hâtem” Âsım kıraatinde “ta”nın fethiyle, mütebâkīsinde kesriyle
okunur. Kesr ile “hâtim” ism-i fâ‘il olup hatm eden, nihâyete erdiren,
1
2
3

B: “Ezelden”.
B: “ıdâdına”.
B: “Allah’ın”.
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yahut mühürleyen demek olur. Feth ile “hâtem” de ism-i âlet olup
mühür demektir. Mühür de bir şeyin tevsik ve tasdîki için1 nihâyete
basıldığından hem âhir mânasını hem tasdik mânasını2 tazammun eder.
Şu hâlde iki kıraat, “hâtemü’n-nebiyyîn” vasfının iki mefhûmunu ayrı
ayrı ihtar3 ediyor. Yani Muhammed Resûlullah hem peygamberleri
hitâma erdiren son peygamberdir, âhirü’l-enbiyâdır; hem de bütün
peygamberleri tasdik ve tevsik eden ilâhî bir mühürdür. Eğer o gelmese idi
diğer peygamberler unutulup gidecek, tarihte onların mevcudiyetlerini
ve nübüvvetlerinin hakkiyetini ilmen isbat etmek mümkin olmayacaktı.
Çünkü diğer peygamberlerin hayat ve mevcudiyetleri tarihin sînesinde
hayât-ı Muhammed gibi vuzuh ve vüsuk ile mâlum değildir. Öyle ki
bugün Kur’an olmasa idi Mûsâ ile Îsâ’nın bile varlıkları ciddiyetle isbat
olunamazdı. Hayat ve nübüvvet-i Muhammediyye’nin tarihte vuzuh
ve kat‘iyyetle mâlum olması sayesindedir ki diğer peygamberlerin de
mâzîdeki nübüvvetlerini tasdik için bir vesika elde edilmiş bulunuyor.
Aynı zamanda Muhammed aleyhisselâm diğer enbiyânın kendisi
hakkındaki bişâretlerini tahakkuk ettirmek itibariyle de onların
nübüvvetini mühürleyen ilâhî bir damgadır. Nübüvvet-i Muhammediye
ile beşeriyet din nokta-i nazarından tekâmülün4 gayesine ermiştir.
Ondan sonra başka peygamber beklememeli, nûr-i Muhammedîyi
tâkip eylemelidir. {ﻴﻤﺎ
ّٰ ﺎن
َ َ}وﻛ
ً اﻪﻠﻟُ ﺑِﻜُ ّ ِﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َﻋ ۪ﻠ
َ Allah ise her şeye [3907] Alîm
bulunuyor A her şeyi bilip duruyor, onun için bu ahkâmı emrediyor.

﴾٤٢﴿ ﻴﻼ
ّٰ ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ ا ْذכ ُُﺮوﺍ
ً ﺮﺍ ﻛَ ۪ﺜ
ً اﻪﻠﻟ َ ِذ ْﻛ
َ ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟ َّ۪ﺬ
ً ﻮه ﺑُ ْﻜ َﺮ ً َوﺍ َ ۪ﺻ
ُ ﴾ َو َﺳ ّ ِﺒ ُﺤ٤١﴿ ۙ ﻴﺮﺍ

ِ
ِ ﻫ َﻮ اﻟ َّ۪ﺬي ﻳﺼ ۪ﻠّﻲ َﻋﻠَﻴﻜُ ْﻢ َو َﻣﻠٰ ٓ ِﺌﻜَﺘُ ُﻪ ﻟِﻴ ْﺨﺮِ َﺟﻜُ ْﻢ ِﻣ َﻦ اﻟﻈُّﻠ ُ َﻤ
ﻴﻦ
َ َﺎت اِﻟ َﻰ اﻟﻨُّﻮرِۜ َوﻛ
َ ﺎن ﺑِﺎ ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ
ْ
ُ
ُ
َ ُ
﴾ ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟﻨ َّ ِﺒ ُّﻲ اِﻧَّٓﺎ٤٤﴿ ﻤﺎ
ً ﺮﺍ ﻛَ ۪ﺮ
ً ﴾ ﺗ َ ِﺤﻴ َّ ُﺘ ُﻬ ْﻢ ﻳ َ ْﻮمَ ﻳ َ ْﻠ َﻘ ْﻮﻧ َ ُﻪ َﺳ َﻼ ٌم ۚ َوﺍ َ َﻋﺪَّ ﻟ َُﻬ ْﻢ اَ ْﺟ٤٣﴿ ﻴﻤﺎ
ً َر ۪ﺣ
ِ
ِ ّٰ اﻋﻴﺎ اِﻟ َﻰ
ِ
﴾٤٦﴿ ﻴﺮﺍ
ً ﺍﺟﺎ ُﻣ ۪ﻨ
ً اﻪﻠﻟ ﺑِـﺎِ ْذﻧ ۪ﻪ َو ِﺳ َﺮ
ً ِ َ ﴾ َود٤٥﴿ ۙ ﻳﺮﺍ
ً ﺮﺍ َوﻧ َ ۪ﺬ
ً ﺪا َو ُﻣﺒَ ِّﺸ
ً اَ ْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ َك َﺷﺎﻫ
1
2
3
4

B -“için”.
B -“mânasını”.
B: “ihtiyâr”.
F, M ve B: “tekâmül”.
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ِ
ِ
وﺑ ِﺸﺮِ ا ْﻟﻤ ْﺆ ِﻣ ۪ﻨﻴﻦ ﺑِﺎ َ َّن ﻟ َﻬﻢ ِﻣﻦ ّٰ ِ
ﻴﻦ َود َ ْع
اﻪﻠﻟ ﻓَ ْﻀ ًﻼ ﻛَﺒ۪ ً
ﻴﺮﺍ ﴿َ ﴾٤٧و َﻻ ﺗُ ِﻄـ ِﻊ ا ْﻟﻜَﺎﻓ ۪ﺮ َﻦ َوﺍ ْﻟ ُﻤﻨَﺎﻓ ۪ﻘ َ
ُْ َ
َ
ََّ
ُ
اﻪﻠﻟِ وﻛَ ٰﻔﻰ ﺑ ِ ّٰ ِ
ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨٓﻮﺍ اِذَا ﻧَﻜَﺤﺘُ ُﻢ ا ْﻟﻤ ْﺆ ِﻣﻨَ ِ
ﺎت
ﻴﻼ ﴿ ﴾٤٨ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟ َّ۪ﺬ َ
ﻳﻬ ْﻢ َوﺗ َ َﻮﻛ َّْﻞ َﻋﻠَﻰ ّٰ ۜ َ
ْ
ُ
ﺎﻪﻠﻟ َو ۪ﻛ ً
اَ ٰذ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ﻮﻫ َّﻦ
ﻮﻫ َّﻦ ﻓَ َﻤﺎ ﻟ َ ُ
ﻮﻫ َّﻦ َو َﺳ ّﺮِ ُﺣ ُ
ﻜ ْﻢ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ َّﻦ ﻣ ْﻦ ﻋﺪَّةٍ ﺗ َ ْﻌﺘَ ُّﺪوﻧَﻬَﺎ ۚ ﻓَ َﻤ ّﺘ ُﻌ ُ
ﻮﻫ َّﻦ ﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻞ اَ ْن ﺗ َ َﻤ ُّﺴ ُ
ﺛُﻢَّ ﻃَﻠ َّ ْﻘ ُﺘ ُﻤ ُ
ﻮر ُﻫ َّﻦ َو َﻣﺎ
ﺍﺟ َ
ﻴﻼ ﴿ ﴾٤٩ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟﻨ َّ ِﺒ ُّﻲ اِﻧَّٓﺎ اَ ْﺣﻠ َ ْﻠﻨَﺎ ﻟ َ
ﻚ اﻟّٰ ۪ـﺘ ٓﻲ ٰاﺗ َ ْﻴ َ
َﺳ َﺮ ً
ﺖ اُ ُﺟ َ
َﻚ اَ ْز َو َ
ﺍﺣﺎ َﺟ ۪ﻤ ً

ﻚ َوﺑَﻨَ ِ
ﻚ َوﺑَﻨَ ِ
ﻚ َوﺑَﻨَ ِ
ﻚ وﺑﻨَ ِ
ﺎت
ﺎت َﺧﺎﻟ ِ َ
ﺎت َﻋﻤَّﺎﺗ ِ َ
ﺎت َﻋ ّ ِﻤ َ
ﻴﻨ َ
ﻚ ِﻣﻤَّ ٓﺎ اَﻓَٓﺎءَ ّٰ
َﻣﻠَﻜَ ْ
ﺖ ﻳ َ ۪ﻤ ُ
اﻪﻠﻟُ َﻋﻠ َ ْﻴ َ َ َ

ِ ِ
َﺧ َ
ﺖ ﻧ َ ْﻔ َﺴﻬَﺎ ﻟِﻠﻨ َّ ِﺒ ِﻲ اِ ْن اَ َرﺍدَ اﻟﻨ َّ ِﺒ ُّﻲ اَ ْن
ﺎﺟ ْﺮ َن َﻣﻌَ َ ۘ
ﺎﻻﺗ ِ َ
ﺍﻣ َﺮﺍَةً ُﻣ ْﺆﻣﻨَﺔ ً ا ْن َو َﻫﺒَ ْ
ﻚ اﻟّٰ ۪ﺘﻲ َﻫ َ
ﻚ َو ْ
ّ
ِ
ﻳﺴﺘَﻨ ِﻜﺤﻬﺎ ۗ َﺧﺎﻟِﺼﺔ ً ﻟ َ ِ
ﺿﻨَﺎ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ۪ﻓ ٓﻲ اَ ْز َوﺍ ِﺟﻬِ ْﻢ َو َﻣﺎ
ﻴﻦ ۜ ﻗَ ْﺪ َﻋﻠِ ْﻤﻨَﺎ َﻣﺎ ﻓَ َﺮ ْ
َﻚ ﻣ ْﻦ دُو ِن ا ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ َ
َْ ْ ََ
َ

ﺎء
ﻮن َﻋﻠ َ ْﻴ َ
ﺎن ّٰ
ﻚ َﺣ َﺮ ٌج ۜ َوﻛَ َ
ﺖ اَ ْﻳ َﻤﺎﻧُ ُﻬ ْﻢ ﻟِﻜَ ْﻴ َﻼ ﻳَﻜُ َ
َﻣﻠَﻜَ ْ
ﻮرﺍ َر ۪ﺣ ً
اﻪﻠﻟُ ﻏَ ُﻔ ً
ﻴﻤﺎ ﴿ ﴾٥٠ﺗُ ْﺮﺟ۪ ﻲ َﻣ ْﻦ ﺗ َ َﺸٓ ُ

ﻚ اَ ْد ٰﻧٓﻰ اَ ْن
ﻚۜ ٰذﻟ ِ َ
ﺎح َﻋﻠ َ ْﻴ َ
ِﻣ ْﻨ ُﻬ َّﻦ َوﺗُ ْـٔــﻮ۪ٓي اِﻟ َْﻴ َ
ﺖ ِﻣﻤَّ ْﻦ َﻋ َﺰ ْﻟ َ
اﺑﺘَﻐَ ْﻴ َ
ﺖ ﻓَ َﻼ ُﺟﻨَ َ
ﺎء ۜ َو َﻣ ِﻦ ْ
ﻚ َﻣ ْﻦ ﺗ َ َﺸٓ ُ

ﺎن ّٰ
ﺿ ْﻴ َﻦ ﺑ ِ َﻤٓﺎ ٰاﺗ َ ْﻴﺘَ ُﻬ َّﻦ ﻛُﻠ ُُّﻬ َّﻦ ۜ َو ّٰ
ﺍﻪﻠﻟُ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻢ َﻣﺎ ۪ﻓﻲ ﻗُﻠُﻮﺑِﻜُ ْﻢ ۜ َوﻛَ َ
ﺗَﻘَﺮَّ اَ ْﻋ ُﻴ ُﻨ ُﻬ َّﻦ َو َﻻ ﻳ َ ْﺤ َﺰ َّن َو َ ْﺮ َ
اﻪﻠﻟُ
َﻚ ِ
ِ
ﻚ
ﺎء ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ُﺪ َو َ ٓﻻ اَ ْن ﺗَﺒَﺪَّ َل ﺑِﻬِ َّﻦ ِﻣ ْﻦ اَ ْز َوﺍ ٍج َوﻟ َْﻮ اَ ْﻋ َﺠﺒَ َ
ﻴﻤﺎ َﺣ ۪ﻠ ً
َﻋ ۪ﻠ ً
ﻴﻤﺎ ﴿َ ﴾٥١ﻻ ﻳَﺤ ُّﻞ ﻟ َ ّ
اﻟﻨ َﺴٓ ُ
ِ
ﻴـﺒﺎ ﴿﴾٥٢
اﻪﻠﻟُ َﻋﻠٰﻰ ﻛُ ّ ِﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َر ۪ﻗ ً ۟
ﻴﻨ َ
ﺎن ّٰ
ﻚۜ َوﻛَ َ
ُﺣ ْﺴ ُﻨ ُﻬ َّﻦ ا َّﻻ َﻣﺎ َﻣﻠَﻜَ ْ
ﺖ ﻳ َ ۪ﻤ ُ

[3909] Meâl-i Şerîfi
Ey o bütün iman edenler! Allah’ı çok anış anın (41). Ve O’na sabah
akşam tesbih edin (42). O’dur ki O sizleri karanlıklardan aydınlığa
çıkarmak için üzerinize feyz ü bereket1 indiriyor ve mü’minlere Rahîm
bulunuyor2 (43). O’na kavuşacakları gün tahiyyeleri selâmdır ve
onlar için kerîm bir ecir3 hazırlamıştır (44). Ey O Peygamber! Biz seni
hakkā4 bir şâhid hem bir müjdeci hem bir gocundurucu gönderdik
(45). Hem Allah’a izniyle bir davetçi ve nûrlar saçan bir şavk (46).
Mü’minlere müjdele: Onlara Allah’tan bir büyük fazl var (47).
H: “berekât”.
H ve F: “hem mü’minlere O bir Rahîm bulunuyor”.
B: “rızık”.
B: “hakka”.
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Kâfirlere ve münafıklara itaat etme, onların ezâlarını bırak da Allah’a
mütevekkil ol, Allah vekil olunca hepsine yeter (48). Ey o bütün iman
edenler! Mü’mineleri nikâh ettiğiniz1, sonra onlara dokunmadan
talâk verdiğiniz vakit üzerlerinde sayacağınız bir iddet hakkınız
yoktur, derhâl mutʿalarını verip onları güzel bir surette salıverin (49).
Ey O Peygamber! Biz bilhassa sana şunları helâl kıldık: Mehirlerini
vermiş olduğun zevcelerini ve Allah’ın sana ganimet kıldıklarından
milk-i yemînin olan câriyeyi, ve ammin kızlarından, dayın
kızlarından, teyzen kızlarından seninle beraber hicret etmiş olanları,
bir de mü’mine bir kadın kendini Peygamber’e hibe ederse Peygamber
nikâh etmek istediği takdirde onu; sâde sana, sâir mü’minlere değil.
Onlara zevceleri ve milk-i yemînleri hakkında ne farz kıldığımız
malûmumuz, bunlar sana hiçbir darlık olmamak içindir, Allah Gafûr
Rahîm bulunuyor (50). Onlardan dilediğini geri bırakırsın, dilediğini
yanına alırsın, azl eylediğinden de arzu ettiğinde sana günah yoktur.
Onların gözleri aydınlanıp mahzun kalmamalarına ve kendilerine
verdiğinle hepsinin hoşnut olmalarına en elverişli olan budur. Allah
kalblerinizdekini bilir, Allah hem Alîm hem Halîm bulunuyor (51).
Bundan başka kadınlar sana helâl olmaz, bunları başka zevcelere2
değiştirmek de olmaz, isterse hüsünleri çok hoşuna gitsin, meğer ki
milk-i yemînin ola, Allah her şeye gözcü bulunuyor (52).
ِ çok zikir A vakitlere gālib ve takdis, temcid, tehlil,
[3910] {ﻴﺮﺍ
ً ﺮﺍ ﻛَ ۪ﺜ
ً }ذ ْﻛ

tahmid gibi Allah’a lâyık zikrin envâ‘ına şâmil olur. Bununla beraber
envâ‘-ı zikr içinde tesbihin, evkāt içinde sabah ile akşamın bilhassa
ehemmiyet ve faziletine işaret için de {ﻴﻼ
َ “ve sabah akşam
ً ﻮه ﺑُ ْﻜ َﺮ ً َوﺍ َ ۪ﺻ
ُ }و َﺳ ّ ِﺒ ُﺤ
O’na tesbih edin” buyurmuştur. Çünkü tesbih ezkârın umdesi, sabah
ile akşam da meşhur vakitlerdir. Ma‘amâfîh “sabah”, “akşam” tâbirleri
Türkçemizde olduğu gibi Arapça’da da ta‘mîm-i evkāt ile devamdan
kinaye de olur. Kezâlik “zikr” ü “tesbih” namaza dahi şâmildir.
1
2

H ve F: “ettiğinizde”.
B: “zevcelerle”.
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{ }ﻳُ َﺼ ۪ﻠّﻲ َﻋﻠ َ ْﻴﻜُ ْﻢ َو َﻣﻠٰ ٓ ِﺌﻜَﺘُ ُﻪHem kendisi hem melâikesi üzerinize salât
yağdırıyor.
“Salât” Allah’tan rahmet, meleklerden istiğfar, mü’minlerden dua
demektir. Burada aynı fiil Allah’a ve melâikesine isnad edilmiş olduğu
cihetle rahmet ve istiğfâra şâmil bir inâyet-i mahsûsa mânası ifade etmek
lâzım gelir. {ُ }ﺗ َ ِﺤﻴَّﺘُﻬُ ْﻢ ﻳ َ ْﻮمَ ﻳ َ ْﻠﻘَ ْﻮﻧَﻪO’na kavuşacakları gün A öldükleri yahut
kabirden çıktıkları, yahut cennete girdikleri gün tahiyyeleri {}ﺳ َﻼ ٌم
َ selâm
A her türlü mahzur ve âfâttan selâmet haberidir. {ﻤﺎ
ً ﺮﺍ ﻛَ ۪ﺮ
ً  }اَ ْﺟEcr-i kerîm
ِ
A cennet {ﺪا
ً  } َﺷﺎﻫbir şâhid olmak üzere A Allah’ın birliğine şâhid, Allah’a
nasıl kulluk edileceğine istişhad edilecek örnek, ümmetin tasdîki,
tekzîbi, icâbeti, ‘adem-i icâbeti gibi ahvâline, a‘mâline yarın âhirette
ِ َ  }دAllah’ın izniyle
huzûr-ı ilâhîde şehadet edecek şâhid {اﻪﻠﻟِ ﺑِـﺎِ ْذﻧ ِ ۪ﻪ
ّٰ ﻴﺎ اِﻟ َﻰ
ً اﻋ
bir davetçi A Allah’ın birliğine ve imanı vâcib olan sıfât ve ahkâmına
iman ile rızâsına, likāsına doğru gitmeye çağırıcı1, hem de kendi kendine
değil, Allah’ın izn ü müsaadesi, teysîr ü tevfîki ile çağırıcı...

[3911] Yukarıda  اِﻧَّٓﺎ اَ ْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ َكbuyurulduğu hâlde burada bir de ﺑِـﺎِ ْذﻧ ِ ۪ﻪ
kaydıyla takyid olunması bu davetin Allah tarafından bilhassa bir inayet
olmayınca yapılamayacak gayet zor bir iş olduğuna bir tenbîhi ifade
eder. {ﻴﺮﺍ
ً ﺍﺟﺎ ُﻣ ۪ﻨ
ً }و ِﺳ َﺮ
َ Nûrlandırıcı bir parlak şavk A cehalet ve şaşkınlık
zulmetlerinde akılları, gönülleri aydınlatıp doğru yolu gösteren bir ışık
ِ ّٰ }ﻣﻦ
ِ
{ﻴﺮﺍ
ً ۪اﻪﻠﻟ ﻓَ ْﻀ ًﻼ ﻛَﺒ
َ Allah’tan bir büyük fazl A Allah’ın Muhammed ümmetine
mev‘ud olan fazl u ihsânı başka ümmetlere verilmiş olandan çok fazla
ِ
ِ
ِ
ve çok büyüktür. {ﻴﻦ
َ Kâfirlere ve münafıklara
َ }و َﻻ ﺗُﻄـ ِﻊ ا ْﻟﻜَﺎﻓ ۪ﺮ َﻦ َوﺍ ْﻟ ُﻤﻨَﺎﻓ ۪ﻘ
itaat etme A davet emrinde onlara müdârâ etmekten, tebliğde yumuşak
davranmaktan, inzarda müsamaha göstermekten nehiy buyuruluyor.
Zecr ü tenfirde mübalağa ile tehyic için bu mâna, tâatten nehiy suretinde
ifade edilmiş ve Allah’ın emirlerini tebliğde cüz’î bir müsamaha kâfirlere
ve münafıklara itaat etmek mânasında olduğu anlatılmıştır. Çünkü
kâfirler ve münafıklar onu arzu etmezler. {ﻳﻬ ْﻢ
َ Ve onların ezâlarını
ُ }ود َ ْع اَ ٰذ

1

B: “çağıracağı”.
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bırak A burada “ezâ” fâiline muzâf olmak zâhir, mef‘ûlüne muzâf olmak
muhtemildir Yani bundan dolayı onların sana yaptıkları ve yapacakları
eziyetlere, rahatsızlıklara aldırma, ilişik etme, yahut itaat etme, fakat ezâya
da kalkışma {ِاﻪﻠﻟ
ّٰ }وﺗ َ َﻮﻛ َّْﻞ َﻋﻠَﻰ
َ ve Allah’a mütevekkil ol A gerek bunlarda ve
gerek bunlar gibi yapacağın ve bırakacağın her hususta kendini Allah’a
ِ ّٰ ِ  }وﻛَ ٰﻔﻰ ﺑAllah, vekil yeter A
ver, yardımı O’ndan iste, O’na dayan {ﻴﻼ
َ
ً ﺎﻪﻠﻟ َو ۪ﻛ
kâffe-i ahvâlde kendisine tefvîz-i umûr edilecek ancak O’dur, O hepsine
kâfîdir. İzmar mevki‘inde ism-i celîlin1 izhârı, hükmü ta‘lîl ve cümle-i
tezyîliyyenin istiklâline tenbih içindir. Peygamberimiz aleyhissalâtü
vesselâm “şâhid”, “mübeşşir”, “nezîr”, “dâ‘î ilâllah”, “sirâc-ı münîr” diye
beş [3912] vasıf ile tavsif olunduğu gibi, bunlara mukabil birer hitab ile
de hitab olunmuştur. Ancak “şâhid” hepsine tevzî‘ edildiği için mukabili
ayrıca tasrih olunmamış, yahut “tebşîr”in delâleti ile iktifâ kılınmıştır.
ِ ّٰ ﺗَﻮﻛ َّْﻞ ﻋﻠَﻰ, “sirâc-ı münîr”e de işbu
“Nezîr”e ع
ْ ﻻ ﺗُ ِﻄـ ِﻊ َد,َ “dâ‘î ilallâh”a اﻪﻠﻟ
َ
َ
 إﻛﺘﻔﺎ ﺑﺎﷲtekabül ettirilmiştir. Çünkü bu ihbarda da iktifâ ile bir emir
mânası vardır. Ve bununla2 o sirâcın nûru3 doğrudan doğruya Allah’tan
olduğuna beliğ bir tenbih yapılmıştır. ﻮر َﻋﻠٰﻰ
ٌ ُﺎر ۜ ﻧ
ٌ َ ﻲء َوﻟ َْﻮ ﻟ َْﻢ ﺗ َ ْﻤ َﺴ ْﺴﻪُ ﻧ
ُ ٓ ﻳَﻜَﺎدُ َز ْﻳﺘُﻬَﺎ ﻳُ ۪ﻀ
ٍ[ ﻧُﻮرen-Nûr 24/35]
4
{ إﻟﺦ...ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ
َ  }ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟ َّ۪ﺬSûrenin başından beri Peygamber’e olan her ﻳَٓﺎ
 اَﻳُّﻬَﺎ اﻟﻨ َّ ِﺒ ُّﻲnidâsını, mü’minlere bir ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ
َ  ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟ َّ ۪ﺬnidâsı vely eylemiştir.
Bu suretle bu sûrede de bir Peygamber’e bir ümmetine, bir Peygamber’e
bir ümmetine hitab eden beş  ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟﻨ َّ ِﺒ ُّﻲaltı ﻳﻦ ٰا َﻣﻨُﻮﺍ
َ  ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟ َّ ۪ﺬnidâsı tevâlî
etmiştir.

ِ َ }اِذَا ﻧَﻜَﺤﺘُ ُﻢ ا ْﻟﻤ ْﺆ ِﻣﻨMü’mineleri5 nikâh ettiğiniz6 A kitâbiyelerde de
{ﺎت
ْ
ُ
hüküm böyledir. Fakat mü’minlere yaraşan mü’mineleri7 nikâh etmek
ve mâ‘adâdan soyunu sıyânet eylemek olduğunu anlatmak için yalnız
1
2
3
4
5
6
7

B: “celâle”.
B: “Ve bu onunla”.
B -“nûru”.
B -“her”.
B: “Mü’minleri”.
H ve F +“sonra da”.
B: “mü’minleri”.
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1
ِ
mü’minât zikredilmiştir. {ﻮﻫ َّﻦ
ُ ﻮﻫ َّﻦ ﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻞ اَ ْن ﺗ َ َﻤ ُّﺴ
ُ  }ﺛُﻢَّ ﻃَﻠ َّ ْﻘﺘُ ُﻤSonra da onları
kendilerine dokunmadan boşadığınız vakit A dokunmaktan murad
duhuldür. Ancak halvet-i sahîha, yani hiçbir mâni siz tenha kalmak da o
mânadadır. Çünkü gizli şeylerin alâmet-i zâhiresi o şey makamına kāim
olur. Binâen‘aleyh halvet-i sahîha veya mücama‘at olmaksızın mücerred
temas olursa dokunulmamış sayılır. { }ﻓَﻤَﺎ ﻟَﻜُ ْﻢ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ َّﻦ ِﻣ ْﻦ ِﻋﺪَّةٍ ﺗ َ ْﻌﺘَ ُّﺪوﻧَﻬَﺎSizin
için onlar üzerinde saydıracağınız bir iddet hakkınız yoktur. A Bundan
anlaşılır ki kadınların iddet beklemesi esas itibariyle kocalarının bir
hakkıdır. Onun soyunun2 muhafazası içindir. O sebeple bir hakk-ı
ِ
şer‘îdir. Onun için duhul vâki‘ olmayınca o hak sâbit olmaz. {ﻮﻫ َّﻦ
ُ }ﻓَ َﻤ ّﺘ ُﻌ
3
Derhâl [3913] kendilerine mut‘alarını verin. A Sûre-i Bakara’da
geçtiği üzere mut‘anın vücûbu, mehir kesilmediği takdirdedir. Mehir
takdir edilmiş ise onun yarısı lâzım gelir, ma‘amâfîh bu âyetin ıtlâkına
nazaran o surette de mut‘a vâcib değil ise de müstehab olduğu hakkında
Hanefiyyece bir rivayet vardır. (Mut‘anın târifi hakkında Sûre-i Bakara’da
ِ [ َو َﻣ ِﺘﻌﻮﻫ َّﻦ ۚ َﻋﻠَﻰ ا ْﻟﻤ2/236] bak.)
ﻮﺳ ِﻊ ﻗَ َﺪ ُر ُه َو َﻋﻠَﻰ ا ْﻟ ُﻤ ْﻘ ِﺘﺮِ ﻗَ َﺪ ُر ُه
ُ
ُ ُّ

{َﻚ
َ  }ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟﻨ َّ ِﺒ ُّﻲ اِﻧَّٓﺎ اَ ْﺣﻠ َ ْﻠﻨَﺎ ﻟEy O Peygamber! Biz sana hâssaten şunları
helâl kıldık A Peygamber’e evlâ ve efdal olan zikr ü beyan buyurulmuştur.
Zira

Evvelâ: {ﺖ اُ ُﺟﻮرَ ُﻫ َّﻦ
َ ﺍﺟ
َ ﻚ اﻟّٰ ۪ـﺘ ٓﻲ ٰاﺗ َ ْﻴ
َ  }اَ ْز َوecirlerini, yani mehirlerini verdiğin
zevcelerin A şüphesiz mehri verilmiş olan4 zevcenin gönlü, verilmeyenden
daha hoştur.
Sâniyen: Bir adamın bizzat kendisinin yaptığı harbde iğtinam ederek
mâlik olduğu câriye elbette satın aldığı cariyeden daha temiz ve daha
şüphesizdir.
Sâlisen: Beraberinde hicret eden akrabaları da hicret etmeyenlerinden5
daha şereflidir. Ma‘amâfîh bazılarının dediği gibi mehrin evvel verilmesi
1
2
3
4
5

H ve F -“Sonra da”.
M: “suyunun”.
H ve F: “haklarını”.
H ve F -“mehri verilmiş olan”.
H: “etmeyenlerden”.
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Peygamber’in hâssasından olması da muhtemildir. Nitekim amca ve
hala, dayı ve teyze kızlarının hillinde {ﻚ
َ َﺎﺟ ْﺮ َن َﻣﻌ
َ  }اﻟّٰ ۪ﺘﻲ َﻫberaberinde hicret
edenler A diye kayıtlanması da Peygamber’in bir hâssası olmak zâhirdir.
Bunu şu rivayet de teyid eder: Ebû Tâlib’in kızı Ümmü Hânî şöyle
demiştir: “Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem mukaddemâ bana
namzed olmuştu, ben itizar eyledim mazur gördü, sonra da Allah teâlâ
bu âyeti indirdi, ben ona helâl olamadım, çünkü ben onunla hicret
ِ ِ
etmemiştim, tulekādan idim.”1 Kezâlik { ِ ِ َّ ﺖ ﻧ َ ْﻔ َﺴﻬَﺎ ﻟِﻠﻨ
ْ َﺍﻣﺮَﺍَةً ُﻣ ْﺆﻣﻨَﺔ ً ا ْن َوﻫَﺒ
َ
ْ }و
ّ
ve nefsini Peygamber’e hibe eden mü’mine bir kadın A yani mehirsiz
olarak bıd‘ını temlik eden kadın, amma mutlak [3914] değil, َ }اِ ْن اَرَﺍد
{ اﻟﻨ َّ ِ ُّ اَ ْن َ ْ ﺘَ ْﻨ ِﻜ َﺤﻬَﺎPeygamber onu nikâh etmek istediği takdirde A
böyle mehirsiz olarak nikâh da Peygamber’in hâssasındandır. Bazıları
Meymûne binti Hâris, Zeyneb binti Huzeymetü’l-Ensâriyye, Ümmü
Şerîk binti Câbir ve Havle binti Hakîm bu suretle kendilerini hibe
etmişlerdi demiş ise de İbn Abbas bunun fiilen vâki‘ olmadığını,
yani Peygamber’in bu suretle hiçbir kadını tezevvüc etmediğini
söylemiştir.2 {َﻚ
َ  } َﺧﺎﻟ ِ َﺼﺔ ً ﻟBütün bunlar senin için hâlis olmak üzere,
ِ
sade sana mahsus bulunmak üzere helâl kılındı {َ }ﻣ ْﻦ دُو ِن ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ۪ﻨ
mü’minlere değil A çünkü zikrolunan kayıtlarla hepsinin hilli sâir
mü’minler hakkında mütehakkık değildir. Adedce de keyfiyetçe de
fark vardır. {ﺖ اَ ْﻳ َﻤﺎ ُ ُ ْﻢ
ْ َﺿﻨَﺎ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ۪ ٓ اَ ْز َوﺍ ِﺟﻬِ ْﻢ َو َﻣﺎ َﻣﻠَﻜ
ْ  }ﻗَ ْﺪ َﻋﻠِ ْﻤﻨَﺎ َﻣﺎ ﻓَ َﺮOnlara

zevceleri ve milk-i yemînleri olan cariyeleri hakkında farz kıldığımız,
takdîr ü teşrî‘ buyurduğumuz ahkâmı hakkıyla bilmişizdir. A Yani
onlara lâyık olanı, menfaat ve maslahatlarını bilerek takdir etmişiz ve
bildirmişizdir ki Sûre-i Nisâ’da geçtiği üzere dörde kadardır. Onun
için bu beyan olunanları sâir mü’minlere değil sade sana helâl kıldık.

1

2

İbn Sa d, et-Tabakāt, VIII, 153; Tirmizî, Tefsîr, 33/3214:
 »إﻧﺎ أﺣﻠﻠﻨﺎ ﻟﻚ أزواﺟﻚ اﻟﻼﰐ آﺗﻴﺖ أﺟﻮرﻫﻦ« ﺣﱴ ﺑﻠﻎ »اﻟﻼﰐ: ﺧﻄﺒﲏ رﺳﻮل اﷲ ﻓﺎﻋﺘﺬرت إﻟﻴﻪ ﻓﻌﺬرﱐ ﰒ أﻧﺰل اﷲ:ﻋﻦ أم ﻫﺎﻧﺊ ﺑﻨﺖ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﻗﺎﻟﺖ
. ﱂ أﻫﺎﺟﺮ ﻣﻌﻪ ﻛﻨﺖ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﻘﺎء، ﻓﻠﻢ أﻛﻦ أﺣﻞ ﻟﻪ:ﻫﺎﺟﺮن ﻣﻌﻚ« ﻗﺎﻟﺖ
Taberî, Câmiu’l-beyân, XX, 288:
.ﺻﻠﱠﻰ اﷲ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠﻢ اﻣﺮأة وﻫﺒﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ
َ  ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻨﺪ رﺳﻮل اﷲ:ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل
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{ﻚ َﺣ َﺮ ٌج
َ ﻮن َﻋﻠ َ ْﻴ
َ ُ }ﻟِﻜَ ْﻴ َﻼ ﻳَﻜŞunun için ki sana hiçbir harec, bir darlık olmasın,
olmasın da kalbin huzur içinde vahy-i ilâhîye cilvegâh olsun. }ﺗُ ْﺮ ۪ َﻣ ْﻦ
{ﺎء ِﻣ ْﻨ ُﻬ َّﻦ
َ
ُ ٓ َ َ Onlardan dilediğini ircâ edersin A geriye bırakırsın }وﺗُ ْـٔــﻮ۪ٓي
ِ
ٓ
{ﺎء
ﻦ
ﻣ
ﻚ
َﻴ
ﻟ
ا
dilediğini
de
yanına
alırsın
A
müte‘addid
zevcesi
olanlara
ُ ََ ْ َ َ ْ
sıra ile bir nevbet tâkip etmek vâcibdir. Buna “kasm” denilir. Fakat
Peygamber’in havâssından olmak üzere ona kasm vâcib kılınmayıp
[3915] meşiyyetine bırakılıyor. {ﺖ
َ ﺖ ِﻣﻤَّ ْﻦ َﻋ َﺰ ْﻟ
َ اﺑﺘَﻐَ ْﻴ
َ Azlettiğinden,
ْ }و َﻣ ِﻦ
1
yani bıraktığın yahut boşadığından arzu ettiğine rücû‘ eylediğin
surette de {ﻚ
َ ﺎح َﻋﻠ َ ْﻴ
َ ِ  } ٰذﻟBu A hüküm,
َ َ }ﻓَ َﻼ ُﺟﻨüstüne bir günah yoktur. {ﻚ
yani tertib üzere nevbetle kasm sana vâcib kılınmayıp böyle senin arzu
ve meşiyyetine bırakılması { }اَ ْد ٰ ٓ اَ ْن ﺗَﻘَﺮَّ اَ ْﻋ ُﻴ ُﻨ ُﻬ َّﻦonların gözlerinin aydın
olmasına {}و َﻻ ﻳ َ ْﺤ َﺰ َّن
َ ve gözleri aydın olup da mahzun olmamalarına
{ﺿ ْ َ ﺑ ِ َﻤٓﺎ ٰاﺗ َ ْﻴﺘَ ُﻬ َّﻦ ﻛُﻠ ُُّﻬ َّﻦ
َ }و َ ْﺮ
َ ve senin kendilerine verdiğin ile, yaptığın
muâmele ve ihsan ile hepsinin hoşnut olmalarına daha elverişlidir. A
Çünkü o, bir kere hepsinin müsâvî oldukları bir hükümdür, sonra
sen beynlerini müsâvî tutar kasm yaparsan onu senin bir ihsânın
bilerek sevineceklerdir. Ve eğer bazısını tercih edecek olursan onu da
Allah’ın bir hükmüyle yaptığını bilecekler yine gönülleri hoş olacaktır.
Bundan anlaşılır ki zevceleri sevindirmek, gönüllerini hoş etmek de
şer‘in gözettiği makāsıddandır. {ﻜ ْﻢ
ُ ِ ﺍﻪﻠﻟُ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻢ َﻣﺎ ۪ ُﻗﻠُﻮﺑ
ّٰ }و
َ Kalblerinizdekini
de Allah bilir A hatırlarınızdan neler geçiyor, gönüller neler istiyor, ne
duyguda, ne niyette bulunuyor hepsini bilir. Onun için kalblerinizi
de güzel tutmaya çalışın. {ﻴﻤﺎ
ّٰ ﺎن
َ َ}وﻛ
ً ﻴﻤﺎ َﺣ ۪ﻠ
ً اﻪﻠﻟُ َﻋ ۪ﻠ
َ A “Alîm” mübalağa ile
âlim, çok pek çok bilir, onun için gizli açık neyiniz varsa bilir. Fakat
Halîm’dir, ukūbette acele edivermez, imhal eder de ihmal etmez. O
hâlde tehirine de mağrur olmamalı ve çok titizlik etmemelidir.

ِ َﻚ
ِ َ Sana bundan öte kadınlar helâl [3916] olmaz.
{ﺎء ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ُﺪ
ّ َ }ﻻ ﻳَﺤ ُّﻞ ﻟ
ُ ٓاﻟﻨ َﺴ
A Muhayyer kılınıp da seni ihtiyar eden dokuz zevcenden mâ‘adâ kadın
1

B: “bıraktığından”.
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tezevvüc etmen1 câiz olmaz. Bunlar Âişe binti Ebû Bekir, Hafsa binti
Ömer, Ümmü Habîbe binti Ebû Süfyan, Sevde binti Zem‘a, Ümmü
Seleme binti Ebû Ümeyye, Safiyye binti Huyey el-Hayberiyye, Meymûne
binti Hâris el-Hilâliyye, Zeyneb binti Cahş el-Esediyye, Cüveyriyye
binti Hâris el-Mustalikıyye radıyallahu anhünne hazarâtı idiler. }و َ ٓﻻ اَ ْن
َ
{ ﺗَﺒَﺪَّ َل ﺑِﻬِ َّﻦ ِﻣ ْﻦ اَ ْز َوﺍ ٍجOnları başka zevcelere değiştirmen de olmaz A yani
bunları boşayıp yerlerine başka kadınlar tezevvüc etmen de câiz olmaz.
Onlar Allah ve Resûlünü ihtiyar ettikleri için Allah teâlâ da onları böyle
ikram2 ve taltif buyurmuş, Resûlullah da vefâtına kadar bunlara hasr
eylemiş vefâtında da onlar ümmehât-ı mü’minîn olarak kalmış idi.
{ﻚ ُﺣ ْﺴ ُﻨ ُﻬ َّﻦ
َ َ}وﻟ َْﻮ اَ ْﻋ َﺠﺒ
َ Hüsünleri tuhafına gitse bile A bilfarz alacağın
kadınların güzellikleri takdîrine lâyık olsa bile helâl olmaz. İbn Atıyye
tefsirinde der ki: “Bu lafız, bir adamın evlenmek istediği kadına
nazar etmesi câiz olduğuna delildir.”3 Nitekim Mugīre b. Şu‘be4 ve
Muhammed b. Mesleme5 hadisleriyle sünende de vârid olmuştur.
ِ
{ﻚ
َ ُﺖ ﻳ َ ۪ﻤﻴﻨ
ْ َ }ا َّﻻ َﻣﺎ َﻣﻠَﻜAncak elinin milki olan müstesnâ A çünkü onlar
helâl {ﻴـﺒﺎ
ّٰ ﺎن
َ َ}وﻛ
ً اﻪﻠﻟُ َﻋﻠٰﻰ ﻛُ ّ ِﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َر ۪ﻗ
َ bununla beraber Allah her şeye gözcü
bulunuyor A onun için ondan korkmalı, hudûdunu tecavüz etmemeli,
helâlden harama geçmemeli; bu tezyil yukarısını itmam ederken
aşağısına bir mukaddime oluyor.
Peygamber’e bu hitabdan sonra hânesinin ve zevcelerinin hukūkuna
müte‘allik olmak üzere nâsın riayetle mükellef oldukları vecîbeleri beyan
için ale’l-umûm ehl-i imana şöyle nidâ buyuruluyor:

1
2
3
4
5

M: “etmek”.
H ve F: “ârâm”.
İbn Atıyye, el-Muharraru’l-vecîz, IV, 394:
.ﻚ ُﺣ ْﺴﻨـُُﻬ ﱠﻦ« دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز أن ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺮﺟﻞ إﱃ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ زواﺟﻬﺎ
َ َوﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻔﻈﺔ »أ َْﻋ َﺠﺒ
Tirmizî, Nikâh, 5:
. ﻓﺈﻧﻪ أﺣﺮى أن ﻳﺆدم ﺑﻴﻨﻜﻤﺎ، اﻧﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ: ﻓﻘﺎل اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ،ﻋﻦ اﳌﻐﲑة ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺔ أﻧﻪ ﺧﻄﺐ اﻣﺮأة
Müsned Ebî Dâvûd et-Tayâlisî, II, 507; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 225, 226; İbn Mâce, Nikâh, 9:
 أﺗﻔﻌﻞ ﻫﺬا وأﻧﺖ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ: ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ،إﺟﺎر ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ
ّ  رأﻳﺖ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻳﻄﺎﻟﻊ اﻣﺮأة ﻣﻦ ﻓﻮق: ﻗﺎل،  ﻋﻦ أﺑﻴﻪ، ﻋﻦ ﳏﻤﺪ أﰊ ﺳﻬﻞ
. إذا أﻟﻘﻰ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﰲ ﻗﻠﺐ أﺣﺪﻛﻢ ﺧﻄﺒﺔ اﻣﺮأة ﻓﻼ ﺑﺄس أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ: إﱐ ﲰﻌﺖ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل:اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ؟ ﻓﻘﺎل
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ﻮت اﻟﻨ َّ ِﺒ ِﻲ اِ َّ ٓﻻ اَ ْن ﻳُ ْﺆذ َ َن ﻟَﻜُ ْﻢ اِﻟٰﻰ ﻃ َﻌَﺎ ٍم ﻏَ ْﻴ َﺮ ﻧَﺎﻇِ ۪ﺮ َﻦ اِ ٰﻧﻴﻪُ ۙ
ﻳﻦ ٰا َﻣﻨُﻮﺍ َﻻ ﺗ َ ْﺪ ُﺧﻠُﻮﺍ ﺑُ ُﻴ َ
ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟ َّ۪ﺬ َ
ّ
و ٰﻟ ِﻜﻦ اِذَا د ۪ﻋﻴ ُﺘﻢ ﻓَﺎد ُﺧﻠُﻮﺍ ﻓَﺎِذَا ﻃ َﻌِﻤ ُﺘﻢ ﻓَﺎﻧﺘَ ِﺸﺮوﺍ و َﻻ ﻣﺴﺘَ ْﺄﻧ ِ ۪ﺴ ِ
ﺎن
ﻳﺚ اِ َّن ٰذﻟِﻜُ ْﻢ ﻛَ َ
ﻴﻦ ﻟ َﺤ ۪ﺪ ٍ ۜ
ْ ْ
ُ
َ
َ ْ
ْ ْ ْ ُ َ ُ ْ

ِ
ِ
ﻮﻫ َّﻦ
ﻳُ ْﺆ ِذي اﻟﻨ َّ ِﺒ َّﻲ ﻓَﻴَ ْﺴﺘَﻲـﺤْ۪ ِﻣ ْﻨﻜُ ْﻢ ۘ َو ّٰ
ﻮﻫ َّﻦ َﻣﺘَ ً
ﺎﻋﺎ ﻓَ ْﺴٔـَﻠ ُ ُ
ﺍﻪﻠﻟُ َﻻ ﻳ َ ْﺴﺘَﻲـﺤْ۪ ﻣ َﻦ ا ْﻟ َﺤ ِّﻖ ۜ َوﺍذَا َﺳﺎ َ ْﻟﺘُ ُﻤ ُ
ِ
ﺍء ِﺣﺠ ٍ ِ
ِﻣﻦ َو َر ٓ ِ
اﻪﻠﻟِ َو َ ٓﻻ اَ ْن
ﺎن ﻟَﻜُ ْﻢ اَ ْن ﺗُ ْﺆذُوﺍ َر ُﺳ َ
ﻮل ّٰ
ﺎب ٰذﻟﻜُ ْﻢ اَﻃْﻬَ ُﺮ ﻟ ُﻘﻠُﻮﺑِﻜُ ْﻢ َو ُﻗﻠُﻮﺑِﻬِ َّﻦ ۜ َو َﻣﺎ ﻛَ َ
ْ
َ ۜ
ﺎن ِﻋﻨـ َﺪ ّٰ ِ
ﺗَﻨ ِﻜﺤ ٓﻮﺍ اَزوﺍﺟﻪ ِﻣﻦ ﺑﻌ ِﺪ ۪ه اَﺑ ِ ِ
ﻴـﻤﺎ ﴿ ﴾٥٣اِ ْن ﺗُ ْﺒ ُﺪوﺍ َﺷ ْﻴ ًٔـﺎ
ﺪاۜ ا َّن ٰذﻟﻜُ ْﻢ ﻛَ َ ْ
اﻪﻠﻟ َﻋ ۪ﻈ ً
ْ َ َ ُ ْ َْ ٓ َ ً
ْ ُ
ﺎح َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ َّﻦ ۪ﻓ ٓﻲ ٰاﺑَٓﺎﺋِﻬِ َّﻦ َو َ ٓﻻ اَ ْﺑﻨَ ٓﺎﺋِﻬِ َّﻦ
ﻮه ﻓَﺎِ َّن ّٰ
اﻪﻠﻟ َ ﻛَ َ
ﺎن ﺑِﻜُ ّ ِﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َﻋ ۪ﻠ ً
ﻴﻤﺎ ﴿َ ﴾٥٤ﻻ ُﺟﻨَ َ
اَ ْو ﺗُ ْﺨ ُﻔ ُ
ِ ِ
ٓﺎء اِ ْﺧ َﻮﺍﻧِﻬِ َّﻦ َو َ ٓﻻ اَﺑﻨَ ِ
َو َ ٓﻻ اِ ْﺧ َﻮﺍﻧِﻬِ َّﻦ َو َ ٓﻻ اَﺑﻨَ ِ
ﺖ اَ ْﻳ َﻤﺎﻧُ ُﻬ َّﻦ ۚ
ٓﺎء اَ َﺧ َﻮﺍﺗِﻬِ َّﻦ َو َﻻ ﻧ َﺴٓﺎﺋﻬِ َّﻦ َو َﻻ َﻣﺎ َﻣﻠَﻜَ ْ
ْ
ْ
ُّﻮن َﻋﻠَﻰ اﻟﻨ َّ ِﺒ ِ ۜﻲ
۪ﻴﺪا ﴿ ﴾٥٥اِ َّن ّٰ
اﻪﻠﻟ َ ۜاِ َّن ّٰ
ﻴﻦ ّٰ
اﻪﻠﻟ َ َو َﻣﻠٰ ٓ ِﺌﻜَﺘَ ُﻪ ﻳُ َﺼﻠ َ
اﻪﻠﻟ َ ﻛَ َ
ﺎن َﻋﻠٰﻰ ﻛُ ّ ِﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َﺷﻬ ً
َوﺍﺗ َّ ۪ﻘ َ
ّ
ِ
ِ
ون ّٰ
ﻳﻦ ﻳُ ْﺆذُ َ
اﻪﻠﻟ َ َو َر ُﺳﻮﻟ َﻪُ
ﺻﻠ ُّﻮﺍ َﻋﻠ َ ْﻴﻪ َو َﺳﻠِّ ُﻤﻮﺍ ﺗ َ ْﺴ ۪ﻠ ً
ﻴﻤﺎ ﴿ ﴾٥٦ا َّن اﻟ َّ۪ﺬ َ
ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟ َّ۪ﺬ َ
ﻳﻦ ٰا َﻣﻨُﻮﺍ َ
ِ
ِ
ﻴﻦ
اﻪﻠﻟُ ﻓِﻲ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ َو ْ
ﻟ َﻌَﻨَ ُﻬ ُﻢ ّٰ
ﻳﻦ ﻳُ ْﺆذُ َ
اﺑﺎ ُﻣﻬ ً
ﺍﻻ ِٰﺧ َﺮ َوﺍ َ َﻋﺪَّ ﻟ َُﻬ ْﻢ َﻋ َﺬ ً
ون ا ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ َ
۪ﻴﻨﺎ ﴿َ ﴾٥٧وﺍﻟ َّ ۪ﺬ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ﻴﻨﺎ ﴿﴾٥٨
ﻤﺎ ُﻣﺒ۪ ً ۟
ﺎﻧﺎ َوﺍ ْﺛ ً
اﺣﺘَ َﻤﻠُﻮﺍ ﺑُ ْﻬﺘَ ً
َوﺍ ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣﻨَﺎت ﺑِﻐَ ْﻴﺮِ َﻣﺎ ا ْﻛﺘَ َﺴ ُﺒﻮﺍ ﻓَﻘَﺪ ْ

[3918] Meâl-i Şerîfi
Ey o1 bütün iman edenler! Vaktine bakmaksızın yemeğe izin
verilmedikçe size Peygamber’in evlerine girmeyin velâkin çağırıldığınız
vakit de girin, yemeği yediğinizde de hemen dağılın. Söz, sohbet için de
izinsiz girmeyin, çünkü o, Peygamber’e ezâ veriyor, üzerine de sizden
utanıyor, fakat Allah hakkı söylemekten sıkılmaz. Hem haremlerine
gerekli bir şey soracağınız vakit de bir perde arkasından sorun, öyle
yapmanız hem sizin kalbleriniz ve hem onların kalbleri için daha
temizdir. Ve2 sizin Resûlullah’a ezâ etmeniz olamaz, arkasından
zevcelerini nikâh eylemeniz de olamaz. Çünkü o günah, Allah indinde
çok büyük bulunuyor (53). Eğer bir şey açıklar veya gizlerseniz
B -“o”.
H ve F -“Ve”.

1
2
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şüphe yok ki Allah her şeye alîm bulunuyor.1 (54). O zevcelere2
şunlarda günah yoktur: Ne ataları, ne oğulları, ne biraderleri, ne
biraderlerinin oğulları, ne hemşirelerinin oğulları, ne kendi kadınları
ne de ellerindeki milklerinde, bununla beraber Allah’a korunun (ey
Peygamber’in zevceleri) çünkü Allah her şey üzerine şâhid bulunuyor
(55). Muhakkak ki Allah ve melâikesi3 Peygamber’e hep salât ile tekrim
ederler, ey o bütün iman edenler, haydin ona teslimiyetle salât ü selâm
[3919] getirin (56). Çünkü Allah ve Resûlüne ezâ edenler muhakkak
ki Allah onları dünyada ve âhirette lânetlemiş (rahmeti sahasından
kovmuş) ve onlara pek hakāretli bir azab hazırlamıştır (57). Mü’minîn
ve mü’minâta istihkak kesbetmedikleri bir vechile ezâ edenler de
şüphesiz bir bühtan (açık bir vebal) yüklenmişlerdir (58).
{ إﻟﺦ...ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ َﻻ ﺗ َ ْﺪ ُﺧﻠُﻮﺍ
َ  }ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟ َّ ۪ﺬA Ümmetin Peygamber ile hâli iki vecih
üzerindedir4. Birisi halvettedir. O vakit vâcib olan iz‘âc etmemektir.
İşte ﻮت اﻟﻨ َّ ِﺒ ِﻲ
َ ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ َﻻ ﺗ َ ْﺪ ُﺧﻠُﻮﺍ ﺑُ ُﻴ
َ  ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟ َّ ۪ﺬhitâbı ile bu beyan olunuyor.
ّ
İkincisi de cem‘iyyettedir. O vakit vâcib olan da izhâr-ı ta‘zîmdir ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ
ِ
ﻴﻤﺎ
ً ﺻﻠ ُّﻮﺍ َﻋﻠ َ ْﻴﻪ َو َﺳﻠِّ ُﻤﻮﺍ ﺗ َ ْﺴ ۪ﻠ
َ  اﻟ َّ۪ﺬhitâbıyla da bu beyan olunuyor. Sûre-i
َ ﻳﻦ ٰا َﻣﻨُﻮﺍ
Nûr’da ﻮﺗﺎ ﻏَ ْﻴ َﺮ ﺑُ ُﻴﻮﺗِﻜُ ْﻢ َﺣ ّٰﺘﻰ ﺗ َ ْﺴﺘَ ْﺄﻧ ِ ُﺴﻮﺍ َوﺗُ َﺴﻠِّ ُﻤﻮﺍ َﻋﻠٰٓﻰ اَ ْﻫﻠِﻬَﺎ
ً ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ َﻻ ﺗ َ ْﺪ ُﺧﻠُﻮﺍ ﺑُ ُﻴ
َ ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟ َّ ۪ﺬ
[24/27] buyurulmuş, “kendi evlerinizden başka evlere sâhiplerinden izin
almaksızın girmeyiniz” diye nehyedilmiş idi. Bu hüküm âm olduğu için
ِ
elbette Peygamber’in evlerine dahi şâmil idi, fakat ﻴﻦ ِﻣ ْﻦ
َ اَﻟﻨ َّ ِﺒ ُّﻲ اَ ْوﻟٰﻰ ﺑِﺎ ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ
ِ
ﺍﺟ ُﻪ ٓاُﻣَّﻬَﺎﺗُ ُﻬ ْﻢ
ُ  اَ ْﻧ ُﻔﺴﻬِ ْﻢ َوﺍ َ ْز َوbuyurulmakla Peygamber’in mü’minlere nefislerinden
daha evlâ ve zevceleri onların anaları olması mü’minlerin hâne-i saâdete
kendi evleri gibi istîzansız girebilmelerine mesağ verecek zannedilebilirdi.
İşte bu âyet hem böyle bir zanna mesağ olmadığını anlatıyor, hem
bu vesile ile ezvâc-ı tâhirâta hicâbı emrediyor, hem de ümmehât-ı
mü’minîn olmalarının mânasını îzah eyliyor. Âyetten anlaşıldığına, İbn
Abbas’tan da rivayet olunduğuna göre birtakım kimselere vakit vakit
1
2
3
4

H ve F -“Eğer bir şey açıklar veya gizlerseniz şüphe yok ki Allah her şeye alîm bulunuyor”.
H ve F: “Onlara”.
H ve F: “melâikeleri”.
H ve F: “üzerinedir”.
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Resûlullah’ın hânesinde yemek yediriliyordu. Bunlar bazen yemekten
evvel gelip yetişinceye kadar bekliyorlar, yemekten sonra da hemen1
çıkıp gitmiyorlar, Aleyhissalâtü vesselâm sıkılıyordu, bu âyet nâzil oldu.2
Zeyneb’i tezevvüc buyurduğu zaman yapılan velîmede nâzil olduğu
da Buharî, Tirmizî vesâirede Hazret-i Enes’ten rivayet olunmuştur.3
{ﻜ ْﻢ اِﻟٰﻰ ﻃ َﻌَﺎ ٍم
ُ َ  }اِ َّ ٓﻻ اَ ْن ﻳُ ْﺆذ َ َن ﻟTaâma izin verilmedikçe size A  ﻟِﻄَﻌﺎمdenilmeyip4
 اِﻟٰﻰ ﻃ َﻌَﺎ ٍمdenilmesi izinde davet mânasını tazmin içindir. Beyzâvî’nin
ifadesine göre bu [3920] tazmînin nüktesi de izin verilse bile taâma
ِ
çağırılmadan varmak güzel olmayacağını iş‘ârdır.5 {ﻴﻪ
ُ  }ﻏَ ْﻴ َﺮ ﻧَﺎﻇِ ۪ﺮ َﻦ ا ٰﻧYemek
vaktine bakmaksızın, yahut yemeğin olmasını gözetmeksizin veya
gözetmemek üzere girmeyin.
“İnâ” bir şeyin vakti gelip çatmak, yahut bir şey kemâlini bulup
yetişmek mânalarına gelir. Burada ikisiyle de tefsir edilmiştir. İşbu ﻏَ ْﻴ َﺮ
َ
 ﻧَﺎﻇِ ۪ﺮ َﻦkaydı ’ﻻ ﺗ َ ْﺪ ُﺧﻠُﻮﺍnun
fâilinden hâldir. Yani vaktine bakmaksızın
girmeyin, yahut ’ﻟَﻜُ ْﻢdeki ’ﻛُ ْﻢden hâldir. Yani6 vakti gözetmemeniz
beklememeniz üzere size taâma izin verilmedikçe girmeyin }و ٰﻟ ِﻜ ْﻦ اِذَا دُ ۪ﻋﻴﺘُ ْﻢ
َ
{ﺎد ُﺧﻠُﻮﺍ
ﻓ
velâkin
çağırıldığınız
vakit
de
girin
A
vaktinden
evvel
de
olsa
ْ َ
girin {ﺎﻧﺘَ ِﺸ ُﺮوﺍ
ْ َ }ﻓَﺎِذَا ﻃ َﻌِ ْﻤ ُﺘ ْﻢ ﻓfakat yemeği yediğiniz vakit de hemen dağılın
ِ
ٍ ﻴﻦ ﻟ ِ َﺤ ۪ﺪ
A hiç durmayın {ﻳﺚ
َ }و َﻻ ُﻣ ْﺴﺘَ ْﺄﻧ ۪ﺴ
َ söz dinlemek veya sohbet etmek
üzere izin verilmedikçe girmeyin A bu da  ﻏَ ْﻴ َﺮ ﻧَﺎﻇِ ۪ﺮ َﻦüzerine ma‘tûftur.
Bizim anlayışımıza göre bu kaydın fâidesi taâmdan mâ‘adâ makāsıd için
1
2

3

4
5

6

B -“hemen”.
Sa lebî, el-Keşf ve’l-beyân, XXI, 519:
 ﰒ ﻳﺄﻛﻠﻮن وﻻ، ﻓﻴﺪﺧﻠﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻌﺎم إﱃ أن ﻳﺪرك، ﻧﺰﻟﺖ ﰲ ﻧﺎس ﻣﻦ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﺤﻴﻨﻮن ﻃﻌﺎم رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
ِ  ﻓﻨﺰﻟﺖ، وﻛﺎن رﺳﻮل اﷲ ﻳﺘﺄذى ﻢ،ﳜﺮﺟﻮن
.ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ
Buhârî, Tefsîr, 33/8; Tirmizî, Tefsîr, 33:
 وإذا ﻫﻮ ﻛﺄﻧﻪ، ﰒ ﺟﻠﺴﻮا ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن، ﳌﺎ ﺗﺰوج رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ زﻳﻨﺐ اﺑﻨﺔ ﺟﺤﺶ دﻋﺎ اﻟﻘﻮم ﻓﻄﻌﻤﻮا:ﻋﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
، ﰒ إ ﻢ ﻗﺎﻣﻮا، ﻓﺠﺎء اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻴﺪﺧﻞ ﻓﺈذا اﻟﻘﻮم ﺟﻠﻮس، وﻗﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻔﺮ، ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺎم ﻗﺎم ﻣﻦ ﻗﺎم، ﻓﻠﻤﺎ رأى ذﻟﻚ ﻗﺎم،ﻳﺘﻬﻴﺄ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮا
 »ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ: ﻓﺄﻧﺰل اﷲ، ﻓﺄﻟﻘﻰ اﳊﺠﺎب ﺑﻴﲏ وﺑﻴﻨﻪ، ﻓﺬﻫﺒﺖ أدﺧﻞ، ﻓﺠﺎء ﺣﱴ دﺧﻞ، ﻓﺄﺧﱪت اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أ ﻢ ﻗﺪ اﻧﻄﻠﻘﻮا،ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﺠﺌﺖ
.آﻣﻨﻮا ﻻ ﺗﺪﺧﻠﻮا ﺑﻴﻮت اﻟﻨﱯ« اﻵﻳﺔ
B +“de”.
Beyzâvî, Envârü’t-Tenzîl, IV, 237:
ٍ َ»إِﱃ ﻃ
 » َﻏﻴـَْﺮ:ﻌﺎم« ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑـ»ﻳـُْﺆ َذ َن« ﻷﻧﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﲎ ﻳﺪﻋﻰ ﻟﻺﺷﻌﺎر ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﳛﺴﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻌﺎم ﻣﻦ ﻏﲑ دﻋﻮة وإن أذن ﻛﻤﺎ أﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﻪ
ِ
. أو إدراﻛﻪ،ﻳﻦ إِﻧﺎﻩُ« ﻏﲑ ﻣﻨﺘﻈﺮﻳﻦ وﻗﺘﻪ
َ ﻧﺎﻇ ِﺮ
B -“Yani”.
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de izinsiz duhûlün nehyini ta‘mîm etmektir. {1 }اِ َّن ٰذﻟِﻜُ ْﻢÇünkü o izinsiz,
vakitsiz giriş ve duruş {ﺎن ﻳُ ْﺆ ِذي اﻟﻨ َّ ِﺒ َّﻲ
َ َ }ﻛPeygamber’e ezâ veriyordu A hânesini
daraltıyor, ehl-i beyti sıkıyordu {ﻜ ْﻢ
ُ  }ﻓَﻴَ ْﺴﺘَﻲـﺤْ۪ ِﻣ ْﻨfakat sizden utanıyor;
“girmeyin, çıkın” demekten sıkılıyordu {ﺍﻪﻠﻟُ َﻻ ﻳ َ ْﺴﺘَﻲـﺤْ۪ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ َﺤ ّﻖ
ّٰ }و
َ Hâlbuki
Allah haktan sıkılmaz A yani Sûre-i Nûr âyeti mûcebince başkasının
hânesine izinsiz girenlerin ve hâcetten fazla duranların çıkarılması bir
haktır. O hâlde Allah’ın söylediği gibi söylemekten sıkılmamak gerektir
ِ
ِ
ﺎر ِﺟ ُﻌﻮﺍ ُﻫﻮَ اَ ْز ٰﻛﻰ ﻟَﻜُ ْﻢ
ً َﻮﻫ َّﻦ َﻣﺘ
َ
ْ َار ِﺟ ُﻌﻮﺍ ﻓ
ْ [ َوﺍ ْن ۪ﻗﻴ َﻞ ﻟَﻜُ ُﻢen-Nûr 24/28] {ﺎﻋﺎ
ُ }وﺍذَا َﺳﺎ َ ْﻟﺘُ ُﻤ
[3921] İzin ile girdiğiniz takdirde de kadınlara bir metâ‘, gerekli bir şey
ِ ٓ  ِﻣﻦ َو َر2 }ﻓَﺴٔـَﻠُﻮﻫ َّﻦartık onlara
ٍ ﺍء ِﺣ َﺠ
soracağınız veya isteyeceğiniz vakit {ﺎب
ْ
ُ ْ
bir hicab, yani görülmelerine mâni‘ bir perde, bir siper arkasından sorun.
A Bundan böyle harem farz kılınmıştır ki o zamana kadar Arab’da âdet
değil idi. { } ٰذﻟِﻜُ ْﻢÖyle yapmanız A izinsiz girmemek, çabuk dağılmak,
hareme soracağınızı hicab arkasından sormak {ﻜ ْﻢ َو ُﻗﻠُﻮﺑِﻬِ َّﻦ
ُ ِ  }اَﻃْﻬَ ُﺮ ﻟ ِ ُﻘﻠُﻮﺑhem
sizin kalbleriniz hem onların kalbleri için daha ziyade temizliktir. A
Şeytânî hâtıralardan, vesveselerden uzaklaşırsınız; hem kadınların, hem
erkeklerin iffet ve ismet hisleri daha ziyade yükselir; edeb, nezâhet,
takvâ, ihtiram artar. {ِاﻪﻠﻟ
ُ َ ﺎن ﻟ
ّٰ ﻜ ْﻢ اَ ْن ﺗُ ْﺆذُوﺍ َر ُﺳﻮ َل
َ َ}و َﻣﺎ ﻛ
َ Hem Resûlullah’ı
ezâlandırmanız, incitmeniz, sizin için doğru ve câiz olamaz A ona hak ve
salâhiyetiniz olmadığı gibi size yaraşmaz ve hakkınızda iyi olmaz. Onun
için onu incitmesi melhuz olan ahvâl ü harekâtın hepsinden sakınmalı,
ِ
hiçbirini tecviz etmemelisiniz. {ﺪا
ً َ ﺍﺟ ُﻪ ﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ۪ه ٓ اَﺑ
َ }و َ ٓﻻ اَ ْن ﺗ َ ْﻨ ِﻜ ُﺤ ٓﻮﺍ اَ ْز َو
َ Onun
arkasından, yani vefâtından sonra zevcelerini nikâh etmeniz de ebeden
olamaz. A İşte onların ümmehât-ı mü’minîn olmalarının asıl mânası
budur. Analar gibi nikâhlarının ebeden câiz olmamasıdır. {}اِ َّن ٰذﻟِﻜُ ْﻢ
Çünkü o günah A Peygamber’e ezâ etmek bu cümleden olmak üzere
ِ ّٰ ﺎن ِﻋﻨـ َﺪ
arkasından zevcelerini nikâh eylemek günahı {ﻴـﻤﺎ
ْ َ َ }ﻛAllah
ً اﻪﻠﻟ َﻋ ۪ﻈ
indinde çok büyük bulunuyor. A Peygamber’e kasden ezâ etmek küfür
olduğu gibi, zevcelerinin nikâhını helâl saymak da öyledir. Vefâtında da
1
2

M: “”ذاﻟﻜﻢ.
H ve F: “”ﻓﺎﺳﺌﻠﻮا.
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indallah öyle muazzam ve [3922] öyle vâcibü’t-ta‘zîmdir. }اِ ْن ﺗُ ْﺒ ُﺪوﺍ َﺷ ْﻴ ًٔـﺎ
{ﻮه
ُ  اَ ْو ﺗُ ْﺨ ُﻔSiz bir şeyi açıklasanız da gizleseniz de A gerek ezâ kabîlinden
olsun, gerek tâzim, gerek hayr gerek şer herhangi bir şey Allah onu bilir.
Zira {ﻴﻤﺎ
ّٰ  }ﻓَﺎِ َّنşüphe yok ki Allah her şeye alîm bulunuyor
َ َاﻪﻠﻟ َ ﻛ
ً ﺎن ﺑِﻜُ ّ ِﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َﻋ ۪ﻠ
A onun için ne yapacağını da bilir. Rivayet olunuyor ki bu hicab âyeti
nâzil olunca babalar, oğullar, akrabalar “yâ Resûlallah, bizler de mi onlara
perde arkasından konuşacağız?” demişler, onun üzerine de bu âyet nâzil
َ Onlara, yani o zevceler üzerine şunlarda günah yok:
olmuş.1 {ﺎح َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ َّﻦ
َ َ}ﻻ ُﺟﻨ
۪ Ne atalarında A ki babalar ve bütün dedeler, amca ile dayı da bu
{}ﻓ ٓﻲ ٰاﺑَٓﺎﺋِﻬِ َّﻦ
hükümdedir. Ma‘amâfîh bu ikisi tasrih edilmediği için bazı ulemâ amca
ve dayı yanında başörtüsüz oturmayı mekruh görmüşlerdir. Sûre-i Nûr’a
da bak; ilh. {}و َﻻ ﻧ ِ َﺴٓﺎﺋِﻬِ َّﻦ
َ Ve ne kendi kadınlarında A kadınların kadınları
ale’l-umûm ta‘allukātlarından olan kadınlarla tanıdıkları Müslüman
kadınlar. {َ اﻪﻠﻟ
ّٰ ﻴﻦ
َ }وﺍﺗ َّ ۪ﻘ
َ Bununla beraber Allah’tan korkun, iyi korunun
A takvâlı, ihtiyatlı bulunun ey Peygamber’in zevceleri ﺎن َﻋﻠٰﻰ ﻛُ ّ ِﻞ
ّٰ }اِ َّن
َ َاﻪﻠﻟ َ ﻛ
{۪ﻴﺪا
ً  َﺷ ْﻲ ٍء َﺷﻬçünkü Allah her şeye karşı şâhid bulunuyor. A Buhârî şerhi
Aynî’de Kâdı İyâz’ın beyânı vechile der ki: “Peygamber’in zevcelerine
mahsus olan hicab yüz ve ellerde dahi hilâfsız olarak kendilerine farzdır.
Onun için ne şehadet ne diğer bir sebeple yüzlerini ve ellerini açmaları
kendilerine câiz olmadığı gibi, çıktıkları zaman şahıslarını izhar2 etmek
de câiz değildi. Nitekim Hazret-i Hafsa babası vefat ettiği gün çıktığında
şahsını örtmüştü. Vefâtında da üzerine bir kubbe bina edilmişti.”3

[3923] {ُِّﻮن َﻋﻠَﻰ اﻟﻨ َّ ِﺒﻲ
ّٰ  }اِ َّنÇünkü Allah ve melâikesi
َ اﻪﻠﻟ َ َو َﻣﻠٰ ٓ ِﺌﻜَﺘَﻪُ ﻳُ َﺼﻠ
ّ
Peygamber’i hep salavatlar dururlar A Allah teâlâ rahmet ve in‘âmıyla4,
melekler istiğfarları ve hizmetleriyle Peygamber’e daima tekrim
1

2
3

4

Sa lebî, el-Keşf ve’l-beyân, XXI, 536-537:
وﺟﻞ
 ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﻋﱠﺰ ﱠ،أﻳﻀﺎ ﻧﻜﻠﻤﻬﻦ ﻣﻦ وراء ﺣﺠﺎب
ً  اﻵﺑﺎء واﻷﺑﻨﺎء واﻷﻗﺎرب ﻟﺮﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﳓﻦ: ﳌﺎ ﻧﺰﻟﺖ آﻳﺔ اﳊﺠﺎب ﻗﺎل:ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
ِِ »ﻻ ﺟﻨﺎح ﻋﻠَﻴ ِﻬ ﱠﻦ ِﰲ آﺑﺎﺋِ ِﻬ ﱠﻦ وَﻻ أَﺑـﻨﺎﺋِ ِﻬ ﱠﻦ وَﻻ إِﺧﻮا ِِ ﱠﻦ وَﻻ أَﺑـﻨ ِﺎء إِﺧﻮا ِِ ﱠﻦ وَﻻ أَﺑـﻨ ِﺎء أ
ِ ِ
.ﺖ أَْﳝَﺎﻧـُُﻬ ﱠﻦ« ﰲ ﺗﺮك اﳊﺠﺎب ﻣﻦ ﻫﺆﻻء وأن ﻳﺮوﻫﻦ
ْ َﺧ َﻮا ﱠﻦ َوَﻻ ﻧ َﺴﺎﺋ ِﻬ ﱠﻦ َوَﻻ َﻣﺎ َﻣﻠَ َﻜ
َ َْ َ َ ْ َْ َ َ ْ َ َْ َ َ
ْ َ َ َُ َ
B: “ihzâr”.
Aynî, Umdetü’l-kārî, Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, IV, 145; Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XI, 251:
وﻗﺎل ﻋﻴﺎض أﻣﺎ اﳊﺠﺎب اﻟﺬي ﺧﺺ ﺑﻪ زوﺟﺎت اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻬﻮ ﻓﺮض ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺑﻼ ﺧﻼف ﰲ اﻟﻮﺟﻪ واﻟﻜﻔﲔ ﻓﻼ ﳚﻮز ﳍﻦ ﻛﺸﻒ ذﻟﻚ
.ﻟﺸﻬﺎدة وﻻ ﻟﻐﲑﻫﺎ وﻻ إﻇﻬﺎر ﺷﺨﺼﻬﻦ إذا ﺧﺮﺟﻦ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﺣﻔﺼﺔ ﻳﻮم ﻣﺎت أﺑﻮﻫﺎ ﺳﱰ ﺷﺨﺼﻬﺎ ﺣﲔ ﺧﺮﺟﺖ وﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﺔ ﳌﺎ ﺗﻮﻓﻴﺖ
B: “inâyetiyle”.
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etmektedirler. Bu sayede yukarıda ُﻫ َﻮ اﻟ َّ۪ﺬي ﻳُ َﺼ ۪ﻠّﻲ َﻋﻠ َ ْﻴﻜُ ْﻢ َو َﻣﻠٰ ٓ ِﺌﻜَﺘُ ُﻪ ﻟ ِ ُﻴ ْﺨﺮِ َﺟﻜُ ْﻢ ِﻣ َﻦ
ِ  اﻟﻈُّﻠ ُ َﻤbuyurulduğu üzere mü’minlere feyz-i ilâhî inmektedir.
ِﺎت اِﻟ َﻰ اﻟﻨُّﻮر
ِ
{ﻴﻤﺎ
ً ﺻﻠ ُّﻮﺍ َﻋﻠ َ ْﻴﻪ َو َﺳﻠِّ ُﻤﻮﺍ ﺗ َ ْﺴ ۪ﻠ
َ  }ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟ َّ ۪ﺬEy o bütün iman edenler! Sizler
َ ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ
ona salât ü selâm getirin, selâmlayarak teslim olun A ،ﺤ ﱠﻤﺪ
َ اَﻟﻠّ ُﻬ ﱠﻢ
َ ﺻ ﱢﻞ َﻋﻠَﻰ ُﻣ
ﻮل اﷲ
َ ﻚ ﻳَﺎ َر ُﺳ
 اَﻟ ﱠ،ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
َ ﺼ َﻼةُ َواﻟ ﱠﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَْﻴ
َ  اَﻟ ﱠﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَْﻴgibi dualarla
َ ،ﻚ ﻳَﺎ أَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﻨﱠﺒِ ﱡﻲ
onun üzerine Allah’ın salavat ve rahmet ü berekâtını niyaz edin. Ve selâm
vererek tekrim edin. Ve bir mânaya göre hiç incitmeyerek teslim olun,
inkıyad edin. Bu âyet gösterir ki Peygamber’e salavat getirmek farzdır.
Ancak tekrarına taarruz yoktur. Sahih olan budur ki ismi zikrolundukça
vâcib olur. Bu hususta birçok hadisler rivayet olunmuştur. Ezcümle
ِ ر ِﻏﻢ أَﻧْﻒ رﺟ ٍﻞ ذُﻛِﺮ
Aleyhissalâtü vesselâm buyurmuştur ki: “ﺼ ﱢﻞ َﻋﻠَ ﱠﻲ
ُ ْ َُ ُ َ َ
َ ُت ﻋْﻨ َﺪﻩُ ﻓـَﻠَ ْﻢ ﻳ
burnu sürtülsün o adamın ki yanında ben zikrolunmuşumdur da bana
salavat getirmemiştir.”1 Yine buyurmuştur ki: “Allah teâlâ bana iki melek
müvekkel kıldı, ben bir müslimin yanında anıldım da bana salavat
getirdi mi behemehâl o iki melek ona  ﻏﻔﺮ اﷲ ﻟﻚderler, Allah teâlâ ve sâir
melâikesi de o iki meleğe cevâben ‘âmin’ derler. Bir müslimin yanında
zikrolundum da bana salavat getirmedi mi, behemehâl o iki melek ‘Allah
sana mağfiret etmesin’ derler, Allah teâlâ ve sâir melâikesi de o iki meleğe
cevâben ‘âmin’ derler.”2 Bazıları da zikri tekerrür etse bile bir mecliste
bir kere vâcib olur demiştir. Nitekim secde âyetinde böyledir. Kezâlik
her duanın evvelinde ve âhirinde de vâcibdir. Namazda ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ
َ اَﻟﻠّ ُﻬ ﱠﻢ
َ ﺻ ﱢﻞ َﻋﻠَﻰ ُﻣ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ﱠﻚ َﺣﻤﻴ ٌﺪ َﻣﺠﻴ ٌﺪ
َ ﻴﻢ إِﻧ
َ ﺻﻠَْﻴ
َ  َو َﻋﻠَﻰ آل ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ َﻛ َﻤﺎdiye salavat
َ ﻴﻢ َو َﻋﻠَﻰ آل إﺑـَْﺮاﻫ
َ ﺖ َﻋﻠَﻰ إﺑـَْﺮاﻫ
okumak biz Hanefiyyece namazın vâcibâtından değildir, sünnettir.
İbrâhim Neha‘î’den mervîdir: “Ashâb-ı kirâm teşehhüddeki ﻚ
َ اَﻟ ﱠﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَْﻴ
ِ
ِ
ُ أَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﻨﱠﺒ ﱡﻲ َوَر ْﺣ َﻤﺔُ اﷲ َوﺑـََﺮَﻛﺎﺗُﻪile iktifâ edebilirlerdi” demiştir. Lâkin [3924] İmâm
Şâfi‘î hazretleri “namazın cevâzı için salavat şarttır, vâcibdir” demiştir.3
1
2

3

Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, II, 254; Tirmizî, Deavât, 100/3545.
Taberânî, el-Mucemü’l-kebîr, III, 89:
 »إن اﷲ وﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ﻳﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱯ«؟: ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ أرأﻳﺖ ﻗﻮل اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ: ﻗﺎﻟﻮا: ﻗﺎل، ﻋﻦ أﺑﻴﻬﺎ،ﻋﻦ أم أﻧﻴﺲ ﺑﻨﺖ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ
: ﻻ أذﻛﺮ ﻋﻨﺪ ﻋﺒﺪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻴﺼﻠﻲ ﻋﻠﻲ إﻻ ﻗﺎل ذاﻧﻚ اﳌﻠﻜﺎن، إن اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ وﻛﻞ ﰊ ﻣﻠﻜﲔ، وﻟﻮﻻ أﻧﻜﻢ ﺳﺄﻟﺘﻤﻮﱐ ﻋﻨﻪ ﻣﺎ أﺧﱪﺗﻜﻢ، إن ﻫﺬا ﳌﻦ ﻣﻜﺘﻮم:ﻗﺎل
 وﻗﺎل اﷲ وﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ﺟﻮاﺑﺎ،« »ﻻ ﻏﻔﺮ اﷲ ﻟﻚ: وﻻ ﻳﺼﻠﻲ ﻋﻠﻲ أﺣﺪ إﻻ ﻗﺎل ذاﻧﻚ اﳌﻠﻜﺎن،« »آﻣﲔ: وﻗﺎل اﷲ وﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ﺟﻮاﺑﺎ ﻟﺬﻳﻨﻚ اﳌﻠﻜﲔ،«»ﻏﻔﺮ اﷲ ﻟﻚ
.« »آﻣﲔ:ﻟﺬﻳﻨﻚ اﳌﻠﻜﲔ
Zemahşerî, el-Keşşâf, III, 558:
. وأﻣﺎ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﲪﻪ اﷲ ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺷﺮﻃﺎ، وﻫﻮ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ أﻳﻬﺎ اﻟﻨﱯ، ﺑﺎﻟﺘﺸﻬﺪ-ﻳﻌﲎ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ-  ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻜﺘﻔﻮن ﻋﻦ ذﻟﻚ:وﻋﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻨﺨﻌﻲ

Hak Dini Kur’an Dili

Ashâb sormuşlar: “yâ Resûlallah, selâm vermeyi biliyoruz, fakat salâtı
nasıl getireceğiz?” demişler, o vakit namazda okunan salavat duası tâlim
buyurulmuştur.1 Peygamberlerden mâ‘adâsına salavat tebe‘an câiz olursa
da istiklâlen mekruhtur. Çünkü örfte peygamberlerin şi‘ârıdır. Nitekim
Peygamber aziz ve celil olmakla beraber hakkında  َﻋﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞdenmez.

ِ
{اﻪﻠﻟ َ َو َر ُﺳﻮﻟ َُﻪ
ّٰ ون
َ ُﻳﻦ ﻳُ ْﺆذ
َ  }ا َّن اﻟ َّ ۪ﺬZira Allah’a ve Resûlüne ezâ edenler A “Allah’a
ezâ” tâbiri mecazdır. Allah hakkında lâyık olmayan söz söyleyen veyahut
Allah’ın râzı olmayacağı fiiller yapan veyahut Allah’ın sevdiği kullarına
ezâ eden demektir. {ُاﻪﻠﻟ
ّٰ  }ﻟ َﻌَﻨَ ُﻬ ُﻢAllah onları lânetlemiş, rahmeti sahasından
uzaklaştırmış {ِ ﺍﻻ ِٰﺧ َﺮ
ْ  } ِ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ َوdünyada da âhirette de A dünyada
mel‘unlukları hayr ve hidâyetten mahrumiyetleridir. {۪ﻴﻨﺎ
ً اﺑﺎ ُﻣﻬ
ً }وﺍ َ َﻋﺪَّ ﻟ َُﻬ ْﻢ َﻋ َﺬ
َ
2
Ve onlara mühîn yani tahkir, tezlil edici bir azab hazırlamıştır. ﻳﻦ
َ }وﺍﻟ َّ۪ﺬ
َ
ِ َون ا ْﻟﻤ ْﺆ ِﻣ ۪ﻨ َ َوﺍ ْﻟﻤ ْﺆ ِﻣﻨ
{ﺎت ﺑِﻐَ ْ ِ َﻣﺎ ا ْﻛﺘَ َﺴ ُﺒﻮﺍ
ذ
ﺆ
ﻳ
Mü’minlere
ve
mü’minelere
iktisab
ُ
ُ َ ُ ُْ
etmedikleri, yani sebebiyet vermedikleri, müstahik olmadıkları bir vechile
ezâ edenlere de A mutlak ezâ, maddî veya mânevî, kavlî veya3 fiilîden
e‘amdır.  ﺑِﻐَ ْ ِ َﻣﺎ ا ْﻛﺘَ َﺴ ُﺒﻮﺍKaydı da iktisab ve istihkāka göre had ve ta‘zîr
gibi adaletle emr bi’l-ma‘rûf ve nehy ani’l-münkerden ihtirazdır. Allah
ve Resûlü hakkında ise böyle bir istihkak mülâhazası asla vârid değildir.
Onun için Allah ve Resûlüne her ne suretle olursa olsun ezâ edenler
mutlaka mel‘un ve azâb-ı mühîne müstahik oldukları gibi, mü’minîn
ve mü’minâta da müstahik olmadıkları bir vecih ve suretle ezâ4 edenler
ِ
{ﺎﻧﺎ
ً َاﺣﺘَ َﻤﻠُﻮﺍ ُ ْﺘ
ْ  }ﻓَﻘَﺪbir bühtan yüklenmişlerdir. A [3925] İşitenin
donakalacağı şenî‘ bir yalan, çirkin bir isnad ve iftira ki sözle olan ezâda bu
ِ Hem açık bir günah,
bühtan sarih, fiilî olan ezâda5 zımnî olur. {ﻴﻨﺎ
ً ۪ﻤﺎ ُﻣﺒ
ً }وﺍ ْﺛ
َ
1

2
3
4
5

Buhârî, Enbiyâ, 12:
 أﻻ أﻫﺪي ﻟﻚ ﻫﺪﻳﺔ ﲰﻌﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:ﻗﺎل ﺣﺪﺛﲏ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﲰﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﻟﻴﻠﻰ ﻗﺎل ﻟﻘﻴﲏ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﺠﺮة ﻓﻘﺎل
 ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻛﻴﻒ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻜﻢ أﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ ﻓﺈن اﷲ ﻗﺪ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻛﻴﻒ ﻧﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ: ﺳﺄﻟﻨﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﻠﻨﺎ:ﻓﻘﻠﺖ ﺑﻠﻰ ﻓﺄﻫﺪﻫﺎ ﱄ ﻓﻘﺎل
 اﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ وﻋﻠﻰ آل ﳏﻤﺪ ﻛﻤﺎ ﺻﻠﻴﺖ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاﻫﻴﻢ وﻋﻠﻰ آل إﺑﺮاﻫﻴﻢ إﻧﻚ ﲪﻴﺪ ﳎﻴﺪ اﻟﻠﻬﻢ ﺑﺎرك ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ وﻋﻠﻰ آل ﳏﻤﺪ ﻛﻤﺎ ﺑﺎرﻛﺖ: ﻗﻮﻟﻮا:ﻗﺎل
.ﻋﻠﻰ إﺑﺮاﻫﻴﻢ وﻋﻠﻰ آل إﺑﺮاﻫﻴﻢ إﻧﻚ ﲪﻴﺪ ﳎﻴﺪ
B +“ve”.
M ve B: “ve”.
B: “cezâ”.
H +“da”.
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besbelli bir vebal A münafıklardan ve fâsıklardan birtakım çapkınlar
geceleyin kazâ-yı hâcet için çıkan kadınları tâkip eder ve cariyelere harfendâzlıkla sataşırlarmış. Kılık farkı olmadığı için bu arada bilmeyerek
veya bilmezden gelerek hür kadınlara dahi takılır ezâ verirlermiş, bundan
sonraki gibi bu âyetin de bu sebeple nâzil olduğu söylenmiştir.1 Bundan
dolayı imanlı hür kadınların kendilerine söz getirmemek, ezâ celbine
sebebiyet vermemek üzere vakar ve haysiyetle tanınmaları için tam bir
tesettür ile örtünmeleri emrolunarak buyuruluyor ki:

ِ
ِ ٓﻚ َوﻧِﺴ
ِ
ﻚ
َ ِ ﻴﻦ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ َّﻦ ِﻣ ْﻦ َﺟ َﻼﺑ۪ﻴ ِﺒﻬِ َّﻦ ۜ ٰذﻟ
َ ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟﻨ َّ ِﺒ ُّﻲ ُﻗ ْﻞ ِﻻ َْز َوﺍ ِﺟ
َ ﻴﻦ ﻳُ ْﺪ ۪ﻧ
َ ﺎء ا ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ
َ َ ﻚ َوﺑَﻨَﺎﺗ

ﻳﻦ
ّٰ ﺎن
َ ﴾ ﻟ َِﺌ ْﻦ ﻟ َْﻢ ﻳ َ ْﻨﺘَﻪِ ا ْﻟ ُﻤﻨَﺎﻓِ ُﻘ٥٩﴿ ﻴﻤﺎ
َ َاَ ْد ٰﻧٓﻰ اَ ْن ﻳُ ْﻌ َﺮ ْﻓ َﻦ ﻓَ َﻼ ﻳُ ْﺆذ َ ْﻳ َﻦ ۜ َوﻛ
ً ﻮرﺍ َر ۪ﺣ
ً اﻪﻠﻟُ ﻏَ ُﻔ
َ ﻮن َوﺍﻟ َّ۪ﺬ

ۛ ۚﻚ ۪ﻓﻴﻬَٓﺎ اِ َّﻻ ﻗَ ۪ﻠﻴﻼ
َ َ ﻚ ﺑِﻬِ ْﻢ ﺛُﻢَّ َﻻ ﻳُ َﺠﺎوِ ُروﻧ
َ َّ ﻮن ﻓِﻲ ا ْﻟ َﻤ ۪ﺪﻳﻨَﺔِ ﻟ َُﻨ ْﻐﺮِ َﻨ
َ ض َوﺍ ْﻟ ُﻤ ْﺮ ِﺟ ُﻔ
ً
ٌ ۪ﻓﻲ ُﻗﻠُﻮﺑِﻬِ ْﻢ َﻣ َﺮ
ِ ِ ّٰ َ ﴾ ﺳﻨَّﺔ٦١﴿ ﴾ ﻣ ْﻠﻌﻮ ۪ﻧﻴﻦ ۚ ۛ اَﻳﻦ ﻣﺎ ﺛُ ِﻘ ُﻔٓﻮﺍ اُ ِﺧ ُﺬوﺍ و ُﻗ ِﺘﻠُﻮﺍ ﺗ َ ْﻘ ۪ﺘﻴﻼ٦٠﴿
ﻳﻦ َﺧﻠ َ ْﻮﺍ ِﻣ ْﻦ
َ اﻪﻠﻟ ﻓﻲ اﻟ َّ ۪ﺬ
َ َ ْ َ ُ َ
ً
ّ َ
ُ

ِ ّٰ ﻚ اﻟﻨَّﺎس ﻋ ِﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔِ ۜ ُﻗ ْﻞ اِﻧَّﻤﺎ ِﻋ ْﻠﻤﻬﺎ ِﻋﻨ َﺪ
ِ ّٰ ِﻗَﺒ ُﻞۚ وﻟ َﻦ ﺗ َ ِﺠ َﺪ ﻟِﺴﻨَّﺔ
َ ُ﴾ ﻳ َ ْﺴٔـَﻠ٦٢﴿ ﻳﻼ
ْ َُ
َ
َ َّ
َ ُ
ْ َ ْ
ً اﻪﻠﻟ ﺗ َ ْﺒ ۪ﺪ
ۜ اﻪﻠﻟ
ُ
ِ
﴾٦٤﴿ ۙ ﻴﺮﺍ
َ َو َﻣﺎ ﻳُ ْﺪ ۪ر
ّٰ ﴾ اِ َّن٦٣﴿ ﺒﺎ
ً اﻪﻠﻟ َ ﻟ َﻌَ َﻦ ا ْﻟﻜَﺎﻓ ۪ﺮ َﻦ َوﺍ َ َﻋﺪَّ ﻟ َُﻬ ْﻢ َﺳ ۪ﻌ
ً ﻮن ﻗَ ۪ﺮ
ُ ُﺎﻋﺔ َ ﺗَﻜ
َ اﻟﺴ
َّ ﻚ ﻟ َﻌَ َّﻞ

ِ
ﻮن
ۚ ً ﻴﺎ َو َﻻ ﻧ َ ۪ﺼ
ۚ ً َ ﻳﻦ ۪ﻓﻴﻬَٓﺎ اَﺑ
ًّ ِ ون َوﻟ
َ ُﻮﻫ ُﻬ ْﻢ ﻓِﻲ اﻟﻨَّﺎرِ ﻳ َ ُﻘﻮﻟ
َ ﺪا َﻻ ﻳ َ ِﺠ ُﺪ
َ َﺧﺎﻟ ۪ﺪ
ُ َّﺐ ُو ُﺟ
ُ ﴾ ﻳ َ ْﻮمَ ﺗُ َﻘﻠ٦٥﴿ ﻴﺮﺍ
َ اﻪﻠﻟ َ َوﺍَﻃ َْﻌﻨَﺎ اﻟﺮَّ ُﺳ
﴾ َوﻗَﺎﻟُﻮﺍ َرﺑَّﻨَ ٓﺎ اِﻧَّٓﺎ اَﻃ َْﻌﻨَﺎ َﺳﺎدَﺗَﻨَﺎ َوﻛُـﺒَ َﺮٓﺍءَﻧَﺎ٦٦﴿ ﻮﻻ
ّٰ ﻳَﺎ ﻟ َْﻴﺘَﻨَ ٓﺎ اَﻃ َْﻌﻨَﺎ
ِ ﴾ َرﺑَّﻨَ ٓﺎ ٰاﺗِﻬِ ْﻢ ِﺿ ْﻌﻔَ ْﻴ ِﻦ ِﻣ َﻦ ا ْﻟﻌَ َﺬ٦٧﴿ ﻴﻼ
﴾٦٨﴿ ﻴﺮﺍ
۟ ً ۪ﻨﺎ ﻛَﺒ
َ ۪اﻟﺴﺒ
َ ﻓَﺎ
ً اب َوﺍ ْﻟﻌَ ْﻨ ُﻬ ْﻢ ﻟ َْﻌ
َّ َﺿﻠ ُّﻮﻧَﺎ

[3926] Meâl-i Şerîfi
Ey O Peygamber! Zevcelerine ve kızlarına ve mü’minlerin kadınlarına
hep söyle: Cilbablarından üzerlerini sıkı örtsünler. Bu onların
tanınmalarına, tanınıp da ezâ edilmemelerine en elverişli olandır.2
1

2

Ferrâ’, Meâni’l-Kur’ân, II, 349; Sa lebî, el-Keşf ve’l-beyân, XXI, 560-561:
 وﻛﺎﻧﺖ اﳌﺮأة ﻣﻦ ﻧﺴﺎء اﳌﺴﻠﻤﲔ. ﻓﻜﺎن اﳌﺴﻠﻤﻮ َن ِﰲ اﻷﺧﺒﻴﺔ َﱂْ ﻳـَْﺒﻨﻮا وﱂ ﻳﺴﺘﻘﺮوا، وﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﺒﻌﻮن اﻹﻣﺎء ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﻓﻴﻔﺠﺮو َن ِ ّﻦ،ﻧﺰﻟﺖ ِﰲ أﻫﻞ اﻟﻔﺴﻖ واﻟﻔﺠﻮر
. ﻓﻴﺬﻫﺐ، ﻓﺘﺼﻴﺢ ﺑِِﻪ،اﻟﻔﺠﺎر ﻳُﺮى أ ﺎ َأﻣﺔ
ّ  ﻓﻴﻌﺮض َﳍَﺎ ﺑﻌﺾ،ﺗﺘﱪّز ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ
H ve F: “Bu onların tanınmalarına, binâen aleyh ezâ edilmemelerine en elverişli olandır”.

Hak Dini Kur’an Dili

Bununla beraber Allah bir Gafûr Rahîm bulunuyor (59). Celâlim hakkı
için eğer vazgeçmezlerse o münafıklar, kalblerinde1 maraz bulunanlar
ve şehirde erâcîf neşr eden, tahrîkât yapanlar, mutlak ve muhakkak
seni kendilerine musallat kılarız, sonra orada civarına pek az
yanaşabilirler. (60). Melʿun melʿun2: Nerede ele geçirilirlerse tutulurlar
ve öldürülürler de öldürülürler (61). Allah’ın bundan evvel geçenler
hakkındaki kanunu ki Allah’ın kanununu tebdîle çare bulamazsın (62).
O nâs sana Sâʿat’ten soruyor, de ki: Onun ilmi Allah’ın nezdindedir ve
ne bilirsin belki o Sâʿat yakında olur. (63). Şu muhakkak ki [3927] Allah
kâfirleri lânetlemiş ve onlara bir çılgın ateş hazırlamıştır (64). Onda
muhalled kalırlar ve ne bir velî bulabilirler ne de3 bir nasîr (65). O gün
yüzleri ateşte çevrilirken “ah” derler, “ah ne olurdu bizler Allah’a itaat
edeydik, (66) Peygamber’e itaat edeydik. 4 Yâ rabbenâ” demektedirler,
“doğrusu bizler beylerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yanlış
yola götürdüler (67). Yâ rabbenâ, onlara azâbın iki katlısını5 ver ve
kendilerini büyük bir lânet ile lânetle” (68).
ِ ٓ ِ ﻚ َو
{َ ﺎء ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ۪ﻨ
َ ِ ﻚ َوﺑَﻨَﺎﺗ
َ  }ﻳَٓﺎ اَ ُّ َﺎ اﻟﻨ َّ ِ ُّ ُﻗ ْﻞ ِﻻ َْز َوﺍ ِﺟEy O Peygamber,
َ
zevcelerine de, kızlarına da, bütün mü’minlerin kadınlarına da söyle.
A Görülüyor ki burada yalnız Peygamber’in zevcelerine ve kızlarına
ِ
değil, Sûre-i Nûr’daki ﻳﻦ ز۪ﻳﻨَﺘَ ُﻬ َّﻦ
َ [ َو ْﻟﻴَ ْﻀﺮِ ْﺑ َﻦ ﺑ ِ ُﺨ ُﻤﺮِﻫ َّﻦ َﻋ ٰ ُﺟ ُﻴﻮ ِ ِ َّﻦ ۖ َو َﻻ ﻳُ ْﺒ ۪ﺪ24/31]

âyeti gibi nisâ-i mü’minîne dahi teşmil edilmiştir. Bununla beraber
nisâ-i mü’minînde asıl hürriyet olduğu için bundan murad hür kadınlar
olduğu beyan edilmiştir. Arabda tesettür âdet değil idi. Câhiliyede
kadına hürmet yoktu, eski câhiliye kadınlarında erkeklerin nazar-ı
dikkatlerini celbedecek vechile göz belerterek açık saçık çıkan, teberrüc
eden, mübtezel olanlar bulunurdu. Bundan dolayı kız evlâtlarını diri
1
2
3
4
5

B +“bir”.
H ve F -“mel un”.
H ve F -“de”.
H ve F -“mel un”.
B: “katını”.
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diri gömenler olmuştu. İslâm ise kadının şânını iffet ve ismetle, vakar ve
haysiyetle yükseltiyordu.

ِ ِ
ِ َ ﻟ ِ ْﻠﻤ ْﺆ ِﻣﻨ1و ُﻗ ْﻞ
Sûre-i Nûr âyetleri ﻀﻮﺍ ِﻣ ْﻦ اَ ْﺑ َﺼﺎرِﻫِ ْﻢ
ُّ ﻴﻦ ﻳ َ ُﻐ
َ [ ُﻗ ْﻞ ﻟ ْﻠ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ24/30] ve ﺎت
َ
ُ
ِ[ ﻳﻐﻀﻀﻦ ِﻣﻦ اَﺑﺼﺎرِﻫ َّﻦ24/31] mü’minîn ve mü’minâtın yekdiğerine göz
َ ْ ْ َ ْ ُ َْ
belertmeyip nazarlarını kısarak, edeb ü iffetlerini muhafaza etmeyi
öğreterek terbiyelerini yükseltmiş olduğu gibi, burada da imanlı
hür kadınların hiçbir vechile ezâya mâruz kalmamalarını teyid için
buyuruluyor ki:
{ﻴﻦ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ َّﻦ ِﻣ ْﻦ َﺟ َﻼﺑ۪ﻴ ِﺒﻬِ َّﻦ
َ  }ﻳُ ْﺪ ۪ﻧCilbablarından üzerlerini sıkı örtsünler.

“Cilbâb” baştan aşağı örten çarşaf, ferace, car gibi dış [3928]
kisvesinin adıdır.  اﻟﻤﻠﺤﻔﺔ، ﻛﻞ ﺛﻮب ﺗﻠﺒﺴﻪ اﻟﻤﺮأة ﻓﻮق ﺛﻴﺎﺑﻬﺎ،اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺮ ﻣﻦ ﻓﻮق إﻟﻰ أﺳﻔﻞ
 ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﺴﺎء أو ﻏﻴﺮﻩ، واﻟﻤﻘﻨﻌﺔÇarşaf ve peçe.
“İdnâ” yaklaştırmak demek ise de,  َﻋﻠٰﻰile sılalanması tazmin suretiyle
sarkıtmak mânasını da ifade ettiğinden, üzerinden sıkı örtmek demek olur.
“Cilbabdan örtmek” tâbirinde de iki vecih vardır: Birisi cilbablarından
birisiyle bütün bedenini sıkıca örtmek, birisi de bir cilbâbın bir tarafıyla
başından yüzünü örtmek demek olur. Bu beyanda da iki suret vardır.
Birisi kaşlarına kadar başını örttükten sonra büküp yüzünü de örtmek
ve yalnız tek bir gözünü açık bırakmak,2 ikincisi de alnının üzerinden
sıkıca sardıktan sonra burnunun üzerinden dolayıp gözlerinin ikisi
de açık kalsa bile yüzün kısm-ı a‘zamını ve göğsü tamamen örtmüş
bulunmaktır.3 Rivayet olunduğu üzere Ümmü Seleme radıyallahu anhâ
demiştir ki: “ ﻴﻦ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ َّﻦ ِﻣ ْﻦ َﺟ َﻼﺑ۪ﻴ ِﺒﻬِ َّﻦ
َ  ﻳُ ْﺪ ۪ﻧnâzil olduğu vakit ensar kadınları
üzerlerine siyah kisâlar giyerek öyle bir sekînet ile çıkmışlardı ki başları
üzerinde kuşlar varmış gibi.”4
1
2
3
4

B: “”ﻗﻞ.
Bizler yetiştiğimiz zaman memleketlerimizde vâlidelerimizin tesettür tarzı bu idi [Müellifin notu].
Bin üç yüz onda İstanbul’a geldiğim zaman İstanbul hanımlarının bir peçe ilâve edilmek ve elde açık bir
şemsiye bulunmak şartıyla tesettür tarzları da bu idi [Müellifin notu].
Tefsîru Abdirrezzâk, III, 52; Ebû Dâvûd, Libâs, 33:
 ﳌﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ »ﻳﺪﻧﲔ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻣﻦ ﺟﻼﺑﻴﺒﻬﻦ« ﺧﺮج ﻧﺴﺎء اﻷﻧﺼﺎر ﻛﺄن ﻋﻠﻰ رءوﺳﻬﻦ اﻟﻐﺮﺑﺎن: زوج اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎﻟﺖ، ﻋﻦ أم ﺳﻠﻤﺔ
.«ﻣﻦ اﻟﺴﻜﻴﻨﺔ وﻋﻠﻴﻬﻦ أﻛﺴﻴﺔ ﺳﻮد ﻳﻠﺒﺴﻨﻬﺎ
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Hazret-i Âişe radıyallahu anhâ’dan da1 mervîdir, demiştir ki: “Ensar
kadınlarına Allah rahmet etsin. İşbu ﻚ
َ ِ ﻚ َوﺑَﻨَﺎﺗ
َ  ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟﻨ َّ ِﺒ ُّﻲ ُﻗ ْﻞ ِﻻ َْز َوﺍ ِﺟâyeti
nâzil olduğu zaman mırtlarını2 yardılar, onunla başlarını sardılar da
Resûlullah’ın arkasında öyle namaz kıldılar ki sanki başlarında kargalar
varmış gibi.”3 {ﻚ
َ ِ  } ٰذﻟBu A tesettür { }اَ ْد ٰﻧٓﻰ اَ ْن ﻳُ ْﻌ َﺮ ْﻓ َﻦonların tanınmalarına
A mebzul cariyelerden, âdî kadınlardan vakar ve heybetle seçilerek
hürmet edilmelerine { }ﻓَ َﻼ ﻳُ ْﺆذ َ ْﻳ َﻦve binâen‘aleyh incitilmemelerine elverişli
olan surettir. A Gerçi [3929] ezâyı kendilerine davet edecek olan içi
bozukları örtü zabtediverecek değildir. Lâkin imanlı temiz kadınların
kirli nazarlardan sadeflerinde meknun inciler gibi mahfuz kalmalarına
en lâyık olan suret de budur. Asıl o vakittir ki onlara ezâ edecek
olanların açık bir vebal ve bühtan yüklenmiş oldukları tebeyyün eder.
Ve binâen‘aleyh bundan evvelki ve sonraki âyetlerin hükümlerine dâhil
olacakları anlaşılır.
{ﻴﻤﺎ
ّٰ ﺎن
َ َ}وﻛ
ً ﻮرﺍ َر ۪ﺣ
ً اﻪﻠﻟُ ﻏَ ُﻔ
َ Bununla beraber Allah Gafûr Rahîm bulunuyor.
A Burada bu tezyil çok mânalıdır. Bu bize şu mânaları ilham4 eder:
1. Allah’ın mağfireti çoktur, bugüne kadar geçmiş olan açıklıklara mağfiret
buyurur, o kusurları örter; rahmeti de çoktur, bundan böyle emrini
tutanları rahmetiyle çok bekâm eder. 2. Allah Gafûr Rahîm olduğu içindir
ki kadınlara ezâ edilmesine râzı olmaz ve onun için örtülmelerini emreder.
3. Tesettür emrolunduğundan dolayı da kadınlar bir tazyîke mâruz
bırakılmasın, ifrâta gidilmesin, çünkü Allah Gafûr Rahîm’dir. Bu emri
onların aleyhine değil, lehine olarak vermiştir demek de olabilir. O Gafûr
Rahîm olan Allah bu emri verdikten sonra emn ü âsâyişi, ahlâk ve huzûru
ihlâl ve ifsad edenlere karşı celâl ve azametle buyuruluyor ki: ِ}ﻟ َِﺌ ْﻦ ﻟ َْﻢ ﻳ َ ْﻨﺘَﻪ
{ﻮن
َ  ا ْﻟ ُﻤﻨَﺎﻓِ ُﻘCelâlim hakkı için söylerim ki eğer vazgeçmezlerse o münafıklar
1
2
3

4

B -“da”.
“Mırt” Arab kadınlarının tutundukları bir nevi yün futa [Müellifin notu].
Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XI, 264. Krş. Buhârî, Tefsîr, 24; Ebû Dâvûd, Libâs, 33; İbn Ebî Hâtim, Tefsîr,
VIII, 2575:
ِ
 ﺷﻘﻘﻦ ﻣﺮوﻃﻬﻦ ﻓﺎﻋﺘﺠﺮن ﺎ،ﻚ« اﻵﻳﺔ
َ ِﻚ َوﺑَﻨﺎﺗ
َ ﱠﱯ ﻗُ ْﻞ ِﻷ َْزواﺟ
 رﺣﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻧﺴﺎء اﻷﻧﺼﺎر ﳌﺎ ﻧﺰﻟﺖ »ﻳﺎ أَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﻨِ ﱡ:وأﺧﺮج اﺑﻦ ﻣﺮدوﻳﻪ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻗﺎﻟﺖ
.ﻓﺼﻠﲔ ﺧﻠﻒ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻛﺄﳕﺎ ﻋﻠﻰ رؤوﺳﻬﻦ اﻟﻐﺮﺑﺎن
B: “îhâm”.
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A münafıklıktan ve onun ezâyı mûcib olan ahkâm ve ahlâkından ﻳﻦ
َ }وﺍﻟ َّ۪ﺬ
َ
۪
ِ
ِ
{ض
ﺮ
ﻣ
ﻢ
ﻬ
ﺑ
ﻮ
ﻠ
ﻗ
ﻲ
ﻓ
ve
o
kalblerinde
maraz
bulunanlar
A
henüz
İslâm
terbiyesini
ُ
ُ
ٌ ََ ْ
tam almamış, fısk u fücûra meylederek mü’minîn ve mü’minâta ezâ eden1
ahlâksızlar {ِﻮن ﻓِﻲ ا ْﻟﻤَ ۪ﺪﻳﻨَﺔ
َ }وﺍ ْﻟ ُﻤ ْﺮ ِﺟ ُﻔ
َ ve şehirde erâcîf neşredenler.

“İrcâf”2 aslında zelzele mânasına olan “recfe”den me’huz olarak
ortalığı sarsacak tahrîkât yapmak demektir ki [3930] fiilî de olur kavlî
de. Bundan dolayı yalan yanlış uydurma havâdisler neşretmeye “ircâf ”
denildiği gibi, o yoldaki yalanlara da “erâcîf ” denilir. Bunu yapanlar
içinde münafıklar dahi3 varsa da ayrıca zikrolunması daha başkalarını
da göstermiş oluyor ki Medine ve civarındaki Yahudîlerdi. Bütün
bunlar akıllarını başlarına alıp bu fena huylardan tevbekâr olarak bu
yaptıklarından vazgeçmezlerse {ﻚ ﺑِﻬِ ْﻢ
َ َّ  }ﻟ َُﻨ ْﻐﺮِ َﻨazamet-i şânımla mutlak ve
muhakkak seni onlara iğrâ ederim A musallat kılar, saldırtırım; katillerine,
ِ ِ ّٰ َ  إﻟﺦ{ }ﺳﻨَّﺔ...ﻚ
teb‘îdlerine teşvik ve sevkederim ﻳﻦ
َ َ }ﺛُﻢَّ َﻻ ﻳُ َﺠﺎوِ ُروﻧ
َ اﻪﻠﻟ ﻓﻲ اﻟ َّ۪ﺬ
ُ
{ َﺧﻠ َ ْﻮﺍ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞAllah’ın bundan evvelkiler hakkındaki sünneti vechile, yani
âdet etmiş olduğu kanun4 muktezâsınca. Çünkü bir memlekette, bir
arzda fitne ve fesada sa‘y edenler öteden beri her millette katl ü teb‘îd ile
ِ ّٰ ِ }وﻟ َﻦ ﺗ َ ِﺠ َﺪ ﻟِﺴﻨَّﺔSen de Allah’ın o sünnetine,
cezâlandırılagelmiştir. {ﻳﻼ
ْ َ
ً اﻪﻠﻟ ﺗ َ ْﺒ ۪ﺪ
ُ
kanununa bir tebdil bulamazsın A yani geçmiş ümmetlerdeki birtakım
ahkâm ve kavânîni nesh eden din-i İslâm öyle muzır ve müfsid olanları
def‘ ü tenkil etmek kanununu nesih ve tebdil etmek için gelmemiştir.
Çünkü Allah, müfsidleri sevmez ve Müslümanlık fesâdı çoğaltmak için
değil, salâhı çoğaltmak içindir.
{ِﺎﻋﺔ
َ ُ  }ﻳ َ ْﺴٔـَﻠNâs sana Sâ‘at’ten soruyorlar A Kur’ân’ın
َ اﻟﺴ
َّ ﺎس َﻋ ِﻦ
ُ َّ ﻚ اﻟﻨ
tehdid ve inzârı vâki‘ oldukça müşrikler istihzâ yollu isti‘câl suretiyle,
münafıklık ve5 mûziblik için, Yahudîler de imtihan için kıyametin ne
vakit olacağını sorar dururlardı. { إﻟﺦ...} ُﻗ ْﻞ
1
2
3
4
5

H: “veren”.
B: “Erâcîf ”.
H ve F: “da”.
H: “kanunu”.
H -“ve”.
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Şimdi Peygamber’e olan bu hitabdan sonra yine mü’minlere nidâ ile
buyuruluyor ki:
[3931]

ِاﻪﻠﻟ
ّٰ ﺎن ِﻋ ْﻨ َﺪ
ّٰ ﻮﺳﻰ ﻓَﺒَﺮَّﺍ َ ُه
َ َاﻪﻠﻟُ ِﻣﻤَّﺎ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ۜ َوﻛ
َ ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ َﻻ ﺗَﻜُﻮﻧُﻮﺍ ﻛَﺎﻟ َّ ۪ﺬ
َ ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟ َّ۪ﺬ
ٰ ﻳﻦ ٰاذ َ ْوﺍ ُﻣ
ﻜ ْﻢ
ُ َ ﻜ ْﻢ اَ ْﻋ َﻤﺎﻟ
ُ َ ﴾ ﻳُ ْﺼﻠِ ْﺢ ﻟ٧٠﴿ ۙ ﻳﺪا
ّٰ ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ اﺗ َّ ُﻘﻮﺍ
ً َ۪وﺟ
ً اﻪﻠﻟ َ َو ُﻗﻮﻟُﻮﺍ ﻗَ ْﻮ ًﻻ َﺳ ۪ﺪ
َ ﴾ ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟ َّ ۪ﺬ٦٩﴿ ﻴﻬﺎ
ِ
ْ ﺿﻨَﺎ
َ اﻻ ََﻣﺎﻧَﺔ
ّٰ َو َ ْﻐ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻜُ ْﻢ ذُﻧُﻮﺑَﻜُ ْﻢ ۜ َو َﻣ ْﻦ ﻳُ ِﻄـ ِﻊ
ْ ﴾ اﻧَّﺎ َﻋ َﺮ٧١﴿ ﻴﻤﺎ
ً ﺎز ﻓَ ْﻮ ًزا َﻋ ۪ﻈ
َ َاﻪﻠﻟ َ َو َر ُﺳﻮﻟ َُﻪ ﻓَ َﻘ ْﺪ ﻓ
ِ َﻋﻠَﻰ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
ِ ﺍﻻ َْر
ﺎن ۜ اِﻧ َّ ُﻪ
ْ ض َوﺍ ْﻟ ِﺠﺒَﺎ ِل ﻓَﺎ َﺑ َ ْﻴ َﻦ اَ ْن ﻳ َ ْﺤ ِﻤ ْﻠﻨَﻬَﺎ َوﺍ َ ْﺷ َﻔ ْﻘ َﻦ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ َو َﺣ َﻤﻠَﻬَﺎ
ْ ﺍت َو
ُ اﻻِ ْﻧ َﺴ
َّ
ِ
ِ َﻴﻦ َوﺍ ْﻟﻤ ْﺸﺮِﻛ
ِ ﻴﻦ َوﺍ ْﻟﻤﻨَﺎﻓِ َﻘ
ِ ِ
ﺎت
ً ﻮﻣﺎ َﺟ ُﻬ
ّٰ ب
َ َﻛ
ً ُﺎن ﻇَﻠ
َ ﺎت َوﺍ ْﻟ ُﻤ ْﺸﺮِ ۪ﻛ
َ اﻪﻠﻟُ ا ْﻟ ُﻤﻨَﺎﻓ ۪ﻘ
ُ
ُ
َ ﴾ ﻟ ُﻴﻌَ ّﺬ٧٢﴿ ۙ ﻮﻻ
ِ
ِ ِ
﴾٧٣﴿ ﻴﻤﺎ
ّٰ ﺎن
ّٰ ﻮب
َ َﺎت َوﻛ
ً ﻮرﺍ َر ۪ﺣ
ً اﻪﻠﻟُ ﻏَ ُﻔ
َ اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَﻰ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ
ۜ َﻴﻦ َوﺍ ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣﻨ
َ َو َ ُﺘ
Meâl-i Şerîfi
Ey o bütün iman edenler! Sizler o Mûsâ’ya ezâ edenler gibi olmayın,
ezâ ettiler de Allah onu onların dediklerinden tebri’e etti, temize
çıkardı. O, Allah yanında yüzlü idi (69). Ey o bütün iman edenler!
Allah’tan korkun ve sağlam söz söyleyin (70) ki işinizi yoluna koysun
ve günahlarınıza mağfiret buyursun. Her kim de1 Allah’a ve Resûlüne
itaat ederse o hakikaten [3932] büyük murâda ermiştir (71). Evet, Biz
o emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik, onlar onu yüklenmeye
yanaşmadılar, ondan korktular da onu insan yüklendi. O cidden çok
zâlim, çok câhil bulunuyor (72). Çünkü Allah münâfıkīn ü münâfıkāta
ve müşrikîn ü müşrikâta azab edecek, mü’minîn ü mü’minâta da Allah
tevbe ile nazar buyuracak ve Allah Gafûr Rahîm bulunuyor2 (73).
َ Mûsâ’ya îzâ edenler gibi olmayın. A Bu
{ ٰ ﻳﻦ ٰاذ َ ْوﺍ ُﻣﻮ
ُ َ }ﻻ ﺗ
َ ﻜﻮﻧُﻮﺍ ﻛَﺎﻟ َّ ۪ﺬ
âyet de Resûlullah’ın Zeyneb’i tezevvücünden dolayı edilen lakırdılar
1
2

H ve F -“de”.
H ve F: “Çünkü Allah münâfıkīne, münâfıkāta ve müşrikîne, müşrikâta azab edecek, mü’minîn ü
mü’minâta da Allah tevbe ile nazar buyuracak, Allah Gafûr Rahîm bulunuyor”.
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üzerine,1 bir rivayette de ifk meselesi üzerine nâzil olmuş deniliyor.2
Mûsâ’ya edilen bu îzâ hakkında da müte‘addid rivayetler söylenmiştir.
1. Hazret-i Mûsâ çok edebli3 bir zat olduğu için pek sıkı örtünüp bedenini
kimseye göstermediğinden dolayı Benî İsrâil’den birtakım kimseler “bu
neye bu kadar örtünüyor? Mutlaka bedeninde bir ayıp veya bir âfet var”
diye lakırdı etmişler, sonra da bir gün bir tenhâda elbisesini bir taşın
üzerine koymuş yıkanırken min-tarafillah taşın yuvarlanmasıyla asâsını
kapıp onu tâkip ederken hayli bir kalabalık rast gelip kendisini Allah’ın
yarattığı en güzel bir beden ile görüvermişler.4 2. Biraderi Hârûn’u
öldürdü demişler5 3. Hâşâ zinaya nisbet etmek istemişler: Kārûn
bağyettiği zaman sürtük bir kadına birçok mal vererek Hazret-i Mûsâ’ya
nefsiyle isnadda bulunmak üzere teşvik ve sevketmiş, fakat sonunda
kadın Kārûn ile aralarında geçen macerayı ikrar edivermiştir.6 ُاﻪﻠﻟ
ّٰ }ﻓَ َ َّﺍ َ ُه
{ ِﻣﻤَّﺎ ﻗَﺎﻟُﻮﺍKi Allah onu onların dediklerinden tebri’e buyurdu, temize
çıkardı A onu lekelemek isterlerken Allah kendilerini rezîl ü rüsvay etti.
7
ِ ّٰ ﺎن ِﻋﻨ َﺪ
{ﻴﻬﺎ
ْ َ َ}وﻛ
ً ۪اﻪﻠﻟ َوﺟ
َ Ve o, Allah indinde vecîh idi, yahut vecîh oldu.
[3933] “Vecîh” vecâhetli, haysiyet ve mevki sâhibi, şerefli, sevgili,
tam Türkçesiyle “yüzlü” idi. Onun için duasını kabul ediverdi de
1
2
3
4

5

6
7

Zemahşerî, el-Keşşâf, III, 563; Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XI, 268:
. وﻣﺎ ﲰﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺎﻟﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس، ﻧﺰﻟﺖ ﰲ ﺷﺄن زﻳﺪ وزﻳﻨﺐ:ﻗﻴﻞ
Bk. Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, VIII, 503.
H ve F: “hayâlı”.
Buhârî, Enbiyâ, 29; Müslim, Fedâil, 156:
 ﻓﺂذاﻩ ﻣﻦ آذاﻩ، ﻻ ﻳﺮى ﻣﻦ ﺟﻠﺪﻩ ﺷﻲء اﺳﺘﺤﻴﺎء ﻣﻨﻪ، إن ﻣﻮﺳﻰ ﻛﺎن رﺟﻼ ﺣﻴﻴﺎ ﺳﺘﲑا: ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
 ﻓﻮﺿﻊ ﺛﻴﺎﺑﻪ، ﻓﺨﻼ ﻳﻮﻣﺎ وﺣﺪﻩ، وإن اﷲ أراد أن ﻳﱪﺋﻪ ﳑﺎ ﻗﺎﻟﻮا ﳌﻮﺳﻰ، وإﻣﺎ آﻓﺔ، إﻣﺎ ﺑﺮص وإﻣﺎ أدرة: إﻻ ﻣﻦ ﻋﻴﺐ ﲜﻠﺪﻩ، ﻣﺎ ﻳﺴﺘﱰ ﻫﺬا اﻟﺘﺴﱰ: ﻓﻘﺎﻟﻮا،ﻣﻦ ﺑﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
 ﺣﱴ اﻧﺘﻬﻰ، ﺛﻮﰊ ﺣﺠﺮ، ﺛﻮﰊ ﺣﺠﺮ: ﻓﺠﻌﻞ ﻳﻘﻮل، ﻓﺄﺧﺬ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﺼﺎﻩ وﻃﻠﺐ اﳊﺠﺮ، وإن اﳊﺠﺮ ﻋﺪا ﺑﺜﻮﺑﻪ، ﻓﻠﻤﺎ ﻓﺮغ أﻗﺒﻞ إﱃ ﺛﻴﺎﺑﻪ ﻟﻴﺄﺧﺬﻫﺎ، ﰒ اﻏﺘﺴﻞ،ﻋﻠﻰ اﳊﺠﺮ
 ﻓﻮاﷲ إن ﺑﺎﳊﺠﺮ ﻟﻨﺪﺑﺎ ﻣﻦ أﺛﺮ، وﻃﻔﻖ ﺑﺎﳊﺠﺮ ﺿﺮﺑﺎ ﺑﻌﺼﺎﻩ، ﻓﺄﺧﺬ ﺛﻮﺑﻪ ﻓﻠﺒﺴﻪ، وﻗﺎم اﳊﺠﺮ، وأﺑﺮأﻩ ﳑﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮن، ﻓﺮأوﻩ ﻋﺮﻳﺎﻧﺎ أﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ اﷲ،إﱃ ﻣﻸ ﻣﻦ ﺑﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
.« »ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻻ ﺗﻜﻮﻧﻮا ﻛﺎﻟﺬﻳﻦ آذوا ﻣﻮﺳﻰ ﻓﱪأﻩ اﷲ ﳑﺎ ﻗﺎﻟﻮا وﻛﺎن ﻋﻨﺪ اﷲ وﺟﻴﻬﺎ: ﻓﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ، ﺛﻼﺛﺎ أو أرﺑﻌﺎ أو ﲬﺴﺎ،ﺿﺮﺑﻪ
Taberî, Câmiu’l-beyân, XX, 335:
ِﱠ
 ﻓﻤﺎت ﻫﺎرون ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺑﻨﻮ، ﺻﻌﺪ ﻣﻮﺳﻰ وﻫﺎرون اﳉﺒﻞ: ﻗﺎل،ﻮﺳﻰ…« اﻵﻳﺔ
َ ﻳﻦ آ َذ ْوا ُﻣ
َ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﰲ ﻗﻮل اﷲ »ﻻ ﺗَ ُﻜﻮﻧُﻮا َﻛﺎﻟﺬ
 ﺣﱴ، وﺗﻜﻠﻤﺖ اﳌﻼﺋﻜﺔ ﲟﻮﺗﻪ، ﻓﺄﻣﺮ اﷲ اﳌﻼﺋﻜﺔ ﻓﺤﻤﻠﺘﻪ ﺣﱴ ﻣﺮوا ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﻓﺂذوﻩ ﺑﺬﻟﻚ، أﻧﺖ ﻗﺘﻠﺘﻪ وﻛﺎن أﺷﺪ ﺣﺒﺎ ﻟﻨﺎ ﻣﻨﻚ وأﻟﲔ ﻟﻨﺎ ﻣﻨﻚ:إﺳﺮاﺋﻴﻞ
. ﻓﻠﻢ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﱪﻩ أﺣﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ اﷲ إﻻ اﻟﺮﺧﻢ؛ ﻓﺠﻌﻠﻪ اﷲ أﺻﻢ أﺑﻜﻢ، ﻓﱪأﻩ اﷲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﻮا ﺑﻪ ﻓﺪﻓﻨﻮﻩ،ﻋﺮف ﺑﻨﻮ إﺳﺮاﺋﻴﻞ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻣﺎت
Begavî, Meâlimü’t-Tenzîl, VI, 379; Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXV, 186:
. وأﻫﻠﻚ ﻗﺎرون، ﻫﻮ أن ﻗﺎرون اﺳﺘﺄﺟﺮ ﻣﻮﻣﺴﺔ ﻟﺘﻘﺬف ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ رأس اﳌﻺ ﻓﻌﺼﻤﻬﺎ اﷲ وﺑﺮأ ﻣﻮﺳﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ:وﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
B: “Allah’ın”.
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düşmanlarını makhur eyledi, yahut daha yüzlü oldu, daha ziyade şeref
ü şânı arttı. Muhammed ise Resûlullah ve Hâtemü’n-nebiyyîn olduğu
ve Allah ve melâikesi hep ona salavat getirmekte bulunduğu için Allah
indinde daha vecîh, daha sevgilidir. Onun için1 gerek Zeyneb meselesi
ve gerek diğer herhangi bir hususta onu incitecek sözler söyleyenler,
erâcîf neşredenler kendilerine yazık etmiş olurlar.
{َ اﻪﻠﻟ
ّٰ ﻳﻦ ٰا َﻣﻨُﻮﺍ اﺗ َّ ُﻘﻮﺍ
َ  }ﻳَٓﺎ اَ ُّ َﺎ اﻟ َّ ۪ﺬEy o bütün iman edenler! Allah’tan korkun,
takvâlı olun A imana yaraşmaz şeylerden korunun {ﻳﺪا
ً }و ُﻗﻮﻟُﻮﺍ ﻗَ ْﻮ ًﻻ َﺳ ۪ﺪ
َ ve
sağlam doğru söz söyleyin A hangi hususta olursa olsun bir söz söylediğiniz
zaman hak ve savab hedefine müteveccih sağlam söz söyleyin, sonunda
yalan çıkacak, söyleyenlerini küçük düşürecek çürük sözler söylemeyin,
o erâcîf ile meşgul olanlara benzemeyin { }ﻳُ ْﺼﻠِ ْﺢ ﻟَﻜُ ْﻢ اَ ْﻋ َﻤﺎﻟَﻜُ ْﻢki Allah size
amellerinizi düzeltiversin, işlerinizi yoluna koyuversin. A Çünkü bir
cemiyetin sözü ne kadar sağlam olursa işleri de o nisbette düzgün olur.
Sözü sağlam olanın özü de sağlam olur. Özü sağlam olanın işi de sağlam
olur. {}و َ ْﻐ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻜُ ْﻢ ذُﻧُﻮﺑَﻜُ ْﻢ
َ Ve günahlarınızı mağfiretiyle örtüversin A zira
hâlleri salâh kesbedenlerin günahları da örtülür {ُاﻪﻠﻟ َ َورَ ُﺳﻮﻟ َﻪ
ّٰ }و َﻣ ْﻦ ﻳُ ِﻄـ ِﻊ
َ Her
kim de Allah ve Resûlüne itaat ederse A bu tekliflerinin içinde dâhil
bulunan emirlerini ve nehiylerini tutarsa ki Allah’a itaat Resûlüne itaatle
olur {ﻴﻤﺎ
ً ﺎز ﻓَ ْﻮ ًزا َﻋ ۪ﻈ
َ َ }ﻓَ َﻘ ْﺪ ﻓO hakikaten çok [3934] büyük murâda ermiştir.
A Fevz-i azîme, rıdvân-ı ekbere ermiştir. Bunun sırr u hikmeti de şöyle
îzah buyuruluyor:

ِ
{ إﻟﺦ...َ اﻻ ََﻣﺎﻧَﺔ
ْ ﺿﻨَﺎ
ْ  }اﻧَّﺎ َﻋ َﺮA “Emânet” aslında “mîm”in zammıyla
’أﻣﻦ ﻳﺄﻣﻦden masdar olup eminlik, yani âharın hukūku emniyet edilip
inanılabilir, inanç olmak, inançlık huyu demektir. Sonra emniyet edilip
ِ َ اﻻ ََﻣﺎﻧ
inanılan şeye de isim olmuştur ki ﺎت اِﻟٰٓﻰ اَ ْﻫﻠِﻬَﺎ
ْ  ﺗُﺆَدُّوﺍ2’اَ ْنda [en-Nisâ
4/58] bu mânaya idi. “Emânet” “vedî‘a”dan e‘amdır denilir. Burada
her iki mâna dahi olabilirse de evvelkisi daha muvâfıktır. Ekseriyetle
1
2

B -“Allah indinde daha vecîh, daha sevgilidir. Onun için”.
H, F, M ve B: “”وان.
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müfessirîn bunu teklif veya ferâiz1 diye tefsir etmişlerdir. Bunu şöyle
anlamak lâzım gelir: Allah’ın gerek kendi hukūkuna ve gerek halkın
hukūkuna müte‘allik emr ü nehyinin, ahkâmının icrâsına Allah’ın
emîni, inanç me’muru olmak demek olan emânetini, yani Allah’ın diğer
eşyâda olduğu gibi ıztırar ile cebren değil, rızâ ve ihtiyar ile yaptırmak
istediği ef‘âl-i ihtiyâriyede emrine itaatle hilâfeti demek olan vazife ve
ِ }ﻋﻠَﻰ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
ِ ﺍﻻ َْر
mükellefiyeti {ض َوﺍ ْﻟ ِﺠﺒَﺎ ِل
ْ ﺍت َو
َ o göklere ve yere ve dağlara:
َّ
yukarıda ve aşağıda o ağır ve büyük2 ecrâm ve ecsâmın hepsine arz
eyledik { }ﻓَﺎ َﺑ َ ْﻴ َﻦ اَ ْن ﻳ َ ْﺤ ِﻤ ْﻠﻨَﻬَﺎde onlar onu yüklenmekten ibâ ve imtinâ‘
3
ettiler. A Gerçi semâvât ve Arz Allah teâlâ’nın ﻫﺎ
ً ﻋﺎ اَ ْو ﻛَ ْﺮ
ً [ ا ْﺋ ِﺘﻴَﺎ ﻃ َْﻮFussilet
5
ِ
41/11]4 gibi tekvînî emirlerini ﻴﻦ
َ [ اَﺗ َ ْﻴﻨَﺎ ﻃَٓﺎﺋ ۪ﻌFussilet 41/11] diye tav‘an
kabul ettiler, öyle iken âharın hukūkunu yüklenmek mânasını ifade eden
emanet kendilerine arz olunduğu zaman çekindiler {}وﺍ َ ْﺷﻔَ ْﻘ َﻦ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ
َ ve ondan
korktular. A Emânet böyle semâvât ve Arz ve cibâlin dayanamayacakları
derecede ağır, edâsı zor, mes’ûliyetli, büyük ve korkunç bir yüktür.
Burada “arz” ( )ﻋﺮضve “ibâ”yı hakikati üzere mülâhaza eden müfessirler
[3935] varsa da çokları emânetin azametini beyan için isti‘âre-i temsîliye
suretinde bir tasvir olduğuna zâhib olmuşlardır. Emânet îfâ edildiği
takdirde neticesi çok büyük bir keramet olduğu gibi, îfâ edilemediği
takdirde de hıyânet ve garâmetle büyük bir rüsvâlıktır. {ﺎن
ْ }و َﺣ َﻤﻠَﻬَﺎ
ُ اﻻِ ْﻧ َﺴ
َ
İnsan ise onu yüklendi A “ ﺑﻠﻰbelâ” dedi, teklif ve hilâfeti kabul etti. ُ}اِﻧَّﻪ
{ﻮﻻ
ً ﻮﻣﺎ َﺟ ُﻬ
َ َ ﻛO insan cidden zalûm cehûl bulunuyor A her ferdi değil,
ً ُﺎن ﻇَﻠ
insan cinsi.
“Zalûm” çok zâlim, zulme, haksızlığa çok meyyal, Allah’ın ve
ibâdullahın hukūkunu yüklendiği hâlde lâyıkıyla îfâ etmeyip kendine
yazık ediyor.

1
2
3
4
5

B: “farz”.
H: “o büyük ve ağır”.
H, F, M ve B: “”و.
“…gelin, ikiniz de ister istemez…”
“…geldik istiye istiye”.

Hak Dini Kur’an Dili

“Cehûl” davası gibi âlim değil, bilakis çok câhil çünkü âkıbetinin
künhünü bilmiyor onun için zulmediyor. Hâlbuki o arzın hikmeti ve
ِ اﻪﻠﻟ ا ْﻟﻤﻨَﺎﻓِ ۪ﻘ َ َوﺍ ْﻟﻤﻨَﺎﻓِ َﻘ
ِ ِ
emaneti yüklenmesinin âkıbeti şudur: ﺎت
ُ
ُ ُ ّٰ ب
َ }ﻟ ُﻴﻌَ ّﺬ
ِ َ َوﺍ ْﻟﻤ ْﺸﺮِ ۪ﻛ َ َوﺍ ْﻟﻤ ْﺸﺮِﻛÇünkü Allah, âkıbette münafıkların erkeğine
{ﺎت
ُ
ُ
dişisine ve müşriklerin erkeğine dişisine azab edecek A emânete
ِ َاﻪﻠﻟ ﻋ َ ا ْﻟﻤ ْﺆ ِﻣ ۪ﻨ َ َوﺍ ْﻟﻤ ْﺆ ِﻣﻨ
hıyânetin, zulümlerinin cezâsını verecek {ﺎت
َ ُ ّٰ ﻮب
َ
ُ
ُ
َ ُ}و َﺘ

gerek erkek ve gerek dişi mü’minlere, emâneti edâ etmeye çalışan
imanlılara da tevbelerini kabul ederek dönüp dönüp nazar edecek,
1
mağfiret ve rahmetiyle cemâlini gösterecek {ﻴﻤﺎ
ّٰ ﺎن
َ َ}وﻛ
ً ﻮرﺍ َر ۪ﺣ
ً اﻪﻠﻟُ ﻏَ ُﻔ
َ ve
Allah Gafûr, Rahîm bulunuyor. A Münafıklar, müşrikler de tevbe edip
imana gelirlerse onların da tevbelerini kabul edip mağfiret eder. Demek
ki emaneti yerine getiremeyen, vazifelerini yapamayanların âkıbeti çok
fena olduğu gibi, Allah’a ve Resûlüne itaat edip de iman ile emaneti
yerine getirenler de en [3936] büyük fevze ermiş, Dîdâr-ı ilâhîye
kavuşmuş olacaklardır. Şüphesiz ki bu nimet ve rahmet hamd ü şükre
sezâdır. Onun için bundan sonra Sûre-i Sebe’in de ِ اَ ْﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ّٰﻪﻠﻟile başlaması
ne güzeldir.

ِ َوﺍ ْﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ّٰﻪﻠﻟِ َر
ﻴﻦ
َ ب ا ْﻟﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ
ّ

1

H ve F: “öyle ya”.
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[3937]
1

ِ ٍ ﱢ
ي
َ ُٰﺳ َﻮرةُ َﺳﺒَﺄ َﻣﻜﻴﱠﺔٌ َوﻫ َﻲ أَْرﺑَ ٌﻊ َوﲬَْ ُﺴﻮ َن ا
SEBE’ SÛRESİ

Sebe’ Sûresi Mekkîdir. Yalnız İbn Atıyye َﻳﻦ اُو۫ﺗُﻮﺍ ا ْﻟﻌِ ْﻠﻢ
َ  َو َ َﺮى اﻟ َّ ۪ﺬâyetinin
Medenî olduğu hakkında bir kavil de nakletmiştir.2
Âyetleri: Şâmî ta‘dâdında elli beş, diğerlerinde elli dörttür.
Kelimeleri: Sekiz yüz seksen üçtür.
Harfleri: Üç bin beş yüz on ikidir.
Fâsılası:  ر، ن، م، د، ب، ل، ظharfleridir.3
Sebeb-i nüzûlü: Ebû Hayyân’ın Bahr’da nakline göre şudur: Ebû
Süfyan Mekke kâfirlerine “Muhammed bizi ölümden sonra azab ile
tehdit ediyor ve ba‘s ile korkutuyor, Lât u Uzzâ’ya kasem ederim ki bize o
Sâ‘at ebeden gelmeyecek ve biz ba‘s olunmayacağız” demişti. Buna karşı
Allah teâlâ yâ Muhammed  ﻟَﺘَ ْﺄﺗِﻴَﻨَّﻜُ ْﻢ4 ﻗُ ْﻞ ﺑَﻠٰﻰ َورَﺑّ۪ﻲbuyurmuştur. Sûrenin
bâkīsi de bunu teyid eden tehdit ve inzardır.5 Bu meyanda bilhassa Sebe’
devlet ve medeniyetinin suret ve esbâb-ı inkırâzından bahsedildiği için
bu sûre buna izâfetle yâd olunmuştur.
“Sebe’”: Âlûsî’nin beyanı vechile “Sebe’” aslında bir recülün ismidir
ki Sebe’ b. Yeşcüb b. Ya‘rub b. Kahtan’dır.6 Bazı haberlerde vârid olduğu
1
2

3
4
5

6

H ve F: “”ﲬﺲ.
İbn Atıyye, el-Muharraru’l-vecîz, IV, 404:
ِ
ِﱠ
 واﳌﺮاد،( ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻓﺮﻗﺔ ﻫﻲ ﻣﻜﻴﺔ٦/٣٢ اﳊَ ﱠﻖ« اﻵﻳﺔ )ﺳﺒﺄ
ْ ﻚ ُﻫ َﻮ
َ ﻚ ِﻣ ْﻦ َرﺑﱢ
َ ﻳﻦ أُوﺗُﻮا اﻟْﻌِْﻠ َﻢ اﻟﱠﺬي أُﻧْ ِﺰَل إِﻟَْﻴ
َ :ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﻣﻜﻴﺔ واﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
َ »وﻳـََﺮى اﻟﺬ

. وﻗﺎﻟﺖ ﻓﺮﻗﺔ ﻫﻲ ﻣﺪﻧﻴﺔ واﳌﺮاد ﻣﻦ أﺳﻠﻢ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻛﻌﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺳﻼم وأﺷﺒﺎﻫﻪ،اﳌﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
H ve F -“ ر، ن، م، د، ب، ل، ظharfleridir”.
H ve F: “”ورﺑﻚ.
Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, VIII, 517-518:
 إن ﳏﻤﺪا ﻳﺘﻮﻋﺪﻧﺎ:(٧٣/٣٣  ﳌﺎ ﲰﻌﻮا »ﻟﻴﻌﺬب اﷲ اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ واﳌﻨﺎﻓﻘﺎت واﳌﺸﺮﻛﲔ واﳌﺸﺮﻛﺎت« )اﻷﺣﺰاب،وﺳﺒﺐ ﻧﺰوﳍﺎ أن أﺑﺎ ﺳﻔﻴﺎن ﻗﺎل ﻟﻜﻔﺎر ﻣﻜﺔ
 ﻗﺎﻟﻪ،(٧/٦٤  »ﻗﻞ« ﻳﺎ ﳏﻤﺪ »ﺑﻠﻰ ورﰊ ﻟﺘﺒﻌﺜﻦ« )اﻟﺘﻐﺎﺑﻦ: ﻓﻘﺎل اﷲ. وﻻ ﻧﺒﻌﺚ، واﻟﻼت واﻟﻌﺰى ﻻ ﺗﺄﺗﻴﻨﺎ اﻟﺴﺎﻋﺔ أﺑﺪا، وﳜﻮﻓﻨﺎ ﺑﺎﻟﺒﻌﺚ،ﺑﺎﻟﻌﺬاب ﺑﻌﺪ أن ﳕﻮت
.ﻣﻘﺎﺗﻞ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﺴﻮرة ﺪﻳﺪ ﳍﻢ وﲣﻮﻳﻒ
Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XI, 299:
.وﺳﺒﺄ ﰲ اﻷﺻﻞ اﺳﻢ رﺟﻞ وﻫﻮ ﺳﺒﺄ ﺑﻦ ﻳﺸﺠﺐ ﺑﺎﻟﺸﲔ اﳌﻌﺠﻤﺔ واﳉﻴﻢ ﻛﻴﻨﺼﺮ ﺑﻦ ﻳﻌﺮب ﺑﻦ ﻗﺤﻄﺎن
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üzere Ferve b. Mesîk radıyallâhu anh demiştir ki: “Resûl-i Ekrem
sallallâhu aleyhi ve sellem Hazretleri’ne vardım, ‘yâ Resûlallah’ dedim,
‘bana haber ver Sebe’ erkek midir kadın mıdır?’ Buyurdu ki: ‘O Arabdan
bir recüldür. On evlâdı olmuştur. Altısı uğurlu çıktı, dördü uğursuz.
Uğurlu olanlar: Ezd, [3938] Kinde, Mezhıc, Eş‘arîler, Enmar, Becîle
de onlardan. Uğursuz olanlar da Âmile, Gassan, Lahım, Cüzam.’”1
Abdülmecid b. Abdun kasîdesinin şerhinde Abdülmelik b. Abdullah
ibni Bedr el-Hadramî el-Büstî şöyle zikreder ki: “Sebe’ b. Yeşcüb bir
kavle göre Yemen mülûkünün evvelidir. Kahtan evlâdından ilk evvel
seby eden, yani esir alan o olduğu için ‘Sebe’’ tesmiye edilmiştir. Mülkü,
yani kurmuş olduğu devlet, dört yüz seksen dört sene sürdü, sonra
kabilenin ismi oldu.”2 Sûre-i Neml’de geçtiği üzere onların vatanı olan
Me’rib diyarına da ıtlak olunur. Ebu’l-Fidâ tarihinde de der ki: “Sebe’in
ismi Abdişems’dir. Çok gazve ve sebe’ yaptığı için “Sebe’” denilmiştir.3
Sebe’ b. Yeşcüb b. Ya‘rub b. Kahtan’dır. Sebe’in müte‘addid evlâdı
vardı ki Himyer, Kehlân, Amr, Eş‘ar, Âmile hep benû Sebe’dir. Yemen
Araplarının bütün kabileleri ve mülûkü olan Tebâbi‘a hep Sebe’ evlâdıdır.
Ve Yemen Tebâbi‘asının hepsi Himyer b. Sebe’ evlâdındandır. Ancak
içlerinde İmran ile biraderi Müzeykıya, Kehlân b. Sebe’ evlâdından olan
Ezd’den Âmir b. Hârise oğullarıdır.”4 Fakat  ﻟ ِ َﺴﺒَﺄٍ ۪ﻓﻲ َﻣ ْﺴﻜَ ِﻨﻬِ ْﻢ5ﺎن
َ َ ﻟَﻘَ ْﺪ ﻛâyetinde
Sebe’den murad bir adam değil, bir kavim olduğu zâhirdir. Demek
1

2

3
4

5

Taberânî, el-Mucemü’l-kebîr, XVIII, 323; Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XI, 299:
 »ﻧﻌﻢ« ﻓﻠﻤﺎ أدﺑﺮ: ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ أﻗﺎﺗﻞ ﲟﻦ أﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﻦ أدﺑﺮ ﻣﻨﻬﻢ؟ ﻗﺎل: أﺗﻴﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﻠﺖ: ﻗﺎل،ﻋﻦ ﻓﺮوة ﺑﻦ ﻣﺴﻴﻚ
 »ﻫﻮ رﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب وﻟﺪ ﻋﺸﺮة ﺗﻴﺎﻣﻦ: ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻓﺄﺧﱪﱐ ﻋﻦ ﺳﺒﺄ أرﺟﻞ ﻫﻮ أم اﻣﺮأة ﻫﻲ؟ ﻗﺎل: »أدﻋﻬﻢ إﱃ اﻹﺳﻼم ﻓﺈن أﺑﻮا ﻓﻘﺎﺗﻠﻬﻢ« ﻓﻘﻠﺖ:دﻋﺎﻩ ﻓﻘﺎل
.« وﺟﺬام، وﳋﻢ، وﻏﺴﺎن، وأﻣﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺸﺎءﻣﻮا ﻓﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻣﻨﻬﻢ ﲜﻴﻠﺔ، وأﳕﺎر، واﻷﺷﻌﺮﻳﻮن، وﻣﺬﺣﺞ، وﻛﻨﺪة، ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻴﺎﻣﻨﻮا ﻓﺎﻷزد، وﺗﺸﺎءم ﻣﻨﻬﻢ أرﺑﻌﺔ،ﻣﻨﻬﻢ ﺳﺘﺔ
Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XI, 299:
وﰲ ﺷﺮح ﻗﺼﻴﺪة ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪون ﻟﻌﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺑﺪرون اﳊﻀﺮﻣﻲ اﻟﺒﺴﱵ أن ﺳﺒﺄ ﺑﻦ ﻳﺸﺠﺐ أول ﻣﻠﻮك اﻟﻴﻤﻦ ﰲ ﻗﻮل واﲰﻪ ﻋﺒﺪ ﴰﺲ
.وإﳕﺎ ﲰﻲ ﺳﺒﺄ ﻷﻧﻪ أول ﻣﻦ ﺳﱮ اﻟﺴﱯ ﻣﻦ وﻟﺪ ﻗﺤﻄﺎن وﻛﺎن ﻣﻠﻜﻪ أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ وأرﺑﻌﺎ وﲦﺎﻧﲔ ﺳﻨﺔ ﰒ ﲰﻲ ﺑﻪ اﳊﻲ
İbn Kesîr, el-Bidâye, II, 191:
. اﺳﻢ ﺳﺒﺄ ﻋﺒﺪ ﴰﺲ ﺑﻦ ﻳﺸﺠﺐ ﺑﻦ ﻳﻌﺮب ﺑﻦ ﻗﺤﻄﺎن ﻗﺎﻟﻮا وﻛﺎن أول ﻣﻦ ﺳﱮ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب ﻓﺴﻤﻲ ﺳﺒﺄ ﻟﺬﻟﻚ:ﻗﺎل ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﺴﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق
Ebü’l-Fidâ, el-Muhtasar fî ahbâri’l-beşer, I, 100:
 ﻓﻤﻨﻬﻢ، وﻛﺎن ﻟﺴﺒﺄ ﻋ ّﺪة أوﻻد، وﻗﺪ ﻣﺮ ﻧﺴﺐ ﻗﺤﻄﺎن، وﻫﻮ اﺑﻦ ﻳﺸﺤﺐ ﺑﻦ ﻳﻌﺮب ﺑﻦ ﻗﺤﻄﺎن، ﻓﻠﻤﺎ أﻛﺜﺮ اﻟﻐﺰو واﻟﺴﱯ ﲰﻲ ﺳﺒﺄ،واﺳﻢ ﺳﺒﺄ ﻋﺒﺪ ﴰﺲ
 ﺧﻼ، وﲨﻴﻊ ﺗﺒﺎﺑﻌﺔ اﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ وﻟﺪ ﲪﲑ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ، ﻣﻦ وﻟﺪ ﺳﺒﺄ اﳌﺬﻛﻮر، وﲨﻴﻊ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻋﺮب اﻟﻴﻤﻦ وﻣﻠﻮﻛﻬﺎ اﻟﺘﺒﺎﺑﻌﺔ، وﻋﺎﻣﻠﺔ ﺑﻨﻮ ﺳﺒﺄ.ﲪﲑ وﻛﻬﻼن وﻋﻤﺮو وأﺷﻌﺮ
. واﻷزد ﻣﻦ وﻟﺪ ﻛﻬﻼن ﺑﻦ ﺳﺒﺄ، ﻓﺈ ﻤﺎ اﺑﻨﺎ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﺔ ﺑﻦ اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﺔ ﺑﻦ ﻣﺎزن ﺑﻦ اﻷزد،ﻋﻤﺮان وأﺧﻴﻪ ﻣﺰﻳﻘﻴﺎ
H ve F +“”ﻟﻜﻢ.
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’ki kavim, devletinin müessisi olan babalarının ismini almıştır. Sebe
hükûmeti Sûre-i Neml’de geçtiği üzere Belkıs’ın zamanında Hazret-i
Süleyman’a inkıyad etmiş idi. Anlaşılıyor ki o zaman Arz-ı Mukaddes’e
kadar bütün Arabistan büyük bir ma‘mûre imiş.
Bu sûre evvelki sûrenin son âyetini bir nevi tavzih gibidir.

اﻪﻠﻟِ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ اﻟﺮَّ ۪ﺣﻴ ِﻢ
ﺑ ِ ْﺴ ِﻢ ّٰ

ِ
اَ ْﻟ َﺤﻤ ُﺪ ِ ّٰﻪﻠﻟِ اﻟ َّ۪ﺬي ﻟ َُﻪ َﻣﺎ ﻓِﻲ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ ِ
اﻻ َْر ِ
ﻴﻢ
ض َوﻟ َُﻪ ا ْﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ﻓِﻲ ْ
ﺍت َو َﻣﺎ ﻓِﻲ ْ
اﻻ ِٰﺧ َﺮ ۜ َو ُﻫ َﻮ ا ْﻟ َﺤ ۪ﻜ ُ
ْ
َّ
ض َو َﻣﺎ ﻳ َ ْﺨﺮج ِﻣ ْﻨﻬَﺎ َو َﻣﺎ ﻳ َ ْﻨﺰِ ُل ِﻣ َﻦ اﻟﺴ َﻤ ٓ ِ
اﻻ َْر ِ
ﻴﺮ ﴿ ﴾١ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻢ َﻣﺎ ﻳَﻠِ ُﺞ ﻓِﻲ ْ
ﺎء َو َﻣﺎ ﻳ َ ْﻌ ُﺮ ُج ۪ﻓﻴﻬَﺎ ۜ
ا ْﻟ َﺨﺒ۪ ُ
ُ ُ
َّ
ﺎﻋﺔُ ۜ ُﻗ ْﻞ ﺑَﻠٰﻰ َو َرﺑّ۪ﻲ ﻟَﺘَ ْﺄﺗِﻴَﻨَّﻜُ ْﻢ
ﻮر ﴿َ ﴾٢وﻗَ َ
َو ُﻫ َﻮ اﻟﺮَّ ۪ﺣ ُ
ﺎل اﻟ َّ۪ﺬ َ
اﻟﺴ َ
ﻴﻢ ا ْﻟﻐَ ُﻔ ُ
ﻳﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮوﺍ َﻻ ﺗ َ ْﺄﺗ۪ﻴﻨَﺎ َّ
ِ
ﺎل ذَرَّ ٍ ﻓِﻲ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ ِ
ِ
اﻻ َْر ِ
ﻚ
ﺍت َو َﻻ ﻓِﻲ ْ
ب َﻋ ْﻨ ُﻪ ِﻣ ْﺜ َﻘ ُ
ض َو َ ٓﻻ اَ ْﺻﻐَ ُﺮ ِﻣ ْﻦ ٰذﻟ ِ َ
َّ
ﺐ َﻻ ﻳ َ ْﻌ ُﺰ ُ
َﻋﺎﻟ ِﻢ ا ْﻟﻐَ ْﻴ ۚ
ِ
ِ ِ
ِ
َو َ ٓﻻ اَכْﺒَ ُﺮ اِ َّﻻ ۪ﻓﻲ ﻛِﺘَ ٍ
ﻚ
ﺎت ُاو ۬ ٰﻟ ٓ ِﺌ َ
ي اﻟ َّ ۪ﺬ َ
ﺎب ُﻣﺒ۪ ﻴ ٍﻦۙ ﴿ ﴾٣ﻟﻴَ ْﺠﺰِ َ
اﻟﺼﺎﻟ َﺤ ۜ
ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ َو َﻋﻤﻠُﻮﺍ َّ
ِ
اب ِﻣ ْﻦ رِ ْﺟﺰٍ
۪ﻳﻦ اُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ َ
ﻟ َُﻬ ْﻢ َﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ ٌ َورِ ْز ٌق ﻛَ ۪ﺮ ٌﻢ ﴿َ ﴾٤وﺍﻟ َّ۪ﺬ َ
ﻳﻦ َﺳﻌَ ْﻮ ۪ﻓ ٓﻲ ٰاﻳَﺎﺗﻨَﺎ ُﻣﻌَﺎ ِﺟﺰ َ
ﻚ ﻟ َُﻬ ْﻢ َﻋ َﺬ ٌ
اَ ۪ﻟﻴﻢ ۗ ﴿ ﴾٥و ﺮى اﻟ َّ ۪ﺬﻳﻦ اُو۫ﺗُﻮﺍ ا ْﻟﻌِ ْﻠ َﻢ اﻟ َّـ ۪ﺬ ٓي اُﻧﺰِ َل اِﻟ َﻴ َ ِ
ﻚ ﻫ َﻮ ا ْﻟ َﺤ َّﻖ ۙ َو َﻬ ۪ﺪ ٓي اِﻟٰﻰ ِﺻ َﺮ ِ
ﺍط
ْ
ٌ
َ
َََ
ْ
ْ
ﻚ ﻣ ْﻦ َرﺑّ ِ َ ُ
ا ْﻟﻌَﺰ۪ﻳﺰِ ا ْﻟ َﺤ ۪ﻤ ِ
ﻜ ْﻢ اِذَا ُﻣ ّﺰِ ْﻗ ُﺘ ْﻢ ُﻛ َّﻞ
ﻜ ْﻢ َﻋﻠٰﻰ َر ُﺟﻞٍ ﻳُﻨَ ّ ِﺒ ُﺌ ُ
ﻳﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮوﺍ َﻫ ْﻞ ﻧ َ ُﺪﻟُّ ُ
ﻴﺪ ﴿َ ﴾٦وﻗَﺎ َل اﻟ َّ ۪ﺬ َ
ِ
ﻜﻢ ﻟ َ۪ﻔﻲ َﺧ ْﻠ ٍﻖ ﺟ ۪ﺪﻳ ٍ ۚﺪ ﴿ ﴾٧اَ ْﻓﺘَﺮى ﻋﻠَﻰ ّٰ ِ
ِ
ﻮن
ﻳﻦ َﻻ ﻳُ ْﺆﻣ ُﻨ َ
ُﻣ َﻤﺰَّ ٍقۙ اﻧ َّ ُ ْ
اﻪﻠﻟ ﻛَ ِﺬ ًﺑﺎ اَ ْم ﺑ ِ ۪ﻪ ِﺟﻨَّﺔٌ ۜ ﺑ َ ِﻞ اﻟ َّ ۪ﺬ َ
ٰ َ
َ
ﻀ َﻼ ِل ا ْﻟﺒَ ۪ﻌ ِ
ﺎﻻ ِٰﺧ َﺮ ِ ﻓِﻲ ا ْﻟﻌَ َﺬ ِ
ﻴﺪ ﴿ ﴾٨اَﻓَﻠ َ ْﻢ ﻳ َ َﺮ ْوﺍ اِﻟٰﻰ َﻣﺎ ﺑ َ ْﻴ َﻦ اَ ْﻳ ۪ﺪﻳﻬِ ْﻢ َو َﻣﺎ َﺧ ْﻠﻔَ ُﻬ ْﻢ ِﻣ َﻦ
ﺑِ ْ
اب َوﺍﻟ َّ
ﺍﻻ َر ِ ِ
ِ
ﻔﺎ ِﻣ َﻦ اﻟﺴ َﻤ ٓ ِ
ﺎء ۜ اِ َّن ۪ﻓﻲ
ﻒ ﺑِﻬِ ُﻢ ْ
ض ا ْن ﻧ َ َﺸ ْﺄ ﻧ َ ْﺨ ِﺴ ْ
ض اَ ْو ﻧُ ْﺴ ِﻘ ْﻂ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ﻛِ َﺴ ً
اﻻ َْر َ
َّ
َّ
اﻟﺴ َﻤٓﺎء َو ْ ْ ۜ
ٍ ۪
ﻴﺐ ﴿﴾٩
ﻚ َﻻٰﻳَﺔ ً ﻟ ِ ُ
ٰذﻟ ِ َ
ﻜ ّ ِﻞ َﻋ ْﺒﺪ ُﻣﻨ ٍ ۟

[3940] Meâl-i Şerîfi
Hamd, O Allah’ındır ki göklerde ne var, yerde ne varsa hep O’nun,
âhirette de hamd O’nun, ve O öyle Hakîm öyle Habîr ki (1) yere ne
giriyor ve ondan ne çıkıyor, gökten ne iniyor ve ona ne çıkıyor hepsini
bilir. Hem O öyle Rahîm, öyle Gafûr. (2). Küfredenler ise1 “bize o Sâʿat
H ve F: “Bununla beraber o küfredenler”.
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gelmez” dediler, de ki “hayır, Rabbim hakkı için o size behemehâl
gelecek. Gaybı bilen Rabbim ki1 O’ndan göklerde ve yerde zerre miktarı
bir şey kaçmaz, ne ondan daha küçüğü ne de daha büyüğü, hepsi mutlak
bir ‘kitâb-ı mübîn’dedir. (3). Çünkü iman edip iyi ameller işleyenlere
mükâfat verecek, işte onlar için bir mağfiret ve bir rızk-ı kerîm var.”2
(4). Âyetlerimizi hükümsüz bırakmak için yarışanlar3, onlar için de
pislikten öyle bir azab var ki elîm. (5). Kendilerine ilim verilmiş olanlar
ise4 sana Rabbinden indirileni görüyorlar ki o mahza hak, ve O izzetine
nihâyet olmayan sâhib-hamdin yolunu gösteriyor. (6). Böyle5 iken o
küfredenler şöyle dediler: “Size bir adam gösterelim mi ki tamamen
didik didik didiklendiğiniz6 vakit muhakkak siz, yeni bir hilkat içinde
bulunacaksınız diye size peygamberlik ediyor? (7). Bir yalanı Allah’a
iftira etmekte mi, yoksa kendisinde bir cinnet mi var?” Hayır, doğrusu
o âhirete inanmayanlar uzak bir dalâletle azab içindeler. (8). Ya [3941]
gökten ve yerden önlerindekine ve arkalarındakine bir bakmazlar mı?
Dilersek kendilerini yere geçiriveririz, yahut gökten üzerlerine parçalar
düşürüveririz; hakikaten onda inâbe edecek (hakka gönül verecek)7 bir
kul için şüphesiz bir âyet vardır. (9).
Kur’an’da hamd ile başlayan beş sûre vardır. İkisi nısf-ı evvelde,
En‘âm ile Kehf8; ikisi de nısf-ı ahîrde, bu sûre ile bundan sonraki Sûre-i
Melâike, birisi de Fâtiha’dır ki hem nısf-ı evvel ile okunur hem nısf-ı ahîr
ile. Râzî der ki: “Bunun hikmeti; Allah teâlâ’nın nimetleri pek çok ve
bizim ihsâya kudretimiz yok olmakla beraber esas itibariyle iki kısımdır:
Birisi îcad nimeti, birisi de ibkā nimetidir. Çünkü Allah teâlâ bizi evvelâ
rahmetiyle halk buyurmuş ve bizim için durabileceğimiz şeyler de halk
1
2
3
4
5
6
7
8

H ve F -“ki”.
H ve F: “Gelecek ki iman edip iyi ameller işleyenlere mükâfat vermek için, işte onlar için bir mağfiret
ve bir rızk-ı kerîm var”.
H nüshasında A. Hamdi Akseki burada “yarış edenlere gelince” şeklinde bir tashih/teklif yapmıştır.
H ve F +“o”.
B +“böyle”.
H: “didiklediğiniz”.
H ve F: “(hakka rücû edecek)”.
H ve F -“En âm ile Kehf ”.

599

600

SEBE’ SÛRESİ - Hak Dini Kur’an Dili

buyurmuştur. Bu nimet bir de iâde olunacaktır. Çünkü O bizi neş’et-i
uhrâ ile bir daha halk edecek ve bizim için devam edecek şeyler de
halk eyleyecektir. Demek ki bizim bir ibtidâ ile bir iâde: iki hâlimiz
vardır. Her iki hâlde de üzerimizde iki nimet var: Îcad, ibkā. Fâtiha’da
ِ ِ
ِ اَ ْﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ّٰﻪﻠﻟِ َر
her iki nimete işaretle اﻟﺪﻳ ِﻦ
َ ب ا ْﻟﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ
ّ ۪  َﻣﺎﻟﻚ ﻳ َ ْﻮ ِم.ِ اَﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ اﻟﺮَّ ۪ﺣﻴﻢ.ﻴﻦ
ّ
buyurulduğu gibi, nısf-ı evvelde Sûre-i En‘âm’da nimet-i îcâd şükrüne
ِ َ اَ ْﻟ َﺤﻤ ُﺪ ِ ّٰﻪﻠﻟِ اﻟ َّ۪ﺬي َﺧﻠ َ َﻖ اﻟﺴ ٰﻤﻮbuyuruldu.
ِ َض َو َﺟﻌَ َﻞ اﻟﻈُّﻠُﻤ
işareten َﺎت َوﺍﻟﻨُّﻮر
ْ ﺍت َو
َ ﺍﻻ َْر
ْ
َّ
Sûre-i Kehf ’te de nimet-i ibkāya şükür olmak üzere اَ ْﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ّٰﻪﻠﻟِ اﻟ َّـ ۪ﺬ ٓي اَ ْﻧ َﺰ َل َﻋﻠٰﻰ
1
ِ ِِ
ﺎب
َ َ َﻋ ْﺒﺪه ا ْﻟـﻜﺘbuyuruldu. Çünkü kitap ve şeriat sebeb-i bekādır.” Nısf-ı
ahîrde bu sûre-i celîlede de ni‘met-i ahîre ve halk-ı cedîd ihtar olunarak
buyuruluyor ki:

{ِ }اَ ْﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ّٰﻪﻠﻟHamd -övgü ile tâzim olunmak- Allah’ındır. Allah’ın hakkı,
ِ َ }ﻟ َﻪُ َﻣﺎ ﻓِﻲ اﻟﺴ ٰﻤﻮbütün
ِ اﻻ َْر
Allah’ın hâssasıdır. { }اﻟ َّ۪ﺬيO ki {ض
ْ ﺍت َو َﻣﺎ ﻓِﻲ
َّ
göklerdeki ve yerdeki hep O’nundur. A O’nun halkı, O’nun milki, O’nun
nimetidir. Bu dünyada [3942] insanların elinde ne varsa hep emanettir.
{ِ اﻻ ِٰﺧ َﺮ
ْ }وﻟ َُﻪ ا ْﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ﻓِﻲ
َ Âhirette de hamd O’nundur. A Yani bu önün bir
sonu, bu dünyanın bir âhireti var. O âhiret ve âhiretteki nimetler de
O’nun ve onun için önünde hamd O’nun olduğu gibi sonunda da hamd
O’nun. Âhiret, kesb ile alâkadar olduğu2 için orada hamd O’nun hakkı
değil zannedilmesin. Onu hikmetiyle hazırlayan, çalışanların sa‘yini
zâyi‘ etmeyip kesbine göre ecrini verecek olan O’dur. Ve gerek ni‘am-ı
dünya ve gerek ni‘am-ı âhiret kesb ile ne kadar alâkadar olursa olsun
esas itibariyle istihkāktan ziyade tefaddul tarîkiyle olduğunda da şüphe
3
ِ ِ
ِ
ِ
yoktur. Ehl-i cennet ُاﻪﻠﻟ
ّٰ ي ﻟ َْﻮ َ ٓﻻ اَ ْن َﻫ ٰﺪﻳﻨَﺎ
َ ا ْﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ّٰﻪﻠﻟ اﻟ َّ ۪ﺬي َﻫ ٰﺪﻳﻨَﺎ ﻟ ٰﻬ َﺬا َو َﻣﺎ ُﻛﻨَّﺎ ﻟﻨَ ْﻬﺘَ ِﺪ
1

2
3

Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXV, 190:
اﻟﺴﻮر اﳌﻔﺘﺘﺤﺔ ﺑﺎﳊﻤﺪ ﲬﺲ ﺳﻮر ﺳﻮرﺗﺎن ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول وﳘﺎ اﻷﻧﻌﺎم واﻟﻜﻬﻒ وﺳﻮرﺗﺎن ﰲ اﻷﺧﲑ وﳘﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة وﺳﻮرة اﳌﻼﺋﻜﺔ واﳋﺎﻣﺴﺔ
 ﻧﻌﻤﺔ اﻹﳚﺎد:وﻫﻲ ﻓﺎﲢﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﺗﻘﺮأ ﻣﻊ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول وﻣﻊ اﻟﻨﺼﻒ اﻷﺧﲑ واﳊﻜﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ أن ﻧﻌﻢ اﷲ ﻣﻊ ﻛﺜﺮ ﺎ وﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ إﺣﺼﺎﺋﻬﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮة ﰲ ﻗﺴﻤﲔ
 ﻓﺈن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺧﻠﻘﻨﺎ أوﻻ ﺑﺮﲪﺘﻪ وﺧﻠﻖ ﻟﻨﺎ ﻣﺎ ﻧﻘﻮم ﺑﻪ وﻫﺬﻩ اﻟﻨﻌﻤﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﺎﻹﻋﺎدة ﻓﺈﻧﻪ ﳜﻠﻘﻨﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى وﳜﻠﻖ ﻟﻨﺎ ﻣﺎ ﻳﺪوم ﻓﻠﻨﺎ ﺣﺎﻟﺘﺎن،وﻧﻌﻤﺔ اﻹﺑﻘﺎء
 »اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﺎوات واﻷرض وﺟﻌﻞ: ﻓﻘﺎل ﰲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول.اﻻﺑﺘﺪاء واﻹﻋﺎدة وﰲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻧﻌﻤﺘﺎن ﻧﻌﻤﺔ اﻹﳚﺎد وﻧﻌﻤﺔ اﻹﺑﻘﺎء
( إﺷﺎرة إﱃ اﻹﳚﺎد٢/٦  »ﻫﻮ اﻟﺬي ﺧﻠﻘﻜﻢ ﻣﻦ ﻃﲔ« )اﻷﻧﻌﺎم:( إﺷﺎرة إﱃ اﻟﺸﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻌﻤﺔ اﻹﳚﺎد وﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻴﻪ١/٦ اﻟﻈﻠﻤﺎت واﻟﻨﻮر« )اﻷﻧﻌﺎم
( إﺷﺎرة إﱃ اﻟﺸﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻌﻤﺔ٢-١/١٨ اﻷول وﻗﺎل ﰲ اﻟﺴﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﻜﻬﻒ »اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي أﻧﺰل ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪﻩ اﻟﻜﺘﺎب وﱂ ﳚﻌﻞ ﻟﻪ ﻋﻮﺟﺎ ﻗﻴﻤﺎ« )اﻟﻜﻬﻒ
... ﻓﺈن اﻟﺸﺮاﺋﻊ ﺎ اﻟﺒﻘﺎء،اﻹﺑﻘﺎء
B -“gibi sonunda da hamd O’nun. Âhiret, kesb ile alâkadar olduğu”.
B -“”اﻟ َْﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ّٰﻪﻠﻟِ اﻟ َّ۪ﺬي.
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ِ ِ
[el-A râf 7/43] diye, ِض ﻧَﺘَﺒَﻮَّﺍ ُ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ َﺠﻨَّﺔ
ْ ﺻ َﺪﻗَﻨَﺎ َو ْﻋ َﺪ ُه َوﺍ َ ْو َرﺛَﻨَﺎ
َ اﻻ َْر
َ ا ْﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ّٰﻪﻠﻟ اﻟ َّ ۪ﺬي
1
ِ
ِ ِ
ﺎء
ُ [ َﺣ ْﻴez-Zümer 39/74] diye, ﻮر
ٌ ﺐ َﻋﻨَّﺎ ا ْﻟ َﺤ َﺰ َن ۜ ا َّن َرﺑَّـﻨَﺎ ﻟ َﻐَ ُﻔ
ُ ٓﺚ ﻧ َ َﺸ
َ ا ْﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ّٰﻪﻠﻟ اﻟ َّـ ۪ﺬ ٓي اَ ْذ َﻫ
ِﺎﻣﺔ
ُ [ َﺷFâtır 35/34-35]2 diye türlü hamdlerle hamd
َ ار ا ْﻟ ُﻤ َﻘ
َ َ اَﻟ َّـ ۪ﺬ ٓي اَ َﺣﻠ َّﻨَﺎ د.ﻮر
ٌ ﻜ
ِ َاَ ْﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ّٰﻪﻠﻟِ ر
edecekler ve bütün3 davalarının, dualarının sonu da ﻴﻦ
َ ب ا ْﻟﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ
ّ
olacaktır. Dünyada hamd bir vazife, bir ibadet, âhirette ise bir telezzüz,
bir zevktir. {ﻴﻢ
ُ }و ُﻫ َﻮ ا ْﻟ َﺤ ۪ﻜ
َ Ve O öyle Hakîm A hikmetiyle dünyayı âhirete,
âhireti dünyaya rabt ederek iki âlemin de umûrunu muhkem surette
tedbir eden hamde müstahik olan hâkim {ﻴﺮ
ُ ۪ }ا ْﻟ َﺨﺒöyle Habîr A her şeyin
sırr u künhünü, önünü sonunu bilir. Bilerek tedbîr-i umûr eder. Öyle
ِ اﻻ َْر
habîrdir ki { }ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻢbilir {ض
ْ }ﻣﺎ ﻳَﻠِ ُﺞ ﻓِﻲ
َ Arz’a ne giriyor A Arz’ın içine
muhîtinden ne sokuluyor, meselâ neler yağıyor, neler gömülüyor, neler
ekiliyor, neler saklanıyor {}و َﻣﺎ ﻳ َ ْﺨ ُﺮ ُج ِﻣ ْﻨﻬَﺎ
َ ve ondan ne çıkıyor, ne hurûc
ediyor. A Hayvânâttan, nebâtâttan, me‘âdinden, buhardan, râyihadan,
harâretten, burûdetten vesâireden neler içinden dışına çıkıyor. }و َﻣﺎ ﻳ َ ْﻨﺰِ ُل
َ
ِ ٓ  ِﻣ َﻦ اﻟﺴ َﻤVe semâdan ne iniyor A meselâ yağmurdan, kardan, şimşekten,
{ﺎء
َّ
sâ‘ikadan, taştan, şihâbdan, ziyâdan, harâretten ve sâir maddî ve mânevî
[3943] kuvvetlerden ve melâikeden neler Arz’a iniyor {}و َﻣﺎ ﻳ َ ْﻌ ُﺮ ُج ۪ﻓﻴﻬَﺎ
َ ve
ne ona urûc ediyor, çıkıp yükseliyor. A Meselâ ne buharlar, ne gazlar,
ne gibi maddeler, kuvvetler, melekler, rûhlar, dualar, hamiller, akisler
semâya yükselip çıkıyor. Hâsılı hem yerin hem göğün mütekābilen
îrad ve masraf4 bütçelerini sade bütün müfredâtıyla değil, bütün
tahakkukātıyla da tamamen bilir ve hepsinin önünü sonunu o suretle
idare eder. {ﻮر
ُ }و ُﻫ َﻮ اﻟﺮَّ ۪ﺣ
َ Hem O öyle Rahîm, öyle Gafûr A Hakîm
ُ ﻴﻢ ا ْﻟﻐَ ُﻔ
Habîr olduğu gibi Rahîm Gafûr’dur da. Hamd edenlere rahîm, kusur
edenlere gafûrdur. Bu haysiyetle de dünya ve âhiret hamd O’nundur.
Burada bu esmâ-i hüsnânın zikri âhiretin imkânını kolay tasavvur
ettirmek içindir. {ﻳﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮوﺍ
َ }وﻗَﺎ َل اﻟ َّ ۪ﺬ
َ Öyle olmakla beraber küfredenler, yani
1
2
3
4

“…Hamd o Allah’a ki bize vaadini doğru çıkardı ve bizi Arz’a vâris kıldı, cennetten istediğimiz yerde
makam tutuyoruz…”
“…Hamd olsun Allah’a, bizden o hüznü giderdi, hakikaten Rabbimiz çok Gafûr, Şekûr. (…) bizi durulacak yurda kondurdu…”
B +“dünyada”.
B: “masârif ”.
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Allah’a o suretle hamd etmeyip o sıfatlarını ve âhirete kudretini inkâr
edenler dediler ki ilh...

ِ }ﻋﺎﻟ ِ ِﻢ ا ْﻟﻐَ ْﻴ
{}و َرﺑّ۪ﻲ
sıfatıdır. Taberî’nin1 beyânına
َ Vâv kasemdir. {ﺐ
َ ’رﺑّ۪ﻲnin
َ
göre gaybdan murad halkın henüz vukūfu olmayan mümkinâttır ki
gerek hiç vücûda gelmemiş olsun gerekse vücud verilmiş de henüz kimse
muttali‘ olmamış bulunsun.2 Burada bu vasıf ile tavsif, iki nükte ifade
eder. Birisi geleceği haber verilen Sâ at’in ne vakit geleceğini yalnız O’nun
bildiğini anlatır, birisi de dağılmış eczânın toplanmasını istib‘âd ederek
onu inkâr edenlere cevap noktasını gösterir. Bunun nazîri Sûre-i Kāf ’ta
3
ِ
ض ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ
ْ ﺺ
ُ اﻻ َْر
ُ ’ﻗَ ْﺪ َﻋﻠ ْﻤﻨَﺎ َﻣﺎ ﺗ َ ْﻨ ُﻘdür [Kâf 50/4] . Yani ilmi böyle olan Habîr
ِ ﺎل ذَرَّ ٍ ﻓِﻲ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
َ
ü Hakîm’e o nasıl mümteni‘ olur? ﺍت َو َﻻ ﻓِﻲ
ُ ب َﻋ ْﻨ ُﻪ ِﻣ ْﺜ َﻘ
َّ
ُ }ﻻ ﻳ َ ْﻌ ُﺰ
ِ اﻻ َْر
{ض
ْ Ne semâlarda ne de Arz’da zerre miskāli, yani en küçük karınca
miktarı, ufak bir mikrop veya molekül O’ndan uzak kalmaz, ilminden
[3944] kaçmaz {ﻚ
َ ِ }و َ ٓﻻ اَ ْﺻﻐَ ُﺮ ِﻣ ْﻦ ٰذﻟ
َ ve ne ondan, o zerre miskālinden daha
küçüğü A atom, elektron, cüz’-i ferd, cüz’-i lâ yetecezzâ derecesinde
4
asgar-ı mütenâhî {}و َ ٓﻻ اَכْﺒَ ُﺮ
َ ne de daha büyüğü A hey’et-i mecmû‘asına
ٍ َ}اِ َّﻻ ۪ﻓﻲ ﻛِﺘ
varıncaya kadar hiçbiri O’nun ilminden gāib olmaz. {ﺎب ُﻣﺒ۪ ﻴ ٍﻦ
Hepsi huzûrunda apaçık bir kitaptadır. A Müfessirînin çoğu burada
“kitâb-ı mübîn”i Levh-i Mahfuz diye tefsir etmişlerdir. Fakat bunun
ٍ َﺐ َو َﻻ ﻳَﺎﺑ ِ ٍﺲ اِ َّﻻ ۪ﻓﻲ ﻛِﺘ
ٍ ْ’و َﻻ َرﻃde
ﺎب ُﻣﺒ۪ ﻴ ٍﻦ
[el-En âm 6/59] olduğu gibi doğrudan
َ
doğruya ilm-i ilâhîyi tasvir olması daha zâhirdir. Yani gāib ve şâhidiyle
bütün kâinat, Allah’ın huzûrunda apaçık bir kitap gibi zâhir ve mâlum
ِ
ِ
ve mazbuttur. {ﻳﻦ
َ ي اﻟ َّ ۪ﺬ
َ ِ }ﻟﻴَ ْﺠﺰA Bu lâm yukarıdaki  ﻟَﺘَ ْﺄﺗﻴَﻨَّﻜُ ْﻢfiiline müte‘allik
ve onun hikmetini beyandır. Yani Allah, o iman edip sâlihât işleyenlere
mükâfat vermek için muhakkak o Sâ‘at gelecek ilh... O hâlde kelâmın
hâsılı şu oluyor: Hikmet o Sâ‘at’in gelmesini iktizâ ediyor. Hem gaybı
hem de büyük küçük, gizli âşikâr, cemî‘-i cüz’iyât ve külliyâtıyla bütün
1
2
3
4

B: “Taberânî’nin”.
Taberî, Câmiu’l-beyân, XX, 349:
ِ »ﻋﻼم اﻟْﻐَْﻴ
.أﺣﺪا ﻏﲑﻩ
ً  إﻣﺎ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻮﻧﻪ ﳑﺎ ﺳﻴﻜﻮﻧﻪ أو ﻣﺎ ﻗﺪ ﻛﻮﻧﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ،ﺐ« ﻋﻼم ﻣﺎ ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻦ أﺑﺼﺎر اﳋﻠﻖ ﻓﻼ ﻳﺮاﻩ أﺣﺪ
َ وﻋﲎ ﺑﻘﻮﻟﻪ
“Fakat Arz onlardan neyi eksiltir bize malûmdur…”
B: “ondan”.
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kâinâtı muhît olan ilm-i kâmil var,1 bütün onları îcad eden kudret de
var, o hâlde o Sâ‘at niye gelmesin? Elbette gelecek, bu önün bir sonu
olacak, mü’minlere mükâfat, kâfirlere mücâzat edecek. Kâfirler onu
inkâr ediyorlarsa da onlara mukabil {ﻳﻦ اُو۫ﺗُﻮﺍ ا ْﻟﻌِ ْﻠ َﻢ
َ }و َ َﺮى اﻟ َّ۪ﺬ
َ kendilerine ilim
verilenler A Resûlullah’ın ashâbı ve ümmetinden onların izince gidenler
veya ehl-i kitab ulemâsından ilmiyle âmil olup da imana gelenler }اﻟ َّـ ۪ﺬ ٓي
{ﻚ
َ ِ ّﻚ ِﻣ ْﻦ رَﺑ
َ  اُ ْﻧﺰِ َل اِﻟ َْﻴsana Rabbinden2 indirileni, yani Kur’ân’ı görüyorlar ki
ِ ﺍط ا ْﻟﻌَﺰ۪ﻳﺰِ ا ْﻟ َﺤ ۪ﻤ
ِ }ﻳَﻬ ۪ﺪ ٓي اِﻟٰﻰ ِﺻ َﺮ
{}ﻫ َﻮ ا ْﻟ َﺤ َّﻖ
َ hem de {ﻴﺪ
ْ
ُ o mahz-ı hak {}و
“Azîz” çok izzetli, çok onurlu, kahreder de asla mağlup edilmez.

[3945] “Hamîd” o hamdin sâhibi, dünyada ve âhirette hamd kendisinin
hakkıolanMahmudteâlâ’nınyolunahidâyetediyor.Doğrudandoğrucaddeyi
gösteriyor, o yüksek izzet ve hamdi duyuruyor. O’na ermek zevkini veriyor,
yolunu da bildiriyor, böyle iken {ﻳﻦ ﻛَﻔَ ُﺮوﺍ
َ َ}وﻗ
َ ﺎل اﻟ َّ ۪ﺬ
َ o küfredenler, âyetlerimizi
hükümsüz bırakmak için çalışan, yarışan kâfirler dediler A Kureyş
kâfirleri nübüvvet ile istihzâ yollu aralarında demişlerdi ki: { إﻟﺦ...ﻜ ْﻢ
ُ ُّ}ﻫ ْﻞ ﻧ َ ُﺪﻟ.
َ
ِ
ِ
ِ
ِ{ﻀ َﻼ ِل ا ْﻟﺒَ ۪ﻌﻴﺪ
ِ
ِ
ِ
۪
ِ
ْ ﻮن ﺑ
َّ ﺎﻻٰﺧ َﺮ ﻓﻲ ا ْﻟﻌَ َﺬاب َوﺍﻟ
َ ُﻳﻦ َﻻ ﻳُ ْﺆﻣﻨ
َ  }ﺑَﻞ اﻟَّﺬHayır, doğrusu âhirete
inanmayanlar uzak dalâl ile azab içindedirler. A Onun için öyle3 hezeyan
ediyorlar. Âhirete imanı olmayanların âhirette görecekleri azabdan başka
dünyada da vicdanları azab içindedir. Zira dünyanın fânîliği meşhud olduğu
cihetle âhiret akidesi olmayanların bedbin (pesimist) olmaları tabîîdir.
Âkıbeti hakkında bedbin olan vicdanların ise azab içinde bulunduğunda
şüphe yoktur. Meğer ki ölümü kendisi için halâs addettirecek bir azab
içinde bulunsun. Peygamber’e karşı o hezeyanda bulunan kâfirler de böyle
telaş ve şaşkınlık içinde idiler. Bu suretle bu ıdrâb Allah teâlâ tarafından
o kâfirlerin hâllerini beyan ile sözlerini ibtaldir.  َﻣﺎ ﺑ َ ْﻴ َﻦ اَ ْﻳ ۪ﺪﻳﻬِ ْﻢ4}اَﻓَﻠ َ ْﻢ ﻳ َ َﺮ ْوﺍ اِﻟٰﻰ
ِ ٓ  َو َﻣﺎ َﺧ ْﻠ َﻔﻬ ْﻢ ِﻣ َﻦ اﻟﺴ َﻤYa körler mi, o semâ ve Arz’dan önlerindekine
ِ ﺍﻻ َْر
{ض
ْ ﺎء َو
ُ
َّ
ve arkalarındakine bakmazlar mı? Nasıl bir vaziyette bulunuyorlar?
ِ
{ض
ْ ﻒ ﺑِﻬِ ُﻢ
ْ  }ا ْن ﻧ َ َﺸ ْﺄ ﻧ َ ْﺨ ِﺴDilersek Biz onları yere geçiriveririz. A Bir zelzele
َ اﻻ َْر
1
2
3
4

H ve F +“ve”.
H ve F -“Rabbinde”.
B: “böyle”.
B -“”اﱃ.
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ِ ٓ ﻔﺎ ِﻣ َﻦ اﻟﺴ َﻤ
ile yerin yarılıvermesi bir anlık bir iş {ﺎء
ً  }اَ ْو ﻧُ ْﺴ ِﻘ ْﻂ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ﻛِ َﺴyahut
َّ
üstlerine semâdan parçalar düşürüveririz A bunun için de bir hacer-i
semâvî parçaları veya bir yıldızın Arz’a çarpıvermesi kâfi. Bu tehdid
cümlesi, arada bir cümle-i mu‘teriza gibidir {ﻚ
َ ِ  }اِ َّن ۪ﻓﻲ ٰذﻟşüphesiz ki onda
َ mutlak
o [3946] göğe ve yere bakıp da önünü ardını düşünmekte {ً }ﻻٰﻳَﺔ
bir âyet bulunur. Bir delil, bir açık alâmet bulunur ki Allah’ın kudretini
ve Peygamber’in dediğini ve hakikaten didik didik dağıldıktan sonra da
bir halk-ı cedîd muhakkak olduğunu ve bu hilkatin bâtıl bir oyuncaktan
ibaret olmayıp bu dünyanın bir âhireti bulunduğunu anlatır. Fakat
ٍ  }ﻟِﻜُ ّ ِﻞ َﻋ ْﺒ ٍﺪ ُﻣ ۪ﻨher abd-i münîb için A inâbe eden, yani
herkesin değil {ﻴﺐ
taassuptan geçip hakka dönen her kul için.
Buna tarihten güzel bir misâl vermek üzere buyuruluyor ki:

اﻋ َﻤ ْﻞ
ُ َاو۫د َ ِﻣﻨَّﺎ ﻓَ ْﻀ ًﻼ ۜ ﻳَﺎ ِﺟﺒ
ْ ﴾ اَ ِن١٠﴿ ۙ ﺎل اَ ّوِﺑ۪ﻲ َﻣﻌَ ُﻪ َوﺍﻟﻄ َّْﻴ َﺮ ۚ َوﺍَﻟَﻨَّﺎ ﻟ َُﻪ ا ْﻟ َﺤ ۪ﺪﻳ َﺪ
ُ ََوﻟَﻘَ ْﺪ ٰاﺗ َ ْﻴﻨَﺎ د

ِ ﺎت وﻗَ ِﺪر ﻓِﻲ اﻟﺴﺮ ِد وﺍﻋﻤﻠُﻮﺍ
اﻟﺮ َﺢ
۪ ﴾ وﻟِﺴﻠﻴﻤﻦ١١﴿ ﻴﺮ
َ ُﺤﺎۜ اِ ۪ﻧّﻲ ﺑ ِ َﻤﺎ ﺗ َ ْﻌ َﻤﻠ
ً ﺻﺎﻟ
َ ْ َ ْ َّ
ْ ّ َ ٍ ََﺳﺎﺑِﻐ
ٌ ﻮن ﺑ َ ۪ﺼ
َ
ّ َ ٰ َْ ُ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ۜ ﺍﺣﻬَﺎ َﺷ ْﻬ ٌﺮ ۚ َوﺍ َ َﺳ ْﻠﻨَﺎ ﻟ َُﻪ َﻋ ْﻴ َﻦ ا ْﻟﻘ ْﻄﺮِۜ َوﻣ َﻦ ا ْﻟ ِﺠ ِّﻦ َﻣ ْﻦ ﻳ َ ْﻌ َﻤ ُﻞ ﺑ َ ْﻴ َﻦ ﻳ َ َﺪ ْﻳﻪ ﺑِﺎ ْذ ِن َرﺑّ ِ ۪ﻪ
ُ ﻏُ ُﺪ ُّو َﻫﺎ َﺷ ْﻬ ٌﺮ َو َر َو
ِ ٓﻮن ﻟ َﻪ ﻣﺎ ﻳ َﺸ
ِ َو َﻣ ْﻦ ﻳَﺰِ ْغ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َﻋ ْﻦ اَ ْﻣﺮِﻧَﺎ ﻧُ ِﺬ ْﻗ ُﻪ ِﻣ ْﻦ َﻋ َﺬ
ﺐ
َّ اب
ُ َ َ ُ َ ُ ﴾ ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠ١٢﴿ ِاﻟﺴ ۪ﻌﻴﺮ
َ ﺎء ﻣ ْﻦ َﻣ َﺤﺎ ۪ر
ِ َﻴﻞ ِﻣﻦ ِﻋﺒ
ِ ﺍب َو ُﻗ ُﺪورٍ َر
ٓ ِ ۜ ٍ َﺍﺳﻴ
ِ َوﺗ َ َﻤﺎ ۪ﺛﻴ َﻞ َو ِﺟﻔَﺎ ٍن ﻛَﺎ ْﻟ َﺠ َﻮ
ي
ً او۫د َ ُﺷ ْﻜ
َ ﺎد
ْ ٌ ﺮﺍۜ َوﻗَ ۪ﻠ
ُ َ ﺎت ا ْﻋ َﻤﻠُﻮﺍ ٰا َل د
ِ اﻻ َْر
ْ ُت َﻣﺎ دَﻟ َُّﻬ ْﻢ َﻋ ٰﻠﻰ َﻣ ْﻮﺗ ِ ۪ﻪ ٓ اِ َّﻻ د َ ٓاﺑَّﺔ
ۚ ض ﺗ َ ْﺄ ُﻛ ُﻞ ِﻣ ْﻨ َﺴﺎَﺗ َ ُﻪ
ُ اﻟ َّﺸ
َ ﻀ ْﻴﻨَﺎ َﻋﻠ َ ْﻴﻪِ ا ْﻟ َﻤ ْﻮ
َ َ﴾ ﻓَﻠَﻤَّﺎ ﻗ١٣﴿ ﻮر
ُ ﻜ
ِ َﻓَﻠَﻤَّﺎ َﺧﺮَّ ﺗَﺒَﻴَّﻨ
ِ ﻮن ا ْﻟﻐَ ْﻴﺐ َﻣﺎ ﻟ َ ِﺒ ُﺜﻮﺍ ﻓِﻲ ا ْﻟﻌَ َﺬ
﴾١٤﴿ اب ا ْﻟ ُﻤﻬ۪ﻴ ِﻦ
َ ﺖ ا ْﻟ ِﺠ ُّﻦ اَ ْن ﻟ َْﻮ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ
َ
[3947] Meâl-i Şerifi
Şânım hakkı için Dâvûd’a Bizden bir fazl verdik: “Ey dağlar, çınlayın
onunla beraber ve ey kuşlar!” dedik ve ona demiri yumuşattık. (10).
Bol bol zırhlar yap ve iyi biçime yatır diye. Siz de salâh ile çalışın,
daha iyi işler yapın, çünkü Ben her yapacağınızı gözetiyorum. (11).
Süleyman’a da rüzgârı: Sabah gidişi bir ay, akşam dönüşü bir ay. Erimiş
bakır menbaʿını da ona sel gibi akıttık, hem Rabbinin izniyle elinin
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altında cinnîlerden de çalışan vardı1, onlardan da her kim emrimizden
inhiraf ederse ona saʿîr azâbını tattırırız. (12). Onlar ona, mihraplar,
timsaller ve havuzlar gibi çanaklar ve sâbit kazanlardan her ne isterse
yaparlardı. Çalışın ey Dâvûd hânedanı, şükür için çalışın, maʿamâfîh
kullarım içinde2 şekûr olan azdır. (13). Sonra3 vaktâ ki ona ölümü
hükmettik, onlara onun ölümünü sezdiren olmadı, yalnız bir güve
böceği (arza)4 dayandığı5 asâsını yiyordu. Bu sebeple yıkıldığı zaman
tebeyyün etti ki cinler eğer gaybı bilir olsalar6 o zilletli azab içinde
bekleyip durmazlardı. (14).
{َاو۫د
َ Hakikaten şânım için Dâvûd’a -en güzel inâbe etmiş
ُ َ}وﻟَﻘَ ْﺪ ٰاﺗ َ ْﻴﻨَﺎ د
ِ Bizden, Bizim tarafımızdan A
olan Dâvûd aleyhisselâm’a- verdik {}ﻣﻨَّﺎ
yani alelâde değil, azamet-i ilâhiyeyi ayrıca bir husûsiyetle ifade eden
mahza ilâhî bir atıyye, fevkalâde bir mucize olarak { }ﻓَ ْﻀ ًﻼbir fazl A [3948]
o vakte kadar diğer enbiyâya verilenlerden fazla bir âyet, bir nimet verdik.
Şöyle ki: {ﺎل اَ ّوِﺑ۪ﻲ َﻣﻌَ ُﻪ
ُ َ“ }ﻳَﺎ ِﺟﺒey dağlar” dedik, onunla beraber te’vîb, yani
tercî‘ yapın: Ötün çınlayın {}وﺍﻟﻄ َّْﻴ َﺮ
َ siz de ey kuşlar A Sûre-i Enbiyâ’da
geçen او۫د َ ا ْﻟ ِﺠﺒَﺎ َل ﻳُ َﺴ ّ ِﺒ ْﺤ َﻦ َوﺍﻟﻄ َّْﻴ َﺮ
ُ َ [ َو َﺳ َّﺨ ْﺮﻧَﺎ َﻣﻊَ د21/79], Sûre-i Sâd’da gelecek
ِ ْ اِﻧَّﺎ ﺳ َّﺨﺮﻧَﺎ ا ْﻟ ِﺠﺒَﺎ َل َﻣﻌَﻪُ ﻳﺴ ِﺒﺤ َﻦ ﺑِﺎ ْﻟﻌَ ِﺸ ِﻲ َو
ِ
olan ﺍب
ْ َّ ُ
ْ َ
ٌ  َوﺍﻟﻄ َّْﻴﺮَ َﻣ ْﺤ ُﺸﻮرَ ً ۜ ﻛُ ٌّﻞ ﻟ َـﻪُ ٓ اَ َّو.ﺍﻻ ْﺷﺮَﺍق
ّ
7
[Sâd 38/18-19] bunun tefsîri demektir. Yani Dâvûd’a öyle güzel bir ses,
öyle şanlı bir edâ verilmişti ki akşam sabah tesbih ettikçe onun sesine
bütün dağlar ve kuşlar iştirak eder, çınlar öterlerdi. Demek ki güzel
sesle hüsn-i elhân Dâvûd’un bir fazîlet-i mahsûsası, kuşları dahi başına
toplayan bir mucizesi olmuştu. Bu mâna iledir ki savt-ı Dâvûdî meşhur
olduğu gibi mezâmîr-i Dâvûd da meşhurdur. Bu güzel sanatı İslâm’da
sûret-i mutlakada mezmum zannedenler olmuştur. Fakat bilmek lâzım
1
2
3
4
5
6
7

H ve F: “Hem ona erimiş bakır menba‘ını sel gibi akıttık, Rabbinin izniyle elinin altında cinnîlerden de
çalışan vardı”.
H: “içinden”.
H ve F: “Derken”.
H ve F -“(arza)”.
B: “dayadığı”.
H ve F: “olsalardı”.
“Çünkü Biz onun maiyyetinde dağları musahhar kılmıştık: Tesbih ederlerdi akşamleyin ve işrak vakti.
Kuşları da toplu olarak, hepsi onun için tercî‘ yapar (evvâb) idi.”
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gelir ki mezmum olan lühûn-ı fısktır. Yoksa Kur’an okurken tertil ve
tahsîn-i savt, me’mûrun bihtir. Bu bâbda kütüb-i sıhâhta hayli hadisler
vardır. Birçokları gınânın, yani musikinin tesirini rûhânî zannederler.
Böyle bir zan, rûhu hava zannetmektir. Ses bir hava ihtizâzı olduğu için
musikinin doğrudan doğru verdiği tesir ve heyecan, bir bûse zevki gibi
cismânî ve asabî bir tesirdir. Tegannî ancak bir kelimenin, bir kelâmın
mânasını rûha duyurmaya hizmet etmesi itibariyledir ki rûhânî bir
kıymet alabilir. Ehl-i fısk, hep şehevânî mevzularla cismânî heyecan
aradığı için mânayı öldürerek sade a‘sâba basan kuru nağmelerle cismânî
tesir arar. Bu ise rûhânî şuuru terbiye değil, ifnâ eder. Belki fâsık için
bütün şuurundan geçip mest-i lâya‘kil olmak bir zevktir. Fakat dinin,
şer‘in vermek istediği zevk bu değil; güzel, mânalı, mukaddes şuurlu bir
hayat yaşatmaktır. Şer‘ istiyor ki Kur’an okunurken ses güzelleştirilsin,
tegannî edilsin, ancak nazmı1 bozarak, mânayı unutturarak kuru ses
tâkip eden ehl-i fısk elhân ve nağamâtıyla değil; [3949] elfâzın tecvîdini,
fesâhatini bozmayarak, mânasını belâgatinin incelikleriyle duyurarak2
şuurlu bir hayat yaşatacak olan bir lahn ile okunsun ki buna hadîs-i
nebevîde “lühûn-ı Arab” tâbir buyurulmuş3 ve ilm-i edâda tecvid ile
târif olunmuştur. Bu suretle biz4 Kur’an okunurken Hazret-i Dâvûd’un
mucizesini yaşamış oluruz. Nitekim Kur’ân’ı güzel okuyan hakkında
“Âl-i Dâvûd’un mezâmîrinden bir mizmar verilmiştir” diye sitâyiş
buyurulmuştur.5 Hazret-i Dâvûd’un dağları teshir eden, uçan kuşları
durduran mucizesi de kuru bir ses oyunundan ibaret terennümât-ı
mücerrede değil, rûhtan kopup Hudâ’ya arz olunan takdîsât ve tesbîhât
idi. Nitekim bu mânayı belâgatle ifade için onun maiyyetinde dağlar
zevi’l-ukūl gibi gösterilerek ﺎل
ُ َ ﻳَﺎ ِﺟﺒdiye nidâ,  َوﺍﻟﻄ َّْﻴ َﺮonun mahalline
1
2
3

4
5

B: “namazı”.
B -“duyurarak”.
Ebû Ubeyd, Fedâilü’l-Kur’ân, s. 165:
 وﺳﻴﺠﻲء ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﻌﺪي ﻳﺮﺟﻌﻮن، وإﻳﺎﻛﻢ وﳊﻮن أﻫﻞ اﻟﻔﺴﻖ وأﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﲔ، اﻗﺮءوا اﻟﻘﺮآن ﺑﻠﺤﻮن اﻟﻌﺮب وأﺻﻮا ﺎ:ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
. ﻣﻔﺘﻮﻧﺔ ﻗﻠﻮ ﻢ وﻗﻠﻮب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺠﺒﻬﻢ ﺷﺄ ﻢ، ﻻ ﳚﺎوز ﺣﻨﺎﺟﺮﻫﻢ،ﺑﺎﻟﻘﺮآن ﺗﺮﺟﻴﻊ اﻟﻐﻨﺎء واﻟﺮﻫﺒﺎﻧﻴﺔ واﻟﻨﻮح
H ve F: “bir”.
Buhârî, Fedâilü’l-Kur’ân, 31:
. ﻟﻘﺪ أوﺗﻴﺖ ﻣﺰﻣﺎرا ﻣﻦ ﻣﺰاﻣﲑ آل داود، ﻳﺎ أﺑﺎ ﻣﻮﺳﻰ: ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل ﻟﻪ،ﻋﻦ أﰊ ﻣﻮﺳﻰ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ
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atfedilmiştir. Dağlar, kuşlar böyle musahhar olduğu gibi {}وﺍَﻟَﻨَّﺎ ﻟ َُﻪ ا ْﻟ َﺤ ۪ﺪﻳ َﺪ
َ
ve ona demiri de yumuşattık. A Müfessirîn bunu şöyle tefsir ediyorlar:
Kızdırmaya, dövmeye muhtaç olmaksızın elinde balmumu gibi dilediği
surete koyuverdi. Fahreddin Râzî der ki: “Allah’ın kudretinden bunu
istib‘âd etmemelidir. Çünkü görülüyor, ateşte öyle yumuşuyor ve öyle
münhal oluyor ki yazı yazılan mürekkeb hâline geliyor. O hâlde1 hangi
âkil2 onu kudret-i ilâhiyeden istib‘âd eder? Ma‘amâfîh bazı nâs bundan
murad ateş ile ve âlât3 isti‘mâliyle demir eritmeyi keşf ve istihrac etti4
demek olduğuna kāil olmuştur. Lâkin bu doğru değildir. İtikādının zaafı
ve Allah’ın kudretine ‘adem-i i‘timâdı onu bu fikre sevketmiştir.”5 Böyle
olmakla beraber âyetin bu mânaya da ihtimâli yok değildir. Demirin
keşfi ve izâbesi daha eski olsa gerektir. Fakat onu mum gibi dilediği şekle
koyarak elbise dokuyacak derecede ince sanâyi‘e tatbik etmek Dâvûd
aleyhisselâm’a nasip olmuş bir sanattır. Nitekim Sûre-i Enbiyâ’da ﺎه
ُ ََو َﻋﻠ َّْﻤﻨ
ٍ ﺻ ْﻨﻌَﺔ َ ﻟ َُﺒ
ﻜ ْﻢ
ُ ﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﺄ ِﺳ
ُ َﻜ ْﻢ ﻟ ِ ُﺘ ْﺤ ِﺼﻨ
ُ َ ﻮس ﻟ
َ [21/80] buyurulmuştu ki bundan bu
sanatın ahlâfa da yâdigâr kaldığı anlaşılıyor. Zira  ﻟَﻜُ ْﻢhitâbı ümmet-i
[3950] Muhammededir. Burada ise bu hikmet şöyle ifade olunuyor:
ٍ َ }ﺳﺎﺑِﻐbol bol, geniş geniş zırhlı elbiseler }وﻗَ ّ ِﺪ ْر ﻓِﻲ
{اﻋ َﻤ ْﻞ
َ
ْ  }اَ ِنYap diye {ﺎت
َ
6
dokunuşunu
ve
biçimini
iyi
{اﻟﺴ ْﺮ ِد
ve
serdinde
takdir
sahibi
ol
A
yani
َّ
ölç: Biçiminde maharetli ol, iyi biçime yatır. Deniliyor ki Allah teâlâ’nın
bu sanatı senâ buyurmasının hikmeti şudur: Bu sanatta ﻟِﺘُ ْﺤ ِﺼﻨَﻜُ ْﻢ ِﻣ ْﻦ
 ﺑ َ ْﺄ ِﺳﻜُ ْﻢbuyurulduğu üzere indallah mükerrem olan âdemiyeti katilden
muhafaza ile rûhu vikāye vardır. Onun için bunu yapan, kılıç ve sâire
gibi taarruz silâhı yapanlardan daha hayırlıdır. Âlemde fazla bir silah
keşfeden ve onu kullanmasını bilenler beşeriyete bir haysiyetle müfîd
1
2
3
4
5

6

M ve B +“her”.
B: “akıl”.
B: “âlet”.
H ve F: “ettiği”.
Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXV, 196-197:
 ﻓﺄي ﻋﺎﻗﻞ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ذﻟﻚ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﲔ ﺑﺎﻟﻨﺎر وﻳﻨﺤﻞ ﺣﱴ ﻳﺼﲑ ﻛﺎﳌﺪاد اﻟﺬي ﻳﻜﺘﺐ ﺑﻪ،أﻻن اﷲ ﻟﻪ اﳊﺪﻳﺪ ﺣﱴ ﻛﺎن ﰲ ﻳﺪﻩ ﻛﺎﻟﺸﻤﻊ وﻫﻮ ﰲ ﻗﺪرة اﷲ ﻳﺴﲑ
 أ ﻢ اﺳﺘﺨﺮﺟﻮا ﺗﺬوﻳﺐ اﳊﺪﻳﺪ واﻟﻨﺤﺎس ﺑﺎﻟﻨﺎر واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻵﻻت ﻣﻨﻬﻤﺎ واﻟﺸﻴﺎﻃﲔ أي أﻧﺎﺳﺎ أﻗﻮﻳﺎء وﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻓﺎﺳﺪ ﲪﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﺿﻌﻒ اﻋﺘﻘﺎدﻩ...ﻣﻦ ﻗﺪرة اﷲ
.]و[ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﷲ واﷲ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﳑﻜﻦ وﻫﺬﻩ أﺷﻴﺎء ﳑﻜﻨﺔ
F, M ve B -“yani”.
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iseler, ondan vikāye vâsıtasını keşfedenler, sulh u salâha hizmet ettikleri
için daha ziyade fâidelidirler. Bu hikmetle buyuruluyor ki ﺍﻋ َﻤﻠُﻮﺍ
َ
ْ }و
ِ  ﺻﺎﻟhem salâh ile çalışın, iyi bir iş yapın A burada  واﻋﻤﻞdenilmeyip
{ﺤﺎ
ً َ
َْ َ
de ﺍﻋﻤَﻠُﻮﺍ
ْ  َوdenilmesi şâyân-ı dikkattir. Bu cümle zamirinin Dâvûd ile
beraber maiyyetindeki ehline râci‘ olduğunu söylemişler ise de biz
bunun  ﻟِﺘُ ْﺤ ِﺼﻨَﻜُ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﺄ ِﺳﻜُ ْﻢgibi kıssanın bir ibreti olmak üzere ümmet-i
Muhammed’e hitap ile bir tezyil olduğu kanaatindeyiz ki şöyle demek
olur: Siz de ey ümmet-i Muhammed! Salâh ile çalışın, daha güzel işler
yapın {ﻴﺮ
َ ُ }اِ ۪ﻧّﻲ ﺑ ِ َﻤﺎ ﺗ َ ْﻌ َﻤﻠçünkü ben ne yapacağınızı gözetiyorum, her
ٌ ﻮن ﺑ َ ۪ﺼ
ne yaparsanız görürüm A yani ona göre mükâfâtını veririm. }وﻟ ِ ُﺴﻠ َ ْﻴ ٰﻤ َﻦ
َ
{اﻟﺮ َﺢ
۪ Süleyman’a da rüzgârı A râm ettik, musahhar kıldık. Deniliyor
ّ
ki Süleyman aleyhisselâm’a musahhar kılınan bir rîh-i mahsus idi,
bütün şu rüzgârlar değil idi. Çünkü onlar hâcet vakitlerinde umûmun
menâfi‘i içindir. Onun için bütün kıraatlerde bu اﻟﺮ َﺢ
۪ müfred okunmuş,
ّ
hiçbirinde  اﻟﱢﺮﻳﺎحokunmamıştır. Yani Süleyman aleyhisselâm isterse bütün
âlemin rüzgârını [3951] tutabilirdi demek değil, havada bir cereyânına
tasarruf edebilir ve onunla dilediği yere gidebilirdi. O bir rüzgâr idi
ki { } ُﻏ ُﺪ ُّو َﻫﺎ َﺷ ْﻬ ٌﺮsabah gidişi bir ay {ﺍﺣﻬَﺎ َﺷ ْﻬ ٌﺮ
َ akşam dönüşü de bir ay
ُ }و َر َو
A şer‘an bir günlük yol altı saat olduğuna göre otuz kilometre itibar
edilirse, gidişi dokuz yüz kilometre, gelişi de dokuz yüz kilometre
olarak bin sekiz yüz kilometre kat‘ eder. Burada ’ﻏُ ُﺪ ُّوﻫَﺎnın zamiri rîh’a
gönderilmiş, ُ ﻏُ ُﺪ ﱡوﻩdiye Süleyman’a ircâ‘ edilmemiş olduğuna göre yalnız
rüzgârın sürati gösterilmiş demek olur. Süleyman aleyhisselâm bununla
balon gibi mi yoksa tayyâre gibi mi giderdi orasını Allah bilir.
Seyretti hevâ üzre denir taht-ı Süleyman
Ol saltanatın yeller eser şimdi yerinde

{ِ}وﺍ َ َﺳ ْﻠﻨَﺎ ﻟ َﻪُ َﻋ ْﻴ َﻦ ا ْﻟ ِﻘ ْﻄﺮ
َ Hem ona -yani Süleyman’a- kıtr, yani erimiş
bakır pınarını sel gibi akıttık A yani madenden su akar gibi akıttık.
Kadı Beyzâvî bunun Yemen’de olduğunu kaydetmiştir.1 Âlûsî de şu

1

Beyzâvî, Envârü’t-Tenzîl, IV, 243:
. وﻟﺬﻟﻚ ﲰﺎﻩ ﻋﻴﻨﺎً وﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ،ﲔ اﻟ ِْﻘﻄْ ِﺮ« اﻟﻨﺤﺎس اﳌﺬاب أﺳﺎﻟﻪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻧﻪ ﻓﻨﺒﻊ ﻣﻨﻪ ﻧﺒﻮع اﳌﺎء ﻣﻦ اﻟﻴﻨﺒﻮع
َ ْ َﺳ ْﻠﻨﺎ ﻟَﻪُ َﻋ
َ »وأ
َ
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rivayetleri1 kaydediyor: İbn Münzir, İkrime’den şöyle tahric etmiştir:
Allah teâlâ bakırı üç gün su gibi akıttı dedi, nereye denildi, bilmem
dedi. İbn Ebî Hâtim de Süddî’den şöyle tahric etmiştir: Ona üç gün
bir bakır madeni akıtıldı. Bahr’de de İbn Abbas, Süddî ve Mücâhid’den
şöyle nakledilmiştir: Demişler2 ki üç gün üç gece akıtıldı ve Yemen’de
idi. Mücâhid’den bir rivayette de bakır San‘a’dan aktı, ayda üç gün aktığı
da söylenmiştir.3 Biz bunun bir atıyye-i ilâhiye olan bir ilm ü sanatla
akıtılmış olmasını daha ehemmiyetli görüyoruz.

{ِ}و ِﻣ َﻦ ا ْﻟ ِﺠ ّﻦ
َ Cinden de A müfredi “cinnî” olan “cin”, bizim îzah
edemeyeceğimiz gizli mahluklar (Sûre-i En‘âm’da وﺍ
َ ِ َوﻛَ ٰﺬﻟ
ًّ ﻚ َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ ﻟِﻜُ ّ ِﻞ ﻧ َ ِﺒ ّ ٍﻲ َﻋ ُﺪ
اﻻِ ْﻧ ِﺲ َوﺍ ْﻟ ِﺠ ِّﻦ
ْ ﻴﻦ
َ [ َﺷﻴَﺎ ۪ﻃ6/112] âyetine bak). “Cinden” [3952] denilmekle
anlaşılıyor ki hepsi değil bazı cin. { }ﺑِﺎِ ْذ ِن َرﺑِّﻪRabbinin izniyle A yoksa
cin inse çalışmaz { إﻟﺦ...}و َﻣ ْﻦ ﻳَﺰِ ْغ ِﻣ ْﻨﻬُ ْﻢ َﻋ ْﻦ اَ ْﻣﺮِﻧَﺎ
َ A bu cümle cinlerin dahi
mükellef olduğuna tenbihtir. Bununla beraber Hazret-i Süleyman’a
çalışan cinlerin cüz’î bir inhiraf ile yanacak vaziyette ateş kenarında4
şiddetli bir tazyik içinde çalıştıklarına da işarettir. Burada cinlerin esrâr-ı
san‘atı hâiz sanatkârlar olduğu da şundan anlaşılıyor: {ﺎء
َ ُ }ﻳ َ ْﻌﻤَﻠ
ُ ٓﻮن ﻟ َﻪُ َﻣﺎ ﻳ َ َﺸ
ِ
۪
Onlar ona ne isterse yaparlardı {ﺐ َوﺗ َ َﻤﺎﺛﻴ َﻞ
َ  }ﻣ ْﻦ َﻣ َﺤﺎ ۪رmihraplar ve timsaller.

“Mihrâb”: “Mif‘âl” ism-i âlet vezni olduğu gibi, bir de “midrâr” gibi
mübalağa sîgası olur ki “mihrâb”ın esasen bu mânadan me’huz olduğu
söyleniyor. Keşşâf’ta der ki: “‘Mehârîb’, ibtizalden masûn olan şerefli
mesâkin ve mehâfil demektir. Bunlar hamiyet ile muhafaza ve müdafaa
olunduklarından dolayı ‘mehârîb’ tesmiye edilmiştir. Ma‘amâfîh burada
mesâcid diye de tefsir olunmuştur. ‘Temâsîl’ ‘timsâl’in cem‘idir. ‘Timsâl’
canlı veya cansız bir şeyin suretine mümâsil tasvir olunan herhangi
bir surettir. Burada ‘temâsîl’ melâike ve enbiyâ ve sâlihîn suretleri

1
2
3

4

B: “rivâyeti”.
B: “Demiştir”.
Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XI, 292. Krş. Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, VIII, 527:
 وأﺧﺮج اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ. ﻻ أدري: إﱃ أﻳﻦ؟ ﻗﺎل: أﺳﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻪ اﻟﻘﻄﺮ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻳﺴﻴﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻴﻞ اﳌﺎء ﻗﻴﻞ:أﺧﺮج اﺑﻦ اﳌﻨﺬر ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ أﻧﻪ ﻗﺎل ﰲ اﻵﻳﺔ
اﻟﺴﻼم ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﺑﻠﻴﺎﻟﻴﻬﻦ وﻛﺎﻧﺖ ﺑﺄرض
ّ  أﺟﺮﻳﺖ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ، وﰲ اﻟﺒﺤﺮ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس واﻟﺴﺪي وﳎﺎﻫﺪ ﻗﺎﻟﻮا، ﺳﻴﻠﺖ ﻟﻪ ﻋﲔ ﻣﻦ ﳓﺎس ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم:ﻋﻦ اﻟﺴﺪي ﻗﺎل
. ﻛﺎن ﻳﺴﻴﻞ ﰲ اﻟﺸﻬﺮ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم: وﰲ رواﻳﺔ ﻋﻦ ﳎﺎﻫﺪ أن اﻟﻨﺤﺎس ﺳﺎل ﻣﻦ ﺻﻨﻌﺎء وﻗﻴﻞ،اﻟﻴﻤﻦ
B -“cüz’î bir inhiraf ile yanacak vaziyette ateş kenarında”.
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denilmiştir. Halk görsün de onlar gibi ibadet etsinler diye mescidlerde
bakırdan, pirinçten, sırçadan mermerden1 bunların suretleri yapılırmış.
‘Böyle tasvirler yapılmasına Süleyman aleyhisselâm nasıl cevaz verdi?’
diye sorabilirsin, cevâben derim ki: Tasvir, yalan ve zulüm gibi aklın
takbih ettiği şeylerden değildir. Böyle olanlarda şeriatların2 ihtilâfı
câizdir. Ebu’l-Âliye’den mervî olduğu üzere o zaman ittihâz-ı suver
haram kılınmamıştı. Bununla beraber temâsîlin hayvan sureti olması
lâzım değildir. Ağaç gibi cansız resimleri olması da câizdir.”3 Onun için
ِ }و ِﺟ َﻔﺎ ٍن ﻛَﺎ ْﻟ َﺠ َﻮ
Râzî yalnız “nukūş” demekle iktifâ etmiştir.4 {ﺍب
َ
[3953] “Cifân” çanak mânasına “cefne”nin cem‘i. “Cevâb” da büyük
ِ }و ُﻗ ُﺪورٍ َر
ٍ َﺍﺳﻴ
havuz mânasına “câbiye”nin cem‘idir. {ﺎت
َ
“Kudûr” “kıdr”ın cem‘i; “kıdr” gerek topraktan ve gerek sâir
madenden çömlek, tencere ve kazgan gibi yemek pişen kaplar.
“Râsiyât” yerinden kalkmaz ağır ve sâbit mânasına “râsî” veya
“râsiye”nin cem‘idir. Demek ki çok yemekler pişiriliyor, pek büyük
ٓ ِ
sofralar kuruluyormuş. {ﺮﺍ
ً او۫د َ ُﺷ ْﻜ
ُ َ }ا ْﻋ َﻤﻠُﻮﺍ ٰا َل دÇalışın ey Dâvûd hânedânı,
o büyük şükür için çalışın. Yani o büyük nimet ve refah içinde atâlet ve
sefâhate dalmayın, çalışın; hem çalışmanız bu nimetlerin şükrünü edâ
etmek, her birini yerinde sarf ederek Allah teâlâ’ya daha güzel amellerle
kulluk eylemek için olsun ki [ ﻟ َِﺌ ْﻦ َﺷﻜَ ْﺮﺗُ ْﻢ َﻻَز۪ﻳ َﺪﻧَّﻜُ ْﻢİbrâhim 14/7]. ﻴﻞ ِﻣ ْﻦ
ٌ }وﻗَ ۪ﻠ
َ
ِ
ِ
{ﻮر
ﻜ
ﺸ
اﻟ
ي
ﺎد
ﺒ
ﻋ
Ma‘amâfîh
kullarım
içinde
şekûr
olan
azdır.
ُ ُ َّ َ َ
“Şekûr” çok şükreden, bütün vüs‘ünü şükre sarf eden; kalbi, dili
ve sâir a‘zâsı hem itikad, hem itiraf hem çalışmakla ve ekser evkātta
şükür ile meşgul olandır. İbn Abbas’tan bir rivayette: Bütün ahvâlinde

1
2
3

4

B -“mermerden”.
B: “şeriatın”.
Zemahşerî, el-Keşşâf, III, 572:
 ﺻﻮر اﳌﻼﺋﻜﺔ: واﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ. ﻫﻲ اﳌﺴﺎﺟﺪ: وﻗﻴﻞ. ﲰﻴﺖ ﳏﺎرﻳﺐ ﻷﻧﻪ ﳛﺎﻣﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻳﺬب ﻋﻨﻬﺎ: اﳌﺴﺎﻛﻦ وا ﺎﻟﺲ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ اﳌﺼﻮﻧﺔ ﻋﻦ اﻻﺑﺘﺬال:اﶈﺎرﻳﺐ
 ﻛﻴﻒ اﺳﺘﺠﺎز ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم: ﻓﺈن ﻗﻠﺖ. ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﺴﺎﺟﺪ ﻣﻦ ﳓﺎس وﺻﻔﺮ وزﺟﺎج ورﺧﺎم ﻟﲑاﻫﺎ اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻌﺒﺪوا ﳓﻮ ﻋﺒﺎد ﻢ،واﻟﻨﺒﻴﲔ واﻟﺼﺎﳊﲔ
.ﳏﺮﻣﺎ
ّ  ﱂ ﻳﻜﻦ اﲣﺎذ اﻟﺼﻮر إذ ذاك: وﻋﻦ أﰉ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻘﺒﺤﺎت اﻟﻌﻘﻞ ﻛﺎﻟﻈﻠﻢ واﻟﻜﺬب، ﻫﺬا ﳑﺎ ﳚﻮز أن ﲣﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮاﺋﻊ:ﻋﻤﻞ اﻟﺘﺼﺎوﻳﺮ؟ ﻗﻠﺖ
...وﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن ﻏﲑ ﺻﻮر اﳊﻴﻮان ﻛﺼﻮر اﻷﺷﺠﺎر وﻏﲑﻫﺎ
Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXV, 198:
.واﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮش
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ِ َر
şükredendir.1 Sûre-i Neml’de geçtiği üzere ﻚ اﻟ َّ۪ﺘٓﻲ
َ َب اَ ْوزِ ْﻋ ۪ﻨ ٓﻲ اَ ْن اَ ْﺷﻜُ َﺮ ﻧ ِ ْﻌ َﻤﺘ
ّ
ِ
ِ ي وﺍَن اَﻋﻤ َﻞ ﺻﺎﻟ
ِ ﺖ ﻋﻠَﻲ وﻋﻠٰﻰ وﺍﻟ
ِ َﻚ ۪ﻓﻲ ِﻋﺒ
ِ َﺿﻴﻪُ َوﺍ َ ْد ِﺧ ْﻠ ۪ﻨﻲ ﺑِﺮَﺣﻤ
ﻴﻦ
ك
ﺎد
ﺘ
ﺮ
ﺗ
ﺤﺎ
ﺪ
ﻤ
َ
َ
َ
َ
ٰ
َّ
َ
ْ
ً
َ اﻟﺼﺎﻟ ۪ﺤ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ اَ ْﻧﻌ
َّ
َ
[27/19] duasını vird edinmiş olan Süleyman aleyhisselâm o az olan
şekûr kullardandır. Rivayet olunur ki Hazret-i Ömer bir adamın اﻟﻠﻬﻢ
“ اﺟﻌﻠﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻴﻞAllah’ım, beni o azdan kıl” diye dua ettiğini duymuş, “bu
nasıl dua?” diye sormuş. O zât “işitiyorum ki” demiş, “Allah teâlâ ﻴﻞ
ٌ َوﻗَ ۪ﻠ
ِ َ ِﻣﻦ ِﻋﺒbuyuruyor, ben de beni o azlardan kılmasını istiyorum.”
ﻮر
َ ﺎد
ْ
ُ ُي اﻟ َّﺸﻜ
Bunun üzerine Hazret-i Ömer: “Herkes Ömer’den a‘lem” demiş.2

ِ اﻻ َْر
[3954] {ض
ْ ُ }دَ ٓاﺑَّﺔA Burada “arz” yerin ismi değil  أرض ﻳﺄرضfiilinden
ekl vezninde masdardır. “Erda” nâmındaki böceğin fiili, yani “ağaç
kurdu” denilen bir nevi güvenin yemesi, kırkması mânasınadır deniliyor,
bir3 güve böceği demek olur. Süleyman aleyhisselâm’ın sûret-i vefâtı
hakkında türlü rivayetler varsa da biz onlardan sarf-ı nazar ediyoruz.
Allah teâlâ’ya inâbesi güzel, nimetlerine şükürle bahtiyar olan Dâvûd
ve Süleyman aleyhimesselâm’ın hâllerini beyandan sonra, küfranda
bulunanlara misâl olmak üzere Sebe’ kavminin hâli hikâye olunarak
buyuruluyor ki:

ۜ ُﺍﺷﻜُ ُﺮوﺍ ﻟ َﻪ
ْ ﺎن ﻟ ِ َﺴﺒَﺄٍ ۪ﻓﻲ َﻣ ْﺴﻜَ ِﻨﻬِ ْﻢ ٰاﻳَﺔٌ ۚ َﺟﻨَّﺘَﺎ ِن َﻋ ْﻦ ﻳ َ ۪ﻤﻴ ٍﻦ َو ِﺷ َﻤﺎ ٍۜل ﻛُﻠُﻮﺍ ِﻣ ْﻦ رِ ْز ِق َرﺑِّﻜُ ْﻢ َو
َ َﻟَﻘَ ْﺪ ﻛ

ﺎﻫ ْﻢ ﺑ ِ َﺠﻨَّﺘَ ْﻴﻬِ ْﻢ
ُ ﴾ ﻓَﺎ َْﻋ َﺮ١٥﴿ ﻮر
ٌ ب ﻏَ ُﻔ
ُ َﺿﻮﺍ ﻓَﺎ َْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ َﺳ ْﻴ َﻞ ا ْﻟﻌَﺮِ ِم َوﺑَﺪَّ ْﻟﻨ
ٌّ ﺑ َ ْﻠ َﺪ ٌة ﻃ ّ َِﻴﺒَﺔٌ َو َر
ۜ ﺎﻫ ْﻢ ﺑ ِ َﻤﺎ ﻛَﻔَ ُﺮوﺍ
َ ِ ﴾ ٰذﻟ١٦﴿ ٍَﺟﻨَّﺘَ ْﻴ ِﻦ ذ َ َوﺍﺗ َ ْﻲ اُכُﻞٍ َﺧ ْﻤ ٍﻂ َوﺍ َ ْﺛﻞٍ َو َﺷ ْﻲ ٍء ِﻣ ْﻦ ِﺳ ْﺪرٍ ﻗَ ۪ﻠﻴﻞ
ُ َﻚ َﺟ َﺰ ْﻳﻨ
ِ
ً ﺎر ْﻛﻨَﺎ ۪ﻓﻴﻬَﺎ ُﻗﺮًى ﻇ َﺎﻫِ َﺮ
َ َ ﴾ َو َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ ْﻢ َوﺑ َ ْﻴ َﻦ ا ْﻟ ُﻘ َﺮى اﻟ َّ۪ﺘﻲ ﺑ١٧﴿ ﻮر
َ َو َﻫ ْﻞ ﻧُ َﺠﺎز۪ٓي ا َّﻻ ا ْﻟﻜَ ُﻔ
ِ
ِ
ِ َ ﴾ ﻓَﻘَﺎﻟُﻮﺍ َرﺑَّﻨَﺎ ﺑ١٨﴿ ﻴﻦ
ﺎﻋ ْﺪ ﺑ َ ْﻴ َﻦ اَ ْﺳﻔَﺎرِﻧَﺎ
ً َّ ﻴﺮوﺍ ۪ﻓﻴﻬَﺎ ﻟ َﻴَﺎﻟ َﻲ َوﺍَﻳ
َ ﺎﻣﺎ ٰاﻣ ۪ﻨ
ُ اﻟﺴ ْﻴ َﺮ ۜ ۪ﺳ
َّ َوﻗَﺪَّ ْرﻧَﺎ ۪ﻓﻴﻬَﺎ
1
2

3

B: “şükrederdi”. Zemahşerî, el-Keşşâf, III, 573:
.وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻳﺸﻜﺮ ﻋﻠﻰ أﺣﻮاﻟﻪ ﻛﻠﻬﺎ
İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, VI, 65:
 »وﻗﻠﻴﻞ: إﱐ ﲰﻌﺖ اﷲ ﻳﻘﻮل: ﻓﻘﺎل،« »ﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﺬي ﺗﺪﻋﻮ ﺑﻪ؟: ﻓﻘﺎل ﻋﻤﺮ: ﻗﺎل، اﻟﻠﻬﻢ اﺟﻌﻠﲏ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻴﻞ: ﻗﺎل رﺟﻞ ﻋﻨﺪ ﻋﻤﺮ: ﻗﺎل،ﻋﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺘﻴﻤﻲ
. ﻛﻞ اﻟﻨﺎس أﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ: ﻓﻘﺎل ﻋﻤﺮ: ﻗﺎل،ﻣﻦ ﻋﺒﺎدي اﻟﺸﻜﻮر« ﻓﺄﻧﺎ أدﻋﻮ أن ﳚﻌﻠﲏ ﻣﻦ أوﻟﺌﻚ اﻟﻘﻠﻴﻞ
H ve F -“bir”.
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ٍ َ ﻚ َﻻٰﻳ
ٍﺻﺒَّﺎر
ُ ِ ﺎت ﻟ
َ ِ ق اِ َّن ۪ﻓﻲ ٰذﻟ
َ ﺎﻫ ْﻢ اَ َﺣﺎ ۪د
ۜ ٍ َّﺎﻫ ْﻢ ُﻛ َّﻞ ُﻣ َﻤﺰ
ُ َﻳﺚ َو َﻣﺰَّ ْﻗﻨ
ُ ََوﻇَﻠ َ ُﻤ ٓﻮﺍ اَ ْﻧ ُﻔ َﺴ ُﻬ ْﻢ ﻓَ َﺠﻌَ ْﻠﻨ
َ ﻜ ّ ِﻞ
ِ
ِ ﴾ وﻟَﻘَ ْﺪ ﺻﺪَّ َق ﻋﻠَﻴﻬِﻢ اِﺑ ۪ﻠﻴﺲ ﻇَﻨَّﻪ ﻓَﺎﺗَّﺒﻌﻮه اِ َّﻻ ﻓَ ۪ﺮ١٩﴿ ٍَﺷﻜُﻮر
﴾ َو َﻣﺎ٢٠﴿ ﻴﻦ
ً
َ ﻘﺎ ﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ
َ
ُ َُ ُ
َ
ُ ْ ْ ْ َ

ﻚ َﻋﻠٰﻰ
ْ ِ ﺎن ﻟ َُﻪ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ُﺳ ْﻠﻄ َﺎ ٍن اِ َّﻻ ﻟِﻨَ ْﻌﻠ َ َﻢ َﻣ ْﻦ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻦ ﺑ
ۜ ٍّ ﺎﻻ ِٰﺧ َﺮ ِ ِﻣﻤَّ ْﻦ ُﻫ َﻮ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ ۪ﻓﻲ َﺷ
َ ُّﻚ َو َرﺑ
َ َﻛ
﴾٢١﴿ ۟ ﻴﻆ
ٌ ﻛُ ّ ِﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َﺣ ۪ﻔ

[3955] Meâl-i Şerîfi
Celâlime kasem ederim ki Sebe’ için meskenlerinde hakikaten bir
âyet vardı: Sağ ve soldan iki cennet, yiyin diye Rabbinizin rızkından
da O’na şükredin. Ne güzel: Hoş bir belde, Gafûr bir Rab (15). Fakat
onlar bakmadılar, Biz de üzerlerine arim selini salıverdik ve o dilber
iki1 cennetlerini buruk yemişli, ılgınlık, az bir şey de sidirden iki harap
cennete çevirdik2 (16). Bunu onlara nankörlüklerinin cezâsı yaptık ve
Biz hep öyle3 çok nankör olanları cezâlandırırız (17). Biz onlarla o feyz
ü bereket verdiğimiz memleketler arasında sırt sırta karyeler meydana
getirmiştik ve onlarda muntazam seyr ü sefer takdir eylemiştik. “4Gezin
oralarda gecelerce ve gündüzlerce emniyet içinde” demiştik (18). Buna
karşı onlar “yâ Rabbenâ, seferlerimizin arasını uzaklaştır” dediler ve
nefislerine zulmettiler. Biz de onları efsanelere çevirdik ve tamamen
didik didik dağıttık, şüphesiz ki bunda çok şükredecek her sabırlı için
elbette âyetler var (19). Yine celâlime kasem ederim ki İblis, onlar
aleyhindeki zannını hakikaten doğru buldu da içlerinde mü’minlerden
ibaret bir fırkadan mâʿadâsı ona tâbiʿ oldular (20). Hâlbuki onun onlar
üzerinde hiçbir saltanat kudreti yoktu, lâkin biz âhirete imanı olanı
belli edecek, ondan [3956] şek içinde bulunandan ayırt eyleyecektik.
Öyle ya Rabbin her şeye karşı hafîzdir5 (21).
1
2
3
4
5

B: “iki dilber”.
H ve F: “ve o dilber iki cennetlerini öyle harap iki cennete çevirdik; buruk yemişli, ılgınlık, sidirden de
biraz bir şey”.
H ve F -“öyle”; B: “böyle”.
H +“Gidin”.
H ve F: “Öyle ya Rabbindir her şeye karşı yegâne hafîz”.

Hak Dini Kur’an Dili

{ }ﻟ ِ َﺴﺒَﺄٍ ۪ﻓﻲ َﻣ ْﺴﻜَ ِﻨﻬِ ْﻢSebe’ kavminin meskenlerinde A bâlâda îzah edildiği
üzere ataları Sebe’ b. Yeşcüb b. Ya‘rub b. Kahtan’ın nâmıyla yâd olunan
Sebe’ kavmi Sûre-i Neml’de kıssaları geçtiği vechile mukaddemâ
Güneş’e taparlarken, Belkıs idaresinde Hazret-i Süleyman’a itaat ederek
memleketlerini kurtardıktan başka terakki etmişlerdi. Meskenleri,
merkezleri Yemen’de Me’rib şehri idi ki Sebe’ ona dahi ıtlak edilir. Bunların
meskenlerinde kendileri için {ٌ } ٰاﻳَﺔbir âyet, bir ibret vâki‘ olmuştu. Bu
âyet zikrolunacak iki cennet zannedilebilirse1 de Keşşâf’ın ihtârı vechile
yalnız o değil, kıssalarının hey’et-i mecmû‘asıdır.2 Şöyle ki }ﺟﻨَّﺘَﺎ ِن َﻋ ْﻦ ﻳ َ ۪ﻤﻴ ٍﻦ
َ
{ َو ِﺷ َﻤﺎ ٍلsağ ve soldan iki cennet A iki taraflı bağlar, bostanlar, lisân-ı hâl
ile diyorlardı ki {ﻜ ُﺮوﺍ ﻟ َُﻪ
ُ ﺍﺷ
ُ ِ ّ } ُﻛﻠُﻮﺍ ِﻣ ْﻦ رِ ْز ِق َرﺑRabbinizin rızkından yiyin
ْ ﻜ ْﻢ َو
de O’na şükredin A bu nimetin kadrini bilerek ona göre ibadet edin.
Çünkü {ﻮر
ٌ ب ﻏَ ُﻔ
ٌّ  }ﺑ َ ْﻠ َﺪةٌ ﻃ ّ َِﻴﺒَﺔٌ َو َرbeldeniz bir belde-i tayyibe, gayet hoş bir
belde; Rabbiniz mağfireti çok bir Rab A onun için şükrünü bilin de iyi
hizmet edin. İttifâkāt-ı bedî‘adandır3 ki ٌ ﺑ َ ْﻠ َﺪ ٌة ﻃ ّ َِﻴﺒَﺔlafzı ebced hesâbıyla
İstanbul’un fethine tarih düşmüştür (857). Molla Câmî merhumun bir
hediyesi olmak üzere mâruftur. {ﺿﻮﺍ
ُ  }ﻓَﺎ َْﻋ َﺮFakat onlar, o Sebe’liler i‘râz
ettiler A rivayete nazaran on üç peygamberleri kendilerini davet ettikleri
hâlde şükürden kaçındılar, hizmetine bakmadılar {ِ}ﻓَﺎ َْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ َﺳ ْﻴ َﻞ ا ْﻟﻌَﺮِم
Biz de üzerlerine arim selini salıverdik A arim seli önüne geçilmez sarp
sel, yahut “Arim” denilen seddin seli veya [3957] Arim deresinin seli.
Ebü’l-Fidâ tarihinde “bu seddi Merib arzında Sebe’ b. Yeşcüb yapmış
ve ona yetmiş kadar çay akıtmış ve uzak vâdilerden selleri celbeylemiş
idi” der.4 Âlûsî’de, Keşşâf’ta da der ki “bu sed, Belkıs’ın yaptığı sed idi
1
2

3
4

B: “zikredilebilirse”.
Zemahşerî, el-Keşşâf, III, 575:
، وأ ّن أﻫﻠﻬﻤﺎ أﻋﺮﺿﻮا ﻋﻦ ﺷﻜﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﺨﺮ ﻤﺎ، وإﳕﺎ ﺟﻌﻞ ﻗﺼﺘﻬﻤﺎ، ﱂ ﳚﻌﻞ اﳉﻨﺘﲔ ﰲ أﻧﻔﺴﻬﻤﺎ آﻳﺔ: ﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻛﻮ ﻤﺎ آﻳﺔ؟ ﻗﻠﺖ:ﻓﺈن ﻗﻠﺖ
 أي ﻋﻼﻣﺔ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ، وﳚﻮز أن ﲡﻌﻠﻬﻤﺎ آﻳﺔ. ﻟﻴﻌﺘﱪوا وﻳﺘﻌﻈﻮا ﻓﻼ ﻳﻌﻮدوا إﱃ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺮ وﻏﻤﻂ اﻟﻨﻌﻢ،وأﺑﺪﳍﻢ ﻋﻨﻬﻤﺎ اﳋﻤﻂ واﻷﺛﻞ آﻳﺔ وﻋﱪة ﳍﻢ
.اﷲ وﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﻪ وإﺣﺴﺎﻧﻪ ووﺟﻮب ﺷﻜﺮﻩ
B: “bedîhiyyedendir”.
İbn Kesîr, el-Bidâye, II, 193:
ذﻛﺮ ﻏﲑ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺴﻠﻒ واﳋﻠﻒ ﻣﻦ اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ وﻏﲑﻫﻢ أن ﺳﺪ ﻣﺄرب ﻛﺎن ﺻﻨﻌﺘﻪ أن اﳌﻴﺎﻩ ﲡﺮي ﻣﻦ ﺑﲔ ﺟﺒﻠﲔ ﻓﻌﻤﺪوا ﰲ ﻗﺪﱘ اﻟﺰﻣﺎن ﻓﺴﺪوا ﻣﺎ
 وﻳﻘﺎل ﻛﺎن أول ﻣﻦ ﺑﻨﺎﻩ، وزرﻋﻮا اﻟﺰروع اﻟﻜﺜﲑة،ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺒﻨﺎء ﳏﻜﻢ ﺟﺪا ﺣﱴ ارﺗﻔﻊ اﳌﺎء ﻓﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ أﻋﺎﱄ اﳉﺒﻠﲔ وﻏﺮﺳﻮا ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻟﺒﺴﺎﺗﲔ واﻷﺷﺠﺎر اﳌﺜﻤﺮة اﻷﻧﻴﻘﺔ
.ﺳﺒﺄ ﺑﻦ ﻳﻌﺮب وﺳﻠﻂ إﻟﻴﻪ ﺳﺒﻌﲔ وادﻳﺎ ﻳﻔﺪ إﻟﻴﻪ وﺟﻌﻞ ﻟﻪ ﺛﻼﺛﲔ ﻓُﺮﺿﺔ ﳜﺮج ﻣﻨﻬﺎ اﳌﺎء وﻣﺎت وﱂ ﻳﻜﻤﻞ ﺑﻨﺎؤﻩ ﻓﻜﻤﻠﺘﻪ ﲪﲑ ﺑﻌﺪﻩ
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ki iki dağın arasını taş ve zift ile kapatarak menba‘ ve yağmur sularını
biriktirtmiş ve iskā için lüzûmu kadar harklar bırakmıştı”.1 Âlûsî’nin
nakline göre, seddin arkasına suyu hapsedip birbiri üzerine müte‘addid
kapılar ve önüne nehirlerinin adedince on iki havuz yapmıştı. Bir kavilde
bu seddi Yemen kabâilinin babası olan Himyer’in yaptığı söylenmiş,
bir kavilde de Lokman-ı Ekber b. Âd’ın yaptığı ve taşlarını kalay ve
demirle perçinlediği ve bir fersah murabba‘ında olduğu söylenmiştir.2
Bunların cem‘inde münâfat yoktur. Evvelâ Sebe’in başlamış olması,
sonra Himyer’in, sonra Lokman’ın ve Zülkarneyn’in daha sonra da
Belkıs’ın peyderpey muhtelif inşaat ve ta‘mîrâtta bulunmuş olmaları pek
melhuzdur.
4
{ } َﺧ ْﻤ ٍﻂAcı, kekre veya buruk {3 ٍ}وﺍ َ ْﺛﻞ
َ esl ağacı A “tarafe” veya “tarfâ”dan
bir nevi, büyük nevi diye tefsir ediyorlar. Kāmûs tercemesinde “tarfâ”
ılgın ağacı ve “esl” onun acı ılgın denilen iri kısmı diye mezkurdur.5
ِ sidir A Arabistan’ın en makbul ağaçlarından olmak üzere
{ٍ}ﺳ ْﺪر
mâruftur. Meyvesine “nıbk” ve “Arabistan kirazı” tâbir olunduğu Kāmûs
tercemesinde mesturdur.6 Ezherî demiştir ki “sidr ikidir. Birisinden
intifâ‘ olunmaz ve yaprağı yıkamalara yaramaz. Meyvesi kekredir7,
yenmez, ‘dâl’ denilen budur. Bir kısmı da su üzerinde biter, meyvesi
nıbktır, yaprakları gasûldür, unnab ağacına benzer.”8

1
2

3
4
5
6
7
8

Zemahşerî, el-Keşşâf, III, 576:
. وﺗﺮﻛﺖ ﻓﻴﻪ ﺧﺮوﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪار ﻣﺎ ﳛﺘﺎﺟﻮن إﻟﻴﻪ ﰲ ﺳﻘﻴﻬﻢ، ﻓﺤﻘﻨﺖ ﺑﻪ ﻣﺎء اﻟﻌﻴﻮن واﻷﻣﻄﺎر،ﺿﺮﺑﺖ ﳍﻢ ﺑﻠﻘﻴﺲ اﳌﻠﻜﺔ ﺑﺴ ّﺪ ﻣﺎ ﺑﲔ اﳉﺒﻠﲔ ﺑﺎﻟﺼﺨﺮ واﻟﻘﺎر
Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XI, 301:
 ﻟﱰﺟﻌﻦ أو ﻟﻨﻘﺘﻠﻨﻚ ﻓﻘﺎﻟﺖ:روي أن ﺑﻠﻘﻴﺲ ﳌﺎ ﻣﻠﻜﺖ اﻗﺘﺘﻞ ﻗﻮﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎء وادﻳﻬﻢ ﻓﱰﻛﺖ ﻣﻠﻜﻬﺎ وﺳﻜﻨﺖ ﻗﺼﺮﻫﺎ وراودوﻫﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺮﺟﻊ ﻓﺄﺑﺖ ﻓﻘﺎﻟﻮا
 ﻧﻄﻴﻌﻚ ﻓﺮﺟﻌﺖ إﱃ وادﻳﻬﻢ وﻛﺎﻧﻮا إذا ﻣﻄﺮوا أﺗﺎﻫﻢ اﻟﺴﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﲑة ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻓﺄﻣﺮت ﻓﺴﺪ ﻣﺎ ﺑﲔ اﳉﺒﻠﲔ ﲟﺴﻨﺎة: أﻧﺘﻢ ﻻ ﻋﻘﻮل ﻟﻜﻢ وﻻ ﺗﻄﻴﻌﻮﱐ ﻓﻘﺎﻟﻮا:ﳍﻢ
ﺑﺎﻟﺼﺨﺮ واﻟﻘﺎر وﺣﺒﺴﺖ اﳌﺎء ﻣﻦ وراء اﻟﺴﺪ وﺟﻌﻠﺖ ﻟﻪ أﺑﻮاﺑﺎ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻮق ﺑﻌﺾ وﺑﻨﺖ ﻣﻦ دوﻧﻪ ﺑﺮﻛﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﳐﺮﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة أ ﺎرﻫﻢ وﻛﺎن اﳌﺎء ﳜﺮج ﳍﻢ
 وﻗﻴﻞ ﺑﻨﺎﻩ ﻟﻘﻤﺎن اﻷﻛﱪ ﺑﻦ ﻋﺎد ورﺻﻒ، اﻟﺬي ﺑﲎ ﳍﻢ اﻟﺴﺪ ﻫﻮ ﲪﲑ أﺑﻮ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ: وﻗﻴﻞ.اﻟﺴﻼم ﻣﺎ ﻛﺎن
ّ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺔ إﱃ أن ﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ ﻣﻊ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ
.أﺣﺠﺎرﻩ ﺑﺎﻟﺮﺻﺎص واﳊﺪﻳﺪ وﻛﺎن ﻓﺮﺳﺨﺎ ﰲ ﻓﺮﺳﺦ
B: “”وآﺋﻞ.
H ve F: “tarenâ”.
Âsım Efendi, Kāmûs Tercemesi, III, 657, 1147.
Âsım Efendi, Kāmûs Tercemesi, II, 385.
B: “kedirdir”.
Ezherî, Tehzîbü’l-lüga, XII, 247:
ِ
ِ ُ :اﻟ ﱢﺴ ْﺪر ﻣﻦ اﻟﺸﺠﺮ ِﺳ ْﺪران
ِ
اﻟﻌﺮب ﺗﺴ ﱢﻤﻴﻪ
ٌ  َوﻟﻪ ﲦَﺮ َﻋﻔ،ﻟﻠﺮاﻋﻴﺔ
ّ أﺣﺪﳘﺎ ﺳ ْﺪٌر ﺑـَّﺮ
ّ  َوُرﲟَﺎ ُﺧﺒﻂ ورﻗُﻪ، َوَﻻ ﻳﺼﻠُﺢ ورﻗُﻪ ﻟﻠﻐَﺴﻮل،ي َﻻ ﻳُﻨﺘـََﻔﻊ ﺑﺜَﻤﺮﻩ
َ  و،ﺺ َﻻ ﻳـُْﺆَﻛﻞ
ِ  واﳉِْﻨﺲ اﻟﺜ،اﻟﻀﺎل
. ﻳُﺸﺒﻪ ﺷﺠﺮ اﻟﻌُﻨّﺎب،ﺴﻮل
،اﳌﺎء
ﱠﺎﱐ ﻣﻦ اﻟ ﱢﺴﺪر ﻳﻨﺒُﺖ ﻋﻠﻰ
ُ  َورﻗُﻪ َﻏ،وﲦﺮﻩ اﻟﻨﱠﺒِﻖ
ّ
ُ
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{ِﺎﻫ ْﻢ ﺑ ِ َﺠﻨَّﺘَ ْﻴﻬِ ْﻢ َﺟﻨَّﺘَ ْﻴﻦ
َ A Burada ikinciye “cenneteyn” tâbiri müşâkele
ُ َ}وﺑَﺪَّ ْﻟﻨ
ve tehekküm içindir. Türkçemizde mâruf bir mesel vardır: “Bakılırsa bağ
olur bakılmazsa dağ [3958] olur.” { }ﺑِﻤَﺎ ﻛَﻔَ ُﺮوﺍA bu “ ﻛَﻔَ ُﺮوﺍküfran”dandır.
Yani nimete nankörlüklerinden dolayı. ﺎر ْﻛﻨَﺎ
َ َ }و َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ ْﻢ َوﺑ َ ْﻴ َﻦ ا ْﻟ ُﻘ َﺮى اﻟ َّ۪ﺘﻲ ﺑ
َ
{ً  ۪ﻓﻴﻬَﺎ ُﻗﺮًى ﻇ َﺎﻫِ َﺮHem onlarla o mübarek kıldığımız, içlerine bereket
verdiğimiz karyeler arasında sırt sırta karyeler yapmıştık. A O bereketli
karyelerden murad Şam bilâdıdır. ً  ُﻗﺮًى ﻇ َﺎﻫِ َﺮKatâde’den rivayet olunduğu
üzere zahr zahra, yani sırt sırta mütelâsık1 diye tefsir edilmiştir.2 }وﻗَﺪَّ ْرﻧَﺎ
َ
۪
{اﻟﺴ ْﻴ َﺮ
َّ  ﻓﻴﻬَﺎVe onlarda, yani o karyelerde seyr ü seferi muayyen miktar
üzere tertip ve tanzim etmiştik A her biri yolcu için birer istasyon ve
birer merhale hâlinde idi, birinden çıkan azık taşımadan ve açıkta
۪
yatmadan ve tehlike görmeden diğerine gidebilir, öyle ki ﻴﺮوﺍ ۪ﻓﻴﻬَﺎ ﻟ َﻴَﺎﻟ ِ َﻲ
ُ }ﺳ
ِ
{ﻴﻦ
ً َّ  َوﺍَﻳo kurâ-yı zâhire içinde geceler ve günlerce emniyet ve âsâyiş
َ ﺎﻣﺎ ٰاﻣ ۪ﻨ
ile gidin gezin A öyle muntazam, öyle emniyetli idi. Demek ki yalnız
Sebe’ değil, Yemen’den Şam’a kadar Arabistan’ın bütün vaziyeti böyle
bir ma‘mûre imiş ki bu çok câlib-i dikkattir. { }ﻓَﻘَﺎﻟُﻮﺍ رَﺑَّﻨَﺎİşte bu nimete
ِ َ “ }ﺑbizim
karşı da onlar küfrederek “yâ Rabbenâ” dediler {ﺎﻋ ْﺪ ﺑ َ ْﻴ َﻦ اَ ْﺳﻔَﺎرِﻧَﺎ
bu seferlerimizin mesafesini uzaklaştır.” A Benî İsrâil’in hayr olan a‘lâyı
ednâya değişmek istedikleri gibi bunlar da o ma‘mûriyetten bîzarlık
gösterdiler, onların ortadan kalkıp aralarına uzun mesafelerin, sahrâların
girmesini istediler. Bunu hakikaten böyle kavlen istemiş olmaları melhuz
ise de yaptıkları küfran ve isyan ile hâlen istemiş olmaları da zannedilir.
Öyle dediler {}وﻇَﻠ َ ُﻤ ٓﻮﺍ اَ ْﻧ ُﻔ َﺴ ُﻬ ْﻢ
َ ve nefislerine zulmettiler, kendilerine
yazık ettiler, zira belâlarını aradılar {ﻳﺚ
َ ﺎﻫ ْﻢ اَ َﺣﺎ ۪د
ُ َ }ﻓَ َﺠﻌَ ْﻠﻨBiz de kendilerini
uhdûselere; [3959] efsanelere, masallara çevirdik. A Denilir ki ciddi bir
süvari iki aydan ziyade ma‘mûre içinde giderdi ve dört aylık mesafeden
1
2

M ve B: “mülâsık”.
Tefsîru Abdirrezzâk, III, 63:
 أﻫﻞ ﺟﻨﺔ ﺣﱴ ﻟﻘﺪ، أﳝﺎ ﻳﻔﺪون ﻓﻴﻘﻴﻠﻮن ﰲ ﻗﺮﻳﺔ وﻳﺮوﺣﻮن ﰲ ﻗﺮﻳﺔ، ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ آﻣﻨﲔ ﻻ ﳜﺎﻓﻮن ﺟﻮﻋﺎ وﻻ ﻇﻤﺄ: »ﻗﺮى ﻇﺎﻫﺮة« ﻗﺎل: ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ، ﻋﻦ ﻗﺘﺎدة
 وﻛﺎن اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺴﺎﻓﺮ ﻻ ﳛﻤﻞ زادا وﻻ ﺳﻘﺎء ﳑﺎ،ذﻛﺮ ﻟﻨﺎ أن اﳌﺮأة ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻀﻊ ﻣﻜﺘﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻓﻴﻤﺘﻠﺊ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺮﺟﻊ إﱃ أﻫﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ أن ﺗﻐﱰف ﺑﻴﺪﻫﺎ ﺷﻴﺌﺎ
. وﺟﻌﻠﻮا أﺣﺎدﻳﺚ، »ﻓﻘﺎﻟﻮا رﺑﻨﺎ ﺑﺎﻋﺪ ﺑﲔ أﺳﻔﺎرﻧﺎ« ﻓﻤﺰﻗﻮا ﻛﻞ ﳑﺰق: ﻓﺒﻄﺮ اﻟﻘﻮم ﻧﻌﻤﺔ اﷲ، ﺑﺴﻂ ﻟﻠﻘﻮم
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2
ahâli yekdiğerinden ateş iktibas edebilirlerdi.1 {ﺎﻫ ْﻢ ﻛُ َّﻞ ُﻣ َﻤﺰَّ ٍق
َ Ve didik
ُ َ}و َﻣﺰَّ ْﻗﻨ
didik, darmadağınık ettik, Gassân Şam’a iltihak etti, Enmar Yesrib’e,
Cüzam Tihâme’ye, Ezd Uman’a ilh. {ﻚ
َ ِ  }اِ َّن ۪ﻓﻲ ٰذﻟŞüphesiz ki bunda A
ٍ َ }ﻻٰﻳ
َ elbette âyetler var, ibret alacak
Sebe’in zikrolunan bu kıssasında {ﺎت
3 ٍ
ِ
delâletler var {ﺻﺒَّﺎرٍ َﺷﻜُﻮر
َ  }ﻟﻜُ ّ ِﻞçok şükredecek her çok sabırlı için A yani
çok şükredici şekûr olmak için çok sabırlı olmak lâzımdır. Ve işte böyle
çok sabırlı olup çok da4 nimetlere ermek ve çok şükredici olmak şânından
olan kimseler için işbu Sebe’ kıssasında mühim âyetler vardır. Hevâ ve
heveslerini zabt edip zahmetlere, meşakkatlere tahammül ederek vazife
ve ibadetlerine çalışan sabırlı kimseler memleketlerini Allah’ın inâyetiyle
cennet gibi mâmur eder nimetlere ererler. Allah’ın pek az olan şekûr
kullarından olmak isteyenler de o nimetlerle azmayıp yine sabr u sebat ile
şükrüne ikdam edecek ehl-i sabr u mücahede içinde bulunurlar.

۪ ِ ِ
{ﻴﺲ ﻇَﻨ َّ ُﻪ
َ Yine celâlime kasem ederim ki İblis onlar,
َ }وﻟَﻘَ ْﺪ
ُ ﺻﺪَّ َق َﻋﻠ َ ْﻴﻬ ْﻢ ا ْﺑﻠ
5
yani Sebe’liler yahut Benî Âdem aleyhinde zannını doğru çıkarttı A
ِ
ِ
ِ َر
ِ اﻻ َْر
ﻴﻦ
ْ ب ﺑ ِ َﻤٓﺎ اَ ْﻏ َﻮ ْﺘَ ۪ﻨﻲ َﻻ ُ َز ّﻳِﻨَ َّﻦ ﻟ َُﻬ ْﻢ ﻓِﻲ
َ ﻴﻦ ۙ ا َّﻻ ِﻋﺒَﺎد َ َك ﻣ ْﻨ ُﻬ ُﻢ ا ْﻟ ُﻤ ْﺨﻠ َ ۪ﺼ
َ ض َو َﻻ ُ ْﻏﻮِ َﻨ َّ ُﻬ ْﻢ اَ ْﺟ َﻤ ۪ﻌ
ّ
ِ
[el-Hicr 15/39-40] demiş olan İblis dediğini tahakkuk ettirdi ﻮه ا َّﻻ
ُ }ﻓَﺎﺗَّﺒَ ُﻌ
ِ
ِ  ﻓَ ۪ﺮonun için hâlis mü’minlerden ibaret bir fırkadan mâ‘adâsı
{ﻴﻦ
ً
َ ﻘﺎ ﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ
o İblis’e tâbi‘ oldular, ardınca sürüklendiler. Bu sürükleniş de onun
kudretinden değil, kendilerinin âhirete imansızlıklarındandır. Çünkü Allah
teâlâ imanı olanla olmayanın âhiretini ayırmıştır. Onun için o ittibâ‘, esas
itibariyle Şeytan’ın bir galebesinden [3960] değil, emr ü irâde-i Hakk’ın
galebesindendir. Yoksa Allah’ın iradesinin zıddını tahakkuk ettirmek
kimin haddine? Her şeye karşı hafîz, hâfız, muhâfız, hâkim ancak Rabbin
Allah’tır6. {ﻴﻆ
ٌ ﻚ َﻋﻠٰﻰ ُﻛ ّ ِﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َﺣ ۪ﻔ
َ ُّ}و َرﺑ
َ A Onun için hiçbir şeyden korkmayarak:
1

2
3
4
5
6

B: “edebilirdi” Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XI, 305. Krş. Nüveyrî, Nihâyetü’l-ereb, XV, 332:
 إن أرض ﺳﺒﺄ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻤﺎرة ﻓﻴﻬﺎ أزﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﲑة ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻟﻠﺮاﻛﺐ ا ﺪ وﻛﺎن أﻫﻠﻬﺎ ﻳﻘﺘﺒﺴﻮن اﻟﻨﺎر:ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﰲ ﺷﺮح ﻗﺼﻴﺪة اﺑﻦ ﻋﺒﺪون
.ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﺴﲑة أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ
H ve F: “de”.
B -“ibret alacak delâletler var”.
H ve F: “da çok”.
B: “sabırlılar”.
M: “Allahındır”.
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ِ ﻮن ِﻣ ْﺜ َﻘﺎ َل ذَرَّ ٍ ﻓِﻲ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
ِ اﻻ َْر
ض
ْ ﺍت َو َﻻ ﻓِﻲ
ُ ِ اﻪﻠﻟِۚ َﻻ ﻳ َ ْﻤﻠ
ّٰ ﻳﻦ َز َﻋ ْﻤ ُﺘ ْﻢ ِﻣ ْﻦ دُو ِن
َ ﻜ
ْ ُﻗ ِﻞ
َ اد ُﻋﻮﺍ اﻟ َّ۪ﺬ
َّ

ِ
ِ
ِ
ﺎﻋﺔُ ِﻋ ْﻨ َﺪ ُه ٓ اِ َّﻻ ﻟ ِ َﻤ ْﻦ
َ َ﴾ َو َﻻ ﺗ َ ْﻨﻔَ ُﻊ اﻟ َّﺸﻔ٢٢﴿ ٍَو َﻣﺎ ﻟ َُﻬ ْﻢ ۪ﻓﻴﻬِ َﻤﺎ ﻣ ْﻦ ِﺷ ْﺮ ٍك َو َﻣﺎ ﻟ َُﻪ ﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ ﻣ ْﻦ ﻇَﻬ۪ﻴﺮ
ِ
﴾٢٣﴿ ﻴﺮ
ُ ُّﺎل َرﺑ
َ َاَ ِذ َن ﻟ َُﻪ ۜ َﺣ ّٰﺘٓﻰ اِذَا ُﻓ ّﺰِ َع َﻋ ْﻦ ُﻗﻠُﻮﺑِﻬِ ْﻢ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ َﻣﺎذَا ۙ ﻗ
ُ ۪ﻜ ْﻢ ۜ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ا ْﻟ َﺤ َّﻖ ۚ َو ُﻫ َﻮ ا ْﻟﻌَﻠ ُّﻲ ا ْﻟﻜَﺒ
ِ
ِ ﻗُ ْﻞ َﻣﻦ ﻳَﺮزﻗُﻜُ ْﻢ ِﻣ َﻦ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
ﺿ َﻼ ٍل
ْ ﺍت َو
ّٰ ض ﻗُ ِﻞ
َ اﻪﻠﻟُ ۙ َوﺍﻧَّٓﺎ اَ ْو اِﻳَّﺎﻛُ ْﻢ ﻟ َﻌَﻠٰﻰ ُﻫ ًﺪى اَ ْو ۪ﻓﻲ
ُْ ْ
َّ
ۜ ِ ﺍﻻ َْر

﴾ ُﻗ ْﻞ ﻳ َ ْﺠ َﻤ ُﻊ ﺑ َ ْﻴﻨَﻨَﺎ٢٥﴿ ﻮن
َ ُ﴾ ُﻗ ْﻞ َﻻ ﺗُ ْﺴٔـَﻠ٢٤﴿ ُﻣﺒ۪ ﻴ ٍﻦ
َ ُ ﻮن َﻋﻤَّ ٓﺎ اَ ْﺟ َﺮ ْﻣﻨَﺎ َو َﻻ ﻧُ ْﺴٔـَ ُﻞ َﻋﻤَّﺎ ﺗ َ ْﻌ َﻤﻠ
ِ
ُ ﺎح ا ْﻟﻌَ ۪ﻠ
َ ﴾ ﻗُ ْﻞ اَ ُروﻧ َﻲ اﻟ َّ۪ﺬ٢٦﴿ ﻴﻢ
ُ َّ َرﺑُّﻨَﺎ ﺛُﻢَّ ﻳ َ ْﻔﺘَ ُﺢ ﺑ َ ْﻴﻨَﻨَﺎ ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖ ۜ َو ُﻫ َﻮ ا ْﻟﻔَﺘ
َﻳﻦ اَ ْﻟ َﺤ ْﻘﺘُ ْﻢ ﺑ ِ ۪ﻪ ُﺷ َﺮﻛَٓﺎء
ِ َّ ﴾ َو َﻣٓﺎ اَ ْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ َك اِ َّﻻ ﻛَٓﺎﻓَّﺔ ً ﻟِﻠﻨ٢٧﴿ ﻴﻢ
ﻳﺮﺍ َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ
ّٰ ﻛَ َّﻼ ۜ ﺑ َ ْﻞ ُﻫ َﻮ
ً ﻴﺮﺍ َوﻧ َ ۪ﺬ
ً ﺎس ﺑ َ ۪ﺸ
ُ ۪ﻳﺰ ا ْﻟ َﺤ ۪ﻜ
ُ اﻪﻠﻟُ ا ْﻟﻌَﺰ
ِ ﻮن ﻣ ٰﺘﻰ ٰﻫ َﺬا ا ْﻟﻮﻋ ُﺪ اِ ْن ﻛُ ْﻨﺘُ ْﻢ ﺻ
ِ َّ اَכْﺜَ َﺮ اﻟﻨ
﴾ ﻗُ ْﻞ٢٩﴿ ﻴﻦ
َ ﺎس َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ
َ ﺎد ۪ﻗ
َ َ ُ ﴾ َو َ ُﻘﻮﻟ٢٨﴿ ﻮن
َْ
َ
﴾٣٠﴿ ۟ ﻮن
ُ َﻟ
َ ﺎﻋﺔ ً َو َﻻ ﺗ َ ْﺴﺘَ ْﻘ ِﺪ ُﻣ
َ ﻜ ْﻢ ۪ﻣﻴﻌَﺎدُ ﻳ َ ْﻮ ٍم َﻻ ﺗ َ ْﺴﺘَ ْﺄ ِﺧ ُﺮ
َ ون َﻋ ْﻨ ُﻪ َﺳ
[3961] Meâl-i Şerîfi
De ki: Allah’ın berisinden o zuʿm ettiklerinize istediğiniz kadar yalvarın;
ne göklerde ne yerde zerre mikdârına1 güçleri yetmez, onların bunlarda
bir ortaklığı da yok, O’nun onlardan bir zahîri de yoktur (22). Huzûrunda
şefaat fâide de2 vermez, ancak izin verdiği kimseninki müstesnâ. Nihâyet3
kalblerinden dehşet giderildiği zaman “Rabbiniz ne buyurdu?” derler.
“Hakkı” derler, O öyle yüksek, öyle büyük (23). “Size” de, “göklerden ve
yerden kim rızık veriyor?” “Allah” de, “ve her hâlde biz veya siz mutlak
bir hidâyet üzerindeyiz veya açık bir dalâl içinde” (24). De ki: “Siz bizim
cürümlerimizden mes’ul edilmezsiniz, biz de sizin yaptıklarınızdan mes’ul
olmayız” (25). De ki: “Rabbimiz hepimizi bir araya toplayacak, sonra da
hak hükmü ile aramızı ayıracak, O öyle Fettâh, öyle Alîm’dir” (26). De
ki: “O’na şerîk diye takıştırdıklarınızı bana gösterin bakayım; hayır öyle
şey yok, doğrusu bu: Allah yegâne Azîz, yegâne Hakîm’dir” (27). Seni
1
2
3

B: “mikdârı”.
H ve F -“de”.
H ve F: “Tâ”.
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de başka değil, ancak1 bütün insanlara şâmil bir risaletle rahmetimizin
müjdecisi, azâbımızın habercisi gönderdik velâkin insanların ekserîsi
bilmezler (28). Ve “ne vakit bu vaad eğer gerçekseniz?” diyorlar2 (29). De
ki: “Size bir gün mîʿâdı ki ondan bir saat geri de kalamazsınız3, ileri de
geçemezsiniz” (30).
[3962] {ُ }اِ َّﻻ ﻟِﻤَ ْﻦ اَ ِذ َن ﻟ َﻪAncak kendisine şefaat için izin verilmiş olan
kimse müstesnâ A ki evvelâ Makām-ı Mahmûd’da Muhammed Mustafa
sallallâhu aleyhi ve sellem, sonra alâ merâtibihim diğer enbiyâ ve
melâike ve sâlihîn {}ﺣ ّٰﺘٓﻰ اِذَا ُﻓ ّﺰِ َع َﻋ ْﻦ ُﻗﻠُﻮﺑِﻬِ ْﻢ
َ yani izin verdiklerinin şefaati
de birdenbire oluvermez, mevkıfta çok tevakkuf ederler; dehşetli
korku, halecanlar içinde beklerler, o dereceye kadar beklerler ki nihâyet
kalblerinden o dehşet ve halecan giderildiği, yani şefaate izin verildiği
zaman şefaat bekleyenler şefaat eden şefaatçilerine { }ﻗَﺎﻟُﻮﺍderler ﺎل
َ َ}ﻣﺎذَا ۙ ﻗ
َ
{“ رَﺑُّﻜُ ْﻢRabbiniz ne söyledi?” A Şefaatinizi kabul buyurdu mu? Şefaatçiler
de cevâben {“ }ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ا ْﻟ َﺤ َّﻖhakkı” derler A yani hakkı söyledi, hakkı ne ise
o olsun buyurdu derler, binâen‘aleyh kâfirlere şefaat olmaz, ﻮن
َ َو َﻻ ﻳ َ ْﺸ َﻔ ُﻌ
ِ
ِ
ارﺗ َ ٰﻀﻰ
ْ [ ا َّﻻ ﻟ َﻤ ِﻦel-Enbiyâ 21/28] mısdâkınca yalnız Allah’ın râzı olduğu
mü’minlere şefaat ederler.
ِ َّ }و َﻣٓﺎ اَ ْرﺳ ْﻠﻨَﺎ َك اِ َّﻻ ﻛَٓﺎﻓَّﺔ ً ﻟِﻠﻨ
{ﺎس
َ A Bu âyet de risâlet-i Muhammediyenin
َ
Arab ve gayr-i Arab bütün insanlara kâffeten âmm u şâmil olduğuna
delil olan âyetlerdendir.

ﻮن
َ ََوﻗ
َ ﻳﻦ ﻛَﻔَ ُﺮوﺍ ﻟ َْﻦ ﻧُ ْﺆ ِﻣ َﻦ ﺑ ِ ٰﻬ َﺬا ا ْﻟ ُﻘ ْﺮﺍٰ ِن َو َﻻ ﺑِﺎﻟ َّ۪ﺬي ﺑ َ ْﻴ َﻦ ﻳ َ َﺪ ْﻳﻪِۜ َوﻟ َْﻮ ﺗ َ ٰﺮٓى اِ ِذ اﻟﻈ َّﺎﻟ ِ ُﻤ
َ ﺎل اﻟ َّ ۪ﺬ
ِ
ۨ ٍ ﻀ ُﻬ ْﻢ اِﻟٰﻰ ﺑ َ ْﻌ
اﺳﺘَ ْﻜﺒَ ُﺮوﺍ
ُ ﺾ ا ْﻟ َﻘ ْﻮ َلۚ ﻳ َ ُﻘ
ُ َﻣ ْﻮ ُﻗ
َ ﻮﻓ
ُ ﻮن ِﻋ ْﻨ َﺪ َرﺑِّﻬِ ْﻢ ۚ ﻳ َ ْﺮ ِﺟ ُﻊ ﺑ َ ْﻌ
َ اﺳ ُﺘ ْﻀﻌِ ُﻔﻮﺍ ﻟﻠ َّ۪ﺬ
َ ﻮل اﻟ َّ ۪ﺬ
ْ ﻳﻦ
ْ ﻳﻦ
ِ
ِ
ِ
ﺻ َﺪ ْدﻧَﺎﻛُ ْﻢ َﻋ ِﻦ
َ اﺳﺘَ ْﻜﺒَ ُﺮوﺍ ﻟﻠ َّ ۪ﺬ
َ ﴾ ﻗَﺎ َل اﻟ َّ ۪ﺬ٣١﴿ ﻴﻦ
َ ﻟ َْﻮ َ ٓﻻ اَ ْﻧﺘُ ْﻢ ﻟَﻜُﻨَّﺎ ُﻣ ْﺆﻣ ۪ﻨ
َ اﺳﺘُ ْﻀﻌ ُﻔٓﻮﺍ اَﻧ َ ْﺤ ُﻦ
ْ ﻳﻦ
ْ ﻳﻦ
ِ
ِ
اﺳﺘَ ْﻜﺒَ ُﺮوﺍ
َ َ﴾ َوﻗ٣٢﴿ ﻴﻦ
َ اﺳ ُﺘ ْﻀﻌِ ُﻔﻮﺍ ﻟﻠ َّ۪ﺬ
َ ﺎل اﻟ َّ ۪ﺬ
َ ا ْﻟ ُﻬ ٰﺪى ﺑ َ ْﻌ َﺪ ا ْذ َﺟٓﺎءَﻛُ ْﻢ ﺑ َ ْﻞ ﻛُ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ُﻣ ْﺠﺮِ ۪ﻣ
ْ ﻳﻦ
ْ ﻳﻦ
1
2
3

B -“ancak”.
H ve F: “derler”.
B: “kalmazsınız”.
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ِ ّٰ ِ ﺑ ْﻞ ﻣ ْﻜﺮ اﻟ َّﻴ ِﻞ وﺍﻟﻨَّﻬﺎرِ اِ ْذ ﺗ َ ْﺄﻣﺮوﻧَـﻨَ ٓﺎ اَن ﻧ َ ْﻜ ُﻔﺮ ﺑ
اﻣﺔ َ ﻟ َﻤَّﺎ
ْ
ً ﺎﻪﻠﻟ َوﻧ َ ْﺠﻌَ َﻞ ﻟ َُﻪ ٓ اَ ْﻧ َﺪ
َ اداۜ َوﺍ َ َﺳ ُّﺮوﺍ اﻟﻨ َّ َﺪ
َ
َ َ ْ ُ َ َ
ُُ
ِ َاﻻ َ ْﻏ َﻼ َل ۪ﻓ ٓﻲ اَ ْﻋﻨ
ﻮن
ْ اب َو َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ
َ ُ ﻳﻦ ﻛَﻔَ ُﺮوﺍ ۜ َﻫ ْﻞ ﻳُ ْﺠ َﺰ ْو َن اِ َّﻻ َﻣﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠ
ۜ َ َرﺍ َ ُوﺍ ا ْﻟﻌَ َﺬ
َ ﺎق اﻟ َّ ۪ﺬ
﴾٣٤﴿ ون
َ َ﴾ َو َﻣٓﺎ اَ ْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ ۪ﻓﻲ ﻗَ ْﺮ َﺔٍ ِﻣ ْﻦ ﻧ َ ۪ﺬﻳﺮٍ اِ َّﻻ ﻗ٣٣﴿
َ ﻮﻫٓﺎ ۙ اِﻧَّﺎ ﺑ ِ َﻤٓﺎ ُا ْر ِﺳ ْﻠ ُﺘ ْﻢ ﺑ ِ ۪ﻪ ﻛَﺎﻓِ ُﺮ
َ ﺎل ُﻣ ْﺘ َﺮ ُﻓ
ﻂ اﻟﺮِ ْز َق
﴾ ﻗﻞ اِن رﺑ۪ﻲ ﻳﺒﺴ٣٥﴿ ۪ﻴﻦ
ً َوﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﻧ َ ْﺤ ُﻦ اَכْﺜَ ُﺮ اَ ْﻣ َﻮ
َ ﺍﻻ َوﺍ َ ْو َﻻ ًدا ۙ َو َﻣﺎ ﻧ َ ْﺤ ُﻦ ﺑ ِ ُﻤﻌَﺬَّﺑ
ّ ُ ُ ْ َ ّ َ َّ ْ ُ
ِ
ِ َّ ﺎء َو َ ْﻘ ِﺪ ُر َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اَכْﺜَ َﺮ اﻟﻨ
﴾٣٦﴿ ۟ ﻮن
َ ﺎس َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ
ُ ٓﻟ َﻤ ْﻦ ﻳ َ َﺸ
[3963] Meâl-i Şerîfi
Bununla beraber o küfredenler: “Biz ne bu Kur’ân’a inanırız ne de
önündekine” dediler, fakat görsen o zâlimler yakalanıp Rablerinin
huzûruna durduruldukları zaman bazısı bazısına söz atarken, ki bir
taraftan zebûn edilenler, o büyüklük1 taslayanlara şöyle diyorlardır:
“Siz olmasa idiniz her hâlde biz mü’min olurduk” (31). Diğer taraftan
büyüklük taslayanlar o zebûn edilenlere şöyle demektedir: “Ya...
Size hidâyet [3964] geldikten sonra sizi ondan biz mi çevirdik, hayır
siz kendiniz mücrimdiniz2” (32). O zebûn3 edilenler4 de o büyüklük
taslayanlara demektedir: “Hayır işiniz gece gündüz dolap, çünkü
sizler5 bizlere hep Allah’a küfretmemizi ve O’na menendler koşmamızı
emrediyordunuz.” Ve böyle atışırlarken hepsi azâbı gördükleri o demde
içlerinden pişmanlık getirmektedirler. Tomrukları6 geçirmişizdir
de boyunlarına hep o küfredenlerin, sade yaptıklarının cezâsını
çekiyorlardır (33). Biz herhangi bir memlekette (bir nezîr) tehlikeyi
haber7 veren bir resûl gönderdikse her hâlde onun refah ile şımartılmış
olanları dediler ki: “Biz sizin gönderildiğiniz şeyleri tanımayız” (34).
1
2
3
4
5
6
7

B: “büyük”.
H ve F: “mücrimlerdiniz”.
M: “zelûm”; sonraki baskılarda “zebûn” şeklinde düzeltilmiştir.
B: “O zulmedenler”.
H ve F -“sizler”.
B: “Tomruklar”.
H: “tehlike haberi”.
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Ve dediler ki: “Biz emvâlce de daha çoğuz evlâdca da, ve biz taʿzîb
olunmayız” (35). De ki: “Rabbim rızkı dilediğine döşer dilediğine sıkar
velâkin nâsın ekserîsi bilmezler” (36).

ِ ٓ
ِ
ِ
ٓ
ﻚ ﻟ َُﻬ ْﻢ
ۘ ً ِ ﺻﺎﻟ
َ ﺤﺎ ﻓَﺎُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ
َ َو َﻣٓﺎ اَ ْﻣ َﻮﺍﻟُﻜُ ْﻢ َو َﻻ اَ ْو َﻻدُﻛُ ْﻢ ﺑِﺎﻟ َّ۪ﺘﻲ ﺗُﻘَ ّﺮِﺑُﻜُ ْﻢ ﻋ ْﻨ َﺪﻧَﺎ ُز ْﻟ ٰﻔﻰ ا َّﻻ َﻣ ْﻦ ٰا َﻣ َﻦ َو َﻋﻤ َﻞ
ِ َاﻟﻀﻌ ِﻒ ﺑِﻤﺎ ﻋ ِﻤﻠُﻮﺍ وﻫ ْﻢ ﻓِﻲ ا ْﻟ ُﻐﺮﻓ
ِ
۪ﻳﻦ
َ ﺎت ٰا ِﻣ ُﻨ
َ ﻳﻦ ﻳ َ ْﺴﻌَ ْﻮ َن ۪ﻓ ٓﻲ ٰاﻳَﺎﺗِﻨَﺎ ُﻣﻌَﺎ ِﺟﺰ
َ ﴾ َوﺍﻟ َّ۪ﺬ٣٧﴿ ﻮن
َ َ
ْ ّ اء
ُ
َُ
ُ ٓ َﺟ َﺰ
ِ
ِ َﻂ اﻟﺮِز َق ﻟ ِ َﻤﻦ ﻳ َ َﺸٓﺎء ِﻣﻦ ِﻋﺒ
ِ ﻚ ﻓِﻲ ا ْﻟﻌَ َﺬ
ۜ ﺎد ۪ه َو َ ْﻘ ِﺪ ُر ﻟ َُﻪ
َ اُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ
َ ﻀ ُﺮ
َ اب ُﻣ ْﺤ
ْ ُ
ْ
ْ ّ ُ ﴾ ﻗُ ْﻞ ا َّن َرﺑّ۪ﻲ ﻳ َ ْﺒ ُﺴ٣٨﴿ ون
ِ
ﻮل
ُ ﻴﻌﺎ ﺛُﻢَّ ﻳ َ ُﻘ
ً ﴾ َو َ ْﻮمَ ﻳ َ ْﺤ ُﺸ ُﺮ ُﻫ ْﻢ َﺟ ۪ﻤ٣٩﴿ ﻴﻦ
َ َو َﻣٓﺎ اَ ْﻧ َﻔ ْﻘ ُﺘ ْﻢ ﻣ ْﻦ َﺷ ْﻲ ٍء ﻓَ ُﻬ َﻮ ﻳُ ْﺨﻠِ ُﻔ ُﻪ ۚ َو ُﻫ َﻮ َﺧ ْﻴ ُﺮ اﻟﺮَّﺍزِ ۪ﻗ

ﺖ َوﻟِﻴُّﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ دُوﻧِﻬِ ْﻢ ۚ ﺑ َ ْﻞ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ
َ َ ﴾ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ُﺳ ْﺒ َﺤﺎﻧ٤٠﴿ ون
َ ﻚ اَ ْﻧ
َ ﻟ ِ ْﻠ َﻤﻠٰ ٓ ِﺌﻜَﺔِ اَ ٰﻫ ٓ ُﺆ َ ٓ۬ﻻ ِء اِﻳَّﺎﻛُ ْﻢ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳ َ ْﻌ ُﺒ ُﺪ
ِ ُ ﻚ ﺑﻌﻀ
ۜﺮﺍ
ًّ ﺿ
َ ون ا ْﻟ ِﺠ َّﻦ ۚ اَכْﺜَ ُﺮ ُﻫ ْﻢ ﺑِﻬِ ْﻢ ُﻣ ْﺆ ِﻣ ُﻨ
َ ﻳ َ ْﻌ ُﺒ ُﺪ
َ ﻜ ْﻢ ﻟﺒَ ْﻌ ٍﺾ ﻧ َ ْﻔ ًﻌﺎ َو َﻻ
ُ ْ َ ُ ِ﴾ ﻓَﺎ ْﻟﻴَ ْﻮمَ َﻻ ﻳ َ ْﻤﻠ٤١﴿ ﻮن
ِ ُ وﻧ َ ُﻘ
﴾ َو ِﺍذَا ﺗُ ْﺘﻠٰﻰ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ٤٢﴿ ﻮن
َ ُاب اﻟﻨَّﺎرِ اﻟ َّ۪ﺘﻲ ﻛُ ْﻨﺘُ ْﻢ ﺑِﻬَﺎ ﺗُﻜَ ّ ِﺬﺑ
َ ﻮل ﻟﻠ َّ ۪ﺬ
َ
َ ﻳﻦ ﻇَﻠ َ ُﻤﻮﺍ ذُوﻗُﻮﺍ َﻋ َﺬ
ٍ َٰاﻳَﺎﺗُﻨَﺎ ﺑ َ ِﻴﻨ
ﺎؤ ۬ ُﻛ ْﻢ ۚ َوﻗَﺎﻟُﻮﺍ َﻣﺎ ٰﻫ َﺬٓا
ُ ٓ َ ﺎن ﻳ َ ْﻌ ُﺒ ُﺪ ٰاﺑ
َ َﺎت ﻗَﺎﻟُﻮﺍ َﻣﺎ ٰﻫ َﺬٓا اِ َّﻻ َر ُﺟ ٌﻞ ﻳُ ۪ﺮ ُﺪ اَ ْن ﻳ َ ُﺼﺪَّ ُﻛ ْﻢ َﻋﻤَّﺎ ﻛ
ّ
ِ
ِ
ِ ِ
﴾ َو َﻣٓﺎ٤٣﴿ ﻴﻦ
َ َى َوﻗ
ٌ اِ َّ ٓﻻ اِ ْﻓ
َ ﺎل اﻟ َّ۪ﺬ
ٌ ۪ﻳﻦ ﻛَﻔَ ُﺮوﺍ ﻟ ْﻠ َﺤ ِّﻖ ﻟ َﻤَّﺎ َﺟٓﺎءَ ُﻫ ْﻢ ۙ ا ْن ٰﻫ َﺬٓا ا َّﻻ ﺳ ْﺤ ٌﺮ ُﻣﺒ
ۜ ًﻚ ُﻣ ْﻔﺘَﺮ
ِ َ َ ﺐ ﻳ ْﺪرﺳﻮﻧﻬﺎ وﻣٓﺎ اَرﺳ ْﻠﻨ ٓﺎ اِﻟ َﻴ ِﻬﻢ ﻗَﺒﻠ
ِ
ﻳﻦ ِﻣ ْﻦ
َ َّب اﻟ َّ۪ﺬ
ْ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ ٍ ﺎﻫ ْﻢ ﻣ ْﻦ ُﻛ ُﺘ
ُ َٰاﺗ َ ْﻴﻨ
َ ﴾ َوﻛَﺬ٤٤﴿ ٍۜﻚ ﻣ ْﻦ ﻧ َ ۪ﺬﻳﺮ
ِ
﴾٤٥﴿ ِﺎن ﻧ َ ۪ﻜﻴ ۟ﺮ
َ َﻒ ﻛ
َ ﺎﻫ ْﻢ ﻓَﻜَﺬَّﺑُﻮﺍ ُر ُﺳ ۪ﻠﻲ ۠ ﻓَﻜَ ْﻴ
َ ﻗَ ْﺒﻠِﻬِ ْﻢ ۙ َو َﻣﺎ ﺑَﻠ َ ُﻐﻮﺍ ﻣ ْﻌ َﺸ
ُ َﺎر َﻣٓﺎ ٰاﺗ َ ْﻴﻨ
[3965] Meâl-i Şerîfi
Hâlbuki ne mallarınız ne de evlâtlarınız değildir sizi huzûrumuza
yaklaştıracak olan; ancak iman edip salâh ile iş gören, işte onların
amellerine karşı kendilerine kat kat mükâfat vardır. Ve onlar cennet
şehnişînlerinde emniyet içindedirler1 (37). Âyetlerimizi hükümsüz
bırakmak için yarış ederek [3966] çalışanlar ise Hakk’ın huzûruna
onlar2 azab içinde ihzar edileceklerdir (38). De ki: “Hakikaten Rabbim
1

2

H ve F: “Hâlbuki mallarınız da değil evlâtlarınız da değildir sizi huzûrumuza yaklaştıracak olan; ancak
iman edip salâh ile iş gören başka, çünkü onlar için amellerine karşı katlı mükâfat vardır. Ve onlar cennet şehnişînlerinde emniyet içindedirler”.
H ve F: “onlar Hakk’ın huzûruna”.
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kullarından dilediği kimseye rızkı hem döşer hem sıkar1 ve her neyi hayra
sarf ederseniz O ona halef de verir, hem O rızık verenlerin en hayırlısıdır”
(39). O gün ki hep onları birlikte mahşere toplayacağız, sonra melâikeye
diyeceğiz: “2Şunlar size mi tapıyorlardı?” (40) Demişlerdir: “Zât-ı
Sübhânına arz-ı tenzih ederiz3, Sensin onlara karşı bizim sığınacak
velîmiz.” Hayır, onlar cinlere tapıyorlardı, ekserîsi onlara inanmışlardı
(41). İşte o gün bazınız bazınıza ne bir menfaate ne de bir zarara
mâlik olamaz ve o zulmedenlere4 deriz: “Tadın bakalım o yalan deyip
durduğunuz ateşin azâbını”5 (42). Karşılarında açık beyyineler hâlinde
âyetlerimiz tilâvet olunduğu zaman o zâlimler: “Bu başka değil, sırf sizi6
atalarınızın taptığı7 mâbudlardan menʿ etmek isteyen bir adam” dediler
ve “bu (Kur’an) başka bir şey değil, sırf uydurulmuş bir iftira” dediler
ve o küfredenler hak kendilerine geldiği vakit “bu apaçık bir sihirden
başka bir şey değil” dediler8 (43). Hâlbuki biz onlara öyle ders alacakları
kitaplar vermedik ve kendilerine senden evvel bir nezîr de göndermedik
(44). Onlardan evvelkiler de tekzib etmişlerdi, hem bunlar onlara9
verdiklerimizin onda birine ermediler10; resullerimizi tekzib ettiler de
nasıl oldu inkârım?11 (45)
ِ
ِ َﻂ اﻟﺮِز َق ﻟ ِ َﻤﻦ ﻳ َ َﺸٓﺎء ِﻣﻦ ِﻋﺒ
{ﺎد ۪ه َو َ ْﻘ ِﺪ ُر ﻟ َُﻪ
ْ ُ
ْ
ْ ّ ُ  }ﻗُ ْﻞ ا َّن َرﺑّ۪ﻲ ﻳ َ ْﺒ ُﺴA Bu bir şahısta iki vakte
nazaran, yukarıki de muhtelif iki şahsa nazarandır. Onun için tekrar
yoktur {ﻴﻦ
َ hem o hayru’r-râzikīndir. Çünkü diğerleri
َ }و ُﻫ َﻮ َﺧ ْﻴ ُﺮ اﻟﺮَّﺍزِ ۪ﻗ
hakikaten râzık değil, O’nun rızkını îsâle vâsıtadır.
1
2
3
4
5
6
7
8

B: “kısar”.
H ve F: “Baksanıza”.
H ve F: “‘Sübhansın’ dediler”.
B: “zu medenlere”.
H ve F: “ve deriz o zulmedenlere: ‘Tadın bakalım azâbını o yalan deyip durduğunuz ateşin’”.
B: “sizin”.
B: “taptıkları”.
H ve F: “Karşılarında açık beyyineler hâlinde âyetlerimiz tilâvet olunduğu zaman o zâlimler dediler ki:
‘Bu başka değil, sırf sizi atalarınızın taptığı mâbudlardan men‘ etmek isteyen bir adam.’ Ve dediler ki:
‘Bu (Kur’an) başka bir şey değil, sırf uydurulmuş bir iftira.’ Hem o küfredenler o hak kendilerine geldiği
vakit ‘bu’ dediler, ‘apaçık bir sihirden ibaret’”.
9 B -“Onlardan evvelkiler de tekzib etmişlerdi, hem bunlar onlara”.
10 B: “eremediler.
11 H ve F: “Öyle iken resullerimizi tekzib ettiler de inkârım nasıl oldu?”; B: “inkârımız”.

621

622

SEBE’ SÛRESİ - Hak Dini Kur’an Dili

{ٍﻚ ِﻣ ْﻦ ﻧ َ ۪ﺬﻳﺮ
َ َ }و َﻣٓﺎ اَ ْر َﺳ ْﻠﻨَ ٓﺎ اِﻟ َْﻴﻬِ ْﻢ ﻗَ ْﺒﻠ
َ Kendilerine senden evvel bir nezîr de
göndermedik A yani o yaptıkları şirkler ne bir kitaba müsteniddir ne
de bir peygambere, müşrikliği ihdas [3967] edenler peygamber değildi,
yoksa daha evvel İsmâil ve İbrâhim gönderilmemiş değildir. Onun için
ِ
ِ ِ
burada böyle buyurulması ileride ﻳﺮ
ٌ [ َوﺍ ْن ﻣ ْﻦ اُﻣَّﺔٍ ا َّﻻ َﺧ َﻼ ۪ﻓﻴﻬَﺎ ﻧ َ ۪ﺬFâtır 35/24]
buyurulmasına münâfî değildir.

ِ
ِ ﺍدى ﺛُﻢَّ ﺗَﺘَ َﻔﻜ َّﺮوﺍ ۠ َﻣﺎ ﺑِﺼ
ِ
ُ ﺎﺣ ِﺒ
ُ ـﻤٓﺎ اَ ِﻋﻈُـ
ۜ ٍﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ِﺟﻨَّﺔ
ٰ ﻮﻣﻮﺍ ِ ّٰﻪﻠﻟِ َﻣ ْﺜ ٰﻨﻰ َو ُﻓ َﺮ
َ َّ ُﻗ ْﻞ اﻧ
ُ
ُ ﻜ ْﻢ ﺑ ِ َﻮﺍﺣ َﺪةٍۚ اَ ْن ﺗ َ ُﻘ
َ

ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ ي َﻋ َﺬ
ي
َ ِ﴾ ﻗُ ْﻞ َﻣﺎ َﺳﺎ َ ْﻟﺘُﻜُ ْﻢ ﻣ ْﻦ اَ ْﺟﺮٍ ﻓَ ُﻬ َﻮ ﻟَﻜُ ْﻢ ۜ ا ْن اَ ْﺟﺮ٤٦﴿ اب َﺷ ۪ﺪﻳ ٍﺪ
ْ ﻳﺮ ﻟَﻜُ ْﻢ ﺑ َ ْﻴ َﻦ ﻳ َ َﺪ
ٌ ا ْن ُﻫ َﻮ ا َّﻻ ﻧ َ ۪ﺬ
ِ
ِ ف ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖۚ َﻋ َّﻼ ُم ا ْﻟ ُﻐ ُﻴ
﴾٤٨﴿ ﻮب
ّٰ اِ َّﻻ َﻋﻠَﻰ
ٌ اﻪﻠﻟِۚ َو ُﻫ َﻮ َﻋﻠٰﻰ ُﻛ ّ ِﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َﺷﻬ
ُ ﴾ ُﻗ ْﻞ ا َّن َرﺑّ۪ﻲ ﻳ َ ْﻘ ِﺬ٤٧﴿ ۪ﻴﺪ
ـﻤٓﺎ اَ ِﺿ ُّﻞ َﻋﻠٰﻰ ﻧ َ ْﻔ ۪ﺴ ۚﻲ َو ِﺍ ِن
ُ ئ ا ْﻟﺒَﺎﻃِ ُﻞ َو َﻣﺎ ﻳُ ۪ﻌ
ُ ﻗُ ْﻞ َﺟٓﺎءَ ا ْﻟ َﺤ ُّﻖ َو َﻣﺎ ﻳُ ْﺒ ِﺪ
َ ﴾ ﻗُ ْﻞ اِ ْن٤٩﴿ ﻴﺪ
ُ ﺿﻠ َ ْﻠ
َ َّ ﺖ ﻓَﺎِﻧ
ِ ﻮﺣﻲ اِﻟ َﻲ رﺑ
ت َوﺍ ُ ِﺧ ُﺬوﺍ
َ ﴾ َوﻟ َْﻮ ﺗ َ ٰﺮٓى اِ ْذ ﻓَﺰِ ُﻋﻮﺍ ﻓَ َﻼ ﻓَ ْﻮ٥٠﴿ ﺐ
ٓ ۪ ُﺖ ﻓَ ِﺒ َﻤﺎ ﻳ
ُ اﻫﺘَ َﺪ ْﻳ
ْ
ٌ ۪ﻲ اﻧ َّ ُﻪ َﺳ ۪ﻤ
ۜ ّ َ َّ
ٌ ﻴﻊ ﻗَ ۪ﺮ
ِ
ٓ
﴾ َوﻗَ ْﺪ ﻛَﻔَ ُﺮوﺍ٥٢﴿ ﺎو ُش ِﻣ ْﻦ َﻣﻜَﺎ ٍن ﺑ َ ۪ﻌﻴ ٍ ۚﺪ
ُ َ﴾ َوﻗَﺎﻟ ُﻮﺍ ٰا َﻣﻨَّﺎ ﺑ ِ ۪ﻪۚ َوﺍ َ ّٰﻧﻰ ﻟ َُﻬ ُﻢ اﻟﺘَّﻨ٥١﴿ ﺐ
ۙ ٍ ﻣ ْﻦ َﻣﻜَﺎ ٍن ﻗَ ۪ﺮ
ِ ﻮن ﺑِﺎ ْﻟﻐَ ْﻴ
ﻮن ﻛَ َﻤﺎ ُﻓ ِﻌ َﻞ
َ ﴾ َو ۪ﺣﻴ َﻞ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ ْﻢ َوﺑ َ ْﻴ َﻦ َﻣﺎ ﻳ َ ْﺸﺘَ ُﻬ٥٣﴿ ﺐ ِﻣ ْﻦ َﻣﻜَﺎ ٍن ﺑ َ ۪ﻌﻴ ٍﺪ
َ ﺑ ِ ۪ﻪ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞۚ َو َ ْﻘ ِﺬ ُﻓ
ِ َﺑِﺎ َْﺷﻴ
ٍّ ﺎﻋﻬِ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ۜ اِﻧ َّ ُﻬ ْﻢ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ۪ﻓﻲ َﺷ
ٍ ﻚ ُﻣ ۪ﺮ
﴾٥٤﴿ ﺐ
[3968] Meâl-i Şerîfi
De ki: “Size sade bir tek nasihat edeceğim, şöyle ki: Allah için ikişer üçer
ve teker teker kalkarsınız1, sonra da2 iyi düşünürsünüz3, arkadaşınızda
cinnetten eser yoktur, o yalnız şiddetli bir azâbın önünde sizi
sakındıracak bir peygamberdir” (46). De ki: “Ben sizden ücrete dair
bir şey istersem o sırf sizin kendiniz içindir, benim ecrim ancak Allah’a
aittir ve Allah her şeye şâhiddir” (47). De ki: “Hakikaten Rabbim
hakkı fırlatır, Allâmü’l-guyûb’dur” (48). De ki: “Hak geldi, bâtılın önü
de kalmaz sonu da” (49). De ki: “Eğer ben yanılırsam yalnız kendime
1
2
3

B: “kalkarsanız”.
H ve F -“da”.
B: “düşünürseniz”.
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kalarak yanılırım ve eğer hidâyeti1 bulmuşsam bilmeli ki Rabbimin
bana vahiy vermesiyledir, çünkü O yakındır, işitir, işittirir” (50).
Görsen o telâşa düştükleri vakit, artık kaçamak yoktur, yakın yerden
yakalanmışlardır (51). Ve “iman ettik O’na” demektedirler, fakat onlara
uzak yerden el sunmak nerede? (52). Hâlbuki evvel O’na küfretmişlerdi,
uzak yerden gayba taş atıyorlardı (53). Artık kendileriyle arzularının
arasına sed çekilmiştir, tıpkı bundan evvel emsâllerine yapıldığı gibi,
çünkü hepsi işkilli bir şek içinde bulunuyorlardı (54).
ِ
{ف ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖ
ُ  }ا َّن رَﺑّ۪ﻲ ﻳ َ ْﻘ ِﺬHakkı fırlatır, yani kullarından dilediğinin kalbine
indirir, yahut bâtılın tepesine endaht eder de onun beynini parçalar;
yahut âfâka neşreder, bu2 surette İslâm’ın intişârını vaad olur. Nitekim
{}ﺟٓﺎءَ ا ْﻟ َﺤ ُّﻖ
َ } ُﻗ ْﻞ اِ ْن
ُ ﺿﻠ َ ْﻠ
َ hak geldi, yani İslâm geldi, şirk muzmahil olacak. ﺖ
{ ﻓَﺎِﻧَّـﻤَٓﺎ اَ ِﺿ ُّﻞ َﻋﻠٰﻰ ﻧ َ ْﻔ ۪ﺴﻲBunda Peygamber’in de kendi kendine ictihad ile
hareket ettiği takdirde hata edebileceğine delâlet vardır. { }اِ ْذ ﻓَﺰِ ُﻋﻮﺍO
telâşa ve dehşete düştükleri vakit A ölüm [3969] veya haşir dehşeti veya
Bedir telâşesi {ﺎو ُش ِﻣ ْﻦ َﻣﻜَﺎ ٍن ﺑ َ ۪ﻌﻴ ٍﺪ
َ
ُ َ}وﺍ َ ّٰﻧﻰ ﻟ َُﻬ ُﻢ اﻟﺘَّﻨ.
“Tenâvüş” tenâvül, el atmak, el sunmak demektir.
“Mekân-ı Ba‘îd” yani imanın fâide vereceği teklif zamanı; teklif
dünyası geçtikten, azab gelip çattıktan sonra iman, iman-ı yeis
ٍّ  } َﺷReyb veren şek, yani birçok kimseleri de şüpheye
ٍ ﻚ ُﻣ ۪ﺮ
fâidesizdir. {ﺐ
düşürmek isteyen veya kendi içlerini de rahatsız eden işkilli, töhmetli
şek. Bütün o zâlimlerin, kâfirlerin âhirette böyle dehşetli azâba
yakalanacaklarını vaad eden bu âyetler, gerek Peygamber ve gerek
mü’minler için büyük bir müjde ve bütün ibâdullah için bir nimet
olduğu cihetle bunu müte‘âkib Sûre-i Fâtır’ın da hamd ile başlaması
ne kadar güzel olmuştur.

1
2

B: “hidâyet”.
H ve F: “bir”.
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][3970

ٍِ ﱢ ِ
ﺲ َوأ َْرﺑـَﻌُﻮ َن اٰﻳَﺔ
ُﺳ َﻮرةُ ﻓَﺎﻃﺮ َﻣﻜﻴﱠﺔٌ َوﻫ َﻲ ﲬَْ ٌ

1

FÂTIR SÛRESİ
Fâtır veya Melâike Sûresi denilen bu sûre dahi Mekkîdir.
Âyetleri: Son Medenî ve Şâmî ta‘dâdında kırk altı, bâkīsinde kırk
beştir.2
Kelimeleri: Yedi yüz yetmiş yedidir.
Harfleri: Üç bin yüz otuz.
 harfleridir.3ا ،ب ،ز ،د ،ن ،م ،ر Fâsılası:
Bu sûre-i celîle, Sûre-i Sebe’de halk-ı cedîdi inkâr eden kâfirlerin
rağmına İslâm ile yeni bir âlemin yaratılmakta olduğunu tebşir ediyor
gibidir ki ilk âyeti ile vech-i tesmiyesi de anlaşılmaktadır.

اﻪﻠﻟِ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ اﻟﺮَّ ۪ﺣﻴ ِﻢ
ﺑ ِ ْﺴ ِﻢ ّٰ

ض َﺟ ِ
اَ ْﻟ َﺤﻤ ُﺪ ِ ّٰﻪﻠﻟِ ﻓَﺎﻃِﺮِ اﻟﺴ ٰﻤﻮَ ِ
ﺍﻻ َْر ِ
ﺚ
ﺍت َو ْ
ﺎﻋ ِﻞ ا ْﻟﻤَﻠٰ ٓ ِﺌﻜَﺔِ ُر ُﺳ ًﻼ اُو ۬ ۪ﻟ ٓﻲ اَ ْﺟ ِﻨ َﺤﺔٍ َﻣ ْﺜ ٰﻨﻰ َوﺛُﻠٰ َ
ْ
َّ
ﺎع ۜ ﻳﺰ ُ ِ
اﻪﻠﻟُ ﻟِﻠﻨ َّ ِ
ﺎس ِﻣ ْﻦ
ﻳﺮ ﴿َ ﴾١ﻣﺎ ﻳ َ ْﻔﺘَ ِﺢ ّٰ
ﺎء ۜ اِ َّن ّٰ
َو ُرﺑ َ َ َ
اﻪﻠﻟ َ َﻋﻠٰﻰ ُﻛ ّ ِﻞ َﺷ ْﻲ ٍء ﻗَ ۪ﺪ ٌ
۪ﻳﺪ ﻓﻲ ا ْﻟ َﺨ ْﻠ ِﻖ َﻣﺎ ﻳ َ َﺸٓ ُ
ِ
ِ
ِ
ﻴﻢ ﴿ ﴾٢ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ
ﻚ ﻟ َﻬَﺎ ۚ َو َﻣﺎ ﻳُ ْﻤ ِﺴ ْ ۙ
َر ْﺣ َﻤﺔٍ ﻓَ َﻼ ُﻣ ْﻤ ِﺴ َ
۪ﻳﺰ ا ْﻟ َﺤ ۪ﻜ ُ
ﻚ ﻓَ َﻼ ُﻣ ْﺮﺳ َﻞ ﻟ َُﻪ ﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌﺪ ۪ه ۜ َو ُﻫ َﻮ ا ْﻟﻌَﺰ ُ

ِ
ِ
ﺖ ّٰ ِ
اﻪﻠﻟِ ﻳَﺮزﻗُﻜُ ْﻢ ِﻣ َﻦ اﻟﺴ َﻤ ٓ ِ
ض
ﺎء َو ْ
ﺎس ا ْذכ ُُﺮوﺍ ﻧ ِ ْﻌ َﻤ َ
اﻪﻠﻟ َﻋﻠ َ ْﻴﻜُ ْﻢ ۜ َﻫ ْﻞ ﻣ ْﻦ َﺧﺎﻟ ٍﻖ ﻏَ ْﻴ ُﺮ ّٰ ْ ُ
َّ
ﺍﻻ َْر ِ ۜ
اﻟﻨ َّ ُ
ِ
ﻚۜ و ِﺍﻟ َﻰ ّٰ ِ
ِ
َ ٓﻻ اِﻟٰﻪَ اِ َّﻻ ُﻫﻮَ ۘ ﻓَﺎ َ ّٰﻧﻰ ﺗُ ْﺆﻓَﻜُ َ
ﻮن ﴿َ ﴾٣وﺍ ْن ﻳُﻜَ ّ ِﺬﺑُﻮ َك ﻓَﻘَ ْﺪ ﻛُ ّ ِﺬﺑ َ ْ
ﺖ ُر ُﺳ ٌﻞ ﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠِ َ َ
اﻪﻠﻟ ﺗُ ْﺮ َﺟﻊُ
ﺎﻪﻠﻟِ
ْ
ﻜ ُﻢ ا ْﻟ َﺤ ٰﻴﻮ ُ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ ۠ َو َﻻ ﻳ َ ُﻐﺮَّﻧ َّ ُ
اﻪﻠﻟِ َﺣ ٌّﻖ ﻓَ َﻼ ﺗ َ ُﻐﺮَّﻧ َّ ُ
ﻜ ْﻢ ﺑ ِ ّٰ
ﺎس اِ َّن َو ْﻋ َﺪ ّٰ
اﻻ ُ ُﻣ ُ
ﻮر ﴿ ﴾٤ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟﻨ َّ ُ
”.أرﺑﻌﻮن وﲬﺲ“ H ve F:
Dânî, el-Beyân, s. 210:

1
2

وﻫﻲ أرﺑﻌﻮن وﺳﺖ آﻳﺎت ﰲ اﳌﺪﱐ اﻷﺧﲑ واﻟﺸﺎﻣﻲ وﲬﺲ ﰲ ﻋﺪد اﻟﺒﺎﻗﲔ.
 harfleridir”.ا ،ب ،ز ،د ،ن ،م ،ر“H ve F -

3
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ِ
ِ ﻜﻮﻧُﻮﺍ ِﻣ ْﻦ اَﺻ َﺤ
ﺎب
ُ َوﺍۜ اِﻧ َّ َﻤﺎ ﻳ َ ْﺪ ُﻋﻮﺍ ِﺣ ْﺰﺑ َ ُﻪ ﻟِﻴ
ُ َ َﺎن ﻟ
ًّ وه َﻋ ُﺪ
َ ﴾ اِ َّن اﻟ َّﺸ ْﻴﻄ٥﴿ ور
ُ ﻜ ْﻢ َﻋ ُﺪ ٌّو ﻓَﺎﺗَّﺨ ُﺬ
ُ ا ْﻟﻐَ ُﺮ
ْ

ِ ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ َو َﻋ ِﻤﻠُﻮﺍ اﻟﺼﺎﻟ ِ َﺤ
ٌ ﺎت ﻟ َُﻬ ْﻢ َﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ
ٌ اب َﺷ ۪ﺪ
َ ﻳﺪ ۜ َوﺍﻟ َّ ۪ﺬ
َ ﴾ اَﻟ َّ۪ﺬ٦﴿ ِۜاﻟﺴ ۪ﻌﻴﺮ
َّ
َّ
ٌ ﻳﻦ ﻛَﻔَ ُﺮوﺍ ﻟ َُﻬ ْﻢ َﻋ َﺬ
﴾٧﴿ ۟ ﻴﺮ
ٌ َ۪وﺍ َ ْﺟ ٌﺮ ﻛَﺒ

[3971] Meâl-i Şerîfi
Hamd Allah’a, O gökleri, yeri yaratan ve melâikeyi kılan Fâtır’a:
kanatlı elçiler, ikişer üçer dörder; halkta dilediği kadar ziyade eder,
hakikat Allah her şeye kādirdir1 (1). Allah, insanlara rahmetinden
her neyi açarsa onu tutacak, kısacak yoktur, her neyi de tutar kısarsa
onu da O’ndan sonra salacak yoktur, öyle Azîz, Hakîm O’dur2 (2). Ey
insanlar! Allah’ın üzerinizdeki3 nimetini anın, Allah’ın gayrı bir hâlık
mı var? Size gökten ve yerden rızık verir4; başka tanrı yok ancak O, o
hâlde nasıl çevrilirsiniz? (3). Ve eğer seni tekzib ediyorlarsa bundan
evvel birçok resuller de tekzib olundu, bütün işler Allah’a ircâʿ olunur
(4). Ey insanlar! Haberiniz olsun ki Allah’ın vaadi muhakkak haktır,
sakın5 o dünyâ hayat sizi aldatmasın ve sakın o mağrur Şeytan
sizi Allah’a da [3972] mağrurlandırmasın (5). Haberiniz olsun ki
Şeytan size düşmandır,6 siz de onu düşman tutun, çünkü o etrafına
toplanan hizbini ancak7 ashâb-ı saʿîrden olsunlar diye davet eder (6).
Küfredenler, onlar için şiddetli bir azab var. İman edip sâlih ameller
işleyenler, onlar8 için de bir mağfiret ve büyük bir ecir var (7).
ِ  }ﻓَﺎﻃِﺮِ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮGöklerin ve yerin fâtırı A yani bütün âleِ ﺍﻻ َْر
{ض
ْ ﺍت َو
َّ
mi yokken yaratan, fıtratını ibtidâ ibdâ‘ eden, yahut yaran, ‘ademden
1
2
3
4
5
6
7
8

H ve F: “Hamd hep Allah’a, O gökleri ve yeri yaratan ve melâikeyi kanatlı kanatlı elçiler yapan, ikişer
üçer dörder; halkta O dilediği kadar ziyade eder, hakikat Allah her şeye kādirdir”.
H ve F: “O öyle Azîz öyle Hakîm’dir”.
B: “üzerindeki”.
H ve F: “veriyor”.
H +“sizi”.
H ve F: “Her hâlde o Şeytan size düşmandır”.
B: “anacak”.
B -“onlar”.
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1
ِ
vücûda çıkaran ve yine yaracak, ﺖ
ْ َّﺎء ا ْ َ ﻘ
َّ [ اذَاel-İnşikāk 84/1] ve
ُ ٓ اﻟﺴ َﻤ
2
ِ
ت
ْ اﻧ َﻔﻄ ََﺮ
ْ ﺎء
َّ [ اذَاel-İnfitâr 82/1] hükmünü icrâ edecek olan.
ُ ٓ اﻟﺴ َﻤ

Sûre-i En‘âm’da dahi geçtiği üzere fatr ( )ﻓﻄﺮesasen yarmak
mânasınadır3. Râgıb uzunluğuna yarmak der4, bundan bir misâl
sebketmeksizin ilk olarak yaratmak mânasına müte‘âref olmuştur. Bu
mânaca “fâtır” îcâd-ı evvele nâzırdır. Ve mâzî mânasına olcağı için
izâfet-i ma‘neviye olarak ma‘rife olup lafza-i celâleye sıfat olmuştur. Bu
surette âhirete, neş’et-i sâniyeye işareti, intikālî ve istidlâlî olmuş olur.
Ma‘amâfîh bazı müfessirînin dediği gibi yarmak mânasından fâil olması
ِ
da melhuzdur. Bu surette biz bundan ت
ْ اﻧﻔَﻄ ََﺮ
ْ ﺎء
َّ  اذَاmantûkundaki
ُ ٓ اﻟﺴ َﻤ
“infitâr”ı da anlamak isteriz ki bunda îcâd-ı uhrevî dahi tansis olunmuş
olur. Ancak yaracak5 demek olan bu mâna istikbâle ait olduğu için “fâtır”
âmil olarak izâfet-i lafziye olacağından ta‘rîf iktisab etmez ve “Allah”
ismine sıfat olmamak lâzım gelir. O hâlde iki ihtimal kalır: Birisi bedel
ِ ِ
yapılmak6, birisi de اﻟﺪﻳ ِﻦ
ّ ۪  َﻣﺎﻟﻚ ﻳ َ ْﻮ ِمgibi istimrar ve sebat kasdolunarak
mâzî ve istikbâle şâmil olmaktır. En münâsibi de budur. O hâlde hem
îcâd-ı evveli ve hem îcâd-ı sânîyi tazammun ederek mâna işaret ettiğimiz
gibi şu olur: Semâvât ve Arz’ı yaran ve yaracak olan, dünyayı yarattığı
ِ }ﺟ
gibi âhireti de yaratan { ا ْﻟ َﻤ ٰﻠ ٓ ِﺌﻜَﺔِ ُر ُﺳ ًﻼ7ﺎﻋ ِﻞ
َ ve melekleri elçiler yapan A
yani kendisinden kullarının şuurlarına tebliğ vâsıtaları, peygamberlere
vahiy, sâlihîne ilham, akıllara [3973] fikr-i savâb getiren vâsıtalar, yahut
kudretinin âsârını halkına îsâl edici8 vâsıtalar kılan, öyle ki ٍ}اُو ۬ ۪ ٓ اَ ْﺟ ِﻨ َﺤﺔ
{ﺎع
َ  َﻣ ْﺜ ٰ َوﺛُ ٰﻠikişer, üçer ve dörder müte‘addid ecnihalı.
َ َ ﺚ َو ُرﺑ
1
2
3
4

“Semâ inşikak ettiği… vakit”
“Semâ çatladığı vakit.”
B: “mânasındandır”.
Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, s. 640:

5
6
7
8

M: “yaradacak”.
B: “yapmak”.
H, F ve M: “”وﺟﺎﻋﻞ.
H: “eden”.

.اﻟﺸ ﱡﻖ ﻃﻮﻻ
ّ :أﺻﻞ اﻟ َﻔﻄْ ِﺮ
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“Ecniha” “cenâh”ın cem‘idir. “Cenah” da kanat demektir. Mâruf
olan budur. Bir şeyin kanat ve kol gibi şubelerine ve cihetlerine dahi ıtlak
olunur. Melâikenin cenahlarının hakikati ve keyfiyeti nasıl olduğunu
ise Allah bilir. Ma‘amâfîh cihet ile tevil edenler de olmuştur. İfadenin
siyâkından anlaşıldığına göre burada zikrolunan adedler tâyin ve tahsis
için değil, çokluğu beyan içindir. Binâen‘aleyh dörtten yukarı yok
ِ َ ﻟَﻘَ ْﺪ رَﺍٰى ِﻣﻦ ٰاﻳ
demek değildir. Fi’l-hakīka Buhârî, Müslim, Tirmizî ِﺎت رَﺑِّﻪ
ْ
[ ا ْﻟـﻜُ ْﺒ ٰﺮىen-Necm 53/18]1 âyetinde İbn Mes‘ud Hazretleri’nden rivayet
etmişlerdir ki Resûlullah Cibrîl’i altı yüz kanatla görmüştür.2 Tirmizî’nin
Hazret-i Âişe’den rivayetine göre de Resûl-i Ekrem sallallâhu aleyhi ve
sellem Cibrîl’i kendi suretinde ancak iki defa görmüştür. Bir kere Sidre-i
Müntehâ’nın yanında, bir kere de Ciyâd içinde ki altı yüz kanadı vardı,
ufku seddetmişti.3 Filvaki dörtten ziyade olabileceğini de anlatmak için
ِ
buyuruluyor ki: {ﺎء
ُ ٓ }ﻳَﺰ۪ﻳ ُﺪ ﻓﻲ ا ْﻟ َﺨ ْﻠ ِﻖ َﻣﺎ ﻳ َ َﺸHalkta dilediği kadar ziyade eder A
Binâen‘aleyh melâikenin kanatlarını daha ziyade yapabileceği gibi, diğer
mahluklarında4 da5 dilediği ziyadeyi yapabilir. Meselâ güzel yüzler, güzel
sesler, güzel saçlar, güzel hatlar, gözlerde melâhat, kāmette letâfet, surette
tenâsüb, a‘zâda tamamlık, kuvvette şiddet, akılda keskinlik, re’yde cezâlet,
kalbde şecaat, nefiste semâhat, lisanda talâkat, tekellümde liyâkat, işte
beceriklilik6 ilh... neler, ne kemâller, ne ziyadelikler yaratır. Binâen‘aleyh
Allah’ın yaratışını mahdud suretlerle tahdîde kalkışmamalıdır. َ اﻪﻠﻟ
ّٰ }اِ َّن
{ﻳﺮ
ٌ  َﻋ ٰﻠﻰ ُﻛ ّ ِﻞ َﺷ ْﻲ ٍء ﻗَ ۪ﺪŞüphesiz ki Allah, her şeye [3974] kādirdir. Onun için
1
2

3

4
5
6

“Vallahi gördü Rabbinin âyâtından en büyüğünü gördü.”
Buhârî, Tefsîr, 53, Bed’ü’l-Halk, 7; Müslim, Îmân, 280-282; Tirmizî, Tefsîr, 53:
 أﺧﱪﻧﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ أن ﳏﻤﺪا ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ: ﻓﺄوﺣﻰ إﱃ ﻋﺒﺪﻩ ﻣﺎ أوﺣﻰ« ﻗﺎل. »ﻓﻜﺎن ﻗﺎب ﻗﻮﺳﲔ أو أدﱏ: ﺳﺄﻟﺖ زرا ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:ﻋﻦ اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ ﻗﺎل
.وﺳﻠﻢ رأى ﺟﱪﻳﻞ ﻟﻪ ﺳﺘﻤﺎﺋﺔ ﺟﻨﺎح
Tirmizî, Tefsîr, 53/3278:
 إن اﷲ ﻗﺴﻢ رؤﻳﺘﻪ: ﻓﻘﺎل ﻛﻌﺐ، إﻧﺎ ﺑﻨﻮ ﻫﺎﺷﻢ:  ﻓﻘﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس، ﻓﻜﱪ ﺣﱴ ﺟﺎوﺑﺘﻪ اﳉﺒﺎل، ﻓﺴﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﺷﻲء، ﻟﻘﻲ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻛﻌﺒﺎ ﺑﻌﺮﻓﺔ:ﻋﻦ اﻟﺸﻌﱯ ﻗﺎل
. ورآﻩ ﳏﻤﺪ ﻣﺮﺗﲔ، ﻓﻜﻠﻢ ﻣﻮﺳﻰ ﻣﺮﺗﲔ،وﻛﻼﻣﻪ ﺑﲔ ﳏﻤﺪ وﻣﻮﺳﻰ
 »ﻟﻘﺪ رأى ﻣﻦ آﻳﺎت: ﰒ ﻗﺮأت، روﻳﺪا: ﻗﻠﺖ.ﻒ ﻟﻪ ﺷﻌﺮي
 ﻟﻘﺪ ﺗﻜﻠﻤﺖ ﺑﺸﻲء ﻗَ ﱠ: ﻫﻞ رأى ﳏﻤﺪ رﺑﻪ؟ ﻓﻘﺎﻟﺖ: ﻓﻘﻠﺖ،  ﻓﺪﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺸﺔ: ﻗﺎل ﻣﺴﺮوق
 »إن اﷲ ﻋﻨﺪﻩ ﻋﻠﻢ: أو ﻳﻌﻠﻢ اﳋﻤﺲ اﻟﱵ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ،رﺑﻪ اﻟﻜﱪى« ﻗﺎﻟﺖ أﻳﻦ ﻳﺬﻫﺐ ﺑﻚ؟ إﳕﺎ ﻫﻮ ﺟﱪﻳﻞ ﻣﻦ أﺧﱪك أن ﳏﻤﺪا رأى رﺑﻪ أو ﻛﺘﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﳑﺎ أﻣﺮ ﺑﻪ
. وﻣﺮة ﰲ ﺟﻴﺎد ﻟﻪ ﺳﺖ ﻣﺎﺋﺔ ﺟﻨﺎح ﻗﺪ ﺳﺪ اﻷﻓﻖ، ﻣﺮة ﻋﻨﺪ ﺳﺪرة اﳌﻨﺘﻬﻰ: وﻟﻜﻨﻪ رأى ﺟﱪﻳﻞ ﱂ ﻳﺮﻩ ﰲ ﺻﻮرﺗﻪ إﻻ ﻣﺮﺗﲔ،اﻟﺴﺎﻋﺔ وﻳﻨﺰل اﻟﻐﻴﺚ« ﻓﻘﺪ أﻋﻈﻢ اﻟﻔﺮﻳﺔ
B: “mahluklarına”.
F -“da”.
H ve F: “beceriklik”.
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ِ ِ َّ اﻪﻠﻟ ﻟِﻠﻨ
{}ﻣﺎ
َ A şartiye {ٍﺎس ﻣ ْﻦ َر ْﺣ َﻤﺔ
ُ ّٰ  }ﻳ َ ْﻔﺘَ ِﺢAllah, insanlara rahmetinden her
1
neyi açarsa A rahmeti hazinesinden herhangi bir rahmeti, maddî veya
mânevî herhangi lutf u nimeti açar salıverirse {ﻚ ﻟ َﻬَﺎ
َ  }ﻓَ َﻼ ُﻣ ْﻤ ِﺴartık onu,
o rahmeti başka tutacak yoktur. A Yağar da yağar, feyz-i ilâhî coşar da
ِ
coşar. {ﻚ
ْ }و َﻣﺎ ﻳُ ْﻤ ِﺴ
َ Her neyi de tutarsa { }ﻓَ َﻼ ُﻣ ْﺮ ِﺳ َﻞ ﻟ َُﻪ ﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪهonu da O’ndan
başka salacak yoktur. {ﻴﻢ
ُ ۪ﻳﺰ ا ْﻟ َﺤ ۪ﻜ
َ Ve O öyle Azîz öyle Hakîm’dir.
ُ }و ُﻫ َﻮ ا ْﻟﻌَﺰ
A Azîz, iradesine kudretine karşı gelinmek ihtimâli yok, hiçbir kayd u
şartın tesiri altında bulunmayan, hiçbir kanun ile mukayyed olmayan,
istediği hârikayı yapan, gālib-i gayr-i mağlûbdur. Bununla beraber
Hakîm’dir de, izzet ile fâil olduğu gibi hikmet ile de fâildir. Sun‘undan
hikmetler, kanunlar çıkar, bu sayede ilimler fenler edinilerek esbâbına
teşebbüsle nimetlerine erilir. İzzeti hudûduna yanaşılmaz, lâkin2 hikmeti
âsârından sa‘y ü kesb ile istifade edilir. İzzet ve rahmetiyle peygamber,
kitab gönderir, hikmetiyle din ve ilim öğretir. ﺖ
َ ﺎس ا ْذכ ُُﺮوﺍ ﻧ ِ ْﻌ َﻤ
ُ َّ }ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟﻨ
{ﻜ ْﻢ
ُ اﻪﻠﻟِ َﻋﻠ َ ْﻴ
ّٰ Ey insanlar: bütün insanlar! Allah’ın üzerinizdeki nimetini
düşünün A düşünün ki sizi izzet ve hikmetinden müstefid etmek üzere
mazhar-ı emânet olan insan yaratmış {ِاﻪﻠﻟ
ّٰ }ﻫ ْﻞ ِﻣ ْﻦ َﺧﺎﻟ ِ ٍﻖ ﻏَ ْﻴ ُﺮ
َ Allah’ın gayrı
bir hâlık mı var? A Ne için siz O’nun nimetini düşünmeyip, Allah için
ِ ٓ ﻜ ْﻢ ِﻣ َﻦ اﻟﺴ َﻤ
ِ ﺍﻻ َْر
çalışmayıp da başkalarına kul olacaksınız? {ض
ْ ﺎء َو
ُ  }ﻳ َ ْﺮ ُز ُﻗO
َّ
size gökten ve yerden rızık verir ve3 veriyor A eğer O vermezse diğer
vâsıtaların hepsi hükümsüz kalır, çünkü şimdi geçtiği4 üzere O’nun
ٓ َ O’ndan başka
imsak ettiğini başkası [3975] koyuveremez5. {}ﻻ اِﻟٰﻪَ اِ َّﻻ ُﻫ َﻮ
kulluk edilecek6 tanrı yok {ﻮن
ُ َ }ﻓَﺎ َ ّٰﻧﻰ ﺗُ ْﺆﻓo hâlde siz nasıl çevrilirsiniz? A
َ ﻜ
Nasıl olur da ona şirk koşar, başkalarına taparsınız? {}و ِﺍ ْن ﻳُﻜَ ّ ِﺬﺑُﻮ َك
َ A Bu âyet
ِ
ِ
Peygamber’e tesliyettir. {اﻪﻠﻟ َﺣ ٌّﻖ
ّٰ  }ا َّن َو ْﻋ َﺪAllah’ın vaadi muhakkak haktır.
A Âhiret gelecek, o mücâzat ve mükâfat her hâlde olacaktır. O hâlde
{ﻜ ُﻢ ا ْﻟ َﺤ ٰﻴﻮ ُ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ
ُ َّ  }ﻓَ َﻼ ﺗ َ ُﻐﺮَّﻧsakın dünyâ hayat sizi mağrur etmesin, aldatmasın
1
2
3
4
5
6

B: “her şeyi açar”.
M ve B: “ya’ni”.
M ve B -“verir ve”.
B: “geleceği”.
F: “koyuvermez”.
H ve F: “edecek”.
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A bugün keyfimize bakalım da yarın ne olursa olsun demeyin. Dünyaya
dalıp da uhrevî vazifelerinizi unutmayın, dünya için âhiretinizi1
feda etmeyin. Çünkü gençlik uçup ihtiyarlık çöktüğü gibi dünya her
ne olsa bir rüya gibi gelir geçer, âhiret ebedî olmak üzere gelir çatar.
ِ ّٰ ِ ﻜﻢ ﺑ
{ور
ْ ُ َّ }و َﻻ ﻳ َ ُﻐﺮَّﻧ
َ Ve sakın o çok aldatıcı mağrur Şeytan sizi Allah
ُ ﺎﻪﻠﻟ ا ْﻟﻐَ ُﺮ
ile de aldatmasın, Allah’a da mağrur etmesin. A Yani Allah Kerîm’dir,
Allah Gafûr, Rahîm’dir, Allah her şeye vekildir diyerek günahlara,
atâletlere, sefâhetlere sevketmesin, vazifelerinizi sû’-i isti‘mâl ettirmesin.
Fi’l-vâki‘ Allah öyledir. Fakat öyledir diye mağrurlanmak, Allah
saygısını duymamak, izzet ü celâlini hesâba almamak, Allah’ın ikābını
tanımamak gibi bir cinayet ve aynı zamanda Allah’ın iman ile çalışan
sâlih kullarına mev‘ud olan nimetlerinden mahrumiyettir. Çünkü küfr ü
küfrân edenlere şiddetli azab, iman ile sâlih amellere çalışanlara mağfiret
ve büyük ecir vardır. Bunu mukayese ile takrir için buyuruluyor ki:

ِ ّٰ ﻨﺎۜ ﻓَﺎِ َّن
ﺐ
ً ﻮء َﻋ َﻤﻠِ ۪ﻪ ﻓَ َﺮ ٰﺍ ُه َﺣ َﺴ
ُ ٓﺎء َو َ ْﻬ ۪ﺪي َﻣ ْﻦ ﻳ َ َﺸ
ُ ٓاﻪﻠﻟ َ ﻳُﻀ ُّﻞ َﻣ ْﻦ ﻳ َ َﺸ
ُ اَﻓَ َﻤ ْﻦ ُز ّﻳ ِ َﻦ ﻟ َُﻪ ُ ٓﺳ
ْ ﺎء ۘ ﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﺬ َﻫ
ﻴﺮ
﴾ وﺍﻪﻠﻟ اﻟ َّـ ۪ﺬي ارﺳﻞ٨﴿ ﻮن
َ ﻧ َ ْﻔ ُﺴ
ّٰ ﺍت اِ َّن
َ ﻴﻢ ﺑ ِ َﻤﺎ ﻳ َ ْﺼﻨَ ُﻌ
ٌ اﻪﻠﻟ َ َﻋ ۪ﻠ
َ َ ِاﻟﺮ
ۜ ٍ ﻚ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ َﺣ َﺴ َﺮ
ُ ﺎح ﻓَ ُﺘ ۪ﺜ
ّ َ َ ْ َ ٓ ُ ّٰ َ
ٍ ﺎه اِﻟٰﻰ ﺑَﻠ َ ٍﺪ َﻣ ِﻴ
ﺎن
ْ ِﺖ ﻓَﺎ َْﺣﻴَ ْﻴﻨَﺎ ﺑِﻪ
َ ِ ض ﺑ َ ْﻌ َﺪ َﻣ ْﻮﺗِﻬَﺎ ۜ ﻛَ ٰﺬﻟ
َ َ﴾ َﻣ ْﻦ ﻛ٩﴿ ﻮر
ً َﺳ َﺤ
َ اﻻ َْر
ُ ﻚ اﻟﻨُّ ُﺸ
ُ َﺎﺑﺎ ﻓَ ُﺴ ْﻘﻨ
ّ

ِ ِ
ِ ِ َﻳ ۪ﺮ ُﺪ ا ْﻟﻌِﺰَّة
ِ
ِ
ﻳﻦ
ً ﻪﻠﻠﻓ ا ْﻟﻌِﺰَّةُ َﺟ ۪ﻤ
ّٰ َ
َ ـﺢ ﻳ َ ْﺮﻓَ ُﻌ ُﻪ ۜ َوﺍﻟ َّ۪ﺬ
ُ
ُ اﻟﺼﺎﻟ
َّ ﺐ َوﺍ ْﻟﻌَ َﻤ ُﻞ
ُ ﻴﻌﺎۜ اﻟ َْﻴﻪ ﻳ َ ْﺼﻌَ ُﺪ ا ْﻟﻜَﻠ ُﻢ اﻟﻄ ّ َِّﻴ
ِ
ﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ
ُ ﻳ َ ْﻤ
ُ ﺍﻪﻠﻟُ َﺧﻠ َ َﻘ
َ اب َﺷ ۪ﺪﻳ ٌﺪ ۜ َو َﻣ ْﻜ ُﺮ ُاو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ
ّٰ ﴾ َو١٠﴿ ﻮر
َ ﻜ ُﺮ
ُ ﻚ ُﻫ َﻮ ﻳ َ ُﺒ
َّ ون
ٌ اﻟﺴ ّ ِﻴٔـَﺎت ﻟ َُﻬ ْﻢ َﻋ َﺬ
ِ
ٍ ﺗُ َﺮ
ﻀ ُﻊ اِ َّﻻ ﺑِﻌِ ْﻠ ِﻤ ۪ﻪ ۜ َو َﻣﺎ
َ َ ﺍﺟﺎۜ َو َﻣﺎ ﺗ َ ْﺤ ِﻤ ُﻞ ِﻣ ْﻦ اُ ْﻧ ٰﺜﻰ َو َﻻ ﺗ
ً ﺍب ﺛُﻢَّ ﻣ ْﻦ ﻧُ ْﻄﻔَﺔٍ ﺛُﻢَّ َﺟﻌَﻠَﻜُ ْﻢ اَ ْز َو

ِ ّٰ ﻚ ﻋﻠَﻰ
ِ ِ ٍ َﻳﻌﻤَّﺮ ِﻣﻦ ﻣﻌﻤَّﺮٍ و َﻻ ﻳﻨ َﻘﺺ ِﻣﻦ ﻋﻤﺮِ ۪ه اِ َّﻻ ۪ﻓﻲ ﻛِﺘ
﴾ َو َﻣﺎ١١﴿ ﻴﺮ
ٓ ُ ُ ْ ُ ُْ َ َُ ْ ُ َُ
َ َ ﺎب ا َّن ٰذﻟ
ٌ اﻪﻠﻟ ﻳ َ ۪ﺴ
ۜ

ِ
ِ
ِ
ﻤﺎ
َ ُ ﺎج ۜ َو ِﻣ ْﻦ ﻛُ ّ ٍﻞ ﺗ َ ْﺄﻛُﻠ
ٌ ب ُﻓ َﺮ
ً ﻮن ﻟ َْﺤ
ٌ ﺍت َﺳٓﺎﺋـ ٌﻎ َﺷ َﺮﺍﺑُ ُﻪ َو ٰﻫ َﺬا ﻣ ْﻠ ٌﺢ اُ َﺟ
ٌ ﻳ َ ْﺴﺘَﻮِي ا ْﻟﺒَ ْﺤ َﺮﺍ ۗن ٰﻫ َﺬا َﻋ ْﺬ
ِ ﻚ ۪ﻓﻴﻪِ َﻣ َﻮ
ﻜ ْﻢ
ُ َّ ﺍﺧ َﺮ ﻟِﺘَ ْﺒﺘَ ُﻐﻮﺍ ِﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻀﻠِ ۪ﻪ َوﻟ َﻌَﻠ
َ ﻮن ِﺣ ْﻠﻴَﺔ ً ﺗ َ ْﻠﺒَ ُﺴﻮﻧَﻬَﺎ ۚ َوﺗ َ َﺮى ا ْﻟ ُﻔ ْﻠ
َ ﻃَﺮِ ًّﺎ َوﺗ َ ْﺴﺘَ ْﺨﺮِ ُﺟ
ِ
ِ
ِ
ﺎر ﻓِﻲ اﻟ َّْﻴ ِ ۙﻞ َو َﺳ َّﺨ َﺮ اﻟ َّﺸ ْﻤ َﺲ َوﺍ ْﻟﻘَ َﻤ َﺮ ۘ ﻛُ ٌّﻞ
َ ﺗ َ ْﺸﻜُ ُﺮ
َ َ﴾ ﻳُﻮﻟ ُﺞ اﻟ َّْﻴ َﻞ ﻓﻲ اﻟﻨَّﻬَﺎرِ َو ُﻮﻟ ُﺞ اﻟﻨَّﻬ١٢﴿ ون

1

B -“unutmayın, dünya için âhiretinizi”.
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ۜ ُ ﻜ ْﻢ ﻟ َُﻪ ا ْﻟ ُﻤ ْﻠ
ﻮن ِﻣ ْﻦ
ُ ِ ﻮن ِﻣ ْﻦ دُوﻧ ِ ۪ﻪ َﻣﺎ ﻳ َ ْﻤﻠ
ُ ُّاﻪﻠﻟُ َرﺑ
ُ ِ ﻳ َ ْﺠﺮ۪ي ِﻻ ََﺟﻞٍ ُﻣ َﺴ ًّﻤ ۜﻰ ٰذﻟ
ّٰ ﻜ ُﻢ
َ ﻜ
َ ﻳﻦ ﺗ َ ْﺪ ُﻋ
َ ﻚ َوﺍﻟ َّ۪ﺬ
ِ﴾ اِ ْن ﺗ َ ْﺪﻋﻮﻫ ْﻢ َﻻ ﻳَﺴ َﻤﻌﻮﺍ دُ َﻋٓﺎءﻛُ ْﻢ ۚ َوﻟ َﻮ ﺳ ِﻤﻌﻮﺍ َﻣﺎ اﺳﺘَ َﺠﺎﺑﻮﺍ ﻟَﻜُ ْﻢ ۜ َو َﻮمَ ا ْﻟ ِﻘ ٰﻴ َﻤﺔ١٣﴿ ٍﻗ ِ ْﻄ ۪ﻤﻴﺮ
ْ
ُ
ُ َ ْ
ُ ْ
ُ ُ
َ
ۜ
ْ
﴾١٤﴿ ٍﻚ ِﻣ ْﺜ ُﻞ َﺧﺒ۪ ﻴ ۟ﺮ
ُ ِون ﺑ ِ ِﺸ ْﺮﻛ
َ ﻜ ْﻢ ۜ َو َﻻ ﻳُﻨَ ّ ِﺒ ُﺌ
َ ﻳ َ ْﻜ ُﻔ ُﺮ
[3977] Meâl-i Şerîfi
Ya artık o kimse de mi ki? Kötü ameli kendisine allanmış pullanmış
da onu güzel görmüş, şüphe yok ki Allah dilediğini1 şaşırtır, dilediğini
doğru yola çıkarır. O hâlde nefsin onlara karşı hasretlerle geçmesin,
çünkü Allah onların bütün sanatlarını bilir (8). Allah O’dur ki
rüzgârları göndermiştir, derken bir bulut kaldırır, derken onu ölmüş
bir beldeye sevketmişizdir, derken onunla Arz’a ölümünden sonra
hayat vermekteyizdir, işte nüşûr böyledir (9). Her kim izzet istiyorsa
bilsin ki izzet tamamıyla Allah’ındır, O’na hoş kelimeler yükselir, onu
da amel-i sâlih yükseltir. Kötülükler kuranlara gelince onlara şiddetli
bir azab vardır ve onların tuzakları hep târumâr olur (10). Hem
Allah sizi bir topraktan, sonra bir nutfeden yarattı, sonra sizi çiftler
kıldı,2 O’nun ilmine iktiran etmeksizin ne bir dişi3 hâmil olur ne de
vazʿ eder. Bir yaşatılana çok ömür verilmek de, ömründen eksiltmek4
de behemehâl bir kitapta yazılıdır, şüphe yok ki o Allah’a göre kolaydır
(11). Hem iki deniz müsâvî olmuyor; şu tatlı, harâret keser, içerken
kayar, şu da tuzlu, yakar kavurur, bununla beraber her birinden
[3978] bir taze et yersiniz5 ve bir ziynet çıkarır giyinirsiniz. Gemileri
de görürsün, onda yarar yarar giderler, fazlından nasib arayasınız
diye ve gerek ki şükredesiniz6 (12). Geceyi gündüze sokuyor, Şems
ü Kamer’i râm etmiş, her biri (müsemmâ bir ecele) mukadder bir
gayeye akıp gidiyor. İşte bu gördüklerinizi yapan Allah, Rabbiniz,
1
2
3
4
5
6

B: “dilediğinizi”.
H ve F +“bir iş”.
H ve F -“bir dişi”.
B: “eksilmek”.
H ve F: “ve her birinden bir taze et yersiniz”.
B: “şükredersiniz”.
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mülk O’nun, O’ndan beride çağırdıklarınız bir kıtmir idare edemezler
(13). Kendilerine dua ederseniz duanızı işitmezler, işitseler bile size
cevâbını veremezler, kıyamet günü de şirkinize küfrederler, sana bir
habîr gibi haber veren olmaz (14).
{ }اَﻓَ َﻤ ْﻦYa artık o kimse de mi ki A “Fâ” aşağıyı yukarıya tefrî‘, hemze
de bu tefrî‘i inkâr içindir, haber mahzuftur. Yani iman edip sâlih ameller
yapan kimselere mağfiret ve büyük bir ecir var diye onun zıddı olan
o mağrur kimse de mi onun gibi olacak ki {ﻮء َﻋ َﻤﻠِ ۪ﻪ
ُ kendisine
ُ ٓ}ز ّﻳ ِ َﻦ ﻟ َُﻪ ُﺳ
kötü ameli tezyin edilmiş, hırs-ı şehvetle allanmış pullanmış câzibeli,
hem zevkine, hem menfaatine uygun, sonu iyi gelecek bir amel gibi
hoş gösterilmiş {ﻨﺎ
ً  }ﻓَ َﺮﺍٰ ُه َﺣ َﺴde onu güzel görmüş A vehm ü hevâsı aklına
galebe etmiş, şehevâtının humârı gönlünü gözünü bürümüş.
2

يا

א

ا

1

ا

“Öyle içerim ki nihâyet beni görürsün; çirkin indimde güzel”3 diyen
bedmest gibi tersi dönmüş; bâtılı hak, kötüyü iyi, fenalığı güzel görür
olmuştur. İşte dünyâ hayata4 mağrur olan bu hâle geleceği gibi, Allah
gafûr diye masiyete ısrar eden mağrurlar da bu hâle gelir. Bir insan böyle
kötüyü iyi5 görecek kadar da şaşkın ve vicdansız nasıl olur diye hayret
ِ
etme {َ اﻪﻠﻟ
ّٰ  }ﻓَﺎِ َّنçünkü Allah {ﺎء
ُ ٓﺎء َو َ ْﻬ ۪ﺪي َﻣ ْﻦ ﻳ َ َﺸ
ُ ٓ }ﻳُﻀ ُّﻞ َﻣ ْﻦ ﻳ َ َﺸdilediğini şaşırtır,
dilediğini de yola yatırır. A [3979] Peygamberlerine ve onlara uyanlara
hidâyet verdiği gibi, şeytanlara ve onlara uyanlara da dalâlet verir.
ٍ ﻚ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ َﺣﺴ َﺮ
{ﺍت
َ ﺐ ﻧ َ ْﻔ ُﺴ
َ
ْ  }ﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﺬ َﻫOnun için nefsin onlara hasretlerle,
6
teessüflerle geçmesin A üzülme de vazifene bak {ﻮن
ّٰ }اِ َّن
َ ﻴﻢ ﺑ ِ َﻤﺎ ﻳ َ ْﺼﻨَ ُﻌ
ٌ اﻪﻠﻟ َ َﻋ ۪ﻠ
Allah onların ne sanatlar yaptıklarını ve yapacaklarını da bilir A yani
1
2

3
4
5
6

Görebildiğimiz kaynaklarda kelime  اﺳﻘﲎşeklindedir. B: “”اﺳﺘﺒﻘﻰ.
Beyit Ebû Nüvâs’a âittir. Bk. İbn Abdi Rabbih, el-Ikdü’l-ferîd, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1404,
VIII, 50; Zemahşerî, el-Keşşâf, III, 600:
: ﻗﺎل أﺑﻮ ﻧﻮاس. وﲢﺴﻦ اﻟﻘﺒﻴﺢ وﺗﻘﺒﺢ اﳊﺴﻦ، وأﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﰲ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻘﻠﻪ، أول ذﻟﻚ ا ﺎ ﺗﺬﻫﺐ اﻟﻌﻘﻞ:آﻓﺎت اﳋﻤﺮ وﺧﺒﺎﺋﺜﻬﺎ
ﺣﺴﻨﺎ ﻋﻨﺪي اﻟﻘﺒﻴﺢ
اﺳﻘﲏ ﺣﱴ ﺗﺮاﱐ
H ve F: “Doldur bana sâkī, tâ göresi / çirkin indimde güzel”.
B: “hayatta”.
H: “güzel”.
H, F, M ve B: “”واﷲ.
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onları ibtidâ öyle şaşırtması hikmetsiz ve sırf cebrî olmadığı gibi,
sonunda da yaptıklarını yanlarına bırakacak değildir. Şüphe yok ki
kötüyü iyi gören âkıbetinde iyilik görecek değildir. Elbette onlar amel-i
sâlih yapan mü’minler gibi mağfiret ve ecre nâil olacak değiller, bir gün
gelip belâlarını bulacaklardır. Ya o nasıl ve ne zaman olacak denilirse
bunun bir inkılâb ve nüşûr ile olacağı anlatılmak üzere buyuruluyor ki:
{ﺎح
 }وﺍﻪﻠﻟ اﻟ َّـ ۪ﺬي ارﺳﻞilâ {ﻮر
َ ِ  }ﻛَ ٰﺬﻟİşte nüşûr da böyledir. A Böyle bir
َ َ ِاﻟﺮ
ُ ﻚ اﻟﻨُّ ُﺸ
ّ َ َ ْ َ ٓ ُ ّٰ َ
inkılâb ile durgun havaları harekete getirerek semâya yükselecek bulutlar
gibi kābiliyetli anâsırı feveran ettirerek fâideli rüzgârlara benzer ilâhî bir
cereyânın sevk u idaresiyle bir ölü beldeye nasıl bir hayat veriliyorsa,
hesab için ölülerin dirilmesi demek olan nüşûr, yani ba‘s ba‘de’l-mevt
de işte öyle bir kıyam ve kıyamet iledir. (“Nüşûr” kelimesi için Sûre-i
Furkān’a bak).
{َﺎن ﻳُ ۪ﺮ ُﺪ ا ْﻟﻌِﺰَّة
َ َ}ﻣ ْﻦ ﻛ
َ Her kim izzet istiyorsa A zillet ve hakāretten kurtulup
ِ ِ bilsin
şerefli, haysiyetli, kuvvetli olmak arzu ediyorsa {ﻴﻌﺎ
ً }ﻪﻠﻠﻓ ا ْﻟﻌِﺰَّ ُة َﺟ ۪ﻤ
ّٰ َ
ki izzet tamamıyla Allah’ındır. -Dünyada da Allah’ındır, âhirette de
Allah’ındır-. A Binâen‘aleyh izzet isteyen şuna buna tapmakla kendisini
zelil etmemeli, hepsini geçip Allah’a yükselmelidir. Fakat }اِﻟ َْﻴﻪِ ﻳ َ ْﺼﻌَ ُﺪ ا ْﻟﻜَﻠِ ُﻢ
ِ
{ﺐ
َ onu da amel-i sâlih
ُ اﻟﺼﺎﻟ
َّ }وﺍ ْﻟﻌَ َﻤ ُﻞ
ُ  اﻟﻄ ّ َِّﻴona hoş kelimeler yükselir {ـﺢ ﻳ َ ْﺮﻓَ ُﻌ ُﻪ
yükseltir.
[3980] “Kelim-i Tayyib”, başta kelime-i tevhid:  ﻻ إﻟﻪ ّأﻻ اﷲolmak üzere
tesbih, tahmid, tekbir, dua, istiğfar ve ezkâr gibi hoş kelimelerin hepsine
ِ ِ
şâmildir. Ve bunların Arş-ı ilâhîye yükselip de ﻴﻦ
ْ ﺎب
َ ّ ۪اﻻ َْﺑ َﺮﺍرِ ﻟ َ۪ﻔﻲ ِﻋﻠِّﻴ
َ َا َّن ﻛﺘ
[el-Mutaffifîn 83/18]1 buyurulduğu üzere makbul ameller defterine
yazılması ancak bunları tahakkuk ve tasdik ettirecek sâlih amellere
iktiran ile olur. Hazret-i Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’den
ِ
vârid olduğu üzere ﺤ ْﻤ ُﺪ ﻟِ ِﻠﻪ َوَﻻ إِﻟﻪَ إَﱠﻻ اﷲُ َواﷲُ أَ ْﻛﺒـَُﺮ
َ ْ ُﺳْﺒ َﺤﺎ َن اﷲ َواﻟkelim-i tayyibdir.
Bir kul bunu dediği vakit melek onunla semâya çıkar, onu vech-i
Rahmân’a arz eder, fakat amel-i sâlih olmazsa kabul olunmaz.2 Yine
1
2

“…Çünkü ebrârın yazısı illiyyîndedir.”
Sa lebî, el-Keşf ve’l-beyân, XXII, 167:
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hadiste vârid olmuştur ki: Allah teâlâ bir kavli amelsiz kabul buyurmaz
ve kavli de ameli de niyetsiz kabul buyurmaz; kavli, ameli, niyeti de
ancak sünnete isabet ile kabul buyurur.1 Hâsılı izzete nâil olmak kavlî
ve fiilî güzel tâat ile olur. Yoksa gurur ve atâlet,2 şeytanet ve seyyiât ile
ِ َون اﻟﺴ ِﻴٔـ
değil, çünkü {ﺎت
َ }وﺍﻟ َّ ۪ﺬ
َ seyyiât, türlü türlü kötülüklere tedbir
ّ َّ َ ﻳﻦ ﻳ َ ْﻤﻜُ ُﺮ
alan, şeytanet ve entrika ile uğraşanlara veya mürâîlik yapanlara gelince
{ﻮر
َ اب َﺷ ۪ﺪﻳ ٌﺪ ۜ َو َﻣ ْﻜ ُﺮ اُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ
ُ ﻚ ُﻫ َﻮ ﻳ َ ُﺒ
ٌ }ﻟ َُﻬ ْﻢ َﻋ َﺬdur. A Kureyş’in Dârü’n-Nedve’de
Peygamber’e yapmak istedikleri mekirler gibi bozuk çıkar, başlarına geçer.
Allah’ın izzeti ve ba‘s ü nüşûrun sıhhati diğer âyetlerle de tavzih
olunarak buyuruluyor ki:
ٍ ﺍﻪﻠﻟُ َﺧﻠَﻘَﻜُ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﺗُ َﺮ
{ إﻟﺦ...ﺍب
ّٰ }و
َ A Bu öyle bir hakikattir ki maymundan
yaratıldıklarını iddia edenler bile daha evvel topraktan, sonra da bir
nutfeden geldiklerini inkâr edemezler. Silsile-i istidlâlde bir halka daha
itiraf etmiş olurlar3. Bütün bunlar Allah teâlâ’nın tabiatlar üzerindeki
izzet ve hâkimiyetini gösterir. Nitekim {ﺍﺟﺎ
ُ َ }ﺛُﻢَّ َﺟﻌَﻠsonra sizi çiftler
ً ﻜ ْﻢ اَ ْز َو
yaptı A o nutfeden sade erkek değil, dişiler de yaptı ve izdivac kanununu
vaz‘ eyledi, hem bunları [3981] yapıp da bırakıvermedi }و َﻣﺎ ﺗ َ ْﺤ ِﻤ ُﻞ ِﻣ ْﻦ اُ ْﻧ ٰﺜﻰ
َ
۪{ﻀ ُﻊ اِ َّﻻ ﺑِﻌِ ْﻠ ِﻤﻪ
َ َ  َو َﻻ ﺗherhangi bir dişinin hamli ve vaz‘-ı hamli hep O’nun
ilmiyledir. A Binâen‘aleyh gizli günah yapmak isteyenler de bilmelidirler
4
ki Allah yaptıklarını bilir {ٍ}و َﻣﺎ ﻳُﻌَﻤَّ ُﺮ ِﻣ ْﻦ ُﻣﻌَﻤَّﺮ
َ ve ne yaşatılana çok ömür
verilmesi {ﺺ ِﻣ ْﻦ ُﻋ ُﻤﺮِ ۪ه
َ ne de ömründen eksiltilmesi A yani doğmadan
ُ }و َﻻ ﻳُ ْﻨ َﻘ
ölmesi veya az yaşaması veya yaşadıkça ömrünün tükenmesi olmaz ki
ٍ َ }اِ َّﻻ ۪ﻓﻲ ﻛِﺘher hâl bir kitabda5 yazılı olmasın A yani hiçbirisi gelişigüzel
{ﺎب
bir tesadüf ile değil, her biri6 behemehâl ilm-i ilâhîde mukadder ve Levh-i
Mahfuz’da yazılmış olarak vâki‘ olur. Bu kadar cüz’iyyât nasıl mâlum
ِ ّٰ ﻚ ﻋﻠَﻰ
ِ ِ
olabilir diye istib‘âd da etmemelidir. {ﻴﺮ
َ َ  }ا َّن ٰذﻟÇünkü o Allah’a
ٌ اﻪﻠﻟ ﻳ َ ۪ﺴ
1
2
3
4
5
6

ِ
ِ
، »ﺳﺒﺤﺎن اﷲ: ﻫﻮ ﻗﻮل اﻟﺮﺟﻞ:ﺼﺎﻟِ ُﺢ ﻳـَْﺮﻓـَﻌُﻪُ« ﻗﺎل
ﺐ َواﻟ َْﻌ َﻤ ُﻞ اﻟ ﱠ
ْ َ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﰲ ﻗﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ »إِﻟَْﻴﻪ ﻳ،ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة
ُ ﺼ َﻌ ُﺪ اﻟْ َﻜﻠ ُﻢ اﻟﻄﱠﻴﱢ
. ﻓﺈذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﱀ ﱂ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ، واﷲ أﻛﱪ« إذا ﻗﺎﳍﺎ اﻟﻌﺒﺪ ﻋﺮج ﺎ ﻣﻠﻚ إﱃ اﻟﺴﻤﺎء ﻓﺤﻴّﺎ ﺎ وﺟﻪ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺰ وﺟﻞ، وﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ،واﳊﻤﺪ ﷲ
Zemahşerî, el-Keşşâf, III, 602-603. Krş. Sa lebî, el-Keşf ve’l-beyân, XXII, 169:
. وﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻗﻮﻻ وﻋﻤﻼ وﻧﻴﺔ إﻻ ﺑﺈﺻﺎﺑﺔ اﻟﺴﻨﺔ، وﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻗﻮﻻ وﻻ ﻋﻤﻼ إﻻ ﺑﻨﻴﺔ، ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﷲ ﻗﻮﻻ إﻻ ﺑﻌﻤﻞ:وﰲ اﳊﺪﻳﺚ
H ve F +“ve”.
M ve F: “olur”.
H +“bir”.
H ve F: “illâ kitabda”.
H ve F: “her biri”.
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göre kolaydır, onun için O’na göre ba‘s de kolaydır. {}و َﻣﺎ ﻳ َ ْﺴﺘَﻮِي ا ْﻟﺒَ ْﺤ َﺮﺍ ِن
َ
Bu da tabiatın hâkim olmadığını isbat eder. A Burada mü’min ile kâfirin
veya dâr-ı İslâm ile dâr-ı küfrün de temsil tarîkiyle farkına bir işaret
vardır. Biri tatlı biri acıdır. {ﻤﺎ ﻃَﺮِ ًّﺎ
ً  }ﻟ َْﺤTaze et A evet, acı denizde tatlı
balık oluyor, acı sularda da. Demek ki muhîtin tabiatı fevkinde hâlıkın
tesiri böyle de görülüp duruyor; {ﻮن ِﺣ ْﻠﻴَﺔ ً ﺗ َ ْﻠﺒَ ُﺴﻮﻧَﻬَﺎ
َ }وﺗ َ ْﺴﺘَ ْﺨﺮِ ُﺟ
َ giyineceğiniz bir
hilye, bir ziynet de çıkarıyorsunuz A inci mercan gibi takılan ziynetler.
Lâkin bunların tatlı sulardan çıkarıldığı mâlum olmadığına göre ِﻣ ْﻦ ﻛُ ّ ٍﻞ
kaydına rabtı, cây-ı nazar olmuştur. {ِ }ﻳُﻮﻟ ِ ُﺞ اﻟ َّْﻴ َﻞ ﻓِﻲ اﻟﻨَّﻬَﺎرA Bu da izzet-i
ilâhiyenin zaman üzerinde dahi hâkim olduğunu ve bütün inkılâbâtın
O’nun hükmüyle cereyan ettiğini gösterir.
ۜ ُ ﻜ ْﻢ ﻟ َُﻪ ا ْﻟ ُﻤ ْﻠ
[3982] Hulâsa ﻮن ِﻣ ْﻦ
ُ ُّاﻪﻠﻟُ َرﺑ
ّٰ } ٰذﻟِﻜُ ُﻢ
َ ُﻮن ِﻣ ْﻦ دُوﻧ ِ ۪ﻪ َﻣﺎ ﻳ َ ْﻤﻠِﻜ
َ ﻳﻦ ﺗ َ ْﺪ ُﻋ
َ ﻚ َوﺍﻟ َّ ۪ﺬ
{ٍﻗ ِ ْﻄ ۪ﻤﻴﺮ

“Kıtmîr” esasen hurma ile çekirdiğinin arasındaki ince zar veya
çekirdeğin arkasındaki ince pürüz demek olup sonra hakir ve küçük
olan şeylerde mesel olmuştur. Nitekim lisânımızda “nıkır kıtmır” diye
mâruftur. {ٍﻚ ِﻣ ْﺜ ُﻞ َﺧﺒ۪ ﻴﺮ
َ }و َﻻ ﻳُﻨَ ّ ِﺒ ُﺌ
َ Sana bir habîr gibi, yani Habîr olan Allah
gibi haber veren olmaz, Allah’tan başkası peygamberlik veremez.

ِ ﴾ اِ ْن ﻳ َ َﺸ ْﺄ ﻳ ْﺬﻫِﺒﻜُ ْﻢ َو َ ْﺄ١٥﴿ ﻴﺪ
ت
ّٰ اﻪﻠﻟِۚ َو
ّٰ ﺍء اِﻟ َﻰ
ُ ﺍﻪﻠﻟُ ُﻫ َﻮ ا ْﻟﻐَ ِﻨ ُّﻲ ا ْﻟ َﺤ ۪ﻤ
َ ﺎس اَ ْﻧ ُﺘ ُﻢ ا ْﻟ ُﻔ َﻘ
ْ ُ
ُ ٓ ـﺮ
ُ َّ ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟﻨ

ِ ﴾ و َﻻ ﺗﺰِر وﺍزِر وِزر ُاﺧﺮ١٧﴿ ٍ﴾ وﻣﺎ ذﻟِﻚ ﻋﻠَﻰ اﻪﻠﻟِ ﺑِﻌﺰ۪ﻳﺰ١٦﴿ ﺑِﺨ ْﻠ ٍﻖ ﺟ ۪ﺪﻳ ٍﺪ
ٌى َوﺍ ْن ﺗ َ ْﺪ ُع ُﻣ ْﺜ َﻘﻠَﺔ
ۚ َ َ
َ ّٰ
َ َ ٰ َ َ
ۜ ٰ ْ َ ْ ٌَ َ ُ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ﻳﻦ ﻳ َ ْﺨ َﺸ ْﻮ َن رَﺑ َّ ُﻬ ْﻢ ﺑِﺎ ْﻟﻐَ ْﻴ
ﺐ
َ َاﻟٰﻰ ِﺣ ْﻤﻠِﻬَﺎ َﻻ ﻳُ ْﺤﻤَ ْﻞ ﻣ ْﻨﻪُ َﺷ ْﻲ ٌء َوﻟ َْﻮ ﻛ
َ ﺎن ذَا ﻗُ ْﺮ ٰﺑ ۜﻰ اﻧَّﻤَﺎ ﺗُ ْﻨ ِﺬ ُر اﻟ َّ ۪ﺬ
ِ ّٰ وﺍَﻗَﺎﻣﻮﺍ اﻟﺼﻠٰﻮ َ ۜ وﻣﻦ ﺗَﺰﻛّٰﻰ ﻓَﺎِﻧَّﻤﺎ ﻳﺘَﺰﻛّٰﻰ ﻟِﻨَ ْﻔ ِﺴ ۪ﻪ و ِﺍﻟ َﻰ
﴾ َو َﻣﺎ ﻳ َ ْﺴﺘَﻮِي١٨﴿ ﻴﺮ
َ َ َ
َ ْ َ َ
َ ۜ
ُ َ
ُ اﻪﻠﻟ ا ْﻟ َﻤ ۪ﺼ
َّ
ِ
﴾ َو َﻣﺎ٢١﴿ ۚ ور
ُ ﴾ َو َﻻ اﻟﻈُّﻠ ُ َﻤ١٩﴿ ۙ ﻴﺮ
ُ ْاﻻ َْﻋ ٰﻤﻰ َوﺍ ْﻟﺒَ ۪ﺼ
ُ ﴾ َو َﻻ اﻟﻈّ ُّﻞ َو َﻻ ا ْﻟ َﺤ ُﺮ٢٠﴿ ۙ ﻮر
ُ ُّﺎت َو َﻻ اﻟﻨ

ِ
ِــﻊ َﻣ ْﻦ ﻓِﻲ ا ْﻟ ُﻘ ُﺒﻮر
ۜ ُ ﺎء َو َﻻ ْاﻻ َْﻣ َﻮ
ّٰ ﺍت اِ َّن
َ ﺎء ۚ َو َﻣٓﺎ اَ ْﻧ
ٍ ﺖ ﺑ ِ ُﻤ ْﺴ ِﻤ
ُ اﻪﻠﻟ َ ﻳُ ْﺴﻤ
ُ ٓ َﻳ َ ْﺴﺘَﻮِي ْاﻻ َْﺣﻴ
ُ ٓــﻊ َﻣ ْﻦ ﻳ َ َﺸ
ِ
ِ َ ﴾ اِن اَﻧ٢٢﴿
ﻳﺮﺍۜ َو ِﺍ ْن ِﻣ ْﻦ اُﻣَّﺔٍ اِ َّﻻ َﺧ َﻼ ۪ﻓﻴﻬَﺎ
ْ ْ
ً ﻴﺮﺍ َوﻧ َ ۪ﺬ
ً ﴾ اﻧَّٓﺎ اَ ْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ َك ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖ ﺑ َ ۪ﺸ٢٣﴿ ﻳﺮ
ٌ ﺖ ا َّﻻ ﻧ َ ۪ﺬ
ِ
ِ
ِ َﻳﻦ ِﻣﻦ ﻗَﺒﻠِﻬِ ْﻢ ۚ َﺟٓﺎء ْﺗﻬ ْﻢ رﺳﻠُﻬ ْﻢ ﺑِﺎ ْﻟﺒَ ِﻴﻨ
ِﺎﻟﺰﺑُﺮ
ُّ ِ ﺎت َوﺑ
ْ ْ َ َّب اﻟ َّ ۪ﺬ
ٌ ﻧ َ ۪ﺬ
ُ ُ ُ ُ َ
َ ﴾ َوﺍ ْن ﻳُﻜَ ّﺬﺑُﻮ َك ﻓَﻘَ ْﺪ ﻛَﺬ٢٤﴿ ﻳﺮ
ّ
ِ ََوﺑِﺎ ْﻟ ِﻜﺘ
﴾٢٦﴿ ِﺎن ﻧ َ ۪ﻜﻴ ۟ﺮ
َ َﻒ ﻛ
َ ﻳﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮوﺍ ﻓَﻜَ ْﻴ
ُ ﴾ ﺛُﻢَّ اَ َﺧ ْﺬ٢٥﴿ ِﺎب ا ْﻟ ُﻤ ۪ﻨﻴﺮ
َ ت اﻟ َّ ۪ﺬ
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[3983] Meâl-i Şerîfi
Ey insanlar! Sizsiniz hep Allah’a muhtaç1 fukarâ, Allah ise zengin O,
hamd ile övülecek veliyy-i nimet O (15). Dilerse sizi giderir ve yeni bir
halk getirir (16) ve Allah’a göre bu zor bir şey değildir (17). Hem günah
çeken bir nefis, başkasının günahını çekmeyecek, yükü ağır basan
onun yükletilmesine çağırsa da ondan bir şey yüklenilmeyecek2, isterse
bir yakını olsun. Fakat sen ancak o kimseleri sakındırırsın ki gaybda
Rablerinin haşyetini duyarlar, namazı dürüst kılarlar, temizlenen de
sırf kendisi için temizlenir, nihâyet gidiş Allah’adır (18). Ne kör ile
gören müsâvî olur (19) ne zulümât3 ile nûr (20) ne de zıll ile harûr
(21). Ölüler de müsâvî olmaz diriler de, gerçi Allah her dilediğine
işittirirse de sen kabirlerdekine işittirecek değilsin (22). Sen sade bir
nezîrsin (23). Muhakkak ki Biz seni hak ile hem [3984] bir beşîr hem
bir nezîr gönderdik, hiçbir ümmet de yoktur ki içlerinde bir nezîr geçmiş
olmasın (24). Seni tekzib ediyorlarsa bunlardan evvelkiler de tekzib
etmişlerdi, onlara peygamberleri beyyinelerle, suhuflarla ve nûrlu
kitap ile gelmişlerdi (25). Sonra Ben o küfredenleri tuttum alıverdim, o
vakit inkârım nasıl oldu? (26).
{ِاﻪﻠﻟ
ّٰ ﺍء اِﻟ َﻰ
َ َ }اَ ْﻧﺘُ ُﻢ ا ْﻟ ُﻔﻘSizsiniz Allah’a muhtaç fukarâ. A ﺍء
َ َاَ ْﻧﺘُ ُﻢ ا ْﻟ ُﻔﻘ
ُ ٓ ـﺮ
ُ ٓ ـﺮ
cümlesinde müsnedin ta‘rîfi kasr ifade eder. Yani din ve ibadet Allah’ın
ihtiyâcı değil, insanların ihtiyâcıdır. Hem mahlûkāt içinde Allah’a
ihtiyâcı en çok olan fukarâ, sade insanlardır. İnsan ﻴﻔﺎ
ْ ُﺧﻠِ َﻖ
َ ﺎن
ً ﺿ ۪ﻌ
ُ اﻻِ ْﻧ َﺴ
[en-Nisâ 4/28] mantûkunca zayıf olarak yaratılmış olmakla hangi
mertebede olursa olsun hiçbir zaman Allah’a ihtiyaçtan kurtulamayacağı
gibi, emâneti hâmil olan insan rûhunun duyduğu ihtiyaç o kadar çoktur
ki onun yanında sâir mahlûkāta fakir bile denmez4. İnsanın bu ihtiyâcını
tatmin etmek için de Allah’tan başka mâbud bulunmaz. Başkaları bir
kıtmîre bile mâlik değil {ُﺍﻪﻠﻟ
ّٰ }و
َ Allah ise {}ﻫ َﻮ ا ْﻟﻐَ ِﻨ ُّﻲ
ُ Ganî O A hiçbir ihtiyâcı
1
2
3
4

B +“olan”.
H ve F: “yükletilmeyecek”.
B: “zulmet”.
H: “denilmez”.
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olmayan ve her şeyden müstağnî, tam mânasıyla zengin, Ganî O, yalnız
O’dur. O sizin ibadetinize muhtaç olmadığı gibi bütün ihtiyaçlarınızı
tatmin edebilecek kudrete de mâliktir; öyle ama bakalım korur gözetir1
mi dersiniz? Hem { }ا ْﻟ َﺤ ۪ﻤﻴ ُﺪHamîd O A hamd ü şükr ile kendisine tâzim
ve ibadet olunacak veliyy-i nimet de ancak O’dur. Hakikatte O’ndan
başka mün‘im2, O’ndan başka şâyân-ı hamd ü ta‘zîm yoktur. Onun için
dileklerinizi verirse ancak O verir, hem O kendisine hamd ettirmesini
ِ  }اِ ْن ﻳ َ َﺸ ْﺄ ﻳ ْﺬﻫِﺒﻜُ ْﻢ َو َ ْﺄdilerse
bilir. O öyle Ganî, Hamîd’dir ki {ت ﺑ ِ َﺨ ْﻠ ٍﻖ َﺟ ۪ﺪﻳ ٍﺪ
ْ ُ
sizi giderir de yepyeni bir halk getirir. A Hamdetmek istemeyen siz3
nankörleri def‘ eder de yerinize hiç bilmediğiniz [3985] başka bir
kavim, hamdedecek bir devlet getirir, yahut yeryüzünde bütün insanları
ifnâ eder, siler süpürür de hiç görülmedik bambaşka bir yeni mahluk,
tanımadığınız bir âlem yaratır {ٍاﻪﻠﻟِ ﺑِﻌَﺰ۪ﻳﺰ
َ ِ }و َﻣﺎ ٰذﻟ
ّٰ ﻚ َﻋﻠَﻰ
َ ve Allah’a göre bu
ِ
olmaz bir şey de değildir. A Çünkü ﻮن
ُ َـﻤٓﺎ اَ ْﻣ ُﺮ ُه ٓ اِذَٓا اَ َرﺍد َ َﺷ ْﻴ ًٔـﺎ اَ ْن ﻳ َ ُﻘﻮ َل ﻟ َُﻪ ُﻛ ْﻦ ﻓَﻴ
ُ ﻜ
َ َّ اﻧ
[Yâsîn 36/82]4. Bununla beraber Allah teâlâ’nın adaleti ihtar olunarak
buyuruluyor ki {}و َﻻ ﺗَﺰِ ُر َوﺍزِ َر ٌ وِ ْز َر اُ ْﺧ ٰﺮى
َ hem vizr çeken bir nefis diğerinin
vizrini çekmez.
“Vizr” ağırlık, ağır yük, ağır günah, vebâl demektir. Burada günahın
cezâsının ağırlığı demektir. Herkes kendi günahından mes’ul olur,
kendi günahının cezâsını çeker; nitekim “her koyun kendi bacağından
asılır” deriz. Zâlimlerin, cebâbirenin yaptığı gibi birinin günahı diğerine
yükletilmez, Ankebut Sûresi’nde ﺎﻻ َﻣﻊَ اَ ْﺛﻘَﺎﻟِﻬِ ْﻢ
ً َ[ َوﻟ َﻴَ ْﺤ ِﻤﻠ ُ َّﻦ اَ ْﺛﻘَﺎﻟ َُﻬ ْﻢ َوﺍ َ ْﺛﻘ29/13]
buyurulmuş olması da buna münâfî değildir. Çünkü o hem dâll hem
mudil olanlar hakkındadır. Başkasını da sapıtmaya çalışanlar hem
dalâletlerinin, hem idlâllerinin vizrini çekerler ki ikisi de kendi vizrleridir.
Nitekim “ َﻣ ْﻦ َﺳ ﱠﻦ ُﺳﻨﱠﺔً َﺳﻴﱢﺌَﺔً ﻓـَﻠَﻪُ ِوْزُرَﻫﺎ َوِوْزُر َﻣ ْﻦ َﻋ ِﻤ َﻞ ﺑِ َﻬﺎher kim bir kötü âdet çıkarırsa ona
hem onun vizri hem de onu işleyenlerin vizri vardır.”5 hadîsi de böyledir.
1
2
3
4
5

H ve F -“gözetir”.
B: “mü’min”.
B -“siz”.
“O’nun emri bir şeyi murad edince ona sade ‘ol’ demektir, o oluverir.”
Bk. Ma mer b. Râşid, el-Câmi, XI, 466; Abdürrezzâk, el-Musannef, X, 472; Müslim, İlim, 15; Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, III, 501.
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Yani diğer işleyenler çekmeyecek demek değil, o onların hepsi kadar da
fazla çekecek demektir. Demek ki birisi “şunu şöyle yap da günahı varsa
benim boynuma olsun” diye kefalet ederek diğerini bir günaha sokarsa,
o boynuna aldığı günahı çekmeyecek değildir. Ancak sevkettiği kimseyi
kurtarmış olmayacak, onun çekeceğini çekmeyecek, birisi aldandığının
cezâsını çekecek, birisi aldattığının cezâsını çekecektir. Şu ٌ ُﻣ ْﺜ َﻘﻠَﺔtâbirinde
bunlara bir işaret de var gibidir. {}و ِﺍ ْن ﺗ َ ْﺪ ُع ُﻣ ْﺜﻘَﻠَﺔٌ اِﻟٰﻰ ِﺣ ْﻤﻠِﻬَﺎ
َ Yükü ağır basan,
çok ağır yük altında bulunan günahkâr bir nefis, yükünün başkası
َ
tarafından alınıp yüklenivermesine çağırsa, yalvarsa da [3986] }ﻻ ﻳُ ْﺤ َﻤ ْﻞ ِﻣ ْﻨ ُﻪ
{ َﺷ ْﻲ ٌءondan hiçbir şey yüklenilmez. A Rızâ ve ihtiyar ile de yüklenilmez,
cebren de yüklenilmez. Çünkü o kıyamet günü َﻻ ﺗ َ ْﺠﺰ۪ي ﻧ َ ْﻔ ٌﺲ َﻋ ْﻦ ﻧ َ ْﻔ ٍﺲ َﺷ ْﻴ ًٔـﺎ َو َﻻ
ِ
ِ
ِ
َ
ٌﺎﻋﺔ
َ َ[ ﻳُ ْﻘﺒَ ُﻞ ﻣ ْﻨﻬَﺎ َﻋ ْﺪ ٌل َو َﻻ ﺗ َ ْﻨﻔَ ُﻌﻬَﺎ َﺷﻔel-Bakara 2/123] günüdür. ’ﻻ ﺑ َ ْﻴ ٌﻊ ۪ﻓﻴﻪ َو َﻻ ﺧ َﻼ ٌلdir
[İbrâhim 14/31]. {ﺎن ذَا ُﻗ ْﺮ ٰﺑﻰ
َ َ}وﻟ َْﻮ ﻛ
َ Gerekse bir yakını olsun A yani çağıran
veya çağırılan bir yakını bile olsa yine yüklenilmez, o hâlde Allah’ın
emaneti gibi göklerin ve yerin çekemediği ağır bir yükü yüklenmiş olan
insan bir de o emanete hıyanet ederek ve şunu bunu idlâl eyleyerek “sen
yap da günahı benim boynuma olsun” demek gibi başkalarının vizrini de
boynuna almaya kalkışmamalı, diğer birtakımı da öylelere uyup “günahı
ِ
varsa filânın boynuna” diye kendini nâra yakmamalıdır. {ﻳﻦ
َ }اﻧَّﻤَﺎ ﺗُ ْﻨ ِﺬ ُر اﻟ َّ۪ﺬ
Fakat yâ Muhammed, sen bu inzârı ancak şol kimselere duyurur, ancak
ِ  }ﻳ َ ْﺨ َﺸ ْﻮ َن َرﺑ َّ ُﻬ ْﻢ ﺑِﺎ ْﻟﻐَ ْﻴRablerine gaybda, yani
öyle kimseleri sakındırırsın ki {ﺐ
henüz huzûruna varmadan gıyabda haşyet beslerler, Allah korkusu,
Allah saygısını duyar1 {َ اﻟﺼﻠٰﻮ
َ ُّﻳَﻈُﻨ
َ da namazı dürüst kılarlar A ﻮن
ُ َ}وﺍَﻗ
َّ ﺎﻣﻮﺍ
[ اَﻧ َّ ُﻬ ْﻢ ُﻣ َﻼﻗُﻮﺍ َرﺑِّﻬِ ْﻢel-Bakara 2/46] mısdâkınca Rablerinin huzûrunda likāsına
ereceklerine kāni‘ olarak kılarlar. Ve bu suretle maddeten ve mânen
temizlenirler, {}و َﻣ ْﻦ ﺗ َ َﺰﻛّٰﻰ ﻓَﺎِﻧ َّ َﻤﺎ ﻳَﺘَ َﺰﻛّٰﻰ ﻟِﻨَ ْﻔ ِﺴ ۪ﻪ
َ temizlenen de ancak kendisi için
temizlenir, feyizlenir. Bu işte vizr çekmenin tam zıddıdır. Yani insanlar bu
ikiden hâlî değildir. Ya vizr çekecekler veya vizrden temizleneceklerdir.
Vizr2 çekenler başkasının vizrini çekmeyeceği gibi, nefislerini îmân-ı
kâmil ve ahlâk-ı fâzıla ve a‘mâl-i sâliha ile temizleyenler de sırf kendi
1
2

H: “duyarlar”.
B: “Vizri”.
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} öyle ya âkıbetو ِﺍﻟ َﻰ ّٰ ِ
ﻴﺮ{ menfaatlerine olarak temizlenmiş olurlar
َ
اﻪﻠﻟ ا ْﻟ َﻤ ۪ﺼ ُ
gidiş Allah’adır. A Herkes ona göre mükâfat veya [3987] mücâzâtını
ﻴﺮ{ alacaktır.
}و َﻣﺎ ﻳ َ ْﺴﺘَﻮِي ْ
َ A Bu cümle de mü’min ile kâfirin
اﻻ َْﻋ ٰﻤﻰ َوﺍ ْﻟﺒَ ۪ﺼ ُ
َ üzerine ma‘tuf denilmişو َﻣﺎ ﻳ َ ْﺴﺘَﻮِي ا ْﻟﺒَ ْﺤﺮَﺍ ِن temsîli olmak üzere yukarıki
ِ
ﻳﻦ ﻳ َ ْﺨ َﺸ ْﻮ َن َرﺑ َّ ُﻬ ْﻢ ise de
 hükmünün tavzîhi siyâkında istînaf olmasıاﻧ َّ َﻤﺎ ﺗُ ْﻨ ِﺬ ُر اﻟ َّ۪ﺬ َ
bizce daha muvâfıktır.

} Sen ancak bir nezîrsin A bir habercisin, müseytır,اِن اَﻧ َ ِ
ﻳﺮ{
ْ ْ
ﺖ ا َّﻻ ﻧ َ ۪ﺬ ٌ
musallat değilsin; yani kasr beşîr olmaktan ihtiraz için değil, fiilen azab
}اِﻧَّٓﺎ اَ ْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ َك me’mûru olmaktan ihtiraz içindir. Nitekim buna tenbih için
ِ
ِ ِ Ve hiçbir
ﻳﺮﺍ{
ﻴﺮﺍ َوﻧ َ ۪ﺬ ً
ﻳﺮ{  buyurulmuştur.ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖ ﺑ َ ۪ﺸ ً
َ
}وﺍ ْن ﻣ ْﻦ اُﻣَّﺔٍ ا َّﻻ َﺧ َﻼ ۪ﻓﻴﻬَﺎ ﻧ َ ۪ﺬ ٌ
ümmet yoktur bir nezîr geçmiş olmasın A şu hâlde Arabda da geçmiştir.
Sûre-i Kasas’da beyan olunduğu üzere Tevrat’tan evvel1 kurûn-ı ûlâda
geçmiştir, fakat kurûn-i vustâda, yani Mûsâ’dan bi‘set-i seniyyeye kadar
geçmedi.

اﻪﻠﻟ اَ ْﻧ َﺰ َل ِﻣ َﻦ اﻟﺴ َﻤ ٓ ِ
ﺎء َﻣٓﺎءً ۚ ﻓَﺎ َ ْﺧ َﺮ ْﺟﻨَﺎ ﺑ ِ ۪ﻪ ﺛ َ َﻤ َﺮ ٍ
ﻔﺎ اَ ْﻟ َﻮﺍﻧُﻬَﺎ ۜ َو ِﻣ َﻦ ا ْﻟ ِﺠﺒَﺎ ِل
ﺍت ُﻣ ْﺨﺘَﻠِ ً
اَﻟ َْﻢ ﺗ َ َﺮ اَ َّن ّٰ َ
َّ
ﺎس َوﺍﻟﺪَّ َو ٓ ِ
ﻒ اَ ْﻟ َﻮﺍﻧُﻬَﺎ َوﻏَ َﺮﺍﺑ۪ﻴﺐ ﺳﻮدٌ ﴿َ ﴾٢٧و ِﻣ َﻦ اﻟﻨ َّ ِ
ﺍﻻ َْﻧﻌَﺎ ِم
ﺍب َو ْ
۪ﻴﺾ َو ُﺣ ْﻤ ٌﺮ ُﻣ ْﺨﺘَﻠِ ٌ
ُﺟ َﺪدٌ ﺑ ٌ
ُ ُ
ّ

ﻣ ْﺨﺘَﻠِﻒ اَ ْﻟﻮﺍﻧﻪ ﻛَ ٰﺬﻟ ِ َ ِ
اﻪﻠﻟ ِﻣﻦ ِﻋﺒَ ِ
ﻮر ﴿ ﴾٢٨اِ َّن
ﺎدهِ ا ْﻟ ُﻌﻠ َ ٰﻤ ٓ ُﺆ۬ا ۜ اِ َّن ّٰ
ٌ َ ُُ
ﻚۜ اﻧ َّ َﻤﺎ ﻳ َ ْﺨ َﺸﻰ ّٰ َ ْ
۪ﻳﺰ ﻏَ ُﻔ ٌ
اﻪﻠﻟ َ َﻋﺰ ٌ
ُ

ِ
ﻮن ﻛِﺘَﺎب ّٰ ِ
ﻮن
ﺎﻫ ْﻢ ِﺳ ًّ
ﺮﺍ َو َﻋ َﻼﻧِﻴَﺔ ً ﻳ َ ْﺮ ُﺟ َ
ﻳﻦ ﻳ َ ْﺘﻠُ َ
اﻟ َّ۪ﺬ َ
اﻟﺼﻠٰﻮ َ َوﺍ َ ْﻧﻔَ ُﻘﻮﺍ ﻣﻤَّﺎ َر َز ْﻗﻨَ ُ
اﻪﻠﻟ َوﺍَﻗَ ُ
ﺎﻣﻮﺍ َّ
َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ﻮر ﴿َ ﴾٣٠وﺍﻟ َّـ ۪ﺬ ٓي
ﻮر َﺷ ُ
ﻮر ۙ ﴿ ﴾٢٩ﻟ ُﻴ َﻮ ّﻓﻴَ ُﻬ ْﻢ ُا ُﺟ َ
ﺎر ً ﻟ َْﻦ ﺗ َ ُﺒ َ
ﺗ ِ َﺠ َ
ﻜ ٌ
ﻮر ُﻫ ْﻢ َو َﺰ۪ﻳ َﺪ ُﻫ ْﻢ ﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻀﻠ ۪ﻪ ۜ اﻧ َّ ُﻪ ﻏَ ُﻔ ٌ
اَوﺣﻴﻨَ ٓﺎ اِﻟ َﻴ َ ِ
ِ
ﺎب ﻫ َﻮ ا ْﻟ َﺤ ُّﻖ ﻣﺼ ِﺪ ًﻗﺎ ﻟ ِ َﻤﺎ ﺑَﻴ َﻦ ﻳ َ َﺪﻳﻪِ اِ َّن ّٰ ِ ِ
ﻴﺮ
ْ ۜ
ْ
ْ َْ
ْ
ُ َ ّ
ﻚ ﻣ َﻦ ا ْﻟﻜﺘَ ِ ُ
ﻴﺮ ﺑ َ ۪ﺼ ٌ
اﻪﻠﻟ َ ﺑِﻌﺒَﺎد ۪ه ﻟ َ َﺨﺒ۪ ٌ
ﻳﻦ اﺻﻄ َ َﻔﻴﻨَﺎ ِﻣﻦ ِﻋﺒَ ِ
ِ
ﺎدﻧَﺎ ۚ ﻓَ ِﻤ ْﻨ ُﻬ ْﻢ ﻇ َﺎﻟ ِ ٌﻢ ﻟِﻨَ ْﻔ ِﺴ ۪ﻪۚ َو ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ ُﻣ ْﻘﺘَ ِﺼ ٌﺪ ۚ
ْ
ﺎب اﻟ َّ۪ﺬ َ ْ ْ
﴿ ﴾٣١ﺛُﻢَّ اَ ْو َر ْﺛﻨَﺎ ا ْﻟﻜﺘَ َ
َو ِﻣ ْﻨﻬ ْﻢ ﺳﺎﺑِﻖ ﺑِﺎ ْﻟ َﺨﻴ َﺮ ِ
ﺎت َﻋ ْﺪ ٍن ﻳ َ ْﺪ ُﺧﻠُﻮﻧَﻬَﺎ
اﻪﻠﻟِ ۜ ٰذﻟ ِ َ
ﺍت ﺑِﺎِ ْذ ِن ّٰ
ﻴﺮ ۜ ﴿َ ﴾٣٢ﺟﻨ َّ ُ
ْ
ُ َ ٌ
ﻚ ُﻫ َﻮ ا ْﻟﻔَ ْﻀ ُﻞ ا ْﻟﻜَﺒ۪ ُ

ِ
ﻳُ َﺤﻠ َّْﻮ َن ۪ﻓﻴﻬَﺎ ِﻣ ْﻦ اَ َﺳﺎوِ َر ِﻣ ْﻦ ذ َ َﻫ ٍ
ﺎﺳ ُﻬ ْﻢ ۪ﻓﻴﻬَﺎ َﺣ ۪ﺮ ٌﺮ ﴿َ ﴾٣٣وﻗَﺎﻟُﻮﺍ ا ْﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ّٰﻪﻠﻟِ اﻟ َّـ ۪ﺬ ٓي
ﺐ َوﻟُ ْﺆﻟُﺆً۬اۚ َوﻟﺒَ ُ
ِ
ﺎﻣﺔِ ِﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻀﻠِ ۪ﻪۚ َﻻ
ار ا ْﻟ ُﻤﻘَ َ
ﻮر ۙ ﴿ ﴾٣٤اَﻟ َّـ ۪ﺬ ٓي اَ َﺣﻠ َّﻨَﺎ د َ َ
ﻮر َﺷﻜُ ٌ
ﺐ َﻋﻨَّﺎ ا ْﻟ َﺤ َﺰ َن ۜ ا َّن َرﺑَّـﻨَﺎ ﻟ َﻐَ ُﻔ ٌ
اَ ْذ َﻫ َ
H ve F -“evvel”.
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۪
۪
ﺎر َﺟﻬَﻨ َّ َﻢ ۚ َﻻ ﻳُ ْﻘ ٰﻀﻰ
َ ﴾ َوﺍﻟ َّ ۪ﺬ٣٥﴿ ﻮب
ُ َ ﻳﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮوﺍ ﻟ َُﻬ ْﻢ ﻧ
ٌ ﺐ َو َﻻ ﻳ َ َﻤ ُّﺴﻨَﺎ ﻓﻴﻬَﺎ ﻟُ ُﻐ
ٌ ﻳ َ َﻤ ُّﺴﻨَﺎ ﻓﻴﻬَﺎ ﻧ َ َﺼ

ﻮن
َ ِ ﻒ َﻋ ْﻨ ُﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َﻋ َﺬاﺑِﻬَﺎ ۜ ﻛَ ٰﺬﻟ
َ ﴾ َو ُﻫ ْﻢ ﻳ َ ْﺼﻄَﺮِ ُﺧ٣٦﴿ ٍۚﻚ ﻧ َ ْﺠﺰ۪ي ﻛُ َّﻞ ﻛَ ُﻔﻮر
ُ ََّﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ﻓَﻴَ ُﻤﻮﺗُﻮﺍ َو َﻻ ﻳُ َﺨﻔ

ِ ۪ﻓﻴﻬﺎ ۚ رﺑَّﻨَ ٓﺎ اَ ْﺧﺮِﺟﻨَﺎ ﻧَﻌﻤ ْﻞ
ﺤﺎ ﻏَ ْﻴ َﺮ اﻟ َّ ۪ﺬي ُﻛﻨَّﺎ ﻧ َ ْﻌ َﻤ ُﻞ ۜ اَ َوﻟ َْﻢ ﻧُﻌَ ّ ِﻤ ْﺮ ُﻛ ْﻢ َﻣﺎ ﻳَﺘَ َﺬכ َُّﺮ ۪ﻓﻴﻪِ َﻣ ْﻦ
ً ﺻﺎﻟ
َ َ
ْ
َ َ ْ
ِ ِ
﴾٣٧﴿ ٍﻴﻦ ِﻣ ْﻦ ﻧ َ ۪ﺼﻴ ۟ﺮ
َ ﻳﺮ ۜ ﻓَ ُﺬوﻗُﻮﺍ ﻓَ َﻤﺎ ﻟﻠﻈ َّﺎﻟ ۪ﻤ
ُ ﺗ َ َﺬכ ََّﺮ َو َﺟٓﺎءَﻛُ ُﻢ اﻟﻨ َّ ۪ﺬ

[3989] Meâl-i Şerîfi
Görmedin mi Allah yukarıdan bir su indirdi de onunla birçok meyveler
çıkardık: Renkleri başka başka, dağlardan da yollar var; beyazlı,
kırmızılı, renkleri muhtelif, hem de kuzgûnî siyahlar (27). İnsanlardan,
hayvanlardan, davarlardan da kezâlik türlü renklileri var, ancak Allah
saygısını kullarından bilenler duyar, haberiniz olsun ki Allah Azîz bir
Gafûr’dur1 (28). O2 Allah’ın kitabını okur, ardınca gider olanlar ve
namazı kılıp kendilerine merzuk kıldığımız şeylerden gizli ve açık infak
etmekte bulunanlar her hâlde3 öyle bir ticaret umarlar ki hiç batmak
ihtimâli yoktur (29). Çünkü Allah ecirlerini kendilerine tamamen
ödedikten başka fazlından da4 onlara ziyadesini verecektir, çünkü O
hem Gafûr hem Şekûr’dur (30). Kitaplar içinde o sana vahy eylediğimiz
kitap da önündekileri musaddık olmak üzere hak, ancak5 odur, her
hâlde Allah kullarına Habîr bir Basîr bulunuyor (31). Sonra Biz o kitabı
kullarımızdan süzdüklerimize miras kıldık; onlardan da nefislerine
zulmeden var, muktesid orta giden var, Allah’ın izniyle hayırlarda6
ileri geçenler var, işte büyük fazl o (32). Adn cennetleri: ona girecekler,
orada altın bileziklerden, hem de inci süslenecekler, elbiseleri de orada
ipektir7 (33). Ve şöyle demektedirler: “Hamd olsun Allah’a, bizden o
1
2
3
4
5
6
7

H ve F: “çünkü Allah Azîz bir Gafûr’dur”.
H ve F: “Hakikat onlar”.
H ve F -“her hâlde”.
M -“da”.
H ve F -“ancak”.
B: “hayırlardan”.
H ve F: “Adn cennetleri: onlar onlara girecekler, orada süslenecekler altın bileziklerden, hem de inci ile,
elbiseleri de orada ipektir”.
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hüznü giderdi, hakikaten Rabbimiz çok Gafûr, Şekûr” (34). [3990]
Fazlından bizi1 durulacak yurda2 kondurdu, burada bize yorgunluk
gelmeyecek, burada bize usanç gelmeyecek (35). Küfredenlere gelince
onlara cehennem ateşi var: hüküm verilmez ki ölsünler, kendilerinden
biraz azâbı da hafifletilmez, işte her nankörü böyle cezâlandırırız
(36). Ve onlar3 orada şöyle feryat ederler: “Yâ Rabbenâ, bizleri çıkar,
yapageldiklerimizin gayri yarar bir amel yapalım.” Ya size düşünecek
olanın düşüneceği kadar ömür vermedik mi ki, hem size Peygamber de
geldi, o hâlde tadın, çünkü zâlimleri kurtaracak yoktur (37).4
ِ ٓ َاﻪﻠﻟ اَ ْﻧﺰَ َل ِﻣ َﻦ اﻟﺴﻤ
{ًﺎء َﻣٓﺎء
َ ّٰ  }اَﻟ َْﻢ ﺗَﺮَ اَ َّنA Burada yine Allah teâlâ’nın tabiat
َّ
üzerinde tasarruf ve rubûbiyetini gösteren ve onu bir su gibi sebeb-i
vâhid altında muhtelif havâs ve isti‘dad ile muhtelif mezâhirde muhtelif
ecnâs ve envâ‘a ayıran iradesinin bir âyeti demek olan ıstıfâ kanununun
açık ve mühim bir ihtar ve tatbîki vardır. { }ﻓَﺎ َ ْﺧﺮَ ْﺟﻨَﺎ ﺑ ِ ۪ﻪA Gıyâbdan
ٍ }ﺛ َ َﻤ َﺮ
tekellüme iltifattır. Yani indirdik de o bir su ile şunları çıkardık ﺍت
{ﻔﺎ اَ ْﻟ َﻮﺍﻧُﻬَﺎ
ً ِ ُﻣ ْﺨﺘَﻠrenkleri muhtelif olmak üzere birçok semereler, meyveler,
mahsuller A demek ki onları çıkaran suyun tabiatı değil, Allah’ın
iradesidir ve semerelerin ihtilâf ve tenevvü‘ü Hâlık’ın murâdıdır. Mâlum
ki muhtelif olan meyvelerin yalnız renkleri değil, daha birçok havâs ve
tabiatları da muhteliftir. Ancak renkler5 pek zâhir olduğu için onların
zikriyle diğerlerinden iktifâ olunmuştur. Hem bu yalnız nebâtâtta6 değil
ِ dağlardan da cüddeler7, yol yol alacalar var.
{۪ﻴﺾ َو ُﺣ ْﻤ ٌﺮ
َ
ٌ }وﻣ َﻦ ا ْﻟ ِﺠﺒَﺎ ِل ُﺟ َﺪدٌ ﺑ
“Cüded” Cîm’in zammıyla “cüdde”nin cem‘idir. “Cüdde” bir rengi
diğer renkten ayıran yol gibi hatt-ı fâsıl, nitekim cîm’in fethiyle “cedde”
8
dahi cadde demektir. {ٌ۪ﻴﺐ ُﺳﻮد
َ Ve kapkara , yani koyu kuzgûnî siyah.
ُ }وﻏَﺮَﺍﺑ
1
2
3
4
5
6
7
8

B: “bizleri”.
B: “yerde”.
H ve F +“da”.
H ve F nüshalarında 38. âyet ve meali burada yer almaktadır.
M ve B: “renkleri”.
M: “nebatta”.
B: “cüdedler”.
B: “pek kara”.
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[3991] “Garâbîb” gayn’ın kesriyle “gırbîb”in cem‘idir. “Gırbîb”
siyahın şiddetlisi demektir ki te’kîden mübalağası için kullanılır. İşte
dağların taşlarında ve topraklarında böyle yol yol1 muhtelif alacalar da
sade bir tesadüf eserinden ibaret değil, hâlıkın bir tahsis ve tasfiyesidir.
ِ ٓ ﺎس َوﺍﻟﺪَّ َو
ِ َّ }و ِﻣ َﻦ اﻟﻨ
{ﻚ
ْ ﺍب َو
َ ِ ﻒ اَ ْﻟ َﻮﺍﻧُ ُﻪ ﻛَ ٰﺬﻟ
ٌ ِﺍﻻ َْﻧﻌَﺎ ِم ُﻣ ْﺨﺘَﻠ
َ İnsanlardan, hayvanlardan
ّ
davarlardan da kezâlik muhtelif renklileri vardır. A Bunlar da öyle
sûrî ve mânevî mazhariyetlere ayrılarak seçilmişlerdir. Öyle ki insanlar
ِ
ِ َاﻪﻠﻟ ِﻣﻦ ِﻋﺒ
içinde ilmi olanlar, olmayanlar vardır {ﺎدهِ ا ْﻟ ُﻌﻠ َ ٰﻤ ٓ ُﺆ ۬ا
ْ َ ّٰ }اﻧ َّ َﻤﺎ ﻳ َ ْﺨ َﺸﻰ
fakat Allah haşyetini, Allah korkusunu, Allah saygısını kulları içinden
ancak ulemâ duyar A ancak Allah’ı bilenler o saygıyı hissederler. Yani
ِ
ِ ﻳﻦ ﻳ َ ْﺨ َﺸ ْﻮ َن رَﺑ َّ ُﻬ ْﻢ ﺑِﺎ ْﻟﻐَ ْﻴ
ﺐ
َ [ اﻧَّﻤَﺎ ﺗُ ْﻨ ِﺬ ُر اﻟ َّ ۪ﺬFâtır 35/18] buyurulduğu üzere Allah
saygısını müstemirren duyup da Peygamber’in inzârından müstefid
olacak ve binâen‘aleyh temizlenip korunacak olanlar Allah’ı celâl ü
cemâliyle, sıfât-ı kemâliyle bilen ehl-i ilimdir. Çünkü bir şey hakkında
saygı onun şânına olan bilgi ve bilginin derecesiyle mütenâsib olur. Bir
kulun da Allah’a dair ilmi ne kadar kemâlli ise haşyeti de o nisbette
kâmil olur. Onun için Resûlullah 2َﺧ َﺸﺎ ُﻛ ْﻢ ﻟِﻠﱠ ِﻪ َوأَﺗـَْﻘﺎ ُﻛ ْﻢ
ْ  أَﻧَﺎ أdemiştir. Niçin
Allah’ı bilmek haşyete sebep oluyor? {ﻮر
ّٰ  }اِ َّنÇünkü Allah bir
ٌ ۪ﻳﺰ ﻏَ ُﻔ
ٌ اﻪﻠﻟ َ َﻋﺰ
Azîz Gafûr’dur A yalnız bir Gafûr değil, Azîz bir Gafûr’dur. Sade bir
Gafûr olsa idi, O’nu bilmek belki nazlanmaya, mağrur olmaya, hiç
korkusuz ümid bağlamaya3 sebep olabilirdi. Fakat Allah yalnız Gafûr
Rahîm değil, Azîz; hiçbir sebebe mağlub olmayan, hiçbir kanun altına
alınmak ihtimâli bulunmayan, dilediğini dilediği anda kahr u tedmir
eden çok kuvvetli, çok azametli, gālib kahhâr bir Gafûr’dur. Mağfireti
çok olduğu gibi ikābı4, intikāmı da çok şiddetlidir. Onun için Allah’ı
bilmeyenler her haltı ederler. O’nu bir kul ne kadar iyi bilirse o
kadar [3992] çok saygılı, o kadar çok ihtiramlı olur. Bununla beraber
ulemânın saygısı, haşyeti, korkusu ne kadar yüksek olursa ümidi de o
1
2
3
4

M (birinci baskı): “bol bol”.
Begavî, Meâlimü’t-Tenzîl, VI, 356. Krş. Buhârî, İman, 11.
F ve M: “bağlanmağa”; B -“mağrur olmaya, hiç korkusuz ümid bağlamaya”.
B: “kahrı da”.
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ِ
ِ َ ُ ﻳﻦ ﻳ َ ْﺘﻠ
nisbette çok olacağı unutulmamalıdır. Çünkü { إﻟﺦ...ِاﻪﻠﻟ
ّٰ ﺎب
َ }ا َّن اﻟ َّ ۪ﺬ
َ َﻮن ﻛﺘ
yani Allah’ın kitabını vird ederek okuyup içindekini tâkip eder olanlar
ِ
{َ اﻟﺼ ٰﻠﻮ
َ ve onlarla beraber namazı dürüst kılıp ﺎﻫ ْﻢ
َ
ُ َ}وﺍَﻗ
ُ َ}وﺍ َ ْﻧ َﻔ ُﻘﻮﺍ ﻣﻤَّﺎ َر َز ْﻗﻨ
َّ ﺎﻣﻮﺍ
ِ
ِ
{ً ﺮﺍ َو َﻋ َﻼﻧﻴَﺔ
ًّ  ﺳkendilerine merzuk kıldığımız şeylerden gizli ve açık nasıl
iktizâ ederse öyle infak edenler1, yani Allah’ın kitabındaki ahkâmın
icrâsı için masraf yapıp zekât ve sadaka verenler {ً ﺎر
َ  }ﻳ َ ْﺮ ُﺟöyle bir
َ ﻮن ﺗ ِ َﺠ
ticaret ümid ederler ki {ﻮر
َ  }ﻟ َْﻦ ﺗ َ ُﺒasla batmak, iflas etmek ihtimâli yoktur
{ }ﻟ ِ ُﻴﻮَﻓِّﻴَ ُﻬ ْﻢ اُ ُﺟﻮرَ ُﻫ ْﻢ َو َﺰ۪ﻳ َﺪ ُﻫ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻀﻠِ ۪ﻪçünkü Allah onlara ecirlerini tamamıyla
ödeyecek, hem de fazlından artırıp ziyadesini verecektir. { }اِﻧ َّ ُﻪÇünkü
O A Allah {ﻮر
ٌ  }ﻏَ ُﻔhem Gafûr, hem Şekûr’dur. A O’nun izzetini
ٌ ُﻮر َﺷﻜ
saydıklarından dolayı mağfiretiyle günahlarını bağışlar, hizmetlerinin
fazlasıyla takdir edip sa‘ylerini2 çok meşkur kılar. Çünkü izzet, küfr ü
küfrâna karşı kahrı3 iktizâ ettiği gibi hizmet ve şükrâna karşı da in‘âm
ve ikrâmı iktizâ eyler. Şu hâlde Allah’a en çok haşyeti olan ulemâ olunca
Allah’ın kulları içinde en çok tekrim buyurduğu da ulemâ olmuş olur.
Bu haysiyetledir ki ’رﺗـْﺒَﺔُ اﻟْﻌِْﻠ ِﻢ أ َْﻋﻠَﻰ اﻟﱡﺮﺗَﺐdir.
İlmin bu ehemmiyeti de yalnız
ُ
ِ
nazarî haysiyetiyle değil, amelî haysiyetiyledir. Zira yukarıda ـﺢ
ُ اﻟﺼﺎﻟ
َّ َوﺍ ْﻟﻌَ َﻤ ُﻞ
[ ﻳ َ ْﺮﻓَ ُﻌ ُﻪ35/10] buyurulduğu gibi burada da haşyet ve meşkûriyetin bu
haysiyete ibtinâsı gösterilmektedir4. Şimdi de ıstıfâ-yı ilâhîde kitapların
en güzidesi Kur’an, ilmini vahy-i Hak’tan alan peygamberler içinde5 en
güzidesi6 Muhammed Mustafâ, [3993] ümmetlerin içinde en güzidesi
ümmet-i Muhammed, onlar içinde de en güzidesi hamele-i Kur’an
olan ulemâ olduğu ihtar olunmak üzere buyuruluyor ki: }وﺍﻟ َّـ ۪ﺬ ٓي اَ ْو َﺣ ْﻴﻨَ ٓﺎ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
{ﻚ ﻣ َﻦ ا ْﻟﻜﺘَﺎب
َ  اﻟ َْﻴKitaplar içinde sana vahiy ile gönderdiğimiz kitap işte
ِ{ }ﻫﻮ ا ْﻟﺤ ُّﻖ ﻣﺼ ِﺪﻗﺎ ﻟِﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻳ َﺪﻳﻪönündekileri musaddık ve mümeyyiz olmak
ْ َ َ َْ َ ً ّ َ ُ َ َُ
üzere hak olan da ancak odur. A Diğerlerinde onun tasdîkine iktiran
ِ ِ ّٰ  }اِ َّنŞüphe
etmeyen noktalar ma‘mûlün bih olamaz. {ﻴﺮ
ٌ ﻴﺮ ﺑ َ ۪ﺼ
ٌ ۪اﻪﻠﻟ َ ﺑِﻌﺒَﺎد ۪ه ﻟ َ َﺨﺒ
1
2
3
4
5
6

H, F, M ve B: “edenlere”.
B: “ziyadesini”.
B: “kahr”.
B: “gözetilmektedir”.
M ve B +“de”.
F, M ve B: “güzide”.
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yok ki Allah, kullarına her hâlde Habîr, Basîr’dir. A Bâtın ve zâhirleriyle
bütün husûsiyetlerini muhîttir. Onun için seni lâyık görmese idi bunu
sana vahyetmez, seni böyle hâtemü’l-enbiyâ Muhammed Mustafâ
1 ۪
ِ
kılmazdı. {ﺎب
َ اﻟ َّﺬ
َ َ }ﺛُﻢَّ اَ ْو َر ْﺛﻨَﺎ ا ْﻟﻜﺘSonra o kitabı, yani Kur’ân’ı {اﺻﻄَﻔَ ْﻴﻨَﺎ
ْ ﻳﻦ
ِ
ِ َ }ﻣﻦ ِﻋﺒkullarımızdan ıstıfâ eylediğimiz güzidelere miras kıldık A yani
ﺎدﻧَﺎ
ْ
senden sonra ona ümmetin olan kullarımız içinden seçip beğendiğimiz
süzme kulları ona vâris kıldık, bu suretle ümmet-i Muhammed en
müterakkī, en süzme ümmet olduğu gibi, onlar içinde de en güzideleri
hamele-i Kur’an olarak Peygamber’e vâris olan ulemâdır.

{ }ﻓَ ِﻤ ْﻨ ُﻬ ْﻢ ﻇ َﺎﻟ ِ ٌﻢ ﻟِﻨَ ْﻔ ِﺴ ۪ﻪKi onlar içinden2 de kimisi nefsine zâlim A kitaba
vâris olduğu hâlde gereği gibi tilâvet ile amel etmeyecek {}و ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ ُﻣ ْﻘﺘَ ِﺼ ٌﺪ
َ
kimi de muktesid, orta A gâh amel ediyor gâh etmiyor }و ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َﺳﺎﺑ ِ ٌﻖ
َ
ِ{اﻪﻠﻟ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّٰ  ﺑﺎ ْﻟ َﺨ ْﻴﺮَﺍت ﺑﺎ ْذنkimisi de Allah’ın izniyle hayırlarda ileri gider. A
Hayırlarda öne geçer, imam pîşvâ olur ki işte asıl vâris-i peygamberî
3
ِ َّ  ۪ﻓﻲ َﺟﻨ.ﻮن
olan, ﺎت اﻟﻨ َّ ۪ﻌﻴ ِﻢ
َ  اُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ.ﻮن
َ اﻟﺴﺎﺑ ِ ُﻘ
َ ﺍﻟﺴﺎﺑ ِ ُﻘ
َ ُﻚ ا ْﻟ ُﻤ َﻘﺮَّﺑ
َّ ﻮن
َّ [ َوel-Vâkı a 56/10-12]
5
medîhasına mazhar bulunanlar4 onlardır. {ﻴﺮ
َ ِ  } ٰذﻟİşte fazl-ı
ُ ۪ﻚ ُﻫ َﻮ ا ْﻟ َﻔ ْﻀ ُﻞ ا ْﻟﻜَﺒ
kebîr budur. A Böyle hayrâtta sâbık olup ileri geçmektir6. [3994] Şöyle
ٍ  }ﻳُ َﺤﻠ َّْﻮ َن ۪ﻓﻴﻬَﺎ ِﻣ ْﻦ اَ َﺳﺎوِ َر ِﻣ ْﻦ ذ َ َﻫOrada7 altın
ki: { إﻟﺦ...ﺎت َﻋ ْﺪ ٍن ﻳ َ ْﺪ ُﺧﻠُﻮﻧَﻬَﺎ
ُ َّ }ﺟﻨ.
َ {ﺐ َوﻟ ُ ْﺆﻟُﺆً ۬ا
bileziklerden ziynetlenecekler hem de inci. “Altın bilezikler”, Allahu
a‘lem, dünyada o hayırları yapmak için ettikleri infakları kazanmalarına
sebep olan sanatlar, yükselmelerine vâsıta8 olan sâlih amellerdir. Bundan
dolayı olsa gerektir ki “sanat altın bileziktir” sözü bizde meşhur mesel
olmuştur. İnci de safâdan kinayedir. {ِﺎﻣﺔ
َ ار ا ْﻟ ُﻤ َﻘ
َ َ }دYani dâr-ı ikāmet,
ikāmetgâh, vatan-ı ikāmet, kalınacak yurt }اَ َوﻟ َْﻢ ﻧُﻌَ ّ ِﻤ ْﺮ ُﻛ ْﻢ َﻣﺎ ﻳَﺘَ َﺬכ َُّﺮ ۪ﻓﻴﻪِ َﻣ ْﻦ
{َ ﺗ َ َﺬכَّﺮya9 düşünüp anlayacak kimsenin düşüneceği kadar bir müddet
1
2
3
4
5
6
7
8
9

B: “”اﻟﺬي.
B: “içinde”.
“İlerde sâbikûn, işte o sâbikûn. Onlar na îm cennetlerinde mukarrabûn.”
B: “olanlar”.
H, F, M ve B -“”ﻫﻮ.
B: “gitmektir”.
B: “onda”.
B: “sebep”.
B -“ya”.
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sizi muammer kılmadık mı? A Tecribe1 zamanı dahi tâbir olunan bu
müddeti yaşayan bir kimse için hâlıkını bilememekte özür kalmamıştır.
Bu müddet hakkında muhtelif rivayetler vârid olmuştur. Altmış, kırk
altı, kırk, sinn-i büluğ, yirmi, yirmiden altmışa kadar denilmiş ise de
hakikatini Allah bilir. Büluğdan sonra her vefat eden hakkında bu
müddet tahakkuk etmiş demektir. Altmış, Peygamber’den mervî olduğu
üzere2 a‘zamîsi demektir. Yani bundan sonra küfre hiç mazeret kalmıyor
ﻳﺮ{ demektir.
َ Bu da fürû‘-ı ahkâma nazarandır.
}و َﺟٓﺎءَﻛُ ُﻢ اﻟﻨ َّ ۪ﺬ ُ

ﺍﻻ َر ِ ِ
ِ
ِ
اﻪﻠﻟ َ َﻋﺎﻟ ِ ُﻢ ﻏَ ْﻴ ِ
اﻟﺼ ُﺪورِ ﴿ُ ﴾٣٨ﻫ َﻮ اﻟ َّ۪ﺬي َﺟﻌَﻠَﻜُ ْﻢ
اِ َّن ّٰ
ض اﻧ َّ ُﻪ َﻋ ۪ﻠ ٌ
ﻴﻢ ﺑ ِ َﺬات ُّ
ﺐ َّ
اﻟﺴ ٰﻤ َﻮﺍت َو ْ ْ ۜ
ِ
ِ
ﻒ ﻓِﻲ ْ
ﺘﺎۚ
ض ﻓَ َﻤ ْﻦ ﻛَ َﻔ َﺮ ﻓَﻌَﻠ َ ْﻴﻪِ ُﻛ ْﻔ ُﺮ ُه ۜ َو َﻻ ﻳَﺰ ُ
َﺧ َ ٓﻼﺋ ِ َ
۪ﻳﺪ ا ْﻟﻜَﺎﻓ ۪ﺮ َﻦ ُﻛ ْﻔ ُﺮ ُﻫ ْﻢ ِﻋ ْﻨ َﺪ َرﺑِّﻬِ ْﻢ ا َّﻻ َﻣ ْﻘ ً
اﻻ َْر ِ ۜ
ِ
ِ
ﻮن ِﻣ ْﻦ دُو ِن
ﻳﻦ ﺗ َ ْﺪ ُﻋ َ
َو َﻻ ﻳَﺰ۪ﻳ ُﺪ ا ْﻟﻜَﺎﻓ ۪ﺮ َﻦ ﻛُ ْﻔ ُﺮ ُﻫ ْﻢ ا َّﻻ َﺧ َﺴ ً
ﺎرﺍ ﴿ُ ﴾٣٩ﻗ ْﻞ اَ َرﺍ َ ْﻳ ُﺘ ْﻢ ُﺷ َﺮﻛَٓﺎءَﻛُ ُﻢ اﻟ َّ۪ﺬ َ
ِ
ِ
اﻻ َْر ِ
ﺎﺑﺎ ﻓَ ُﻬ ْﻢ َﻋ ٰﻠﻰ
اﻪﻠﻟِ ۜ اَ ُرو ۪ﻧﻲ َﻣﺎذَا َﺧﻠ َ ُﻘﻮﺍ ِﻣ َﻦ ْ
ّٰ
ﺎﻫ ْﻢ ﻛِﺘَ ً
اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ ِۚ
ﺍت اَ ْم ٰاﺗ َ ْﻴﻨَ ُ
ض اَ ْم ﻟ َُﻬ ْﻢ ﺷ ْﺮ ٌك ﻓﻲ َّ
ﻮن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌ ِ
ِ
ِ
ﺑ ِﻴﻨَ ٍ ِ
ﻚ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ ِ
ِ
ﺍت
ورﺍ ﴿ ﴾٤٠اِ َّن ّٰ
ﻀﺎ ا َّﻻ ﻏُ ُﺮ ً
ﺖ ﻣ ْﻨ ُﻪ ۚ ﺑ َ ْﻞ ا ْن ﻳَﻌِ ُﺪ اﻟﻈ َّﺎﻟ ُﻤ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ً
اﻪﻠﻟ َ ﻳُ ْﻤﺴ ُ َّ
َّ
ِ
ض اَ ْن ﺗ َ ُﺰ َ
ﻮرﺍ ﴿﴾٤١
َو ْ
وﻻ ۚ َوﻟ َِﺌ ْﻦ َزاﻟَﺘَٓﺎ ا ْن اَ ْﻣ َﺴﻜَ ُﻬ َﻤﺎ ِﻣ ْﻦ اَ َﺣ ٍﺪ ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ۪ه ۜ اِﻧ َّ ُﻪ ﻛَ َ
ﻴﻤﺎ ﻏَ ُﻔ ً
ﺎن َﺣ ۪ﻠ ً
ﺍﻻ َْر َ
وﺍ َ ْﻗﺴﻤﻮﺍ ﺑ ِ ّٰ ِ
ِ ِ
اﻻ ُ َﻣ ِﻢۚ ﻓَﻠَﻤَّﺎ َﺟٓﺎءَ ُﻫ ْﻢ
ﻳﺮ ﻟ َﻴَﻜُﻮﻧُ َّﻦ اَ ْﻫ ٰﺪى ِﻣ ْﻦ اِ ْﺣ َﺪى ْ
ﺎﻪﻠﻟ َﺟ ْﻬ َﺪ اَ ْﻳ َﻤﺎﻧﻬِ ْﻢ ﻟ َﺌ ْﻦ َﺟٓﺎءَ ُﻫ ْﻢ ﻧ َ ۪ﺬ ٌ
َ َ ُ

ِ
ِ
اﻻ َْر ِ
ﻴﻖ ا ْﻟ َﻤ ْﻜ ُﺮ
ﺎرﺍ ﻓِﻲ ْ
ﻮرﺍ ۙ ﴿ ﴾٤٢ا ْﺳ ِﺘ ْﻜﺒَ ً
ﻳﺮ َﻣﺎ َزادَ ُﻫ ْﻢ ا َّﻻ ﻧُ ُﻔ ً
اﻟﺴ ّ ِﻴ ِٔ ۜﻲ َو َﻻ ﻳ َ ۪ﺤ ُ
ﻧ َ ۪ﺬ ٌ
ض َو َﻣ ْﻜ َﺮ َّ
ﺖ ّٰ ِ
ﻴﻦ ۚ ﻓَﻠَﻦ ﺗ َ ِﺠ َﺪ ﻟِﺴﻨ َّ ِ
ﻳﻼۚ َوﻟ َْﻦ ﺗ َ ِﺠ َﺪ
ﺖ ْ
ون اِ َّﻻ ُﺳﻨ َّ َ
اﻟﺴ ّ ِﻴ ُٔﻲ اِ َّﻻ ﺑِﺎ َْﻫﻠِ ۪ﻪ ۜ ﻓَﻬَ ْﻞ ﻳ َ ْﻨﻈ ُ ُﺮ َ
اﻻ ََّو ۪ﻟ َ ْ
اﻪﻠﻟ ﺗ َ ْﺒ ۪ﺪ ً
َّ
ُ
ﻒ ﻛَ َ ِ
ﺖ ّٰ ِ
ﻟِﺴﻨ َّ ِ
اﻻ َْر ِ
ﻳﻦ ِﻣ ْﻦ
ﻴﺮوﺍ ﻓِﻲ ْ
ض ﻓَﻴَ ْﻨﻈ ُ ُﺮوﺍ ﻛَ ْﻴ َ
ﺎن َﻋﺎﻗﺒَﺔُ اﻟ َّ ۪ﺬ َ
اﻪﻠﻟ ﺗ َ ْﺤ ۪ﻮ ًﻼ ﴿ ﴾٤٣اَ َوﻟ َْﻢ ﻳ َ ۪ﺴ ُ
ُ
اﻪﻠﻟ ﻟِﻴﻌ ِﺠﺰه ِﻣﻦ َﺷﻲ ٍء ﻓِﻲ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ ِ
ض
ﺍت َو َﻻ ﻓِﻲ ْ
ﻗَ ْﺒﻠِﻬِ ْﻢ َوﻛَﺎﻧُٓﻮﺍ اَ َﺷﺪَّ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ ُﻗﻮَّ ً ۜ َو َﻣﺎ ﻛَ َ
َّ
اﻻ َْر ِ ۜ
ﺎن ّٰ ُ ُ ْ َ ُ ْ ْ
ﻳﺮﺍ ﴿َ ﴾٤٤وﻟ َﻮ ﻳ َﺆ ِ
ﺎس ﺑ ِ َﻤﺎ ﻛَ َﺴ ُﺒﻮﺍ َﻣﺎ ﺗ َ َﺮ َك َﻋ ٰﻠﻰ ﻇ َْﻬﺮِ َﻫﺎ ِﻣ ْﻦ
اﺧ ُﺬ ّٰ
اِﻧ َّ ُﻪ ﻛَ َ
ﻴﻤﺎ ﻗَ ۪ﺪ ً
ﺎن َﻋ ۪ﻠ ً
ْ ُ
اﻪﻠﻟُ اﻟﻨ َّ َ
ﺎن ﺑِﻌِﺒَ ِ
ﻴﺮﺍ ﴿﴾٤٥
دَ ٓاﺑَّﺔٍ َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ ﻳُﺆَ ِّﺧ ُﺮ ُﻫ ْﻢ اِﻟٰٓﻰ اَ َﺟﻞٍ ُﻣ َﺴ ًّﻤ ۚﻰ ﻓَﺎِذَا َﺟٓﺎءَ اَ َﺟﻠ ُ ُﻬ ْﻢ ﻓَﺎِ َّن ّٰ
اﻪﻠﻟ َ ﻛَ َ
ﺎد ۪ه ﺑ َ ۪ﺼ ً
H ve F -“Tecribe”.
Buhârî, Rikāk, 5:
ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل :أﻋﺬر اﷲ إﱃ اﻣﺮئ أﺧﺮ أﺟﻠﻪ ﺣﱴ ﺑﻠﻐﻪ ﺳﺘﲔ ﺳﻨﺔ.
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[3996] Meâl-i Şerîfi

Şüphe yok ki Allah, göklerin ve yerin gaybına âlimdir. Elbette O1 sînelerin
künhünü bilir (38). O ki sizleri yeryüzünde halifeler kıldı, o hâlde kim
küfrederse küfrü kendi aleyhinedir. Kâfirlere küfürleri Rablerinin katında
buğzdan başka bir şey artırmaz, kâfirlere küfürleri hasardan başka bir
şey artırmaz (39). De ki gördünüz a o Allah’ın berisinden yalvardığınız
şerîklerinizi? Gösterin bana onlar bu Arz’dan hangi cüz’ü yaratmışlar?2
Yoksa onların göklerde mi bir ortaklığı var? Yoksa kendilerine bir kitap
vermişiz de ondan bir beyyine üzerinde mi bulunuyorlar? Hayır o zâlimler
birbirlerine aldatmadan başka bir vaadde bulunmuyorlar (40). Doğrusu
gökleri ve yeri zeval buluvermelerinden Allah tutuyor, celâli3 hakkı için
zeval buluverirlerse onları ondan başka kimse tutamaz; O cidden Halîm
bir Gafûr bulunuyor (41). Yeminlerinin en kuvvetlisiyle Allah’a kasem
de etmişlerdi ki: Billahi kendilerine inzar edici bir4 peygamber gelse her
hâlde5 ilerideki ümmetlerin en birincisinden daha kābiliyetli olacaklar,
daha iyi yola geleceklerdi; fakat kendilerine inzar edici bir peygamber
geldiği vakit onlara sırf bir ürküntü artırdı (42). Yerde bir kibirlenme
ve bir sû’-i kasd düzeni, hâlbuki fena düzen ancak sâhibinin başına
geçer, o hâlde evvelkilerin sünnetinden başka ne gözetirler. O hâlde
Allah’ın sünnetine bir tebdil [3997] bulamazsın, Allah’ın sünnetine bir
tahvil de bulamazsın (43). Ya yeryüzünde gezip bir bakmadılar da mı,
kendilerinden evvelkilerin âkıbeti nasıl olmuş? Hâlbuki onlar onlardan
daha kuvvetli idiler. Allah, ne göklerde ne yerde hiçbir şeyin O’nu âciz
bırakmasına imkân ü ihtimal yoktur. O hiç şüphesiz Alîm bir Kadîr
bulunuyor (44). Bununla beraber Allah insanları6 kesbleriyle hemen
muâhaze ediverecek olsa yeryüzünde bir deprenen bırakmazdı, velâkin
müsemmâ bir ecele kadar onları tehir buyurur, nihâyet ecelleri geldiği
vakit, işte o vakit, şüphe yok ki Allah kullarına Basîr bulunuyor (45).
1
2
3
4
5
6

H +“bütün”.
H ve F: “yaratmıştır”.
M ve B: “celâlim”.
H ve F -“bir”.
H ve F +“o”.
H ve F: “insanların”.
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ِ اﻻ َْر
{ض
ْ ﻒ ﻓِﻲ
َ ِ }ﻫ َﻮ اﻟ َّ۪ﺬي َﺟﻌَﻠَﻜُ ْﻢ َﺧ َ ٓﻼﺋ
ُ O O’dur ki, sizi yeryüzünde halifeler
kıldı A hilâfet verip bundan böyle ahkâm-ı ilâhiyenin icrâsına me’mur
eyledi. Bu âyet, ümmet-i Muhammed’e istikbâlin hükûmetini vaad
eden gayb haberlerindendir. Mekke’de bu sûrenin nâzil olduğu zaman
düşünülürse1 bu âyetin ne büyük mucizeyi tazammun etmekte olduğu
kolaylıkla itiraf olunur. Şüphe yok ki bu çok büyük nimettir. {}ﻓَ َﻤ ْﻦ ﻛَ َﻔ َﺮ
İmdi her kim küfreder, böyle bir nimete karşı nankörlük eyler de iman
ve şükür yolunu tutmazsa { }ﻓَﻌَﻠ َ ْﻴﻪِ ﻛُ ْﻔ ُﺮ ُهküfrü sırf kendi aleyhinedir. A
ِ
ِ
Cezâsını kendi çeker, öyle ya {ﺘﺎ
ً }و َﻻ ﻳَﺰ۪ﻳ ُﺪ ا ْﻟﻜَﺎﻓ ۪ﺮ َﻦ ﻛُ ْﻔ ُﺮ ُﻫ ْﻢ ِﻋ ْﻨ َﺪ َرﺑِّﻬِ ْﻢ ا َّﻻ َﻣ ْﻘ
َ kâfirlere
küfürleri Rablerinin indinde mebğuz olmaktan başka bir şey artırmaz.
Küfür bir küfran, bir nankörlük olmak itibariyle Allah yanında mebğuz,
mağdûb, menfur olmaktan başka bir netice vermez ۪ﻳﺪ ا ْﻟﻜَﺎﻓِ ۪ﺮ َﻦ ﻛُ ْﻔ ُﺮ ُﻫ ْﻢ
ُ }و َﻻ ﻳَﺰ
َ
2
ِ
{ﺎرﺍ
ً  ا َّﻻ َﺧ َﺴve kâfirlere küfürleri hasardan başka bir şey artırmaz. A Çünkü
imansızlık hem mahrumiyet hem de sebeb-i felâkettir. Yâ Resûl! { } ُﻗ ْﻞDe
[3998] ki: { }اَ َرﺍ َ ْﻳ ُﺘ ْﻢGördünüz mü {ِاﻪﻠﻟ
ّٰ ﻮن ِﻣ ْﻦ دُو ِن
ُ Allah’ın
َ ﻳﻦ ﺗ َ ْﺪ ُﻋ
َ }ﺷ َﺮﻛَٓﺎءَ ُﻛ ُﻢ اﻟ َّ ۪ﺬ
berisinden çağırdığınız şerîklerinizi? Yani Allah’a şerîk koşarak taptığınız
ِ اﻻ َْر
veya nâmına davet eylediğiniz mâbudlarınızı {ض
ْ }اَ ُرو ۪ﻧﻲ َﻣﺎذَا َﺧﻠ َ ُﻘﻮﺍ ِﻣ َﻦ
gösterin bana bu Arz’dan neyi, hangi cüz’ü halketmişler? A Müstakillen
yaratmışlar da siz onlara tapıyor3, onlara yalvarıyorsunuz, halkı onlara
ِ َ }اَ ْم ﻟ َﻬ ْﻢ ِﺷﺮ ٌك ﻓِﻲ اﻟﺴ ٰﻤﻮYoksa onların semâlarda mı bir
çağırıyorsunuz? {ﺍت
ْ
ُ
َّ
ortaklıkları var? A Arz’dan hiçbir parçayı bi’l-istiklâl yaratmadılarsa da
göklerde halk veya diğer bir hüküm ve tasarruf itibariyle Allah’a iştirakleri
mi var? Hâşâ ne o, ne de o; hiçbiri de olmadığı apaçık mâlum iken nasıl
olur da siz onlara tapar veya davet edersiniz? O ne cehalet, ne hamâkat,
ne haksızlık?. {ﺎﺑﺎ
ً َﺎﻫ ْﻢ ﻛِﺘ
ُ َ }اَ ْم ٰاﺗ َ ْﻴﻨYoksa Biz onlara bir kitap vermişiz de }ﻓَ ُﻬ ْﻢ
ِ
ٍ َ َﻋﻠٰﻰ ﺑ َ ِﻴﻨkendileri ondan bir beyyine üzerinde mi bulunuyorlar? A
{ﺖ ﻣ ْﻨ ُﻪ
ّ
Yerde gökte bir şirketleri olmadığı mâlum olmakla beraber Biz onlara
mâbudluk pâyesi verdik, ulûhiyetimize şerîk kıldık diye ellerine bir
kitap, bir ferman vermişiz de bundan dolayı açık bir delile, kat‘î bir
1
2
3

M (birinci baskı): “düşünürlerse”.
H ve F -“ve”.
H: “tapıyorsunuz”.
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hüccete mi mâlik bulunuyorlar? { }ﺑ َ ْﻞHayır ﻀﺎ اِ َّﻻ
َ }اِ ْن ﻳَﻌِ ُﺪ اﻟﻈ َّﺎﻟ ِ ُﻤ
ً ﻀ ُﻬ ْﻢ ﺑ َ ْﻌ
ُ ﻮن ﺑ َ ْﻌ
{ورﺍ
ً  ُﻏ ُﺮyalnız zâlimler birbirlerine sade bir gurur, sırf bir aldanış vaad
eder dururlar. A “Onlar bizim Allah yanında şefaatçilerimizdir” diye
selefler halefleri, başlar geridekileri aldatır giderler. Bu âyetin hükmü
yalnız putperestlere değil, Allah’tan başka gerek put, gerek melek, gerek
mülûk ve gerek diğer herhangi bir şeye tapan müşriklerin hepsine âm
ِ ﻚ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
ِ
َ ض اَ ْن ﺗ َ ُﺰ
u şâmil olduğunda şüphe yoktur. {وﻻ
ْ ﺍت َو
ّٰ }اِ َّن
َ ﺍﻻ َْر
َّ ُ اﻪﻠﻟ َ ﻳُ ْﻤﺴ
Şüphe yok [3999] ki gökleri ve yeri zeval buluvermelerinden Allah
tutuyor A yani şirk ve zulüm öyle fena, o kadar büyük cinayettir ki
onun şeâmetinden yerler gökler yıkılır, çünkü onlar ancak adl ü hak
ile kāimdirler. Hakkın muvâzenesi bozulunca kendilerini tutamazlar.
Zatlarında mümkin olduğu için vücudlarında da bekālarında da
kendileri kendilerine kâfi değildirler.1 Onun için haksızlık nizâm-ı
âlemi ifsaddır. Allah’a şirk ise en büyük zulüm olduğundan müşriklerin
meydan alan zulm ü fesadlarıyla âlem yıkılmak üzere bulunuyor. Fakat
Allah teâlâ onların vakt-i mukadderinden evvel zevallerini istemediği
için tutuyor, muhafaza buyuruyor da henüz yıkılmıyorlar. {}وﻟ َِﺌ ْﻦ َزاﻟَﺘَﺎ
َ
Kasem olsun ki, eğer zevâle ererlerse { }اِ ْن اَ ْﻣ َﺴﻜَ ُﻬ َﻤﺎ ِﻣ ْﻦ اَ َﺣ ٍﺪ ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ۪هonları2
ondan sonra -o zevalden sonra, yahut Allah’tan başka- hiçbir tutacak
yoktur {ﻮرﺍ
َ َ }اِﻧَّﻪُ ﻛO cidden Halîm ve Gafûr bulunuyor. A Zira
ً ﻴﻤﺎ ﻏَ ُﻔ
ً ﺎن َﺣ ۪ﻠ
şân-ı celâline karşı yapılan o şirk ve zulüm yüzünden ﺍت ﻳَﺘَﻔَﻄ َّْﺮ َن
ُ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
َّ ُﺗَﻜَﺎد
ِ
ِ
ﺪا
ْ [ ﻣ ْﻨ ُﻪ َوﺗ َ ْﻨ َﺸ ُّﻖMeryem 19/90] mazmûnunca yıkılmak
ُ َض َوﺗَﺨ ُّﺮ ا ْﻟ ِﺠﺒ
ًّ ﺎل َﻫ
ُ اﻻ َْر
ِ ّٰ ِ }وﺍ َ ْﻗﺴﻤﻮﺍ ﺑ
ِ ِ
üzere bulunan gökleri ve yeri tutuyor ﻳﺮ
ٌ ﺎﻪﻠﻟ َﺟ ْﻬ َﺪ اَ ْﻳ َﻤﺎﻧﻬِ ْﻢ ﻟ َﺌ ْﻦ َﺟٓﺎءَ ُﻫ ْﻢ ﻧ َ ۪ﺬ
ُ َ َ
ِ
ِ
{ِاﻻ ُ َﻣﻢ
ْ  ﻟ َﻴَﻜُﻮﻧُ َّﻦ اَ ْﻫ ٰﺪى ﻣ ْﻦ ا ْﺣ َﺪىA çünkü Kureyş ehl-i kitâbın peygamberlerini
tekzib ettiklerini işitmişler ve şöyle demişlerdi: “Allah Yehûd ve Nasarâ’ya
lânet etsin, eğer bize bir resul gelse idi her hâlde biz ümmetlerin her
birinden daha hidâyetkâr olurduk.” {ﻳﺮ
ٌ  }ﻓَﻠَﻤَّﺎ َﺟٓﺎءَ ُﻫ ْﻢ ﻧ َ ۪ﺬSonra da kendilerine
bir peygamber, yani Muhammed aleyhissalâtü vesselam geldiği zaman
ِ
{ﻮرﺍ
ً }ﻣﺎ َزاد َ ُﻫ ْﻢ ا َّﻻ ﻧُ ُﻔ
َ onlara fazla bir ürkeklik verdi A yeminleri gibi hakkı
1
2

B -“Zatlarında mümkin olduğu için vücudlarında da bekālarında da kendileri kendilerine kâfi değildirler”.
F: “onlar”.
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ِ
ِ اﻻ َْر
kabul değil de [4000] haktan bir kaçınma {ض
ْ ﺎرﺍ ﻓِﻲ
ً َ }ا ْﺳ ِﺘ ْﻜﺒyeryüzünde
bir kibirlenme, yahut kibirlendikleri için {ِاﻟﺴ ّ ِﻴ ٔﻲ
َ ve kötülük mekri,
َّ }و َﻣ ْﻜ َﺮ
sû’-i kasd düzeni A ﻳﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮوﺍ ﻟ ِ ُﻴ ْﺜ ِﺒ ُﺘﻮ َك اَ ْو ﻳ َ ْﻘ ُﺘﻠُﻮ َك اَ ْو ﻳُ ْﺨﺮِ ُﺟﻮ َك
ُ َو ِﺍ ْذ ﻳ َ ْﻤ
َ ِ ﻜ ُﺮ ﺑ
َ ﻚ اﻟ َّ۪ﺬ
[el-Enfâl 8/30] mantûkunca O Peygambere sû’-i kasd tertîbi ﻴﻖ
َ
ُ }و َﻻ ﻳ َ ۪ﺤ
۪{اﻟﺴ ِﻴﻲ اِ َّﻻ ﺑِﺎ َْﻫﻠِﻪ
ُٔ ّ َّ  ا ْﻟ َﻤ ْﻜ ُﺮhâlbuki kötü mekir sırf sâhibinin, yani yapanın
başına geçer A nitekim onların mekri de Bedir’de başlarına geçti
{ﻴﻦ
ْ ﺖ
َ  }ﻓَﻬَ ْﻞ ﻳ َ ْﻨﻈ ُ ُﺮdemek ki onlar da sırf evvelkilerin sünnetine
َ َّ ون اِ َّﻻ ُﺳﻨ
َ اﻻ ََّو ۪ﻟ
bakıyorlar A evvelki tekzib eden, kötülük yapan ümmetlerin başlarına
ِ ّٰ ﺖ
ِ َّ  }ﻓَﻠَﻦ ﺗ َ ِﺠ َﺪ ﻟِﺴﻨO
gelen sünnetullâhı, kānûn-ı ilâhîyi gözetiyorlar. {ﻳﻼ
ْ
ً اﻪﻠﻟ ﺗ َ ْﺒ ۪ﺪ
ُ
hâlde Allah’ın sünnetine bir tebdil bulamazsın A hakkı tekzib edenlere
ve kötülük yapanlara azab kanununu dîn-i İslâm neshedecek değildir.
ِ َّ }وﻟ َﻦ ﺗ َ ِﺠ َﺪ ﻟِﺴﻨ
{اﻪﻠﻟِ ﺗ َ ْﺤ ۪ﻮ ًﻼ
ّٰ ﺖ
ْ َ Ve Allah’ın sünnetine bir tahvil de bulamazsın
ُ
A o azâbı müstahik olanlardan başkasına çeviremezsin de. ﻴﺮوﺍ ﻓِﻲ
ُ }اَ َوﻟ َْﻢ ﻳ َ ۪ﺴ
ِ اﻻ َْر
{ض
ْ Arz’da dolaşıp da bir bakmadılar da mı? A Mâkabline istişhaddır.
Yani Şam’a, Yemen’e ve Irak’a ticaret vesâir herhangi bir sebeple seyr ü
seferlerinde hiç bakıp görmediler de mi? Peygamberlerini dinlemeyen
geçmiş ümmetler şu arzda nasıl helâk olmuşlar, yurtları nasıl harabelere
dönmüş? {ً َّ}وﻛَﺎﻧُٓﻮﺍ اَ َﺷﺪَّ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ ُﻗﻮ
َ Hâlbuki onlar o Âdlar, Semudlar,
kendilerinden çok kuvvetli idiler A Allah’ın emirleri dairesinde hareket
etmedikleri için azab kanunlarıyla kökleri kazındı {اﻪﻠﻟُ ﻟ ِ ُﻴ ْﻌ ِﺠﺰَ ُه ِﻣ ْﻦ
ّٰ ﺎن
َ ََو َﻣﺎ ﻛ
1 ِ
ِ
ِ
ٍ
ِاﻻ َْرض
ْ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮﺍت َو َﻻ ﻓﻲ
َّ  } َﺷ ْﻲء ﻓﻲne göklerde ne yerde hiçbir şeyin Allah’ı âciz
bırakmak ihtimâli yok [4001] {ﻳﺮﺍ
َ َ }اِﻧ َّ ُﻪ ﻛçünkü o Alîm bir Kadîr
ً ﻴﻤﺎ ﻗَ ۪ﺪ
ً ﺎن َﻋ ۪ﻠ
bulunuyor. A Her şeye karşı ilmi, kudreti nihâyetsiz olan Zât-ı ecell
ise hiçbir vechile âciz olmaz. “Ya öyle de bu kadar kâfirleri, müşrikleri
ِ َ}وﻟ َﻮ ﻳﺆ
neye yaşatıyor da mahvedivermiyor?” denilirse buyuruluyor ki: اﺧ ُﺬ
ُ ْ َ
{ﺎس ﺑ ِ َﻤﺎ ﻛَ َﺴ ُﺒﻮﺍ
ﻨ
اﻟ
اﻪﻠﻟ
Eğer
Allah
bütün
insanları
kesbleriyle
kesbettikleri
َ َّ ُ ّٰ
günahlar yüzünden hemen muâhaze ediverecek olsa }ﻣﺎ ﺗ َ َﺮ َك َﻋ ٰﻠﻰ ﻇ َْﻬﺮِ َﻫﺎ ِﻣ ْﻦ
َ
ٍ{ دَ ٓاﺑَّﺔyeryüzünde hiçbir deprenen bırakmazdı. A İnsan masiyetlerinin
şeâmetinden bir hayvan bile kalmazdı demişlerse de deprenir2 bir insan
1
2

F, M ve B -“”ﻻ ﰲ.
B: “deprenen”.
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bırakmazdı mânasına olmak daha mâkuldür. Çünkü şu fıkralardaki
1
 ﻫﻢzamiri ukalâda zâhirdir. {}و ٰﻟ ِﻜ ْﻦ
َ Velâkin derhâl muâhaze edivermez de
{ }ﻳُﺆَ ِّﺧ ُﺮ ُﻫ ْﻢ اِﻟٰٓﻰ اَ َﺟﻞٍ ُﻣ َﺴ ًّﻤﻰo insanları müsemmâ bir ecele kadar tehir eder A
ki o kıyamet günüdür. { }ﻓَﺎِذَا َﺟٓﺎءَ اَ َﺟﻠُ ُﻬ ْﻢEcelleri geldiği vakit de ﺎن
ّٰ }ﻓَﺎِ َّن
َ َاﻪﻠﻟ َ ﻛ
ِ َ ﺑِﻌِﺒşüphe yok ki Allah kullarına Basîr bulunuyor. A Hiçbirini
{ﻴﺮﺍ
ً ﺎد ۪ه ﺑ َ ۪ﺼ
kaçırmaz, her ne kesbleri varsa ona göre hayra hayır, şerre şer cezâlarını
ِ َ ِﻋﺒvasfıyla ubûdiyetini bilen kullara2 bir tesliyeyi iş‘âr
verir. Bu cümle ﺎد ۪ه
etmekle beraber, umum için ağır bir muâhazeyi ihtar eden heybetli bir
inzardır. Ve işte bu hâtimeyi bir heyecân-ı beliğ ile duyurup3 yaşatmak
için Sûre-i Yâsin aşk-ı ilâhî ile çarpan bir kalb-i vâsıl darabânıyla tâkip
ve tafsil edecektir. Şüphesiz Basîrsin yâ Rab! Biz kullarını da bütün
ahvâlimizle görür gözetirsin, gözet, lutf-i rahmetinle gözet ilâhî!4

1
2
3
4

H ve F -“Velâkin”.
B: “kullarına”.
M: “doyurup”.
H ve F: “Yirmi ikinci cüz’ün hitâmı”.
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[4002]

ً َ ث َو َ َ א ُ َن ٰا
ٌ َ َ َ ِ ُ َر ُة ٰ ٓ َ ِّכ ٌ َو
YÂSÎN SÛRESİ
Yâsîn Sûresi Mekkîdir.
Âyetleri: Kûfî’de seksen üç, mâ‘adâsında seksen ikidir.
Kelimeleri: Yedi yüz yirmi yedidir.
Harfleri: Üç bindir.
Fâsılası:  ن، مharfleridir.
İsimleri: Bu sûreye “el-Azîme”, “el-Mu‘imme ()اﻟْ ُﻤﻌِ ﱠﻤﺔ, “Müdâfa‘a-i
Kâdiye”, “Kalb-i Kur’an” dahi denilmiştir. Âlûsî nakleder: “Ebû Nasr-ı
Siczî1 İbâne’de ‘Hasen’ diyerek Hazret-i Âişe’den şöyle tahric eylemiştir:
Müşârün ileyhâ demiştir: ‘Resûlullah şöyle buyurdu: «Kur’an’da bir sûre
vardır, indallah ‘Azîme’ yâd olunur, sâhibi de indallah ‘Şerîf ’ yâd olunur.
Sâhibi kıyamet günü Rebî‘a ve Mudar’dan daha çokları hakkında şefaat
eder. O Yâsîn Sûresi’dir.»’”2 Sa‘îd b. Mansur ile Beyhakī dahi Hassan
b. Atıyye’den tahric eylemişlerdir ki Resûlullah şöyle buyurmuş: “Yâsîn
Sûresi’ne Tevrat’ta ‘Mu‘imme’ denilir; sâhibine dünya ve âhiret hayrını
ta‘mîm eyler ve ondan dünya ve âhiret mihnetlerine karşı kor, ve dünya
ve âhiret korkularını def‘ eder. Buna ‘müdâfa‘a-i kâdıye’ dahi denilir;
sâhibinden her fenalığı def‘ eder ve her hayırlı hâceti kazâ eyler.”
Ma‘amâfîh Beyhakī demiştir ki: “Bunda Süleyman b.3 Mirkâ dan4
Muhammed b. Abdurrahman b. Ebû Bekr Ced‘ânî teferrüd eylemiştir.

1
2

3
4

M: “Seczî”.
Süyûtî, ed-Dürrü’l-mensûr, VII, 40:
 إن ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻟﺴﻮرة ﺗﺪﻋﻰ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻳﺪﻋﻰ: ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:وأﺧﺮج أﺑﻮ ﻧﺼﺮ اﻟﺴﺠﺰي ﰲ اﻹﺑﺎﻧﺔ وﺣﺴﻨﻪ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻗﺎﻟﺖ
.ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻳﺸﻔﻊ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ رﺑﻴﻌﺔ وﻣﻀﺮ
B -“b.”.
M: “Defâ‘dan”.
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O ise münkerdir.1 Bununla beraber Hatîb dahi Enes’ten mislini tahric
eylemiştir.”2 Tirmizî, Kuteybe ve Süfyan b. Vekî‘ tarîklerinden Katâde
hadîsiyle Enes’ten Hazret-i Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem
buyurdu ki: “Her şeyin bir kalbi vardır, Kur’ân’ın kalbi de Yâsîn’dir. Her
kim Yâsîn [4003] okursa Allah onun kıraatine on kere Kur’an okumak
sevâbı yazar” diye tahric eylemiş ve buna bir hadîs-i garîbdir demiş,
senedinde Hârûn b. Muhammed’in meçhul bir şahıs olduğunu ve bu
babda Hazret-i Ebû Bekir Sıddîk’tan da bir rivayet varsa da isnâdında
za‘f bulunduğunu söylemiştir.3 Fakat Âlûsî şunu da kaydeder: İmam
Ahmed ve daha gayrileri hadîsiyle Ma‘kil b. Yesar’dan sahih olarak
mervîdir ki Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: “Yâsîn Kur’ân’ın
kalbidir”4 buyurmuş ve bu, onun isimlerinden biri addolunmuştur.
Hüccetü’l-İslâm İmâm Gazzâlî buna bir vecih olmak üzere bu sûrede
haşr u neşrin eblağ ve ahsen vech üzere takrir edilmiş olduğunu, haşr
u neşri itiraf da imanın kalbi mesabesinde bulunduğunu5 söylemiştir.
İmâm Râzî de bunu beğenmiştir.6 Keşf’te şöyle denilmiştir: “Bir şeyin
Beyhakī, Şuabu’l-îmân, IV, 97:
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ اﳉﺪﻋﺎﱐ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ ﻣﻦ ﺑﲏ ﲤﻴﻢ ﻣﻦ أﻫﻞ ﻣﻜﺔ ،ﻋﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺮﻗﺎع اﳉﻨﺪي ،ﻋﻦ ﻫﻼل ،ﻋﻦ اﻟﺼﻠﺖ أن أﺑﺎ ﺑﻜﺮ
ﺗﻌﻢ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﲞﲑ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة،
اﻟﺼﺪﻳﻖ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢُ :
»ﺳﻮرةُ ﻳَﺲ ﰲ اﻟﺘﻮراة ﺗُﺪﻋﻰ اﻟ ُْﻤ ّ
ﻌﻤﺔ« ﻗﻴﻞ :ﻣﺎ اﳌﻌﻤﺔ؟ ﻗﺎلّ » :
وﺗﻜﺎﺑﺪ ﻋﻨﻪ ﺑﻠﻮى اﻟﺪﻧﻴﺎ ،وﺗﺪﻓﻊ ﻋﻨﻪ أﻫﻮال اﻵﺧﺮة ،وﺗﺪﻋﻰ »اﳌﺪاﻓﻌﺔ اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ« ﺗﺪﻓﻊ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻛﻞ ٍ
ٍ
ﺣﺎﺟﺔ .ﻣﻦ ﻗﺮأﻫﺎ ﻋﺪﻟﺖ ﻟﻪ ﻋﺸﺮﻳﻦ
ﺳﻮء ،وﺗﻘﻀﻲ ﻟﻪ ﻛﻞ
َ
ُ
َ
ّ
ﻛﻞ
َﺣ ﱠﺠﺔ ،وﻣﻦ ﲰﻌﻬﺎ ﻋ ّﺪﻟﺖ ﻟﻪ َ
أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲَ .ﻣﻦ ﻛﺘَﺒﻬﺎ ﰒُﱠ َﺷ ِﺮ ﺎ أ َ
َدﺧﻠﺖ ﺟﻮﻓَﻪ أﻟﻒ دواء وأﻟﻒ ﻧﻮر وأَﻟﻒ ﻳﻘﲔ وأﻟﻒ ﺑﺮﻛﺔ وأﻟﻒ رﲪﺔ ،وﻧﺰﻋﺖ ﻋﻨﻪ ّ
ﻏﻞ وداء« .ﺗﻔﺮد ﺑﻪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻫﺬا ﻋﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن وﻫﻮ ﻣﻨﻜﺮ.
ّ
Süyûtî, ed-Dürrü’l-mensûr, VII, 37-38. Krş. İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, thk. Abdülfettah Ebû Gudde,
Dâru’l-Beşâiri’l-İslâmiye, 2002, IV, 175:
وأﺧﺮج ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻋﻦ ﺣﺴﺎن ﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل :ﺳﻮرة ﻳﺲ ﺗﺪﻋﻰ ﰲ اﻟﺘﻮراة »اﳌﻌﻤﺔ« ﺗﻌﻢ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﲞﲑ
اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة وﺗﻜﺎﺑﺪ ﻋﻨﻪ ﺑﻠﻮى اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة وﺗﺪﻓﻊ ﻋﻨﻪ أﻫﺎوﻳﻞ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة وﺗﺪﻋﻰ »اﳌﺪاﻓﻌﺔ اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ« ﺗﺪﻓﻊ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻛﻞ ﺳﻮء وﺗﻘﻀﻲ ﻟﻪ ﻛﻞ ﺣﺎﺟﺔ...
ﻗﺎل اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﺗﻔﺮد ﺑﻪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ اﳉﺪﻋﺎﱐ ﻋﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ رﻓﺎع اﳉﻨﺪي وﻫﻮ ﻣﻨﻜﺮ وأﺧﺮج اﳋﻄﻴﺐ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﻧﺲ ﻣﺜﻠﻪ.
Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 7:
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،وﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ وﻛﻴﻊ ﻗﺎﻻ :ﺣﺪﺛﻨﺎ ﲪﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮؤاﺳﻲ ،ﻋﻦ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ،ﻋﻦ ﻫﺎرون أﰊ ﳏﻤﺪ ،ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺗﻞ ﺑﻦ ﺣﻴﺎن ،ﻋﻦ ﻗﺘﺎدة،
ﻋﻦ أﻧﺲ ﻗﺎل :ﻗﺎل اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ» :إن ﻟﻜﻞ ﺷﻲء ﻗﻠﺒﺎ ،وﻗﻠﺐ اﻟﻘﺮآن ﻳﺲ ،وﻣﻦ ﻗﺮأ ﻳﺲ ﻛﺘﺐ اﷲ ﻟﻪ ﺑﻘﺮاء ﺎ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن ﻋﺸﺮ ﻣﺮات« .ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ
ﻏﺮﻳﺐ ﻻ ﻧﻌﺮﻓﻪ إﻻ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﲪﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ،وﺑﺎﻟﺒﺼﺮة ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻗﺘﺎدة إﻻ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ،وﻫﺎرون أﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﺷﻴﺦ ﳎﻬﻮل.
ﺣﺪﺛﻨﺎ أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳌﺜﲎ ،ﻗﺎل :ﺣﺪﺛﻨﺎ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺪارﻣﻲ ،ﻗﺎل :ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،ﻋﻦ ﲪﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺬا ،وﰲ اﻟﺒﺎب ﻋﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ،
وﻻ ﻳﺼﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺳﻨﺎدﻩ ،وإﺳﻨﺎدﻩ ﺿﻌﻴﻒ .وﰲ اﻟﺒﺎب ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة.
Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XI, 381:
ﺻﺢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ وأﰊ داود واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ واﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ واﻟﻄﱪاﱐ وﻏﲑﻫﻢ ﻋﻦ ﻣﻌﻘﻞ ﺑﻦ ﻳﺴﺎر أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل» :ﻳﺲ ﻗﻠﺐ اﻟﻘﺮآن«
وﻋﺪ ذﻟﻚ أﺣﺪ أﲰﺎﺋﻬﺎ.
B -“haşr u neşri itiraf da imanın kalbi mesabesinde bulunduğunu”.
Zerkeşî, el-Burhân fî ulûmi’l-Kur’ân, thk. Muhammed Ebü’l-Fadl İbrâhim, Dâru İhyâi’l-Kütübi’l-Arabiyye, 1376/1957, I, 444; Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XI, 381:
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kalbi onun lübbü ve aslıdır ki mâ‘adâsı onun mukaddimâtından veya
mütemmimâtından sayılır. Bu sûreye ‘kalb’ tesmiyesinde de işâret-i
nebeviye Fâtiha’ya ‘Ümmü’l-kitab’ tesmiyesinde söylediğimiz vecih
olsa gerektir. Yani peygamberler göndermek ve kitaplar indirmekten
maksud kulları me‘âdda gāye-i kemâllerine irşaddır. O kemâl ise burada
zikrolunan tahakkuk ve tahalluk ile olur ki sırât-ı müstakīme sülûk tâbir
olunur. Bu sûre de işte onu beyâna dairdir.”1 Bundan Gazzâlî’nin haşrı
tahsis etmesinin vechi de anlaşılmış oluyor. Biz de bunu şöyle ifade
etmek isteriz: Kalb, hayâtî heyecânın bir menşe’i olduğu gibi, bu sûre de
sırr-ı ba‘s ile bir heyecân-ı dînî ifade ettiği için “kalb-i Kur’an” tesmiye
edilmiştir demek olur. Yine bu hikmete mebnî olsa gerektir ki sahih
haberlerde bu sûrenin mevtâya okunması hakkında emir dahi vârid
olmuştur. Ezcümle İbn Mâce, Ma‘kil b. Yesar’dan şöyle tahric eder:
ِ
ِ
ِ
“Resûl-i Ekrem sallallâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki ﺲ
ۤ اﻗـَْﺮُؤَﻫﺎ ﻋْﻨ َﺪ َﻣ ْﻮﺗَﺎ ُﻛ ْﻢ ﻳـَْﻌﻨﻲ ٰﻳ
‘onu mevtânızın yanında okuyun: yani Yâsîn’i.’”2 Burada “mevtâ”dan
murad, hâl-i ihtizarda ölmek üzere bulunanlardır deniliyor. Tîbî3
demiştir [4004] ki: “El-ilmü indallah bunun sırrı şu olsa gerektir: Bu
sûre-i kerîme usûl-i iman ilminin ümmehâtını; nübüvvet, keyfiyyet-i
davet, ahvâl-i ümem, ef‘âl-i ibâdın Allah teâlâ’ya istinâdı, isbât-ı tevhid,
nefy-i zıd, emârât-i Sâ‘a, haşr u iâde gibi mesâil-i muteberenin hepsini
takrir ve beyan ile meşhundur.”4 İbn Hibban “mevtâ ile murad, muhtazar,

1

2
3
4

 »إن ﻟﻜﻞ ﺷﻲء ﻗﻠﺒﺎ وﻗﻠﺐ اﻟﻘﺮآن ﻳﺲ« إن ذﻟﻚ ﻷن اﻹﳝﺎن ﺻﺤﺘﻪ ﺑﺎﻻﻋﱰاف ﺑﺎﳊﺸﺮ واﻟﻨﺸﺮ وﻫﻮ ﻣﻘﺮر ﰲ:وﻗﺎل اﻟﻐﺰاﱄ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
.ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﺑﺄﺑﻠﻎ وﺟﻪ ﻓﺠﻌﻠﺖ ﻗﻠﺐ اﻟﻘﺮآن ﻟﺬﻟﻚ واﺳﺘﺤﺴﻨﻪ ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮازي
Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XI, 381:
 »ﻟﻌﻞ اﻹﺷﺎرة اﻟﻨﺒﻮة ﰲ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﻗﻠﺒﺎ وﻗﻠﺐ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻟﺒﻪ وأﺻﻠﻪ اﻟﺬي ﻣﺎ ﺳﻮاﻩ إﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻪ وإﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺘﻤﻤﺎﺗﻪ إﱃ ﻣﺎ أﺳﻔﻠﻨﺎﻩ:وﰲ اﻟﻜﺸﻒ
ﰲ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻔﺎﲢﺔ ﺑﺄم اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ أن اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ إرﺳﺎل اﻟﺮﺳﻞ وإﻧﺰال اﻟﻜﺘﺐ إرﺷﺎد اﻟﻌﺒﺎد إﱃ ﻏﺎﻳﺘﻬﻢ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﻌﺎد وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ واﻟﺘﺨﻠﻖ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻫﻨﺎﻟﻚ
.وﻫﻮ اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﺴﻠﻮك اﻟﺼﺮاط اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ وﻣﺪار ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ذﻟﻚ أﰎ ﺑﻴﺎن اﻫـ
İbn Mâce, Cenâiz, 4.
M: “Taybî”.
Tîbî, Fütûhu’l-gayb, XIII, 106-107:
 إن ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻣﻦ ﻓﺎﲢﺘﻬﺎ إﱃ ﺧﺎﲤﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ أﻣﻬﺎت ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل وﲨﻴﻊ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﻌﺘﱪة اﻟﱵ أوردﻫﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ:-واﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ اﷲ- وﻗﻠﺖ
ِِ ِ
ِ
 اﶈﻜﻢ اﳌﺘﻘﻦ: ﻓﺈن اﳊﻜﻴﻢ ﲟﻌﲎ ﻣﻔﻌﻞ؛ أي،اﻟﻌ ِﺰﻳ ِﺰ اﻟﱠﺮِﺣﻴ ِﻢ« ﰲ إﺛﺒﺎت اﳌﻌﺠﺰة
َ ﻳﻞ
َ  »ﺗَﻨﺰ: واﻟْ ُﻘ ْﺮآن اﳊَﻜﻴﻢ« وﻗﻮﻟﻪ. »ﻳﺲ: ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:ﻣﺼﻨﻔﺎ ﻢ ﺑﺄﺑﻠﻎ وﺟﻪ وأﲤﻪ
ﳏﻜﻤﺎ
ﻳﻜﻦ
ﱂ
اﻟﻌﺪم
ووﺻﻤﺔ
اﳊﺪوث
ﲰﺔ
ﻟﻪ
ﻮ
ﺣ
ﺣﺎم
ﻓﻠﻮ
،ﻧﻔﺴﻪ
ﰲ
ﳏﻜﻢ
ﻓﻬﻮ
،ﲪﻴﺪ
ﺣﻜﻴﻢ
ﻣﻦ
 ﺗﻨﺰﻳﻞ،اﻟﺮﺻﲔ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺄﺗﻴﻪ اﻟﺒﺎﻃﻞ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ وﻻ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ
ً
: وﻗﻮﻟﻪ.ﻣﻨﺰﻻ ﻣﻦ ﻟﺪن ﻋﺰﻳﺰ رﺣﻴﻢ
ﻳﻜﻦ
ﱂ
ﳌﺜﻠﻪ
ﻋﻮرض
ﻓﻠﻮ
،ﻛﻴﺒﻪ
وﺗﺮ
 وﳏﻜﻢ ﰲ ﺗﺮﺻﻴﻔﻪ، وﱂ ﻳﻜﻦ ﺗﻨﺰ ًﻳﻼ ﻣﻦ ﻋﺰﻳﺰ رﺣﻴﻢ،ﰲ ﻧﻔﺴﻪ
ً ﳏﻜﻤﺎ ﰲ ﺗﺮﺻﻴﻔﻪ وﺗﺮﺗﻴﺒﻪ وﱂ ﻳﻜﻦ
ً
ِ
ِ َ »إﻧ
وﻫﻢ ﱡﻣ ْﻬﺘَ ُﺪو َن« ﰲ ﺑﻴﺎن اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﻌﺘﱪة ﰲ اﻟﻨﺒﻮات ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ واﻟﺒﺸﺎرة واﻟﻨﺬارة وﻛﻴﻔﻴﺔ دﻋﻮة اﻷﻣﺔ
ا
ﺮ
َﺟ
َ ﱠﻚ ﻟَﻤ َﻦ اﻟ ُْﻤ ْﺮ َﺳﻠ
ُ ً ْ  »اﺗﱠﺒِﻌُﻮا َﻣﻦ ﻻَّ ﻳَ ْﺴﺄَﻟُ ُﻜ ْﻢ أ:ﲔ« إﱃ ﻗﻮﻟﻪ
 »ﻟََﻘ ْﺪ َﺣ ﱠﻖ اﻟ َﻘ ْﻮ ُل: وﻗﻮﻟﻪ، وﺑﻴﺎن ﺧﺎﲤﺔ اﻟﺴﻌﺪاء ﻣﻨﻬﻢ واﻷﺷﻘﻴﺎء، وأﺣﻮال اﻷﻣﻢ وﻗﺒﻮل اﻟﺒﻌﺾ وإﺑﺎء اﻵﺧﺮﻳﻦ،واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﲔ واﻟﺮﻓﻖ ﻓﻴﻬﺎ وﻋﺪم اﻟﻄﻤﻊ ﰲ اﻷﺟﺮ
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ﻀَﺮﻩُ اﻟْ َﻤ ْﻮت
َ ’tir” der. İbn Ebi’d-Dünyâ ile İbn Merdûye’nin tahricﻣ ْﻦ َﺣ َ
ِ ِِ
ِ
ٍ
ﺲ ﱠإﻻ َﻫ ﱠﻮ َن اﷲُ eyledikleri şu hadis de bunu teyid eyler:
َﻣﺎ ﻣ ْﻦ َﻣﻴﱢﺖ ﻳـُْﻘَﺮأُ ﻋْﻨ َﺪ َرأْﺳﻪ ٰﻳ ۤ
َ “Herhangi bir meyyitin başucunda Yâsîn okunursa her hâlde Allahﻋﻠَْﻴ ِﻪ

ona kolaylık verir.”1 Bununla beraber müteahhirînden bazıları hadîsi
zâhiri ile ahz eylemiş, “hayır öldükten sonra okunur” demiştir. Bazısı
da kabrinin başında okunmasına zâhib olmuştur. İbn Adî vesâirenin
rivayet ettiği şu haber de bunu teyid eyler: “Her kim anasının babasının
veyahut bunlardan birinin kabrini her cuma ziyaret eder de yanlarında
Yâsîn okursa her harfinin adedince ona mağfiret edilir.”2 Bu babda daha
أن رﺳﻮل diğer eserler de nakledilmiştir. An Ma‘kil b. Yesar radıyallahu anh

اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل :ﻗـ ْﻠﺐ اﻟْ ُﻘﺮ ِ
ﱠار ْاﻵ ِﺧَﺮَة إِﱠﻻ ﻏُ ِﻔَﺮ ﻟَﻪُ،
آن ﻳٰﺲَ ،ﻻ ﻳـَْﻘَﺮأ َُﻫﺎ َر ُﺟ ٌﻞ ﻳُِﺮ ُ
َ ُ ْ
ﻳﺪ اﻟﻠﱠﻪَ َواﻟﺪ َ
وﻫﺎ َﻋﻠَﻰ َﻣ ْﻮﺗَﺎ ُﻛ ْﻢ .رواﻩ أﺣﻤﺪ وأﺑﻮ داود واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ واﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ واﻟﺤﺎﻛﻢ وﺻﺤﺤﻪ 3.وﻋﻦ
اﻗـَْﺮءُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ﺟﻨﺪب رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢَ :ﻣ َﻦ ﻗـََﺮأَ ٰﻳﺲ ﻓﻲ ﻟَﻴـْﻠَﺔ اﺑْﺘﻐَﺎءَ َو ْﺟﻪ اﷲ
4
 Fakat unutmamak lâzım gelir ki Kur’anﻏُ ِﻔَﺮ ﻟَﻪُ .رواﻩ ﻣﺎﻟﻚ واﺑﻦ اﻟﺴﻨﻲ واﺑﻦ ﺣﺒﺎن.
ölüler için değil, diriler için nâzil olmuştur.

Bu suretle bu sûrenin yukarıda söylediğimiz vechile Sûre-i Fâtır’ın
hâtimesine olan münasebeti de bir kat daha tavazzuh etmiş bulunuyor.

ﻼﻻ« اﻵﻳﺎت
َﻋﻠَﻰ أَ ْﻛﺜَ ِﺮِﻫ ْﻢ ﻓـَُﻬ ْﻢ ﻻ ﻳـُْﺆِﻣﻨُﻮ َن« ﰲ إﺛﺒﺎت اﻟﻘﺪر وأن اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت ﻛﻠﻬﺎ واﻗﻌﺔ ﺑﻘﺪر اﷲ وﻻ ﳜﺮج ﺷﻲء ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻪ ،وﻗﻮﻟﻪ» :إﻧﱠﺎ َﺟ َﻌ ْﻠﻨَﺎ ِﰲ أ َْﻋﻨَﺎﻗِ ِﻬ ْﻢ أَ ْﻏ ً
ﰲ إﺛﺒﺎت اﻟﻘﻀﺎء .وأن أﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد ﳐﻠﻮﻗﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،وإن ﻛﺎن ﻛﺴﺒًﺎ ﳍﻢ ،ﻓﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻻ ﳚﺮي ﰲ اﳌﻠﻚ واﳌﻠﻜﻮت ﻃﺮﻓﺔ ﻋﲔ وﻻ ﻓﻠﺘﺔ ﺧﺎﻃﺮ إﻻ ﺑﻘﻀﺎء اﷲ وﻗﺪرﻩ
ﱠِ ِ ِِ ِ
ِ
ﱠِ
ِ
ِ
ِ
وإدارﺗﻪ وﻣﺸﻴﺌﺘﻪ وﻗﻮﻟﻪِ َ :
ﻴﻢ« ﰲ إﺛﺒﺎت اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
ﱄ ﻻ أ َْﻋﺒُ ُﺪ اﻟﺬي ﻓَﻄََﺮِﱐ وإﻟَْﻴﻪ ﺗـُْﺮ َﺟﻌُﻮ َن« وﻗﻮﻟﻪ» :أَأَﲣ ُﺬ ﻣﻦ ُدوﻧﻪ آﳍَﺔً« وﻗﻮﻟﻪ» :وأَن ْاﻋﺒُ ُﺪ ِوﱐ َﻫ َﺬا ﺻَﺮا ٌط ﱡﻣ ْﺴﺘَﻘ ٌ
»وﻣﺎ َ
ﱠ
ﺎﻫﺎ« إﱃ آﺧﺮ اﻵﻳﺎت ﻛﺎﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰاﺧﺮ ﰲ إﺛﺒﺎت اﻟﺼﻔﺎت اﳌﻌﺘﱪة ﰲ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ
ﻨ
ـ
ﻴ
ـ
ﻴ
َﺣ
أ
ﺔ
ﺘ
ﻴ
اﳌ
ض
َر
ﻷ
ا
ﻢ
ﳍ
ﺔ
»وآﻳ
ﻟﻪ:
ﻮ
وﻗ
اﻟﻌﺒﺎدة.
اﺟﺐ
وﻧﻔﻲ اﻷﺿﺪاد واﻷﻧﺪاد وﻣﻮ
ٌ
ُ
َ
َ
َ ُ ُ ْ ُ َْ ْ َ ْ َ
ﻣﺪﲜﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻵﻓﺎق واﻷﻧﻔﺲ ﻋﻠﻰ أﰎ وﺟﻪ .وﻗﻮﻟﻪ» :ﻣﺎ ﻳﻨﻈُﺮو َن إﻻَّ ﺻﻴﺤﺔً و ِ
ﺎﺧ ُﺬ ُﻫ ْﻢ
ﺗ
»
ﻟﻪ:
ﻮ
ﻗ
ﻋﻠﻴﻪ
ﻳﺪﻟﻚ
اﻷوﱃ،
اﻟﻨﻔﺨﺔ
ﻫﻲ
ﺎ
ﻷ
اﻟﺴﺎﻋﺔ
ات
ر
ﻷﻣﺎ
إﺛﺒﺎت
«
ة
ﺪ
اﺣ
ً
َ
َ
ُ
ً
َْ َ
َ َ ُ
ﺼ ُﻤﻮ َن« ﻋﻠﻰ ﻣﺎ روﻳﻨﺎ ﻋﻦ ﻣﺴﻠﻢ» :وﻫﻢ ﰲ ذﻟﻚ دار رزﻗﻬﻢ ﺣﺴﻦ ﻋﻴﺸﻬﻢ« ،وﻓﻴﻪ» :أول ﻣﻦ ﻳﺴﻤﻌﻪ رﺟﻞ ﻳﻠﻮط ﺣﻮض إﺑﻠﻪ« اﳊﺪﻳﺚ .ﻛﻤﺎ أن ﻗﻮﻟﻪ:
وﻫ ْﻢ َِﳜ ﱢ
ُ
ِ
وﻫﻲ رِﻣﻴﻢ« إﱃ آﺧﺮﻩ ﰲ ﺑﻴﺎن اﻹﻋﺎدة ،وﻗﻮﻟﻪ» :ﻓَﺈ َذا ﻫﻢ ﱢﻣﻦ اﻷَﺟ َﺪ ِ
اث َإﱃ رﱢِﻢ ﻳ ِ
ِ ِ
ﻨﺴﻠُﻮ َن«
ﺼﻮِر« إﺛﺒﺎت ﻟﻠﻨﻔﺨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،وﻗﻮﻟﻪ» :ﻗَ َ
»وﻧُِﻔ َﺦ ِﰲ اﻟ ﱡ
ُ َ ْ
َ َْ
ﺎل َﻣﻦ ُْﳛﻴﻲ اﻟﻌﻈَ َﺎم َ َ ٌ
ِ
ﺲ َﺷْﻴﺌًﺎ« إﺛﺒﺎت ﻟﻠﺤﺴﺎب واﳉﺰاء .وﻗﻮﻟﻪ:
ﻴﻊ ﻟﱠ َﺪﻳـْﻨَﺎ ُْﳏ َ
ﰲ ﺑﻴﺎن اﳊﺸﺮ .وﻗﻮﻟﻪ» :ﻓَﺈ َذا ُﻫ ْﻢ َﲨ ٌ
ﻀ ُﺮو َن« ﺑﻴﺎن ﻟﻠﺤﻀﻮر ﰲ اﻟﻌﺮﺻﺎت واﳌﻮﻗﻒ .وﻗﻮﻟﻪ» :ﻓَﺎﻟْﻴـَْﻮَم ﻻ ﺗُﻈْﻠَ ُﻢ ﻧـَْﻔ ٌ
ﺎب اﳉَﻨ ِﱠﺔ اﻟﻴـَْﻮَم« وﻗﻮﻟﻪ »و ْاﻣﺘَ ُﺎزوا اﻟﻴـَْﻮَم« ﰲ ﺑﻴﺎن اﳌﺮﺟﻊ واﳌﺂب ﺑﻌﺪ اﳊﺴﺎب :ﻓﺮﻳﻖ ﰲ اﳉﻨﺔ وﻓﺮﻳﻖ ﰲ اﻟﺴﻌﲑ.
»إ ﱠن أ ْ
َﺻ َﺤ َ
Süyûtî, ed-Dürrü’l-mensûr, VII, 38.
İbn Adî, el-Kâmil fi’d-duafâ, VI, 260:
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻀﺤﺎك ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ أﰊ ﻋﺎﺻﻢ اﻟﻨﺒﻴﻞ ،ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﻷﺻﺒﻬﺎﱐ ،ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ زﻳﺎد ،ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻋﻦ
ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺮوة ،ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻋﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﲰﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل :ﻣﻦ زار ﻗﱪ واﻟﺪﻳﻪ أو
أﺣﺪﳘﺎ ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ ﻓﻘﺮأ ﻳﺲ ﻏﻔﺮ ﻟﻪ .وﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﺬا اﻹﺳﻨﺎد ﺑﺎﻃﻞ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ أﺻﻞ وﻟﻌﻤﺮو ﺑﻦ زﻳﺎد ﻏﲑ ﻫﺬا ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﺮﻗﺔ ﻳﺴﺮﻗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎت وﻣﻨﻬﺎ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت وﻛﺎن ﻫﻮ ﻳﺘﻬﻢ ﺑﻮﺿﻌﻬﺎ.
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, V, 26; Nesâî, Amelü’l-yevm ve’l-leyle, thk. Fâruk Hamade, Beyrut: Risâle,
1406, s. 581.
Dârimî, Dedâilü’l-Kur’ân, 21; İbn Hibbân, es-Sahîh, VI, 312.
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اﻪﻠﻟِ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ اﻟﺮَّ ۪ﺣﻴ ِﻢ
ّٰ ﺑ ِ ْﺴ ِﻢ

ٍ ﴾ َﻋﻠٰﻰ ِﺻ َﺮ٣﴿ ۙ ﻴﻦ
﴾٤﴿ ۜﺍط ُﻣ ْﺴﺘَ ۪ﻘﻴ ٍﻢ
َ َّ ﴾ اِﻧ٢﴿ ۙ ﴾ َوﺍ ْﻟ ُﻘ ْﺮﺍٰ ِن ا ْﻟ َﺤ ۪ﻜﻴ ِﻢ١﴿ ۜﺲ
َ ﻚ ﻟ َِﻤ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺮ َﺳ ۪ﻠ
ٓ ٰﻳ

ِ
﴾ ﻟ َ َﻘ ْﺪ َﺣ َّﻖ ا ْﻟ َﻘ ْﻮ ُل٦﴿ ﻮن
ُ ٓ َ ﻣﺎ َﻣٓﺎ ُا ْﻧ ِﺬ َر ٰاﺑ
َ ُﺎؤ ۬ ُﻫ ْﻢ ﻓَ ُﻬ ْﻢ ﻏَﺎﻓِﻠ
ً ﴾ ﻟ ُﺘ ْﻨ ِﺬ َر ﻗَ ْﻮ٥﴿ ۙ ﺗ َ ْﻨﺰ۪ﻳ َﻞ ا ْﻟﻌَﺰ۪ﻳﺰِ اﻟﺮَّ ۪ﺣﻴ ِﻢ

اﻻ َ ْذﻗَﺎ ِن ﻓَ ُﻬ ْﻢ
ْ ﴾ اِﻧَّﺎ َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ ۪ﻓ ٓﻲ اَ ْﻋﻨَﺎﻗِﻬِ ْﻢ اَ ْﻏ َﻼ ًﻻ ﻓَﻬِ َﻲ اِﻟ َﻰ٧﴿ ﻮن
َ َﻋﻠٰٓﻰ اَכْﺜَﺮِﻫِ ْﻢ ﻓَ ُﻬ ْﻢ َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨ
ون
ًّ ﺪا َو ِﻣ ْﻦ َﺧ ْﻠ ِﻔﻬِ ْﻢ َﺳ
ًّ ﴾ َو َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻴ ِﻦ اَ ْﻳ ۪ﺪﻳﻬِ ْﻢ َﺳ٨﴿ ﻮن
َ ﺎﻫ ْﻢ ﻓَ ُﻬ ْﻢ َﻻ ﻳُ ْﺒ ِﺼ ُﺮ
َ ُﻣ ْﻘ َﻤ ُﺤ
ُ َﺪا ﻓَﺎ َ ْﻏ َﺸ ْﻴﻨ
﴾ اِﻧ َّ َﻤﺎ ﺗُ ْﻨ ِﺬ ُر َﻣ ِﻦ اﺗَّﺒَﻊَ اﻟ ّ ِﺬ ْﻛ َﺮ١٠﴿ ﻮن
َ ﺍء َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ءَاَ ْﻧ َﺬ ْرﺗ َ ُﻬ ْﻢ اَ ْم ﻟ َْﻢ ﺗُ ْﻨ ِﺬ ْر ُﻫ ْﻢ َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨ
ٌ ٓ ﴾ َو َﺳ َﻮ٩﴿
ِ
ٍ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ﺐ
ُ ﴾ اﻧَّﺎ ﻧ َ ْﺤ ُﻦ ﻧُﻲـﺤِْ ا ْﻟ َﻤ ْﻮ ٰﺗﻰ َوﻧ َ ْﻜ ُﺘ١١﴿ ﺐ ﻓَﺒَ ّﺸ ْﺮ ُه ﺑ َﻤ ْﻐﻔ َﺮ َوﺍ َ ْﺟﺮٍ ﻛَ ۪ﺮ ٍﻢ
ۚ َو َﺧﺸ َﻲ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ َﻦ ﺑﺎ ْﻟﻐَ ْﻴ
﴾١٢﴿ ﺎه ۪ﻓ ٓﻲ اِ َﻣﺎ ٍم ُﻣﺒ۪ ﻴ ٍ ۟ﻦ
َ َ َﻣﺎ ﻗَﺪَّ ُﻣﻮﺍ َوﺍٰﺛ
ُ َﺎر ُﻫ ْﻢ ۜ َوﻛُ َّﻞ َﺷ ْﻲ ٍء اَ ْﺣ َﺼ ْﻴﻨ
Meâl-i Şerîfi
Yâ-Sîn (1). Hikmetli Kur’ân’ın hakkı için (2). Emin ol ki sen o risaletle
gönderilen peygamberlerdensin (3). Bir sırât-ı müstakīm üzerindesin
(4). Tenzîliyle O Azîz Rahîm’in (5). İnzar edesin, vehâmeti haber
veresin diye bir kavme ki babaları inzar edilmedi de haberleri yok
gāfiller (6). Celâlim hakkı için daha çoklarına karşı söz hak olmuştur
da onlar imana gelmezler (7). Çünkü Biz onların boyunlarına
kelepçeler geçirmişiz, onlar çenelerine dayanmıştır da burunları
yukarı gözleri aşağı somurtmaktadırlar (8). Hem önlerinden bir sed
ve arkalarından bir sed çekmişiz, kendilerini sarmışızdır da baksalar
da [4006] görmezler (9). Ve onlarca müsâvîdir: Ha inzar etmişsin
kendilerini ha etmemişsin; inanmazlar (10). Ancak zikri tâkip eden
ve gaybda Rahmân’a haşyet besleyen kimseyi sakındırırsın, işte onu
hem bir mağfiretle hem bir ecr-i kerîm ile müjdele (11). Hakikat
Biz Biziz1, ölüleri diriltiriz ve takdim ettikleri şeyleri ve bıraktıkları
eserleri kitaba geçiririz2 ve zaten her şeyi açık bir kütükte bir “İmâm-ı
Mübîn”de ihsâ etmişizdir (12).
1
2

B -“Biziz”.
B: “geçirmişiz”.
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{ﺲ
ٰ ﺲ
ٓ }ﻳ
ٓ  ٰﻳA Yâsîn, ekserin kavlince Halil ve Sîbeveyh’in tasrihleri gibi
sûrenin ismidir. Bazılarınca kasemdir. Allah teâlâ’nın esmâsındandır.
Bazılarınca da Allah teâlâ’nın kelâmını açtığı bir miftâh-ı kelâmdır
demişler, el-Bakara sûresinin evvelinde ٓ ’اﻟ ٓﻢde verilen tafsîlât umûmî
surette burada da cârîdir. Yalnız burada husûsî olarak şu iki rivayet
vardır: Birisi İkrime tarîkiyle İbn Abbas’tan mervî olduğu üzere “yâ
insan!” demek olmasıdır.1 Birisi de Sa‘îd b. Cübeyr’den mervî olduğu
üzere Peygamber’in bir ismi olmasıdır2 ki ﻴﻦ
َ َّ  اِﻧhitâbı bunu
َ ﻚ ﻟ َِﻤ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺮ َﺳ ۪ﻠ
andırır. Şifâ-i Şerîf’te zikrolunduğu üzere Nakkaş, Aleyhissalâtü
vesselâm’dan “benim Kur’an’da yedi ismim vardır: Muhammed, Ahmed,
Tâhâ, Yâsîn, Müddessir, Müzzemmil, Abdullah” diye rivayet eylemiştir.3
Tefsîr-i Hakāyık sâhibi Sülemî, Vâsıtî’den ve Ca‘fer b. Muhammed’den,
Yâsîn yâ seyyid demek olduğunu da hikâye etmiştir.4
Kıraat: Ebû Bekir, Hamza, Kisâî, Revh, Halef-i Âşir, yâ’nın fethasını
imâle ile okurlar. Aşere kıraatlerinin hepsinde “sîn” vakıfta ve vasılda
sâkin okunur. Kālûn, İbn Kesîr, Ebû Amr, Hafs, Hamza “nûn”u vasılda
izhar, diğerleri idgam ederler. Ancak Ebû Ca‘fer hep sekt yaptığı için
“vâv” kasem içindir. Yalnız
ona da izhar lâzım gelir5. {ِ}وﺍ ْﻟ ُﻘ ْﺮﺍٰ ِن ا ْﻟ َﺤ ۪ﻜﻴﻢde
َ
ﺲ
ٓ ’ ٰﻳde yemin mânası bulunduğuna göre atıf için olmasını dahi tecviz
edenler olmuştur. Dilimizde ayrıca bir yemin harfi bulunmadığından
birçok [4007] yerlerde kasemi “hakkı için” diyerek ifade ediyoruz
ki şöyle demek olur: ﺲ
ٓ  ٰﻳHem Kur’an-ı hakîm hakkı için A “Hakîm”
hikmetli, hikmet söyleyen, hikmet sâhibi, yahut çok hâkim ve muhkem
mânalarına gelir ki Kur’an hakkında hepsi de sâdıktır. {ﻴﻦ
َ َّ }اِﻧ
َ ﻚ ﻟ َِﻤ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺮ َﺳ ۪ﻠ
1
2
3
4
5

Taberî, Câmiu’l-beyân, XX, 488:
. ﻳﺎ إﻧﺴﺎن ﺑﺎﳊﺒﺸﻴﺔ: ﰲ ﻗﻮﻟﻪ »ﻳﺲ« ﻗﺎل، ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس،ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ
İbn Atıyye, el-Muharraru’l-vecîz, IV, 445:
ِ
ِ َ  إﻧﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ أﲰﺎء ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ دﻟﻴﻠﻪ »إِﻧ:أن ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ ﻗﺎل
.«ﲔ
َ ﱠﻚ ﻟَﻤ َﻦ اﻟ ُْﻤ ْﺮ َﺳﻠ
Kādī Iyâz, eş-Şifâ bi-tarîfi hukūki’l-Mustafâ, Dâru’l-Fikr, 1409/1988, I, 232:
. ﳏﻤﺪ وأﲪﺪ وﻳﺲ وﻃﻪ واﳌﺪﺛﺮ واﳌﺰﻣﻞ وﻋﺒﺪ اﷲ: ﱄ ﰲ اﻟﻘﺮآن ﺳﺒﻌﺔ أﲰﺎء:وروى اﻟﻨﻘﺎش ﻋﻨﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
Kādī Iyâz, eş-Şifâ, I, 32; Kurtubî, el-Câmi li-ahkâmi’l-Kur’ân, XV, 5:
.وﺣﻜﻰ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻦ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﺼﺎدق أﻧﻪ أراد »ﻳﺎ ﺳﻴﺪ« ﳐﺎﻃﺒﺔ ﻟﻨﺒﻴﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
F: “gelmez”.

655

656

YÂSÎN SÛRESİ - Hak Dini Kur’an Dili

Emin ol ki sen hiç şüphesiz risaletle gönderilen peygamberlerdensin. A
Görülüyor ki bu hitab hem kasem, hem إِ ﱠن, hem lâm, hem de cümle-i
ismiye ile takviye ve tekid olunmuştur. Bu kadar kuvvetli tekid ise ancak
muhatabın şiddetle münkir olduğu makamda yakışır. Onun için “burada
muhatab Peygamber’in kendisi olduğu hâlde, ona tebliğde bu derece
te’kîde ne lüzum vardı?” diye bir sual sorulabilir. Buna cevap şudur:
1
ِ ّٰ ِ ون ۜ وﻛَ ٰﻔﻰ ﺑ
ٓ
Bu cümle ۪ﻴﺪا
َ اﻪﻠﻟُ ﻳ َ ْﺸﻬَ ُﺪ ﺑِﻤَٓﺎ اَ ْﻧﺰَ َل اِﻟ َْﻴ
ّٰ ٰﻟ ِﻜ ِﻦ
ً ﺎﻪﻠﻟ َﺷﻬ
َ َ ﻚ اَ ْﻧﺰَﻟ َﻪُ ﺑِﻌِ ْﻠ ِﻤ ۪ﻪۚ َوﺍ ْﻟﻤَﻠٰ ِﺌﻜَﺔُ ﻳ َ ْﺸﻬَ ُﺪ
[en-Nisâ 4/166] buyurulduğu üzere hakikatte taraf-ı ilâhîden risâlet-i
Muhammediyeye bir şehadettir. Bundan dolayı bu tekidler evvelemirde
şiddetli küfr ü inkârlarla karşılaşan Peygamber’i umum muvâcehesinde
lâyıkıyla tatmin ve te’min içindir. Bu haysiyetle şöyle demek olur: Bütün
münkirlerin mu‘ânidlerin, cehûdların küfr ü inkârlarına rağmen emin ol
ki sen şüphesiz o risaletle gönderilen, yani, Allah’ın tebliğ edilmek üzere
emanetini hâiz ve dinlenilmediği takdirde muâhazesi muhakkak elçileri
ٍ }ﻋﻠٰﻰ ِﺻ َﺮ
olan hak peygamberlerdensin. {ﺍط ُﻣ ْﺴﺘَ ۪ﻘﻴ ٍﻢ
َ Bir sırât-ı müstakīm
üzereAsin, hiç eğriliği olmayan dosdoğru Allah’a götüren yeni bir cadde
üzerinde gönderildin ki o İslâm şeriatıdır. {2 }ﺗ َ ْﻨﺰ۪ﻳ َﻞTenzîli -nasb ile de
ref‘ ile de okunur. Yani peyderpey indirdiği vahyi-3 ile {4}ا ْﻟﻌَﺰ۪ﻳﺰِ اﻟﺮَّ ۪ﺣﻴ ِﻢ
O Azîz Rahîm’in A bütün izzet ve kuvvet, galebe ve nusret kendisinin
olan ve izzetini tanıyan mü’minlere nimet ve rahmetine nihâyet olmayan
Allah Zü’l-celâl’in. Burada esmâ-i hüsnâdan bilhassa bu iki ism-i celîlin
5
zikri اﻪﻠﻟُ َﻻ َ ْﻏﻠِﺒَ َّﻦ اَﻧَﺎ ۬ َو ُر ُﺳ ۪ﻠﻲ
ّٰ ﺐ
َ َ[ ﻛَﺘel-Mücâdele 58/21] [4008] mazmûnuyla
[ َو َﻣٓﺎ اَ ْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ َك اِ َّﻻ رَ ْﺣﻤَﺔ ً ﻟ ِ ْﻠﻌَﺎﻟ َ۪ﻤﻴﻦel-Enbiyâ 21/107] mazmûnuna işarettir. Bu
tenzîlin hikmeti { }ﻟ ِ ُﺘ ْﻨ ِﺬ َرinzar etmen için A yani bu dünyanın bir âhireti
bulunduğunu, sonunda hep O Azîz-i Rahîm’in huzûruna varılıp hesap
verileceğini, doğru yoldan gitmeyenlerin, tehlikeden korunmayanların
6
âkıbetleri vahim olduğunu haber verip sakındırasın diye {ﻣﺎ
ً  }ﻗَ ْﻮbir kavmi
1
2
3
4
5
6

H ve F -“”ﻳﺸﻬﺪ.
B +“”اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﺣﻴﻢ.
H ve F: “vahiy”.
B -“”اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﺣﻴﻢ.
“Allah yazdı: Celâlim hakkı için, her hâlde Ben yenerim, Ben ve Resullerim…”
B: “kavm”.
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ki {}ﻣٓﺎ اُ ْﻧ ِﺬ َر ٰاﺑَٓﺎ ُؤ ۬ ُﻫ ْﻢ
َ babaları inzar edilmedi A pek uzak dedelerine değilse
de yakın babalarına nezîr, yani Allah korkusunu anlatacak peygamber
gönderilmedi {ﻮن
َ ُ }ﻓَ ُﻬ ْﻢ ﻏَﺎﻓِﻠde onlar, o kavim, gāfillerdir A doğru yolun
ne olduğundan, âkıbetin nereye varacağından haberleri yok. Sûre-i
ِ
Kasas’ta اﻻُو۫ﻟٰﻰ
ْ ون
َ ﺎب ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﻣٓﺎ اَ ْﻫﻠَ ْﻜﻨَﺎ ا ْﻟ ُﻘ ُﺮ
َ [ َوﻟَﻘَ ْﺪ ٰاﺗ َ ْﻴﻨَﺎ ُﻣ28/43] âyetinde
َ َﻮﺳﻰ ا ْﻟﻜﺘ
beyan olunduğu üzere Mûsâ’ya Tevrat, kurûn-ı ûlânın ihlâkinden sonra
verilmişti ve o vakitten bi‘set-i Muhammediyeye1 kadar geçen kurûn-ı
vustâ zarfında Benî İsrâil’e birçok peygamberler gönderilmiş olduğu
hâlde Araplara doğrudan doğruya bir peygamber gönderilmemiş
olduğundan büsbütün gaflet ve fetret içinde idiler. Bu suretle rahmet-i
ilâhiye Kur’ân’ın Arabî olmasını ve Hâtemü’l-enbiyâ’nın Arabdan
gelmesini iktizâ etmiş idi. Gerçi Kur’ân’ın inzârı Araba mahsus değil ve
ِ َﻳَٓﺎ اَ ْﻫ َﻞ ا ْﻟ ِﻜﺘ
Resûlullah اﻟﺮ ُﺳ ِﻞ اَ ْن ﺗ َ ُﻘﻮﻟُﻮﺍ
ُّ ﺎب ﻗَ ْﺪ َﺟٓﺎءَﻛُ ْﻢ َر ُﺳﻮﻟُﻨَﺎ ﻳُﺒَ ّ ِﻴ ُﻦ ﻟَﻜُ ْﻢ َﻋﻠٰﻰ ﻓَ ْﺘ َﺮ ٍ ِﻣ َﻦ
ِ
ﻳﺮ
ٌ ﻴﺮ َوﻧ َ ۪ﺬ
ٌ [ َﻣﺎ َﺟٓﺎءَﻧَﺎ ﻣ ْﻦ ﺑ َ ۪ﺸﻴﺮٍ َو َﻻ ﻧ َ ۪ﺬﻳ ۘﺮٍ ﻓَ َﻘ ْﺪ َﺟٓﺎءَﻛُ ْﻢ ﺑ َ ۪ﺸel-Mâide 5/19] buyurulduğu
ِ َّ َو َﻣٓﺎ اَ ْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ َك اِ َّﻻ ﻛَٓﺎﻓَّﺔ ً ﻟِﻠﻨ
üzere hem bütün ehl-i kitâba dahi mürsel, hem de ﺎس
ﻳﺮﺍ
ً ﻴﺮﺍ َوﻧ َ ۪ﺬ
ً [ ﺑ َ ۪ﺸSebe’ 34/28] mantûkunca kâffeten insanları davete me’mur
bir beşîr ü nezîr ise de, bu davet ve inzar evvelemirde ۪ﻴﻦ
ْ ﻚ
َ َ ﻴﺮﺗ
َ اﻻ َ ْﻗ َﺮﺑ
َ َوﺍ َ ْﻧ ِﺬ ْر َﻋ ۪ﺸ
[eş-Şu arâ 26/214] müeddâsınca en yakınından, َو َﻣٓﺎ اَ ْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ َر ُﺳﻮ ٍل اِ َّﻻ
[ ﺑِﻠِ َﺴﺎ ِن ﻗَ ْﻮ ِﻣ ۪ﻪ ﻟ ِ ُﻴﺒَ ّ ِﻴ َﻦ ﻟ َُﻬ ْﻢİbrâhim 14/4] misdâkınca da Arabdan başlayacaktı,
çünkü bunlar bütün bütün gāfil idiler. { }ﻟَﻘَ ْﺪ َﺣ َّﻖ ا ْﻟﻘَ ْﻮ ُل َﻋﻠٰٓﻰ اَכْﺜَﺮِﻫِ ْﻢCelâlim
hakkı için daha çoklarına karşı söz, hak oldu A ’ﻟَﻘَ ْﺪde  ﻻمkaseme cevaptır.
 واﷲ ﻟﻘﺪtakdîrinde Allah teâlâ’nın nâm-ı celâline [4009] bir yemini iş‘âr eder.
ِ َّ َﻻ َْﻣﻠَٔـَ َّﻦ َﺟﻬَﻨ َّ َﻢ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ ِﺠﻨَّﺔِ َوﺍﻟﻨ
Müfessirlerin ekserîsi burada “kavil”den murad ﺎس
[ اَ ْﺟﻤَ ۪ﻌﻴﻦHûd 11/119; es-Secde 32/13] kelimesi olduğunu söylemişlerdir.
ِ
Nitekim ﻮن
َ ِ ّﺖ َرﺑ
َ ﻚ َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨ
ْ َّﻳﻦ َﺣﻘ
ُ ﺖ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ﻛَﻠِ َﻤ
َ [ ا َّن اﻟ َّ ۪ﺬYûnus 10/96] âyetinde de
böyledir. Yani bu kavl-i celîl mûcebince aleyhlerinde azab ile hüküm vâcib
oldu. Ancak buna şöyle bir sual vârid olur: ﻚ ا ْﻟ ُﻘ ٰﺮى
ُ َ ﻚ اَ ْن ﻟ َْﻢ ﻳ
َ ِ ٰذﻟ
َ ِﻚ ُﻣ ْﻬﻠ
َ ُّﻜ ْﻦ َرﺑ
2
3
ﻮن
َ َﺣ ّٰﺘﻰ ﻧ َ ْﺒﻌ
ً ﺚ رَ ُﺳ
َ ُ[ ﺑِﻈ ُ ْﻠ ٍﻢ َوﺍ َ ْﻫﻠُﻬَﺎ ﻏَﺎﻓِﻠel-En âm 6/131], ﻮﻻ
َ ۪ﻴﻦ
َ [ َو َﻣﺎ ﻛُﻨَّﺎ ُﻣﻌَ ّ ِﺬﺑel-İsrâ
17/15] buyurulmuş iken, burada ﻮن
َ ُ ﻓَ ُﻬ ْﻢ ﻏَﺎﻓِﻠdiye gafletle tavsif olunan bir
1
2
3

B: “Muhammediye”.
ِ ِ ”وﻣﺎ َﻛﺎ َن رﺑﱡ.
H, F, M ve B: “ﻚ اﻟْ ُﻘ ٰﺮى ﺑِﻈُْﻠ ٍﻢ َواَ ْﻫﻠُ َﻬﺎ َﻏﺎﻓِﻠُﻮ َن
َ ﻚ ﻟﻴـُْﻬﻠ
َ َ
ََ
H ve F: “”ﻟﻨﺎ.
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kavim aleyhine kelime-i azab nasıl hak olur? Cevap olarak bunlara o kavlin
hak olması peygamber gönderilmeden evvel değil, gönderildikten sonra
Ebû Cehil gibi inat edip kabul etmeyenlere aittir deniliyor. Lâkin bu itibar
ile doğru olsa da sonradan çoklarının imana gelmiş olmalarına nazaran
bunlara imana gelmez bir ekseriyet denilemeyeceği gibi, Peygamber’in
bi‘setini müte‘âkib ekseriyetin bu suretle hemen mahkûmiyeti dahi َﻣٓﺎ
ﻮن
ُ ٓ َ  اُ ْﻧ ِﺬرَ ٰاﺑmazeretiyle nazmın gelişine de mülâyim düşmüyor.
َ ُﺎؤ ۬ ُﻫ ْﻢ ﻓَ ُﻬ ْﻢ ﻏَﺎﻓِﻠ
O hâlde bu ekser o kavmin içinden ziyade dışında olmak gerektir. Zira
nahivde mâlumdur ki ism-i tafdîlin izâfetle isti‘mâlinde iki vecih vardır.
Birisinde muzâf-ı ileyhten cüz olması şart olur: “Yûsufu ahsenü’n-nâsi”
gibi. Diğerinde ise ziyâde-i mutlaka kasdolunmakla muzâf-ı ileyhten hâriç
olabilir. “Yûsufu ahsenü ihvetihi” gibi ki işte burada  اَכْﺜَﺮِﻫِ ْﻢbu mâna ile
mülâhaza edildiği takdirde bu ekseriyet o gāfillerin hâricinde bulunan ve
babaları inzar edilmiş olan azgınlara masruf olacağından sual vârid olmaz.
Yani sade o gāfillerin içinden çoklarına değil, onların daha çoklarına,
babalarına peygamber1 gönderilmiş olduğu hâlde doğru yoldan ayrılmış
olan pek çok kavimlere söz hak olmuştur {ﻮن
َ  }ﻓَ ُﻬ ْﻢ َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨda onlar imana
gelmezler. A Onun için inzâra2 onlardan başlamak hikmete muvâfık olmaz
{ }اِﻧَّﺎ َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ ۪ﻓ ٓﻲ اَ ْﻋﻨَﺎﻗِﻬِ ْﻢ اَ ْﻏ َﻼ ًﻻçünkü Biz onların boyunlarında birtakım bağlar,
kelepçeler yapmışızdır.
“Ağlâl” “gayn”ın zammıyla “gull”ün cem‘idir. [4010] Bahr’da der ki
“gull” unf, tazyik, ta‘zîb, esaret mânasıyla boynu ihâta eden ve boyun3 ile
beraber iki veya bir eli de bağlayandır.4 Râgıb da şöyle der: A‘zâyı ortasına
alan bağdır.5 Bazıları da ta‘zîb ve teşdid için eli boyuna bağlayan bağdır
diye ifade etmişlerdir. Kāmûs mütercimi de mahbus ve mecnun boynuna
1
2
3
4
5

B: “peygamberler”.
B -“inzâra”.
B: “boyunu”.
Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, IX, 50:
. وﻣﻊ اﻟﻌﻨﻖ اﻟﻴﺪان أو اﻟﻴﺪ اﻟﻮاﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ،واﻟﻐُ ّﻞ ﻣﺎ أﺣﺎط ﺑﺎﻟﻌﻨﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻌﻨﻴﻒ واﻟﺘﻀﻴﻴﻖ واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻷﺳﺮ
Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, s. 610:
ﳐﺘﺺ ﲟﺎ ﻳﻘﻴّﺪ
ّ  واﻧـْﻐَ ﱠﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ، اﻟﻐﻴﻞ: وﻗﺪ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ،اﻟﺸﺠﺮ
ّ  اﻟﻐَﻠَ ُﻞ ﻟﻠﻤﺎء اﳉﺎري ﺑﲔ: وﻣﻨﻪ،وﺗﻮﺳﻄﻪ
ّ ﺗﺪرع اﻟﺸﻲء
ّ  ﻓَﺎﻟْﻐُ ﱡﻞ، دﺧﻞ ﻓﻴﻪ:اﻟﺸﺠﺮ
ّ :اﻟﻐَﻠَ ُﻞ أﺻﻠﻪ
. ﻗﻴّﺪ ﺑﻪ: وﻏُ ﱠﻞ ﻓﻼن، وﲨﻌﻪ أَ ْﻏ َﻼ ٌل،ﺑﻪ ﻓﻴﺠﻌﻞ اﻷﻋﻀﺎء وﺳﻄﻪ
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geçirdikleri demir toka ve lâleye denilir diye anlatmıştır.1 Demek ki
“gull” kelepçe2 ve lâle makūlesi demir bağlardır. Ebû Hayyân Bahr’da
diyor ki zâhir olan işbu  اِﻧَّﺎ َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ ۪ﻓ ٓﻲ اَ ْﻋﻨَﺎﻗِﻬِ ْﻢ اَ ْﻏ َﻼ ًﻻâyeti istiare değil, hakikat
olmaktır. İman etmeyeceklerini haber verince âhiretteki hâllerinden
de3 bir şey haber verilmiş demektir. Bununla beraber cumhur bunun
bir istiare olduğunu söylemişlerdir4 ki hidâyetlerine mâni‘ olan enfüsî
ve ictimâ‘î itiyad5 ve şerâitin [ َوﻛُ َّﻞ اِ ْﻧ َﺴﺎ ٍن اَ ْﻟﺰَ ْﻣﻨَﺎهُ ﻃَٓﺎﺋِﺮَهُ ۪ﻓﻲ ُﻋﻨُ ِﻘ ۪ﻪel-İsrâ 17/13]
misdâkınca bir cezâ-yı mükteseb hâlinde tab‘ u ilzâmını tasvirdir.
Çünkü tomruk ve kelepçe gibi bağlar cezâ ve ukūbet âlâtından olmak
itibariyle cebrî olan fıtriyyâtı değil, iktisab ile istihkāka terettüb eden
cezâî bir ilzam ifade eder. İlk nazarda asrî medeniyetin boyun bağlarını
ihtar eder gibi görünen bu “ağlâl” hem ferdin kābiliyyet-i fıtriyesini
yanlış hedeflere sevkeden bir cemiyet sultasının fena tazyiklerini; hem
de bâtıl itikadlar, çirkin itiyadlar, kötü huylar, taklid, taassub, hevâ gibi
küfr ü masiyeti hoşlandırıp imandan kaçındıran fena melekelere ve
keyfiyetlere nefislerin alıştırıla alıştırıla değişmez hâle getirilmiş olmasını
temsildir. Evet, o kelepçeler اﻪﻠﻟُ َﻋﻠٰﻰ ُﻗﻠُﻮﺑِﻬِ ْﻢ
ّٰ [ َﺧﺘَ َﻢel-Bakara 2/7] mazmûnu
üzere çıkmaz bir surette boyunlarına geçirilmiş { }ﻓَﻬِ َﻲonlar A o demir
çemberler, enli, dik yakalıklar hâlinde {اﻻ َ ْذﻗَﺎ ِن
ْ  }اِﻟ َﻰçenelere6 dayanmıştır.
{ﻮن
َ  }ﻓَ ُﻬ ْﻢ ُﻣ ْﻘ َﻤ ُﺤBurunları yukarı, gözleri aşağı somurtmuş kalmışlardır. A
Hakkı görmek için etraflarına bakmazlar ve bakamazlar [4011] }و َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
۪
ِ
{ﺪا
ﺳ
ﻢ
ﻬ
ﻔ
ﻠ
ﺧ
ﻦ
ﻣ
و
ﺪا
ﺳ
ﻢ
ﻬ
ﻳ
ﺪ
ﻳ
ا
ﻦ
ﻴ
ﺑ
ﻦ
ﻣ
hem
önlerinden
bir
sed
ve
arkalarından
ًّ َ ْ ْ َ ْ َ ًّ َ ْ ْ َ ْ َ ْ
bir sed çekmişizdir. {ﺎﻫ ْﻢ
ُ َ }ﻓَﺎ َ ْﻏ َﺸ ْﻴﻨKendilerini sarmışızdır da }ﻓَ ُﻬ ْﻢ
ِ
{ون
َ  َﻻ ﻳُ ْﺒﺼ ُﺮartık baksalar da görmezler. A Onun için {ﺍء َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ
َ onlara
ٌ ٓ }و َﺳ َﻮ
7
ِ
karşı müsâvîdir de { }ءَاَ ْﻧ َﺬ ْرﺗ َ ُﻬ ْﻢ اَ ْم ﻟ َْﻢ ﺗُ ْﻨﺬ ْر ُﻫ ْﻢha inzar etmişsin kendilerini
1
2
3
4

5
6
7

Âsım Efendi, Kāmûs Tercemesi, IV, 11.
B: “kelepçek ve”.
B -“de”.
Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, IX, 49:
 أﺧﱪ ﻋﻦ ﺷﻲء ﻣﻦ أﺣﻮاﳍﻢ ﰲ اﻵﺧﺮة إذا، ﳌﺎ أﺧﱪ ﺗﻌﺎﱃ أ ﻢ ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮن. »إﻧﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﰲ أﻋﻨﺎﻗﻬﻢ أﻏﻼﻻ« اﻵﻳﺔ ﻫﻮ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻻ اﺳﺘﻌﺎرة:واﻟﻈﺎﻫﺮ أن ﻗﻮﻟﻪ
. ذﻟﻚ اﺳﺘﻌﺎرة: وﻗﺎل اﳉﻤﻬﻮر...دﺧﻠﻮا اﻟﻨﺎر
B: “itiya”.
B: “çenelerine”.
H ve F -“de”.
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َ imana gelmezler. {ِ }اِﻧ َّ َﻤﺎ ﺗُ ْﻨ ِﺬ ُر َﻣﻦAncak o kimseyi
ha etmemişsin {ﻮن
َ }ﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨ
inzar edersin, yani ekseriyet öyle olmakla beraber1 sen yine umûmunu
da inzar edeceksin, çünkü inzarının o kimselere fâidesi2 olur, o kimseleri
sakındırır korundurursun ki {َ }اﺗَّﺒَﻊَ اﻟ ّ ِﺬ ْﻛﺮzikri tâkip etmekte A kitabı,
Kur’ân’ı cidden düşünerek vird etmekte, nasihat dinlemekte }و َﺧ ِﺸ َﻲ
َ
ِ  اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ َﻦ ﺑِﺎ ْﻟﻐَ ْﻴve Rahmân’a gaybda haşyet beslemektedir. A Yani âhirette
{ﺐ
olacağı gibi henüz huzûruna varmış olmayıp gıyâbında bulunduğu
hâlde O’nun celâl ü azametini sayarak ikābından korkar, Rahmân’dır
ِ
diye rahmetine mağrur olmaz.  َوﺍ َ َّن َﻋ َﺬاﺑ۪ﻲ ُﻫ َﻮ.ﻴﻢ
ُ ﻮر اﻟﺮَّ ۪ﺣ
ُ ﻧ َ ّ ِﺒ ْﺊ ﻋﺒَ ۪ﺎد ٓي اَ ۪ﻧّ ٓﻲ اَﻧَﺎ ا ْﻟﻐَ ُﻔ
ﻴﻢ
ْ اب
ُ اﻻ َ ۪ﻟ
ُ [ ا ْﻟﻌَ َﺬel-Hicr 15/49] buyurduğunu hesab eder, emirlerini tutar.
Yahut kendi gaybında içinden yani yalnız3 zâhiri değil, Allah’tan başka
kimsenin vâkıf olamayacağı kalbinin iç yüzünden haşyet duyar. Hangi
kavimden olursa olsun { }ﻓَﺒَ ِّﺸ ْﺮ ُه ﺑ ِ َﻤ ْﻐ ِﻔ َﺮ ٍ َوﺍ َ ْﺟﺮٍ ﻛَ ۪ﺮ ﻢişte onu hem bir mağfiret
hem de bir ecr-i kerîm ile tebşir et. A “Mağfiret” ve “ecr”deki tenvinler
tefhıym içindir. Yani hiçbir günah bırakmayıp örten geniş, ehemmiyetli
bir mağfiret ve hiçbir minnet4 ve eksikliği olmayan şanlı, şerefli güzel bir
ecir ile müjdele: Demek ki risalet yalnız inzar için değil, hem de böyle
büyük müjde ile tebşir hikmeti içindir. Bu inzar ve tebşîrin asıl sırr u
hikmeti ise şudur: [4012] { }اِﻧَّﺎ ﻧ َ ْﺤ ُﻦHakikat Biz, Biziz A mâlumdur ki
Allah teâlâ’nın “Biz” buyurması azamet içindir, yani azamet şânımız olan
Biz izzet ve kudreti mâlum olan Allahız, yahut Biz başka değil yalnız Biz5
{ }ﻧُﻲـﺤِْ ا ْﻟ َﻤ ْﻮ ٰﺗﻰölüleri diriltiriz {ﺐ َﻣﺎ ﻗَﺪَّ ُﻣﻮﺍ
َ ve takdim ettikleri şeyleri A
ُ }وﻧ َ ْﻜ ُﺘ
hayatlarında yaptıkları iyi ve kötü bütün amelleri {ﺎر ُﻫ ْﻢ
َ َ }و ٰﺍﺛ
َ ve eserlerini
A yani geriye bıraktıkları nâfi‘ veya muzır eserlerini, gerek okuttukları
ilimler, yazdıkları kitaplar, yaptıkları vakıflar, medreseler, mescidler,
mektebler, yollar, çeşmeler, köprüler, hastahaneler, türlü imaretler gibi
hayr ü hasenât müesseselerini ve gerek zulm ü udvân kanunlarını tesis
1
2
3
4
5

B -“beraber”.
B: “faide”.
B -“yalnız”.
B: “mihnet”.
H ve F -“yalnız Biz”.
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ve fısk u isyan numûneleri tertib eden fesad ocakları gibi şer ve seyyiât-ı
menhûselerini ve hatta bütün izlerini ve gölgelerini yazarız, namlarına
ِْ ﺎت
hesaplarına geçiririz. Bir hadîs-i sahîhde vârid olmuştur ki اﻹﻧْ َﺴﺎ ُن
َ إِ َذا َﻣ
ِ وﻋ ْﻠ ٍﻢ ﻳـْﻨﺘـ َﻔﻊ ﺑِِﻪ ووﻟَ ٍﺪ
ٍ “ اﻧـ َﻘﻄَﻊ ﻋﻤﻠُﻪ إِﱠﻻ ِﻣﻦ ﺛََﻼinsan2 öldüğü
ِ ، ﺻ َﺪﻗٍَﺔ ﺟﺎ ِرﻳ ٍﺔ1:ث
ُﺻﺎﻟ ٍﺢ ﻳَ ْﺪﻋُﻮ ﻟَﻪ
ُ ََ َ ْ
َ َ ُ َُ
َ َ َ
ْ
vakit ameli munkatı‘ olur, şu üçten başka: Sadaka-i câriye, intifâ‘ olunur
ilim, ona dua eden sâlih evlad.”3 Demek ki bu hadîs-i şerîf kalacak hayırlı
eserlerin aksâmını beyan etmiştir. Âyet bunların zıddı olan kötü eserlerin
de yazılacağını beyan ediyor {ﺎه ۪ﻓ ٓﻲ اِ َﻣﺎ ٍم ُﻣﺒ۪ ﻴ ٍﻦ
َ ve zaten her
ُ َ}وﻛُ َّﻞ َﺷ ْﻲ ٍء اَ ْﺣ َﺼ ْﻴﻨ
şeyi önce açık bir kütükte, bir ana kitabda, yani Levh-i Mahfûz’da
ihsâ etmişizdir. A Yani her şey, vukū‘undan evvel ilm-i ilâhîde mâlum
olup Levh-i Mahfûz’da bütün sayısıyla zabtedilmiş olmakla beraber
vukū‘undan sonra da bütün izleri ve gölgeleriyle4 yazılır ve insanlar bu
suretle yaptıklarından mes’ul edilir. Böyle inzar ve tebşir et.

﴾ اِ ْذ اَ ْر َﺳ ْﻠـﻨَ ٓﺎ اِﻟ َْﻴﻬِ ُﻢ ا ْﺛﻨَ ْﻴ ِﻦ١٣﴿ ۚ ﻮن
َ ُﺎب ا ْﻟ َﻘ ْﺮ َﺔِ ۢ اِ ْذ َﺟٓﺎءَ َﻫﺎ ا ْﻟ ُﻤ ْﺮ َﺳﻠ
ْ َو
َ ب ﻟ َُﻬ ْﻢ َﻣﺜَ ًﻼ اَ ْﺻ َﺤ
ْ ِﺍﺿﺮ

ٍ ِ ﻮﻫﻤَﺎ ﻓَﻌَﺰَّ ْزﻧَﺎ ﺑِﺜَﺎﻟ
ۙ ﴾ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ َﻣٓﺎ اَ ْﻧﺘُ ْﻢ اِ َّﻻ ﺑ َ َﺸ ٌﺮ ِﻣ ْﺜﻠُﻨَﺎ١٤﴿ ﻮن
َ ُﺚ ﻓَﻘَﺎﻟُٓﻮﺍ اِﻧَّٓﺎ اِﻟ َْﻴﻜُ ْﻢ ُﻣ ْﺮ َﺳﻠ
ُ ُﻓَﻜَﺬَّﺑ

ِ
﴾ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ َرﺑُّﻨَﺎ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻢ اِﻧَّٓﺎ اِﻟ َْﻴﻜُ ْﻢ١٥﴿ ﻮن
َ َُو َﻣٓﺎ اَ ْﻧ َﺰ َل اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ُﻦ ﻣ ْﻦ َﺷ ْﻲ ٍء ۙ اِ ْن اَ ْﻧ ُﺘ ْﻢ اِ َّﻻ ﺗ َ ْﻜ ِﺬﺑ
ِ
﴾ ﻗَﺎﻟُٓﻮﺍ اِﻧَّﺎ ﺗَﻄ َﻴ َّ ْﺮﻧَﺎ ﺑِﻜُ ْﻢ ۚ ﻟ َِﺌ ْﻦ ﻟ َْﻢ١٧﴿ ﻴﻦ
َ ُﻟ َُﻤ ْﺮ َﺳﻠ
ُ ۪﴾ َو َﻣﺎ َﻋﻠ َ ْﻴﻨَ ٓﺎ ا َّﻻ ا ْﻟﺒَ َﻼغُ ا ْﻟ ُﻤﺒ١٦﴿ ﻮن
ِ
ۜ ﴾ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﻃَٓﺎﺋ ِ ُﺮﻛُ ْﻢ َﻣﻌَﻜُ ْﻢ ۜ اَﺋ ِ ْﻦ ذُכّ ِْﺮﺗُ ْﻢ١٨﴿ ﻴﻢ
ٌ اب اَ ۪ﻟ
ٌ ﺗ َ ْﻨﺘَ ُﻬﻮﺍ ﻟ َﻨَ ْﺮ ُﺟ َﻤﻨَّﻜُ ْﻢ َوﻟ َﻴَ َﻤ َّﺴﻨَّﻜُ ْﻢ ﻣﻨَّﺎ َﻋ َﺬ
﴾ َو َﺟٓﺎءَ ِﻣ ْﻦ اَ ْﻗ َﺼﺎ ا ْﻟﻤَ ۪ﺪﻳﻨَﺔِ رَ ُﺟ ٌﻞ ﻳ َ ْﺴ ٰﻌﻰ ﻗَﺎ َل ﻳَﺎ ﻗَ ْﻮ ِم اﺗ َّ ِﺒ ُﻌﻮﺍ١٩﴿ ﻮن
َ ُﺑ َ ْﻞ اَ ْﻧﺘُ ْﻢ ﻗَ ْﻮمٌ ُﻣ ْﺴﺮِﻓ
ِ
﴾ َو َﻣﺎ ﻟ ِ َﻲ َ ٓﻻ اَ ْﻋ ُﺒ ُﺪ اﻟ َّ ۪ﺬي٢١﴿ ون
َ ﺮﺍ َو ُﻫ ْﻢ ُﻣ ْﻬﺘَ ُﺪ
ً ﴾ اﺗ َّ ِﺒ ُﻌﻮﺍ َﻣ ْﻦ َﻻ ﻳ َ ْﺴٔـَﻠُﻜُ ْﻢ اَ ْﺟ٢٠﴿ ۙ ﻴﻦ
َ ا ْﻟ ُﻤ ْﺮ َﺳ ۪ﻠ
ِ
ِ ﴾ ءَاَﺗ َّ ِﺨ ُﺬ ِﻣ ْﻦ دُوﻧ ِ ۪ﻪ ٓ ٰاﻟِﻬَﺔ ً اِ ْن ﻳُﺮِ ْد ِن اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑ٢٢﴿ ﻮن
ﻀﺮٍ َﻻ ﺗُ ْﻐ ِﻦ َﻋ ۪ ّﻨﻲ
َ ﻓَﻄ َﺮَ ۪ﻧﻲ َوﺍﻟ َْﻴﻪِ ﺗُ ْﺮ َﺟ ُﻌ
ّ ُ ُ ٰ ْ َّ
ِ
ﺖ ﺑ ِ َﺮﺑِّﻜُ ْﻢ
َ ﴾ اِ ۪ﻧّ ٓﻲ اِ ًذا ﻟ َ۪ﻔﻲ٢٣﴿ ﺎﻋ ُﺘ ُﻬ ْﻢ َﺷ ْﻴ ًٔـﺎ َو َﻻ ﻳُ ْﻨ ِﻘ ُﺬو ِ ۚن
ُ ﴾ ا ۪ﻧّ ٓﻲ ٰا َﻣ ْﻨ٢٤﴿ ﺿ َﻼ ٍل ُﻣﺒ۪ ﻴ ٍﻦ
َ َﺷ َﻔ
1
2
3

4

ٍ ”إِ َذا ﻣﺎت اﺑﻦ آدم اﻧـ َﻘﻄَﻊ ﻋﻤﻠُﻪ إِﱠﻻ ﰲ ﺛََﻼ.
M ve F: “ث
َ َ
ُ ََ َ ْ
H ve F: “Âdemoğlu”.
Müslim, Vasıyyet, 14; Ebû Dâvûd, Vasâyâ, 14:
 أو وﻟﺪ ﺻﺎﱀ، أو ﻋﻠﻢ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ، إﻻ ﻣﻦ ﺻﺪﻗﺔ ﺟﺎرﻳﺔ: إذا ﻣﺎت اﻹﻧﺴﺎن اﻧﻘﻄﻊ ﻋﻨﻪ ﻋﻤﻠﻪ إﻻ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ:ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
.ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻪ
B: “gölgeleri”.
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﴾ ﺑ ِ َﻤﺎ ﻏَ َﻔ َﺮ ۪ﻟﻲ َرﺑّ۪ﻲ٢٦﴿ ۙ ﻮن
َ َاد ُﺧ ِﻞ ا ْﻟ َﺠﻨَّﺔ َ ۜ ﻗ
َ ﺖ ﻗَ ْﻮ ۪ﻣﻲ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ
َ ﺎل ﻳَﺎ ﻟ َْﻴ
ْ ﴾ ۪ﻗﻴ َﻞ٢٥﴿ ﺎﺳ َﻤ ُﻌﻮ ِ ۜن
ْ َﻓ
ِ
ِ ٓ ﴾ َو َﻣٓﺎ اَ ْﻧ َﺰ ْﻟﻨَﺎ َﻋﻠٰﻰ ﻗَﻮ ِﻣ ۪ﻪ ِﻣﻦ ﺑَﻌ ِﺪ ۪ه ِﻣﻦ ﺟ ْﻨ ٍﺪ ِﻣ َﻦ اﻟﺴ َﻤ٢٧﴿ ﻴﻦ
ﺎء َو َﻣﺎ
َ َو َﺟﻌَﻠ َ ۪ﻨﻲ ﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﻜ َﺮ ۪ﻣ
ْ ْ
ْ
ُ ْ
َّ
ِ ﺍﺣ َﺪةً ﻓَﺎِذَا ﻫﻢ َﺧ
ِ
ِ ﺖ اِ َّﻻ ﺻﻴ َﺤﺔ ً َو
﴾ ﻳَﺎ َﺣ ْﺴ َﺮ ً َﻋﻠَﻰ٢٩﴿ ون
َ ﺎﻣ ُﺪ
ُْ
ْ َ ﴾ ا ْن ﻛَﺎﻧ٢٨﴿ ﻴﻦ
َ ُﻛﻨَّﺎ ُﻣ ْﻨﺰِ ۪ﻟ
ْ َ

ِ َا ْﻟﻌِﺒ
﴾ اَﻟ َْﻢ ﻳ َ َﺮ ْوﺍ ﻛَ ْﻢ اَ ْﻫﻠَ ْﻜﻨَﺎ ﻗَ ْﺒﻠ َ ُﻬ ْﻢ ِﻣ َﻦ٣٠﴿ ﺎد ۚ َﻣﺎ ﻳ َ ْﺄﺗ۪ﻴ ِﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َر ُﺳﻮ ٍل اِ َّﻻ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﺑ ِ ۪ﻪ ﻳ َ ْﺴﺘَ ْﻬﺰِ ُؤ۫ َن
ِ
﴾٣٢﴿ ۟ ون
َ ﻀ ُﺮ
َ ﻴﻊ ﻟ َ َﺪ ْﻳﻨَﺎ ُﻣ ْﺤ
َ ا ْﻟ ُﻘ ُﺮو ِن اَﻧ َّ ُﻬ ْﻢ اِﻟ َْﻴﻬِ ْﻢ َﻻ ﻳ َ ْﺮ ِﺟ ُﻌ
ٌ ﴾ َوﺍ ْن ُﻛ ٌّﻞ ﻟ َﻤَّﺎ َﺟ ۪ﻤ٣١﴿ ﻮن
Meâl-i Şerîfi
Ve onlara, o karye sâhiplerini temsil getir; o dem ki ona o gönderilen
resuller varmıştı (13). O sıra ki onlara o1 ikiyi göndermiştik, bunları
tekzib ettiler, Biz de bir üçüncü ile izzet (ve kuvvet) verdik de varıp
dediler: “Haberiniz olsun biz sizlere gönderilmiş resulleriz” (14). “Siz”
dediler, “bizim gibi bir beşerden başka bir şey değilsiniz, hem Rahmân
hiçbir şey indirmedi, siz sırf yalan söylüyorsunuz” (15). Dediler:
“Rabbimiz bilir, inanın biz gerçek size gönderilmiş resulleriz (16).
Açık bir tebliğden ötesi ise bizim üstümüze değil” (17). “Doğrusu”
dediler, “biz sizinle teşe’’üm ettik, yemin ederiz ki vazgeçmezseniz
sizi hiç tınmadan recmederiz ve her hâlde size bizden pek acıklı bir
azab dokunur” (18). Dediler: “Sizin şûm kuşunuz beraberinizde ya...
Nasihat edilirseniz öyle mi? Doğrusu siz israfı âdet etmiş bir [4015]
kavimsiniz” (19). O esnada şehrin tâ ucundan bir er koşarak geldi, “ey
hemşehrilerim” dedi, “uyun o gönderilen resullere (20). Uyun sizden bir
ecir istemeyen o zatlara ki onlar hidâyete ermişlerdir (21). Hem neyime
kulluk etmeyeyim ben, o beni yaratana? Hep de döndürülüp O’na
götürüleceksiniz (22). Hiç ben O’ndan başka mâbudlar mı tutarım?
Eğer O Rahmân bana bir keder irade buyurursa onların şefaati benden
yana hiçbir şeye yaramaz ve beni kurtaramazlar (23). Şüphesiz ben o
vakit açık bir dalâl içindeyim (24). Haberiniz olsun ki ben Rabbinize
iman getirdim, gelin dinleyin beni” (25). Denildi ki: “Haydi gir cennete!”
1

H -“o”.
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“Ay” dedi, “nolurdu kavmim bilselerdi, (26) Rabbim bana ne mağfiret
buyurdu, Beni ikram olunan kullarından kıldı” (27). Arkasından ise
kavminin üzerine semâdan bir ordu indirmedik, indirecek de değildik
(28). O yalnız bir sayha oldu, derhâl sönüverdiler (29). Ey!.. Ne hasret
o kullara ki kendilerine her gelen resul ile mutlaka istihzâ ediyorlardı
(30). Baksalar a kendilerinden evvel ne kadar karnlar helâk etmişiz,
onlar hiç onlara dönüp gelmiyorlar (31). Ancak hepsi toplanıp Bizim
katımıza ihzar edilmişlerdir (32).
{ِﺎب ا ْﻟﻘَ ْﺮ َﺔ
ْ }و
َ A Ketb-i âsâra ve asîl bir numûnede
َ ب ﻟ َﻬُ ْﻢ َﻣﺜَ ًﻼ اَ ْﺻ َﺤ
ْ ِﺍﺿﺮ
birçok şeyin ihsâsına bir misâl gibi olan bu mesel gerek üzerlerine
kavil hak olanları inzar ve gerek zikre ittibâ‘ edenleri tebşir sadedinde
Peygamber’e mev‘ud olan inkılâbâtın mühim bir misâlini vermektedir
ki buna bu itibarla “Yâsîn’in kalbi” denilse sezâdır. Yani Nasrâniyetin
karşısında müşrik Romalılar nasıl söndüyse İslâmiyetin karşısında da
ِ
öyle devletler sukūt edecek, اﻟﺪﻳ ِﻦ ﻛُﻠِّ ۪ﻪ
ّ ۪ َ [ ﻟﻴُ ْﻈﻬِﺮَهُ َﻋet-Tevbe 9/33] sırrı zâhir
olacaktır. Burada bu karye Antakya, mürselûn da Îsâ aleyhisselâm’ın
Havâriyyûnundan gönderilenler olduğu naklediliyor.1 O hâlde “ashâb-ı
karye” ashâb-ı memleket ve zikrolunan kavim Romalılar olduğu
ِ
ِ
anlaşılır. {ﻮﻫﻤَﺎ
ُ ُ }ا ْذ اَ ْر َﺳ ْﻠـﻨَ ٓﺎ اﻟ َْﻴﻬِ ُﻢ ا ْﺛﻨَ ْ ِ ﻓَﻜَﺬَّﺑA Bunun zâhiri, [4016] bunların
taraf-ı ilâhîden nübüvvet verilmiş resuller olduklarını iş‘âr eder. Ebû
Hayyân der ki: “ اَ ْﻧﺘُ ْﻢ اِ َّﻻ َ َ ٌﺮ ِﻣ ْﺜﻠُﻨَﺎ2 َﻣٓﺎdenilmiş olması da buna delâlet
eyler. Çünkü bu muhavere peygamberlere karşı olur. İbn Abbas’ın ve
Ka‘b’ın kavli de budur. Lâkin Katâde ve gayrıları demişlerdir ki bunlar
Havariyyûndan olup Îsâ aleyhisselâm3 ref‘i sırasında gönderdi4.”5 Bu
1

2
3
4
5

Taberî, Câmi u’l-beyân, XX, 500:
ٍ ِﻮﳘﺎ ﻓـﻌﱠﺰْزﻧَﺎ ﺑِﺜَﺎﻟ
ِ َْﺎب اﻟْ َﻘﺮﻳَِﺔ إِ ْذ َﺟﺎء َﻫﺎ اﻟْﻤﺮ َﺳﻠُﻮ َن إِ ْذ أ َْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ إِﻟَْﻴ ِﻬﻢ اﺛـْﻨـ
 ذُﻛﺮ ﻟﻨﺎ أن ﻋﻴﺴﻰ اﺑﻦ ﻣﺮﱘ ﺑﻌﺚ:ﺚ« ﻗﺎل
ْ »و
ْ ب َﳍُ ْﻢ َﻣﺜَﻼ أ
ْ اﺿ ِﺮ
ََ َُ ُﲔ ﻓَ َﻜ ﱠﺬﺑ
ْ َ َﺻ َﺤ
ُْ َ
َ ﻋﻦ ﻗﺘﺎدة
ُ
.« ﻓﻜﺬﺑﻮﳘﺎ ﻓﺄﻋﺰﳘﺎ ﺑﺜﺎﻟﺚ »ﻓـََﻘﺎﻟُﻮا إِﻧﱠﺎ إِﻟَْﻴ ُﻜ ْﻢ ُﻣ ْﺮ َﺳﻠُﻮ َن-ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﺮوم- رﺟﻠﲔ ﻣﻦ اﳊﻮارﻳﲔ إﱃ أﻧﻄﺎﻛﻴﺔ
H, F, M ve B: “”ان.
B: “aleyhisselâm’ın”.
B: “gönderildi”.
Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, IX, 53:
 وﻫﺬا، وﻫﺬﻩ اﶈﺎورة ﻻ ﺗﻜﻮن إﻻ ﻣﻊ ﻣﻦ أرﺳﻠﻪ اﷲ.« »ﻣﺎ أﻧﺘﻢ إﻻ ﺑﺸﺮ ﻣﺜﻠﻨﺎ: وﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﻬﻢ،اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ »أرﺳﻠﻨﺎ« أ ﻢ أﻧﺒﻴﺎء أرﺳﻠﻬﻢ اﷲ
. ﺑﻌﺜﻬﻢ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺣﲔ رﻓﻊ وﺻﻠﺐ اﻟﺬي أﻟﻘﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﺒﻪ، ﻣﻦ اﳊﻮارﻳﲔ: وﻗﺎل ﻗﺘﺎدة وﻏﲑﻫﻢ.ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس وﻛﻌﺐ
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surette  اَ ْر َﺳ ْﻠـﻨَﺎbuyurulması Hazret-i Îsâ tarafından gönderilmeleri de
Allah teâlâ’nın emriyle olduğundan dolayı olmuş oluyor. Bazıları bu
ٍ ِ  }ﻓَﻌَﺰَّ ْزﻧَﺎ ﺑِﺜَﺎﻟA bu üçüncüsünün
ikisinın Yuhanna ile Pavlus olduğunu {ﺚ
de Şem‘ûnu’s-Safâ olduğunu söylemişlerdir. Fakat beyânın asıl hedefi
temsil olduğu cihetle bunun bu suretle ifade buyurulması risâlet-i
Muhammediyenin şân-ı izzetini temsilde sarih denecek kadar bir
işaretle göstermek içindir. Yani ikinin bir üçüncü ile takviyesi Mûsâ ve
Îsâ aleyhimesselâm’ın ahîren risâlet-i Muhammediye ile ُِﻣ َﺼ ّ ِﺪ ًﻗﺎ ﻟ ِ َﻤﺎ ﺑ َ ْ َ ﻳ َ َﺪ ْﻳﻪ
[el-Bakara 2/97; Âl-i İmrân 3/3; el-Mâide 5/48] ta‘zîz ve takviyesini
temsil eyliyor. “Önce Mûsâ ve Îsâ’yı göndermiştik, bunları tekzib ettiler,
sonra da Muhammed aleyhisselâm ile bunlara izzet ve kuvvet verdik”
denilmiş gibi oluyor. Mürselûn o karyeye vardılar da1 }ﻓَ َﻘﺎﻟُٓﻮﺍ اِﻧَّٓﺎ اِﻟ َْﻴﻜُ ْﻢ
{ﻮن
َ ُ “ ُﻣ ْﺮ َﺳﻠhaberiniz olsun, biz sizlere gönderilmiş resulleriz” dediler. {}ﻗَﺎﻟُﻮﺍ
O karye sâhipleri -resullere karşı- şöyle dediler: { اَ ْﻧ ُﺘ ْﻢ اِ َّﻻ َ َ ٌﺮ ِﻣ ْﺜﻠُﻨَﺎ2}ﻣٓﺎ
َ Siz
bizim gibi bir beşerden başka bir şey değilsiniz A fazla ne meziyetiniz
olabilir ki öyle bir davada bulunuyorsunuz {}و َﻣٓﺎ اَ ْﻧ َﺰ َل اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ُﻦ ِﻣ ْﻦ َ ْ ٍء
َ ve
Rahmân hiçbir şey indirmemiştir A ne vahiy, ne risalet, ne kitap }اِ ْن اَ ْﻧﺘُ ْﻢ
{ﻮن
َ ُ اِ َّﻻ ﺗ َ ْﻜ ِﺬﺑsiz sırf yalan söylüyorsunuz A vahy ü risaleti, beşerî nübüvveti
[4017] esasından inkâr ettiler. Çünkü Romalılar müşrik putperest idiler,
bununla beraber Allah’ı inkâr etmemişlerdi. {3}و َﺟٓﺎءَ ِﻣ ْﻦ اَ ْﻗ َﺼﺎ ا ْﻟ َﻤ ۪ﺪﻳﻨَﺔِ َر ُﺟ ٌﻞ
َ
O esnada medînenin aksâsından bir er A bu er, bu kahraman fedâi, bu
büyük mücâhid, bu güzel vâiz, doğru cennete giden ve Allah teâlâ’nın
bilhassa ikramına mazhar olan bu sevgili şehid, Sâhib-i Yâsîn “Habîb-i
Neccar” diye mâruftur.
“Medine” şehir demektir. “Medinenin aksâsı” şehrin en ucu, ta öte
başı demek oluyor ki resullerin teblîgātı ve onlara karşı edilen muâmele
şehrin her tarafından işitilmiş, belâğ-ı mübîn yapılmış idi. Bu medine
1
2
3

H ve F -“da”.
H, F, M ve B: “”ان.
B +“”ﻳﺴﻌﻰ.
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de Antakya’dır diyorlar ve o zaman büyük ve geniş bir şehir olduğunu
söylüyorlar. Ma‘amâfîh “medinenin aksâsından” demek, o memleket
ricâlinin en ileri gelenlerinden bir zat mânasını da andırır. Resullere
sû’-i kasdedilmek üzere bulunduğunu haber alıp bu zat geldi {}ﻳ َ ْﺴ ٰﻌﻰ
koşuyordu A yani koşarak geldi, ehl-i imana numûne olmak, irşad etmek
için bütün cehdiyle çalışıyordu. Bakınız kısaca ne güzel nasihat etti:
{ِ“ }ﻗَﺎ َل ﻳَﺎ ﻗَ ْﻮمey benim kavmim: ey hemşehrilerim” dedi {ﻴﻦ
َ }اﺗ َّ ِﺒ ُﻌﻮﺍ ا ْﻟ ُﻤ ْﺮ َﺳ ۪ﻠ
“uyun o gönderilen resullere uyun, dedikleri yola gidin.” A Demek
evvelâ hemşehrilik şefkatini ileri sürerek nasihati takdim ve onların resul
olduklarını ihbar ile imanını izhar eyledi, esbâb-ı mûcibesini de şu tekid
َ sizden bir
ile îzah eyledi: { }اِﺗ َّ ِﺒ ُﻌﻮﺍ َﻣ ْﻦUyun o kimseye ki {ﺮﺍ
ً }ﻻ ﻳ َ ْﺴٔـَﻠُﻜُ ْﻢ اَ ْﺟ
ecir istemez A dünyevî bir garaz u ivaz talep etmez {ون
َ }و ُﻫ ْﻢ ُﻣ ْﻬﺘَ ُﺪ
َ kendileri
ise hidâyete ermiş, doğru yolu tutmuşlar. A Burada şöyle bir kıyâs-ı
mukassem, bir dilem vardır: Bir yolcunun bir rehbere uyması için iki
mâni‘ [4018] tasavvur olunabilir: Ya biçimsiz bir ücret istemesi yahut
ehliyetine emniyet edilememesi. Bunlar ise hem bir ücret istemiyorlar,
hem hidâyet sâhibi zatlar; o hâlde bunlar resul olmasalar bile doğru
ve hasbî olduklarından dolayı kendilerine1 ittibâ‘ etmemek için hiçbir
sebep yoktur. Hidâyetlerinin zuhûrunu beyan ile ‘adem-i mâni‘den
sonra muktezînin vücûdunu göstermek için de buyuruluyor ki: }و َﻣﺎ ﻟ ِ َﻲ َ ٓﻻ
َ
{ اَ ْﻋ ُﺒ ُﺪHem benim neyime ibadet ve kulluk etmeyeyim { }اﻟ َّ ۪ﺬي ﻓَﻄ ََﺮ ۪ﻧﻲo beni
yaratana A bu, muktezîye işaret ve bu söz irşadda telattuf için ibrâz-ı
şefkatle beliğ bir ta‘rîzdir. Yani o resuller bizi yaratana kulluk etmeye ve
yalnız O’nu mâbud tanıyıp O’na ibadet etmeye davet ediyorlar. Bunun
doğruluğu ise âşikârdır. Ben sizi kendim gibi düşünüyorum, ben beni
yaratana kulluk etmeyi borcum, vazifem bilirim, çünkü beni yaratmıştır.
O’na karşı bu vazifemi yapmamak için hiçbir özrüm ve mâni‘im yok.
O hâlde siz, o sizi yaratan Rabbinize neye ibadet etmeyesiniz? ِ}و ِﺍﻟ َْﻴﻪ
َ
{ﻮن
ﻌ
ﺟ
ﺮ
ﺗ
Hâlbuki
hep
döndürülüp
O’na
götürüleceksiniz
A
o
hâlde
O’na
َ َُ ُْ
kulluktan nasıl kaçınırsınız? {ً  }ءَاَﺗ َّ ِﺨ ُﺬ ِﻣ ْﻦ دُوﻧ ِ ۪ﻪ ٓ ٰاﻟِﻬَﺔHiç ben O’ndan başka
1

B -“doğru ve hasbî olduklarından dolayı kendilerine”.
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ilâhlar mı edinirim, başka mâbudlar mı tutarım? Çünkü }اِ ْن ﻳُﺮِ ْد ِن اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ُﻦ
ِ  ﺑeğer o Rahmân -rahmetiyle beni yaratmış olan Rahmân- ya beni bir
{ﻀﺮ
ُّ
َ onların, yani
durr ile, bir sıkıntı ile sıkmak isterse {ﺎﻋ ُﺘ ُﻬ ْﻢ َﺷ ْﻴ ًٔـﺎ
َ }ﻻ ﺗُ ْﻐ ِﻦ َﻋ ۪ ّﻨﻲ َﺷ َﻔ
O’ndan başka tapılanların benden yana şefaatleri hiçbir fâide vermez
ِ ِ
{}و َﻻ ﻳُ ْﻨ ِﻘ ُﺬو ِن
َ ve beni kurtaramazlar A hiçbiri mâbud olamazlar. }ا ۪ﻧّ ٓﻲ ا ًذا
1
{ﺿ َﻼ ٍل ُﻣﺒ۪ ﻴ ٍﻦ
َ  ﻟ َ۪ﻔﻲŞüphesiz ki o takdirde -beni yaratan Rahmân’dan başka
[4019] mâbudlar edindiğim surette- apaçık bir dalâl içindeyimdir.
ِ ِ ُ  }اِ ۪ﻧّ ٓﻲ ٰا َﻣ ْﻨA Bu güzel nutkun hâtimesi olan2 bu güzel
{ﺎﺳﻤَ ُﻌﻮ ِن
ْ َﺖ ﺑﺮَﺑّﻜُ ْﻢ ﻓ
hitâbede birkaç mâna vardır:
Evvelâ, mürselîne hitabdır; halkın öldürmek için hücûmu üzerine
onlara şöyle ikrar verip işhad etmiştir: Haberiniz olsun ey mürselîn, ben
sizin Rabbinize cidden iman ettim, şimdi beni duyun da şâhid olun.
Yarın âhirette O’nun huzûrunda şehadet edin.
İkincisi, yine kavmine hitabdır ki şöyle demek olur: Haberiniz olsun
ben O sizi yaratan Rabbinize şüphesiz iman ettim; ey kavmim gelin
dinleyin beni de o resullere uyun, siz de iman edin.
Üçüncüsü, istikbâlin insanları da dâhil olmak üzere duymak
kābiliyeti olan umûma hitab veya kasem olarak haberiniz olsun ben
iman getirdim, Rabbiniz aşkına bundan böyle dinleyin beni, benim
nutkumu, macera ve menâkıbımı ey duygusu olanlar! Bakınız netice ne
ِ
oldu: {َ اد ُﺧ ِﻞ ا ْﻟ َﺠﻨَّﺔ
ْ “ }ﻗﻴ َﻞGir cennete” denildi A yani şehid edildi, doğrudan
doğru cennete girmekle ikram olundu, ki Allah yolunda şehid olanlar
hep böyledir. Böyle denince ne dedi bilir misiniz? { }ﻗَﺎ َلDedi ki { }ﻳَﺎay!
A bu ne güzelmiş {ﻮن
َ ﺖ ﻗَ ْﻮ ۪ﻣﻲ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ
َ  }ﻟ َْﻴkeşke kavmim bilselerdi }ﺑ ِ َﻤﺎ ﻏَﻔَ َﺮ ۪ﻟﻲ
ِ
{ َرﺑّ۪ﻲRabbim bana ne büyük mağfiret buyurdu da {ﻴﻦ
َ
َ }و َﺟﻌَﻠ َ ۪ﻨﻲ ﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﻜ َﺮ ۪ﻣ
beni böyle ikram edilen kullarından kıldı A kavmi hakkında böyle
temennide bulundu, demek kavmini unutuvermemiş, gayz u intikam da
beslememiş, düşmanlarına bile merhamet eden evliyâ rûhuyla istemişti
1
2

B: “Rabbimden”.
B -“olan”.
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ki kendinin erdiği saadeti bilseler de cinayetlerine, küfürlerine tevbe
edip iman ve tâat [4020] yolunu tutsalar, Allah yolunda fedâilik etseler.
Bununla beraber bu temenni, bir mübâhat mânasından hâlî de değildir.
Şimdi hiç şüphe yok ki burada hatıra şöyle bir sual gelir: Böyle bir
kahramanı, böyle yüksek bir vâiz ve mücâhidi katleden o kavme Allah
teâlâ ne yaptı? Böyle bir suâle karşı buyuruluyor ki:

ِ ٓ }و َﻣٓﺎ اَ ْﻧ َﺰ ْﻟﻨَﺎ َﻋ ٰﻠﻰ ﻗَﻮ ِﻣ ۪ﻪ ِﻣﻦ ﺑَﻌ ِﺪ ۪ه ِﻣﻦ ﺟ ْﻨ ٍﺪ ِﻣ َﻦ اﻟﺴ َﻤ
{ﺎء
َ Onun arkasından da kavminin
ْ ْ
ْ
ُ ْ
َّ
üzerine semâdan bir ordu indirmedik A yani onu dinlemeyip katleden
kavmini de onun arkasından sağ bırakmadık, gerçi o şehidin arkasında
ve resullerin elinde bir ordu yoktu, bununla beraber onlara harb için
gökten bir ordu da indirmedik {ﻴﻦ
َ indirmiş de değildik A
َ }و َﻣﺎ ُﻛﻨَّﺎ ُﻣ ْﻨﺰِ ۪ﻟ
yani bu gibi ahvâlde gökten apaçık bir ordu indirivermek âdet-i ilâhiye
olmamış olduğu gibi hârikulâde olarak da indirmedik, daha doğrusu
indirecek de değildik, Allah’ın bir kavmi mahvetmesi için öyle ordular
indirmesine lüzum yoktur. Bedir’de, Hendek’de melâike indirmesi bile
mücerred mü’minlere bir müjde ile kalblerini tatmin için idi, o bir iş
ِ
murad edince sade “ol” der oluverir, onun için {ﺖ
ْ َ  }ا ْن ﻛَﺎﻧolan hâdise
ِ  }اِ َّﻻ ﺻﻴ َﺤﺔ ً َوsade bir sayha oldu A tek bir ses, bir haykırma,
başka değil {ًﺍﺣ َﺪة
ْ َ
ِ
Cibrîl’in bir haykırması {ون
َ  }ﻓَﺎِذَا ُﻫ ْﻢ َﺧﺎﻣ ُﺪhemen sönüvermişlerdi A önüne
geleni yakmak isteyen o âteşîn kavim o vakitten itibaren sönmüşlerdir.
Bundan, Antakya ahâlisinin mahv u helâkini anlamak istemişlerse de
da‘vet-i Îseviye karşısında müşrik Roma devletinin ortadan kalkmış
ِ َ }ﻳَﺎ َﺣﺴ َﺮ ً َﻋﻠَﻰ ا ْﻟﻌِﺒEy ne hasret o
olduğunu anlamak daha şümullüdür. {ﺎد
ْ
kullara ilh... A Bu [4021] yalnız o sönenlere bir teessüf değildir. Kavl hak
olan eksere meselin tatbîki hâsılı olan bir inzar, gāfilîne de bir tenbihtir.
{ ﻳ َ َﺮ ْوﺍ1 }اَﻟ َْﻢYa görmedi mi de2 onlar A o istihzâ edip duran kullar? }ﻛَ ْﻢ اَ ْﻫﻠَ ْﻜﻨَﺎ
{ ﻗَ ْﺒﻠ َ ُﻬ ْﻢ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻘ ُﺮو ِنKendilerinden evvel ne kadar karnlar helâk etmişiz }اَﻧ َّ ُﻬ ْﻢ
{ﻮن
َ  اِﻟ َْﻴﻬِ ْﻢ َﻻ ﻳ َ ْﺮ ِﺟ ُﻌonlar, onlara dönüp gelmiyorlar A yani dünyaya bir daha
dönmüyorlar {}و ِﺍ ْن ﻛُ ٌّﻞ
َ ve hepsi A o ihlâk edilen ve henüz edilmeyen hepsi
1
2
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1
ون{ başka değil
ﻀ ُﺮ َ
ﻴﻊ ﻟ َ َﺪ ْﻳﻨَﺎ ُﻣ ْﺤ َ
} yalnız toplanıp Bizim huzûrumuzaﻟ َﻤَّﺎ َﺟ ۪ﻤ ٌ
ihzar edilmekte olan bir cemiyet bulunuyorlar. A Böyle iken nasıl olur
?da başka ilâhlar ittihaz edip şirk koşarlar

“İhzâr” huzûra getirmek demektir. Mahkemeye rızâsıyla gelmeyen
kimseyi tutup cebren hâkimin huzuruna getirmek mânasında kullanılır
ki burada bilhassa bu mânayadır. Yani herkes ölmekle yok olup gitmiyor,
hesab ve cezâ için Hak teâlâ’nın huzûruna haşr u sevk olunuyor.
Bu tebliğden sonra bir de aklî delillerle tenvir olunarak buyuruluyor ki:

ﻮن ﴿َ ﴾٣٣و َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ ۪ﻓﻴﻬَﺎ
َو ٰﺍﻳَﺔٌ ﻟ َُﻬ ُﻢ ْ
ﺎﻫﺎ َوﺍ َ ْﺧ َﺮ ْﺟﻨَﺎ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ َﺣ ًّ
ﺒﺎ ﻓَ ِﻤ ْﻨ ُﻪ ﻳ َ ْﺄ ُﻛﻠ ُ َ
ض ا ْﻟ َﻤ ْﻴﺘَﺔُ ۚ اَ ْﺣﻴَ ْﻴﻨَ َ
اﻻ َْر ُ
َﺟﻨ َّ ٍ
ﺎت ِﻣ ْﻦ ﻧ َ ۪ﺨﻴﻞٍ َوﺍ َ ْﻋﻨَ ٍ
ﺎب َوﻓَ َّﺠ ْﺮﻧَﺎ ۪ﻓﻴﻬَﺎ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻌ ُﻴﻮ ِنۙ ﴿ ﴾٣٤ﻟِﻴَ ْﺄﻛُﻠُﻮﺍ ِﻣ ْﻦ ﺛ َ َﻤﺮِ ۪ه ۙ َو َﻣﺎ َﻋ ِﻤﻠ َ ْﺘ ُﻪ
ِ
ض َو ِﻣ ْﻦ
ﺖ ْ
ﺎن اﻟ َّ ۪ﺬي َﺧﻠ َ َﻖ ْ
اَ ْﻳ ۪ﺪﻳﻬِ ْﻢ ۜ اَﻓَ َﻼ ﻳ َ ْﺸ ُ
ون ﴿ُ ﴾٣٥ﺳ ْﺒ َﺤ َ
ﻜ ُﺮ َ
ﺍج ُﻛﻠ َّﻬَﺎ ﻣﻤَّﺎ ﺗُ ْﻨ ِﺒ ُ
اﻻ َْز َو َ
اﻻ َْر ُ
ِ
ﻮن ۙ ﴿﴾٣٧
ﺎر ﻓَﺎِذَا ُﻫ ْﻢ ُﻣ ْﻈﻠِ ُﻤ َ
اَ ْﻧ ُﻔ ِﺴﻬِ ْﻢ َو ِﻣﻤَّﺎ َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ َ
ﻮن ﴿َ ﴾٣٦وﺍٰﻳَﺔٌ ﻟ َُﻬ ُﻢ اﻟ َّْﻴ ُﻞۚ ﻧ َ ْﺴﻠ َ ُﺦ ﻣ ْﻨ ُﻪ اﻟﻨَّﻬَ َ
ﺎه َﻣﻨَﺎزِ َل َﺣ ّٰﺘﻰ
َوﺍﻟ َّﺸ ْﻤ ُﺲ ﺗ َ ْﺠﺮ۪ي ﻟ ِ ُﻤ ْﺴﺘَ َﻘ ّﺮٍ ﻟ َﻬَﺎ ۜ ٰذﻟ ِ َ
ﻳﺮ ا ْﻟﻌَﺰ۪ﻳﺰِ ا ْﻟﻌَ ۪ﻠﻴ ِﻢۜ ﴿َ ﴾٣٨وﺍ ْﻟ َﻘ َﻤ َﺮ ﻗَﺪَّ ْرﻧ َ ُ
ﻚ ﺗ َ ْﻘ ۪ﺪ ُ
َﻋﺎدَ ﻛَﺎ ْﻟ ُﻌ ْﺮ ُﺟﻮ ِن ا ْﻟﻘَ ۪ﺪﻳ ِﻢ ﴿َ ﴾٣٩ﻻ اﻟ َّﺸ ْﻤ ُﺲ ﻳ َ ْﻨﺒَ ۪ﻐﻲ ﻟ َـﻬَٓﺎ اَ ْن ﺗُ ْﺪرِ َك ا ْﻟﻘَ َﻤ َﺮ َو َﻻ اﻟ َّْﻴ ُﻞ َﺳﺎﺑ ِ ُﻖ اﻟﻨَّﻬَﺎرِۜ
ﻮن ﴿ ﴾٤٠و ٰﺍﻳﺔٌ ﻟ َﻬ ْﻢ اَﻧَّﺎ َﺣ َﻤ ْﻠﻨَﺎ ذُرِ َّﺘَﻬ ْﻢ ﻓِﻲ ا ْﻟ ُﻔ ْﻠ ِ
َو ُﻛ ٌّﻞ ۪ﻓﻲ ﻓَﻠ َ ٍ
ﻚ ا ْﻟ َﻤ ْﺸ ُﺤﻮ ِنۙ ﴿﴾٤١
ﻚ ﻳ َ ْﺴﺒَ ُﺤ َ
ّ ُ
َ َ ُ
ِ
ون ۙ
َو َﺧﻠ َ ْﻘﻨَﺎ ﻟ َُﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ِﻣ ْﺜﻠِ ۪ﻪ َﻣﺎ ﻳ َ ْﺮﻛَ ُﺒ َ
ﺻ ۪ﺮ َﺦ ﻟ َُﻬ ْﻢ َو َﻻ ُﻫ ْﻢ ﻳُ ْﻨﻘَ ُﺬ َ
ﻮن ﴿َ ﴾٤٢وﺍ ْن ﻧ َ َﺸ ْﺄ ﻧُ ْﻐﺮِ ْﻗ ُﻬ ْﻢ ﻓَ َﻼ َ
ِ
ِ
ﻜ ْﻢ َو َﻣﺎ
ﺎﻋﺎ اِﻟٰﻰ ۪ﺣﻴ ٍﻦ ﴿َ ﴾٤٤و ِﺍذَا ۪ﻗﻴ َﻞ ﻟ َُﻬ ُﻢ اﺗ َّ ُﻘﻮﺍ َﻣﺎ ﺑ َ ْﻴ َﻦ اَ ْﻳ ۪ﺪﻳ ُ
﴿ ﴾٤٣ا َّﻻ َر ْﺣ َﻤﺔ ً ﻣﻨَّﺎ َو َﻣﺘَ ً
ﻮن ﴿َ ﴾٤٥و ِﺍذَا ۪ﻗﻴ َﻞ ﻟ َُﻬ ُﻢ اﺗ َّ ُﻘﻮﺍ َﻣﺎ ﺑ َ ْﻴ َﻦ اَ ْﻳ ۪ﺪﻳﻜُ ْﻢ َو َﻣﺎ َﺧ ْﻠﻔَﻜُ ْﻢ ﻟ َﻌَﻠَّﻜُ ْﻢ
َﺧ ْﻠﻔَﻜُ ْﻢ ﻟ َﻌَﻠَّﻜُ ْﻢ ﺗُ ْﺮ َﺣ ُﻤ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻴﻦ ﴿َ ﴾٤٦و ِﺍذَا
ﺗُ ْﺮ َﺣ ُﻤ َ
ﻮن ﴿َ ﴾٤٥و َﻣﺎ ﺗ َ ْﺄﺗ۪ﻴﻬِ ْﻢ ﻣ ْﻦ ٰاﻳَﺔٍ ﻣ ْﻦ ٰاﻳَﺎت َرﺑِّﻬِ ْﻢ ا َّﻻ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ َﻋ ْﻨﻬَﺎ ُﻣ ْﻌﺮِ ۪ﺿ َ
ِ
ِ
اﻪﻠﻟُ ۙ ﻗَ َ
ﺎء ّٰ
۪ﻗﻴ َﻞ ﻟ َُﻬ ْﻢ اَ ْﻧ ِﻔ ُﻘﻮﺍ ِﻣﻤَّﺎ َر َزﻗَﻜُ ُﻢ ّٰ
ﻳﻦ ﻛَﻔَ ُﺮوﺍ ﻟﻠ َّ ۪ﺬ َ
ﺎل اﻟ َّ ۪ﺬ َ
اﻪﻠﻟُ
ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨٓﻮﺍ اَﻧُ ْﻄﻌ ُﻢ َﻣ ْﻦ ﻟ َْﻮ ﻳ َ َﺸٓ ُ

ﻮن ﻣ ٰﺘﻰ ٰﻫ َﺬا ا ْﻟﻮﻋ ُﺪ اِ ْن ُﻛ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ﺻ ِ
ﻴﻦ
اَﻃْﻌَ َﻤ ُﻪ ۗ اِ ْن اَ ْﻧ ُﺘ ْﻢ اِ َّﻻ ۪ﻓﻲ َ
ﺎد ۪ﻗ َ
ﺿ َﻼ ٍل ُﻣﺒ۪ ﻴ ٍﻦ ﴿َ ﴾٤٧و َ ُﻘﻮﻟ ُ َ َ
َْ
َ
”.إﻻ“ H ve F:

1
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ِ ون اِ َّﻻ ﺻﻴ َﺤﺔ ً َو
ً ﻮن ﺗ َ ْﻮ ِﺻﻴَﺔ
َ ﻴﻌ
َ ﺍﺣ َﺪةً ﺗ َ ْﺄ ُﺧ ُﺬ ُﻫ ْﻢ َو ُﻫ ْﻢ ﻳ َ ِﺨ ِ ّﺼ ُﻤ
َ ﴾ َﻣﺎ ﻳ َ ْﻨﻈ ُ ُﺮ٤٨﴿
ْ َ
ُ ﴾ ﻓَ َﻼ ﻳ َ ْﺴﺘَ ۪ﻄ٤٩﴿ ﻮن
﴾٥٠﴿۟ﻮن
َ َو َ ٓﻻ اِﻟٰٓﻰ اَ ْﻫﻠِﻬِ ْﻢ ﻳ َ ْﺮ ِﺟ ُﻌ

Meâl-i Şerîfi
Hem bir âyettir onlara ölü Arz: Biz ona hayat verdik ve ondan habbeler1
çıkardık da ondan yiyip duruyorlar (33). Ve onda cennetler yaptık;
hurma bahçeleri, üzüm bağları, neler! İçlerinde kaynaklar akıttık
(34). Yesinler diye mahsûlünden ve kendi ellerinin maʿmûlâtından,2
hâlâ şükretmeyecekler mi? (35). Tenzih o yaratan Sübhân’a bütün o
çiftleri, hepsini, Arz’ın bitirdiklerinden ve kendi nefislerinden ve daha
bilemeyecekleri3 neler, nelerden (36). Bir âyet de onlara gece, ondan
gündüzü soyarız derken4 bir de5 bakarlar ki karanlığa dalmışlardır
(37). Güneş de, kendisine mahsus bir müstekar için cereyan ediyor,
o işte O Azîz-i Alîm’in takdîridir (38). Ay’a da: Menzil menzil ona
miktarlar biçmişizdir, nihâyet dönmüş eski urcûn gibi olmuştur (39).
Ne Güneş, kendine Ay’a çatması yaraşır,6 ne de gece gündüzü geçer,
her biri birer felekte yüzerler (40). Bir âyet de onlara o dolu gemide
zürriyetlerini taşımamız (41) ve kendilerine o misilliden binecekleri
şeyler7 yaratmamızdır (42). Dilersek onları gark da ederiz, o vakit ne
onlara feryadcı vardır, ne de onlar kurtarılırlar (43). [4024] Ancak
tarafımızdan bir rahmet ve bir zamana kadar yaşatmak için başka
(44). Hâl böyle iken onlara “önünüzdekini ve arkanızdakini gözetip
korunun ki rahmete şâyân olasınız” denildiği zaman (45) kendilerine
Rablerinin8 âyetlerinden herhangi bir âyet de gelse mutlaka ondan
yüz çeviregeldiler (46). “Allah’ın size merzuk kıldığı şeylerden hayra
1
2
3
4
5
6
7
8

H ve F: “dâneler”.
B +“ve kendi ellerinin ma mûlâtından”.
B: “bilmeyecekleri”.
M ve B -“derken”.
B -“onlara gece, ondan gündüzü soyarız derken bir de”.
H ve F: “Ne Güneş yaraşır kendine Ay’a çatması”.
H ve F -“şeyler”.
B: “Rabbinin”.
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sarfedin” denildiği zaman da onlara o küfredenler, iman edenler
için şöyle dediler: “Biz hiç yedirir miyiz o kişiye ki Allah dilese ona
yiyeceğini verirdi, siz apaçık bir dalâl içinde değil de nesiniz!” (47). “Ve
ne zaman bu vaad, doğru iseniz?” diyorlar (48). Başka değil, tek bir
sayhaya bakıyorlar, bir sayha ki onlar çekişip dururlarken kendilerini
yakalayıverir (49). O zaman bir tavsiyeye bile kādir olamazlar,
ailelerine de dönecek değillerdir (50).
{ٌ}وﺍٰﻳَﺔ
َ Hem bir âyet A yani Allah teâlâ’nın kudretinin kemâline ve
ölüleri diriltebileceğine açık bir delil ve alâmettir. { }ﻟ َُﻬ ُﻢOnlara, o gāfillere
ve münkirlere {ُض ا ْﻟﻤَ ْﻴﺘَﺔ
ْ o ölü Arz A Arz, toprak, mâlum ki câmiddir,
ُ }اﻻ َْر
1 ِ
hatta Sûre-i Hac’da ًض َﻫﺎﻣ َﺪة
ْ [ َوﺗ َ َﺮى22/5] buyurulduğu üzere sönmüş bir
َ اﻻ َْر
ateş hâlinde, hayat ile tamamen zıd bir mâhiyette ölüdür. Hele bir öğle
sıcağında bir Arabistan çölünün manzarası düşünülürse onun hayattan
ne kadar uzak olduğu görülür. Eğer tabiata kalsa idi o2 ölü Arz’da bir
ot bile bitmezdi. Fakat {ﺎﻫﺎ
َ َ }اَ ْﺣﻴَ ْﻴﻨBiz ona hayat verdik A onda hayat
yarattık; nebâtî, hayvânî uzviyetlerle dirilik, şenlik vücûda getirdik.
Hayâtın ibtidâ bir huceyreden başladığını göstererek de buyuruluyor ki:
{ﺒﺎ
ًّ }وﺍ َ ْﺧﺮَ ْﺟﻨَﺎ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ َﺣ
َ Ve ondan, yani Arz’dan bir dâne çıkardık

“Habb”, “habbe”nin ism-i cinsidir ki azına da çoğuna da ıtlak olunur.
Cem‘i “hubûb”, onun cem‘i “hubûbât”tır. [4025] Lisânımızda olduğu
üzere bilhassa buğday, arpa, pirinç, susam gibi yenen dânelerde şâyi‘
olmakla beraber ale’l-umûm ot ve çiçek tohumlarında dahi müte‘âreftir.
Kāmûs sâhibi Besâir’de der ki: “Hubûbun bir tekine ‘habbe’ denilmesi,
şeyin aslı ve madde-i kıvâmı olması itibariyledir.”3 Bu haysiyetle4 bir
habbe, hayâtın ilk başlangıcı olan bir huceyre (cellule) demektir. Burada
da bu cinse işâreten ﺒﺎ
ًّ  اَ ْﺧ َﺮ ْﺟﻨَﺎ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ َﺣbuyurulmuştur. Ulûm-i tabî‘iye
nokta-i nazarından mülâhaza edildiği zaman Arz’ın anâsırından bir hayat

1
2
3
4

H, F, M ve B: “sûrei «Hıcir»de”.
B -“o”.
Fîrûzâbâdî, Besâiru zevi’t-temyîz, II, 416:
.وﻣﻨﻪ اﳊَﺒّﺔ ﻟﻮاﺣﺪة اﳊﺒﻮب إِذ ﻫﻰ أَﺻﻞ اﻟﺸﺊ وﻣﺎدﱠﺗﻪ وﻗﻮاﻣﻪ
B +“de”.
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huceyresinin tekevvünü, bir habbenin çıkması tabîî değildir. Tohumsuz bir
hayat huceyresi tabîî olarak teşekkül edemez, genération spontanée olmaz.
Fi’l-vâki‘ bir nâkısın kendiliğinden bir zâid oluvermesi akla da muvâfık
gelmez. Bununla beraber Arz’da hayat emr-i vâki‘ olduğu için yine ulûm-i
tabî‘iye ashâbı derler ki: Fakat bidâyette ilk tohumun, ilk huceyrenin gayr-i
tabîî olarak vücûda gelmiş olduğunu itiraf etmek zarûrîdir. İşte bu nokta
doğrudan doğru tabiatlar üzerinde hâkim olan Hâlık teâlâ’nın ölülere hayat
veren kudret-i rabbâniyesini gösterir. Bunun bir ıstıfâ olduğunu söylemek
de aynı mânayı isbat etmektir. Çünkü ıstıfânın her mertebesi fevka’t-tabî‘a
bir tekemmül arzeder (Sûre-i En‘âm’a bak). Bu suretle ölü Arz’a hayât-i
nebâtîden başlayan bir hayat verilip ondan habbeler çıkarıldığı ve böyle
tek huceyrelerden başlayan bu hayâtın insan hayâtına doğru terbiye ve
tekemmül ettirildiği latif bir imtinan1 tarzında, beliğ bir i‘câz ile ihtar
olunarak buyuruluyor ki: Ondan bir habb çıkardık da {ﻮن
َ ُ  }ﻓَ ِﻤ ْﻨ ُﻪ ﻳ َ ْﺄ ُﻛﻠşimdi
ondan yiyorlar. A Belli ki bu şöyle demektir: O insanları dahi yarattık da o
dânelerden yiyip duruyorlar. Sonra onların terkîbi ve terakkīsiyle bilhassa
hayât-i2 insâniyenin idâme ve tekemmülâtı esbâbına inayet buyurulduğu
ٍ َّ }و َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ ۪ﻓﻴﻬَﺎ َﺟﻨ
anlatılmak üzere de buyuruluyor ki: {ﺎت
َ Hem onda, o
Arz’da [4026] cennetler yaptık A o tek hücreli hayâtı üretip terkib ve telif
ِ
ederek birbirine girmiş dilber, dil-nişîn bağlar husûle getirdik. ٍ}ﻣ ْﻦ ﻧ َ ۪ﺨﻴﻞ
ٍ َ َوﺍ َ ْﻋﻨHurmalıklar ve üzümlükler, neler A ki bunlar nebâtî hayâtın en
{ﺎب
mükemmel şekli ve insan ezvâkının en tatlı menâbi‘idirler3. {}وﻓَ َّﺠ ْﺮﻧَﺎ ۪ﻓﻴﻬَﺎ
َ
ِ
ِ
Ve onda A yine Arz’da, yahut o cennetler içinde { }ﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻌ ُﻴﻮنkaynaklardan
çaylar, pınarlar akıttık { }ﻟِﻴَ ْﺄﻛُﻠُﻮﺍ ِﻣ ْﻦ ﺛ َ َﻤﺮِهki onun mahsûlünden, Allah’ın
verdiği meyvesinden, hâsılâtından {}و َﻣﺎ َﻋ ِﻤﻠ َ ْﺘ ُﻪ اَ ْﻳ ۪ﺪﻳﻬِ ْﻢ
َ ve ellerinin yaptığı şırası,
pekmezi ve teferru‘âtı gibi ma‘mûlâtından yesinler, intifâ‘ etsinler diye. A
Bu mânaya göre ’ ِﻣ ْﻦ ﺛَﻤَﺮِهde  ﻻvardır, vakfolunmaz. Ma‘amâfîh burada ’ﻣﺎnın
nâfiye olması da tecviz edilmiştir. Buna göre ’ ِﻣ ْﻦ ﺛ َ َﻤﺮِهde vakıf câiz ( )جolup
1
2
3

H: “insan”.
B: “heyet-i”.
B: “menba larıdır”.
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mâna şöyle olur: Mahsûlünden1 yesinler, onu onların elleri yapmadı, yani
o bağlara bakmaları ve suyu, çapası gibi işlerine çalışmaları iktizâ ederse
de alıp intifâ‘ edecekleri o mahsul onların sun‘u değil, Allah’ın vergisidir.
{ون
ُ  }اَﻓَ َﻼ ﻳ َ ْﺸHâlâ şükretmeyecekler mi? A Şirk ve küfrandan vazgeçip
َ ﻜ ُﺮ
tevhid ü iman ile ibadet ve kulluk etmeyecekler mi?
Abdulkādir Geylânî kuddise sirruh Fütûhu’l-Gayb’da der ki: “Şükür
ya lisan veya kalb veya cevârih ile olur. Lisan ile şükür, nimetin Allah
teâlâ’dan olduğunu itiraf ve halka izâfeti terk eylemektir. Ne kendine,
ne havl ü kuvvetine ve2 kesbine, ne de senin gayrından ellerinde cereyan
edenlerin hiçbirine isnad etmemek; çünkü sen de onlar da hep o nimet
için esbâb, âlât ve edevâtsınızdır. Onu kısmet eden, gönderen, îcad
eden, onunla meşgul eyleyen, müsebbib olan Allah azze ve celle’dir.
Kāsım O, mu‘tî O, mûcid O’dur. Şükre ehak olan O’dur. Hediyeyi
getiren [4027] uşağa bakılmaz, gönderen efendiye bakılır. Bu bakışı
ِ َ ﻳﻌﻠَﻤ
bilmeyenler hakkındadır ki 3اﻻ ِٰﺧ َﺮ ِ ُﻫ ْﻢ
ْ ﺮﺍ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ َﺤ ٰﻴﻮ ِ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ ۚ َو ُﻫ ْﻢ َﻋ ِﻦ
ً ﻮن ﻇ َﺎﻫ
ُ َْ
4
ِ
ﻮن
َ ُ[ ﻏَﺎﻓﻠer-Rûm 30/7] buyurmuştur. Zâhire, sebebe bakıp da ilmi ve
marifeti ondan ilerisine geçmeyen câhildir, nâkıstır, aklı kāsırdır. Çünkü
âkile âkil denilmesi âkıbeti görmesi itibariyledir.5 Kalb ile şükür: Sende
olan nimetlerin hepsi zâhirde ve bâtında, harekât6 ve sekenâtındaki
menfaatlerin, lezzetlerin cümlesi başkasından değil, ancak Allah’tan
olduğuna7 i‘tikād-ı dâimle sağlam bağlanmaktır ki lisânınla şükrün,
kalbindeki şükrün tercemânı olur. ً ﻜ ْﻢ ﻧِﻌَ َﻤ ُﻪ ﻇ َﺎﻫِ َﺮ ً َوﺑَﺎﻃِﻨَﺔ
ُ [ َوﺍ َ ْﺳﺒَﻎَ َﻋﻠ َ ْﻴLokman
ِ
ِ ّٰ ﺖ
31/20], ِاﻪﻠﻟ
ُ ِ [ َو َﻣﺎ ﺑen-Nahl 16/53], ﻮﻫﺎ
ّٰ ﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﻧ ِ ْﻌ َﻤﺔٍ ﻓَ ِﻤ َﻦ
َ َوﺍ ْن ﺗ َ ُﻌ ُّﺪوﺍ ﻧ ِ ْﻌ َﻤ
َ اﻪﻠﻟ َﻻ ﺗُ ْﺤ ُﺼ
[İbrâhim 14/34; en-Nahl 16/18] buyuruluyor ki mü’min için Allah’tan
başka mün‘im kalmaz. Cevârih ile şükre gelince: Bütün a‘zâlarını Allah
teâlâ’nın tâatinde tahrik ve isti‘mâl eylemektir. O hâlde Allah’tan i‘râz
1
2
3
4
5
6
7

B: “mahsûlâtından”.
B +“ne”.
B -“”ﻫﻢ.
B: “esbâba”.
B -“Çünkü âkile âkil denilmesi âkıbeti görmesi itibariyledir”.
H: “harekâtında”.
B: “olduğunu”.
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bulunan herhangi bir hususta halktan hiçbirine icâbet etmemek lazım
gelir. Ki bu nefse, hevâya, iradeye, emânîye vesâir halka şâmildir. Allah’a
tâati asıl ve metbû‘ ve mâsivâsını1 fer‘ ve tâbi‘ kılmak gibi ki başka türlü
yaparsan cebbar, zâlim ve Allah’ın hükmünün gayrıyla hâkim olmuş
2
ِ
ون olursun.
اﻪﻠﻟُ ﻓَﺎُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ َ
”و َﻣ ْﻦ ﻟ َْﻢ ﻳ َ ْﺤﻜُ ْﻢ ﺑ ِ َﻤٓﺎ اَ ْﻧ َﺰ َل ّٰ
ﻚ ُﻫ ُﻢ ا ْﻟﻜَﺎﻓ ُﺮ َ
]َ [el-Mâide 5/44

ﺎن اﻟ َّ ۪ﺬي{3
}ﺳ ْﺒ َﺤ َ
ُ A Sûre-i Bakara’da ve Sûre-i İsrâ’nın başında îzah edildiği
üzere “sübhân” “tesbîh”in alemidir. Bununla beraber büyük taaccüb
makamında da kullanılır. Tesbîh de tenzîhin aksâsıdır; yani herhangi bir
lekeden, yaraşıksızlıktan itikadda, kavilde, fiilde son derece tenzihdir.
ُﺳﺒﱢ ُﺢ ُﺳْﺒ َﺤﺎ َن Bu suretle
َ mazmûnunu ifade eden bu tesbîhinﺳﺒﱢ ُﺤﻮا ُﺳْﺒ َﺤﺎ َن  yahutأ َ
!burada böyle istînâf ile sevki ne güzeldir
Evvelâ, bu bir taraftan şükretmeyenleri tevbih, bir taraftan da
şükredeceklere şükrün başı kemâl-i tenzih ile tevhid olduğunu tâlimdir.
Sâniyen, sıla mevki‘inde zikrolunan âsâr-ı kudretin ehemmiyetini
iş‘âr ile şükrün esbâb-ı mûcibesini ziyadesiyle tekiddir.

[4028] Sâlisen, eşleri yaratanın eşsizliğini, şerîk ve nazîrden münezzeh
birliğini isbat eden beliğ bir san‘at-ı tıbâk vardır: Tesbih o yaratana,
ﺍج ُﻛﻠ َّﻬَﺎ{ yahut ne münezzeh Sübhân’dır o yaratan ki
َ } bütün oﺧﻠ َ َﻖ ْ
اﻻ َْز َو َ
çiftlerin hepsini yarattı.
B -“halka şâmildir. Allah’a tâati asıl ve metbû‘ ve mâsivâsını”.
Abülkādir el-Cîlânî, Fütûhu’l-gayb, Mektebetü Halebî, 1392/1973, s. 134-136:
واﻟﺸﻜﺮ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن واﻟﻘﻠﺐ واﳉﻮارح .أﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻠﺴـﺎن ﻓـﺎﻹﻋﱰاف ﺑﺎﻟﻨﻌﻤـﺔ أ ـﺎ ﻣﻦ اﷲ ﻋـﺰ وﺟﻞ وﺗـﺮك اﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﳋﻠﻖ ﻻ إﻟـﻰ ﻧﻔﺲ وﺣﻮﻟﻚ وﻗﻮﺗﻚ وﻛﺴﺒﻚ
وﻻ إﱃ ﻏﻴـﺮك ﻣـﻦ اﻟـﺬﻳﻦ ﺟﺮت ﻋﻠـﻰ أدﻳﻬـﻢ ،ﻷﻧﻚ وإﻳـﺎﻫﻢ أﺳـﺒﺎب وآﻻت وأداة ﳍـﺎ ،وإن ﻗﺎﺳـﻤﻬﺎ وﳎﺮﻳﻬـﺎ وﻣﻮﺟـﺪﻫﺎ واﻟﺸـﺎﻏﻞ ﻓﻴﻬـﺎ واﳌﺴـﺒﺐ ﳍـﺎ ﻫـﻮ اﷲ ﻋـﺰ
وﺟﻞ واﻟﻘﺎﺳﻢ ﻫﻮ اﷲ ،وا ﺮي ﻫﻮ واﳌﻮﺟﺪ ﻫﻮ ،ﻓﻬﻮ أﺣﻖ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑ .ﻻ ﻧﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻐﻼم اﳊﻤـﺎل ﻟﻠﻬﺪﻳـﺔ إﳕـﺎ اﻟﻨﻈـﺮ إﻟـﻰ اﻷﺳـﺘﺎذ اﳌﻨﻔﺬ اﳌـﻨﻌﻢ ـﺎ ﻗـﺎل اﷲ
ِ
ﺗﻌـﺎﱃ ﻓ ــﻲ ﺣـﻖ ﻣﻦ ﻋـﺪم ﻫﺬا اﳌﻨﻈ ــﺮ» :ﻳﻌﻠ َﻤ َ ِ
ﻮن« .ﻓﻤـﻦ ﻧﻈـﺮ إﻟـﻰ اﻟﻈـﺎﻫﺮ واﻟﺴـﺒﺐ وﻟـﻢ ﳚـﺎوز
ﺮﺍ ِﻣ َﻦ اﻟ َْﺤ ٰﻴﻮ ِ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ ۚ َو ُﻫ ْﻢ َﻋ ِﻦ ْ
اﻻ ِٰﺧﺮَ ُﻫ ْﻢ ﻏَﺎﻓِﻠُ َ
ﻮن ﻇ َﺎﻫ ً
َْ ُ
ﻋﻠﻤـﻪ وﻣﻌﺮﻓﺘـﻪ ﻓﻬـﻮ اﳉﺎﻫﻞ اﻟﻨـﺎﻗﺺ ﻗﺎﺻﺮ اﻟﻌﻘﻞ ،إﳕﺎ ﲰﻲ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﻋﺎﻗﻼ ﻟﻨﻈﺮﻩ ﰲ اﻟﻌﻮاﻗﺐ .وأﻣﺎ اﻟﺸﻜﺮ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ ،ﻓﺒﺎﻹﻋﺘﻘﺎد اﻟﺪاﺋﻢ ،واﻟﻌﻘﺪ اﻟﻮﺛﻴﻖ اﻟﺸﺪﻳﺪ اﳌﺘﱪم.
إن ﲨﻴـﻊ ﻣـﺎ ﺑـﻚ ﻣـﻦ اﻟﻨﻌﻢ واﳌﻨﺎﻓﻊ واﻟﻠﺬات ﰲ اﻟﻈﺎﻫﺮ واﻟﺒﺎﻃﻦ ﰲ ﺣﺮﻛﺎﺗـﻚ وﺳـﻜﻨﺎﺗﻚ ﻣـﻦ اﷲ ﻋـﺰ وﺟـﻞ ﻻ ﻣـﻦ ﻏﲑﻩ ،وﻳﻜـﻮن ﺷـﻜﺮك ﺑﻠﺴـﺎﻧﻚ ﻣﻌﺒـﺮا ﻋﻤﺎ ﻓـﻲ
ﻗﻠﺒﻚ .وﻗــﺪ ﻗـﺎل ﻋــﺰ وﺟﻞ» :وﻣﺎ ﺑِﻜُﻢ ِﻣﻦ ﻧِﻌﻤﺔٍ ﻓ ِﻤﻦ اﻪﻠﻟِ« وﻗـﺎل ﺗﻌـﺎﱃ» :وﺍَﺳﺒﻎ ﻋﻠ َﻴﻜُﻢ ﻧِﻌﻤﻪ ﻇ َﺎﻫِﺮ وﺑﺎﻃِﻨﺔ« ،وﻗـﺎل ﺗﻌـﺎﱃِ :
ﺖ
ْ ْ ْ َ َ َ ّٰ
ًَ ََ َ ً
»وﺍ ْن ﺗَﻌُ ُّﺪوﺍ ﻧ ِ ْﻌﻤَ َ
َ ْ ََ َ ْ ْ َ َُ
َ
َ َ
اﻪﻠﻟِ َﻻ ﺗُ ْﺤ ُﺼﻮﻫَﺎ« .ﻓﻤﻊ ﻫﺬا ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﳌﺆﻣﻦ ﻣﻨﻌﻢ ﺳﻮى اﷲ ﺗﻌﺎﱃ .وأﻣﺎ اﻟﺸﻜﺮ ﺑﺎﳉﻮارح ﻓﺒﺄن ﲢﺮﻛﻬﺎ وﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻓـﻲ ﻃﺎﻋـﺔ اﷲ ﻋـﺰ وﺟﻞ دون ﻏﲑﻩ ﻣـﻦ اﳋﻠـﻖ،
ّٰ
ﻓﻼ ﲡﻴﺐ أﺣﺪا ﻣـﻦ اﳋﻠـﻖ ﻓﻴﻤـﺎ ﻓﻴـﻪ إﻋـﺮاض ﻋـﻦ اﷲ ﺗﻌـﺎﱃ ،وﻫﺬا ﻳﻌـﻢ اﻟـﻨﻔﺲ واﳍـﻮى واﻹرادة واﻷﻣﺎﱐ وﺳﺎﺋﺮ اﳋﻠﻴﻘﺔ ﻛﺠﻌﻞ ﻃﺎﻋﺔ اﷲ أﺻﻼ وﻣﺘﺒﻮﻋﺎ ،وإﻣﺎﻣﺎ وﻣﺎ
ﺳﻮاﻫﺎ ﻓﺮﻋﺎ وﺗﺎﺑﻌـﺎ وﻣﺄﻣﻮﻣﺎ ،ﻓﺈن ﻓﻌﻠﺖ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻛﻨﺖ ﺟﺎﺋﺮا ﻇﺎﳌﺎ ﺣﺎﻛﻤﺎ ﺑﻐﲑ ﺣﻜﻢ اﷲ ﻋـﺰ وﺟـﻞ اﳌﻮﺿـﻮع ﻟﻌﺒـﺎدﻩ اﳌﺆﻣﻨﲔ ،وﺳـﺎﻟﻜﺎ ﻏﲑ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺼﺎﳊﲔ ،ﻗﺎل
ون«.
اﻪﻠﻟُ ﻓَﺎُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ َ
»و َﻣ ْﻦ َ ْ ﻳ َ ْﺤﻜُ ْﻢ ﺑِﻤَ ٓﺎ ا َْﻧﺰَ َل ّٰ
ﻚ ُﻫ ُﻢ ا ْﻟﻜَﺎﻓِ ُﺮ َ
اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞَ :
”.اﷲ“ B:

1
2

3
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“Ezvâc” “zevc”in cem‘idir. “Zevc” çift ve eş demektir ki Râgıb’ın
beyânı vechile iki karînin her birine de ve bir diğerine mümâsil veya zıd
olarak alâkadar olan her şeye de denir. Bu itibar ile âlemdeki şeylerin
hepsi bir zıddı veya mümâsili veya herhangi bir terkib ve tekabülü
bulunmak haysiyetiyle çifttirler. Meselâ cisim ve rûh, madde ve kuvvet,
cevher ve araz, nefis ve âfâk, Arz ve semâ, zulmet ve nûr, dünya ve âhiret
gibi ki elektrik bile müsbet ve menfî ikiye ayrılıyor. O hâlde “haleka’lezvâc” demek bütün envâ‘ ve esnâfıyla âlemi halketti demeye müsâvîdir.
Ancak burada asıl sevk, bütün âlemin halkını anlatmak değil, bir şerîk
ve nazîri bulunan bütün eşlerin, bütün çiftlerin mahluk olduğunu ve
binâen‘aleyh mahlûkun Hâlık’a eş olamayacağını anlatarak Hâlık’ın
nezâhet ve vahdâniyetini isbat etmektir. Bundan başka “ezvâc” tâbir
olunmasında diğer bir nükte daha vardır ki, hayât-ı beşer için evvelki
nimetlerden daha ziyade ehemmiyeti hâiz olan izdivac nimetinin halkına
işaret ile şükre tehyic ifade eder. Nitekim ezvâc şöyle beyan buyuruluyor.
ِ
O çiftleri ki {ض
ْ ﺖ
ُ  }ﻣﻤَّﺎ ﺗُ ْﻨ ِﺒArz’ın bitirdiklerinden A evvelki âyette
ُ اﻻ َْر
zikrolunan ve olunmayan envâ‘-ı nebâtât ve eşcâr {}و ِﻣ ْﻦ اَ ْﻧ ُﻔ ِﺴﻬِ ْﻢ
َ ve kendi
nefislerinden A erkek ve dişi {ﻮن
َ }و ِﻣﻤَّﺎ َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ
َ ve daha bilemeyecekleri
şeylerden A ki ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de bir beşerin hâtırına
gelmiştir.
{}وﺍٰﻳَﺔٌ ﻟ َﻬُ ُﻢ اﻟ َّْﻴ ُﻞ
َ Bir âyet de onlara gecedir. A Mekânda [4029] tecellî
eden kudret-i ilâhiyeyi ihtardan sonra, bununla da zamanda tecellî eden
ِ
kudret-i rabbâniyeye işaret buyuruluyor. Şöyle ki: {ﺎر
َ َ }ﻧ َ ْﺴﻠ َ ُﺦ ﻣ ْﻨ ُﻪ اﻟﻨَّﻬOndan
gündüzü yüzeriz A “selh” kelimesi biri diğerinin lâzımı iki mâna ile
kullanılır: Soymak, çıkarmak;  ﺳﻠﺨﺖ اﻹﻫﺎب ﻋﻦ اﻟﺸﺎةdenilir; “koyundan
deriyi yüzdüm, soydum, giderdim” demek olur. Diğerinde ise ﺳﻠﺨﺖ اﻟﺸﺎة
“ ﻋﻦ اﻹﻫﺎبkoyunu deriden soydum” denilir. “Açtım, meydana çıkardım”
demek olur. Türkçemizde de “elmayı soydum” yahut “elmanın kabuğunu
soydum” dediğimize göre biz de “soymak” kelimesinde bu iki sureti farklı
farksız kullanıyoruz demektir. Burada her iki mâna ile de tefsir edilmiştir
ki ikisi de doğrudur. Evvelkine göre geceden gündüzün yüzülmesi, bir
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kurbanın derisi yüzülüyormuş gibi muhîtten ziyânın sıyrılıp sönmesiyle
‘adem-i aslîyi ihtar eden karanlığın zuhûru, yani akşam olmak hâdisesi
demek olur. Ki {ﻮن
َ  }ﻓَﺎِذَا ُﻫ ْﻢ ُﻣ ْﻈﻠِ ُﻤderken bir de bakarlar ki onlar karanlığa
dalmışlardır A kavlinde ta‘kīb ve müfâce’e bu mânada zâhir olduğundan,
ekser müfessirîn bu vechi ihtiyar etmişlerdir. Bu surette gece yalnız bir
inzar âyeti olarak ihtar edilmiş olur. İkinci mânaya göre ise geceden
gündüzün yüzülmesi karanlık içinden aydınlığın çıkarılması, yani sabah
olmak hâdisesi olmuş oluyor, ki bunda ölülere hayat vermekten numûne
olan bir neş’e-i tebşir vardır. Nitekim “geceler gebedir” denilir. Buna
göre ﻮن
َ  ﻓَﺎِذَا ُﻫ ْﻢ ُﻣ ْﻈﻠِ ُﻤyine aynı günün âhiri geceye varacağını göstermiş olur.
{}وﺍﻟ َّﺸ ْﻤ ُﺲ
َ Güneş de A bir âyettir, Yani gece ve gündüzün sebebi gibi
görünen Güneş de Allah’ın kudretine bir alâmettir {}ﺗ َ ْﺠﺮ۪ي ﻟ ِ ُﻤ ْﺴﺘَ َﻘﺮٍ ﻟ َﻬَﺎ
ّ
kendisi için mukadder bir müstekar için cereyan ediyor A bu cereyânı
Şems’in yalnız mekânda hareketi diye anlamamalı, mekânî ve zamânî
[4030] bi’l-cümle âsâr ve evzâ‘ıyla vücudda tevâlîsi mânasına anlamalıdır.
Meselâ ziyâ ve harâret neşri de onun bir cereyânıdır.
“Müstekar” mîmli masdar, ism-i zaman, ism-i mekân olabildiği,
lam ile de birkaç mânaya geldiği cihetle bu ifade müte‘addid mânalara
sâdıktır.
Evvelâ, Güneş kendisi için takdir ve tahsis edilmiş bir istikrar
sebebiyle, yani sâbit bir karar, muntazam bir kanun ile cereyan eder.
Hesabsız, serseri, kör bir tesadüf ile değil.
Sâniyen, bir istikrar için, yani kendi âleminde bir karar ve muvâzene
husûle getirmek hikmet ve gayesiyle, yahut nihâyet bir sükûna erip
durmak için cereyan ediyor.
Sâlisen, ism-i zaman olduğuna göre kendine mahsus bir istikrar
zamanı için, yani duracağı bir vakte, bir ecel-i müsemmâya kadar cereyan
1 ِ
2
eder ki bu vakit ت
ْ [ اذَا اﻟ َّﺸ ْﻤ ُﺶ ﻛُ ّﻮِ َرet-Tekvîr 81/1] vaktidir.
1
2

B: “”واذا.
“O Güneş dürüldüğü vakit.”
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Râbi‘an ism-i mekân olduğuna göre kendine has bir istikrar mahalline
mahsus, yani yerinde sâbit olarak cereyan eder, mihverinde döner; yahut
kendisinin karargâhı olan âlemin menâfi‘i için cereyan eder. Bu mânada
vatana hizmet için bir teşvik de vardır. Nihâyet birinci lam ilâ mânasına
olmak üzere şu mâna da vardır: Kendisi için bir istikrar noktasına doğru
gitmektedir. Tatbîki birkaç vechile îzâha muhtemil bulunan bu mânaya
göre Şems’in diğer bir merkeze doğru hareket etmekte bulunduğu da
anlaşılabiliyor. Nitekim bir hadîs-i şerîfte de ﺖ اﻟْ َﻌ ْﺮ ِش
َ “ ُﻣ ْﺴﺘـََﻘّﺮَﻫﺎ ﺗَ ْﺤŞems’in
1
müstekarrı Arş’ın altındadır” diye vârid olmuştur.

{ﻚ
َ ِ  } ٰذﻟİşte o A cereyân-ı acîb {ِﻳﺮ ا ْﻟﻌَﺰ۪ﻳﺰِ ا ْﻟﻌَ ۪ﻠﻴﻢ
ُ  }ﺗ َ ْﻘ ۪ﺪO Azîz-i Alîm’in
takdîridir. A Yani kudretiyle her şeye gālib ve hâkim ve ilmiyle her şeyi
muhît olan ve sana Kur’ân’ı [4031] indirip sırât-ı müstakīmi gösteren
Allah’ın takdîri, yani bütün hudûd ve tafsîlâtını bilip biçmesiyledir.
Yoksa ne yaptığını bilmez kör bir tabiatın eseri değil, bi’z-zât kadîm bir
müessir hiç değildir.

{}وﺍ ْﻟﻘَ َﻤ َﺮ
َ Kamer’e gelince {ﺎه َﻣﻨَﺎزِ َل
ُ َ  }ﻗَﺪَّ ْرﻧona menzil menzil mikdar
biçmişizdir. A O Güneş gibi istikrarlı bir surette cereyan etmez. Ona
birtakım menziller ve her menzile göre bir mikdar tâyin etmişizdir.
Seyyardır, her gün bir menzile gelir, her menzile göre bir şekilde görünür.
Araplar, menâzil-i Kamer’i şunlarla saymışlardı2: Şertan3, butayn,
süreyya, deberan4, hek‘a, hen‘a5, zira‘, nesre, tarf, cebhe, zübre, sarfe,
avvâ’, simâk, gafr+6, zubânâ, iklil, kalb, şevle, ne‘âim, belde, sa‘dü’zzâbih, sa‘dü büla‘, sa‘du’s-su‘ûd, sa‘du’l-ahbiye, fer‘u’d-delvi’l-mukaddem,
fer‘u’d-delvi’l-muahhar, reşâ. Bunlardan her gece bir menzile konar da
istikbâle kadar günden güne nûru arta arta sonra da eksile eksile son
menzilde -ki ictimâ‘dan öncedir- iyice incelir, kavslenir }ﺣ ّٰﺘﻰ َﻋﺎد َ ﻛَﺎ ْﻟ ُﻌ ْﺮ ُﺟﻮ ِن
َ
{ِ ا ْﻟ َﻘ ۪ﺪﻳﻢnihâyet dönüp eski urcûn gibi olana kadar.
1
2
3
4
5
6

Buhârî, Tefsîr, 36, Tevhîd, 23; Müslim, İman, 250-251.
B: “saymışlardır”.
B: “Sertan”.
H ve F: “keberan”.
B -“hen a”.
B: “gafîr”.
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“Urcûn” eğri salkım çöpü demektir. Bilhassa hurma salkımının dip
çöpü ki eskisi, yani geçen seneninki daha ince, daha eğri, daha renkli
olur. Bu teşbih pek bedî‘dir. Zannedildiği gibi hilâlin ilk ve son şeklini
göstermekle kalmıyor, Kamer’in o menâzilde giderken Arz etrafında bir
ayda kat‘ ettiği1 mahrekin bir mürtesemini2 de göstermiş oluyor.

[4032] “Eski” denilmekle bu mahrek üzerinde Kamer’in her menzildeki
cirmi de tahyîl edilmiş bulunuyor ki eski heyetçiler bu teşbihin letâfetini
idrak edemezlerdi. Bu takdir o kadar güzel ve bu tevzî‘-i vezâif o kadar
َ ne Güneş kendisine Ay’a
yerindedir ki {}ﻻ اﻟ َّﺸ ْﻤ ُﺲ ﻳ َ ْﻨﺒَ ۪ﻐﻲ ﻟ َـﻬَٓﺎ اَ ْن ﺗُ ْﺪرِ َك ا ْﻟ َﻘ َﻤ َﺮ
3
çatmak yaraşır {ِ}و َﻻ اﻟ َّْﻴ ُﻞ َﺳﺎﺑ ِ ُﻖ اﻟﻨَّﻬَﺎر
َ ne de gündüz gecenin önüne geçer
ٍ َ  }ﻛُ ٌّﻞ ۪ﻓﻲ ﻓَﻠhepsi birer felekte yüzerler. A Biri diğerine çarpmaz,
{ﻮن
َ ﻚ ﻳ َ ْﺴﺒَ ُﺤ
vazifeleri o kadar güzel ve muntazam tevzî‘ olunmuştur. ﻮن
َ  ﻳ َ ْﺴﺒَ ُﺤCemi‘
sîgasıyla îrad olunmakla “kül”den murad yalnız Şems ü Kamer’den her
biri değil, bütün ecrâm olduğu anlatılmıştır. Bu cihetle hey’et-i cedîde
düstûruna işaret eden bu âyetin bir nazîri Sûre-i Enbiyâ’da geçmiş
olduğu cihetle oraya bak.
Yalnız “Şems’in yüzdüğü feleği nedir? Bu bir medâr olduğuna göre,
onun da bir seyyare olması lâzım gelmiyor mu?” diye sorulabilir. Gerçi
mihveri etrafına da mahall-i deveran mânasına medâr denebilirse de
bundan zâhir olan Güneş’in bâlâda zikrolunduğu üzere hadîs-i şerîfin
gösterdiği vechile Arş’ın altında diğer bir müstekarra, bir merkeze doğru
hareket ettiğini ve binâen‘aleyh onun yüzdüğü felek de ona olan medâr
ve mahreki olduğunu kabul etmek iktizâ eder.
1
2
3

H ve F -“kat ettiği”.
H ve F: “birer kısmını”.
M ve B -“de”.
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ِ }وﺍٰﻳَﺔٌ ﻟ َﻬ ْﻢ اَﻧَّﺎ َﺣ َﻤ ْﻠﻨَﺎ ذُرِ َّﺘَﻬ ْﻢ ﻓِﻲ ا ْﻟ ُﻔ ْﻠ
{ﻚ ا ْﻟ َﻤ ْﺸ ُﺤﻮ ِن
َ A “Fülk-i meşhûn” denilince
ُ ّ
ُ
ibtidâ Hazret-i Nûh’un gemisi hâtıra gelir. Fakat burada  ذُ ّرِ َّﺘَ ُﻬ ْﻢkaydı bunu
iradeye mâni‘dir. Bu karîne ile burada “fülk-i meşhûn” hâmil kadınların
rahimlerinden mecaz, beliğ bir istiaredir. Evet, sulb-i pederden bir tûfan
ile atılan zürriyetler, anaların rahimlerinde Hazret-i Nûh’un gemisi
ِ ِ
gibi bir sefîne-i necat bulur. {ﻮن
َ }و َﺧﻠ َ ْﻘﻨَﺎ ﻟ َُﻬ ْﻢ ﻣ ْﻦ ﻣ ْﺜﻠِ ۪ﻪ َﻣﺎ ﻳ َ ْﺮﻛَ ُﺒ
َ [4033] A Bu
bütün merâkib-i bahriye ve berriyeye şamildir. {}و ِﺍ ْن ﻧ َ َﺸ ْﺄ ﻧُ ْﻐﺮِ ْﻗ ُﻬ ْﻢ
َ Ve dilersek
onları, o zürriyetleri fülk-i meşhûn gibi olan rahimlerde, kendilerini de
onun mislinden bindikleri gemilerde gark ediveririz {ﺻ ۪ﺮ َﺦ ﻟ َُﻬ ْﻢ
َ  }ﻓَ َﻼde ne o
zürriyetler için bir feryadcı, bir feryad eden veya feryâda yetişen bulunur
{ون
َ }و َﻻ ُﻫ ْﻢ ﻳُ ْﻨ َﻘ ُﺬ
َ ne de berikiler gark oldukları denizden kurtarılırlar.
ِ
ِ
{ﺎﻋﺎ اِﻟٰﻰ ۪ﺣﻴ ٍﻦ
ً َ }ا َّﻻ رَ ْﺣﻤَﺔ ً ﻣﻨَّﺎ َو َﻣﺘMeğerki Bizden bir rahmet ile ve bir zamana
kadar yaşatmak için ola A ancak o takdirde kurtarılırlar.
{ إﻟﺦ...}و ِﺍذَا ۪ﻗﻴ َﻞ ﻟ َﻬُ ْﻢ اَ ْﻧ ِﻔ ُﻘﻮﺍ
َ A Âfâkī ve tekvînî âyetlerden sonra tenzîlî
ِ
1
âyetlerden de i‘râzlarını beyandır. {ﻳﻦ
َ َاﻪﻠﻟُ ۙ ﻗ
ّٰ َوﺍذَا ۪ﻗﻴ َﻞ ﻟ َُﻬ ْﻢ اَ ْﻧ ِﻔ ُﻘﻮﺍ ِﻣﻤَّﺎ َر َزﻗَﻜُ ُﻢ
َ ﺎل اﻟ َّ ۪ﺬ
 اﻵﻳﺔ... }ﻛَ َﻔ ُﺮوﺍBu âyetin zındıklar hakkında nâzil olduğu söylenir. Mekke’de
birtakım zındıklar sadaka ve iane için teşvik olunduklarında, “Allah
fakir edecek biz besleyeceğiz öyle mi?” diye böyle küfrederlermiş2 ki bu
zenâdıka eski İran’dan mün‘akis olmak gerektir. {ﻮن
َ ُ}و َ ُﻘﻮﻟ
َ Bir de derler ki,
{}ﻣ ٰﺘﻰ ٰﻫ َﺬا ا ْﻟ َﻮ ْﻋ ُﺪ
َ ne zaman bu vaad A bu ölülerin dirilmesi, bu ihzar vaadi
ِ  }اِ ْن ُﻛ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ﺻeğer doğru iseniz A yani böyle diyerek istihzâ etmek
{ﻴﻦ
َ ﺎد ۪ﻗ
َ
ِ ون اِ َّﻻ ﺻﻴ َﺤﺔ ً َو
isterler. {ًﺍﺣ َﺪة
َ }ﻣﺎ ﻳ َ ْﻨﻈ ُ ُﺮ
َ Fakat başka değil, bir tek sayhaya
ْ َ
bakıyorlar ki ilk nefha, yani Sûr’un birinci üfürülüşü. Bir sayha ki:
{ﻮن
َ  }ﺗ َ ْﺄ ُﺧ ُﺬ ُﻫ ْﻢ َو ُﻫ ْﻢ ﻳ َ ِﺨ ِ ّﺼ ُﻤA ’ﻳﺨﺘﺼﻤﻮنun [4034] idgāmıdır. Yani bir sayha
ki onlar birbirlerine geçmiş çekişip dururlarken kendilerini alıverir.
3
{ً ﻮن ﺗ َ ْﻮ ِﺻﻴَﺔ
َ ُ }ﻓَ َﻼ ﻳ َ ْﺴﺘَ ۪ﻄﻴﻌO vakit artık bir tavsiyeye -hiçbir işleri hakkında bir
kelime vasiyet etmeye- bile kādir olamazlar {ﻮن
َ }و َ ٓﻻ اِﻟٰٓﻰ اَ ْﻫﻠِﻬِ ْﻢ ﻳ َ ْﺮ ِﺟ ُﻌ
َ ailelerine
de dönecek değiller.
1
2
3

B -“”واذا ﻗﻴﻞ ﳍﻢ اﻧﻔﻘﻮا.
Zemahşerî, el-Keşşâf, IV, 19:
 أﻳﻔﻘﺮﻩ اﷲ وﻧﻄﻌﻤﻪ ﳓﻦ؟، ﻻ واﷲ: ﻓﺈذا أﻣﺮوا ﺑﺎﻟﺼﺪﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻛﲔ ﻗﺎﻟﻮا، ﻛﺎن ﲟﻜﺔ زﻧﺎدﻗﺔ:وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ
B: “Artık o vakit”.
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ِ
ِ ِ
اﻻ َﺟ َﺪ ِ
ِ
ﻮن ﴿ ﴾٥١ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﻳَﺎ َو ْﻠَﻨَﺎ َﻣ ْﻦ ﺑَﻌَﺜَﻨَﺎ
اث اِﻟٰﻰ َرﺑِّﻬِ ْﻢ ﻳ َ ْﻨ ِﺴﻠُ َ
اﻟﺼﻮرِ ﻓَﺎذَا ُﻫ ْﻢ ﻣ َﻦ ْ ْ
َوﻧُﻔـ َﺦ ﻓﻲ ُّ
ِ
ِ
ِ۔
ﺖ اِ َّﻻ ﺻﻴ َﺤﺔ ً َو ِ
ﺍﺣ َﺪةً
ﺻ َﺪ َق ا ْﻟ ُﻤ ْﺮ َﺳﻠ ُ َ
ﻮن ﴿ ﴾٥٢ا ْن ﻛَﺎﻧ َ ْ
َ ْ
ﻣ ْﻦ َﻣ ْﺮﻗَﺪﻧ َﺎ ۢ ٰﻫ َﺬا َﻣﺎ َو َﻋ َﺪ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ُﻦ َو َ
ِ
ون ﴿ ﴾٥٣ﻓَﺎ ْﻟﻴَ ْﻮمَ َﻻ ﺗُ ْﻈﻠ َ ُﻢ ﻧ َ ْﻔ ٌﺲ َﺷ ْﻴ ًٔـﺎ َو َﻻ ﺗُ ْﺠ َﺰ ْو َن اِ َّﻻ َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ ُﺘ ْﻢ
ﻀ ُﺮ َ
ﻴﻊ ﻟ َ َﺪ ْﻳﻨَﺎ ُﻣ ْﺤ َ
ﻓَﺎذَا ُﻫ ْﻢ َﺟ ۪ﻤ ٌ
ِ
ﺍﺟ ُﻬ ْﻢ ۪ﻓﻲ ﻇِ َﻼ ٍل
ﺎب ا ْﻟ َﺠﻨَّﺔِ ا ْﻟﻴَ ْﻮمَ ۪ﻓﻲ ُﺷ ُﻐﻞٍ ﻓَﺎﻛِ ُﻬ َ
ﺗ َ ْﻌ َﻤﻠ ُ َ
ﻮن ۚ ﴿ُ ﴾٥٥ﻫ ْﻢ َوﺍ َ ْز َو ُ
ﻮن ﴿ ﴾٥٤ا َّن اَ ْﺻ َﺤ َ
ِ
اﻻ ََرٓﺍﺋ ِ ِ
ٍ
ب
َﻋﻠَﻰ ْ
ﻚ ُﻣﺘ َّ ِﻜ ُﺆ َ۫ن ﴿ ﴾٥٦ﻟ َُﻬ ْﻢ ۪ﻓﻴﻬَﺎ ﻓَﺎﻛِﻬَﺔٌ َوﻟ َُﻬ ْﻢ َﻣﺎ ﻳَﺪَّ ُﻋ َ
ﻮن ۚ ﴿َ ﴾٥٧ﺳ َﻼ ٌم ﻗَ ْﻮ ًﻻ ﻣ ْﻦ َر ّ
ﻮن ﴿ ﴾٥٩اَﻟ َْﻢ اَ ْﻋﻬَ ْﺪ اِﻟ َْﻴﻜُ ْﻢ ﻳَﺎ ﺑ َ ۪ﻨ ٓﻲ ٰادَمَ اَ ْن َﻻ
ﺎزوﺍ ا ْﻟﻴَ ْﻮمَ اَﻳُّﻬَﺎ ا ْﻟ ُﻤ ْﺠﺮِ ُﻣ َ
َر ۪ﺣﻴ ٍﻢ ﴿َ ﴾٥٨و ْ
ﺍﻣﺘَ ُ
ﻴﻢ ﴿﴾٦١
اﻋ ُﺒ ُﺪو ۪ﻧ ۜﻲ ٰﻫ َﺬا ِﺻ َﺮﺍ ٌ
َﺎن ۚ اِﻧ َّ ُﻪ ﻟ َ ُ
ﺗ َ ْﻌ ُﺒ ُﺪوﺍ اﻟ َّﺸ ْﻴﻄ َ
ط ُﻣ ْﺴﺘَ ۪ﻘ ٌ
ﻴﻦ ۙ ﴿َ ﴾٦٠وﺍ َ ِن ْ
ﻜ ْﻢ َﻋ ُﺪ ٌّو ُﻣﺒ۪ ٌ

وﻟَﻘَ ْﺪ اَ َ ِ
ون
ﻮﻋ ُﺪ َ
ﻴﺮﺍۜ اَﻓَﻠ َ ْﻢ ﺗَﻜُﻮﻧُﻮﺍ ﺗ َ ْﻌ ِﻘﻠُ َ
ﺿ َّﻞ ﻣ ْﻨﻜُ ْﻢ ِﺟ ِﺒ ًّﻼ ﻛَ ۪ﺜ ً
َ
ﻮن ﴿ٰ ﴾٦٢ﻫ ِﺬ ۪ه َﺟﻬَﻨ َّ ُﻢ اﻟ َّ۪ﺘﻲ ﻛُ ْﻨﺘُ ْﻢ ﺗُ َ
ون ﴿ ﴾٦٤اَ ْﻟﻴَ ْﻮمَ ﻧ َ ْﺨ ِﺘ ُﻢ َﻋﻠٰٓﻰ اَ ْﻓ َﻮﺍﻫِﻬِ ْﻢ َوﺗُﻜَﻠِّ ُﻤﻨَ ٓﺎ اَ ْﻳ ۪ﺪﻳﻬِ ْﻢ
﴿ ﴾٦٣اِ ْﺻﻠ َ ْﻮ َﻫﺎ ا ْﻟﻴَ ْﻮمَ ﺑ ِ َﻤﺎ ُﻛ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ﺗ َ ْﻜ ُﻔ ُﺮ َ
ٓ
ِِ
ﺎﺳﺘَﺒَ ُﻘﻮﺍ
َوﺗ َ ْﺸﻬَ ُﺪ اَ ْر ُﺟﻠُ ُﻬ ْﻢ ﺑ ِ َﻤﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳ َ ْﻜ ِﺴ ُﺒ َ
ﻮن ﴿َ ﴾٦٥وﻟ َْﻮ ﻧ َ َﺸٓ ُ
ﺎء ﻟَﻄ ََﻤ ْﺴﻨَﺎ َﻋﻠٰﻰ اَ ْﻋ ُﻴﻨﻬ ْﻢ ﻓَ ْ
ِ
ِِ
ﻴﺎ
اﻟﺼ َﺮﺍ َ
َﺎﻋﻮﺍ ُﻣ ِﻀ ًّ
ط ﻓَﺎ َ ّٰﻧﻰ ﻳُ ْﺒ ِﺼ ُﺮ َ
اﺳﺘَﻄ ُ
ﺎء ﻟ ََﻤ َﺴ ْﺨﻨَ ُ
ون ﴿َ ﴾٦٦وﻟ َْﻮ ﻧ َ َﺸٓ ُ
ﺎﻫ ْﻢ َﻋﻠٰﻰ َﻣﻜَﺎﻧَﺘﻬ ْﻢ ﻓَ َﻤﺎ ْ
ّ
ﻮن ۟ ﴿﴾٦٧
َو َﻻ ﻳ َ ْﺮ ِﺟ ُﻌ َ
Meâl-i Şerîfi
Bir de Sûr üfürülmüştür, ne baksınlar kabirlerinden Rablerine
doğru akın ediyorlardır (51). “Eyvah, başımıza gelenlere!” derler,
“kim kaldırdı bizi uyuduğumuz yerden? Bu işte, O Rahmân’ın vaad
buyurduğu, doğru imiş o gönderilen resuller” (52). Başka değil, sade
bir tek sayha olmuş, derhâl hepsi toplanmış, huzûrumuza ihzar
edilmişlerdir (53). Artık bugün hiç kimseye zerrece zulmedilmez,
ancak yaptıklarınızın cezâsını çekeceksiniz (54). Cidden ashâb-ı cennet
bugün bir şuğl içinde zevk etmektedirler (55). Kendileri ve zevceleri
erîkeler üzerine kurulmuşlardır (56). Onlara orada bir meyve var,
hem onlara orada ne iddia ederlerse var (57). Bir selâm, Rahîm bir
Rab’den kelâm (58). Ve haydin ayrılın bugün ey mücrimler! (59). And
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vermedim mi size: “Ey Âdemoğulları, Şeytan’a kulluk etmeyin, o size
açık [4036] bir düşmandır” diye? (60). “Ve bana kulluk edin, doğru yol
budur” diye? (61) Böyle iken celâlime karşı o içinizden birçok cibilletleri
yoldan çıkardı, ya o vakit sizin akıllarınız1 yok muydu? (62). Bu işte
o cehennem ki vaad olunur dururdunuz (63). Bugün yaslanın ona
bakalım, küfrettiğiniz için (64). Bugün ağızlarını mühürleriz de Bize
elleri söyler ve ayakları şehadet eyler neler kesbediyorlardı2 (65). Hem
dilesek gözlerini üzerinden silme kör ediverirdik de yola dökülürlerdi,
fakat nereden görecekler? (66). Daha dilesek kendilerini oldukları
yerde meshediverirdik de ne ileri gidebilirlerdi ne dönebilirlerdi (67).
ِ
ِ
ِ }وﻧُ ِﻔـ َﺦ
{ِاﻟﺼﻮر
ٌ َ[ ﺛُﻢَّ ﻧُ ِﻔ َﺦ ﻓﻴﻪ اُ ْﺧﺮى ﻓَﺎِذَا ُﻫ ْﻢ ﻗﻴezَ A İkinci nefha: ﺎم ﻳ َ ْﻨﻈ ُ ُﺮون
ُّ
Zümer 39/68]3 { إﱁ... }ﻓَﺎ ْﻟﻴَ ْﻮمَ َﻻ ﺗُ ْﻈﻠ َ ُﻢ ﻧ َ ْﻔ ٌﺲA burada ﻮن
َ ُ’ﺗ َ ْﻌ ِﻘﻠa kadar o gün
ِ
onlara söyleneceği hikâyedir. {ِﺎب ا ْﻟ َﺠﻨَّﺔ
َ  }ا َّن اَ ْﺻ َﺤHaberiniz olsun ki ashâb-ı
cennet: Sâlih amellerle cennete sâhip olanlar A gerçi cennete girmek esas
itibariyle Allah’ın fazlıyladır. Lâkin ﻮن
َ ُ  َو َﻻ ﺗُ ْﺠ َﺰ ْو َن اِ َّﻻ َﻣﺎ ﻛُ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ﺗ َ ْﻌ َﻤﻠbuyurulması
itibariyle burada bu mâna ihtar buyurulmuştur. {ٌ }ﻓَﺎﻛِﻬَﺔMeyve A tâbir
buyurulması da mücerred zevkten ziyade semere-i mesâ‘îye işaret eder.
ِ ِ }اﻻ َرَٓﺍﺋ
{ﻚ
ْ Erîkeler A “Erîke” hacelede, yani gelin odasında döşenen
süslü koltuktur. {ﻮن
َ }وﻟ َُﻬ ْﻢ َﻣﺎ ﻳَﺪَّ ُﻋ
َ Ve onlara iddia ettikleri, istedikleri var,
ِ
ٍ
davayı kazandılar, yani {ٌ}ﺳ َﻼم
َ selâm var {ب رَ ۪ﺣﻴ ٍﻢ
ّ َ }ﻗَ ْﻮ ًﻻ ﻣ ْﻦ رRahîm olan,
yani sonunda mü’minleri rahmetiyle murâda erdiren ve şerîki nazîri
olmayan bir Rab’den doğrudan doğru söylenme bir selâm A bir hadîs-i
şerîfte Hazret-i Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem demiştir ki: “Ehl-i
cennet nimetleri içinde zevkyâb olurlarken kendilerine bir nûr parıldar,
[4037] başlarını kaldırır bakarlar ki fevklerinden Rab kendilerini şeref-i
dîdârıyla müşerref kılmış,  اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻳﺎ أﻫﻞ اﳉﻨﺔbuyuruyor; işte َﺳ َﻼمٌ ﻗَ ْﻮ ًﻻ ِﻣ ْﻦ
ٍ
ب َر ۪ﺣﻴ ٍﻢ
ّ  َرkavl-i ilâhîsi budur. Bunun üzerine onlara nazar buyurur, onlar
da O’na nazar ederler ve nazar ettikleri müddetçe diğer nimetlerden
1
2
3

B: “aklınız”.
H ve F: “kesbediyordular”.
“…Sonra ona bir daha üflenmiştir, bu kere de hep onlar kalkmışlar bakıyorlardır.”
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hiçbir şeye iltifat etmezler, tâ ihticab buyuruncaya kadar ki o vakitte
üzerlerinde ve diyarlarında nûr ve bereketi bâkī kalır.”1
{ﺿ َّﻞ ِﻣ ْﻨﻜُ ْﻢ ِﺟ ِﺒ ًّﻼ ﻛَ ۪ﺜ ًﺍ
َ َ }اBirçok cibilletleri şaşırttı, yani birçok cemaatlerin
ahlâklarını bozdu { إﱁ... }اَ ْﻟﻴَ ْﻮمَ ﻧ َ ْﺨ ِﺘ ُﻢ َﻋ ٰ ٓ اَ ْﻓ َﻮﺍﻫِﻬِ ْﻢA işte Sûre-i Nûr’da2 ﻳ َ ْﻮمَ َ ْ ﻬَ ُﺪ
3
ﻮن
َ ُ[ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ اَ ْﻟ ِﺴﻨَﺘُﻬُ ْﻢ َوﺍ َ ْﻳ ۪ﺪ ِ ْﻢ َوﺍ َ ْر ُﺟﻠُﻬُ ْﻢ ﺑِﻤَﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳ َ ْﻌﻤَﻠen-Nûr 24/24] buyurulan gün bu
gündür. { إﱁ...ﺎء ﻟَﻄ ََﻤ ْﺴﻨَﺎ َﻋ ٰ ٓ اَ ْﻋ ُﻴ ِﻨﻬِ ْﻢ
َ A Bu da âhirete ait zannedilmiş
ُ ٓ َ َ }وﻟ َْﻮ
ِ ون اِ َّﻻ ﺻﻴ َﺤﺔ ً َو
ise de dünyaya ait bir tehdit olarak ًﺍﺣ َﺪة
َ  َﻣﺎ ﻳ َ ْﻨﻈ ُ ُﺮkavline ma‘tuf
ْ َ
olması mâna itibariyle daha muvâfıktır. Yani âhirette öyle olacağı gibi,
Biz4 de dilersek şimdi o nankörlüğü yapan, “Allah dilese idi it‘âm
ederdi” diyen kâfirlerin gözlerini büsbütün siler kör ediverirdik ﺎﺳﺘَﺒَ ُﻘﻮﺍ
ْ َ}ﻓ
5
ِ
{َاﻟﺼﺮَﺍط
ّ de yola dökülürlerdi -yola gelmekte yarış ederlerdi-. A Çünkü
her küfredenin gözü kör edilivermiş olsa idi bu bir ilcâ olur, hepsi imana
gelirdi {ون
َ  }ﻓَﺎ َ ّٰ ﻳُ ْﺒ ِﺼ ُﺮfakat o kâfirler nereden görecekler A Burada “ibsâr”
basîret-i kalb ile tefsir edilmiştir. Yani o kadar âyât-ı ilâhiyeyi görmeyen
o basiretsiz kâfirler bunu böyle yapabileceğimizi idrak etmezler. ﺎء
َ
ُ ٓ َ َ }وﻟ َْﻮ
6
ِ
{ﺎﻫ ْﻢ َﻋ ٰ َﻣﻜَﺎﻧَﺘﻬِ ْﻢ
ُ َ ﻟ ََﻤ َﺴ ْﺨﻨDilesek onları tam kuvvetleri çağında mesh de
ediverirdik A kılıklarını değiştirir, oldukları yere donduruverirdik de
{ﻮن
ًّ َﺎﻋﻮﺍ ُﻣ ِﻀ
َ ﻴﺎ َو َﻻ ﻳ َ ْﺮ ِﺟ ُﻌ
ُ اﺳﺘَﻄ
ْ  }ﻓَ َﻤﺎne geçebilir ne dönebilirlerdi. A Şu hâlde
böyle irade buyurulmuyorsa [4038] yapılamayacağından değil, cezâları
âhirette verileceği içindir. Bununla beraber:

ِ
اﻟﺸ ْﻌ َﺮ َو َﻣﺎ ﻳ َ ْﻨﺒَ ۪ﻐﻲ ﻟ َُﻪ ۜ اِ ْن ُﻫ َﻮ
َ َُو َﻣ ْﻦ ﻧُﻌَ ّ ِﻤ ْﺮ ُه ﻧُﻨَ ِﻜ ّ ْﺴ ُﻪ ﻓِﻲ ا ْﻟ َﺨ ْﻠ ِ ۜﻖ اَﻓَ َﻼ ﻳ َ ْﻌ ِﻘﻠ
ّ ﺎه
ُ َ﴾ َو َﻣﺎ َﻋﻠ َّْﻤﻨ٦٨﴿ ﻮن

ِ ِ
﴾ اَ َوﻟ َْﻢ٧٠﴿ ﻴﺎ َو َ ِﺤ َّﻖ ا ْﻟ َﻘ ْﻮ ُل َﻋﻠَﻰ ا ْﻟﻜَﺎﻓِ ۪ﺮ َﻦ
ًّ ﺎن َﺣ
َ َ﴾ ﻟ ِ ُﻴ ْﻨ ِﺬ َر َﻣ ْﻦ ﻛ٦٩﴿ ۙ ﻴﻦ
ٌ ۪ا َّﻻ ذ ْﻛ ٌﺮ َو ُﻗ ْﺮ ٰﺍ ٌن ُﻣﺒ

1

2
3
4
5
6

İbn Mâce, Mukaddime, 13:
 ﻓﺈذا اﻟﺮب ﻗﺪ أﺷﺮف ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻓﺮﻓﻌﻮا رؤوﺳﻬﻢ، ﺑﻴﻨﺎ أﻫﻞ اﳉﻨﺔ ﰲ ﻧﻌﻴﻤﻬﻢ إذ ﺳﻄﻊ ﳍﻢ ﻧﻮر: ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: ﻗﺎل،ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ
 ﻓﻼ ﻳﻠﺘﻔﺘﻮن إﱃ، ﻓﻴﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﻢ وﻳﻨﻈﺮون إﻟﻴﻪ: ﻗﺎل.« »ﺳﻼم ﻗﻮﻻ ﻣﻦ رب رﺣﻴﻢ: وذﻟﻚ ﻗﻮل اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ: ﻗﺎل.« »اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻳﺎ أﻫﻞ اﳉﻨﺔ: ﻓﻘﺎل،ﻣﻦ ﻓﻮﻗﻬﻢ
. وﻳﺒﻘﻰ ﻧﻮرﻩ وﺑﺮﻛﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ دﻳﺎرﻫﻢ،ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻨﻌﻴﻢ ﻣﺎ داﻣﻮا ﻳﻨﻈﺮون إﻟﻴﻪ ﺣﱴ ﳛﺘﺠﺐ ﻋﻨﻬﻢ
H ve F: “Nûr’un”.
H ve F -“”أﻟﺴﻨﺘﻬﻢ وأﻳﺪﻳﻬﻢ.
H ve F: “bir”.
H ve F: “yerlere”.
H ve F -“de”.
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ِ
ﺎﻫﺎ ﻟ َُﻬ ْﻢ ﻓَ ِﻤ ْﻨﻬَﺎ
ُ ِ ﺎﻣﺎ ﻓَ ُﻬ ْﻢ ﻟ َﻬَﺎ َﻣﺎﻟ
َ ﻜ
ْ َ ﻳ َ َﺮ ْوﺍ اَﻧَّﺎ َﺧﻠ َ ْﻘﻨَﺎ ﻟ َُﻬ ْﻢ ﻣﻤَّﺎ َﻋ ِﻤﻠ
ً َﺖ اَ ْﻳ ۪ﺪﻳﻨَ ٓﺎ اَ ْﻧﻌ
َ َ﴾ َوذَﻟ َّ ْﻠﻨ٧١﴿ ﻮن
ِ
﴾ َوﺍﺗ َّ َﺨ ُﺬوﺍ٧٣﴿ ون
ۜ ُ ِـﻊ َو َﻣ َﺸﺎر
َ ب اَﻓَ َﻼ ﻳ َ ْﺸﻜُ ُﺮ
َ َُرﻛُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ َو ِﻣ ْﻨﻬَﺎ ﻳ َ ْﺄﻛُﻠ
ُ ﴾ َوﻟ َُﻬ ْﻢ ۪ﻓﻴﻬَﺎ َﻣﻨَﺎﻓ٧٢﴿ ﻮن
ون
ّٰ ِﻣ ْﻦ دُو ِن
َ ﻀ ُﺮ
َ ﻮن ﻧ َ ْﺼ َﺮ ُﻫ ْﻢ ۙ َو ُﻫ ْﻢ ﻟ َُﻬ ْﻢ ُﺟ ْﻨ ٌﺪ ُﻣ ْﺤ
َ ﻴﻌ
َ اﻪﻠﻟِ ٰاﻟِﻬَﺔ ً ﻟ َﻌَﻠ َُّﻬ ْﻢ ﻳُ ْﻨ َﺼ ُﺮ
ُ ﴾ َﻻ ﻳ َ ْﺴﺘَ ۪ﻄ٧٤﴿ ۜ ون
ﺎن اَﻧَّﺎ
ْ ﴾ اَ َوﻟ َْﻢ ﻳ َ َﺮ٧٦﴿ ﻮن
َ ﴾ ﻓَ َﻼ ﻳ َ ْﺤ ُﺰ ْﻧ٧٥﴿
َ ون َو َﻣﺎ ﻳُ ْﻌﻠِ ُﻨ
َ ﻚ ﻗَ ْﻮﻟُ ُﻬ ْﻢ ۢ اِﻧَّﺎ ﻧ َ ْﻌﻠ َ ُﻢ َﻣﺎ ﻳُ ِﺴ ُّﺮ
ُ اﻻِ ْﻧ َﺴ
ِ ََﺧﻠ َ ْﻘﻨ
ِْﺎل َﻣ ْﻦ ﻳُﻲـﺤ
َ َب ﻟ َﻨَﺎ َﻣﺜَ ًﻼ َوﻧ َ ِﺴ َﻲ َﺧ ْﻠ َﻘ ُﻪ ۜ ﻗ
َ ﴾ َو٧٧﴿ ﻴﻦ
ٌ ﺎه ﻣ ْﻦ ﻧُ ْﻄ َﻔﺔٍ ﻓَﺎِذَا ُﻫ َﻮ َﺧ ۪ﺼ
ٌ ۪ﻴﻢ ُﻣﺒ
ُ
َ ﺿ َﺮ
ِ
ٍ
﴾٧٩﴿ ۙ ﻴﻢ
ٌ ا ْﻟﻌِﻈ َﺎمَ َوﻫ َﻲ َر ۪ﻣ
ٌ ﴾ ﻗُ ْﻞ ﻳُ ْﺤﻴ۪ ﻴﻬَﺎ اﻟ َّـ ۪ﺬ ٓي اَ ْﻧ َﺸﺎ ََﻫٓﺎ اَ َّو َل َﻣﺮَّ ۜ َو ُﻫ َﻮ ﺑِﻜُ ّ ِﻞ َﺧ ْﻠ ٍﻖ َﻋ ۪ﻠ٧٨﴿ ﻴﻢ
﴾ اَ َوﻟ َْﻴ َﺲ اﻟ َّ۪ﺬي َﺧﻠ َ َﻖ٨٠﴿ ون
ْ ِﻜ ْﻢ ِﻣ َﻦ اﻟ َّﺸ َﺠﺮ
ُ َ اَﻟ َّ۪ﺬي َﺟﻌَ َﻞ ﻟ
َ ﺎرﺍ ﻓَﺎِذَٓا اَ ْﻧ ُﺘ ْﻢ ِﻣ ْﻨ ُﻪ ﺗُﻮﻗ ِ ُﺪ
َ اﻻ َ ْﺧ
ً َ ﻀﺮِ ﻧ
ِ
ِ
ِ َض ﺑِﻘ
ِ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
ٓ ـﻤٓﺎ اَ ْﻣ ُﺮ ُه
ْ ﺍت َو
ُ ﺎدرٍ َﻋﻠٰٓﻰ اَ ْن ﻳ َ ْﺨﻠ ُ َﻖ ﻣ ْﺜﻠ َ ُﻬ ْﻢ ۜ ﺑَﻠٰﻰ َو ُﻫ َﻮ ا ْﻟ َﺨ َّﻼ ُق ا ْﻟﻌَ ۪ﻠ
َ َّ ﴾ اﻧ٨١﴿ ﻴﻢ
َ ﺍﻻ َْر
َّ
ِﻜﻮت ُﻛ ّ ِﻞ َﺷﻲ ٍء و ِﺍﻟ َﻴﻪ
ُ َﻮل ﻟ َُﻪ ُﻛ ْﻦ ﻓَﻴ
َ اِذَٓا اَ َرﺍد َ َﺷ ْﻴ ًٔـﺎ اَ ْن ﻳ َ ُﻘ
َ ﴾ ﻓَ ُﺴ ْﺒ َﺤ٨٢﴿ ﻮن
ُ ُ َﺎن اﻟ َّ۪ﺬي ﺑِﻴَ ِﺪ ۪ه َﻣﻠ
ُ ﻜ
ْ َ ْ
﴾٨٣﴿ ﻮن
َ ﺗُ ْﺮ َﺟ ُﻌ

[4039] Meâl-i Şerîfi
Bununla beraber her kimin ömrünü uzatıyorsak hilkatte onu tersine
çeviriyoruz, hâlâ da akıllanmayacaklar mı? (68) Biz ona şiir öğretmedik,
ona yaraşmaz da; o sade bir zikir ve parlak bir Kur’an’dır (69). Hayâtı
olanı uyandırmak, nankörlere de o söz hak olmak için (70). Şunu da
görmediler mi?1 Biz onlar için ellerimizin yaptıklarından birtakım
yumuşak hayvanlar (enʿâm)2 yaratmışız da onlara mâlik bulunuyorlar
(71). Ve onları kendilerine zebûn3 etmişiz de hem onlardan binitleri
var, hem de onlardan yiyorlar. (72). Onlarda daha birçok menfaatleri
ve türlü içecekleri de var, hâlâ şükretmeyecekler mi? (73) Tuttular da
Allah’tan başka birtakım ilâhlar edindiler, güya yardım olunacaklar
(74). Onların onlara yardıma güçleri yetmez, onlar ise onlar için
hazırlanan askerler (75). O hâlde onların lakırdıları seni mahzun
1
2
3

H ve F -“mi?”.
H, F, M ve B: “(en‘âm) yumuşak hayvanlar”.
B -“zebûn”.
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etmesin, Biz onların içlerini de biliriz dışlarını da (76). Görmedi mi
o insan? Biz onu bir nutfeden yarattık da şimdi o çeneli bir çekişgen
kesildi (77). Yaratılışını unutarak Bize bir de mesel fırlattı: “Kim
diriltir o kemikleri onlar çürümüşken?” dedi (78). De ki: “Onları ilk
defa inşâ eden diriltir ve O1 her halkı bilir” (79). O ki size yeşil ağaçtan
bir ateş [4040] yaptı da şimdi siz ondan tutuşturup duruyorsunuz (80).
Ya gökleri ve yeri yaratan onlar gibisini yaratmaya kādir değil midir?
Elbette kādir; Hallâk O, Alîm O (81). O’nun emri bir şeyi murad edince
ona sade “ol” demektir, o oluverir. (82). Artık tesbih edilmez mi öyle
her şeyin melekûtu yedinde bulunan Sübhân’a! Hep de döndürülüp
O’na götürüleceksiniz (83).
{}و َﻣ ْﻦ ﻧُﻌَ ّ ِﻤ ْﺮ ُه
َ Ma‘amâfîh her kimi de muammer ediyorsak A gençlik
çağında almayıp uzun ömür ile yaşatıyorsak { }ﻧُﻨَ ِﻜ ّ ْﺴ ُﻪ ِ ا ْﻟ َﺨ ْﻠ ِﻖhilkatte tepesi
üstü dikiyoruz. A Yani bidâyettekinin, gençliğin aksine olarak günden
güne kuvvetten düşürüp zaafını artırıyor, ölüme doğru götürüyoruz.
{2ﻮن
َ ُ }اَﻓَ َﻼ ﻳ َ ْﻌ ِﻘﻠHâlâ akıllanmayacaklar mı? A Bunu yapan kudretin daha evvel
o tams ü meshi de yapabileceğini anlayıp da doğru yolu tutmayacaklar
ِ
mı? {اﻟﺸ ْﻌ َﺮ
َ Biz ona, yani Peygamber’e şiir öğretmedik A bu
ّ ﺎه
ُ َ}و َﻣﺎ َﻋﻠ َّْﻤﻨ
söylenenleri bir şiir saymamalıdır. Kur’ân’ın ne lafzen ne de mânen şiir
olmadığı açıktır. Bir kere Kur’ân’ın nazmında şiir nazmının vezn ü kāfiyesi
yoktur. Mâna bakımından ise şiir, hakikat olup olmadığı aranmaksızın
hoşlandırmak veya tiksindirmek, coşturmak veya küstürmek gibi hisleri
gıcıklayan muhayyel kuruntulara, vehmî kıyaslara, hissiyyât oyunlarına
râci‘dir. Kur’an ise Hakk’ın sırât-ı müstakīmine irşad eden hikem ve
ahkâm ile irfan nûru, îkān rehberi bir yâdigâr-ı ilâhîdir. Fakat kâfirlerin
birçokları onu bir şiir gibi mülâhaza etmek ve ettirmekte ısrar ettikleri
ve bu suretle Peygamber’i bir şâir gibi tanıttırmak istedikleri cihetle
buyuruyor3: Biz ona şiir öğretmedik {}و َﻣﺎ ﻳ َ ْﻨﺒَ ۪ ﻟ َُﻪ
َ hem o, ona yaraşmaz da
1
2
3

B -“O”.
B: “”ﺗﻌﻘﻠﻮن.
B: “buyuruluyor”.
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A zira, ﺎو۫ َن
[eş-Şu arâ 26/224]. Ne makām-ı risalete
َ
ُ َﺍء ﻳَﺘ َّ ِﺒ ُﻌ ُﻬ ُﻢ ا ْﻟﻐ
ُ ٓ ’وﺍﻟ ُّﺸﻌَ َﺮdur
şâirlik yaraşır, ne de [4041] Kur’ân’a şiir demek. { }اِ ْن ُﻫ َﻮO Kur’an başka
değil { }اِ َّﻻ ِذ ْﻛ ٌﺮancak bir zikir A mahza Allah tarafından bir va‘z u irşad
{ٌ ۪}و ُﻗ ْﺮ ٰﺍ ٌن ُﻣﺒ
َ ve bir Kur’ân-ı mübîndir. A İbadetlerde ve ibadethânelerde
okunacak kelâmullahtır. {ﻴﺎ
ًّ ﺎن َﺣ
َ َ }ﻟ ِ ُﻴ ْﻨ ِﺬ َر َﻣ ْﻦ ﻛHayâtı, yani aklı, duygusu
olanı inzar edip gafletten uyandırmak {}و َ ِﺤ َّﻖ ا ْﻟ َﻘ ْﻮ ُل َﻋ َ ا ْﻟﻜَﺎﻓِ ۪ﺮ َﻦ
َ küfürde
ısrar ile kâfirlik edenler aleyhine kavil hak olmak için A bundan evvel
ekserîsine olduğu gibi azab ile hüküm vâcib1 olmak için. { ﻳ َ َﺮ ْوﺍ2 ْ َ }اَ َو
Şunu da mı görmediler A o gāfiller ki uyanmıyorlar? }اَﻧَّﺎ َﺧﻠ َ ْﻘﻨَﺎ ﻟ َُﻬ ْﻢ ِﻣﻤَّﺎ
{ﺎﻣﺎ
ْ َ  َﻋ ِﻤﻠBiz kendileri için ellerimizin i‘mâl ettiği şeylerden,
ً َﺖ اَ ْﻳ ۪ﺪﻳﻨَ ٓﺎ اَ ْﻧﻌ
yani başka hiçbir sanatın dahli3 olmayıp doğrudan doğru kendimizin
ihdas eylediğimiz nimetlerden en‘âm, yumuşak hayvanlar yarattık ilh...
A Bu ihtarda birçok cihetten incelikler vardır ki bunu tefsirden ziyade
okuyanların zevki takdir edecektir.

{ إﱁ...ﺎن
ْ  }اَ َو َ ْ ﻳ َ َﺮA Rivayet olunuyor ki Übey b. Halef Hazret-i
ُ َ ْ ِاﻻ
Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in huzûruna bir çürümüş kemikle
gelmiş, onu eliyle ufalayarak “Allah bunu böyle çürüdükten sonra
diriltir der misin?” demiş “evet, seni de ba‘s eder ve ateşe kor” buyurmuş
ve bu âyet bu sebeple nâzil olmuştur.4 {ﻴﻢ
ُ ِ }و ُﻫ َﻮ ﺑ
ٌ ﻜ ّ ِﻞ َﺧ ْﻠ ٍﻖ َﻋ ۪ﻠ
َ Ve o halkın

hepsine alîmdir. A Yani her mahlûku bütün tafsîlâtıyla, her birinin
toplanan ve dağılan bütün eczâsı, usûl ü fürû‘u, evzâ‘ı, ahvâli, keyfiyyât
ve kemmiyyâtı, her türlü husûsiyyâtıyla bilir ve her halkı, yaratmanın
1
2
3
4

H: “hak”; F -“vâcib”.
B: “”اﱂ.
B: “dâhil”.
Mukātil b. Süleyman, Tefsîr, III, 585-586; Tefsîru Yahyâ b. Sellâm, II, 820; Taberî, Câmiu’l-beyân, XX,
554:
 وﺷﻴﺒﺔ اﺑﲏ، وﻋﺘﺒﺔ، واﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ اﳌﻐﲑة، وﻛﺎن ﻗﺪ أﺿﺤﻜﻬﻢ ﲟﻘﺎﻟﺘﻪ ﻓﻬﺬا اﻟﺬي أﻋﻠﻨﻮا وذﻟﻚ أن أﺑﺎ ﺟﻬﻞ،ﻧﺰﻟﺖ ﰱ أﰉ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ اﳉﻤﺤﻲ ﰲ أﻣﺮ اﻟﻌﻈﻢ
 وأﻧﺎ آﺗﻴﻪ ﺑﻌﻈﻢ ﻓﺄﺳﺄﻟﻪ، إن ﳏﻤﺪا ﻳﺰﻋﻢ أن اﷲ ﳛﻴﻲ اﳌﻮﺗﻰ: ﻗﺎل ﳍﻢ ﰲ اﻟﻨﻔﺮ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ، ﻛﺎﻧﻮا ﺟﻠﻮﺳﺎ ﻓﻘﺎل ﳍﻢ أﰊ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ، واﻟﻌﺎص ﺑﻦ واﺋﻞ، وﻋﻘﺒﺔ،رﺑﻴﻌﺔ
 ﺗﺰﻋﻢ أن اﷲ ﳛﲕ اﳌﻮﺗﻰ ﺑﻌﺪ إذ ﺑﻠﻴﺖ ﻋﻈﺎﻣﻨﺎ وﻛﻨﺎ ﺗﺮاﺑﺎ ﺗﺰﻋﻢ أن اﷲ، ﻳﺎ ﳏﻤﺪ: ﻓﻘﺎل، ﺣﺎﺋﻼ ﳔﺮا،ﻛﻴﻒ ﻳﺒﻌﺚ اﷲ ﻫﺬا؟ ﻓﺎﻧﻄﻠﻖ أﰊ اﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﻓﺄﺧﺬ ﻋﻈﻤﺎ ﺑﺎﻟﻴﺎ
، »ﳛﻴﻲ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻫﺬا ﰒ ﳝﻴﺘﻚ: ﻣﻦ ﳛﻴﻲ ﻫﺬا؟ ﻓﻘﺎل اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، وﻳﻘﻮل ﻳﺎ ﳏﻤﺪ، ﰒ ﺟﻌﻞ ﻳﻔﺖ اﻟﻌﻈﻢ ﰒ ﻳﺬرﻳﻪ ﰲ اﻟﺮﻳﺢ.ﻳﺒﻌﺜﻨﺎ ﺧﻠﻘﺎ ﺟﺪﻳﺪا
ِْ  ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﰲ أﰊ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ »أ ََوَﱂْ ﻳـَﺮ،« ﰒ ﻳﺪﺧﻠﻚ ﻧﺎر ﺟﻬﻨﻢ،ﰒ ﻳﺒﻌﺜﻚ
.«اﻹﻧْﺴﺎ ُن
َ
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her türlüsünü bilir; maddeli maddesiz, âletli âletsiz, örnekli örneksiz,
gerek ilkin gerek sonra her nev‘ini bilir. Bütün [4042] mesele bundan
ibarettir. {ﺎرﺍ
ْ ِ }اَﻟ َّ ۪ﺬي َﺟﻌَ َﻞ ﻟَﻜُ ْﻢ ِﻣ َﻦ اﻟ َّﺸ َﺠﺮO ki size yeşil ağaçtan bir ateş
َ اﻻ َ ْﺧ
ً َ ﻀﺮِ ﻧ
yaptı A meşhur olan bu ağaç “merh” ile “afar” denilen iki ağaçtır ki ikisi
de yemyeşil suları damlarken merh çakmak makamında afara sürtülmek
suretiyle ateş çıkarılır, bedevîlerce mâlumdur. Bunun birini erkek birini
dişi menzilesinde de farzetmişlerdir. Ma‘amâfîh “ﰲ ﻛﻞ ﺷﺠﺮ ﻧﺎر واﺳﺘﻤﺠﺪ اﳌﺮخ
 واﻟﻌﻔﺎرher ağaçta ateş vardır, fakat merh ile afar bol bulmuştur” diye bir
mesel vardır.1 Bu haysiyetle bazı müfessirler demişlerdir ki ağaçtan
murad cinstir. Merh ve afar temsil tarîkiyle zikrolunmuştur. Ancak
burada şâyân-ı dikkat olan nokta şudur ki bununla maksud ağaçtaki
odun veya kömürü göstermek değil, delk ü temas ile yeşil ağaçtan zuhûra
gelen harâret ve işti‘âli anlatmaktır. Bu ise şimdi bildiğimize göre bir
elektrik hâdisesidir. Demek ki bu suretle âyet elektriğe işaret etmiş2 ve
bu işaretten  ﻛﻦemrini anlamaya zihinleri takrib için bir misâl de verilmiş
oluyor. {ون
َ  }ﻓَﺎِذَٓا اَ ْﻧﺘُ ْﻢ ِﻣ ْﻨﻪُ ﺗُﻮﻗ ِ ُﺪYapmış da siz ondan çakıp çakıp hemen
tutuşturuyorsunuz. A Yani bilfiil tecribe ile mâlumunuz olan şüphesiz
bir ateş. Demek ki mücerred akl-ı nazarî ile bilinemeyecek hakikatler
ِ ض ﺑ ِ َﻘ
ِ } اَ َوﻟ َﻴﺲ اﻟ َّ۪ﺬي َﺧﻠ َ َﻖ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
tecribe ile münkeşif olur. ﺎدرٍ َﻋ ٰ ٓ اَ ْن ﻳ َ ْﺨﻠُ َﻖ
ْ ﺍت َو
َ ﺍﻻ َْر
َّ
َ ْ
ِ
{ ﻣ ْﺜﻠ َ ُﻬ ْﻢHem O gökleri ve yeri, yani bütün şu âlemi yaratmış olan Allah;
onların mislini, onlar gibisini, yani o çürümüş insanlar gibi küçüğünü
hatta bütün o âlemin mislini diğer bir neş’et ile yine yaratmaya kādir
değil midir? { ٰ َ  }ﺑEvet kadirdir { ﻴﻢ
ُ  } َو ُﻫ َﻮ ا ْﻟ َﺨ َّﻼ ُق ا ْﻟﻌَ ۪ﻠve O öyle Hallâk, öyle
Alîm’dir. {ﻮن
َ  }اِﻧَّـﻤَٓﺎ اَ ْﻣ ُﺮ ُه ٓ اِذَٓا اَرَﺍدَ َﺷ ْﻴ ًٔـﺎ اَ ْن ﻳ َ ُﻘO’nun emri, bir şeyi
ُ ُﻮل ﻟ َﻪُ ﻛُ ْﻦ ﻓَﻴَﻜ
murad edince ona sâde “ol” demektir, o oluverir. ﻮت
َ }ﻓَ ُﺴ ْﺒ َﺤ
ُ ُﺎن اﻟ َّ ۪ﺬي ﺑِﻴَ ِﺪ ۪ه َﻣﻠَﻜ
{ ﻛُ ّ ِﻞ َ ْ ٍءO hâlde tesbih O’na; O3 her [4043] şeyin melekûtu yedinde
ِ hep
bulunan, her şeyde dilediği gibi tasarruf eden Sübhân’a {ﻮن
َ }وﺍﻟ َْﻴﻪِ ﺗُ ْﺮ َﺟ ُﻌ
َ
1
2
3

Câhız, el-Hayevân, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1424, IV, 491.
B -“etmiş”.
M ve B -“O”.
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de döndürülüp O’na götürüleceksiniz. A Ona Sâhib-i Yâsîn gibi koşa
koşa iman ve islâm ile bi’r-rızâ rücû‘ ederek mazhar-ı gufran ve ikram
olmak istemeyenler de âkıbet kerhen1 ircâ‘ olunacak, yakalanıp O’nun
huzûr-ı celâline götürülecek, hesâbı görülüp cezâsı verilecektir.
İbn Abbas Hazretleri’nden mervîdir ki: “Yâsîn hakkında rivayet
olunan faziletlerin niçin ona mahsus olduğunu bilmiyordum, bu âyet
için imiş.”2
“Melekût” yukarılarda da geçtiği üzere “mülk”ün mübalağa sîgasıdır
ki tam bir hâkimiyetle saltanatın esrâr-ı idaresi demektir.
Şimdi bu melekût ve ircâ‘a bir3 tavzih olmak üzere Ve’s-Sâffati Sûresi
başlıyor.

1
2
3

B: “kahran”.
Zemahşerî, el-Keşşâf, IV, 32:
. ﻓﺈذا أﻧﻪ ﳍﺬﻩ اﻵﻳﺔ، ﻛﻨﺖ ﻻ أﻋﻠﻢ ﻣﺎ روي ﰲ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻳﺲ وﻗﺮاء ﺎ ﻛﻴﻒ ﺧﺼﺖ ﺑﺬﻟﻚ:وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ
H +“nevi”.
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][4044

ﺼﺎﻓﱠ ِ
ﺎت ﻣ ﱢﻜﻴﱠﺔٌ وِﻫﻲ ِﻣﺎﺋَﺔٌ واﺛـﻨَﺘَ ِ
ُﺳ َﻮرةُ اﻟ ﱠ
ﺎن َوَﲦَﺎﻧُﻮ َن اٰﻳَﺔً
َْ
َ
َ
َ
SÂFFÂT SÛRESİ
Sâffât Sûresi Mekkîdir.
Âyetleri: Basriyyûnda yüz seksen bir, diğerlerinde ikidir.
Kelimeleri: Sekiz yüz altmıştır.
Harfleri: Üç bin sekiz yüz yirmi altıdır.
 harfleridir.1ا ،د ،ق ،ب ،ن ،م Fâsılası:

اﻪﻠﻟِ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ اﻟﺮَّ ۪ﺣﻴ ِﻢ
ﺑ ِ ْﺴـ ِﻢ ّٰ

ﻜ ْﻢ ﻟ ََﻮ ِ
ﺮﺍ ۙ ﴿ ﴾٢ﻓَﺎﻟﺘَّﺎﻟِﻴَ ِ
ﻔﺎ ۙ ﴿ ﴾١ﻓَﺎﻟﺰَّا ِﺟ َﺮ ِ
ِ
ﺍﺣ ٌﺪ ۜ
ﺮﺍ ۙ ﴿ ﴾٣اِ َّن اِﻟٰﻬَ ُ
ﺻ ًّ
ﺎت ِذ ْﻛ ً
ﺍت َز ْﺟ ً
َو َّ
ﺍﻟﺼٓﺎﻓَّﺎت َ

ِ
﴿ ﴾٤رب اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ ِ
ﺍﻻ َْر ِ
اﻟﺴ َﻤٓﺎءَ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ
ﺍت َو ْ
ب ا ْﻟ َﻤ َﺸﺎرِ ِ ۜ
ض َو َﻣﺎ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ َﻤﺎ َو َر ُّ
ق ﴿ ﴾٥اﻧَّﺎ َزﻳَّﻨَّﺎ َّ
َ ُّ َّ

ِ ٍۨ
ِ ِ
اﻻ َْﻋﻠٰﻰ
ﻮن اِﻟ َﻰ ا ْﻟ َﻤ َﻸِ ْ
ﻈﺎ ِﻣ ْﻦ ﻛُ ّ ِﻞ َﺷ ْﻴﻄ َﺎ ٍن َﻣﺎرِ ٍد ۚ ﴿َ ﴾٧ﻻ ﻳ َ َّﺴﻤَّ ُﻌ َ
ﺐ ﴿َ ﴾٦و ِﺣ ْﻔ ً
ﺑﺰ۪ﻳﻨَﺔ ا ْﻟـﻜَ َﻮﺍﻛ ۙ

ِ
و ْﻘ َﺬﻓُ َ ِ
ﻮرﺍ َوﻟ َﻬ ْﻢ َﻋ َﺬاب َو ِ
ﻒ ا ْﻟ َﺨ ْﻄﻔَﺔ َ
ﺍﺻ ٌ ۙ
ﺐ ﴿ ﴾٩اِ َّﻻ َﻣ ْﻦ َﺧ ِﻄ َ
ﺐ ﴿ ﴾٨دُ ُﺣ ً ُ
َُ
ٌ
ﻮن ﻣ ْﻦ ﻛُ ّ ِﻞ َﺟﺎﻧ ٍ ۗ

ِ
ِ
ِ
ﺎﻫ ْﻢ ِﻣ ْﻦ
ﺎﺳﺘَ ْﻔ ِﺘﻬِ ْﻢ اَ ُﻫ ْﻢ اَ َﺷ ُّﺪ َﺧ ْﻠ ً
ﻘﺎ اَ ْم َﻣ ْﻦ َﺧﻠ َ ْﻘﻨَﺎ ۜ اﻧَّﺎ َﺧﻠ َ ْﻘﻨَ ُ
ﺐ ﴿ ﴾١٠ﻓَ ْ
ﺎب ﺛَﺎﻗ ٌ
ﻓَﺎ َ ْﺗﺒَﻌَ ُﻪ ﺷﻬَ ٌ
ِ
۪ﻃﻴ ٍﻦ َﻻزِ ٍ
ون ۖ ﴿َ ﴾١٣و ِﺍذَا
ون ۖ ﴿َ ﴾١٢وﺍذَا ذُכّ ُِﺮوﺍ َﻻ ﻳ َ ْﺬכ ُُﺮ َ
ﺖ َو َ ْﺴ َﺨ ُﺮ َ
ب ﴿ ﴾١١ﺑ َ ْﻞ َﻋ ِﺠ ْﺒ َ
ِ ِ
ٓ ِ
ِ ِ
ﺍﺑﺎ
َرﺍ َ ْوﺍ ٰاﻳَﺔ ً ﻳ َ ْﺴﺘَ ْﺴ ِﺨ ُﺮ َ
ﻴﻦ ۚ ﴿ ﴾١٥ءَاذَا ﻣ ْﺘﻨَﺎ َوﻛُﻨَّﺎ ﺗُ َﺮ ً
ون ۖ ﴿َ ﴾١٤وﻗَﺎﻟُﻮﺍ ا ْن ٰﻫ َﺬٓا ا َّﻻ ﺳ ْﺤ ٌﺮ ُﻣﺒ۪ ٌ

ﻮن ۜ ﴿ ﴾١٧ﻗُ ْﻞ ﻧَﻌَ ْﻢ َوﺍ َ ْﻧﺘُ ْﻢ د َ ِ
ون ۚ ﴿﴾١٨
ﺎؤ۬ﻧَﺎ ْ
ﻮن ۙ ﴿ ﴾١٦اَ َوﺍٰﺑ َ ٓ ُ
اﺧ ُﺮ َ
اﻻ ََّوﻟ ُ َ
َﺎﻣﺎ ءَاِﻧَّﺎ ﻟ َﻤَ ْﺒ ُﻌﻮﺛُ َ
َو ِﻋﻈ ً

ﻓَﺎِﻧ َّ َﻤﺎ ﻫِﻲ َزﺟ َﺮ ٌ َو ِ
اﻟﺪﻳ ِﻦ ﴿ٰ ﴾٢٠ﻫ َﺬا
ﺍﺣ َﺪ ٌة ﻓَﺎِذَا ُﻫ ْﻢ ﻳ َ ْﻨﻈ ُ ُﺮ َ
َ ْ
ون ﴿َ ﴾١٩وﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﻳَﺎ َو ْﻠَﻨَﺎ ٰﻫ َﺬا ﻳ َ ْﻮ ُم ۪ ّ
ﻮن ۟ ﴿﴾٢١
ﻳ َ ْﻮ ُم ا ْﻟ َﻔ ْﺼ ِﻞ اﻟ َّ۪ﺬي ﻛُ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ﺑ ِ ۪ﻪ ﺗُﻜَ ّ ِﺬﺑُ َ

 harfleridir”.ا ،د ،ق ،ب ،ن ،م“H ve F -

1
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[4045] Meâl-i Şerîfi
Kasem olsun ol kuvvetlere: o saf dizip de duranlara (1). O haykırıp da
sürenlere (2) ve o yolda zikr okuyanlara (3) ki ilâhınız birdir sizin (4).
Hep o göklerin yerin ve aralarındakilerin Rabbi ve bütün maşrıkların
Rabbi (5). Bakınız Biz o dünyâ semâyı (o yakın göğü) bir ziynetle
donattık: kevâkib (6). Hem mütemerrid ve her şeytandan koruduk
(7). Onlar Mele-i Aʿlâ’yı dinleyemezler, tard için her taraftan sıkıya
tutulurlar (8). Ve onlara ayrılmaz bir azab vardır (9). Ancak bir çalıp
çarpan, onun da peşine bir şihâb-ı sâkıb takılır (10). Şimdi sor onlara:
Yaratılışça kendileri mi daha çetin yoksa1 Bizim yarattıklarımız mı?
Biz kendilerini bir cıvık çamurdan yarattık (11). Fakat sen taaccüb
ettin onlar eğleniyorlar (12). İhtar edildiklerinde de düşünmüyorlar
(13). Bir mucize gördükleri vakit de eğlence yerine tutuyorlar (14). Ve
“bu” diyorlar, “başka bir şey değil, apaçık bir sihir (15). Öldüğümüz
ve bir toprakla bir yığın kemik [4046] olduğumuz vakit mi? Biz mi
baʿs olunacakmışız? (16). Evvelki atalarımız da mı?” (17). De ki: “Evet,
hem siz çok hor, hakir olarak2” (18). Çünkü3 o bir zorlu kumandadan
ibarettir,4 derhâl gözleri açılıverir (19). “Eyvah bizlere” derler, “bu o
din günü!” (20). Bu işte o sizin yalan dediğiniz fasıl günü (21).
ِ
{ﻔﺎ
ًّ ﺻ
َ A  واوkasem içindir,  أﻗﺴﻢ ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﺎتmânasını gösterir.
َّ }و
َ ﺍﻟﺼٓﺎﻓَّﺎت

“Sâffât” saf yapanlar demektir ki Ebussuud’un beyânına göre hem
dizilip saf olanlar, hem saf dizenler mânasına gelir. İleride gelecek olan
ِ
5
ﻮن
َ ُّاﻟﺼٓﺎﻓ
َّ  َوﺍﻧَّﺎ ﻟ َﻨَ ْﺤ ُﻦda bu iki mâna üzerine deveran eder. “Saff ” müte‘addid
şeyleri düz6 bir hat nizâmı üzerinde sıra ile dizmek mânasına masdar
1
2
3
4
5

6

H ve F +“yoksa”.
H ve F: “hem siz çok hor ve hakir”.
H ve F -“Çünkü”.
H ve F +“ki”.
Ebussuud, İrşâdü’l-akli’s-selîm, VII, 219:
ٍ اﻟﻔﻌﻞ ِﻣﻦ ﻏ ِﲑ
ِ ﺼ
ِ ﺼﺎﻓ
ِ
ِ
ِ
ِ  ﻋﻠﻰ أ ﱠن اﳌﺮ َاد إﻳﻘﺎعُ ﻧ ْﻔ،ﻔﻮف
ِ ﺲ
ﱠﺎت
ﻗﺼﺪ إﱃ
اﳌﻼﺋﻜﺔ
وﺟﻞ ﺑﻄﻮاﺋِﻒ
 أو اﻟ ﱠ،اﳌﻔﻌﻮل
اﻟﻔﺎﻋﻼت ﻟﻠ ﱡ
إﻗﺴﺎم ﻣﻦ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻋﱠﺰ ﱠ
ٌ «ﺻﻔﱠﺎ
َ »واﻟﺼﺎﻓﺎت
ِ
ِ ﻤﺎت ﳍﺎ ﰲ ِﺳﻠﻚ اﻟ ﱡ
ِ ﱠﺎﻇ
ِ
ِ
ِ
ِ  اﻟﻨ: أي،أﻧ ُﻔﺴﻬﺎ
ِ
ﱠ
،(١٦٤/٣٧ ﻮم« )اﻟﺼﺎﻓﺎت
ٌ ُ»وَﻣﺎ ﻣﻨﱠﺎ إﻻ ﻟَﻪُ َﻣ َﻘ ٌﺎم ﱠﻣ ْﻌﻠ
َ  ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ،ﺼﻔﻮف ﺑﻘﻴﺎﻣﻬﺎ ﰲ ﻣﻘﺎﻣﺎ ﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ
َ
ِ
ِ
.(١٦٥/٣٧ »وإﻧﱠﺎ ﻟَﻨَ ْﺤ ُﻦ اﻟﺼﺎﻓﻮن« )اﻟﺼﺎﻓﺎت
ُ وﻋﻠﻰ ﻫﺬﻳ ِﻦ اﳌﻌﻨﻴَﲔ َﻣ
َ ﺪار ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
H ve F: “müte addid”.
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olup, dizilen sıraya da isim olarak “saff ” denilir; “namaz saffı”, “saff-ı
harb nizâmı” gibi. Melekût-ı ilâhîde merâtib-i muhtelifede kemâl-i
intizam ile dizilip îfâ-yı vazife eden melâikeye kasem buyuruluyor
ki, bunda İslâm için matlub olan cemaat, cihad, ilim kuvvetleri gibi
teşkîlâtın esaslarına da işaret vardır. Bu suretle mâna şu oluyor: Yemin
ederim o meleklere, o kuvvetlere ki saflar yapıp dizilmişler. Bu sıfat,
Arş-ı ilâhî etrafını donatmış olan meleklerden tâ semâ-yı dünyâyı tezyin
eden ecrâmda ahz-ı makam ederek îfâ-yı vazife için emr-i ilâhîye âmâde
bulunan melâikeye kadar hepsine şâmil ve esası beş vakit namazlarda
bağlanan saflarla temsil olunan millet ve cemaate işareti de hâvîdir.
ِ َ }ﻓَﺎﻟﺰَّا ِﺟﺮDerken zecrederek sürerler.
{ﺮﺍ
ً ﺍت زَ ْﺟ

“Zecr” aslında bir tasallutla bağırıp azarlayarak bir şeyden def‘
etmektir. Haylayıp sevketmek ve bağırmaksızın men‘ ü nehy eylemek
mânalarına da kullanılır. Binâen‘aleyh gerek bulutları sevkeden sürücü
melekler gibi sâik ve gerek ale’l-umûm men‘ ü def‘ eden dâfi‘ kuvvetler
[4047] bu zâcirâttandırlar. Bu suretle bütün mücâhid ordular buna dâhil
olduğu gibi, bilhassa kumanda edip götürenler ve vaaz edip yürütenler
ِ َ }ﻓَﺎﻟﺘَّﺎﻟِﻴSonra bir zikir tilâvet ederler A Hak’tan
de bunda dâhildir. {ﺮﺍ
ً ﺎت ِذ ْﻛ
vahiy, kitap, Kur’an indirir1, ilm ü marifet telkin2 ederler. Bütün bunlara
ِ ﻜ ْﻢ ﻟ ََﻮ
kasem ile ehemmiyetlerini ihtar ederek söylerim ki {ﺍﺣ ٌﺪ
ُ َ}اِ َّن اِﻟٰﻬ
ِ َ}رَب اﻟﺴ ٰﻤﻮ
hakikatte sizin ibadet edeceğiniz Tanrınız birdir. A İsbâtı: ﺍت
ُّ
َّ
ِ
{ﺍﻻ َْرض َو َﻣﺎ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ َﻤﺎ
ْ  َوO bütün göklerin ve yerin ve aralarındakilerin Rabbi
3
{ب ا ْﻟ َﻤ َﺸﺎرِ ِق
َ hem bütün maşrıkların Rabbi A “meşârık” kevâkibin
ُّ }و َر
maşrıkları veyahut sene zarfında her gün başka bir noktada doğması
itibariyle Güneş’in maşrıkları demek olabilirse de, bunlardan başka
ِ َ ﻓَﺎﻟﺘَّﺎﻟِﻴkarînesiyle bilcümle envâr-ı mâneviyenin dahi işrâkātına
ﺮﺍ
ً ﺎت ِذ ْﻛ
işaret olunmak için ب ا ْﻟ َﻤ َﺸﺎرِ ِق
ُّ  َرbuyurulmuş olması daha doğrudur. Çünkü
zâhir ile bâtın, hâriç ile zihin, âfâk ile enfüs birleşmeden hakkın vahdeti
bilinemez. Envâr-ı zâhirenin semâ-yı dünya ziynetinden gösterilmesi
1
2
3

B: “indirirler”.
H: “tâlim”.
B: “meşrık”.
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ِ
de bunu anlatır. Şöyle ki: {ٍاﻟﺴ َﻤٓﺎءَ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ ﺑِﺰ۪ﻳﻨَﺔ
َّ  }اﻧَّﺎ َزﻳَّﻨَّﺎBiz dünyâ semâyı:
ِ ِ }ا ْﻟـﻜَ َﻮﺍﻛkevkebler A yıldızlarla.
En yakın göğü bir ziynet ile donattık: {ﺐ
“Semâ-yı dünyâ” terkîbinde de “dünyâ” “ednâ”nın müennesidir ki en
yakın demektir. Bu ifadenin zâhiri bütün kevâkibin semâ-yı dünyâda
olmasıdır. Şu hâlde burada “semâ-yı dünyâ” Arz’ın etrafında yalnız
Felek-i Kamer sahasından ibaret değil, yalnız Hey’et-i Şemsiye âlemi de
değil, ale’l-umûm kevâkibin bulunduğu cismânî saha,1 yani eb‘âd-ı selâse
sahasıdır. Gerçi tezyin cirimleriyle değil de ziyâlarıyla olduğuna göre
bunların Arz’dan görünebildikleri irtisam ve in‘ikas sahasına sırf görünüş
(optique)2 haysiyetiyle bu isim verilmiş olmak dahi muhtemil ise [4048]
de zâhir olan evvelkisidir. Her iki takdirde de bu suretle dünyâ semânın
tezyîni ihtar edilmekle işbu zâhirî envâr ve tezyînin herkes tarafından
bile hiss ü takdir olunabileceği ve fakat daha yukarısının böyle olmadığı
anlatılmış oluyor. Onun için buyuruluyor ki: {ﻈﺎ ِﻣ ْﻦ ﻛُ ّ ِﻞ َﺷ ْﻴﻄ َﺎ ٍن َﻣﺎرِ ٍد
ً }و ِﺣ ْﻔ
َ
Hem de mârid, tâate yanaşmaz her bir şeytandan hıfzeyledik. Şöyle ki
َ onlar Mele-i A‘lâ’yı dinleyemezler3 A o cismânî
{اﻻ َْﻋﻠٰﻰ
ْ ِﻮن اِﻟ َﻰ ا ْﻟﻤَ َﻸ
َ }ﻻ ﻳ َ َّﺴﻤَّ ُﻌ
tezyinleri, zâhirî nûrları geriden görürler; fakat daha yüksek hey’etleri,
en âlî cemiyetleri yani melâikeyi dinleyip işitemezler, peygamberler gibi
vahiy alamazlar, mi‘râca çıkamazlar, o hudûdda duramazlar. ﻮن ِﻣ ْﻦ ُﻛ ّ ِﻞ
َ }و ُ ْﻘ َﺬ ُﻓ
َ
ِ
{ﻮرﺍ
ً  َﺟﺎﻧﺐ دُ ُﺣKovulmak için her taraftan atış edilir, mermiye tutulurlar. A
Semâ-yı dünyânın dahi hudûdunda böyle def‘ edici tard edici kuvvetler
vardır, ki bunlar zikrolunan zâcirâttandırlar. Dinsiz şeytanların Mele-i
A‘lâ’yı dinlemeyip de peygamberlik taslayamamaları için karakol bekler,
ِ
onları tard ederler. {ﺐ
َ Bir de o şeytanlara dâimî bir azab
ٌ اب َوﺍﺻ
ٌ }وﻟ َُﻬ ْﻢ َﻋ َﺬ
ِ
vardır A ki o da âhirettedir {َ ﻒ ا ْﻟ َﺨ ْﻄﻔَﺔ
َ  }ا َّﻻ َﻣ ْﻦ َﺧ ِﻄancak bir çalıp kapmaca
yapan olur. A Bir kulak hırsızlığı ile Mele-i A‘lâ haberlerinden, vahy ü
ِ
ِ
ilham vâridâtından çalıp kaçan bulunur. {ﺐ
ٌ ﺎب ﺛَﺎﻗ
ٌ َ }ﻓَﺎ َ ْﺗﺒَﻌَ ُﻪ ﺷﻬOnu da bir
şihâb-ı sâkıb, semâdan Arz’a doğru delip geçen bir alev tâkip eder A
(Sûre-i Hicr’de şihâb hakkında söz geçmişti bak.)
1
2
3

B -“de değil, ale’l-umûm kevâkibin bulunduğu cismânî saha”.
M: “(optigue”).
F: “dinlemezler”.
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“Sâkıb” esasen delen veya delici demektir. Ziyâsıyla semâyı delivermiş
gibi parlak görünen yıldıza “necm-i sâkıb” denildiği gibi, “şihâb-ı sâkıb”
da böyledir. Bununla beraber şihâblar hakikaten hevâ-yı nesîmîye
hâricinden bir mermi [4049] gibi gelerek delip geçiyor da demektir.
Şihâbların ebhıre-i mütesâ‘ideden işti‘âl etmiş olması nazariyesi bugün
kabul edilmiyor. Şihâblar semâ-yı dünyânın sâbit ziyneti olan mâruf
kevâkib gibi büyük olmamakla beraber yine yıldızlar cümlesinden
sayılabilecek küçük ve küme küme dolaşan ecrâmdandırlar. Hevâ-yi
nesîmîye temâsı ile işti‘âl ettiği sırada bir fişenk gibi kaymasıyla ziynet
hizmetinden de hâlî kalmaz. Ma‘amâfîh şeytanlara atılan şihâbdan
murad rûhânî bir şihâb olması da pek muhtemildir. Asıl mesele aşağıdan
semâya karşı tecavüz etmek isteyenlerin vaziyetlerini göstererek ilâhî olan
ilhâmâttan bir kulak hırsızlığına râci‘ olan şeytanlıklarla Peygamber’e
karşı rekabete kalkışan dinler uydurmaya çalışan dinsizlerin maddî ve
mânevî hezimet ve perişanlıklarını anlatmaktır.
{ﺎﺳﺘَ ْﻔ ِﺘﻬِ ْﻢ
ْ َ }ﻓŞimdi sor onlara A bunları gösterdikten ve hepsini yaratanın
birliğini anlattıktan sonra sor o seninkilere, o münkirlere ki {ﻘﺎ
ً }اَ ُﻫ ْﻢ اَ َﺷ ُّﺪ َﺧ ْﻠ
hilkatçe kendileri mi daha çetin, daha kavî { }اَ ْم َﻣ ْﻦ َﺧﻠ َ ْﻘﻨَﺎyoksa Bizim
yarattığımız o mahluklarımız mı? O sâffât, zâcirât, tâliyât, o semâlar mı?
Hangisini yaratmak daha zor? Bunları yaratan Allah hiç kendilerini bir
neş’et ile daha yaratamaz mı? Görülüyor ki burada Yâsîn’in âhirindeki
ِ [ اَ َوﻟ َﻴﺲ اﻟ َّ ۪ﺬي َﺧﻠ َ َﻖ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮYâ-sîn 36/81]
ِ َض ﺑِﻘ
ﺎدرٍ َﻋﻠٰٓﻰ اَ ْن ﻳ َ ْﺨﻠُ َﻖ ِﻣ ْﺜﻠ َ ُﻬ ْﻢ
ْ ﺍت َو
َ ﺍﻻ َْر
َّ
َ ْ
âyetinin bir tafsil1 ile takrîri vardır. Bu suâlin cevâbı da şunun içindedir:
ِ
ٍ ِ َﻻز2ﺎﻫ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ۪ﻃﻴ ٍﻦ
{ب
ُ َ }اﻧَّﺎ َﺧﻠ َ ْﻘﻨÇünkü Biz kendilerini bir cıvık yapışkan
çamurdan yarattık A onlar yaratıldıktan sonra bir cıvık çamurun ne
çetinliği olur? Bir cıvık çamur ki en mütekâmil şekli nutfedir. {ﺖ
َ }ﺑ َ ْﻞ َﻋ ِﺠ ْﺒ
Fakat sen ta‘accüb ettin A Allah’ın [4050] kudretine ve onların inkârına
{ون
َ }و َ ْﺴ َﺨ ُﺮ
َ onlar ise eğleniyorlar ilh...
O fasıl, o ayırış şöyle ki:

1
2

B: “tafsîli”.
F: “”ﻃﻴﺐ.
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ون ۙ ﴿ِ ﴾٢٢ﻣﻦ دو ِن ّٰ ِ
وﻫ ْﻢ اِﻟٰﻰ
ﺍﺟ ُﻬ ْﻢ َو َﻣﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳ َ ْﻌ ُﺒ ُﺪ َ
ْ ُ
ﻳﻦ ﻇَﻠ َ ُﻤﻮﺍ َوﺍ َ ْز َو َ
ُا ْﺣ ُﺸ ُﺮوﺍ اﻟ َّ۪ﺬ َ
اﻪﻠﻟ ﻓَ ْ
ﺎﻫ ُﺪ ُ

ِ
ِ ِ
ون ﴿ ﴾٢٥ﺑ َ ْﻞ ُﻫ ُﻢ
ﺎﺻ ُﺮ َ
ﻮﻫ ْﻢ اِﻧ َّ ُﻬ ْﻢ َﻣ ْﺴ ُﺆ۫ﻟُ َ
ﺻ َﺮﺍط ا ْﻟ َﺠ ۪ﺤﻴ ِﻢ ۙ ﴿َ ﴾٢٣وﻗ ُﻔ ُ
ﻮن ۙ ﴿َ ﴾٢٤ﻣﺎ ﻟ َـﻜُ ْﻢ َﻻ ﺗَﻨَ َ
ﻜ ْﻢ ُﻛ ْﻨ ُﺘ ْﻢ
ﻮن ﴿ ﴾٢٧ﻗَﺎﻟُٓﻮﺍ اِﻧ َّ ُ
ﻀ ُﻬ ْﻢ َﻋﻠٰﻰ ﺑ َ ْﻌ ٍﺾ ﻳَﺘَ َﺴٓﺎءَﻟ ُ َ
ا ْﻟﻴَ ْﻮمَ ُﻣ ْﺴﺘَ ْﺴﻠِ ُﻤ َ
ﻮن ﴿َ ﴾٢٦وﺍ َ ْﻗﺒَ َﻞ ﺑ َ ْﻌ ُ
ِ
ﺎن ﻟ َﻨَﺎ َﻋﻠ َ ْﻴﻜُ ْﻢ
ﻴﻦ ۚ ﴿َ ﴾٢٩و َﻣﺎ ﻛَ َ
ﺗ َ ْﺄﺗُﻮﻧَﻨَﺎ َﻋ ِﻦ ا ْﻟﻴَ ۪ﻤﻴ ِﻦ ﴿ ﴾٢٨ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺑ َ ْﻞ ﻟ َْﻢ ﺗَﻜُﻮﻧُﻮﺍ ُﻣ ْﺆﻣ ۪ﻨ َ
ِ
ﻣﺎ ﻃ ۪
ﻮن ﴿﴾٣١
ﻴﻦ ﴿ ﴾٣٠ﻓَ َﺤ َّﻖ َﻋﻠ َ ْﻴﻨَﺎ ﻗَ ْﻮ ُل َرﺑِّﻨَﺎ ۗ اِﻧَّﺎ ﻟ َ َﺬٓاﺋ ِ ُﻘ َ
ﻣ ْﻦ ُﺳ ْﻠﻄ َﺎ ٍ ۚن ﺑ َ ْﻞ ُﻛ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ﻗَ ْﻮ ً
َﺎﻏ َ
ﻓَﺎ َ ْﻏ َﻮ ْﻨَﺎﻛُ ْﻢ اِﻧَّﺎ ﻛُﻨَّﺎ ﻏَﺎ ۪و َﻦ ﴿ ﴾٣٢ﻓَﺎِﻧ َّ ُﻬ ْﻢ ﻳ َ ْﻮ َﻣ ِﺌ ٍﺬ ﻓِﻲ ا ْﻟﻌَ َﺬ ِ
ﻚ
ﻮن ﴿ ﴾٣٣اِﻧَّﺎ ﻛَ ٰﺬﻟ ِ َ
اب ُﻣ ْﺸﺘَﺮِﻛُ َ
ﻮن
ﻴﻦ ﴿ ﴾٣٤اِﻧ َّ ُﻬ ْﻢ ﻛَﺎﻧُٓﻮﺍ اِذَا ۪ﻗﻴ َﻞ ﻟ َُﻬ ْﻢ َ ٓﻻ اِﻟٰﻪَ اِ َّﻻ ّٰ
ون ۙ ﴿َ ﴾٣٥و َ ُﻘﻮﻟ ُ َ
اﻪﻠﻟُ ﻳ َ ْﺴﺘَ ْﻜ ِﺒ ُﺮ َ
ﻧ َ ْﻔﻌَ ُﻞ ﺑِﺎ ْﻟ ُﻤ ْﺠﺮِ ۪ﻣ َ
ِ
ٓ ِ ِ ِ ِ
ﻴﻦ ﴿ ﴾٣٧اِﻧَّﻜُ ْﻢ
ﺻﺪَّ َق ا ْﻟ ُﻤ ْﺮ َﺳ ۪ﻠ َ
اَﺋﻨَّﺎ ﻟَﺘَﺎرِﻛُﻮﺍ ٰاﻟﻬَﺘﻨَﺎ ﻟ َﺸﺎﻋﺮٍ َﻣ ْﺠ ُﻨﻮ ٍ ۜن ﴿ ﴾٣٦ﺑ َ ْﻞ َﺟٓﺎءَ ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖ َو َ
اﻪﻠﻟِ
ﻟ َ َﺬٓاﺋ ِ ُﻘﻮﺍ ا ْﻟﻌَ َﺬ ِ
اب ْ
ﻮن ۙ ﴿ ﴾٣٩اِ َّﻻ ِﻋﺒَﺎد َ ّٰ
اﻻ َ ۪ﻟﻴ ِﻢۚ ﴿َ ﴾٣٨و َﻣﺎ ﺗُ ْﺠ َﺰ ْو َن اِ َّﻻ َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ﺗ َ ْﻌ َﻤﻠُ َ
ﻮن ۙ ﴿۪ ﴾٤٢ﻓﻲ َﺟﻨ َّ ِ
ﺎت
ﻴﻦ ﴿ ﴾٤٠اُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ َ
ﻮم ۙ ﴿ ﴾٤١ﻓَ َﻮﺍﻛِ ُﻪ ۚ َو ُﻫ ْﻢ ُﻣ ْﻜ َﺮ ُﻣ َ
ﻚ ﻟ َُﻬ ْﻢ رِ ْز ٌق َﻣ ْﻌﻠُ ٌ
ا ْﻟ ُﻤ ْﺨﻠ َ ۪ﺼ َ
َﺎف َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ﺑِﻜَ ْﺄ ٍس ِﻣ ْﻦ َﻣ ۪ﻌﻴ ٍﻦۙ ﴿ ﴾٤٥ﺑ َ ْﻴ َ
ﻴﻦ ﴿ ﴾٤٤ﻳُﻄ ُ
اﻟﻨ َّ ۪ﻌﻴ ِﻢ ۙ ﴿َ ﴾٤٣ﻋﻠٰﻰ ُﺳ ُﺮرٍ ُﻣﺘَ َﻘﺎﺑ ِ ۪ﻠ َ
ﻀ ٓﺎءَ
ِ
ﻮن ﴿َ ﴾٤٧و ِﻋ ْﻨ َﺪﻫ ْﻢ ﻗَ ِ
ﺍت اﻟﻄ َّْﺮ ِف
۪ﻴﻦ ۚ ﴿َ ﴾٤٦ﻻ ۪ﻓﻴﻬَﺎ ﻏَ ْﻮ ٌل َو َﻻ ُﻫ ْﻢ َﻋ ْﻨﻬَﺎ ﻳُ ْﻨ َﺰﻓُ َ
ﺎﺻ َﺮ ُ
ﻟَﺬَّةٍ ﻟﻠ َّﺸﺎرِﺑ َ
ُ
ﻮن ﴿ ﴾٥٠ﻗَﺎ َل
ﻀ ُﻬ ْﻢ َﻋﻠٰﻰ ﺑ َ ْﻌ ٍﺾ ﻳَﺘَ َﺴٓﺎءَﻟ ُ َ
ﻮن ﴿ ﴾٤٩ﻓَﺎ َ ْﻗﺒَ َﻞ ﺑ َ ْﻌ ُ
ﺾ َﻣ ْﻜ ُﻨ ٌ
ﻴﻦ ۙ ﴿ ﴾٤٨ﻛَﺎَﻧ َّ ُﻬ َّﻦ ﺑ َ ْﻴ ٌ
۪ﻋ ٌ

ﻮل اَﺋِﻨ َّ َ ِ
ﻴﻦ ﴿ ﴾٥٢ءَاِذَا ِﻣ ْﺘﻨَﺎ َوﻛُﻨَّﺎ
ﺎن ۪ﻟﻲ ﻗَ ۪ﺮ ٌﻦ ۙ ﴿ ﴾٥١ﻳ َ ُﻘ ُ
ﻗَٓﺎﺋ ِ ٌﻞ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ اِ ۪ﻧّﻲ ﻛَ َ
ﻚ ﻟ َﻤ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ َﺼ ِّﺪ ۪ﻗ َ
ِ
ﻮن ﴿ ﴾٥٤ﻓَﺎﻃَّـﻠَﻊَ ﻓَ َﺮﺍٰه ۪ﻓﻲ ﺳ َﻮ ٓ ِ
ﺍء
ﻮن ﴿ ﴾٥٣ﻗَﺎ َل َﻫ ْﻞ اَ ْﻧ ُﺘ ْﻢ ُﻣﻄ َّﻠِ ُﻌ َ
ﻳﻨ َ
َﺎﻣﺎ ءَاﻧَّﺎ ﻟ ََﻤ ۪ﺪ ُ
ﺍﺑﺎ َو ِﻋﻈ ً
ﺗُ َﺮ ً
ُ
َ

ِ
ﻀ ۪ﺮ َﻦ
ا ْﻟ َﺠ ۪ﺤﻴ ِﻢ ﴿ ﴾٥٥ﻗَ َ
ﺎل ﺗ َ ّٰ
ﺎﻪﻠﻟِ اِ ْن ﻛِ ْﺪ َ
ﺖ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺤ َ
ت ﻟَﺘُ ْﺮ ۪دﻳ ِﻦۙ ﴿َ ﴾٥٦وﻟ َْﻮ َﻻ ﻧ ْﻌ َﻤﺔُ َرﺑّ۪ﻲ ﻟَﻜُ ْﻨ ُ
۪ﻴﻦ ﴿ ﴾٥٩اِ َّن ٰﻫ َﺬا ﻟ َُﻬ َﻮ
ﻴﻦ ۙ ﴿ ﴾٥٨اِ َّﻻ َﻣ ْﻮﺗَﺘَﻨَﺎ ْ
﴿ ﴾٥٧اَﻓَ َﻤﺎ ﻧ َ ْﺤ ُﻦ ﺑ ِ َﻤ ّ ِﻴ ۪ﺘ َ
اﻻُو۫ﻟٰﻰ َو َﻣﺎ ﻧ َ ْﺤ ُﻦ ﺑ ِ ُﻤﻌَﺬَّﺑ َ
ا ْﻟﻔَﻮز ا ْﻟﻌ ۪ﻈﻴﻢ ﴿ ﴾٦٠ﻟ ِ ِﻤ ْﺜ ِﻞ ﻫ َﺬا ﻓَ ْﻠﻴﻌﻤ ِﻞ ا ْﻟﻌ ِ
ﻚ َﺧ ْﻴ ٌﺮ ﻧُ ُﺰ ًﻻ اَ ْم َﺷ َﺠ َﺮ ُ اﻟﺰَّﻗُّﻮ ِم
ﻮن ﴿ ﴾٦١اَ ٰذﻟ ِ َ
ﺎﻣﻠُ َ
ٰ
ُْ َ ُ
َ
َْ َ

ِ ِ
ِ
ِ
ﻴﻦ ﴿ ﴾٦٣اِﻧَّﻬَﺎ َﺷ َﺠ َﺮ ٌ ﺗ َ ْﺨ ُﺮ ُج ۪ﻓ ٓﻲ اَ ْﺻ ِﻞ ا ْﻟ َﺠ ۪ﺤﻴ ِﻢ ۙ ﴿﴾٦٤
ﺎﻫﺎ ﻓ ْﺘﻨَﺔ ً ﻟﻠﻈ َّﺎﻟ ۪ﻤ َ
﴿ ﴾٦٢اﻧَّﺎ َﺟﻌَ ْﻠﻨَ َ
ﻮن ۜ ﴿ ﴾٦٦ﺛُﻢَّ اِ َّن
ﻮن ِﻣ ْﻨﻬَﺎ ﻓَ َﻤﺎﻟ ِ ُﺆ َ۫ن ِﻣ ْﻨﻬَﺎ ا ْﻟ ُﺒﻄ ُ َ
ﻃ َ ْﻠ ُﻌﻬَﺎ ﻛَﺎَﻧ َّ ُﻪ ُر ُؤ۫ ُس اﻟ َّﺸﻴَﺎ ۪ﻃﻴ ِﻦ ﴿ ﴾٦٥ﻓَﺎِﻧ َّ ُﻬ ْﻢ َﻻٰﻛِﻠُ َ
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﴾ اِﻧ َّ ُﻬ ْﻢ اَ ْﻟ َﻔ ْﻮﺍ ٰاﺑَٓﺎءَ ُﻫ ْﻢ٦٨﴿ ﴾ ﺛُﻢَّ اِ َّن َﻣ ْﺮ ِﺟﻌَ ُﻬ ْﻢ َﻻِﻟ َﻰ ا ْﻟ َﺠ ۪ﺤﻴ ِﻢ٦٧﴿ ۚﻟ َُﻬ ْﻢ َﻋﻠ َ ْﻴﻬَﺎ ﻟ َ َﺸ ْﻮ ًﺑﺎ ِﻣ ْﻦ َﺣ ۪ﻤﻴ ٍﻢ
﴾٧١﴿ ۙ ﻴﻦ
ْ ﺿ َّﻞ ﻗَ ْﺒﻠ َ ُﻬ ْﻢ اَכْﺜَ ُﺮ
َ ﴾ َوﻟَﻘَ ْﺪ٧٠﴿ ﻮن
َ ﴾ ﻓَ ُﻬ ْﻢ َﻋﻠٰٓﻰ ٰاﺛَﺎرِﻫِ ْﻢ ﻳُ ْﻬ َﺮ ُﻋ٦٩﴿ ۙ ﻴﻦ
َ
َ اﻻ ََّو ۪ﻟ
َ ّﺿ ٓﺎ ۪ﻟ
ِاﻪﻠﻟ
ّٰ َ ﴾ اِ َّﻻ ِﻋﺒَﺎد٧٣﴿ ۙ ﺎن َﻋﺎﻗِﺒَﺔُ ا ْﻟ ُﻤ ْﻨ َﺬ ۪ر َﻦ
َ َﻒ ﻛ
َ ﺎﻧﻈ ُ ْﺮ ﻛَ ْﻴ
ْ َ﴾ ﻓ٧٢﴿ َوﻟ َ َﻘ ْﺪ اَ ْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ ۪ﻓﻴﻬِ ْﻢ ُﻣ ْﻨ ِﺬ ۪ر َﻦ
﴾٧٤﴿ ۟ ﻴﻦ
َ ا ْﻟ ُﻤ ْﺨﻠ َ ۪ﺼ

[4052] Meâl-i Şerîfi
Toplayın mahşere o zulmedenleri ve eşlerini ve Allah’tan başka taptıkları
şeyleri (22). Toplayın da götürün onları sırâta; cehennem köprüsüne
doğru1 (23). Ve2 tevkīf edin onları, çünkü sorguya çekilecekler (24). Ne
oldu sizlere yardımlaşmıyorsunuz? (25). Hayır, bugün onlar3 teslim
olmuşlardır (26). Ve bazısı bazısına dönmüş soruşuyorlardır: (27). “Siz”
diyorlardır, “bize sağdan gelir dururdunuz” (28). “Yok” diyorlardır, “siz
inanmamıştınız (29). Ve bizim size karşı cebredebilecek bir saltanatımız
yoktu, fakat siz azmış bir kavim idiniz (30). Onun için üzerimize
Rabbimizin kavli hak oldu, her hâlde hepimiz tadacağız” (31). “Evet
biz sizi [4053] kışkırttık, çünkü biz azgındık” (32). O hâlde hepsi o
gün azabda müşterektirler (33). İşte biz mücrimlere böyle yaparız (34).
Çünkü onlar Lâ ilâhe illallah denildiği zaman kafa tutuyorlardı (35).
Ve “hiç biz bir mecnun şair için ilâhlarımızı bırakır mıyız?” diyorlardı
(36). Hayır, o hak ile geldi ve bütün peygamberleri tasdik eyledi (37).
Elbette siz o elîm azâbı tadacaksınız (38). Maʿamâfîh başka değil,
hep yaptığınız amellerinizle cezâlanacaksınız (39). Müstesnâ ancak
Allah’ın ihlâs verilmiş kulları (40). Onlar için bir “mâlum rızık” var
(41). Meyveler, ve onlar hep ikram olunurlar (42) naʿîm cennetlerinde
(43) karşılıklı tahtlar üzerinde (44). Maʿînden bir ke’s ile üzerlerine
pırlanılır (45). Bembeyaz, içenlere lezzet (46). Onda ne bir gāile vardır
ne de başlarına vurur (47). Yanlarında iri gözlü, nazarlarını kasretmiş
1
2
3

H ve F: “Toplayın da gösterin onlara sırâtı: cehennem köprüsünü”.
H ve F: “Hem”.
F, M ve B: “onlara”.
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nâzenînler, (48) sanki saklı yumurtalar (49). Derken bazısı bazısına
dönmüş soruşuyorlardır. (50). İçlerinden bir söyleyen1 “benim” der,
“bir karînim vardı (51), derdi: ‘Sen cidden inananlardan mısın? (52).
Öldüğümüz ve bir toprakla bir yığın kemik olduğumuz vakit hakikaten
biz cezâlanacak mıyız?’” (53). “Nasıl” der, “bir bakıştırır mısınız?”
Derken bakmış onu tâ cehennemin ortasında görmüştür (54). “Tallahi”
der, “doğrusu sen az daha beni helâk edecektin (56). Rabbimin nimeti
olmasa idi ben de bu ihzar edilenlerden olacaktım (57). Nasılmış bak?
Biz ölecek değiliz (58) ilk ölümümüzden başka ve biz muʿazzeb değiliz”
2
(59). Bu işte hiç şüphesiz o büyük murad, büyük kurtuluş (60). Böyle
bir murad için çalışsın çalışan erler (61). Nasıl bu mu hayırlı konmak
için yoksa o zakkum ağacı mı? (62). Ki Biz onu zâlimler için bir fitne
kılmışızdır (63). O bir ağaçtır ki cehennemin kökünde çıkar (64).
Tomurcukları şeytanların başları gibidir (65). Her hâlde onlar ondan
yiyeceklerdir. Yiyecekler de ondan karınlarını dolduracaklardır (66).
Sonra üzerine onların hamîmden bir haşlamaları vardır (67). Sonra
da dönümleri şüphesiz ki cehennemedir (68). Çünkü onlar babalarını
dalâlette buldular (69). Şimdi de onların izlerince koşturuluyorlar (70).
Hakikat onlardan evvel eskilerin ekserîsi dalâlette idi (71). Celâlim
hakkı için içlerinde [4054] inzar edici peygamberler de3 gönderdik
(72). Sonra da4 bak o inzar edilenlerin âkıbeti nasıl oldu? (73). Ancak
Allah’ın ihlâs ile seçilen kulları başka5 (74).
{ﺍﺟ ُﻬ ْﻢ
َ }وﺍ َ ْز َو
َ Eşleriyle A yani emsâl emsâle: Puta tapanı puta tapanla,
yıldıza tapanı yıldıza tapanla, yahut zulmedenlerin erkeğini dişisini
yahut şeytanlardan olan arkadaşlarını. {ِ }ﺗ َ ْﺄﺗُﻮﻧَﻨَﺎ َﻋ ِﻦ ا ْﻟﻴَ ۪ﻤﻴﻦBize sağdan
gelirdiniz A sağdan gelmek sağlam taraftan, iyi ve hayırhah bir surette
gelmek {ﻮم
ٌ ُ }رِ ْز ٌق َﻣ ْﻌﻠdevamı, lezzeti gibi hasâisi mâlum ve mukarrer, yani
1
2
3
4
5

B: “söyleten”.
H ve F: “Nasıl, biz ilk ölümümüzden başka ölecek değilmişiz (58) değil mi? Ve biz mu azzeb değiliz”.
H ve F -“de”.
H ve F: “Gönderdik de”.
H ve F: “Müstesnâ fakat Allah’ın ihlâs ile seçilen kulları”.
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{ }ﻓَ َﻮﺍﻛِ ُﻪfâkiheler, meyveler A bu tâbirde iki nükte vardır. Birisi, ehl-i
cennetin yemeleri içmeleri mahza zevk u lezzet için olduğunu ihtardır.
Çünkü meyve sade lezzet için yenir. Diğeri de dünyadaki mesâînin
ِ َّ  } ۪ﻓﻲ َﺟﻨNa‘îm cennetleri A nimetten
semerâtı olmasına işarettir. {ِﺎت اﻟﻨ َّ ۪ﻌﻴﻢ
başka bir şey olmayan cennetler { }ﺑِﻜَ ْﺄ ٍسke’s A dolu kadeh, boşuna “ke’s”
denmez, {}ﻣ ۪ﻌﻴ ٍﻦ
َ
“Ma‘în” aslında menba‘ından çıkan, yahut göz önünde akan su
َ
demek olup cennet içkisi bununla tavsif olunmuştur ki {}ﻻ ۪ﻓﻴﻬَﺎ ﻏَ ْﻮ ٌل
onda hiçbir gāile yok A dünya şarapları gibi humârı, mazarratı, günahı
ِ َ}ﻗ
yok {ﻮن
َ ُ}و َﻻ ُﻫ ْﻢ َﻋ ْﻨﻬَﺎ ﻳُ ْﻨﺰَﻓ
ُ َﺎﺻﺮ
َ ve ondan sarhoş da edilmezler. {ﺍت اﻟﻄ َّْﺮ ِف
Gamzelerini zevclerine kasretmiş, başkasına bakmaz dilberler. ﺎن
َ َ}اِ ۪ﻧّﻲ ﻛ
{ ۪ﻟﻲ ﻗَ ۪ﺮ ٌﻦBenim bir karînim vardı A yani dünyada beraberimde duran bir
arkadaş.1 Buhârî’de bu karîn, şeytan [4055] diye tefsir edilmiştir.2 {3ﻚ
َ ِ اَ ٰذﻟ
 } َﺧ ْﻴ ٌﺮ ﻧُ ُﺰ ًﻻBu mu hayırlı konukluk için.

“Nüzül”4 misafir gelir gelmez ikram için sunulan konukluk. Burada
bu tâbir gösteriyor ki yukarıda ehl-i cennet için söylenen henüz yeni
gelene konulan ikramiye kabîlinden olup, onlara onun ilerisinde öyle
nimetler vardır ki şimdi zihinler onu anlamaktan âcizdir. İşte ehl-i
cehennem için de {ِ } َﺷ َﺠ َﺮ ُ اﻟﺰَّﻗُّﻮمzakkum ağacı A öyledir.
“Zakkūm” Tihâme’de biten küçük yapraklı acı ve fena kokar bir
ağacın ismi olup, ber vech-i âtî târif olunan ve meyvesi ehl-i cehennemin
konukluğu olan ağaç bununla tesmiye olunmuştur. Buyuruluyor ki
ِ ِ
ِ
ِ
{ﻴﻦ
َ  }اﻧَّﺎ َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎﻫَﺎ ﻓ ْﺘﻨَﺔ ً ﻟﻠﻈ َّﺎﻟ ۪ﻤzira Biz onu zâlimler için bir fitne kılmışızdır.
Ona dünyada zâlimler meftun ve mübtelâ olur. Âhirette de mihnet ve
azâbını çekerler. Allâhu a‘lem5, halkı zulüm ile yemek için kurulan zaleme
teşkîlâtı o zâlimler kurumu. {ِ }اِﻧَّﻬَﺎ َﺷ َﺠ َﺮ ٌ ﺗ َ ْﺨ ُﺮ ُج ۪ﻓ ٓﻲ اَ ْﺻ ِﻞ ا ْﻟ َﺠ ۪ﺤﻴﻢO cehennemin
1
2

H ve F +“ki”.
Buhârî, Tefsîr, 37:

3
4
5

M ve B: “”ذﻟﻚ.
B: “Nüzûl”.
B: “va lem”.

.ﻳﻦ« َﺷْﻴﻄَﺎ ٌن
ٌ »ﻗَ ِﺮ
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kökünde, dibinde çıkar A da dalları derekâtına dağılır. { }ﻃ َ ْﻠ ُﻌﻬَﺎTal‘ı,
meyvesinin doğum noktaları {ِ }ﻛَﺎَﻧ َّ ُﻪ ُر ُؤ۫ ُس اﻟ َّﺸﻴَﺎ ۪ﻃﻴﻦsanki şeytanların başları
gibidir. A Buna üç mâna verilmiştir:
1. Son derece çirkinlikten kinaye olmak üzere muhayyel bir teşbih.
2. “Şeyâtîn” çirkin suratlı korkunç yılanlar demektir.
3. “Ruûsü’ş-şeyâtîn” çirkin manzaralı mâruf bir otun meyvesi imiş
ki Yemen’de “esten” denilirmiş. Biz de dördüncü bir mâna anlamak
istiyoruz ki, zâlimleri en çok aldatan, meftun eden nokta onun çiçek
açıp meyvesini verecek olan noktalarıdır. Vâridât menba‘ları gibi [4056]
görünen o noktalar öyle iğfalkârdır ki sanki şeytanların başları yahut
rüesâsı gibi. { }ﺛُﻢَّ اِ َّن ﻟ َُﻬ ْﻢ َﻋﻠ َ ْﻴﻬَﺎ ﻟ َ َﺸ ْﻮ ًﺑﺎ ِﻣ ْﻦ َﺣ ۪ﻤﻴ ٍﻢSonra onların bunun üzerine
hamîmden bir haşlamaları da vardır.
“Şevb” içkiye karıştırılan katkı, aşlama veya haşlama.
“Hamîm” esasen kaynar su demek olup cehennemin1 em‘âyı
parçalayan suyuna denir. Bununla haşlanan o içki de “gassâk”, akan
cerahat, irindir. Çünkü zâlimler halkı bu hâle getirirler. Âhirette de öyle
haşlanırlar.

ِ
ِ ﺎه َوﺍ َ ْﻫﻠ َ ُﻪ ِﻣ َﻦ ا ْﻟﻜَ ْﺮ
﴾٧٦﴿ ب ا ْﻟﻌَ ۪ﻈﻴ ِ ۘﻢ
ٰ َ َوﻟَﻘَ ْﺪ ﻧ
َ ﻴﺒ
ُ َ﴾ َوﻧ َ َّﺠ ْﻴﻨ٧٥﴿ ۚ ﻮن
ُ ۪ﻮح ﻓَﻠَﻨ ْﻌ َﻢ ا ْﻟ ُﻤﺠ
ٌ ُﺎدﻳﻨَﺎ ﻧ
ﻮح ﻓِﻲ
ْ ﴾ َوﺗ َ َﺮ ْﻛﻨَﺎ َﻋﻠ َ ْﻴﻪِ ﻓِﻲ٧٧﴿ ۘ ﻴﻦ
ٍ ُ﴾ َﺳ َﻼ ٌم َﻋ ٰﻠﻰ ﻧ٧٨﴿ ۘ اﻻ ِٰﺧ ۪ﺮ َﻦ
َ َو َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ ذُ ّرِ َّﺘَ ُﻪ ُﻫ ُﻢ ا ْﻟﺒَﺎ ۪ﻗ
ِ
ِ َ﴾ اِﻧ َّ ُﻪ ِﻣﻦ ِﻋﺒ٨٠﴿ ﻴﻦ
َّ﴾ ﺛُﻢ٨١﴿ ﻴﻦ
َ ِ ﴾ اِﻧَّﺎ ﻛَ ٰﺬﻟ٧٩﴿ ﻴﻦ
َ ﺎدﻧَﺎ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ
َ ﻚ ﻧ َ ْﺠﺰِي ا ْﻟ ُﻤ ْﺤ ِﺴ ۪ﻨ
َ ا ْﻟﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ
ْ

ِ
ٍ ﴾ اِ ْذ َﺟٓﺎءَ َرﺑ َّ ُﻪ ﺑ ِ َﻘ ْﻠ٨٣﴿ ۢ ﻴﻢ
﴾٨٤﴿ ﺐ َﺳ ۪ﻠﻴ ٍﻢ
ْ اَ ْﻏ َﺮ ْﻗﻨَﺎ
َ ﴾ َوﺍ َّن ِﻣ ْﻦ ۪ﺷﻴﻌَ ِﺘ ۪ﻪ َﻻِ ْﺑ ٰﺮ ۪ﻫ٨٢﴿ اﻻٰ َﺧ ۪ﺮ َﻦ

ِ
﴾ ﻓَ َﻤﺎ ﻇَﻨُّﻜُ ْﻢ٨٦﴿ ۜ ون
َ َاِ ْذ ﻗ
ّٰ ون
َ اﻪﻠﻟِ ﺗُ ۪ﺮ ُﺪ
َ ُﻜﺎ ٰاﻟِﻬَﺔ ً د
َ ﺎل ِﻻَﺑ۪ﻴﻪِ َوﻗَ ْﻮ ِﻣ ۪ﻪ َﻣﺎذَا ﺗ َ ْﻌ ُﺒ ُﺪ
ً ﴾ اَﺋ ْﻔ٨٥﴿ ۚ ون
ِ
ِ
ِ ﺑ ِ َﺮ
﴾ ﻓَﺘَ َﻮﻟ َّْﻮﺍ َﻋ ْﻨ ُﻪ٨٩﴿ ﻴﻢ
ٌ ﴾ ﻓَ َﻘﺎ َل ا ۪ﻧّﻲ َﺳ ۪ﻘ٨٨﴿ ۙ ﴾ ﻓَﻨَﻈ ََﺮ ﻧ َ ْﻈ َﺮ ً ﻓﻲ اﻟﻨُّ ُﺠﻮ ِم٨٧﴿ ﻴﻦ
َ ب ا ْﻟﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ
ّ
َ﴾ ﻓَ َﺮﺍغ٩٢﴿ ﻮن
َ َ﴾ ﻓَ َﺮﺍغَ اِﻟٰٓﻰ ٰاﻟِﻬَ ِﺘﻬِ ْﻢ ﻓَﻘ٩٠﴿ ُﻣ ْﺪﺑ ِ ۪ﺮ َﻦ
َ ُﺎل اَ َﻻ ﺗ َ ْﺄﻛُﻠ
َ ﴾ َﻣﺎ ﻟَﻜُ ْﻢ َﻻ ﺗ َ ْﻨ ِﻄ ُﻘ٩١﴿ ۚ ﻮن
1

B -“‘Hamîm’ esasen kaynar su demek olup cehennemin”.
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﴾٩٥﴿ ۙ ﻮن
َ ون َﻣﺎ ﺗ َ ْﻨ ِﺤ ُﺘ
َ ﴾ ﻗَﺎ َل اَﺗ َ ْﻌ ُﺒ ُﺪ٩٤﴿ ﻮن
َ ُّ﴾ ﻓَﺎ َ ْﻗﺒَﻠُٓﻮﺍ اِﻟ َْﻴﻪِ ﻳَﺰِﻓ٩٣﴿ ﺿ ْﺮ ًﺑﺎ ﺑِﺎ ْﻟﻴَ ۪ﻤﻴ ِﻦ
َ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ

﴾ ﻓَﺎ ََرﺍدُوﺍ٩٧﴿ ﻮه ﻓِﻲ ا ْﻟ َﺠ ۪ﺤﻴ ِﻢ
ّٰ َو
َ ُ ﺍﻪﻠﻟُ َﺧﻠَﻘَﻜُ ْﻢ َو َﻣﺎ ﺗ َ ْﻌ َﻤﻠ
ً َاﺑ ُﻨﻮﺍ ﻟ َُﻪ ﺑُ ْﻨﻴ
ْ ﴾ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ٩٦﴿ ﻮن
ُ ﺎﻧﺎ ﻓَﺎ َ ْﻟ ُﻘ
ِ ﴾ َر٩٩﴿ ﺎل اِ ۪ﻧّﻲ ذَاﻫِﺐ اِﻟٰﻰ َرﺑ۪ﻲ َﺳﻴَ ْﻬ ۪ﺪﻳ ِﻦ
ﺐ
ْ ﺎﻫ ُﻢ
َ َ﴾ َوﻗ٩٨﴿ ﻴﻦ
ً ﺑ ِ ۪ﻪ ﻛَ ْﻴ
َ اﻻ َْﺳﻔَ ۪ﻠ
ُ َﺪا ﻓَ َﺠﻌَ ْﻠﻨ
ْ ب َﻫ
ٌ
ّ
ّ

ِ
ِ
ﺎل ﻳَﺎ ﺑُﻨَ َّﻲ
َ َاﻟﺴ ْﻌ َﻲ ﻗ
َ اﻟﺼﺎﻟ ۪ﺤ
ُ َ ﴾ ﻓَﺒَ َّﺸ ْﺮﻧ١٠٠﴿ ﻴﻦ
َّ ﴾ ﻓَﻠَﻤَّﺎ ﺑَﻠَﻎَ َﻣﻌَ ُﻪ١٠١﴿ ﺎه ﺑ ِ ُﻐ َﻼ ٍم َﺣ ۪ﻠﻴ ٍﻢ
َّ ۪ﻟﻲ ﻣ َﻦ
ِ َ ﺎل ﻳَٓﺎ اَﺑ
ﺖ ا ْﻓﻌَ ْﻞ َﻣﺎ ﺗُ ْﺆ َﻣ ُﺮ ۘ َﺳﺘَ ِﺠ ُﺪ ۪ﻧٓﻲ اِ ْن
َ َى ﻗ
َ اِ ۪ﻧّ ٓﻲ اَ ٰرى ﻓِﻲ ا ْﻟ َﻤﻨَﺎ ِم اَ ۪ﻧّ ٓﻲ اَ ْذﺑ َ ُﺤ
ْ َﻚ ﻓ
ۜ ﺎﻧﻈ ُ ْﺮ َﻣﺎذَا ﺗ َ ٰﺮ

ِ
ِ
ِ ّٰ َﺷٓﺎء
ۙ ﻴﻢ
ُ ﺎه اَ ْن ﻳَٓﺎ ا ْﺑ ٰﺮ ۪ﻫ
ُ َ﴾ َوﻧَﺎد َ ْﻳﻨ١٠٣﴿ ﴾ ﻓَﻠَﻤَّ ٓﺎ اَ ْﺳﻠ َ َﻤﺎ َوﺗَﻠ َُّﻪ ﻟ ْﻠ َﺠﺒ۪ ﻴ ِ ۚﻦ١٠٢﴿ اﻟﺼﺎﺑ ِ ۪ﺮ َﻦ
َّ اﻪﻠﻟُ ﻣ َﻦ
َ

ِ
ٓ
ِ
ﻴﻦ
َ ِ اﻟﺮ ْءﻳَﺎ ۚ اِﻧَّﺎ ﻛَ ٰﺬﻟ
ُّ ﺖ
َ ﺻﺪَّ ْﻗ
َ ﻚ ﻧ َ ْﺠﺰِي ا ْﻟ ُﻤ ْﺤﺴ ۪ﻨ
ُ ۪﴾ ا َّن ٰﻫ َﺬا ﻟ َُﻬ َﻮ ا ْﻟﺒَﻠٰ ُﺆا ا ْﻟ ُﻤﺒ١٠٥﴿ ﻴﻦ
َ ﴾ ﻗَ ْﺪ١٠٤﴿
ﻴﻢ
ْ ﴾ َوﺗ َ َﺮ ْﻛﻨَﺎ َﻋﻠ َ ْﻴﻪِ ﻓِﻲ١٠٧﴿ ﺎه ﺑ ِ ِﺬ ْﺑ ٍﺢ َﻋ ۪ﻈﻴ ٍﻢ
َ ﴾ َﺳ َﻼ ٌم َﻋ ٰﻠٓﻰ اِ ْﺑ ٰﺮ ۪ﻫ١٠٨﴿ اﻻ ِٰﺧ ۪ﺮ َﻦ
ُ َ﴾ َوﻓَ َﺪ ْﻳﻨ١٠٦﴿
ِ
ِ َ﴾ اِﻧ َّ ُﻪ ِﻣﻦ ِﻋﺒ١١٠﴿ ﻴﻦ
ﺎه
َ ِ ﴾ ﻛَ ٰﺬﻟ١٠٩﴿
َ ﺎدﻧَﺎ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ
َ ﻚ ﻧ َ ْﺠﺰِي ا ْﻟ ُﻤ ْﺤ ِﺴ ۪ﻨ
ْ
ُ َ ﴾ َوﺑ َ َّﺸ ْﺮﻧ١١١﴿ ﻴﻦ
ِ
ِ ًّ ﺑِﺎِﺳﺤﻖ ﻧ َ ِﺒ
ﺎر ْﻛﻨَﺎ َﻋﻠ َ ْﻴﻪِ َو َﻋﻠٰٓﻰ اِ ْﺳ ٰﺤ َﻖ ۜ َو ِﻣ ْﻦ ذُ ّرِ َّ ِﺘﻬِ َﻤﺎ ُﻣ ْﺤ ِﺴ ٌﻦ
َ َ ﴾ َوﺑ١١٢﴿ ﻴﻦ
َ اﻟﺼﺎﻟ ۪ﺤ
َ ٰ ْ
َّ ﻴﺎ ﻣ َﻦ
ِ ِ ِ
﴾١١٣﴿ ۟ ﻴﻦ
ٌ َ۪وﻇ َﺎﻟ ٌﻢ ﻟﻨَ ْﻔﺴ ۪ﻪ ُﻣﺒ
[4058] Meâl-i Şerîfi
Celâlim hakkı için Bize Nûh nidâ etmişti, Biz de hakikat ne güzel
mücîbiz (75). Hem onu ve ehlini o büyük sıkıntıdan kurtardık (76)
hem zürriyetini bâkī kalanlar kıldık (77). Hem de nâmına bıraktık
sonrakiler içinde (78). Selam Nûh’a bütün âlemler içinde (79). Biz
böyle mükâfat ederiz işte muhsinlere (80). Çünkü o Bizim mü’min
kullarımızdan (81). Sonra da diğerlerini suya boğduk (82). Şüphesiz
İbrâhim de onun kolundan1 (83). Çünkü Rabbine selîm bir kalb
ile geldi (84). Çünkü babasına ve kavmine şöyle dedi: “Siz nelere
tapıyorsunuz?2 (85). Yalancılık etmek için mi Allah’tan başka ilâhlar
istiyorsunuz? (86). Siz Rabbü’l-âlemîn’i ne zannediyorsunuz?” (87).
1
2

M: “kolondan”.
B: “tapınıyorsunuz”.
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Derken bir bakım baktı da nücûma (88), “ben” dedi, “hastayım” (89).
O vakit arkalarını dönerek başından kaçışıverdiler (90). Derken bir
kurnazlıkla onların ilâhlarına vardı da “buyursanız a” dedi, “yemez
misiniz? (91). Neyiniz var söylemiyorsunuz?” (92) diyerek bir takrib
ile onlara kuvvetli bir darbe indirdi (93). Bunun üzerine birbirlerine
girerek ona yöneldiler (94). “A” dedi, “siz kendi yonttuğunuz şeylere
mi tapıyorsunuz? (95). Hâlbuki sizi ve yaptıklarınızı Allah yarattı”
(96). “Haydin” dediler, “bunun için bir binâ yapın ve bunu ateşe
atın” (97). Böyle ona bir tuzak kurmak istediler, Biz de tuttuk
kendilerini daha alçak düşürdük (98). Bir de dedi ki: “Ben Rabbime
gidiyorum, O bana yolunu gösterir (99). Rabbim! Bana sâlihînden
ihsan buyur” (100). Biz de ona uslu bir oğul müjdeledik (101). Vaktâ
ki yanında koşmak çağına erdi, “ey yavrum!” dedi; “ben menâmda
[4059] görüyorum ki ben seni boğazlıyorum, artık bak ne görürsün.”
“Ey babacığım” dedi, “ne emrolunuyorsan yap! Beni inşaallah
sâbirînden bulacaksın” (102). Vaktâ ki bu suretle ikisi de teslim
oldular ve onu tuttu şakağına yıktı (103). Ve şöyle ona nidâ ettik:
“Yâ İbrâhim! (104). Rüyayı gerçek1 tasdik eyledin, Biz böyle mükâfat
ederiz işte muhsinlere (105). Şüphesiz ki bu açık bir ibtilâ, katʿî bir
imtihan” (106) dedik ve ona büyük bir kurbanlık fidye verdik (107).
Nâmına da bıraktık sonrakiler içinde (108). Selam İbrâhim’e2 (109).
Böyle mükâfat ederiz işte muhsinlere (110). Çünkü o Bizim mü’min
kullarımızdan (111). Bir de onu sâlihînden bir peygamber olmak
üzere İshak ile müjdeledik (112). Hem ona hem İshak’a bereketler
verdik. İkisinin zürriyetinden de hem muhsin olan var hem de
nefsine açık zulmeden (113).
ِ  }ا ْﻟﻜَ ْﺮTûfan felâketi. {ﻴﻦ
{ِب ا ْﻟﻌَ ۪ﻈﻴﻢ
َ }و َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ ذُ ّرِ َّﺘَ ُﻪ ُﻫ ُﻢ ا ْﻟﺒَﺎ ۪ﻗ
َ Hem zürriyetini,
bâkī kalanlar onlar kıldık. A “Onun üç oğlu: Sâm, Hâm, Yâfes ve
bunların zevcelerinden başka sâir gemide bulunanların hepsi zürriyet
1
2

H ve F: “gerçi”.
B -“Nâmına da bıraktık sonrakiler içinde (108). Selam İbrâhim’e”.
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bırakmayarak vefat etti”1 demişlerse2 de, biz bunu Sûre-i Hûd’da geçen
ٍ َاﻫ ِﺒ ْﻂ ﺑِﺴ َﻼ ٍم ِﻣﻨَّﺎ َوﺑ َ َﺮﻛ
ﻚ
َ َﻚ َو َﻋ ٰﻠٓﻰ ُا َﻣ ٍﻢ ِﻣﻤَّ ْﻦ َﻣﻌ
َ ﺎت َﻋﻠ َ ْﻴ
ْ ﻮح
ُ ُ[ ۪ﻗﻴ َﻞ ﻳَﺎ ﻧHûd 11/48] âyetine
َ
muvâfık bulmayız3. Çünkü “ﻚ
ٌ [ َو َﻣٓﺎ ٰا َﻣ َﻦ َﻣﻌَﻪُ ٓ اِ َّﻻ ﻗَ ۪ﻠHûd 11/40]
َ َ” َﻣ ْﻦ َﻣﻌ, ﻴﻞ
buyurulan kalîl olduğu zâhirdir. O hâlde buradaki kasr gemidekilere
değil, gark olanlara nazaran izâfî olmak daha muvâfıktır. Bununla
beraber denebilir ki bütün gemidekilerin zürriyetleri tağlîben onun
zürriyeti hükmünde tutulmuş ve bu suretle bâkīlerin hepsi onun
zürriyeti olarak sayılmış, ona “Âdem-i sânî” denmiştir4. Taberî der ki:
“Arab Sâm evlâdından, Sûdan Hâm evlâdından, Türk ve sâirleri Yâfes
evlâdındandır.”5 Ebû Hayyân da Bahr’de bunu naklettikten sonra şöyle
kaydediyor: “Bir fırka da şöyle söylemiştir: Allah teâlâ Hazret-i Nûh’un
zürriyetini ibkā edip neslini uzatmıştır. Bununla beraber bütün insanlar
onun nesline münhasır değildir. Ümmetler içinde ona [4060] râci‘
olmayan da vardır”.6 Âlûsî de şu mütalaada bulunmuştur: Sanki bu
fırka, garkın umûmî olduğuna kāil olmuyor. Nûh aleyhisselâm küffâr
aleyhinde dua etmiş, fakat ehl-i Arz’ın hepsine gönderilmemiştir. Çünkü
bi‘setin umûmî olması ilk evvel Hâtemü’l-Mürselîn sallallâhu aleyhi ve
sellem Hazretleri’nin hâssasındandır7. Umûma kāil olup da, hasrı gark
edilenlere nisbetle yapmış olması da câizdir.”8 {اﻻ ِٰﺧ ۪ﺮ َﻦ
ْ }وﺗَﺮَ ْﻛﻨَﺎ َﻋﻠ َ ْﻴﻪِ ﻓِﻲ
َ
1

2
3
4
5

6
7
8

Sa lebî, el-Keşf ve’l-beyân, XXII, 358. Krş. Mukātil b. Süleyman, Tefsîr, III, 610; Semerkandî, Bahru’l-ulûm, III, 144; Zemahşerî, el-Keşşâf, IV, 48:
»و َﺟ َﻌ ْﻠﻨَﺎ
َ : ﻓﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ، ﳌﺎ ﺧﺮج ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﻦ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﺎت ﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء إﻻ وﻟﺪﻩ وﻧﺴﺎؤﻫﻢ:ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل
ِ
.«ﲔ
َ ذُﱢرﻳـﱠﺘَﻪُ ُﻫ ُﻢ اﻟْﺒَﺎﻗ
B: “denilmişse”.
B: “bulmuyoruz”.
B: “denilmiştir”.
Taberî, Câmiu’l-beyân, XXI, 59:
 ﻓﺎﻟﻌﺠﻢ واﻟﻌﺮب، وذﻟﻚ أن اﻟﻨﺎس ﻛﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ َﻣ ْﻬﻠِﻚ ﻧﻮح إﱃ اﻟﻴﻮم إﳕﺎ ﻫﻢ ذرﻳﺔ ﻧﻮح، وﺟﻌﻠﻨﺎ ذرﻳّﺔ ﻧﻮح ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻘﻮا ﰲ اﻷرض ﺑﻌﺪ َﻣ ْﻬﻠِﻚ ﻗﻮﻣﻪ:ﻳﻘﻮل
. وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻌﻠﻤﺎء، وﺑﺬﻟﻚ ﺟﺎءت اﻵﺛﺎر، واﻟﺴﻮدان أوﻻد ﺣﺎم ﺑﻦ ﻧﻮح، واﻟﱰك واﻟﺼﻘﺎﻟﺒﺔ واﳋََﺰر أوﻻد ﻳﺎﻓﺚ ﺑﻦ ﻧﻮح،أوﻻد ﺳﺎم ﺑﻦ ﻧﻮح
Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, IX, 108:
. ﺑﻞ ﰲ اﻷﻣﻢ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻴﻪ، وﻟﻴﺲ اﻟﻨﺎس ﻣﻨﺤﺼﺮﻳﻦ ﰲ ﻧﺴﻠﻪ، أﺑﻘﻰ اﷲ ذرﻳﺔ ﻧﻮح وﻣﺪ ﰲ ﻧﺴﻠﻪ:وﻗﺎﻟﺖ ﻓﺮﻗﺔ
B: “hasâisindendir”.
Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XII, 95-96:
 وﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم إﳕﺎ دﻋﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎر وﻫﻮ ﱂ ﻳﺮﺳﻞ إﱃ أﻫﻞ اﻷرض ﻛﺎﻓﺔ ﻓﺈن ﻋﻤﻮم اﻟﺒﻌﺜﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺧﻮاص ﺧﺎﰎ،وﻛﺄن ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻻ ﺗﻘﻮل ﺑﻌﻤﻮم اﻟﻐﺮق
 واﳊﺼﺮ ﰲ اﻵﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﻣﻦ ﰲ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ.اﳌﺮﺳﻠﲔ ﺻﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ووﺻﻮل ﺧﱪ دﻋﻮﺗﻪ وﻫﻮ ﰲ ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮب إﱃ ﲨﻴﻊ اﻷﻗﻄﺎر ﻛﻘﻄﺮ اﻟﺼﲔ وﻏﲑﻩ ﻏﲑ ﻣﻌﻠﻮم
 وﺟﻌﻠﻨﺎ ذرﻳﺘﻪ ﻫﻢ اﻟﺒﺎﻗﲔ ﻻ ذرﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﰲ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ وﻫﻮ ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻋﺪم ﺑﻘﺎء ذرﻳﺔ ﻣﻦ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻪ وﻛﺎن ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﻗﻄﺎر:ﳑﻦ ﻋﺪا أوﻻدﻩ وأزواﺟﻬﻢ ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻗﻴﻞ
... وﳚﻮز أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮم وﲡﻌﻞ اﳊﺼﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﳌﻐﺮﻗﲔ،اﻟﺸﺎﺳﻌﺔ اﻟﱵ ﱂ ﺗﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮة وﱂ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ أﻫﻠﻬﺎ اﻟﻐﺮق ﻛﺄﻫﻞ اﻟﺼﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺰﻋﻤﻮن
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Hem de âhirîn içinde, yani sonrakiler, geriden gelen bâkīler içinde de
kendine bıraktık. A Burada iki vecih vardır: Birisi mef‘ul mahzuftur.
Nâmına zikr-i cemîl, hüsn-i senâ bıraktık demektir. Bu surette }ﺳ َﻼمٌ َﻋﻠٰﻰ
َ
ِ ﻧﻮ ٍح ﻓselâm Nûh’a bütün âlemîn içinde A Allah teâlâ tarafından
۪
{ﻴﻦ
َﻤ
ﻟ
ﺎ
ﻌ
ﻟ
ا
ﻲ
ْ
ُ
َ
َ
bir selâm olur. Diğeri de hikâye tarîkiyle bu selâmın mef‘ul olmasıdır
ِ Ve şüphesiz onun
ki bu vecih daha zâhirdir. {ﻴﻢ
َ }وﺍ َّن ِﻣ ْﻦ ۪ﺷﻴﻌَ ِﺘ ۪ﻪ َﻻِ ْﺑ ٰﺮ ۪ﻫ
َ
1
şî‘asındandır elbette İbrâhim.
“Şî‘a” bir kimsenin2 arkasında izince giden taraftarları, peyrevleri
demektir. İbrâhim aleyhisselâm da iman ve ihlâs esasında3 ve
Allah yolunda müşriklere karşı mücahede4 husûsunda ve şeriatının
ٍ }ﺑ ِ َﻘ ْﻠ
teferru‘âtında değilse de usûlünde onun izince gitmiştir. {ﺐ َﺳ ۪ﻠﻴ ٍﻢ
“Selîm kalb” A tertemiz, her lekeden sâlim, Allah sevgisinde hâlis,
ِ
tamamen O’na teslim olmuş kalb. {ون
ّٰ ون
َ اﻪﻠﻟِ ﺗُ ۪ﺮ ُﺪ
َ ُﻜﺎ ٰاﻟِﻬَﺔ ً د
ً  }اَﺋ ْﻔİfk için mi
Allah’tan başka ilâhlara irade veriyorsunuz?
“İfk” yalan dolan iftira demek ki Allah’tan başka ilâh var demek
yalancılıktır, iftiradır, bühtandır. {ِ }ﻓَﻨَﻈ ََﺮ ﻧ َ ْﻈ َﺮ ً ﻓِﻲ اﻟﻨُّ ُﺠﻮمDerken nücûmda
bir nazar yürüttü, yahut bir [4061] bakıma baktı A bundan bizce
ِ
mütebâdir5 olan mâna Sûre-i En‘âm’da  إﻟﺦ...ﺒﺎ
ً َﻓَﻠَﻤَّﺎ َﺟ َّﻦ َﻋﻠ َ ْﻴﻪ اﻟ َّْﻴ ُﻞ َرﺍٰ ﻛَ ْﻮﻛ
ِ
[el-En âm 6/76] geçen fikir ve nazardır. Bu surette {ﻴﻢ
ٌ  }ﻓَ َﻘﺎ َل ا ۪ﻧّﻲ َﺳ ۪ﻘbaktı da
“ben hastayım” dedi A kavil ﻴﻦ
َّ [ ﻟ َِﺌ ْﻦ ﻟ َْﻢ ﻳ َ ْﻬ ِﺪ ۪ﻧﻲ رَﺑّ۪ﻲ َﻻَﻛُﻮﻧ َ َّﻦ ِﻣ َﻦ ا ْﻟﻘَ ْﻮ ِم اﻟel-En âm
َ ّﻀٓﺎ ۪ﻟ
6/77] meâlinde olur. Fakat müfessirîn buna şöyle mâna vermişlerdir:
Kendileriyle beraber ibadet teklif ettikleri için nücûmda bir bakıma
baktı da ahkâm-ı nücûma bakıyormuş gibi mevki‘lerini, ittisallerini
gözden geçirdi, onlar müneccim oldukları için o da onlarla istidlâl
ediyormuş gibi görünerek “ben keyifsizim” dedi; onların tekliflerinden
rahatsız olduğunu kast ediyordu. “Hastayım” deyince {}ﻓَﺘَ َﻮﻟ َّْﻮﺍ َﻋ ْﻨ ُﻪ ُﻣ ْﺪﺑ ِ ۪ﺮ َﻦ
arkalarını dönerek başından kaçışıverdiler A hastalıktan, tâundan
1
2
3
4
5

H ve F: “şi asından biri”.
H ve F: “kimse”.
M ve B: “esnasında”.
B: “müşâhede”.
B: “mu teber”.
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korkmuşlar. Bu ifade ne kadar nüktelidir; “hastayım” deyince idbar,
sonra darbeyi vurunca da {ﻮن
َ ُّ }ﻓَﺎ َ ْﻗﺒَﻠُٓﻮﺍ اِﻟ َْﻴﻪِ ﻳَﺰِﻓzifaf eder gibi birbirine girerek
ona ikbal eylediler A hücum ettiler. İkbal göstermeleri âdî insanların
ve umûmî cemiyetlerin hâlet-i rûhiyelerini anlatır. {ﺎه ﺑ ِ ُﻐ َﻼ ٍم َﺣ ۪ﻠﻴ ٍﻢ
ُ َ }ﻓَﺒَ َّﺸ ْﺮﻧ
Bunun üzerine onu bir gulâm-ı halîm ile müjdeledik. A Bu uslu oğul
İsmâil aleyhisselâm’dır. İshak’ı tebşir bundan sonra ayrıca söylenecektir.
{اﻟﺴ ْﻌ َﻲ
َّ ُ }ﻓَﻠَﻤَّﺎ ﺑَﻠَﻎَ َﻣﻌَﻪDerken vaktâ ki beraberinde koşmak, yani çalışmak
çağına erdi, ona Allah için yapılacak bir iş, bir tâat göstermek üzere
{ِﺎل ﻳَﺎ ﺑُﻨَ َّﻲ اِ ۪ﻧّ ٓﻲ اَ ٰرى ﻓِﻲ ا ْﻟ َﻤﻨَﺎم
َ َ“ }ﻗey yavrum!” dedi, “ben düşümde görüyorum1 ki
{ﻚ
َ  }اَ ۪ﻧّ ٓﻲ اَ ْذﺑ َ ُﺤben seni boğazlıyorum {ﺎﻧﻈ ُ ْﺮ َﻣﺎذَا ﺗ َ ٰﺮى
ْ َ }ﻓartık bak ne görürsün” A
ne dersin, ne re’yde bulunursun. Deniliyor ki Hazret-i İbrâhim bunu
zilhiccenin sekizinci, dokuzuncu, onuncu [4062] yani terviye, arefe,
nahr geceleri sıra ile üç gece görmüş idi.2 Peygamberlerin rüyası vahiy,
tâbirleri de vahiy olduğundan Hazret-i İbrâhim böyle görmüş ve böyle
tâbir eylemiş ve binâen‘aleyh böyle vahiy almış olmakla bu, icrâsı vâcib
bir emr-i Hak olmuş oluyordu. Bunun üzerine onu cebren icrâya
kalkışmayıp evvelâ sûret-i icrâsını müşavere etmek üzere böyle re’yini
sorarak tebliğ eyledi, ki bununla ilk önce onun itaat ve inkıyad ile ecr ü
sevâba nâiliyetini temin etmek istedi.3 Düşünmeli bunu söylerken “ey
yavrucuğum” diye hitap eden bir babanın kalbinde ne yüksek bir şefkat
hissi çarpıyor ve ona ne kadar büyük bir vazife aşkı, Allah mahabbeti
hâkim bulunuyordu. Düşünmeli de duymalı ki bu ne büyük bir belâ, ne
dehşetli bir imtihân-ı ilâhî idi. İşte bunun böyle bir emr-i ilâhî olduğunu
anlayan ve Allah’ın sabredenlerle beraber olduğunu bilen o halîm oğul
ِ َ “ }ﻗَﺎ َل ﻳَٓﺎ اَﺑey babacığım!” dedi {“ }ا ْﻓﻌَ ْﻞ َﻣﺎ ﺗُ ْﺆ َﻣﺮne emrolunuyorsan yap
{ﺖ
ُ
ِ اﻪﻠﻟ
ِ
۪
ِ
ٓ
ﻣ
ﺎء
ﺷ
ن
ا
ﻲ
ﻧ
ﺪ
ﺠ
ﺘ
}ﺳ
beni
inşallah sabredenlerden bulacaksın.”
{اﻟﺼﺎﺑ ِ ۪ﺮ َﻦ
ﻦ
َّ َ ُ ّٰ َ َ ْ ٓ ُ َ َ
1
2

M: “görüyordum”.
Zemahşerî, el-Keşşâf, IV, 53-54. Krş. Mukātil b. Süleyman, Tefsîr, III, 615; Sa lebî, el-Keşf ve’l-beyân,
XXII, 392:
 أﻣﻦ اﷲ ﻫﺬا اﳊﻠﻢ أو ﻣﻦ، ﻓﻠﻤﺎ أﺻﺒﺢ ّروى ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺼﺒﺎح إﱃ اﻟﺮواح، إ ّن اﷲ ﻳﺄﻣﺮك ﺑﺬﺑﺢ اﺑﻨﻚ ﻫﺬا: رأى ﻟﻴﻠﺔ اﻟﱰوﻳﺔ ﻛﺄن ﻗﺎﺋﻼ ﻳﻘﻮل ﻟﻪ:وﻗﻴﻞ
 ﻓﻬﻢ ﺑﻨﺤﺮﻩ ﻓﺴﻤﻰ اﻟﻴﻮم، ﰒ رأى ﻣﺜﻠﻪ ﰲ اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻓﻤﻦ ﰒ ﲰﻰ ﻳﻮم ﻋﺮﻓﺔ، ﻓﻌﺮف أﻧﻪ ﻣﻦ اﷲ، ﻓﻠﻤﺎ أﻣﺴﻰ رأى ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ،اﻟﺸﻴﻄﺎن؟ ﻓﻤﻦ ﰒ ﲰﻰ ﻳﻮم اﻟﱰوﻳﺔ

3

H +“Bir”.

.ﻳﻮم اﻟﻨﺤﺮ
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{ }ﻓَﻠَﻤَّ ٓﺎ اَ ْﺳﻠ َ َﻤﺎVaktâ ki böyle ikisi de teslim oldular A Allah’ın emrine teslîm-i
nefs eylediler. {ِ}وﺗَﻠ َُّﻪ ﻟ ِ ْﻠ َﺠﺒ۪ ﻴﻦ
َ Ve İbrâhim, onu tuttu şakağına yıktı.
“Cebîn” şakak, yani alnın yanlarıdır. Bu, Mina’da Sahra’nın yanında
veya mescidine nâzır mevzi‘de, yahut bugün kurbanların kesildiği
mevki‘de olmuştu diye naklediliyor.1 Bıçağı2 çekip çekmediği hakkında
iki kavil vardır. Burada yalnız buyuruluyor ki şakağına yatırdı {}وﻧَﺎدَ ْﻳﻨَﺎهُ اَ ْن
َ
ِ
۪
Biz de ona şöyle nidâ ettik: {اﻟﺮ ْءﻳَﺎ
ُّ ﺖ
َ ﺻﺪَّ ْﻗ
ُ  }ﻳَٓﺎ ا ْﺑ ٰﺮﻫYâ İbrâhim, rüyayı
َ ﻴﻢ ۙ ﻗَ ْﺪ
gerçekten tasdik eyledin A sıdk [4063] ile yerine getirdin, gördüğün
gibi inandın ve azm ü sadâkatle icrâ eyledin, çünkü  اَ ْذﺑ َ ُﺢdiye görmüş
ذﺑﺤﺖ
dememişti. Azm ve ciddiyetle zebhe teşebbüs etmekle de3 o
ُ
tahakkuk etmişti. Taberî gibi bazı müfessirîn işbu  إﻟﺦ...ﺎه
ُ َ َوﻧَﺎدَ ْﻳﻨ, ’ﻟ َﻤَّﺎnın
ِ
cevâbı ve “vâv”ın ﺖ اَ ْﺑ َﻮﺍﺑُﻬَﺎ
ْ [ َو ُﻓﺘ َﺤez-Zümer 39/73] kabîlinden olduğuna
4
kāil olmuşlarsa da muhakkiklerin muhtârına göre vâv-ı atf olup
burada cevap, tefhıym için mahzuftur, şöyle demektir: Ve Biz böyle
nidâ edince, ne büyük bayram, ne târife sığmaz neş’e ve sürur hâsıl
olduğunu söylemeye hâcet yok!.. Şu da cevâbın ta‘lîlidir: ﻚ ﻧ َ ْﺠﺰِي
َ ِ }اِﻧَّﺎ ﻛَ ٰﺬﻟ
ِ
{ﻴﻦ
َ  ا ْﻟ ُﻤ ْﺤ ِﺴ ۪ﻨÇünkü Biz böyle mükâfat ederiz muhsinlere. { }ا َّن ٰﻫ َﺬاŞüphesiz
ki bu A İbrâhim’in mâruz olduğu bu oğlunu kurban etmesi işi }ﻟ َﻬُﻮَ ا ْﻟﺒَﻠٰ ٓ ُﺆا
{ﻴﻦ
ُ ۪ ا ْﻟ ُﻤﺒelbette açık belâ, parlak imtihandır. A Öyle açık belâ ve parlak
imtihandır5 ki gerek İbrâhim’in ve gerek oğlunun ﱠﻚ
َ اَِْﻹ ْﺣ َﺴﺎ ُن أَ ْن ﺗـَْﻌﺒُ َﺪ اﷲ َﻛﺄَﻧ
6
ُ ﺗـََﺮاﻩmantûkunca en yüksek mertebe-i ihsanda bulunan muhsinlerden
olduklarında hiç şüpheye mahal bırakmaz. Onun için onların o ihsanlarını
mükâfat ile karşılayarak öyle nidâ ettik {ﺎه ﺑ ِ ِﺬ ْﺑ ٍﺢ َﻋ ۪ﻈﻴ ٍﻢ
َ ve ona azîm bir
ُ َ}وﻓَ َﺪ ْﻳﻨ
kurbanlık ile fidye de verdik A yani İbrâhim’e oğlunun yerine kesilmek
1
2
3
4

5
6

Zemahşerî, el-Keşşâf, IV, 55:
. ﰲ اﳌﻨﺤﺮ اﻟﺬي ﻳﻨﺤﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﻴﻮم: وﻋﻦ اﻟﻀﺤﺎك. ﰲ اﳌﻮﺿﻊ اﳌﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﲎ: وﻋﻦ اﳊﺴﻦ،وروى أن ذﻟﻚ ﻛﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺨﺮة اﻟﱵ ﲟﲎ
M: “Bıçağını”.
F, M ve B +“kalmayıp”.
Taberî, Câmiu’l-beyân, XXI, 78:
ِ ِ
 وﻧﺎدﻳﻨﺎﻩ أن ﻳﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ; وأدﺧﻠﺖ، ﻓﻠﻤﺎ أﺳﻠﻤﺎ وﺗﻠﱠﻪ ﻟﻠﺠﺒﲔ:َﺳﻠَ َﻤﺎ« وﻣﻌﲎ اﻟﻜﻼم
َ ْﺻ ﱠﺪﻗ
ْ ﺖ اﻟﱡﺮْؤﻳَﺎ« وﻫﺬا ﺟﻮاب ﻗﻮﻟﻪ »ﻓـَﻠَ ﱠﻤﺎ أ
َ ﻴﻢ ﻗَ ْﺪ
ُ وﻗﻮﻟﻪ » َوﻧَ َﺎدﻳـْﻨَﺎﻩُ أَ ْن ﻳَﺎ إﺑـَْﺮاﻫ
ِاﻟﻮاو ﰲ ذﻟﻚ ﻛﻤﺎ أدﺧﻠﺖ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ »ﺣ ﱠﱴ إِ َذا ﺟﺎءوﻫﺎ وﻓُﺘ
. وﺣﱴ وإذا ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ،ﺖ أَﺑـَْﻮاﺑـَُﻬﺎ« وﻗﺪ ﺗﻔﻌﻞ اﻟﻌﺮب ذﻟﻚ ﻓﺘﺪﺧﻞ اﻟﻮاو ﰲ ﺟﻮاب ﻓﻠﻤﺎ
ﺤ
ْ َ َ ََُ
َ
H: “imtihan”.
Buhârî, Tefsir, 31; Müslim, İman, 1.
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için büyük bir kurbanlık fidye-i necât da verdik. Zebhe mübaşeretle
rüya tahakkuk ettirilmiş olup da اﻟﺮ ْءﻳَﺎ
ُّ ﺖ
َ ﺻﺪَّ ْﻗ
َ  ﻗَ ْﺪdiye nidâ olunduktan
sonra fidyenin mânası ne olabilir? Bunu en güzel îzah eden vecih şudur:
Deniliyor ki İbrâhim aleyhisselâm bir oğlu olursa Allah yolunda kurban
edeceğini nezr eylemişti, sonra unutmuş, rüya bunu ihtar eylemişti.
Onun için nidâ olunduğu zaman rüya tahakkuk ettirilmiş olmakla
beraber nezir yerini bulmamış olduğundan bu fidye onu böyle nesih
suretiyle ikmal etmiş ve ayrıca bir nimet olmuştur. Bundan dolayı
İmâm-ı A‘zam demiştir ki: “Çocuğunu kurban etmeyi [4064] nezredene
bir koyun kesmek vâcib olur.” Acaba o azîm kurbanlık ne idi ve azameti
neresinde idi? Çokları cennetten gelme, beyaz ve bir rivayette emlah,
yani alaca ve a‘yen; iri gözlü bir koç idi demişler ki Yehûd’un kavli de
buna muvâfıktır. Bazıları da Sebîr Dağı’ndan inme bir va‘l, yani dağ
keçisi demişlerdir. Büyüklüğünü de bazıları maddî olarak iri cüsseli diye,
bazıları da mânevî azamet ve ehemmiyetle tefsir eylemişlerdir. Yalnız
bir peygamber değil, belki baba ve oğul iki peygamberin ibtilâsını ref‘
eyleyen ve bâhusus neslinden Hâtemü’l-Enbiyâ gelecek bir peygamberin
fidyesi olan ve cennetten gelen bir kurbanlık elbette azîm olur. Bazıları
da demişlerdir ki azameti ondan sonra sünnet ve din olması itibariyledir.
Ebû Bekr Verrâk “bir nesilden değil, doğrudan doğru tekvinden olması
haysiyetiyledir” demiş. Fakat ihtâra hâcet yoktur ki Kur’ân’ın ﺑ ِ ِﺬ ْﺑ ٍﺢ َﻋ ۪ﻈﻴ ٍﻢ
ifadesi bütün bunlardan daha şümullü ve daha azametlidir, Allâhu a‘lem.
{اﻻ ِٰﺧ ۪ﺮ َﻦ
ْ }وﺗ َ َﺮ ْﻛﻨَﺎ َﻋﻠ َ ْﻴﻪِ ﻓِﻲ
َ Sonrakilerde de nâmına bıraktık A onu zikr-i cemîl
ile yâd eder ve sünnetini icrâ ile bayram yaparlar. {ﻴﻢ
َ }ﺳ َﻼ ٌم َﻋﻠٰٓﻰ اِ ْﺑ ٰﺮ ۪ﻫ
َ Selam
ِ
ِ
İbrâhim’e {ﻴﻦ
َ  }ﻛَ ٰﺬﻟişte muhsinlere böyle mükâfat ederiz. A
َ ﻚ ﻧ َ ْﺠﺰِي ا ْﻟ ُﻤ ْﺤﺴ ۪ﻨ
1 ِ
Burada  اﻧَّﺎdenilmemesi biraz evvel geçmiş olduğu için burada bir nevi
tekid kast edildiğine işaret olmalıdır. Evet, İbrâhim muhsinlerdendir.
ِ
ِ َ }اِﻧَّﻪُ ِﻣﻦ ِﻋﺒÇünkü o Bizim mü’min kullarımızdan. A Yehûd
{ﻴﻦ
َ ﺎدﻧَﺎ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ
ْ
bu zebîhin Hazret-i İshak olduğuna kāil imişler. Muhammed b. İshak,
Taberî gibi bazıları da buna zâhib olmuşlar,2 Muhyiddîn-i Arabî de
1
2

B: “”ﻧﺎ.
Taberî, Câmiu’l-beyân, XXI, 80:
. ﻫﻮ إﺳﺤﺎق:»وﻓَ َﺪﻳـْﻨَﺎﻩُ ﺑِ ِﺬﺑْ ٍﺢ َﻋ ِﻈﻴ ٍﻢ« ﻗﺎل
َ  ﰲ ﻗﻮﻟﻪ، ﻋﻦ ﻣﺴﺮوق،ﻋﻦ اﺑﻦ إﺳﺤﺎق
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Fusûs’unda buna gitmiştir.1 Lâkin burada şu atıf onları reddetmekte
zâhirdir. Zira ﺎه ﺑ ِ ُﻐ َﻼ ٍم َﺣ ۪ﻠﻴ ٍﻢ
َ
ُ َ  ﻓَﺒَ َّﺸ ْﺮﻧüzerine atıf ile buyuruluyor ki ﺎه
ُ َ }وﺑ َ َّﺸ ْﺮﻧ
ِ
ِ
{ ﺑﺎ ْﺳ ٰﺤ َﻖbir de onu İshak ile müjdeledik A belli ki bu şöyle demek oluyor:
ِ
ِ
ِ  َرdiyen İbrâhim’i [4065] o zebh kıssası zikredilen halîm
ﻴﻦ
َ اﻟﺼﺎﻟ ۪ﺤ
َّ ﺐ ۪ﻟﻲ ﻣ َﻦ
ْ ب َﻫ
ّ
ِ
ِ ًّ }ﻧ َ ِﺒ
oğulla müjdeledikten başka bir de İshak ile müjdeledik {ﻴﻦ
َ اﻟﺼﺎﻟ ۪ﺤ
َّ ﻴﺎ ﻣ َﻦ
ki sâlihînden bir peygamber olmak üzere. A Şu âyet de bu ikisine sarf
ٓ
edilmek daha mülâyimdir: {ِ}وﺑَﺎرَ ْﻛﻨَﺎ َﻋﻠ َ ْﻴﻪ
َ Hem ona A o halîm oğula }و َﻋﻠٰﻰ
َ
ِ
{ ا ْﺳ ٰﺤ َﻖve hem İshak’a bereketler de verdik A yani ikisinin de zürriyetlerini
bereketlendirdik, çoğalttık. Burada ِ َﻋﻠ َ ْﻴﻪzamirini İbrâhim’e göndermek
zürriyet cihetiyle İshak’a tekabülünü iktizâ edeceğinden yakışmaz. İshak
ve zürriyeti İbrâhim’in zürriyetinden olduğu için İbrâhim’in İshak’a
mukabil2 olarak zürriyet ve bereketi ancak diğer oğlu itibariyle olabilir.
Onun için ِ َﻋﻠ َ ْﻴﻪzamiri bu itibar ile İbrâhim’e gönderilse bile şu tesniye
zamiri her hâlde iki oğula gönderilmek lâzım gelir: {}و ِﻣ ْﻦ ذُ ّرِ َّ ِﺘﻬِ َﻤﺎ
َ İkisinin
zürriyetinden de A İbrâhim’in iki oğlunun ikisinin zürriyetinden de,
gulâm-ı halîm olan İsmâil’in zürriyetinden de İshak’ın zürriyetinden de
ِ ِ ِ
ِ
{ﻴﻦ
ٌ ۪}ﻣ ْﺤﺴ ٌﻦ َوﻇ َﺎﻟ ٌﻢ ﻟﻨَ ْﻔﺴ ۪ﻪ ُﻣﺒ
ُ hem muhsin hem de nefsine açık zâlim olan var.
A İşbu ’ َو ِﻣ ْﻦ ذُ ّرِ َّ ِﺘﻬِ َﻤﺎdan murad evlâd-ı İsmâil ile evlâd-ı İshak olduğunda
hiç tereddüt edilmemek iktizâ eder. Zira zamir İbrâhim ile İshak’a
gönderildiği takdirde bile İshak zürriyetinin mukabilinde İbrâhim
zürriyeti İshak zürriyetinden mâ‘adâ bir zürriyet olmak lâzım gelir. Bu da
mâlum olan evlâd-ı İsmâil’dir. Ve hatta bu takdirde “İbrâhim zürriyeti”
unvânının İshak evlâdından ziyade İsmâil evlâdına evlâ ve ahrâ olduğuna
bir işaret yapılmış olur. Hâsılı: “Ben Rabbime gidiyorum” deyip de َر ِّب َﻫ ْﺐ
ِ
ِ
ﻴﻦ
َ اﻟﺼﺎﻟ ۪ﺤ
َّ  ۪ﻟﻲ ﻣ َﻦdiye yalvaran ve o belâ-i mübîn ile imtihânı muvaffakiyetle
geçen İbrâhim’e Rabbi öyle selâm ve selâmetle zikr-i cemîl ihsan etti, ve
iki oğul müjdeleyerek onlardan zürriyetine öyle bereket verdi ki [4066]
hâlâ ikisinin de zürriyeti o feyz ü bereketle yaşamakta ve fakat hepsi

1
2

Taberî, Câmiu’l-beyân, XXI, 74:
إﺳﺤﺎق ﻣﻊ أﺑﻴﻪ اﻟ ﱠﺴ ْﻌﻲ أ ِري إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﰲ
ﺳﺎرة ﷲ ذﺑﻴﺤﺎ; ﻓﻠﻤﺎ ﺑﻠﻎ
ُ
َ وﻛﺎن ﻓﻴﻤﺎ ذﻛﺮ أن إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺬر ﺣﲔ ﺑ ﱠﺸﺮﺗﻪ اﳌﻼﺋﻜﺔ ﺑﺈﺳﺤﺎق و ًﻟﺪا أن ﳚﻌﻠﻪ إذا وﻟﺪﺗﻪ
. وﻗﺎل ﻟﻪ اﺑﻨﻪ إﺳﺤﺎق ﻣﺎ ﻗﺎل، ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻣﻀﻰ ﳌﺎ رأى ﰲ اﳌﻨﺎم، ورؤﻳﺎ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻳﻘﲔ، أوف ﷲ ﺑﻨﺬرك: ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ،اﳌﻨﺎم
İbn Arabî, Fusûsu’l-hikem, s. 84-85.
B: “İshak mukābili”.
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sâlih ve muhsin değil; kimisi iman ile mertebe-i ihsanda, kimisi de
küfr ü masiyetle nefsine zulmetmekte. Bu suretle İbrâhim’e verilen bu
zürriyet bereketi, Nûh’a verilen zürriyet bekāsına şebîhtir. Ancak şunu
unutmamalı ki ataların salâhı evlâdın salâhını istilzam etmez, onun için
Nûh’un zürriyetinden putperestler, İbrâhim’in zürriyetinden zâlimler
çıkmıştır.

ِ ﺎﻫ َﻤﺎ َوﻗَ ْﻮ َﻣ ُﻬ َﻤﺎ ِﻣ َﻦ ا ْﻟﻜَ ْﺮ
﴾١١٥﴿ ۚب ا ْﻟﻌَ ۪ﻈﻴ ِﻢ
َ ﻮﺳﻰ َو ٰﻫ ُﺮ
ُ َ﴾ َوﻧ َ َّﺠ ْﻴﻨ١١٤﴿ ۚ ون
ٰ َوﻟ َ َﻘ ْﺪ َﻣﻨَﻨَّﺎ َﻋﻠٰﻰ ُﻣ
ِ
ِ
﴾١١٧﴿ ۚ ﻴﻦ
َ ۪ﺎب ا ْﻟ ُﻤ ْﺴﺘَﺒ
َ ۪ﺎﻫ ْﻢ ﻓَﻜَﺎﻧُﻮﺍ ُﻫ ُﻢ ا ْﻟﻐَﺎﻟﺒ
ُ َ﴾ َوﺍٰﺗ َ ْﻴﻨ١١٦﴿ ۚ ﻴﻦ
ُ َ َوﻧ َ َﺼ ْﺮﻧ
َ َﺎﻫ َﻤﺎ ا ْﻟﻜﺘ
ِ
﴾ َﺳ َﻼ ٌم َﻋﻠٰﻰ١١٩﴿ اﻻ ِٰﺧ ۪ﺮ َﻦ
ْ ﴾ َوﺗ َ َﺮ ْﻛﻨَﺎ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ َﻤﺎ ﻓِﻲ١١٨﴿ ۚ ﻴﻢ
َ اﻟﺼ َﺮﺍ
َ ط ا ْﻟ ُﻤ ْﺴﺘَ ۪ﻘ
ُ ََو َﻫ َﺪ ْﻳﻨ
ّ ﺎﻫ َﻤﺎ
ِ
ِ َ﴾ اِﻧَّﻬ َﻤﺎ ِﻣﻦ ِﻋﺒ١٢١﴿ ﻴﻦ
ﻴﻦ
َ ِ ﴾ اِﻧَّﺎ ﻛَ ٰﺬﻟ١٢٠﴿ ون
َ ﻮﺳﻰ َو ٰﻫ ُﺮ
َ ﻚ ﻧ َ ْﺠﺰِي ا ْﻟ ُﻤ ْﺤ ِﺴ ۪ﻨ
َ ﺎدﻧَﺎ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ
ْ
ُ
ٰ ُﻣ

ِ ِ
ﻮن ﺑ َ ْﻌ ًﻼ
َ َ﴾ اِ ْذ ﻗ١٢٣﴿ ۜ ﻴﻦ
َ ﴾ اَﺗ َ ْﺪ ُﻋ١٢٤﴿ ﻮن
َ ﺎل ﻟ ِ َﻘ ْﻮ ِﻣ ۪ﻪ ٓ اَ َﻻ ﺗَﺘ َّ ُﻘ
َ ﺎس ﻟ َِﻤ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺮ َﺳ ۪ﻠ
َ َ﴾ َوﺍ َّن ا ْﻟﻴ١٢٢﴿
ِ
ﻮه ﻓَﺎِﻧ َّ ُﻬ ْﻢ
ْ ب ٰاﺑَٓﺎﺋِﻜُ ُﻢ
َ َوﺗ َ َﺬ ُر
َ ون اَ ْﺣ َﺴ َﻦ ا ْﻟ َﺨﺎﻟ ۪ﻘ
َ اﻻ ََّو ۪ﻟ
ُ ُ﴾ ﻓَﻜَﺬَّﺑ١٢٦﴿ ﻴﻦ
َّ ﴾ اَ ّٰﻪﻠﻟ َ َرﺑَّﻜُ ْﻢ َو َر١٢٥﴿ ۙ ﻴﻦ
ِ ّٰ َ﴾ اِ َّﻻ ِﻋﺒﺎد١٢٧﴿ ۙ ون
﴾١٢٩﴿ اﻻ ِٰﺧ ۪ﺮ َﻦ
ْ ﴾ َوﺗ َ َﺮ ْﻛﻨَﺎ َﻋﻠ َ ْﻴﻪِ ﻓِﻲ١٢٨﴿ ﻴﻦ
َ ﻀ ُﺮ
َ ﻟ َُﻤ ْﺤ
َ اﻪﻠﻟ ا ْﻟ ُﻤ ْﺨﻠ َ ۪ﺼ
َ
ِ
ِ َ﴾ اِﻧ َّ ُﻪ ِﻣﻦ ِﻋﺒ١٣١﴿ ﻴﻦ
۪ َ َﺳ َﻼ ٌم َﻋﻠٰٓﻰ اِ ْلﻳ
ﻴﻦ
َ ِ ﴾ اِﻧَّﺎ ﻛَ ٰﺬﻟ١٣٠﴿ ﻴﻦ
َ ﺎدﻧَﺎ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ
َ ﻚ ﻧ َ ْﺠﺰِي ا ْﻟ ُﻤ ْﺤ ِﺴ ۪ﻨ
َ ﺎﺳ
ْ
ِ
ِ
ِ
ﻮزا
ً ُ ﴾ َوﺍ َّن ﻟ١٣٢﴿
ً ﴾ ا َّﻻ َﻋ ُﺠ١٣٤﴿ ۙ ﻴﻦ
ُ َ ﺎه َوﺍ َ ْﻫﻠ
َ ﻮﻃﺎ ﻟ َِﻤ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺮ َﺳ ۪ﻠ
َ ـﻪ ٓ اَ ْﺟ َﻤ ۪ﻌ
ُ َ﴾ ا ْذ ﻧ َ َّﺠ ْﻴﻨ١٣٣﴿ ۜ ﻴﻦ
ِ
﴾١٣٧﴿ ۙ ﻴﻦ
ْ ﴾ ﺛُﻢَّ دَﻣَّ ْﺮﻧَﺎ١٣٥﴿ ﻓِﻲ ا ْﻟﻐَﺎﺑ ِ ۪ﺮ َﻦ
َ ﴾ َوﺍﻧَّﻜُ ْﻢ ﻟَﺘَ ُﻤ ُّﺮ١٣٦﴿ اﻻٰ َﺧ ۪ﺮ َﻦ
َ ون َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ُﻣ ْﺼ ِﺒ ۪ﺤ
﴾١٣٨﴿ ۟ ﻮن
َ َُوﺑِﺎﻟ َّْﻴ ِ ۜﻞ اَﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﻌ ِﻘﻠ

[4067] Meâl-i Şerîfi
Celâlim hakkı için Mûsâ ile Hârûn’u da minnettar eyledik1 (114). Hem
kendilerini ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık, (115) hem yardım
ettik2 onlara da gālibler3 onlar oldular, (116) hem kendilerine o belli
kitabı verdik (117) ve kendilerini doğru yola çıkardık (118). Sonrakiler
1
2
3

H ve F: “Celâlim hakkı için Mûsâ ile Hârûn’a da menn eyledik”.
H ve F: “hem nusret verdik”.
F: “gālib”.
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içinde de namlarına şunu bıraktık: (119) Selâm Mûsâ ile Hârûn’a (120).
Biz böyle mükâfat ederiz işte muhsinîne (121). Çünkü ikisi de Bizim
mü’min kullarımızdan (122). Şüphesiz İlyas da mürselînden (123). Zira
kavmine demişti: “Siz Allah’tan korkmaz mısınız? (124). Bir baʿle mi
yalvarıyorsunuz bırakıp da o Ahsenü’l-hâlikīn’i? (125) O Rabbiniz ve
evvelki atalarınızın da Rabbi olan Allah’ı?” (126). O vakit onu tekzib
ettiler1, şüphesiz ki onlar da ihzar edildiler (127). Müstesnâ Allah’ın ihlâslı
kulları (128). Ona da sonrakilerde şunu bıraktık: (129) Selâm İlyâsîn’e
(130). Biz böyle mükâfat ederiz işte muhsinîne (131). Çünkü o Bizim
mü’min kullarımızdan (132). Şüphesiz Lût da mürselînden (133). Zira
kurtardık2 onu ve bütün ehlini (134) kalan bir karıdan başka batanlar
içinde (135). Sonra diğerlerini tedmir eyledik (136). Ve siz [4068] elbette
onlara uğrar ve üzerlerinden geçersiniz, sabahleyin (137) ve geceleyin,
ya akıl edip de düşünmez misiniz? (138)
ِ
{ﻴﻦ
َ ۪ﺎب ا ْﻟ ُﻤ ْﺴﺘَﺒ
َ َ }ا ْﻟﻜﺘBelli kitap, yahut beyânı, ifadesi güzel kitap, yani
ِ ِ İlyas da o mürselînden A yani yukarıda
Tevrat. {ﻴﻦ
َ ﺎس ﻟ َِﻤ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺮ َﺳ ۪ﻠ
َ
َ َ}وﺍ َّن ا ْﻟﻴ
 َوﻟ َ َﻘ ْﺪ اَ ْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ ۪ﻓﻴﻬِ ْﻢ ُﻣ ْﻨ ِﺬ ۪ر َﻦbuyurulduğu üzere inzar için gönderildiklerine kasem
edilen peygamberlerden, o da Benî İsrâil peygamberlerinden (İlyas b.
Yâsîn) ki Hârûn aleyhisselâm’ın ahfâdından denilmiş (Sûre-i En‘âm’a bak).
{“ }ﺑ َ ْﻌ ًﻼBa‘l” bir putun ismi ki yirmi arşın boyunda, altından ve dört
yüzlü bir put olduğu söyleniyor. Kim bilir konduğu kāidesi ne kadardı,
۪ َ }ﺳ َﻼ ٌم َﻋﻠٰٓﻰ اِ ْلﻳ
hâlâ Şam’da Ba‘lebek Kasabası bu nâm iledir. {ﻴﻦ
َ ﺎﺳ
َ Selam,
İlyâsîn’e.
ِ َ  آ ِل ﻳokunduğundan her
“İlyâsîn” İlyas demektir. Bazı kıraatlerde ﺎﺳﻴﻦ
iki kıraate de mutâbık olmak için imlâsı  الﻳﺎﺳﻴﻦsuretinde yazılır.
“Yâsîn” İlyas aleyhisselâm’ın babası olmakla “Âl-i Yâsîn” yine İlyas
demek olur. Yâsîn bir de Resûl-i Ekrem’in isimlerinden olduğuna
göre bazıları “Âl-i Yâsîn”den murad ümmet-i Muhammed olduğunu
1
2

F +“de”.
H ve F +“da”.

707

Hak Dini Kur’an Dili

 buyurulmasıاِﻟْﻴَﺎﺳﻴﻦ َ denilmeyipﺳ َﻼ ٌم َﻋ ٰﻠﻰ اِﻟْﻴَﺎس söylemişlerdir. Her hâlde
bir tevriyeden hâlî değildir. “Âl-i Yâsîn” kıraati de bu tevriyede sarihtir.
 vasledilmeyip de iki kıraate müsaid şekilde yazılması da buﻻم İmlâda
tevriyenin bi’l-vücûh mültezem1 olduğunu iş‘âr eder. Şu hâlde demek
”olur ki burada “selâm İlyas’a” denirken2 “selâm âl-i Muhammed’e
 buyurulmuş ve bundanاِ ْلﻳ َ ۪
ﻴﻦ mânasına bir de tevriye kast olunarak
ﺎﺳ َ
dolayı olmalıdır ki selâm fıkraları da burada bitirilmiş, Lût ve Yûnus
ﺎن َﻋﺎﻗِﺒَﺔُ ا ْﻟ ُﻤ ْﻨ َﺬ ۪ر َﻦ ]kıssalarında daha ziyade [4069
ﻒ ﻛَ َ
ﺎﻧﻈ ُ ْﺮ ﻛَ ْﻴ َ
 mazmûnunaﻓَ ْ
ِ
} Aاِﻧ َّ ُﻪ ِﻣﻦ ِﻋﺒَ ِ
ﻴﻦ{ tenbih buyurulmuştur. Bu tevriyeye nazaran
ﺎدﻧَﺎ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ َ
ْ
ِ
ِ
۪
ﺤ
ﺒ
ﺼ
ﻣ
ﻢ
ﻬ
ﻴ
ﻠ
ﻋ
ون
ﺮ
ﻤ
ﺘ
ﻟ
ﻴﻦ{ İlyas’a veya3 Yâsîn’e râci‘ olabilir demektir.
}و ِﺍﻧ َّ ُ
َ
َ A
ﻜ ْﻢ َ َ ُ ُّ َ َ َ ْ ْ ُ ْ
Kureyş Şam’a ticaretle giderlerken yolları kavm-i Lût’un yerlerine uğrar.

ِ
ﻴﻦ ۜ ﴿ ﴾١٣٩اِ ْذ اَﺑ َ َﻖ اِﻟ َﻰ ا ْﻟ ُﻔ ْﻠ ِ
ﺎن ِﻣ َﻦ
ﻚ ا ْﻟﻤَ ْﺸ ُﺤﻮ ِنۙ ﴿ ﴾١٤٠ﻓَ َﺴﺎﻫَﻢَ ﻓَﻜَ َ
َوﺍ َّن ﻳُﻮﻧُ َﺲ ﻟ َِﻤ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺮ َﺳ ۪ﻠ َ
ا ْﻟﻤ ْﺪﺣ ۪ﻀﻴﻦ ۚ ﴿ ﴾١٤١ﻓَﺎ ْﻟﺘَ َﻘﻤﻪ ا ْﻟﺤﻮت وﻫﻮ ﻣ ۪ﻠﻴﻢ ﴿ ﴾١٤٢ﻓَﻠَﻮ َ ٓﻻ اَﻧَّﻪ ﻛَ َ ِ
ﻴﻦ ۙ
ُ
َُ ُ ُ ََُ ُ ٌ
ﺎن ﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ َﺴ ّ ِﺒ ۪ﺤ َ
ُ َ َ
ْ
ﻮن ﴿ ﴾١٤٤ﻓَﻨَﺒَ ْﺬﻧَﺎه ﺑِﺎ ْﻟﻌَﺮَ ٓ ِ
ﻴﻢ ۚ ﴿﴾١٤٥
﴿ ﴾١٤٣ﻟَﻠ َ ِﺒ َ
ﺚ ۪ﻓﻲ ﺑ َ ْﻄ ِﻨ ۪ﻪ ٓ اِﻟٰﻰ ﻳ َ ْﻮ ِم ﻳُ ْﺒﻌَﺜُ َ
ﺍء َو ُﻫﻮَ َﺳ ۪ﻘ ٌ
ُ
ِ
ِ
ون ۚ ﴿﴾١٤٧
ﺎه اِﻟٰﻰ ِﻣﺎﺋَﺔِ اَ ْﻟ ٍﻒ اَ ْو ﻳَﺰ ُ
۪ﻳﺪ َ
َوﺍ َ ْﻧﺒَ ْﺘﻨَﺎ َﻋﻠ َ ْﻴﻪ َﺷ َﺠ َﺮ ً ﻣ ْﻦ ﻳ َ ْﻘ ۪ﻄﻴ ٍ ۚﻦ ﴿َ ﴾١٤٦وﺍ َ ْر َﺳ ْﻠﻨَ ُ

ﻓَﺎ َٰﻣﻨُﻮﺍ ﻓَﻤَﺘ َّ ْﻌﻨَ ُ ِ ۪
ﻮن ۙ ﴿ ﴾١٤٩اَ ْم
ﺎﺳﺘَ ْﻔ ِﺘﻬِ ْﻢ اَﻟِﺮَﺑّ ِ َ
ﺎت َوﻟ َُﻬ ُﻢ ا ْﻟﺒَﻨُ َ
ﻚ ا ْﻟﺒَﻨَ ُ
ﺎﻫ ْﻢ اﻟٰﻰ ﺣﻴ ٍ ۜﻦ ﴿ ﴾١٤٨ﻓَ ْ

ِ ِ ِ
ِ
اﻪﻠﻟُ ۙ
ﻮن ۙ ﴿َ ﴾١٥١وﻟ َ َﺪ ّٰ
ﺎﺛﺎ َو ُﻫ ْﻢ َﺷﺎﻫِ ُﺪ َ
ون ﴿ ﴾١٥٠اَ َ ٓﻻ اﻧ َّ ُﻬ ْﻢ ﻣ ْﻦ ا ْﻓ ِﻜﻬِ ْﻢ ﻟ َﻴَ ُﻘﻮﻟُ َ
َﺧﻠ َ ْﻘﻨَﺎ ا ْﻟ َﻤﻠٰ ٓ ِﺌﻜَﺔ َ اﻧ َ ً
ﻮن ﴿ ﴾١٥٢اَﺻﻄَﻔَﻰ ا ْﻟﺒَﻨَ ِ
َو ِﺍﻧَّﻬ ْﻢ ﻟَﻜَ ِ
ﻮن
ﻒ ﺗ َ ْﺤﻜُ ُﻤ َ
ﻴﻦ ۜ ﴿َ ﴾١٥٣ﻣﺎ ﻟ َـﻜُ ْﻢ ۠ ﻛَ ْﻴ َ
ﺎذﺑُ َ
ﺎت َﻋﻠَﻰ ا ْﻟﺒَ ۪ﻨ َ
ُ
ْ

ﻴﻦ ۙ ﴿ ﴾١٥٦ﻓَ ْﺄﺗُﻮﺍ ﺑ ِ ِﻜﺘَﺎﺑِﻜُ ْﻢ اِ ْن ﻛُ ْﻨ ُﺘ ْﻢ
﴿ ﴾١٥٤اَﻓَ َﻼ ﺗ َ َﺬכ َُّﺮ َ
ون ۚ ﴿ ﴾١٥٥اَ ْم ﻟ َـﻜُ ْﻢ ُﺳ ْﻠﻄ ٌ
َﺎن ُﻣﺒ۪ ٌ
ﺻ ِ
ﺒﺎۜ َوﻟَﻘَ ْﺪ َﻋﻠِ َﻤ ِ
ون ۙ
ﻀ ُﺮ َ
ﺖ ا ْﻟ ِﺠﻨَّﺔُ اِﻧ َّ ُﻬ ْﻢ ﻟ َُﻤ ْﺤ َ
ﻴﻦ ﴿َ ﴾١٥٧و َﺟﻌَﻠُﻮﺍ ﺑ َ ْﻴﻨَﻪُ َوﺑ َ ْﻴ َﻦ ا ْﻟ ِﺠﻨَّﺔِ ﻧ َ َﺴ ً
ﺎد ۪ﻗ َ
َ
ﻮن ۙ ﴿ ﴾١٥٩اِ َّﻻ ِﻋﺒﺎدَ ّٰ ِ
ﻴﻦ ﴿ ﴾١٦٠ﻓَﺎِﻧَّﻜُ ْﻢ َو َﻣﺎ
ﺎن ّٰ
اﻪﻠﻟِ َﻋﻤَّﺎ ﻳ َ ِﺼ ُﻔ َ
﴿ُ ﴾١٥٨ﺳ ْﺒ َﺤ َ
اﻪﻠﻟ ا ْﻟ ُﻤ ْﺨﻠ َ ۪ﺼ َ
َ
ِ
ِ
ﺻﺎ ِل ا ْﻟ َﺠ ۪ﺤﻴ ِﻢ ﴿َ ﴾١٦٣و َﻣﺎ ِﻣﻨَّٓﺎ
ﺗ َ ْﻌ ُﺒ ُﺪ َ
ون ۙ ﴿َ ﴾١٦١ﻣٓﺎ اَ ْﻧﺘُ ْﻢ َﻋﻠ َ ْﻴﻪ ﺑِﻔَﺎﺗ ِ ۪ﻨ َ
ﻴﻦ ۙ ﴿ ﴾١٦٢ا َّﻻ َﻣ ْﻦ ُﻫﻮَ َ
B: “müstelzim”.
B: “denilirken”.
M ve B: “ve”.

1
2
3
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ِ
ِ
ِ
﴾ َو ِﺍ ْن١٦٦﴿ ﻮن
َ ﴾ َوﺍﻧَّﺎ ﻟ َﻨَ ْﺤ ُﻦ ا ْﻟ ُﻤ َﺴ ّ ِﺒ ُﺤ١٦٥﴿ ۚ ﻮن
َ ُّاﻟﺼٓﺎﻓ
ٌ ُ ﺎم َﻣ ْﻌﻠ
ٌ ا َّﻻ ﻟ َُﻪ َﻣ َﻘ
َّ ﴾ َوﺍﻧَّﺎ ﻟ َﻨَ ْﺤ ُﻦ١٦٤﴿ ﻮم
ِ ّٰ َ ﴾ ﻟ َـﻜُﻨَّﺎ ِﻋﺒﺎد١٦٨﴿ ۙ اﻻ ََّو ۪ﻟﻴﻦ
ﻴﻦ
ْ ﺮﺍ ِﻣ َﻦ
َ ُﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻟ َﻴَ ُﻘﻮﻟ
ً ﴾ ﻟ َْﻮ اَ َّن ِﻋ ْﻨ َﺪﻧَﺎ ِذ ْﻛ١٦٧﴿ ۙ ﻮن
َ
َ
َ اﻪﻠﻟ ا ْﻟ ُﻤ ْﺨﻠ َ ۪ﺼ
ِ َﺖ ﻛَﻠِ َﻤ ُﺘﻨَﺎ ﻟِﻌِﺒ
ۚ ﻴﻦ
َ ف ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ
َ ﴾ ﻓَـﻜَ َﻔ ُﺮوﺍ ﺑ ِ ۪ﻪۚ ﻓَ َﺴ ْﻮ١٦٩﴿
ْ ﴾ َوﻟ َ َﻘ ْﺪ َﺳﺒَ َﻘ١٧٠﴿ ﻮن
َ ﺎدﻧَﺎ ا ْﻟ ُﻤ ْﺮ َﺳ ۪ﻠ
ِ
ِ
﴾ ﻓَﺘَ َﻮ َّل َﻋ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َﺣ ّٰﺘﻰ١٧٣﴿ ﻮن
َ ﴾ َوﺍ َّن ُﺟ ْﻨ َﺪﻧَﺎ ﻟ َُﻬ ُﻢ ا ْﻟﻐَﺎﻟ ِ ُﺒ١٧٢﴿ ۖ ون
َ ﻮر
ُ ﴾ اﻧ َّ ُﻬ ْﻢ ﻟ َُﻬ ُﻢ ا ْﻟ َﻤ ْﻨ ُﺼ١٧١﴿
﴾ ﻓَﺎِذَا ﻧ َ َﺰ َل١٧٦﴿ ﻮن
َ ف ﻳُ ْﺒ ِﺼ ُﺮ
َ ﴾ َوﺍ َ ْﺑ ِﺼ ْﺮ ُﻫ ْﻢ ﻓَ َﺴ ْﻮ١٧٤﴿ ۪ۙﺣﻴ ٍﻦ
َ ُ﴾ اَﻓَ ِﺒﻌَ َﺬاﺑِﻨَﺎ ﻳ َ ْﺴﺘَ ْﻌ ِﺠﻠ١٧٥﴿ ون
ِ َ ﺑِﺴ
ف
َ ﴾ َوﺍ َ ْﺑ ِﺼ ْﺮ ﻓَ َﺴ ْﻮ١٧٨﴿ ۙ﴾ َوﺗ َ َﻮ َّل َﻋ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َﺣ ّٰﺘﻰ ۪ﺣﻴ ٍﻦ١٧٧﴿ ﺎح ا ْﻟ ُﻤ ْﻨ َﺬ ۪ر َﻦ
ُ َ ﺻﺒ
َ َﺎﺣﺘﻬِ ْﻢ ﻓَ َﺴٓﺎء
َ
ِ ﻚ َر
ِ َ ﴾ ﺳ ْﺒ َﺤ١٧٩﴿ ون
ۚ ﻴﻦ
َ ب ا ْﻟﻌِﺰَّةِ َﻋﻤَّﺎ ﻳ َ ِﺼ ُﻔ
َ ﻳُ ْﺒ ِﺼ ُﺮ
َ ﴾ َو َﺳ َﻼ ٌم َﻋﻠَﻰ ا ْﻟ ُﻤ ْﺮ َﺳ ۪ﻠ١٨٠﴿ ۚ ﻮن
ُ
ّ َ ّﺎن َرﺑ
ِ ﴾ َوﺍ ْﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ّٰﻪﻠﻟِ َر١٨١﴿
﴾١٨٢﴿ ﻴﻦ
َ ب ا ْﻟﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ
ّ
[4071] Meâl-i Şerîfi
Şüphesiz Yûnus da o mürselînden (139). Hani bir vakit dolu1 gemiye
kaçmıştı, (140) kura çekişmişti de kaydırılanlardan olmuştu (141).
Derken kendisini balık yuttu, melâmette idi (142). Eğer çok tesbih
edenlerden olmasa idi (143) her hâlde baʿs olunacakları güne kadar
onun karnında kalırdı (144). Hemen Biz onu alana attık, hasta idi
(145). Ve üzerine kabak cinsinden bir ağaç bitirdik (146). Ve onu yüz
bine resul gönderdik ve hatta artıyorlardı (147). O vakit ona iman
ettiler de onları bir zamana kadar istifade ettirdik (148). Şimdi sor
o seninkilere: Rabbine kızlar, onlara oğullar öyle mi? (149). Yoksa
Biz melâikeyi dişi yaratmışız da onlar şâhid mi bulunuyorlarmış?
(150). Ha!.. Onlar şüphesiz ki bühtanlarından (151) “Allah doğurdu”
derler ve elbette bunlar yalancıdırlar (152). Kızları oğullara tercih mi
etmiş? (153). Nah sizlere! Nasıl hükmediyorsunuz? (154). Hiç de mi
düşünmezsiniz? (155). Yoksa sizin için açık bir ferman mı var? (156).
O hâlde getirin kitabınızı sâdıksanız (157). Bir de O’nunla2 cinler
beyninde bir neseb uydurdular. Celâlim hakkı için cinler bilirler ki onlar
1
2

B +“bir”.
B: “onlara”.
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ihzar olunacaklardır (158). Münezzeh Sübhân O Allah onların isnad
ettikleri vasıflardan (159). Lâkin Allah’ın ihlâs ile seçilen kulları başka
(160). Çünkü siz ve taptıklarınız (161) O’na karşı kimseyi1 meftun
edemezsiniz (162). Meğer ki cahîme saldıran olsun (163). Bizden ise
her birimiz için bir makām-ı maʿlum vardır (164). Ve biz, elbette biz
o saf dizenleriz (165). Ve biz elbette biz o tesbih edenleriz (166). Ve
gerçek evvel şöyle diyorlardı: (167). “Eğer yanımızda evvelkilerinkinden
bir zikir olsa idi (168) her hâlde Allah’ın ihlâs ile seçilmiş [4072]
kullarından olurduk” (169). Fakat şimdi O’na küfrettiler, artık ileride
bilecekler (170). Celâlim hakkı için risaletle gönderilen kullarımız
hakkında şu kelimemiz sebkat etmiştir: (171) “Onlar, elbette onlar
muhakkak muzaffer olacaklardır (172). Ve elbette Bizim askerlerimiz,
mutlak onlar gālib geleceklerdir” (173). Onun için yüz çevir de onlardan
bir zamana kadar (174), gör onları: Yakında görecekler (175). Ya şimdi
Bizim azâbımızı mı iviyorlar?2 (176). Amma onların sahasına indiği
vakit ne fenadır o acı haber verilenlerin sabahı!.. (177). Yine sen yüz
çevir de onlardan bir zamana kadar (178), gör, yakında görecekler
(179). Tesbih3 O izzetin sâhibi Rabbine4 onların vasıflarından (180).
Ve selâm5 mürselîne (181). Ve hamd6 âlemlerin Rabbi Allah’a (182).
ِ Şüphesiz ki Yûnus da o mürselînden A Yûnus
{ﻴﻦ
َ }وﺍ َّن ﻳُﻮﻧُ َﺲ ﻟ َِﻤ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺮ َﺳ ۪ﻠ
َ
aleyhisselâm’ın kıssasında Allah teâlâ’nın bir peygamberini hapsedişinin
bir ifadesi vardır. Bunun burada zikri daha ziyade Peygamber’e bir tezkir
ِ  }اِ ْذ اَﺑ َ َﻖ اِﻟ َﻰ ا ْﻟ ُﻔ ْﻠHani düşün o vakti ki
olmak haysiyetiyledir. {ﻚ ا ْﻟ َﻤ ْﺸ ُﺤﻮ ِن
Yûnus ibâk suretiyle dolu gemiye kaçmıştı.
“İbâk” bir kölenin efendisinden firar etmesidir. Sûre-i Enbiyâ’da
ِ
ِ
ﺒﺎ
ً ﺐ ُﻣﻐَﺎﺿ
َ [ َوذَا اﻟﻨُّﻮ ِن ا ْذ ذ َ َﻫ21/87] buyurulduğu üzere Yûnus aleyhisselâm

7

1
2
3
4
5
6
7

H ve F -“kimseyi”.
B: “eviyorlar”.
H ve F: “Sübhân”.
H ve F: “Rabbin”.
H ve F +“o”.
H ve F +“o”.
H ve F: “”ﻣﻐﺎﺟﻨﺎ.
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öfkelenip taraf-ı ilâhîden izin gözlemeksizin çıkmış olduğundan “ibâk”
tâbir buyurulmuştur. Âlûsî tefsirinde der ki: “Yûnus aleyhisselâm
hakkında ehl-i kitâbın kitaplarında mezkur olan şudur: Allah teâlâ onu
Ninova1 ahâlisine gidip davet etmeye me’mur eylemişti ve o vakit
Ninova2 cidden büyük idi, üç gün kadar bir müddette kat‘ olunabilirdi.
Şerleri büyümüş, fesadları çoğalmış idi. İşi isti zam etti ve Tersis’e3 kaçtı,
onun için Yafa’ya geldi, bir gemi buldu, sâhipleri Tersis’e4 gitmek
istiyorlardı, istîcar etti, ücretini verdi ve gemiye bindi. Derken büyük bir
fırtına koptu, dalgalar çoğaldı, gemi gark olacak [4073] hâle geldi,
gemiciler telaş ettiler, gemi hafiflemek için bazı eşyaları denize attılar. O
sırada Yûnus geminin karnına inmiş uyumuş, hatta nefesi yukarı
çıkarmış. Kaptan ona vardı, ‘ne uyuyorsun kalk Rabbine dua et, ola ki
bizi bu hâlden halâs eder de helâk etmez’ dedi ve birbirlerine ‘gelin bu
şer bize kimin sebebiyle geldi bilmek için kura atalım’ dediler, kura
attılar Yûnus’a düştü. Bunun üzerine: ‘Anlat bize sen ne yaptın, nereden
gelip nereye gidiyorsun, hangi köyden hangi soydansın?’ dediler, o vakit
onlara ‘ha ben karayı ve denizi yaratan İlâhü’s-semâ Rabb’in kuluyum’
dedi ve haberini anlattı, onun üzerine çok korktular ve ‘niye öyle yaptın?’
diye levm ettiler, sonra ona ‘bu deniz durmak için biz sana ne yapalım?’
dediler, ‘beni denize atın durur, çünkü bu büyük fırtına benim için’
dedi. Adamlar gemiyi geri karaya atmaya çalıştılar, yapamadılar, nihâyet
Yûnus’u tuttular, gemide bulunanların necâtı için denize attılar, derhâl
deniz durdu ve Allah teâlâ büyük bir balığa da emretti onu yuttu. Onun
karnında üç gün üç gece kaldı, ve karnında Rabbine dua ediyor ve ona
yalvarıyordu. Derken Allah sübhânehu balığa emretti, onu karaya
bıraktı, sonra Allah azze ve celle ona ‘kalk, Ninova’ya5 var, bundan evvel
sana emrettiğim vechile ahâlisine nidâ et’ buyurdu. Yûnus aleyhisselâm
1
2
3
4
5

M: “Ninüva”.
M: “Ninüva”.
B: “Tarsus’a”.
B: “Tarsus’a”.
M: “Ninüvaya”.
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da vardı, nidâ etti1 ve ‘Ninova2 üç gün zarfında batacak’ dedi, bunun
üzerine Ninova3 ricâli Allah teâlâ’ya iman ettiler ve oruç nidâ ettiler ve
hepsi eskiler giydiler. Kral haber aldı, o da tahtından indi, hullesini
çıkardı ve bir çul giydi ve kül üzerine oturdu. Gerek insan ve gerek
hayvan hiçbiri ne yiyecek ne içecek tatmasın diye münâdî çağırtıldı ve
hepsi Allah teâlâ’ya sığındılar ve şer ve zulümden geçtiler. Allah teâlâ da
kendilerine merhamet buyurdu, azab etmedi, etmeyince Yûnus
aleyhisselâm merak etti, ‘ilâhî işte ben bundan kaçmıştım, çünkü
bilirdim sen Rahîm, Raûf, Sabûr, Tevvâb’sındır. Yâ Rab benim canımı al
artık [4074] ölüm bana hayattan hayırlıdır’ dedi. ‘Yâ Yûnus cidden
mahzun oldun?’ buyurdu, ‘evet yâ Rab’ dedi ve Yûnus çıktı, şehrin
mukabilinde beride bir gölgelik yaptı, altına oturdu, şehirde ne olacağını
gözetiyordu. Allah teâlâ emretti kendisine sıkıntısından gölge olmak
için başı ucunda bir kabak çıktı, o kabakla ferahlandı, büyük bir ferah
duydu. Yine Allah teâlâ bir kurda emreyledi kabağı vurdu kuruttu, sonra
sıcak bir semum rüzgarı esti, Güneş de Yûnus aleyhisselâm’ın başına
aksetti, iş ağırlaştı. Ölüm hoşlanılacak hâle geldi, o vakit Rab: ‘Yâ Yûnus
kabağa cidden acıdın mı?’ buyurdu, ‘cidden acıdım yâ Rab’ dedi, Allah
sübhânehû da “ya sen o hiç üzerine yorulmadığın, bakıp büyütmediğin,
belki bir gecede bitip bir gecede helâk olan kabağa acırsın da, Ben o
içinde on iki tepeden fazla insan sâkin olan ve sağını solunu bilmez bir
kavim ve birçok hayvânât bulunan o büyük Ninova4 şehrine merhamet
etmez miyim?’ buyurdu.” Âlûsî bunu naklettikten sonra, “bunda hakka
muhalif noktalar bulunmakla beraber ıttılâ‘ hâsıl olmak için nakleyledim”
diyor.5 Onun için bu kıssaları okurken Kur’ân’ın ifadesindeki nezâhete
1
2
3
4
5

B -“buyurdu. Yûnus aleyhisselâm da vardı, nidâ etti”.
M: “Ninüva”.
M: “Ninüva”.
M: “Ninüva”.
Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XII, 142:
واﳌﺬﻛﻮر ﰲ ﺷﺄن ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﰲ ﻛﺘﺐ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب أن اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ أﻣﺮﻩ ﺑﺎﻟﺬﻫﺎب إﱃ دﻋﻮة أﻫﻞ ﻧﻴﻨﻮى وﻛﺎﻧﺖ إذ ذاك ﻋﻈﻴﻤﺔ ﺟﺪا ﻻ ﺗﻘﻄﻊ إﻻ ﰲ
ﳓﻮ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم وﻛﺎﻧﻮا ﻗﺪ ﻋﻈﻢ ﺷﺮﻫﻢ وﻛﺜﺮ ﻓﺴﺎدﻫﻢ ﻓﺎﺳﺘﻌﻈﻢ اﻷﻣﺮ وﻫﺮب إﱃ ﺗﺮﺳﻴﺲ ﻓﺠﺎء ﻳﺎﻓﺎ ﻓﻮﺟﺪ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻳﺮﻳﺪ أﻫﻠﻬﺎ اﻟﺬﻫﺎب ﺎ إﱃ ﺗﺮﺳﻴﺲ ﻓﺎﺳﺘﺄﺟﺮ وأﻋﻄﻰ
اﻷﺟﺮة ورﻛﺐ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻬﺎﺟﺖ رﻳﺢ ﻋﻈﻴﻤﺔ وﻛﺜﺮت اﻷﻣﻮاج وأﺷﺮﻓﺖ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮق ﻓﻔﺰع اﳌﻼﺣﻮن ورﻣﻮا ﰲ اﻟﺒﺤﺮ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺘﻌﺔ ﻟﺘﺨﻒ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ وﻋﻨﺪ ذﻟﻚ
 وﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ، ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻚ ﻧﺎﺋﻤﺎ؟ ﻗﻢ وادع إﳍﻚ ﻟﻌﻠﻪ ﳜﻠﺼﻨﺎ ﳑﺎ ﳓﻦ ﻓﻴﻪ وﻻ ﻳﻬﻠﻜﻨﺎ:ﻧﺰل ﻳﻮﻧﺲ إﱃ ﺑﻄﻦ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ وﻧﺎم ﺣﱴ ﻋﻼ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺘﻘﺪم إﻟﻴﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ
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ve inceliklere1 dikkat ederek okumalıdır. Orada Yûnus aleyhisselâm’ı
kavminin imanından sonra azab etmedi diye balığın karnındakinden
ziyade vicdan azâbına düşmüş ve başında kabak da ondan sonra bitmiş
ﻚ gösteriyor, hâlbuki Kur’an Sûre-i Enbiyâ’da
ﺎه ِﻣ َﻦ ا ْﻟﻐَ ِّﻢ ۜ َوﻛَ ٰﺬﻟ ِ َ
ﺎﺳﺘَ َﺠ ْﺒﻨَﺎ ﻟ َُﻪ ۙ َوﻧ َ َّﺠ ْﻴﻨَ ُ
ﻓَ ْ
ِ
ﻴﻦ
 [21/88] diye onun gamdan kurtarıldığını anlattığı gibi,ﻧُ ْﻨ ِﺠﻲ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ َ
burada da alana atılışını ve kabağının bitirilmesini balığın karnından2
hasta olarak çıkarılması akibinde olarak anlatmış ve kıssanın sonunu da
kavminin imanıyla istifadeleri gibi bir hüsn-i âkıbetle bağlamıştır. Sûre-i
3
ِ
اب Yûnus’ta
ﺖ ﻗَ ْﺮ َﺔٌ ٰا َﻣﻨَ ْ
ﻓَﻠ َ ْﻮ َﻻ ﻛَﺎﻧ َ ْ
ﻳﻤﺎﻧُﻬَٓﺎ ا َّﻻ ﻗَ ْﻮمَ ﻳُﻮﻧُ َ ۜ
ﺖ ﻓَﻨَ َﻔﻌَﻬَٓﺎ ۪ا َ
ﺲ ﻟ َﻤَّ ٓﺎ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ ﻛَ َﺸ ْﻔﻨَﺎ َﻋ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َﻋ َﺬ َ
ِ
4
ِ
ِ
ﺎﻫ ْﻢ اِﻟٰﻰ ۪ﺣﻴ ٍﻦ
 [10/98] buyurulduğu üzere böyleا ْﻟﺨ ْﺰ ِي ﻓﻲ ا ْﻟ َﺤ ٰﻴﻮ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ َو َﻣﺘ َّ ْﻌﻨَ ُ
îmân-ı ye’s hâlinde halâs yalnız kavm-i Yûnus’a nasip olmuştur. Azab
iman etmediklerinden dolayı mev‘ud olduğu için kavmi iman ettikten
sonra azab [4075] etmedi diye bir peygamberin güya yalancı çıkmış
olup da “ölsem5 bundan iyi idi” diye mahzun olmasında mâna yoktur.
Bu hüzün belki bidâyetinde kızıp kaçtığı zaman olmuş olabilir. Hulâsa
ﺎﻫ َﻢ{ buyuruluyor ki: Hani o dolu gemiye kaçmıştı
} da sehim, kuraﻓَ َﺴ َ
ِ
ﻴﻦ{ atışmıştı
} kaydırılanlardan olmuştu A yani kuradaﻓَﻜَ َ
ﺎن ﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺪ َﺣ ۪ﻀ َ
mağlup olmuş, gemiden atılmıştı. Burada kendi kendini attı diye bir söz
ﻴﻦ varsa da
ُ tâbirinin zâhirine muvâfık değildir. Kendini atmış değilﻣ ْﺪ َﺣ ۪ﻀ َ
ﻟﺒﻌﺾ :ﺗﻌﺎﻟﻮا ﻧﺘﻘﺎرع ﻟﻨﻌﺮف ﻣﻦ أﺻﺎﺑﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﺸﺮ ﺑﺴﺒﺒﻪ ﻓﺘﻘﺎرﻋﻮا ﻓﻮﻗﻌﺖ اﻟﻘﺮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻧﺲ ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻟﻪ :أﺧﱪﻧﺎ ﻣﺎذا ﻋﻤﻠﺖ وﻣﻦ أﻳﻦ أﺗﻴﺖ وإﱃ أﻳﻦ ﲤﻀﻲ وﻣﻦ أي
ﻛﻮرة أﻧﺖ وﻣﻦ أي ﺷﻌﺐ أﻧﺖ؟ ﻓﻘﺎل ﳍﻢ :أﻧﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮب إﻟﻪ اﻟﺴﻤﺎء ﺧﺎﻟﻖ اﻟﱪ واﻟﺒﺤﺮ وأﺧﱪﻫﻢ ﺧﱪﻩ ﻓﺨﺎﻓﻮا ﺧﻮﻓﺎ ﻋﻈﻴﻤﺎ .وﻗﺎﻟﻮا ﻟﻪ :ﱂ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻳﻠﻮﻣﻮﻧﻪ
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﰒ ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻪ :ﻣﺎ ﻧﺼﻨﻊ اﻵن ﺑﻚ ﻟﻴﺴﻜﻦ اﻟﺒﺤﺮ ﻋﻨﺎ؟ ﻓﻘﺎل :أﻟﻘﻮﱐ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ ﻳﺴﻜﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ أﺟﻠﻲ ﺻﺎر ﻫﺬا اﳌﻮج اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻓﺠﻬﺪ اﻟﺮﺟﺎل أن ﻳﺮدوﻫﺎ إﱃ
اﻟﱪ ﻓﻠﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا ﻓﺄﺧﺬوا ﻳﻮﻧﺲ وأﻟﻘﻮﻩ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ ﻟﻨﺠﺎة ﲨﻴﻊ ﻣﻦ ﰲ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﺴﻜﻦ اﻟﺒﺤﺮ وأﻣﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺣﻮﺗﺎ ﻋﻈﻴﻤﺎ ﻓﺎﺑﺘﻠﻌﻪ ﻓﺒﻘﻲ ﰲ ﺑﻄﻨﻪ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم وﺛﻼث ﻟﻴﺎل
وﺻﻠﻰ ﰲ ﺑﻄﻨﻪ إﱃ رﺑﻪ واﺳﺘﻐﺎث ﺑﻪ ،ﻓﺄﻣﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ اﳊﻮت ﻓﺄﻟﻘﺎﻩ إﱃ اﻟﻴﺒﺲ ﰒ ﻗﺎل ﻋﺰ وﺟﻞ ﻟﻪ :ﻗﻢ واﻣﺾ إﱃ ﻧﻴﻨﻮى وﻧﺎد ﰲ أﻫﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ أﻣﺮﺗﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﻤﻀﻰ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم وﻧﺎدى وﻗﺎل :ﲣﺴﻒ ﻧﻴﻨﻮى ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻓﺂﻣﻨﺖ رﺟﺎل ﻧﻴﻨﻮى ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﻧﺎدوا ﺑﺎﻟﺼﻴﺎم وﻟﺒﺴﻮا اﳌﺴﻮح ﲨﻴﻌﺎ ووﺻﻞ اﳋﱪ إﱃ اﳌﻠﻚ ﻓﻘﺎم ﻋﻦ ﻛﺮﺳﻴﻪ
وﻧﺰع ﺣﻠﺘﻪ وﻟﺒﺲ ﻣﺴﺤﺎ وﺟﻠﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻣﺎد وﻧﻮدي أن ﻻ ﻳﺬق أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس واﻟﺒﻬﺎﺋﻢ ﻃﻌﺎﻣﺎ وﻻ ﺷﺮاﺑﺎ وﺟﺄروا إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ورﺟﻌﻮا ﻋﻦ اﻟﺸﺮ واﻟﻈﻠﻢ ﻓﺮﲪﻬﻢ اﷲ
ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻠﻢ ﻳﻨﺰل ﻢ اﻟﻌﺬاب ﻓﺤﺰن ﻳﻮﻧﺲ وﻗﺎل :إﳍﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻫﺮﺑﺖ ﻓﺈﱐ ﻋﻠﻤﺖ أﻧﻚ اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﺮؤوف اﻟﺼﺒﻮر اﻟﺘﻮاب ﻳﺎ رب ﺧﺬ ﻧﻔﺴﻲ ﻓﺎﳌﻮت ﺧﲑ ﱄ ﻣﻦ اﳊﻴﺎة
ﻓﻘﺎل :ﻳﺎ ﻳﻮﻧﺲ ﺣﺰﻧﺖ ﻣﻦ ﻫﺬا ﺟﺪا؟ ﻓﻘﺎل :ﻧﻌﻢ ﻳﺎ رب وﺧﺮج ﻳﻮﻧﺲ وﺟﻠﺲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ وﺻﻨﻊ ﻟﻪ ﻫﻨﺎك ﻣﻈﻠﺔ وﺟﻠﺲ ﲢﺘﻬﺎ إﱃ أن ﻳﺮى ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻓﺄﻣﺮ
اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﻘﻄﻴﻨﺎ ﻓﺼﻌﺪ ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ ﻟﻴﻜﻮن ﻇﻼﻟﻪ ﻣﻦ ﻛﺮﺑﻪ ﻓﻔﺮح ﺑﺎﻟﻴﻘﻄﲔ ﻓﺮﺣﺎ ﻋﻈﻴﻤﺎ وأﻣﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ دودة ﻓﻀﺮﺑﺖ اﻟﻴﻘﻄﲔ ﻓﺠﻒ ﰒ ﻫﺒﺖ رﻳﺢ ﲰﻮم وأﺷﺮﻗﺖ
اﻟﺸﻤﺲ ﻋﻠﻰ رأس ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﻌﻈﻢ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻴﻪ واﺳﺘﻄﻴﺐ اﳌﻮت ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺮب :ﻳﺎ ﻳﻮﻧﺲ أﺣﺰﻧﺖ ﺟﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻘﻄﲔ؟ ﻓﻘﺎل :ﻧﻌﻢ ﻳﺎ رب ﺣﺰﻧﺖ ﺟﺪا ﻓﻘﺎل
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ :ﺣﺰﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ وأﻧﺖ ﱂ ﺗﺘﻌﺐ ﻓﻴﻪ وﱂ ﺗﺮﺑﻪ ﺑﻞ ﺻﺎر ﻣﻦ ﻟﻴﻠﺘﻪ وﻫﻠﻚ ﻣﻦ ﻟﻴﻠﺘﻪ ﻓﺄﻧﺎ ﻻ أﺷﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﻨﻮى اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻜﺎن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺛﲏ ﻋﺸﺮ
رﺑﻮة ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻗﻮم ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﳝﻴﻨﻬﻢ وﻻ ﴰﺎﳍﻢ و ﺎﺋﻤﻬﻢ ﻛﺜﲑة .اﻧﺘﻬﻰ .وﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺤﻖ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ وﻟﺘﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ ﻧﻘﻠﺘﻪ ﻟﻚ وﻛﻢ ﻷﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﺑﺎﻃﻞ.
B -“okurken Kur’ân’ın ifadesindeki nezâhete ve inceliklere”.
F, M ve B: “karnında”.
”.ﻓﻠﻮ“ H ve F:
H ve F -“üzere”.
B: “ölüm”.
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1
de kendi rızâsıyla atılmış olabilir. {ﻮت
ُ  }ﻓَﺎ ْﻟﺘَﻘَ َﻤ ُﻪ ا ْﻟ ُﺤDerhâl balık onu lokma
etti, yani yuttu {ﻴﻢ
ٌ }و ُﻫ َﻮ ُﻣ ۪ﻠ
َ o hâlde ki melâmette idi, kendini levm ediyordu,
ِ َ َ }ﻓَﻠَﻮ َ ٓﻻ اَﻧَّﻪ ﻛeğer o2 çok tesbih edenlerden
pişman oluyordu {ﻴﻦ
ُ
َ ﺎن ﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ َﺴ ّ ِﺒ ۪ﺤ
ْ
olmasa idi A öteden beri Allah’ı tesbih ile çok zikrederdi, bu zulümâtta
ِ
ِ
ِ ۗ َ َ ﺖ ﺳﺒﺤﺎﻧ
ِٓ ِ
da ﻴﻦ
ُ ﻚ ا ۪ﻧّﻲ ﻛُ ْﻨ
َ ﺖ ﻣ َﻦ اﻟﻈ َّﺎﻟ ۪ﻤ
َ ْ ُ َ [ َ ٓﻻ اﻟٰﻪَ ا َّﻻ اَ ْﻧel-Enbiyâ 21/87] diye nidâ
ediyordu. Fakat sade şimdi değil, öteden beri çok tesbih edenlerden
olmasa idi {ﻮن
َ  }ﻟَﻠ َ ِﺒba‘s olunacakları güne kadar elbette
َ ﺚ ۪ﻓﻲ ﺑ َ ْﻄ ِﻨ ۪ﻪ ٓ اِﻟٰﻰ ﻳ َ ْﻮ ِم ﻳُ ْﺒﻌَ ُﺜ
ِ ٓ َ }ﻓَﻨَﺒَ ْﺬﻧَﺎه ﺑِﺎ ْﻟﻌَﺮhemen Biz onu
onun karnında kalırdı A lâkin kalmadı {ﺍء
ُ
۪
alana, açık, boş bir sahaya fırlattık {ﻴﻢ
ﻘ
ﺳ
ﻮ
ﻫ
}و
o
hâlde
ki hasta idi, fırlattık
ٌ َ ََُ
ِ
ِ
{}وﺍ َ ْﻧﺒَ ْﺘﻨَﺎ َﻋﻠ َ ْﻴﻪ َﺷ َﺠ َﺮ ً ﻣ ْﻦ ﻳ َ ْﻘ ۪ﻄﻴ ٍﻦ
َ ve üzerine yaktîn, yani bal kabağı cinsinden
bir ağaç bitirdik. A Gövdesiz, çabuk biter, çok çatallanır, uzar ve
yaprakları büyük olduğundan gölgeliğe kābiliyetli bir ağaç; sâkı olmadığı
hâlde buna ağaç denilmesi çatallanıp yükselebilmesi itibariyledir. Demek
ki başında bu kabağın bitmesi çıktığı sırada hasta hâlinde bir siper olmak
için idi. Bunun basit bir teşkîlâta işaret olması da melhuzdur. {3ﺎه
ُ ََوﺍ َ ْر َﺳ ْﻠﻨ
 اَ ْﻟ ٍﻒ4ِ }اِﻟٰﻰ ِﻣﺎﺋَﺔve [4076] onu, yani Yûnus’u yüz bine gönderdik A yani
kaçtığı yere tekrar gönderildi5 ki yüz bin nüfusa bâliğ oluyordu {ون
َ }اَ ْو ﻳَﺰ۪ﻳ ُﺪ
hatta artıyorlardı. A Yani pek çok değillerse de az da değillerdi, artmaya
da müsta‘id idiler. Bu tâbir iki irsal arasında tezâyüd bile vâki‘ olduğuna
işarettir. {ﺎﻫ ْﻢ اِﻟٰﻰ ۪ﺣﻴ ٍﻦ
ُ َ }ﻓَﺎ َٰﻣﻨُﻮﺍ ﻓَﻤَﺘ َّ ْﻌﻨBunun üzerine iman ettiler de Biz de
onları bir zamana kadar yaşattık. A Îmân-ı ye’s fâide vermezken bu
suretle kavm-i Yûnus’a verdi. {ﺎﺳﺘَ ْﻔ ِﺘﻬِ ْﻢ
ْ َ }ﻓA Bu “fâ” bir fezlekedir, yani
ِ ّٰ َ  اِ َّﻻ ِﻋﺒﺎد.ﺎن ﻋﺎﻗِﺒﺔُ ا ْﻟﻤﻨ َﺬ ۪ر ﻦ
yukarıdaki ﻴﻦ
َ ﺎﻧﻈ ُ ْﺮ ﻛَ ْﻴ
ْ َ[ ﻓ37/73-74]
َ ُْ
َ َ َ َﻒ ﻛ
َ اﻪﻠﻟ ا ْﻟ ُﻤ ْﺨﻠ َ ۪ﺼ
َ
emrinden buraya kadar tafsil olunan kıssaları bir telhis ederek demek
olur ki şimdi bunlara atf-ı nazar ve nihâyet Yûnus kıssasını da teemmül
eyledikten sonra, peygamberliğin müşkilâtından kaçınmayarak yâ
Muhammed, sen yine müşriklere sor, susturmak için de6:

1
2
3
4
5
6

M: “”ﻓﺎﻟﺘﻘﻪ.
B -“o”.
B: “”وارﺳﻠﻨﺎ.
M: “”ﻣﺎة.
B: “gönderdi”.
H ve F: “ver”.
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{ﻮن
َ ِ ّ }اَﻟ ِ َﺮﺑRabbine kızlar, onlara oğullar öyle mi! A Bu ne
َ ﺎت َوﻟ َُﻬ ُﻢ ا ْﻟﺒَ ُﻨ
ُ َﻚ ا ْﻟﺒَﻨ
biçim taksim? Cüheyne, Benî Seleme, Huzâ‘a Benî Melîh gibi Arap
müşrikleri “melekler Allah’ın kızlarıdır1” diyorlardı, hâlbuki kendilerinin
kız evlâtları olsa istemiyorlardı. Bir de meleklere kız demekle onlarda
şiddet tasavvur etmiyorlardı. Sûrenin başında onların tasvir olunan
şiddetlerini duyurmak için ﺎﺳﺘَ ْﻔ ِﺘﻬِ ْﻢ اَ ُﻫ ْﻢ اَ َﺷ ُّﺪ َﺧ ْﻠ ًﻘﺎ
ْ َ ﻓbuyurulduğu gibi burada
da akidelerini ibtal için zecir buyuruluyor. Buna karşı i‘tizâr2 makamında
murad “dişi mahlûkları demektir” diyecek olurlarsa buyuruluyor ki:
ِ
{ون
َ ﺎﺛﺎ َو ُﻫ ْﻢ َﺷﺎﻫِ ُﺪ
ً َ  }اَ ْم َﺧﻠ َ ْﻘﻨَﺎ ا ْﻟ َﻤﻠٰ ٓ ِﺌﻜَﺔ َ اﻧYoksa Biz melâikeyi dişi olarak yaratmışız
da onlar şâhidler mi imiş? {3 إﻟﺦ... }اَ َﻻHa bak A bu yukarıki “sor” emrinde
dâhil olmayarak doğrudan doğru taraf-ı ilâhîden yalancılıklarını ilan ile
mezheblerini ibtal ve [4077] tenakuz gibi açık yalan olduğu mâlum olan
şeylere şehadet etmeye kalkışanların şehadetleri mesmû‘ olamayacağını
5
ihtar eder.4 {ﺒﺎ
ً }و َﺟﻌَﻠُﻮﺍ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻪ َوﺑ َ ْﻴ َﻦ ا ْﻟ ِﺠﻨَّﺔِ ﻧ َ َﺴ
َ Bir de Allah ile cinler beyninde
bir neseb uydurdular. A Bu cümle ُاﻪﻠﻟ
ّٰ ﻮن ۙ َوﻟ َ َﺪ
َ ُ ﻟ َﻴَ ُﻘﻮﻟkavli üzerine mâtuftur.
Hitabdan yine bu suretle gıyâba geçilmesi sözlerinin şenâ‘atinden dolayı
hitâba kābiliyetleri olmadığını bir ihtardır. Yani iftiralarından6 bütün
cinlerle Allah arasında bir neseb, ulûhiyette iştirâki7 ifade edecek vechile
bir münasebet, bir ortaklık uydurmaya kadar gittiler. Burada “cin”
meleklere dahi şâmil olan e‘am mânaya8 ale’l-umûm gizli mahluklar,
mâba‘de’t-tabîî kuvvetler, bütün rûhânîler demektir. Mecûsî
mezheplerinde olduğu üzere “Şeytan Allah’ın kardeşidir, melekler
Allah’ın kızlarıdır” dedikleri gibi, birtakımları da “rûhânîlerin, cinlerin,
meleklerin Allah’a münasebeti, yakınlığı vardır. Biz onların vesâtati
olmaksızın Allah’a yaklaşamayız, Allah yanında şefî‘lerimiz olmak için
biz onlara ibadet etmekteyiz” diyor, şirk koşuyor; “biri şer yapar, biri
1
2
3
4
5
6
7
8

B: “kızları”.
B: “i tirâz”.
H ve F -“”إﱁ.
H +“Ulûhiyette iştirâki ifade edecek vechile bir münasebet, bir akrabalık”.
B +“Ve”.
B: “itiraflarından”.
B: “iştirak”.
H ve F +“yani”.
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hayır” diyorlardı. Sûre-i En‘âm’da [ َو َﺟﻌَﻠُﻮﺍ ِ ّٰﻪﻠﻟِ ُﺷﺮَﻛَٓﺎءَ ا ْﻟ ِﺠ َّﻦ6/100], ﻚ َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ
َ ِ َوﻛَ ٰﺬﻟ
اﻻِ ْﻧ ِﺲ َوﺍ ْﻟ ِﺠ ِّﻦ
ْ ﻴﻦ
ًّ [ ﻟِﻜُ ّ ِﻞ ﻧ َ ِﺒ ّ ٍﻲ َﻋ ُﺪ6/112] âyetlerinin tefsîrinde buraya dair
َ وﺍ َﺷﻴَﺎ ۪ﻃ
ِ }وﻟَﻘَ ْﺪ َﻋﻠِ َﻤ
tafsîlât geçmişti, bak. {ُﺖ ا ْﻟ ِﺠﻨَّﺔ
َ Hâlbuki o neseb isnad ettikleri
1
rûhânîler ale’l-husus melâike bilir, şehadet ederler ki { }اِﻧ َّ ُﻬ ْﻢher hâlde
onlar: O iftirayı uyduran yalancılar {ون
َ ﻀ ُﺮ
َ  }ﻟ َُﻤ ْﺤmuhakkak ihzar
olunacaklar A yakalanıp cehenneme tıkılacaklardır. {ﻮن
ّٰ ﺎن
َ اﻪﻠﻟِ َﻋﻤَّﺎ ﻳ َ ِﺼ ُﻔ
َ }ﺳ ْﺒ َﺤ
ُ
Allah, onların isnad ettikleri vasıflardan münezzeh sübhândır. A Bilirler,
böyle tesbih ile tenzih ederler. Meleklerin tesbihinde şüphe olmadığı
gibi ٍ[ َﺧﻠ َ ْﻘﺘَ ۪ﻨﻲ ِﻣ ْﻦ ﻧَﺎرel-A râf 7/12; Sâd 38/76] diye mahlûkiyetini itiraf eden
İblis bile [4078] müşriklerin isnad eyledikleri şirk vasıflarından Allah’ı
ِ ّٰ َ  }اِ َّﻻ ِﻋﺒﺎدlâkin
ِ۪
tenzih eder, ۪يء ِﻣ ْﻨﻜُ ْﻢ
َ اﻪﻠﻟ ا ْﻟ ُﻤ ْﺨﻠ َ ۪ﺼ
َ
ٌ ٓ [ اﻧّﻲ ﺑَﺮel-Enfâl 8/48] der, {ﻴﻦ
Allah’ın ihlâs ile seçilen kulları başka A onlar öyle isnadda bulunmazlar
ve onun için azâba da ihzar olunmazlar. {ون
َ  }ﻓَﺎِﻧَّﻜُ ْﻢ َو َﻣﺎ ﺗ َ ْﻌ ُﺒ ُﺪÇünkü siz ve o
ِ
taptıklarınız A putlarınız ve şeytanlarınız {ﻴﻦ
َ }ﻣٓﺎ اَ ْﻧ ُﺘ ْﻢ َﻋﻠ َ ْﻴﻪ ﺑ ِ َﻔﺎﺗ ِ ۪ﻨ
َ Allah’a
ِ
karşı meftun edemezsiniz {ِﺻﺎ ِل ا ْﻟ َﺠ ۪ﺤﻴﻢ
َ  }ا َّﻻ َﻣ ْﻦ ُﻫ َﻮancak cehenneme
yaslanacak olanı aldatırsınız A onun için Allah’ın ihlâs ile seçilen kullarını
bozamazsınız. Şu da o bilen cinlerin, yani melâikenin sözlerindendir.
ِ
{}و َﻣﺎ ِﻣﻨَّﺎ
َ Bizden ise başka değil {ٌ }ا َّﻻ ﻟ َﻪُ َﻣﻘَﺎمٌ َﻣ ْﻌﻠُﻮمancak ona mâlum bir
makam vardır. A Yani her birimizin Allah teâlâ’ya ubûdiyet için
durduğumuz mâlum bir makamı, muayyen bir haddi vardır ki onu
ِ ve biz elbette biz şüphesiz o saf dizenleriz A
geçemeyiz {ﻮن
َ ُّاﻟﺼٓﺎﻓ
َ
َّ }وﺍﻧَّﺎ ﻟ َﻨَ ْﺤ ُﻦ
ِ
ِ
ﻔﺎ
ﺻ
ﺎت
ﻓ
ﺎ
ﺍﻟﺼ
و
{
ﻮن
ﺤ
ﺒ
ﺴ
ﻤ
ﻟ
ا
ﻦ
ﺤ
ْ
ٓ
َّ َّ َ َ ُ ّ َ ُ ُ ْ َ}و ِﺍﻧَّﺎ ﻟ َﻨ
ًّ َ
َ Ve biz her hâlde biz o tesbih edenleriz
A yani Allah teâlâ’yı şân-ı sübhânîsine lâyık olmayan evsâftan tenzih
ederiz. Binâen‘aleyh veled, neseb gibi isnadları kat‘iyyen reddederiz.
{}و ِﺍ ْن
َ ُ  }ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻟ َﻴَ ُﻘﻮﻟkat‘iyyetle diyorlardı
َ ’ا ّنnin muhaffefidir. Yani ve gerçek {ﻮن
ِ
ِ
ِ
۪
ki {ﻴﻦ
ْ ﺮﺍ ﻣ َﻦ
ً  }ﻟ َْﻮ اَ َّن ﻋ ْﻨ َﺪﻧَﺎ ذ ْﻛbizim indimizde evvelkilerinkinden bir zikir
َ اﻻ ََّوﻟ
olsa idi A onlarınki gibi Allah tarafından indirilme bir kitap, fikirler açıp
ِ ّٰ َ }ﻟ َـﻜُﻨَّﺎ ِﻋﺒﺎدAllah’ın
ibret dersi veren ilâhî bir kitap olsa idi {ﻴﻦ
َ اﻪﻠﻟ ا ْﻟ ُﻤ ْﺨﻠ َ ۪ﺼ
َ
ihlâs ile seçilen [4079] kulları olurduk. A Kureyş böyle demişlerdi2
1
2

B: “melekler”.
Mukātil b. Süleyman, Tefsîr, III, 623; Taberî, Câmiu’l-beyân, XXI, 129:
ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ »وإن ﻛﺎﻧﻮا ﻟﻴﻘﻮﻟﻮن« ﻛﻔﺎر ﻣﻜﺔ »ﻟﻮ أن ﻋﻨﺪﻧﺎ ذﻛﺮا ﻣﻦ اﻷوﻟﲔ« ﺧﱪ اﻷﻣﻢ اﳋﺎﻟﻴﺔ ﻛﻴﻒ أﻫﻠﻜﻮا وﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ أﻣﺮﻫﻢ »ﻟﻜﻨﺎ ﻋﺒﺎد اﷲ
. ﻧﺰﻟﺖ ﰱ اﳌﻸ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ.اﳌﺨﻠﺼﲔ« ﺑﺎﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
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{ }ﻓَـﻜَﻔَ ُﺮوﺍ ﺑِﻪfakat olunca ona küfrettiler A ihlâs ile sarılmak şöyle dursun
küfrettiler, zikirlerin en güzeli olan Kur’an1 nâzil olunca nankörlük edip
tanımak istemediler {ﻮن
َ ف ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ
َ  }ﻓَ َﺴ ْﻮartık ileride bilecekler A küfürlerinin
âkıbeti neye varacağını görecekler, çünkü va‘d-i ilâhî şöyledir: ﺖ
ْ َ}وﻟَﻘَ ْﺪ َﺳﺒَﻘ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
۪
{ﻴﻦ
َ  ﻛَﻠ َﻤﺘُﻨَﺎ ﻟﻌﺒَﺎدﻧَﺎ ا ْﻟ ُﻤ ْﺮ َﺳﻠCelâlim hakkı için mürselîn kullarımız hakkında
ِ
ezelde şu kelimemiz sebketmiştir: {ون
َ ﻮر
ُ  }اﻧ َّ ُﻬ ْﻢ ﻟ َُﻬ ُﻢ ا ْﻟ َﻤ ْﻨ ُﺼElbette onlar
muhakkak mansur olacaklardır onlar A önünde olmazsa sonunda
yardım onlara olacaktır. {}و ِﺍ َّن ُﺟ ْﻨ َﺪﻧَﺎ
َ Ve elbette Bizim askerlerimiz A o
mürselîne yardım edecek, onun ensârı olacak olan hak orduları }ﻟ َُﻬ ُﻢ
{ﻮن
َ  ا ْﻟﻐَﺎﻟ ِ ُﺒmuhakkak onlar gālib olacaklardır. A Peygamberlerin hikmet-i
irsalleri âkıbet tahakkuk edecek, davaları zaferi kazanacaktır. Burada bu
kelime-i ilâhiye Peygamber’e vaad ve muhaliflerine va‘îd siyâkındadır.
Bu va‘d ü va‘îd tekrar buyurulduktan sonra bu sûre-i celîle de şu âyetle
ِ ﻚ َر
ِ َ  }ﺳ ْﺒ َﺤTesbih, O izzetin sahibi
hatm olunuyor: {ﻮن
َ ب ا ْﻟﻌِﺰَّةِ َﻋﻤَّﺎ ﻳ َ ِﺼ ُﻔ
ُ
ّ َ ّﺎن َرﺑ
olan Rabbin Sübhân’a onların isnad ettikleri vasıflardan A yani seni
terbiye edip risaletle gönderen ve o kat‘î nusret ve galebeyi vaad buyurmuş
olup vaadinde hulf etmesine veya kuvvet ü kudretine karşı gelinmesine2
ihtimal bulunmayan sâhib-izzet Rabbin Sübhân’a o müşriklerin,
kâfirlerin isnad eyledikleri eksik vasıflardan tenzih {ﻴﻦ
َ }و َﺳ َﻼ ٌم َﻋﻠَﻰ ا ْﻟ ُﻤ ْﺮ َﺳ ۪ﻠ
َ bir
de selâm, o mürselîne A mansûriyetleri ezelde mukadder olan sana ve
yukarıda bir kısmının isimleri geçmiş olan bütün peygamberlere, bütün
ِ }وﺍ ْﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ّٰﻪﻠﻟِ َر
bu [4080] nimetlerden dolayı {ﻴﻦ
َ ب ا ْﻟﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ
َ hamd de Allah’a,
ّ
Rabbü’l-âlemîne A bu âyet de pek cem‘iyyetli olan âyetlerdendir. İbn
Ebî Hâtim’in Şa‘bî’den tahric eylediği bir hadiste Resûlullah sallallâhu
aleyhi ve sellem buyurmuştur ki: “Her kimi kıyamet günü ecirden tam
ölçekle ölçmek mesrur edecekse meclisinin âhirinde kalkacağı sıra desin:
ِ ﻴﻦ َوﺍ ْﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ّٰﻪﻠﻟِ َر
ِ ﻚ َر
ِ َ ﺳ ْﺒ َﺤ
.ﻴﻦ
َ ب ا ْﻟﻌِﺰَّةِ َﻋﻤَّﺎ ﻳ َ ِﺼ ُﻔ
َ ب ا ْﻟﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ
َ ﻮن َو َﺳ َﻼمٌ َﻋﻠَﻰ ا ْﻟ ُﻤ ْﺮ َﺳ ۪ﻠ
ُ
ّ
ّ َ ّﺎن َرﺑ

3

1
2
3

H ve F: “Kur’ân’ı”.
H ve F: “gelmesine”.
İbn Ebî Hâtim, Tefsir, X, 3234. Krş. Tefsîru Yahyâ b. Sellâm, II, 849; Abdürrezzâk, el-Musannef, II, 519:
 ﻓﻠﻴﻘﻞ آﺧﺮ، ﻣﻦ ﺳﺮﻩ أن ﻳﻜﺘﺎل ﺑﺎﳌﻜﻴﺎل اﻷوﰱ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ: ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:ﻋﻦ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ أﰊ إﺳﺤﺎق ﻋﻦ اﻟﺸﻌﱯ ﻗﺎل
.ﺳﺒﺤﺎن رﺑﻚ رب اﻟﻌﺰة ﻋﻤﺎ ﻳﺼﻔﻮن وﺳﻼم ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺳﻠﲔ واﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ: ﳎﻠﺴﻪ ﺣﲔ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻘﻮم
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ص ﻣ ﱢﻜﻴﱠﺔٌ وِﻫﻲ َﲦَ ٍ
ﺎن َوَﲦَﺎﻧُﻮ َن اٰﻳَﺔً
ُﺳ َﻮرةُ ۤ َ َ َ
SÂD SÛRESİ
Sâd Sûresi Mekkîdir, bir ismi de Sûre-i Dâvûd’dur (Besâir).1
Âyetleri: Kûfîde seksen sekiz2, Hicâzî, Basrî, Şâmî’de seksen altıdır.
Kelimeleri: Yedi yüz otuz ikidir.
Harfleri: Üç bin altmış dokuzdur.
 harfleridir3.ﺻﺪ ﻗﻄﺮب ﻣﻦ ﻟﺞ Fâsılası:

اﻪﻠﻟِ Evvelki sûrenin âhirine doğru
ﺮﺍ ِﻣ َﻦ ْ
ﻴﻦ .ﻟ َـﻜُﻨَّﺎ ِﻋﺒَﺎدَ ّٰ
ﻟ َْﻮ اَ َّن ِﻋ ْﻨ َﺪﻧَﺎ ِذ ْﻛ ً
اﻻ ََّو ۪ﻟ َ
ﻴﻦ
 [es-Sâffât 37/168-169] hikâye buyurulduğu için bu sûre deا ْﻟ ُﻤ ْﺨﻠ َ ۪ﺼ َ
ص َوﺍ ْﻟ ُﻘ ْﺮﺍٰ ِن ِذي اﻟ ّ ِﺬ ْﻛﺮِ
ٓ ile başlıyor.

اﻪﻠﻟِ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ اﻟﺮَّ ۪ﺣﻴ ِﻢ
ﺑ ِ ْﺴ ِﻢ ّٰ

ِ
ِ
ﻳﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮوﺍ ۪ﻓﻲ ِﻋﺰَّةٍ َو ِﺷ َﻘ ٍ
ﺎق ﴿ ﴾٢ﻛَ ْﻢ اَ ْﻫﻠَ ْﻜﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠِﻬِ ْﻢ
ص َوﺍ ْﻟ ُﻘ ْﺮﺍٰ ِن ذي اﻟ ّﺬ ْﻛﺮِۜ ﴿ ﴾١ﺑ َ ِﻞ اﻟ َّ۪ﺬ َ
ٓ
ﻴﻦ َﻣﻨَ ٍ
ون
ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺮ ٍن ﻓَﻨَﺎدَ ْوﺍ َو َﻻ َ
ﺎص ﴿َ ﴾٣و َﻋ ِﺠﺒُ ٓﻮﺍ اَ ْن َﺟٓﺎءَ ُﻫ ْﻢ ُﻣ ْﻨ ِﺬ ٌر ِﻣ ْﻨﻬُ ْﻢ ۘ َوﻗَﺎ َل ا ْﻟﻜَﺎﻓِ ُﺮ َ
ت ۪ﺣ َ
ﺍﺣ ۚ ِ
ِ ِ
ٰﻫ َﺬا ﺳ ِ
ﺎب ﴿َ ﴾٥و ْﺍﻧﻄَﻠ َ َﻖ ا ْﻟ َﻤ َﻸ ُ
ﺎﺣ ٌﺮ ﻛَﺬ ٌ ۚ
َّاب ﴿ ﴾٤اَ َﺟﻌَ َﻞ ْاﻻٰﻟﻬَﺔ َ اﻟ ًٰﻬﺎ َو ِ ً
َ
ﺪا ا َّن ٰﻫ َﺬا ﻟ َ َﺸ ْﻲ ٌء ُﻋ َﺠ ٌ
ِﻣ ْﻨﻬ ْﻢ اَ ِن اﻣ ُﺸﻮﺍ َوﺍﺻ ِﺒﺮوﺍ َﻋﻠٰٓﻰ ٰاﻟِﻬَ ِﺘﻜُ ْﻢ ۚ اِ َّن ٰﻫ َﺬا ﻟ َ َﺸﻲء ﻳﺮَﺍدُ ۚ ﴿َ ﴾٦ﻣﺎ ﺳ ِﻤﻌﻨَﺎ ﺑ ِ ٰﻬ َﺬا ﻓِﻲ ا ْﻟ ِﻤﻠ َّﺔِ
َ ْ
ْ
ْ ٌ ُ
ْ ُ
ُ
ْاﻻ ِٰﺧ َﺮ ِۚ اِ ْن ٰﻫ َﺬٓا اِ َّﻻ ا ْﺧ ِﺘ َﻼ ٌق ۚ ﴿ ﴾٧ءاُ ْﻧﺰِ َل َﻋﻠَﻴﻪِ اﻟ ّ ِﺬ ْﻛﺮ ِﻣﻦ ﺑَﻴ ِﻨﻨَﺎ ۜ ﺑ َ ْﻞ ﻫ ْﻢ ۪ﻓﻲ َﺷ ٍ ِ ِ
۪ي
ّ
ْ
ُ ْ ْ
ُ
ﻚ ﻣ ْﻦ ذ ْﻛﺮ ۚ
َ

ِ
ِ
ﻚ
اب ﴿ ﴾٨اَ ْم ِﻋ ْﻨ َﺪ ُﻫ ْﻢ َﺧﺰَٓاﺋ ِ ُﻦ رَ ْﺣﻤَﺔِ رَﺑّ ِ َ
ﺎب ﴿ ﴾٩اَ ْم ﻟ َﻬُ ْﻢ ُﻣ ْﻠ ُ
ﻚ ا ْﻟﻌَﺰ۪ﻳﺰِ ا ْﻟﻮَﻫَّ ۚ
ﺑ َ ْﻞ ﻟ َﻤَّﺎ ﻳ َ ُﺬوﻗُﻮﺍ َﻋ َﺬ ۜ

اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ ِ
ض َو َﻣﺎ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ َﻤﺎ ۠ ﻓَ ْﻠﻴَ ْﺮﺗ َ ُﻘﻮﺍ ﻓِﻲ ْاﻻ َﺳﺒَ ِ
ﺍﻻ َْر ِ
وم ِﻣ َﻦ
ﺍت َو ْ
ﺎب ﴿ُ ﴾١٠ﺟ ْﻨ ٌﺪ َﻣﺎ ُﻫﻨَﺎﻟ ِ َ
ﻚ َﻣ ْﻬ ُﺰ ٌ
َّ
ْ
Fîrûzâbâdî, Besâiru zevi’t-temyîz, I, 399:
ود َذا اﻷﻳﺪ«.
وﳍﺎ اﲰﺎن ﺳﻮرة ﺻﺎد ،ﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ ﺎ ،وﺳﻮرة داود ،ﻻﺷﺘﻤﺎﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺼﺪ ﻗ ﱠ
ﺼﺘﻪ ﰱ ﻗﻮﻟﻪ» :واذﻛﺮ َﻋْﺒ َﺪﻧَﺎ َد ُاو َ
H, F, M ve B -“sekiz”.
H ve F -“harfleridir”.

1
2
3
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ِ
ِ َ وﺍﻻ َوﺗ
ٍ ُ ﴾ َوﺛ َ ُﻤﻮدُ َوﻗَ ْﻮ ُم ﻟ١٢﴿ ۙ ﺎد
ِ ْاﻻ َْﺣ َﺰ
ﻮط
ٍ ُﺖ ﻗَ ْﺒﻠ َ ُﻬ ْﻢ ﻗَ ْﻮ ُم ﻧ
ْ َ ﴾ ﻛَﺬَّﺑ١١﴿ اب
ْ ْ ُﻮح َو َﻋﺎدٌ َوﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ ُن ذ
ِ
ِ
ِ ِ
﴾١٤﴿ ﺎب
َ ﺎب ْﻟٔـَ ْﻴﻜَﺔِ ۜ اُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ
ُّ َّب
َ ﴾ ا ْن ﻛُ ٌّﻞ ا َّﻻ ﻛَﺬ١٣﴿ اب
ُ ﻚ ْاﻻ َْﺣ َﺰ
ُ َوﺍ َ ْﺻ َﺤ
۟ َاﻟﺮ ُﺳ َﻞ ﻓَ َﺤ َّﻖ ﻋﻘ

Meâl-i Şerîfi
Sâd, bu zikir ile meşhun Kur’ân’a bak (1). Fakat o küfredenler bir
onur, bir şikāk içindeler (2). Kendilerinden evvel nicelerini1 helâk
ettik, çığırıştılar: Değildi fakat vakt-i halâs (3). İçlerinden kendilerine
uyandırıcı bir peygamber geldiğine şaştılar da dediler ki kâfirler: “Bu
bir sihirbaz, bir kezzâb (4). İlâhları hep bir ilâh mı kılmış? Bu cidden
şaşılacak bir şey, çok tuhaf ” (5). İçlerinden o heyet de fırladı şöyle:
“İlâhlarınız üzerinde sabr u sebat edin, bu cidden arzu olunur bir şey,
bir murad (6). Biz bunu diğer millette işitmedik, bu bir uydurmadır
mutlak (7). O zikir aramızdan ona mı2 indirilmiş?” Doğrusu onlar
Benim zikrimden bir kuşkulu şek içindeler, doğrusu henüz azâbımı
[4083] tatmadılar (8). Yoksa sana onu veren Azîz Vehhâb Rabbinin
rahmeti hazineleri onların yanında mı?3 (9). Yoksa onların mı bütün o
göklerin, yerin ve aralarındakilerin mülkü? Öyle ise haydi esbâb içinde
üstüne çıksınlar4 (10). Onlar burada ahzâb döküntüsünden (muhtelif
partilerden) bozuk bir ordu (11). Onlardan evvel tekzib etmişti Nûh
kavmi ve Âd ve o kazıkların sâhibi Firavun (12). Ve Semûd ve kavm-i
Lût ve Eykeliler, bunlar işte o ahzâb (13). Başka değil, hepsi gönderilen
elçileri (resulleri) tekzib etti de öyle hak oldu azâbım5 (14).
Rivayet olunuyor6 ki Ebû Tâlib hastalandığı zaman Kureyşten bir
heyet geldi, içlerinde Ebû Cehil de vardı. Yanına girdiler, “biraderinin
oğlu bizim ilâhlarımıza şetmediyor, şöyle yapıyor, şöyle şöyle diyor, ona
1
2
3
4
5
6

H ve F: “niceden”.
H ve F -“mı”.
H ve F: “Yoksa onların yanında mı rahmeti hazineleri sana onu veren Azîz Vehhâb Rabbinin?”
H ve F: “Yoksa onların mıdır mülkü bütün o göklerin, yerin ve aralarındakilerin? Öyleyse haydi esbâbı
içinde üstüne çıksınlar”.
H ve F: “azâb”.
H ve F: “olunur”.
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haber göndersen de nehy eylesen” dediler, haber gönderdi. Nebiyy-i
Ekrem sallallâhu aleyhi ve sellem geldi odaya girdi, Ebû Tâlib’in yanında
bir kişilik yer vardı, oraya oturmasın diye Ebû Cehil sıçradı oraya
oturdu. Resûlullah amcasının yakınında oturacak yer bulamayınca
kapının yanında oturdu, Ebû Tâlib “ey biraderzâdem! Kavmin yine
senden şikâyet ediyorlar, ilâhlarına şetmediyorsun, şöyle şöyle diyorsun
zu‘munda bulunuyorlar” dedi, onlar da birçok söylendiler. Resûlullah
söz aldı: “Yâ ammi! Ben onları bir kelime üzere1 istiyorum, bir kelime
ki onunla Arab onlara inkıyad edecek, Acem onlara cizye verecek” dedi,
bunun üzerine ferahlandılar, “babanın aşkına ondan fazlasını veririz,
ne o kelime?” dediler. “Bir tek kelime” dedi, “ne o?” dediler: “Lâ ilâhe
illallah” dedi, der demez telâş ile kalktılar ve elbiselerini çırparak اَ َﺟﻌَ َﻞ
ِ ۚ ﺍﺣ
ِ ِ ْ dediler, işte  اِن ﻫ َﺬٓا اِ َّﻻ...ِص وﺍ ْﻟ ُﻘﺮﺍٰ ِن ِذي اﻟ ّ ِﺬ ْﻛﺮ
ﺎب
ً ِ اﻻٰﻟﻬَﺔ َ اﻟ ًٰﻬﺎ َو
ٰ ْ
ْ َ ٓ
ٌ ﺪا ا َّن ٰﻫ َﺬا ﻟ َ َﺸ ْﻲ ٌء ُﻋ َﺠ
2
ِ
’ا ْﺧﺘ َﻼ ٌقa kadar bunun üzerine nâzil oldu.

{}ص
ٓ Sâd, bunu âyet sayan rivayet yoktur. Yazılışı itibariyle bir harf,
okunuşu itibariyle bir isim veya [4084] ’ﺻﻴﺪdan fi‘l-i mâzî veya ’ﺻﺪاdan
emr-i hâzır olabilir. Harf olduğuna göre diğer mukatta‘âtta geçtiği üzere
tehaddî ve i‘câz yoluyla serdedilmiştir. Ekserin kavlince bu sûrenin
ismidir. Mücerred bir remz olması da melhuzdur. Fâtiha’da bu harf
ile alâkadar “sırat” kelimesi vardır. “Sıdk” maddesi de bu remzin ilk
ihtar edeceği kelimelerdendir. ﺻﺪق اﷲ, “sâdıksın yâ Muhammed”, “yâ
sâdık” gibi.3 Hasen’den rivayet olunduğuna göre “sâdâ”nın4 mufâ‘alesi
1
2

3

4

B: “üzerine”.
İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, XX, 365. Krş. Mukātil b. Süleyman, Tefsîr, III, 635-636; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I, 227, 362; Tirmizî, Tefsîr, 39/3232; Taberî, Câmiu’l-beyân, XXI, 149-150:
 إن اﺑﻦ أﺧﻴﻚ ﻳﺸﺘﻢ آﳍﺘﻨﺎ وﻳﻔﻌﻞ وﻳﻔﻌﻞ وﻳﻘﻮل: ﻓﻘﺎﻟﻮا: ﳌﺎ أن ﻣﺮض أﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ دﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ رﻫﻂ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ ﻓﻴﻬﻢ أﺑﻮ ﺟﻬﻞ ﻗﺎل:ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل
 ﻓﺨﺸﻲ أﺑﻮ ﺟﻬﻞ إن: ﻗﺎل، ﺟﺎء اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺪﺧﻞ اﻟﺒﻴﺖ وﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﳎﻠﺲ رﺟﻞ: ﻓﺒﻌﺚ إﻟﻴﻪ أو ﻗﺎل، ﻓﻠﻮ ﺑﻌﺜﺖ إﻟﻴﻪ ﻓﻨﻬﻴﺘﻪ،وﻳﻘﻮل
 وﱂ ﳚﺪ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﳎﻠﺴﺎ ﻗﺮب، ﻓﻮﺛﺐ ﻓﺠﻠﺲ ﰲ ذﻟﻚ ا ﻠﺲ،ﺟﻠﺲ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إﱃ ﺟﻨﺐ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ أن ﻳﻜﻮن أرق ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
 ﻓﺄﻛﺜﺮوا ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ: ﻗﺎل، أي اﺑﻦ أﺧﻲ ﻣﺎ ﺑﺎل ﻗﻮﻣﻚ ﻳﺸﻜﻮﻧﻚ؟ ﻳﺰﻋﻤﻮن أﻧﻚ ﺗﺸﺘﻢ آﳍﺘﻬﻢ وﺗﻘﻮل وﺗﻘﻮل وﺗﻔﻌﻞ وﺗﻔﻌﻞ: ﻓﺠﻠﺲ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺎب ﻗﺎل أﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ،ﻋﻤﻪ
: ﻗﺎل،« وﺗﺆدي إﻟﻴﻬﻢ ﺎ اﻟﻌﺠﻢ اﳉﺰﻳﺔ، إﱐ أرﻳﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﻳﻘﻮﻟﻮ ﺎ ﺗﺪﻳﻦ ﳍﻢ ﺎ اﻟﻌﺮب، »ﻳﺎ ﻋﻢ: ﻓﺘﻜﻠﻢ اﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻓﻘﺎل: ﻗﺎل،اﻟﻠﺤﻮ
،« »ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﱠﻪ: أﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ وأي ﻛﻠﻤﺔ ﻫﻲ ﻳﺎ اﺑﻦ أﺧﻲ ﻗﺎل: ﻗﺎل، وﻣﺎ ﻫﻲ: ﻗﺎل، وﻋﺸﺮا-ﻧﻌﻢ وأﺑﻴﻚ-  ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة: ﻓﻘﺎل اﻟﻘﻮم:ﻓﻔﺰﻋﻮا ﻟﻜﻠﻤﺘﻪ وﻟﻘﻮﻟﻪ ﻗﺎل
ِ
ِ
ِ  »ﻟَ ﱠﻤﺎ ﻳ ُﺬوﻗُﻮا َﻋ َﺬ: وﻗﺮأ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ إﱃ ﻗﻮﻟﻪ: ﻗﺎل،«ﺎب
.«اب
ٌ َﺟ َﻌ َﻞ ْاﻵﳍَﺔَ إِ َﳍًﺎ َواﺣ ًﺪا إِ ﱠن َﻫ َﺬا ﻟَ َﺸ ْﻲءٌ ﻋُ َﺠ
َ  »أ: ﻓﻘﺎﻣﻮا ﻓﺰﻋﲔ ﻳﻨﻔﻀﻮن ﺛﻴﺎ ﻢ وﻫﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮن:ﻗﺎل
َ
Taberî, Câmiu’l-beyân, XXI, 138; İbn Atıyye, el-Muharraru’l-vecîz, IV, 491; Ebû Hayyân, el-Bahru’lmuhît, IX, 135:
. ﺻﺪق اﷲ:ﻋﻦ اﻟﻀﺤﺎك ﰱ ﻗﻮﻟﻪ »ص« ﻗﺎل
B: “sadâ’nın”.
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olan “müsâdât”tan emirdir.1 “Sadâ” karşılık vermektir. Onun için sesin
aksettiği yerden verilen karşılığa “sadâ” denir. Binâen‘aleyh “dâl”in
kesriyle “sâdi”, “sadâla2 sen, Kur’an sesine ma‘kes ol, sadâ gibi karşılık
ver, yani mazmûnuyla âmil ol, icrâ et”3 demek olur. İbn Abbas’tan bir
rivayete göre “Sâd” gece ve gündüz yokken Arş-ı Rahmân’ın üzerinde
ِ ٓ ﺎن َﻋﺮ ُﺷ ُﻪ َﻋﻠَﻰ ا ْﻟ َﻤ
bulunduğu deryânın ismidir.4 (ﺎء
ْ َ َ[ َوﻛHûd 11/7] bak.) Said
b. Cübeyr’den; Allah teâlâ’nın iki nefha arasında mevtâyı ihyâ buyurduğu
deryânın ismidir.5 Bu iki rivayet garîb olmakla beraber latîftir. Bunlarda
“Sâd” kasem mânasını da tazammun edebilir. Ve o surette {}وﺍ ْﻟ ُﻘ ْﺮﺍٰ ِن
َ
ِ Sâhib-zikir, zikirli, zikir dolu A burada zikir şu üç
atıf olur6. {ِ}ذي اﻟ ّ ِﺬ ْﻛﺮ
mânadan her biriyle tefsir olunabilir.
ِ
“Zikr” nâmı anılmak, şeref ü şan mânasına ﻚ
َ َﻚ َوﻟ ِ َﻘ ْﻮ ِﻣ
َ َوﺍﻧ َّ ُﻪ ﻟ َِﺬ ْﻛ ٌﺮ ﻟ
[ez-Zuhruf 43/44]7 gibi. Anmak, tezkir, vaaz ve ihtar mânasına, şeriat
ve ahkâm, va‘d ü va‘îd, geçmiş ümmetlerin vekāyi‘inden medâr-ı
ibret olan kısas ve ahbâr gibi. Dinde ihtiyaç bulunan şeyleri anlatmak
mânasına, yani şanlı, nasihatli din öğreten, ibret dersi veren Kur’ân’a
kasem olsun ki. Bu kasemin cevabı mahzuftur.  ﺑَﻞo mahzufa ma‘tuftur.
Yani sen risaletinde sâdıksın, sana söylenen haktır, o8 va‘d ü va‘îd
ٍ َ } ۪ﻓﻲ ِﻋﺰَّةٍ َو ِﺷﻘbir izzet ile
muhakkak yerini bulacaktır. Fakat kâfirler {ﺎق
şikāk içinde A kendilerini bir onur, kibir9, şikāk sarmış, kibirlerinden
hakkı kabul etmiyorlar, [4085] muhtelif garazlarla türlü mâbudlar
peşinde boğuşuyorlar. { }ﻓَﻨَﺎد َ ْوﺍÇığırıştılar A yani helâki gördükleri
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Taberî, Câmiu’l-beyân, XXI, 137; Zeccâc, Meâni’l-Kur’ân, IV, 319; İbn Atıyye, el-Muharraru’l-vecîz,
IV, 491:
 ﻛﺄن ﻣﻌﻨﺎﻩ، وﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻣﻦ ﺻﺎدﻳﺖ ﻓﻼﻧﺎ، ﻫﻮ ﻣﻦ اﳌﺼﺎداة: »ص« ﻓﻘﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ:وﺟﻞ
ّ  اﺧﺘﻠﻒ أﻫﻞ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﰲ ﻣﻌﲎ ﻗﻮل اﷲ:ﻗﺎل أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ
ّ ﻋﺰ
. وﻛﺬﻟﻚ ُروي ﻋﻦ اﳊﺴﻦ، ﻷﻧﻪ أﻣﺮ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺮؤﻩ ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺪال، وﻣﻦ ﻗﺎل ﻫﺬا ﺗﺄوﻳﻠﻪ، أي ﻋﺎرﺿﻪ ﺑﻪ: ﺻﺎد ﺑﻌﻤﻠﻚ اﻟﻘﺮآن:ﻋﻨﺪﻫﻢ
B: “sadla”.
B -“sadâ gibi karşılık ver, yani mazmûnuyla âmil ol, icrâ et”.
Sa lebî, el-Keşf ve’l-beyân, XXII, 452; Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XII, 155:
. وﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺮش اﻟﺮﲪﻦ إذ ﻻ ﻟﻴﻞ وﻻ ﺎر،ﲝﺮا ﲟﻜﺔ
ً  »ص« ﻛﺎن: ﺳﺄل ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻦ اﻷزرق ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋﻦ »ص« ﻓﻘﺎل:وﻗﺎل ﻋﻜﺮﻣﺔ
Sa lebî, el-Keşf ve’l-beyân, XXII, 452; Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XII, 155:
. »ص« ﲝﺮ ُْﳛﻴﻲ اﷲ ﺑﻪ اﳌﻮﺗﻰ ﺑﲔ اﻟﻨﻔﺨﺘﲔ:وﻗﺎل ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ
M: “atfoluyor”.
“Ve muhakkak ki o hem senin için, hem kavmin için bir şereftir…”
B: “ve”.
H, F ve B: “ki”.
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vakit tevbe edip “aman yâ Rabbi” diye bağırıştılar, feryad ettiler. ت
َ }و َﻻ
َ
۪
ٍ َﻴﻦ َﻣﻨ
{ﺎص
ﺣ
Fakat
o
vakit,
yahut
o
çığrışma
kurtulacak
zaman
değildi,
َ
ِ اﻻٰﻟِﻬَﺔ َ اِﻟ ًٰﻬﺎ َو
kaçamak ihtimâli kalmamıştı A “lât”, “lâ” demektir. {ﺪا
ْ }اَ َﺟﻌَ َﻞ
ً ﺍﺣ
ِ
ِ
İlâhları hep bir ilâh mı kıldı A yani ُ َﻻ اٰﻟﻪَ اﱠﻻ اﻟ ٰﻠّﻪdiye hepsinden ulûhiyeti
ِ
nefyetti de yalnız birine mi kasr etti {ﺎب
ٌ  }ا َّن ٰﻫ َﺬا ﻟ َ َﺸ ْﻲ ٌء ُﻋ َﺠbu cidden pek
acayib1 bir şey A atalarından beri şirke alışmış olan câhiliye kafası bu
kadar muhtelif insanların muhtelif âmâl ve hissiyâtını yalnız bir mâbudun
nasıl tatmin edebileceğini düşünemiyor, onun ﻮت ﻛُ ّ ِﻞ َﺷ ْﻲ ٍء
ُ ُ[ ﺑِﻴَ ِﺪ ۪ه َﻣﻠَﻜYâsîn
36/83] olduğunu bilmiyor2 da tevhide taaccüb ediyor. ِ}ﻣﺎ َﺳ ِﻤ ْﻌﻨَﺎ ﺑ ِ ٰﻬ َﺬا ﻓِﻲ ا ْﻟ ِﻤﻠ َّﺔ
َ
{ِ اﻻ ِٰﺧ َﺮ
ْ Biz bunu millet-i âhirede işitmedik A “millet-i âhire” diğer millet,
yahut sonraki millet demektir. Bu surette Nasrâniyete işaret olur. Çünkü
İslâm gelmeden evvel o zaman için en son millet Nasrâniyet idi, o da
teslisi kabul ediyordu. { }ءَاُ ْﻧﺰِ َل َﻋﻠ َ ْﻴﻪِ اﻟ ّ ِﺬ ْﻛ ُﺮ ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻴ ِﻨﻨَﺎO zikir, yani Allah’ın zikr
ِ Zikrim,
ü ihtârını hâvî olan Kur’an aramızdan ona mı indirilmiş? {}ذ ْﻛﺮ۪ي
ِ }ﻋ َﺬ
yani Kur’an {اب
َ “azâbî” demektir, kesre ile “yâ”dan iktifâ olunmuştur.
ِ َاﻻ َْﺣﺰ
ِ َ ِﻋﻘde böyledir3. {اب
ﺎب
ْ  ِﻣ َﻦ4ٌﻚ َﻣ ْﻬ ُﺰوم
َ ِ }ﺟ ْﻨ ٌﺪ َﻣﺎ ُﻫﻨَﺎﻟ
ُ Onlar burada ahzâbdan
kalma bozuk bir ordu döküntüsü A yani eskiden peygamberlere karşı
toplanmış, mahvolmuş muhtelif hiziblerden bakıyye, onlar gibi hezîmete
mahkum, bozuk, vahdet-i rûhiyesi yok, mâneviyatı perişan, derme çatma
birkaç asker, ordu, askerler böyle askerler. Bu âyet çok [4086] câlib-i
dikkattir. Burada Kureyş’in Bedir’den başlayan hezîmetine işaret olunduğu
gibi muvaffak olacak muntazam bir ordunun muntazam bir milletten
çıkabileceğini anlatıyor.

ِ َو َﻣﺎ ﻳ َ ْﻨﻈُﺮ ٰﻫ ٓ ُﺆ َ ٓ۬ﻻ ِء اِ َّﻻ ﺻﻴ َﺤﺔ ً َو
ٍ ﺍﺣ َﺪةً َﻣﺎ ﻟ َﻬَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻓَ َﻮ
﴾ َوﻗَﺎﻟُﻮﺍ َرﺑَّﻨَﺎ َﻋ ّ ِﺠ ْﻞ ﻟ َﻨَﺎ ﻗِﻄ َّﻨَﺎ١٥﴿ ﺍق
ْ َ
ُ
ِ ْ ﻮن وﺍ ْذכُﺮ ﻋﺒ َﺪﻧَﺎ دَاو۫د َ ذَا
ِ
ِ ﻗَ ْﺒ َﻞ ﻳ َ ْﻮ ِم ا ْﻟ ِﺤ َﺴ
ﺍب
ُ َّ اﻻ َْﻳ ِۚﺪ اﻧ
َ َ ُ﴾ ا ْﺻ ِﺒ ْﺮ َﻋﻠٰﻰ َﻣﺎ ﻳ َ ُﻘﻮﻟ١٦﴿ ﺎب
َْ ْ
ُ
ٌ ـﻪ ٓ اَ َّو
ِ ﺍﻻِ ْﺷ َﺮ
ﻮر ً ۜ ُﻛ ٌّﻞ
ْ ﴾ اِﻧَّﺎ َﺳ َّﺨ ْﺮﻧَﺎ ا ْﻟ ِﺠﺒَﺎ َل َﻣﻌَ ُﻪ ﻳُ َﺴ ّ ِﺒ ْﺤ َﻦ ﺑِﺎ ْﻟﻌَ ِﺸ ِﻲ َو١٧﴿
َ ﴾ َوﺍﻟﻄ َّْﻴ َﺮ َﻣ ْﺤ ُﺸ١٨﴿ ۙﺍق
ّ
1
2
3
4

B: “acîb”.
B: “bilemiyor”.
B: “öyledir”.
H, F, M ve B -“وم
ٌ ”ﻣ ْﻬ ُﺰ.
َ
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ِ ﺎه ا ْﻟ ِﺤ ْﻜ َﻤﺔ َ َوﻓَﺼ َﻞ ا ْﻟ ِﺨﻄ
ﻴﻚ
َ ﴾ َو َﻫ ْﻞ اَ ٰﺗ٢٠﴿ َﺎب
ُ َ﴾ َو َﺷ َﺪ ْدﻧَﺎ ُﻣ ْﻠﻜَ ُﻪ َوﺍٰﺗ َ ْﻴﻨ١٩﴿ ﺍب
ْ
ٌ ﻟ َُـﻪ ٓ اَ َّو
ِ
ِ
ﻒ
ۚ ْ او۫د َ ﻓَﻔَﺰِعَ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ َﻻ ﺗ َ َﺨ
ۙ َ ﻧَـﺒَ ُﺆا ا ْﻟ َﺨ ْﺼ ِﻢ ۢ ا ْذ ﺗ َ َﺴﻮَّ ُروﺍ ا ْﻟ ِﻤ ْﺤ َﺮ
ُ َ ﴾ ا ْذ د َ َﺧﻠُﻮﺍ َﻋﻠٰﻰ د٢١﴿ ﺍب
ِ ِ ﻜﻢ ﺑﻴﻨَﻨَﺎ ﺑِﺎ ْﻟﺤ ِﻖ و َﻻ ﺗُ ْﺸ ِﻄ ْﻂ و
ِ اﻟﺼ َﺮ
ِ ِ
ﺍط
ُ َﺧ ْﺼ َﻤﺎ ِن ﺑ َ ٰﻐﻰ ﺑ َ ْﻌ
َ َّ
ْ َ
ْ َ ْ ُ ﺎﺣ
ْ َﻀﻨَﺎ َﻋﻠٰﻰ ﺑ َ ْﻌ ٍﺾ ﻓ
ّ ﺍﻫﺪﻧ َ ٓﺎ اﻟٰﻰ َﺳ َﻮٓﺍء
ِ
ِ ﻮن ﻧَﻌ َﺠﺔ ً َوﻟِﻲ ﻧَﻌ َﺠﺔٌ َو
ِ
ِ
ﺍﺣ َﺪةٌ ﻓَﻘَﺎ َل اَכ ِْﻔ ْﻠ ۪ﻨﻴﻬَﺎ َو َﻋﺰَّ ۪ﻧﻲ
ْ َ
ْ َ ﴾ ا َّن ٰﻫ َﺬٓا اَ ۪ﺧﻲ ﻟ َُﻪ ﺗ ْﺴ ٌﻊ َوﺗ ْﺴ ُﻌ٢٢﴿
ِ
ِ
ِ ِ َ ﻚ ﺑِﺴ َﺆا ِل ﻧَﻌﺠ ِﺘ
ِ ٓ َ ﻴﺮﺍ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﺨﻠَﻄ
ِ ِ
ﺎء
ً ﻚ اﻟٰﻰ ﻧﻌَﺎ ِﺟ ۪ﻪ ۜ َوﺍ َّن ﻛَ ۪ﺜ
َ ْ
ُ َ ﴾ ﻗَﺎ َل ﻟ َ َﻘ ْﺪ ﻇَﻠ َ َﻤ٢٣﴿ ﻓﻲ ا ْﻟﺨﻄ َﺎب
ِ
ِ ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ َو َﻋ ِﻤﻠُﻮﺍ اﻟﺼﺎﻟ ِ َﺤ
ٌ ﺎت َوﻗَ ۪ﻠ
ُاو۫د
ُ ﻟ َﻴَ ْﺒ ۪ﻐﻲ ﺑ َ ْﻌ
َ ﻀ ُﻬ ْﻢ َﻋﻠٰﻰ ﺑ َ ْﻌ ٍﺾ ا َّﻻ اﻟ َّ۪ﺬ
ُ َ ﻴﻞ َﻣﺎ ُﻫ ْﻢ ۜ َوﻇ ََّﻦ د
َّ
ِ
ﻚۜ َو ِﺍ َّن ﻟ َُﻪ ِﻋ ْﻨ َﺪﻧَﺎ ﻟ َُﺰ ْﻟ ٰﻔﻰ
َ ِ ﴾ ﻓَﻐَ َﻔ ْﺮﻧَﺎ ﻟ َُﻪ ٰذﻟ٢٤﴿ ﺎب
ُ َّ اَﻧ َّ َﻤﺎ ﻓَﺘَﻨ
َ َ ﺎﺳﺘَ ْﻐ َﻔ َﺮ َرﺑ َّ ُﻪ َو َﺧﺮَّ َرﺍﻛ ًﻌﺎ َوﺍَﻧ
ْ َﺎه ﻓ

ِ َّ ﺎﺣﻜُ ْﻢ ﺑ َ ْﻴ َﻦ اﻟﻨ
ِ اﻻ َْر
ٍ َو ُﺣ ْﺴ َﻦ َﻣﺎ
ﺎس ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖ َو َﻻ
ْ او۫دُ اِﻧَّﺎ َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ َك َﺧ ۪ﻠﻴﻔَﺔ ً ﻓِﻲ
ْ َض ﻓ
ُ َ﴾ ﻳَﺎ د٢٥﴿ ٰب
ِ ِ ّٰ ﻴﻞ
ِ ّٰ ﻴﻞ
ِ َّ۪ﻚ َﻋ ْﻦ َﺳﺒ
ِ ُّ۪ﻮن َﻋ ْﻦ َﺳﺒ
ﻳﺪ ﺑ ِ َﻤﺎ
َ ﺗَﺘ َّ ِﺒ ِﻊ ا ْﻟﻬَ ٰﻮى ﻓَ ُﻴ ِﻀﻠ
ٌ اب َﺷ ۪ﺪ
َ ﻳﻦ ﻳ َ ِﻀﻠ
َ اﻪﻠﻟ ۜ ا َّن اﻟ َّ۪ﺬ
ٌ اﻪﻠﻟ ﻟ َُﻬ ْﻢ َﻋ َﺬ
ِ ِ
﴾٢٦﴿ ﺎب
۟ ﻧ َ ُﺴﻮﺍ ﻳ َ ْﻮمَ ا ْﻟﺤ َﺴ

[4087] Meâl-i Şerîfi
Onlar da başka değil, bir tek sayhaya bakıyorlar öyle ki ona hık yok (15).
Bir de “yâ Rabbenâ, bizim pusulamızı hesap gününden evvel acele ver”
dediler1 (16). Şimdi sen onların dediklerine sabret de kuvvetli kulumuz
Dâvûd’u an, çünkü o çok tercîʿ yapar (evvâb) idi2 (17). Çünkü Biz onun
maiyyetinde dağları musahhar kılmıştık: Tesbih ederlerdi akşamleyin
ve işrak vakti3 (18). Kuşları da toplu olarak, hepsi4 onun için tercîʿ yapar
(evvâb) idi (19). Hem mülkünü kuvvetlendirmiştik, hem de kendisine
hikmet ve fasl-ı hitâb vermiştik (20). Bir de hasım kıssası geldi mi sana?
Hani sûrdan mihrâba aştıkları vakit (21). O vakit Dâvûd’un üzerine
giriverdiler de onlardan telâşa düştü, “korkma” dediler, “iki hasmız,
bazımız bazımıza tecavüz etti, şimdi sen5 aramızda hak ile hükmet ve
1
2
3
4
5

H ve F: “Bir de dediler ki: ‘Yâ Rabbenâ, bizim pusulamızı hesap gününden evvel acele ver.’”
H ve F: “çünkü o çok zekkâr (evvâb) idi”.
H ve F: “Biz dağları maiyyetinde musahhar kılmıştık: Tesbih ederlerdi akşam”.
B -“hepsi”.
B -“sen”.
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aşırı gitme de bizi doğru yolun ortasına çıkar (22). Şu benim biraderim,
onun doksan dokuz dişi koyunu var, benim ise bir tek dişi koyunum var,
böyle iken ‘bırak onu bana’ dedi ve beni söyleşmede yendi” (23). Dedi
ki: “doğrusu senin bir [4088] koyununu kendi koyunlarına istemesiyle
sana zulmetmiş ve hakikaten karışıkların çoğu birbirlerine tecavüz
ediyorlar, ancak iman edip de salâh isteyenler başka, onlar da pek az.”
Ve sanmıştı ki Dâvûd kendisine sırf bir fitne yaptık, hemen1 Rabbine
istiğfar etti ve rükûʿ ederek yere kapanıp tevbe ile rücûʿ etti (24). Biz
de onu kendisine mağfiret buyurduk ve hakikat ona indimizde katʿî bir
yakınlık ve bir âkıbet güzelliği vardır (25). “Yâ Dâvûd! Muhakkak ki
Biz seni Arz’da bir halîfe kıldık, imdi nâs arasında hak ile hükmet de
(keyfe2) hevâya tâbiʿ olma ki seni Allah yolundan sapıtmasın, çünkü
Allah yolundan sapanlar hesap gününü unuttukları cihetle kendilerine
pek şiddetli bir azab vardır” (26).
{}وﻗَﺎﻟُﻮﺍ َرﺑَّﻨَﺎ َﻋ ّ ِﺠ ْﻞ ﻟ َﻨَﺎ ﻗِﻄ َّﻨَﺎ
َ A “Kıtt” esasen pusla, atıyye puslası demektir.
Burada hisse mânasınadır. “Hesab gününe, kıyamete kadar beklemeye
lüzum yok, o ikābdan bizim hissemizi şimdiden peşin ver” diye istihzâ
etmek istiyorlar. {اﻻ َْﻳ ِﺪ
ْ  }ذَاSâhib-te’yîd, kuvvetli A rivayet olunur ki
müşârün ileyh bir gün oruç tutar bir gün iftar ederdi ve gece yarısı namaza
kalkardı. Bu suretle kuvvetinin esası din kuvveti olduğu anlatılmak üzere
ِ
şöyle ta‘lîl olunuyor: {ﺍب
ُ َّ  }اﻧÇünkü o bir evvâbdır.
ٌ ـﻪ ٓ اَ َّو

“Evvâb”3 “tevvâb” vezninde “evb”den mübalağalı ism-i fâildir. “Evb”
Râgıb’ın beyânına göre rücû‘un bir nev‘i, irâdî olan kısmıdır. Dönülmesi
lâzım gelen yere dönmek demektir. Bu mânadan “evvâb”, “tevvâb” gibi
Allah’a çok rücû‘ eden demek olur. Onun için burada  َر ﱠﺟﺎع إﻟﻰ ﻣﺮﺿﺎة اﷲdiye
tefsir etmişlerdir.4 Ancak “reccâ‘” hem “rücû‘”dan, hem de müte‘addîsi
1
2
3
4

B -“sanmıştı ki Dâvûd kendisine sırf bir fitne yaptık, hemen”.
H ve F: “(keyf )”.
B: “Ebvâb”.
Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, s. 97:
ِ
 ﻗﺎل اﷲ.ًوﻣﺂﺑﺎ
ُ اﻷ َْو
َ ً آب أ َْوﺑﺎً وإﻳَﺎﺑﺎ: ﻳﻘﺎل، واﻟﺮﺟﻮع ﻳﻘﺎل ﻓﻴﻪ وﰲ ﻏﲑﻩ، وذﻟﻚ أ ّن اﻷوب ﻻ ﻳﻘﺎل إﻻ ﰲ اﳊﻴﻮان اﻟﺬي ﻟﻪ إرادة، ﺿﺮب ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻮع:ب
: ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ. اﳌﺼﺪر ﻣﻨﻪ واﺳﻢ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن: واﳌﺂب،(٣٩/٧٨  »ﻓَ َﻤ ْﻦ ﺷﺎءَ ﱠاﲣَ َﺬ إِﱃ َرﺑﱢِﻪ َﻣﺂﺑﺎً« )اﻟﻨﺒﺄ:( وﻗﺎل٢٥/٨٨  »إِ ﱠن إِﻟَْﻴﻨﺎ إِﻳﺎﺑـَُﻬ ْﻢ« )اﻟﻐﺎﺷﻴﺔ:ﺗﻌﺎﱃ
ِ
ٍ اب ﺣ ِﻔ
ٍ
ِ
ﻴﻆ« )ق
َ  »أَﱠو: ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ، وﻫﻮ اﻟﺮاﺟﻊ إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﱰك اﳌﻌﺎﺻﻲ وﻓﻌﻞ اﻟﻄﺎﻋﺎت،ﻛﺎﻟﺘﻮاب
َ
ّ  واﻷ ﱠواب،(١٤/٣ »واﻟﻠﱠﻪُ ﻋْﻨ َﺪﻩُ ُﺣ ْﺴ ُﻦ اﻟ َْﻤﺂب« )آل ﻋﻤﺮان
ِ
َ
... أ َْوﺑَﺔ:( وﻣﻨﻪ ﻗﻴﻞ ﻟﻠﺘﻮﺑﺔ٣٠ ،١٧/٣٨ اب« )ص
و
أ
ﱠﻪ
ﻧ
إ
»
:وﻗﺎل
،(٣٢/٥٠
ٌ ُ ﱠ
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olan “rec‘”den olabilir. “Rec‘” ise ircâ‘ ve tercî‘ mânalarına geldiğine
ve seste tercî‘, nağme ve âhenk yapmak veya sadâ vermek demek
olduğuna göre “reccâ‘” iyi tercî‘ yapan mürecci‘ mânâsını dahi ifade
etmiş olur. [4089] Nitekim ﺎل اَ ّوِﺑ۪ﻲ
ُ َ’ﻳَﺎ ِﺟﺒde [Sebe’ 34/10] bu mâna açıktır.
Bu münasebetle “evvâb”, Mücâhid’den rivayet olunduğu üzere bir de
müsebbih, çok tesbih eden mânasına tefsir edilmiştir ki Ebussuud bunun
vechinde şöyle diyor: “İkinci ‘evvâb’ müsebbih mevzi‘ine1 konmuştur,
çünkü tesbihi tercî‘ yapıyordu, mürecci‘ de reccâ‘dır. Çünkü ard ardına
fiiline rücû‘ eder durur, ‘Evvâb’ Allah teâlâ’ya çok rücû‘ eden tevvâb
demek olduğuna göre de çok tevbekâr olanın âdeti çok zikr ü tesbih
ve takdis etmektir.”2 Kāmûs’ta “evb” kasd ve istikāmet mânalarına3 dahi
geldiğinden “evvâb” çok doğru ve azimkâr demek de olabilir. Şu hâlde
“evvâb” birçok mânalara muhtemil bir kelime olduğundan hepsini aynı
bir kelime ile terceme kābil olmayacaktır4. Evvelâ Allah’a rücû‘ sûfiyyenin
“mevt-i irâdî” tâbir ettikleri fenâfillah makamıdır ki tevbe ve inâbe
bunun başıdır. Bu makamda sâdır olan her kuvvet ilâhîdir. Onun için
teyid ve kuvvetinin illetinde öyle buyuruluyor. Çünkü o bir evvâb idi.
{ُ }اِﻧَّﺎ َﺳ َّﺨ ْﺮﻧَﺎ ا ْﻟ ِﺠﺒَﺎ َل َﻣﻌَﻪHakikaten Biz dağları onun maiyyetinde musahhar
ِ ﺍﻻِ ْﺷ َﺮ
kılmıştık: öyle ki dağlar {ﺍق
ْ  }ﻳُ َﺴ ّ ِﺒ ْﺤ َﻦ ﺑِﺎ ْﻟﻌَ ِﺸ ِﻲ َوakşam ve işrak vakitleri
ّ
tesbih ederlerdi. A Bunun zâhiri onunla beraber sesle tesbih etmeleri,
onun tesbihine te’vîb ve tercî‘ tarîkiyle cevap vermeleridir. Resûlullah’ın
avucunda taşların tesbihi5 kabîlinden olduğu da söylenmiştir.
1
2

3
4
5

B: “mânasına”.
Ebussuud, İrşâdü’l-akli’s-selîm, VII, 282:
ِ
ِ
اﻟﻜﺜﲑ
ً رﺟﺎع؛ ﻷﻧّﻪ ﻳَﺮﺟﻊ إﱃ ﻓﻌﻠﻪ
ّ ،رﺟﻮﻋﺎ ﺑﻌﺪ رﺟﻮع
ّ ﺮﺟﻊ اﻟﺘﺴﺒﻴﺢ واﳌﺮ ﱢﺟ ُﻊ
ّ ُاﻷواب« ﻣﻮﺿﻊ اﳌﺴﺒﱢﺢ ّإﻣﺎ ﻷ ّ ﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗ
ّ » وإﻣﺎ ﻷ ّن
ّ » ووﺿﻊ
ّ اﻷواب« ﻫﻮ
ُ اﻟﺘﻮاب
ِ ،اﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
.إﻛﺜﺎر اﻟ ﱢﺬﻛﺮ وإداﻣﺔُ اﻟﺘﺴﺒﻴﺢ واﻟﺘﻘﺪﻳﺲ
دأﺑﻪ
ﻦ
وﻣ
ُ
Âsım Efendi, Kāmûs Tercemesi, I, 140.
B: “olamayacaktır”.
Buhârî, et-Târîhu’l-kebîr, Haydarâbâd: Dâiretü’l-Ma ârifi’l-Osmâniyye, ts., VIII, 442. Krş. Müsnedü’l-Bezzâr, IX, 431, 434; Ebû Nuaym, Delâilü’n-nübüvve, thk. Muhammed Ravvâs Kal acî - Abdülberr
Abbâs, Beyrut: Dâru’n-Nefâis, 1406/1986, s. 431; Heysemî, Mecmau’z-zevâid, VIII, 298-299:
: ﻓﻘﺎل، ﻓﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، ﻓﺈذا ﻫﻮ ﻗﺎﻋﺪ ﲢﺖ ﳔﻠﺔ، اﻟﺘﻤﺴﺖ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺣﻮاﺋﻂ اﳌﺪﻳﻨﺔ:ﻛﺎن أﺑﻮ ذر ﻳﻘﻮل
 ﻓﺠﺎء ﻋﻤﺮ: ﻗﺎل، ﻟﻴﺄﺗﻴﻨﺎ رﺟﻞ ﺻﺎﱀ: ﰒ ﻗﺎل، ﻓﺴﻠﻢ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ، ﻟﻴﺄﺗﻴﻨﺎ رﺟﻞ ﺻﺎﱀ: وﻗﺎل، ﻓﺄﻣﺮﻩ أن ﳚﻠﺲ، ﺟﺌﺖ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻚ؟ ﻓﻘﺎل
 ﻓﺴﺒﺤﻦ، وﻣﻊ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺣﺼﻴﺎت، ﻓﺮد ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺜﻠﻪ، ﻓﺴﻠﻢ، ﰒ ﺟﺎء ﻋﻠﻲ، ﻓﺄﻗﺒﻞ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن، ﻟﻴﺄﺗﻴﻨﺎ رﺟﻞ ﺻﺎﱀ: وﻗﺎل، وﻗﺎل ﻟﻪ ﻣﺜﻠﻪ،ﻓﺴﻠﻢ
. ﻓﺴﺒﺤﻦ ﰲ ﻳﺪﻩ، ﰒ ﻋﺜﻤﺎن، ﻓﺴﺒﺤﻦ ﰲ ﻳﺪﻩ، ﰒ ﻋﻤﺮ، ﻓﺴﺒﺤﻦ ﰲ ﻳﺪﻩ، ﻓﻨﺎوﳍﻦ أﺑﺎ ﺑﻜﺮ،ﰲ ﻳﺪﻩ
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“İşrak vakti” Güneş doğup ufk-ı şarkīde biraz yükselerek ziyâsının
sâfiyetle parlamaya başladığı vakittir ki ilk kuşluk (dahve-i suğrâ)dır.
Bayram namazlarını kıldığımız vakittir. İşrak namazı da sünnettir. Sonra
kaba kuşluk, dahve-i kübrâ olur. {}وﺍﻟﻄ َّْﻴ َﺮ
َ Kuşları da A musahhar kıldık.
{ً ﻮر
َ }ﻣ ْﺤ ُﺸ
َ Haşir hâlinde A toplanmış olarak { }ﻛُ ٌّﻞhepsi A dağlar da kuşlar da
hep { }ﻟ َُـﻪonun için A yani [4090] Dâvûd için {ﺍب
ٌ  }اَ َّوevvâb idi A hep ona
tercî‘ yaparak âhenk ile tesbih ediyorlardı. Ne hoştur ki burada “evvâb”
fâsılasının tercî‘iyle mânasındaki rücû‘ ve tercî‘e bir misâl de verilmiştir.
Meselâ Dâvûd “evvâb” deyince onlar da “evvâb” diyorlar. Ma‘amâfîh
sade bir tekrardan ibaret değil, mânaları farklıdır. Demin ihtar olunduğu
üzere evvelki rücû‘dan çok rücû‘kâr mânasına, ikincisi de tercî‘ mânasına
“rec‘”den tercî‘kâr mânasına olmuş oluyor. Dâvûd Allah’a rücû‘ ediyor,
onlar Dâvûd’a tercî‘ yapıyorlar; bununla beraber şu mâna da verilmiştir:
Küll, yani Dâvûd da, dağlar da, kuşlar da, hep  ﻟ َُـﻪAllah için tercî‘ ile tesbih
yapıyorlardı. Dini, ibadeti böyle kuvvetli olduğu gibi {ُ}و َﺷ َﺪ ْدﻧَﺎ ُﻣ ْﻠﻜَﻪ
َ hem
ِ
mülkünü kuvvetlendirmiştik {َ ﺎه ا ْﻟﺤ ْﻜ َﻤﺔ
َ hem de kendisine hikmet,
ُ َ}وﺍٰﺗ َ ْﻴﻨ
nübüvvet, ilm ü amelde muhkemlik yahut Zebur ve ilm-i teşrî‘ }وﻓَ ْﺼ َﻞ
َ
ِ  ا ْﻟ ِﺨﻄve fasl-ı hitab: söz kesimi vermiştik A yani hakkı bâtıldan ayırarak
{َﺎب
nizâ‘ı ayırt edip kesmek hâssası vermiştik. Kesip atan ayırtıcı söz ve sözde
iki kıssa arasını ayıran  أَﱠﻣﺎ ﺑـَْﻌﺪgibi fâsıl söze dahi “fasl-ı hitab” denilir. İşte
böyle müeyyed, kuvvetli, bir tevbekâr idi. Bununla beraber {ﻴﻚ
َ }و َﻫ ْﻞ اَ ٰﺗ
َ bir
1
2
de geldi mi sana? A Bu suretle istifham kıssanın ehemmiyetine nazar-ı
dikkati celb içindir. {ِ }ﻧَـﺒَ ُﺆا ا ْﻟ َﺨ ْﺼﻢHasım kıssası A “hasm” esasen masdar
olup muhâsım mânasına dahi kullanılır. Müfrede, cem‘e, müzekker ve
müennese ıtlak olunur. Nitekim burada şöyle cemi‘ zamiri gönderiliyor3.
ِ
ِ
{ﺍب
َ  }ا ْذ ﺗ َ َﺴﻮَّ ُروﺍ ا ْﻟﻤ ْﺤ َﺮMihrâbın sûrunu aştıkları vakit.
“Sûr” yüksek duvar, “Mihrâb” da köşk, şehnişîn [4091] }اِ ْذ د َ َﺧﻠُﻮﺍ َﻋﻠٰﻰ
ِ
{َ او۫د
ُ َ  دDâvûd’un üzerine girdikleri vakit { }ﻓَ َﻔﺰِ َع ﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢki birdenbire onlardan
telâş etti A çünkü bunca muhafızlara rağmen sûr aşılmış içeri girilmişti,

1
2
3

B: “gelmedi”.
F ve M: “kıssasının”.
M ve B: “gönderiyor”.
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َ korkma { } َﺧ ْﺼ َﻤﺎ ِنiki
fakat girdiler de ne yaptılar { }ﻗَﺎﻟُﻮﺍdediler {ﻒ
ْ }ﻻ ﺗ َ َﺨ
1
hasım A yani biz birbiriyle davalı iki alay muhâsımız {ﻀﻨَﺎ َﻋ ٰﻠﻰ ﺑ َ ْﻌ ٍﺾ
ُ }ﺑ َ ٰﻐﻰ ﺑ َ ْﻌ
bazımız bazımıza tecavüz etti {ﺎﺣﻜُ ْﻢ ﺑ َ ْﻴﻨَﻨَﺎ ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖ
ْ َ }ﻓonun için sen aramızda
ِ
hak ile hükmet {}و َﻻ ﺗُ ْﺸﻄ ْﻂ
َ ve aşırı gitme A haktan uzaklaşıp cevr etme
2
ِ{اﻟﺼ َﺮﺍط
ِ ﺍء
ِ ٓ }وﺍﻫ ِﺪﻧ َ ٓﺎ اِﻟٰﻰ ﺳ َﻮ
ْ َ de bizi düz yolun ortasına çıkar A adalet yap.
َ
ّ
Görülüyor ki davaya tekaddüm eden bu şifâhî arz-ı hâlin kelimeleri
çok îhâmlıdır. Hele işbu  َو َﻻ ﺗُ ْﺸ ِﻄ ْﻂhitabında târizden daha ileri giden
bir ihtar vardır. Bunlar alelâde davacılara benzemiyorlar. “O hâlde dava
nedir?” denirse { }اِ َّن ٰﻫ َﺬاişte şu A hâzır bi’l-meclis olan zat { }اَ ۪ﺧﻲbenim
kardeşim A melâike olduklarına göre din kardeşi veya arkadaşı diye tefsir
edilmiştir. Fakat zarûrî değildir {ً ﻮن ﻧ َ ْﻌ َﺠﺔ
َ  }ﻟ َﻪُ ﺗ ِ ْﺴ ٌﻊ َوﺗ ِ ْﺴ ُﻌonun doksan dokuz
na‘cesi;
“Na‘ce” dişi koyuna ve dişi sülüne denildiği gibi kadına da istiare
ِ
ِ }وﻟِﻲ ﻧَﻌ َﺠﺔٌ َو
edilir. {ٌﺍﺣ َﺪة
َ َ }ﻓَﻘBöyle
ْ َ َ Benim ise bir tek na‘cem var. {ﺎل اَכْﻔ ْﻠ ۪ﻨﻴﻬَﺎ
3 ۪
ِ
ِ
ِ
iken onu benim nasibime bırak dedi {}و َﻋﺰَّﻧﻲ ﻓﻲ ا ْﻟﺨﻄ َﺎب
َ ve hitabda bana
ağır bastı A söyleşmede yahut namzetleşmede hatırlı geldi, galebe etti.
{ }ﻗَﺎ َلdedi ki Dâvûd {ﻚ اِﻟٰﻰ ﻧِﻌَﺎ ِﺟ ۪ﻪ
َ ﻚ ﺑ ِ ُﺴﺆَا ِل ﻧ َ ْﻌ َﺠ ِﺘ
َ  }ﻟَﻘَ ْﺪ ﻇَﻠ َ َﻤsenin bir [4092]
ِ
koyununu koyunlarına istemekle sana zulmetmiş vallahi ﻴﺮﺍ ِﻣ َﻦ
ً }وﺍ َّن ﻛَ ۪ﺜ
َ
ِ ٓ َ  ا ْﻟ ُﺨﻠَﻄve hakikaten halîtlerden birçoğu A burada “huletâ”yı yalnız
{ﺎء
şürekâ diye tefsir etmek bize kāsır geliyor.  أخTâbirinden de anlaşıldığına
göre ihtilât hâlinde bulunan, yani bir cemiyette yaşayan insanlar; ihvân,
rüfekā, arkadaşlar, yoldaşlardan birçoğu {ﻀﻬُ ْﻢ َﻋﻠٰﻰ ﺑ َ ْﻌ ٍﺾ
ُ  }ﻟ َﻴَ ْﺒ ۪ﻐﻲ ﺑ َ ْﻌmutlak
ِ
ِ ﻳﻦ ٰا َﻣﻨُﻮﺍ َو َﻋ ِﻤﻠُﻮﺍ اﻟﺼﺎﻟ ِ َﺤ
birbirlerine tecavüz ediyorlar {ﺎت
َ  }ا َّﻻ اﻟ َّ ۪ﺬancak
َّ
iman edip sâlih ameller işleyenler başka { َﻣﺎ ُﻫ ْﻢ4ﻴﻞ
ٌ }وﻗَ ۪ﻠ
َ onlar da pek az.
5
{ُاو۫د
َ Ve Dâvûd zannetmişti A girdikleri zaman veya bu “bâğī”
ُ َ }وﻇ ََّﻦ د
sözünü söylerken sanmıştı {ﺎه
ُ َّ  }اَﻧ َّ َﻤﺎ ﻓَﺘَﻨki Biz kendisini sırf bir fitneye
düşürdük A sevk-i ilâhî ile mülkünde bir ihtilâl oluyor, kendine bağy
ile bir baskın yaptılar zannetti, yahut sezmişti ki kendisine mücerred bir
1
2
3
4
5

B: “”ﻳﺒﻐﻰ.
B -“de”.
H, F, M (ilk baskı) ve B: “”وﻏﺮﱐ.
B: “”وﻗﻴﻞ.
B: “Bağy”.
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1
imtihan yaptık {ﺎﺳﺘَ ْﻐﻔَ َﺮ َرﺑ َّ ُﻪ
ْ َ }ﻓderhâl Rabbine istiğfar etti A mağfiretini
niyaz eyledi {}و َﺧﺮَّ َرﺍﻛِ ًﻌﺎ
َ ve rükû‘ ederek secdeye kapandı {ﺎب
َ ve
َ َ }وﺍَﻧ
ِ
tevbe ile Allah’a sığındı {ﻚ
َ  }ﻓَﻐَ َﻔ ْﺮﻧَﺎ ﻟ َُﻪ ٰذﻟBiz de onun için kendisine onu:
o zannını veya zannettiğini mağfiret buyurduk. A Demek mülkünün
şiddet ve kuvveti sûrdan aşılıp2 mihrâba girilivermesine mâni‘ olmadığı
gibi, öyle bir fitne manzarası görününce de evvâb olan Dâvûd derhâl
tevbe ve istiğfar ile Allah’a rücû‘da gecikmemiş ve hemen mağfiret-i
ilâhiyeye ermiştir. Zannettiği fitne vâki‘ olmamış3, mücerred bir ders-i
ibret olarak kapanmıştır. Bu kıssa münasebetiyle birçok lâflar edilmiş,
masallar söylenmiştir.4 Onun için Hazret-i Alî’nin “her kim Dâvûd
hadîsini kassasların rivayeti vechile tahdis ederse ona yüz altmış [4093]
değnek vururum” dediği naklediliyor.5 Bâhusus Cenâb-ı Hak buyuruyor
ki {}و ِﺍ َّن ﻟ َُﻪ ِﻋ ْﻨ َﺪﻧَﺎ ﻟ َُﺰ ْﻟ ٰﻔﻰ
َ ve şübhesiz ki ona huzûr-ı izzetimizde muhakkak
ٍ }و ُﺣ ْﺴ َﻦ َﻣﺎ
bir yakınlık {ٰب
َ ve bir meâb güzelliği, âkıbet varacağı güzel bir
merci‘, cennette güzel bir makam vardır. Onun için kendisine şöyle
ِ اﻻ َْر
hitab edildi: {ض
ْ او۫دُ اِﻧَّﺎ َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ َك َﺧ ۪ﻠﻴﻔَﺔ ً ﻓِﻲ
ُ َ }ﻳَﺎ دYa Dâvûd muhakkak ki Biz
seni arzda bir halîfe kıldık A yani kendi keyfine göre asâletle hükûmet
etmek üzere değil, Allah teâlâ’nın nâmına izâfetle O’nun ahkâmını icrâya
ِ َّ ﺎﺣﻜُ ْﻢ ﺑ َ ْﻴ َﻦ اﻟﻨ
me’mur ki Âdem’in hilkatinin hikmeti de bu idi. {ﺎس ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖ
ْ َ}ﻓ
İmdi insanlar arasında hak ile hükmet A zira hilâfetin mânası budur.
{}و َﻻ ﺗَﺘ َّ ِﺒ ِﻊ ا ْﻟﻬَ ٰﻮى
َ Ve hevâya tâbi‘ olma A nefsin arzusu arkasından gitme, keyfe
ِ َّ۪ﻚ َﻋ ْﻦ َﺳﺒ
göre hükmetme {ِاﻪﻠﻟ
َ  }ﻓَﻴُ ِﻀﻠki seni Allah’ın yolundan şaşırmasın
ّٰ ﻴﻞ
ِ
ِ ُّ۪ﻮن َﻋ ْﻦ َﺳﺒ
{ِاﻪﻠﻟ
ّٰ ﻴﻞ
َ ﻳﻦ ﻳ َ ِﻀﻠ
َ  }ا َّن اﻟ َّ ۪ﺬçünkü Allah yolundan sapanlar A Firavunlar
gibi hüküm kendilerinin zannederek Allah’ın ahkâmından başkasını
ِ ﻳﺪ ﺑ ِ َﻤﺎ ﻧَﺴﻮﺍ ﻳ َ ْﻮمَ ا ْﻟ ِﺤ َﺴ
tatbîke çalışanlar {ﺎب
ٌ اب َﺷ ۪ﺪ
ُ
ٌ  }ﻟ َُﻬ ْﻢ َﻋ َﺬhesap gününü
unuttukları için kendilerine çok şiddetli bir azab vardır.

1
2
3
4
5

B: “mağfiretine”.
H +“ansızın”.
B: “olmamışdır”.
B -“mücerred bir ders-i ibret olarak kapanmıştır. Bu kıssa münasebetiyle birçok lâflar edilmiş, masallar
söylenmiştir”.
Ömer en-Nesefî, et-Teysîr fi’t-tefsîr, thk. Mâhir Edîb Habbûş, İstanbul: Dâru’l-Lübâb, 1440/2019, XII,
486; Zemahşerî, el-Keşşâf, IV, 81. Krş. Zeccâc, Meâni’l-Kur’ân, IV, 328:
ِ ﺼﺎص ﺟﻠﺪﺗُﻪ ﻣﺌﺔ وﺳﺘﲔ؛ ﻷﻧﻪ ﺣ ﱡﺪ
اﻟﻔ ْﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ
 َﻣﻦ ﺣﺪﱠﺛﻜﻢ ﲝﺪﻳﺚ داود ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮوﻳﻪ اﻟ ُﻘ ﱠ:ﲰﻌﺖ ﻋﻠﻴﺎ رﺿﻲ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨﻪ ﻳﻘﻮل
ُ :ﻗﺎل ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ُﺟﺒﲑ واﺑﻦ اﳌﺴﻴﱢﺐ
.ُﺿ ﱢﻌ ُﻔﻪ
ﺄ
ﻓ
،اﻷﻧﺒﻴﺎء
َ
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Bunun üzerine şu üç âyet, iki kıssa arasında fâsıla âyetleri, yani
bir fasl-ı hitabdır. Bunlar da Dâvûd’a hitab olmak muhtemil ise de
 وﺍذﻛﺮ1 اﺻﺒﺮgibi hitâbât-ı Muhammediyeden olması daha doğrudur.

ِ
ﻳﻦ ﻛَﻔَ ُﺮوﺍ
ْ اﻟﺴﻤَٓﺎءَ َو
َ ِ ض َو َﻣﺎ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬﻤَﺎ ﺑَﺎﻃِ ًﻼ ۜ ٰذﻟ
َ ﻳﻦ ﻛَﻔَ ُﺮوﺍ ۚ ﻓَﻮَ ْ ٌﻞ ﻟﻠ َّ۪ﺬ
َ ﻚ ﻇ َُّﻦ اﻟ َّ ۪ﺬ
َ ﺍﻻ َْر
َّ َو َﻣﺎ َﺧﻠ َ ْﻘﻨَﺎ

ِ
ِ ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ َو َﻋ ِﻤﻠُﻮﺍ اﻟﺼﺎﻟ ِ َﺤ
ض اَ ْم
ْ ﻳﻦ ﻓِﻲ
َ ﺎت ﻛَﺎ ْﻟ ُﻤ ْﻔ ِﺴ ۪ﺪ
َ ﴾ اَ ْم ﻧ َ ْﺠﻌَ ُﻞ اﻟ َّ ۪ﺬ٢٧﴿ ِۜﻣ َﻦ اﻟﻨَّﺎر
َّ
ۘ ِ اﻻ َْر
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ﺎه اِﻟ َْﻴ
َﻚ ُﻣﺒَﺎرَ ٌك ﻟﻴَﺪَّﺑ َّ ُﺮ ٓوﺍ ٰاﻳَﺎﺗ ِ ۪ﻪ َوﻟﻴَﺘَ َﺬכَّﺮ
َ ﻧ َ ْﺠﻌَ ُﻞ ا ْﻟ ُﻤﺘ َّ ۪ﻘ
ُ َﺎب اَ ْﻧﺰَ ْﻟﻨ
ٌ َ﴾ ﻛﺘ٢٨﴿ ﻴﻦ ﻛَﺎ ْﻟ ُﻔ َّﺠﺎر
ِ َاﻻ َ ْﻟﺒ
﴾٢٩﴿ ﺎب
ْ اُو۬ﻟُﻮﺍ

[4094] Meâl-i Şerîfi
Hem o göğü ve yeri ve aralarındakileri Biz boşuna yaratmadık; o, o
küfredenlerin zannı. Onun için küfredenlere ateşten bir veyl var (27).
Yoksa iman edip de sâlih sâlih işler yapanları Biz o yerdeki müfsidler
gibi2 yapar mıyız? (28). Yoksa o korunan müttakīleri arsız çapkınlar
gibi yapar mıyız? Bir kitap ki bu sana3 indirdik, çok mübarek, âyetlerini
düşünsünler ve ibret alsın temiz özlüler (29).
ِ اِ َّن ۪ﻓﻲ َﺧ ْﻠ ِﻖ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
{ض
ْ اﻟﺴ َﻤٓﺎءَ َو
َ ﺍﻻ َْر
َ A Âl-i İmran’ın âhirinde ﺍت
َّ }و َﻣﺎ َﺧﻠ َ ْﻘﻨَﺎ
َّ
ِ }ﻛKur’an, yahut bu sûre {اﻟﺦ... }ﻟِﻴَﺪَّﺑَّﺮ ٓوﺍ
ِ ﺍﻻ َْر
ض
ﺘ
ْ [ َو3/190] âyetine bak. {ﺎب
َ
ُ
ٌ
tedebbür aklî, tezekkür naklî cihetlerde olmak gerektir.

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺎت
ۜ ٌ او۫د َ ُﺳﻠ َ ْﻴ ٰﻤ َﻦ ۜ ﻧ ِ ْﻌ َﻢ ا ْﻟﻌَ ْﺒ ُﺪ ۜ اِﻧ َّ ُﻪ ٓ اَ َّو
ُ َاﻟﺼﺎﻓﻨ
َ ِ﴾ ا ْذ ُﻋﺮ٣٠﴿ ﺍب
ُ َو َو َﻫ ْﺒﻨَﺎ ﻟ َﺪ
َّ ض َﻋﻠ َ ْﻴﻪ ﺑِﺎ ْﻟﻌَﺸ ّ ِﻲ
ِ َ َ﴾ ﻓَﻘ٣١﴿ۙ ا ْﻟ ِﺠﻴﺎد
ِ ِ ِ ْ ﺍر
﴾٣٢﴿ ﺎب
ُ ﺎل ا ۪ﻧّ ٓﻲ اَ ْﺣﺒَ ْﺒ
ُ َ
َ ﺐ ا ْﻟ َﺨ ْﻴﺮِ َﻋ ْﻦ ِذ ْﻛﺮِ َرﺑّ ۪ۚﻲ َﺣ ّٰﺘﻰ ﺗ َ َﻮ
َّ ﺖ ُﺣ
۠ ت ﺑﺎ ْﻟﺤ َﺠ
ِ َﺍﻻ َْﻋﻨ
ِ ﺎﻟﺴ
﴾ َوﻟ َ َﻘ ْﺪ ﻓَﺘَﻨَّﺎ ُﺳﻠ َ ْﻴ ٰﻤ َﻦ َوﺍ َ ْﻟ َﻘ ْﻴﻨَﺎ َﻋﻠٰﻰ ﻛُ ْﺮ ِﺳ ّ ِﻴ ۪ﻪ٣٣﴿ ﺎق
ْ ﻮق َو
ً وﻫﺎ َﻋﻠ َ َّﻲ ۜ ﻓَﻄ َِﻔ َﻖ َﻣ ْﺴ
َ ُُّرد
ُّ ِ ﺤﺎ ﺑ
ِ
ِ
۪ ِ
ِ ﺎل َر
ي
ً َﺟ َﺴ
ً ﺐ ۪ﻟﻲ ُﻣ ْﻠ
ۚ ﻜﺎ َﻻ ﻳ َ ْﻨﺒَ ۪ﻐﻲ ﻻ ََﺣ ٍﺪ ﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ۪ﺪ
َ َ ﺪا ﺛُﻢَّ اَﻧ
ْ ب ا ْﻏﻔ ْﺮ ﻟﻲ َو َﻫ
ّ َ َ﴾ ﻗ٣٤﴿ ﺎب
﴾٣٦﴿ ﺎب
۪ ﴾ ﻓﺴﺨﺮﻧﺎ ﻟ َﻪ٣٥﴿ ﺎب
َ َّ اِﻧ
ُ اﻟﺮ َﺢ ﺗ َ ْﺠﺮ۪ي ﺑِﺎ َْﻣﺮِ ۪ه ُر َﺧٓﺎءً َﺣ ْﻴ
َ ﻚ اَ ْﻧ
َۙ ﺻ
َ َﺚ ا
ُ َّﺖ ا ْﻟ َﻮﻫ
ّ ُ َ ْ َّ َ َ
1
2
3

H, F, M ve B: “”واﺻﱪ.
B -“gibi”.
M ve B -“bu sana”.
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ِ ﴾ وﺍٰ َﺧ ۪ﺮ ﻦ ﻣ َﻘﺮَّ ۪ﻧ٣٧﴿ ﺍص
ِ اﻻ َﺻ َﻔ
ٍ
ﺎؤ۬ﻧَﺎ
ُ ٓ َ ﴾ ٰﻫ َﺬا َﻋﻄ٣٨﴿ ﺎد
َ
َ
َ َوﺍﻟ َّﺸﻴَﺎ ۪ﻃ
ُ َ
ْ ْ ﻴﻦ ﻓﻲ
ۙ ٍ َّﻴﻦ ُﻛ َّﻞ ﺑَﻨَّٓﺎء َوﻏَﻮ
ِ
ِ
ٍ ﻚ ﺑِﻐَ ْﻴﺮِ ِﺣ َﺴ
﴾٤٠﴿ ٰب
ْ ﺎﻣ ُﻨ ْﻦ اَ ْو اَ ْﻣ ِﺴ
ْ َﻓ
۟ ٍ ﴾ َوﺍ َّن ﻟ َُﻪ ﻋ ْﻨ َﺪﻧَﺎ ﻟ َُﺰ ْﻟ ٰﻔﻰ َو ُﺣ ْﺴ َﻦ َﻣﺎ٣٩﴿ ﺎب
[4095] Meâl-i Şerîfi
Bir de Dâvûd’a Süleyman’ı bahşettik; ne güzel kul, o cidden bir evvâb
(30). Arzolundukta1 kendisine akşam üstü sâfinât hâlinde hâlis atlar
(31). “Ben” dedi, “o hayır sevgisini Rabbimin zikrinden sevdim”, nihâyet
hicâba gizlendi (32). “Geri getirin onları bana”, tuttu bacaklarını,
boyunlarını silmeye başladı (33). Celâlim hakkı için Süleyman’a bir
fitne de verdik ve tahtının üstüne bir cesed bıraktık, sonra tevbe ile
rücûʿ etti (34). “Ya Rab! Bana mağfiret buyur ve bana öyle bir mülk
bağışla ki ardımdan kimseye yaraşmasın, şüphesiz Sensin bütün
dilekleri veren Vehhâb, Sen!” dedi (35). Bunun üzerine ona rüzgârı
[4096] musahhar ettik, emriyle istediği yere yumuşacık cereyan ederdi
(36). Şeytanları da: bütün bennâ’ ve gavvâs (37). Ve daha diğerlerini
bendlerde çatılı çatılı (38). “Bu işte” dedik, “Bizim atâmız; artık diler
kerem et, diler imsak hesâbı yok” (39). Ve şüphesiz ki ona huzûr-ı
izzetimizde bir yakınlık ve bir âkıbet güzelliği var (40).
ِ
ِ
{ِض َﻋﻠ َ ْﻴﻪِ ﺑِﺎ ْﻟﻌَ ِﺸﻲ
ُ َ}اﻟﺼﺎﻓﻨ
َ ِ }ا ْذ ُﻋﺮA “Aşiyy” öğleden sonra akşama kadar. {ﺎت
َّ
ّ
A Atın üç ayağını basıp birinin tırnağını dikerek duruşuna “sufûn”
denilir ki en güzel bir duruştur. Ekseriya hâlis Arap atlarında olurmuş.
Öyle duran ata “sâfin”, cem‘inde “sâfinât” denilir. {ُ“ }ا ْﻟ ِﺠﻴَﺎدCevâd”ın
veya “cevd”in cem‘idir. Koşuda serî‘ olan öğdül at. Demek ki “sâfinât”
duruştaki güzelliği, “ciyâd” da gidişteki güzelliği ifade ediyor. Şu hâlde
arzda hem duruş2 gösterilmiş hem koşuş3. {ﺎل
َ  }ﻓَ َﻘOnun üzerine dedi ki
ِ
{ﺐ ا ْﻟ َﺨ ْﻴﺮِ َﻋ ْﻦ ِذ ْﻛﺮِ رَﺑّ۪ﻲ
ُ  }ا ۪ﻧّ ٓﻲ اَ ْﺣﺒَ ْﺒA müfessirînin çoğu buna şu mânayı
َّ ﺖ ُﺣ
vermişlerdir: Ben hayr yani mal ve at sevmek için Rabbimin zikrinden
1
2
3

H ve F: “O vakit ki arzolundu da”.
H ve F: “duruşu”.
H ve F: “koşu”.
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ِ  ﺑِﺎ ْﻟ ِﺤ َﺠ1ت
kaldım {ﺎب
ْ ﺍر
َ }ﺣ ّٰﺘﻰ ﺗ َ َﻮ
َ nihâyet Güneş hicâba gizlendi A yani gurûb
etti, ikindi namazı geçti diye bu suretle teessüf etti ve bundan dolayı
“getirin onları bana” deyip hepsini Allah için kurban etti diyorlar. Bu
ِ  ﺑِﺎ ْﻟ ِﺤ َﺠ2ت
surette ﺎب
ْ َ َﺣ ّٰﺘﻰ ﺗَﻮَﺍرmekūl-i kavilde dâhil olarak zamir “Şems”e
gönderilmiş oluyor. Lâkin diğer birtakım müfessirîn ile beraber biz
bunu şöyle anlıyoruz: “Ben o hayır sevmeyi, at sevmeyi Rabbimin
zikrinden dolayı sevdim” dedi, yani namazını veya virdini geçirmedi,
ِ  ﺑِﺎ ْﻟ ِﺤ َﺠ3ت
bilakis böyle diyerek atları bırakıp zikrini edâya gitti. ﺎب
ْ ََﺣ ّٰﺘﻰ ﺗَﻮَﺍر
Tâ ki o atlar hicâba gizlendi A ahırlara çekildi, yahut koşuda gözden
nihan oldu, o vakit namazını bitirdi {وﻫﺎ َﻋﻠ َ َّﻲ
َ ُّ}رد
ُ “geri getirin onları bana”
ِ َﺍﻻ َْﻋﻨ
ِ ﺎﻟﺴ
dedi. {ﺎق
ْ ﻮق َو
ً  }ﻓَﻄ َِﻔ َﻖ َﻣ ْﺴArtık paçalarını, [4097] boyunlarını
ُّ ِ ﺤﺎ ﺑ
silmeye başladı A okşadı, tımarlarına itina etti. Evvelkiler buna kılıç ile
silmek mânası vermişler ve namazı geçirtmeye4 sebep oldular diye Allah
yolunda kurban edildiklerini söylemişlerdir ki ikisi de Süleyman’ın
evvâb olduğunu anlatan birer misâldirler. Eğer bu kurban ediş harbe
sevkedilerek öldürülmüş olmaları ise güzel bir mânadır.
{ﺪا
ً }وﻟ َ َﻘ ْﺪ ﻓَﺘَﻨَّﺎ ُﺳﻠ َ ْﻴ ٰﻤ َﻦ َوﺍ َ ْﻟ َﻘ ْﻴﻨَﺎ َﻋﻠٰﻰ ُﻛ ْﺮ ِﺳ ّ ِﻴ ۪ﻪ َﺟ َﺴ
َ Celâlim hakkı için Süleyman’ı
bir de fitneye düşürdük ve tahtının üzerine bir cesed bıraktık. A Bu
fitne hakkında da birtakım garîbeler söylenmiştir. Sûre-i Bakara’da işaret
olunduğu üzere anlaşılıyor ki Süleyman aleyhisselâm Beytülmakdis’i
yaptırdığı sırada celbettiği sanatkârlar içinde hiyel-i sanâyi‘a vâkıf
birtakım şeytanların kurdukları bir ihtilâl yüzünden bir müddet
nüfûzunu zâyi‘ etmiş yahut tahtından cüdâ olmuş, bu suretle tahtında
ya kendisi kuvvetsiz bir cesed hâlinde hükümsüz kalmış, yahut tahtı da
işgal olunup ona kırk gün kadar heykel gibi birisi oturtulmuş idi. Mason
tarihlerinde mason cemiyetlerinin Süleyman aleyhisselâm aleyhine olan
bu ihtilâl hareketlerini esas ittihaz ettikleri ve reisinin hatırasına hürmet
eyledikleri söylenir.
1
2
3
4

B: “”ﺗﻮارد.
B: “”ﺗﻮارد.
B: “”ﺗﻮارد.
B: “geçirmeye”.
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Bu fitne oldu {ﺎب
َ َ  }ﺛُﻢَّ اَﻧsonra Süleyman rücû‘ etti A tevbe ile Allah’a
۪ ِ
ِ ﺎل َر
sığınıp tekrar tahtına döndü: şöyle ki {ب
ّ َ َ }ﻗyâ Rab dedi { }ا ْﻏﻔ ْﺮ ﻟﻲbana
mağfiret buyur A her ne kusur, hata sâdır oldu ise afv u kereminle ört
ِ
َ benden
{ﻜﺎ
ً ﺐ ۪ﻟﻲ ُﻣ ْﻠ
َ ve bana öyle bir mülk bağışla ki {}ﻻ ﻳ َ ْﻨﺒَ ۪ﻐﻲ ِﻻ ََﺣ ٍﺪ ﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ۪ﺪي
ْ َ}وﻫ
başka kimseye gerekmesin A yani benim hâlime münâsib, bana mahsus
bir mucize olsun, yahut bu kere olduğu gibi kimse onu benden selb ü
nez‘ edemesin. [4098] Yukarılarda da geçtiği üzere Râzî tefsirinin bir
yerinde buna şöyle de mâna vermiştir: Yani bana öyle şanlı bir mülk ver
ki ben ona nâil olup öldükten sonra “dünya mülkünün vefâsı olsa idi
Süleyman’a olurdu” denilsin de kimsenin dünya mülküne hırs u rağbeti
yaraşık almasın.1 Bu da güzel bir mazmundur. Fakat biz öyle anlıyoruz ki
Süleyman aleyhisselâm’ın asıl maksadı fâni olan dünya mülkü değil, âhiret
ِ
mülkünü istemektir. Zira ﺎن ﻳُ ۪ﺮ ُﺪ
َ ﺎن ﻳُ ۪ﺮ ُﺪ َﺣ ْﺮ
َ َث ْاﻻ ِٰﺧ َﺮ ﻧَﺰِ ْد ﻟ َُﻪ ۪ﻓﻲ َﺣ ْﺮﺛ ِ ۪ﻪۚ َو َﻣ ْﻦ ﻛ
َ ََﻣ ْﻦ ﻛ
ِ
2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ ث اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ ﻧُ ْﺆﺗ ۪ﻪ ﻣ ْﻨﻬَﺎ َو َﻣﺎ ﻟ َُﻪ ﻓﻲ ْاﻻٰﺧ َﺮ ﻣ ْﻦ ﻧ َ ۪ﺼ
[eş-Şûrâ 42/20] . Ve ondan
ﻴﺐ
َ ’ﺣ ْﺮdir
َ
dolayıdır ki kendisine ziyadesi verilmiştir. Nitekim şöyle buyuruluyor:
{اﻟﺮ َﺢ
۪  }ﻓﺴﺨﺮﻧﺎ ﻟ َﻪBiz de onun üzerine kendisine3 rüzgârı musahhar kıldık
ّ ُ َ ْ َّ َ َ
A bunda4 dünya mülkünün bir5 rüzgâr gibi gelip geçici olduğuna da
bir telmih vardır. O rüzgâr ona öyle musahhar, öyle münkād oldu ki
bir me’mur gibi {ﺎب
ُ  }ﺗ َ ْﺠﺮ۪ي ﺑِﺎ َْﻣﺮِ ۪ه ُر َﺧٓﺎءً َﺣ ْﻴonun emriyle serfürû ederek
َ ﺻ
َ َﺚ ا
istediği yere akardı. {}وﺍﻟ َّﺸﻴَﺎ ۪ﻃﻴﻦ
َ Şeytanları da A fitnenin menşe’i olan
şeytanları da musahhar kıldık. Burada bu şeytanların hem birtakım sanat
dehâlarına dahi şümûlünü ve hem üç mertebe üzere teşekküllerini anlatan
şöyle bir bedel ile îzah edilmesi ne kadar şâyân-ı dikkattir: { } ُﻛ َّﻞ ﺑَﻨَّٓﺎ ٍءHer
1

2
3
4
5

Bk. Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XVI, 7:
 ﰒ ﻳﻌﺮف أن ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻮل ﻫﺬا اﳌﻠﻚ،»ﻫﺐ ﱄ ﻣﻠﻜﺎ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪي« ﻳﻌﲏ أن ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮل ﻫﺬا اﳌﻠﻚ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻠﻨﻔﺲ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺪﻧﻴﺎ
. ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻳﻌﺮض اﻟﻘﻠﺐ ﻋﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻻ ﻳﻘﻴﻢ ﳍﺎ وزﻧﺎ،اﻟﺬي ﻫﻮ أﻋﻈﻢ اﳌﻤﺎﻟﻚ ﻻ ﺣﺎﺻﻞ ﻟﻠﺪﻧﻴﺎ وﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﰲ ﻟﺬا ﺎ وﺷﻬﻮا ﺎ
Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXVI, 395:
 ﻓﻘﺎل ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻳﺎ رب اﻟﻌﺰة أﻋﻄﲏ، أن ﻣﻦ ﱂ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻠﺘﻔﺖ اﻟﻘﻠﺐ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻈﻦ أن ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻌﺎدات ﻋﻈﻴﻤﺔ وﺧﲑات ﻧﺎﻓﻌﺔ:اﻟﻮﺟﻪ اﳋﺎﻣﺲ
 وأﺷﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﺳﺎﻛﻦ، ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻠﻌﻘﻞ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﺋﺪة وﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻌﺮض اﻟﻘﻠﺐ ﻋﻨﻬﺎ وﻻ ﻳﻠﺘﻔﺖ إﻟﻴﻬﺎ،أﻋﻈﻢ اﳌﻤﺎﻟﻚ ﺣﱴ ﻳﻘﻒ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﻛﻤﺎل ﺣﺎﳍﺎ
.اﻟﻨﻔﺲ ﻏﲑ ﻣﺸﻐﻮل اﻟﻘﻠﺐ ﺑﻌﻼﺋﻖ اﻟﺪﻧﻴﺎ
“Her kim âhiret ekimi isterse ona ekinini artırırız, her kim de dünya ekimi isterse ona da ondan veririz
amma âhirette ona hiç nasip yoktur.”
B -“kendisine”.
B: “bundan”.
M: “dir”.
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bir bennâ’ A her türlü yapıcı, binâ yapmak sanatı olanların1 her türlüsü,
her türlü binâ yapanlar ve yapıcıların her türlüsü: mimarı, ustası, kalfası.
Corci Zeydan, Târîhu’l-mâsûniyyeti’l-âm ve’l-bennâîne’l-ahrâr nâmındaki
masonluk tarih-i umûmîsinde “bennâ” kelimesini “mason”, “francٍ َّ}وﻏَﻮ
maçon”2 kelimesini de “bennâ’-i hür” diye terceme etmiştir.3 {ﺍص
َ Ve
gavvâs A dalgıç, denizlerin diplerine dalmakta mâhir olanları {}و ٰﺍ َﺧ ۪ﺮ َﻦ
َ
ve daha diğerlerini A ki mertebe-i hafâda bulunan bunlar diğer [4099]
sanatkârlara şâmil olmakla beraber ins şeytanlarından cin şeytanlarına
kadar varmaktadır. Onun için bunlar şu kayıt ile kayıtlanmışlardır: ﻴﻦ
َ }ﻣ َﻘﺮَّ ۪ﻧ
ُ
ِ  ﻓِﻲ ْاﻻ َﺻ َﻔBukağılarda, zincirlerde çatılı olarak teshir edilmişlerdir.
{ﺎد
ْ

“Asfâd” “safed”in cem‘idir ki bukağı, bend demektir. Bir de bahşiş
mânasına gelir. Çünkü bahşiş dahi alanı verene bağlayan bir benddir.
ِ
Lâkin burada ﺻ َﻔ ِﺎد
ْ  ﻓِﻲyani asfâd ile çatılmış değil, asfâdda
ْ َ ﺑِ ْﺎﻻdeğil اﻻ َْﺻﻔَﺎد
birbirlerine çatılmış denilmekle bukağı mânasına olduğu anlaşılmaktadır.
Demek ki şerr ü fesadlarına meydan verilmeyecek bir surette sıkı bir
kayd-ı inzibat altına alınmışlardır. {}ﻫ َﺬا
ٰ Bu A yani teshir ettik de dedik
ki sana verilen bu saltanat, bu teshir {}ﻋﻄَٓﺎ ُؤ۬ﻧَﺎ
َ bizim atâmız A bahşişimiz,
vergimizdir. {ﺎﻣ ُﻨ ْﻦ
ْ َ }ﻓArtık diler mennet A dilediğine kerem et, in‘âm,
ِ
ihsan eyle {ﻚ
ْ  }اَ ْو اَ ْﻣﺴdiler tut A dilediğinden de men‘ et yâ Süleyman
ٍ  }ﺑِﻐَ ْﻴﺮِ ِﺣ َﺴhesab yok A zira tasarruf sana müfevvaz, yahut hesapsız çok
{ﺎب
ٍ }و ِﺍ َّن ﻟ َﻪُ ِﻋ ْﻨ َﺪﻧَﺎ ﻟ َُﺰ ْﻟ ٰﻔﻰ َو ُﺣ ْﺴ َﻦ َﻣﺎ
bir atâ, dünyada böyle olmakla beraber {ٰب
َ şu da
muhakkak ki ona huzûr-ı izzetimizde şüphesiz bir yakınlık ve bir hüsn-i
meâb: cennette güzel bir merci‘ ve makam vardır.
Bir de:

ٍ َﺎن ﺑ ِ ُﻨ ْﺼ
ﺾ
ٰ َ ﻮب اِ ْذ ﻧ
ۢ َ َُّوﺍ ْذכ ُْﺮ َﻋ ْﺒ َﺪﻧ َ ٓﺎ اَﻳ
ُ ﺎدى َرﺑ َّ ُﻪ ٓ اَ ۪ﻧّﻲ َﻣ َّﺴ ِﻨ َﻲ اﻟ َّﺸ ْﻴﻄ
ْ ُ﴾ اُ ْرﻛ٤١﴿ اب
ۜ ٍ ﺐ َو َﻋ َﺬ
ِ
﴾ َو َو َﻫ ْﺒﻨَﺎ ﻟ َُﻪ ٓ اَ ْﻫﻠ َ ُﻪ َو ِﻣ ْﺜﻠ َ ُﻬ ْﻢ َﻣﻌَ ُﻬ ْﻢ َر ْﺣ َﻤﺔ ً ِﻣﻨَّﺎ َو ِذ ْﻛ ٰﺮى٤٢﴿ ﺍب
ۚ َ ِﺑِﺮِ ْﺟﻠ
ٌ ﻚ ٰﻫ َﺬا ُﻣ ْﻐﺘَ َﺴ ٌﻞ ﺑَﺎردٌ َو َﺷ َﺮ
1
2
3

M: “onların”.
M: “(Fran mason)”.
Corci Zeydan, Târîhu’l-mâsoniyyeti’l-âm, Kahire: Müessesetü Hindâvî, 2012, s. 29, 41, 45, 49, 50.
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ِ ۜ ْ َ﴾ و ُﺧ ْﺬ ﺑِﻴ ِﺪ َك ِﺿﻐﺜﺎ ﻓَﺎﺿﺮِب ﺑ ِ ۪ﻪ و َﻻ ﺗَﺤﻨ٤٣﴿ ﺎب
ِ َاﻻ َ ْﻟﺒ
ﺮﺍۜ ﻧ ِ ْﻌ َﻢ
ْ ِﻻُو۬ﻟِﻲ
ً ِ ﺻﺎﺑ
َ
َ
َ
ْ
ُ َ ﺚ اﻧَّﺎ َو َﺟ ْﺪﻧ
َ ﺎه
ْ ْ ً ْ
ِ
﴾٤٤﴿ ﺍب
ٌ ا ْﻟﻌَ ْﺒ ُﺪ ۜ اﻧ َّ ُﻪ ٓ اَ َّو

Meâl-i Şerîfi
Kulumuz Eyyûb’u da an, o vakti1 ki Rabbine şöyle nidâ etmişti: “Bak
bana: meşakkat ve elem ile bana şeytan dokundu” (41). “Depren
ayağınla, işte serin bir yıkanacak ve içecek” dedik2 (42) ve ona bütün
ehlini ve beraberlerinde daha bir mislini bahşettik tarafımızdan bir
rahmet olarak, hem de bir ders-i ibret, temiz akıllılar için3 (43). “Bir de
al bir demet, elinle de vur onunla4 hânis olma”; hakikat Biz onu sabırlı
bulduk, ne güzel kul, hakikaten o bir evvâbdır (44).
ِ
{ﻮب
َ ُّ }اَﻳEyyûb A aleyhisselâm İbn İys b. İshak aleyhisselâm {ُ}ا ْذ ﻧَﺎ ٰدى رَﺑَّﻪ
hani Rabbine nidâ ettiği, “yâ Rab” diye çağırdığı vakti an: Şöyle ki {}اَ ۪ﻧّﻲ
ٍ ﺐ َو َﻋ َﺬ
ٍ َﺎن ﺑ ِ ُﻨ ْﺼ
ben, hâlim şu {اب
ُ }ﻣ َّﺴ ِﻨ َﻲ اﻟ َّﺸ ْﻴﻄ
َ zahmet ve acı ile şeytan bana
dokundu A vesveseye yol buldu.
“Nusb” meşakkat, bedende zahmet, azabda elem, mal5 ve evlâd
acısıyla tefsir edilmiştir. {ﻚ
َ ِﺾ ﺑِﺮِ ْﺟﻠ
ْ  } ُا ْر ُﻛdepren ayağınla.

[4101] “Rekz” ()رﻛﺾ,
üzengi tepmek, kanat çırpmak kabîlinden olan
ْ
harekettir. Ne kadar dikkate şâyân bir noktadır ki Cenâb-ı Rabbü’lâlemîn, Eyyûb’un duasına cevap olan halâs mucizesini verirken bile evvelâ
ona böyle bir hareket emretmiştir ki bu emir, tıpkı Meryem kıssasındaki
ِ
ِ ِ
ِ
[ ُﻫ ّﺰ۪ي19/25] emrine benzer ve ـﺢ ﻳ َ ْﺮﻓَ ُﻌ ُﻪ
ُ اﻟﺼﺎﻟ
َّ ﺐ َوﺍ ْﻟﻌَ َﻤ ُﻞ
ُ [ اﻟ َْﻴﻪ ﻳ َ ْﺼﻌَ ُﺪ ا ْﻟﻜَﻠ ُﻢ اﻟﻄ ّ َِّﻴFâtır
35/10] mazmûnunu da ihtar eder. Burada bu emir Hazret-i Eyyûb’a
söylendiği gibi hikâye olunarak  ﻗـُْﻠﻨَﺎhazf edilmiştir. Bu suretle âyet, arada
Resûl-i Ekrem’e hitab eden bir cümle-i mu‘teriza imiş gibi bir telmih
1
2
3
4
5

M ve B: “vakıt”.
H ve F: “Depren ayağınla, işte bir yıkanacak, serin ve içecek”.
H ve F: “ve ona bütün ehlini ve beraberlerinde daha bir mislini bahşettik bir rahmet olarak bizden ve
bir ders-i ibret, temiz akıllılar için”.
B: “onlara”.
B -“mal”.

733

734

SÂD SÛRESİ - Hak Dini Kur’an Dili

de yapılmıştır. Ayak vurmak, ayakla deprenmek, üzengilemek, olduğu
yerde tepinmeye, çabalamaya veya sefer veya hicret veya gazâ eylemeye,
yani mücahedenin mümkin olabilen her kısmına sâdık olabileceğine
göre bu telmih, kıssanın1 hisse noktalarından birini teşkil eder. َو ُﺧ ْﺬ ﺑِﻴَ ِﺪ َك
de böyledir. İbn Cerîr Taberî tefsirinde Hazret-i Eyyûb’un deprendiği bu
arzın Câbiye olduğu naklediliyor.2 {}ﻫ َﺬا
ٰ İşte A yani deprenince bir kaynak
zuhur etti, işte dedik sana {}ﻣ ْﻐﺘَ َﺴ ٌﻞ
َ ve
ُ bir yıkanacak {ٌ }ﺑَﺎرِدsepserin {ﺍب
ٌ َ}و َﺷﺮ
içecek A yıkan ve iç, için dışın iyileşsin, yorgunluğun dinlensin, yüreğin
soğusun. Bazılarına göre3 “bârid” “muğtesel”in sıfatı değil, ikinci bir
haber mevki‘inde ve şarâb-ı bârid mânasındadır. Bunlar biri sıcak, biri
soğuk iki menba‘ zuhur etmiş, sıcağıyla yıkanmış, soğuğunu içmiş
olduğunu söylemişlerdir.4 Fakat âyetin zâhiri evvelkidir.
{5ﺜﺎ
ْ َ }ﻓda vur onunla
ً }و ُﺧ ْﺬ ﺑِﻴَ ِﺪ َك ِﺿ ْﻐ
َ Ve elinle bir demet tut {ب ﺑ ِ ۪ﻪ
ْ ِﺎﺿﺮ
{ﺚ
ْ َ}و َﻻ ﺗ َ ْﺤﻨ
َ ve hânis olma, yemininde durmamazlık etme.

“Dığs” demet, deste. Deniliyor ki bir hâdise dolayısıyla zevcesine yüz
değnek vurmaya yemin etmiş idi. Bu [4102] suretle bir demet yaparak
vurmakla yeminin yerine geleceği kendisine ruhsat olarak gösterilmiş ve
hudûd ve eymânda bu, “Eyyûb ruhsatı” nâmıyla bâkī kalmıştır.6 Âyette
ne demeti olduğu tasrih edilmediği için daha geniş vücûha muhtemildir.
Bizim kanaatimizce bu emir yalnız o ruhsatı göstermekle kalmıyor, eli
altında bir cemaat teşkîli lüzûmunu da nâtık bulunuyor. Nitekim şu
tezkirde o cihet daha sarihtir.

1
2
3
4
5
6

H, F, M ve B: “kıssasının”.
Taberî, Câmiu’l-beyân (Türkî), XX, 107; Mâverdî, en-Nüket ve’l-uyûn, V, 102:
. اﳉﺎﺑﻴﺔ: إن اﻷرض اﻟﱵ أﻣﺮ أﻳﻮب أن ﻳﺮﻛﻀﻬﺎ ﺑﺮﺟﻠﻪ:وﻗﻴﻞ
B -“bu”.
Sa lebî, el-Keşf ve’l-beyân, XXII, 560:
.«اب
َ
ٌ  وﻇﻬﺮت ﻋﲔ ﻣﺎء ﺣﺎ ٍر ﻓﺎﻏﺘﺴﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﰒ ﻧﺒﻌﺖ ﻟﻪ ﻋﲔ أﺧﺮى ﺑﺎردة ﻓﻘﺎل ﻫﺬا »ﺑَﺎ ِرٌد َو َﺷَﺮ، ارﻛﺾ ﻓﺮﻛﺾ:»ﻫ َﺬا ُﻣ ْﻐﺘَ َﺴ ٌﻞ« ﻓﻴﻪ إﺿﻤﺎر ﻣﻌﻨﺎﻩ
B -“”ﺿﻐﺜﺎ.
Beyzâvî, Envârü’t-Tenzîl, V, 31. Krş. Zemahşerî, el-Keşşâf, IV, 98; Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb,
XXVI, 399:
ِ
ﺚ« روي أن زوﺟﺘﻪ ﻟﻴﺎ ﺑﻨﺖ ﻳﻌﻘﻮب وﻗﻴﻞ رﲪﺔ
ْ َب ﺑِِﻪ َوﻻ َْﲢﻨ
ْ َ »ﻓ.»و ُﺧ ْﺬ ﺑِﻴَﺪ َك ِﺿ ْﻐﺜﺎً« ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ارﻛﺾ واﻟﻀﻐﺚ اﳊﺰﻣﺔ اﻟﺼﻐﲑة ﻣﻦ اﳊﺸﻴﺶ وﳓﻮﻩ
ْ ﺎﺿ ِﺮ
َ
. ﻓﺤﻠﻞ اﷲ ﳝﻴﻨﻪ ﺑﺬﻟﻚ وﻫﻲ رﺧﺼﺔ ﺑﺎﻗﻴﺔ ﰲ اﳊﺪود،ﺑﻨﺖ اﻓﺮاﺛﻴﻢ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ذﻫﺒﺖ ﳊﺎﺟﺔ ﻓﺄﺑﻄﺄت ﻓﺤﻠﻒ إن ﺑﺮىء ﺿﺮ ﺎ ﻣﺎﺋﺔ ﺿﺮﺑﺔ
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ِ
ِ
ﺎﻫ ْﻢ
ْ اﻻ َْﻳ ۪ﺪي َو
ْ ﻮب ُاو۬ﻟِﻲ
َ َوﺍ ْذכ ُْﺮ ِﻋﺒَﺎدَﻧ َ ٓﺎ اِ ْﺑ ٰﺮ ۪ﻫ
ُ َ﴾ اﻧَّٓﺎ اَ ْﺧﻠ َ ْﺼﻨ٤٥﴿ ِﺍﻻ َْﺑ َﺼﺎر
َ ﻴﻢ َوﺍ ْﺳ ٰﺤ َﻖ َو َ ْﻌ ُﻘ
﴾ َوﺍ ْذכ ُْﺮ٤٧﴿ ِاﻻ َ ْﺧﻴَﺎر
ْ ﴾ َو ِﺍﻧ َّ ُﻬ ْﻢ ِﻋ ْﻨ َﺪﻧَﺎ ﻟ َِﻤ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺼﻄَﻔَ ْﻴ َﻦ٤٦﴿ ِۚﺑ ِ َﺨﺎﻟ ِ َﺼﺔٍ ِذ ْﻛ َﺮى اﻟﺪَّار
ِ اِﺳ ٰﻤ ۪ﻌﻴ َﻞ َوﺍ ْﻟﻴَﺴﻊَ َوذَا ا ْﻟ
﴾٤٨﴿ ِۜاﻻ َ ْﺧﻴَﺎر
ْ ـﻜ ْﻔ ِ ۜﻞ َو ُﻛ ٌّﻞ ِﻣ َﻦ
َ
ْ
Meâl-i Şerîfi
Kullarımız İbrâhim’i, İshak’ı, Yaʿkūb’u da an, eller ve gözler sâhipleri
idiler (45). Çünkü Biz onları temiz bir hâssa, hâlis yurt düşüncesiyle
halîslerimizden kılmışızdır (46). Ve çünkü onlar muhakkak1 nezdimizde
seçilmiş ahyârdan2 (47). İsmâil’i de, Elyesaʿı da, Zülkifl’i de an, hepsi
de o ahyârdan3 (48).
{ِاﻻ َْﻳ ۪ﺪي َو ْﺍﻻ َْﺑ َﺼﺎر
ْ  }اُو۬ﻟِﻲA Amelde ve ilimde kuvvetleri: icrâ ve istihbar
ِ
âletleri vardı {ﺎﻫ ْﻢ
ُ َ }اﻧَّٓﺎ اَ ْﺧﻠ َ ْﺼﻨÇünkü Biz onları hâlislerimizden, ihlâsa
erdirilmiş havâssımızdan kılmıştık. {ٍ }ﺑ ِ َﺨﺎﻟ ِ َﺼﺔBir hâlisa ile A yani hâlis bir
ِ Yurt düşüncesi A
hâssa, lekesiz bir [4103] haslet ile ki şudur: {ِ}ذ ْﻛ َﺮى اﻟﺪَّار
şüphe yok ki düşünmek, âkıbeti düşünmektir. { }ا ْﻟ ُﻤ ْﺼﻄَﻔَ ْﻴ َﻦA Aslı ’اﻟْﻤﺼﻄﻔﻴﻴﻦdir.
Yani mustafâlardan, güzidelerden, süzülüp seçilmişlerden. {ِ}اﻻ َ ْﺧﻴَﺎر
ْ Ahyâr,
en hayırlılar A ömürlerini zevk ü safa ile geçirmişler değil, Allah indinde
ِ ﱠﺎس َﻣ ْﻦ ﻳـَﻨـَْﻔ ُﻊ اﻟﻨ
ِ  َﺧﻴـُْﺮ اﻟﻨmüeddâsınca insanların
en hayırlı olarak seçilmişlerden 4ﱠﺎس
en5 hayırlısı insanlara menfaati olanlardır. İnsanların hakiki menfaati de
sonunda şer olmayan uhrevî menfaatlerdir.

ِ }وﺍ ْذכُﺮ اِﺳ ٰﻤ ۪ﻌﻴ َﻞ َوﺍ ْﻟﻴَﺴﻊَ َوذَا ا ْﻟ
{ـﻜ ْﻔ ِﻞ
َ İsmâil’i, Elyesa‘ı ve Zülkifl’i de an.
َ
ْ ْ
A İsmâil’i, babası İbrâhim ile biraderi İshak’tan ayrı olarak zikir, şânına
bilhassa itina içindir. Elyesa‘ b. Uhtûb b. Acuz aleyhisselâm İlyas
aleyhisselâm’ın Benî İsrâil üzerine halîfesi olup sonra nübüvvet verilmiş.
Zülkifl, Eyyûb aleyhisselâm’ın oğlu Bişr6 olup Şam’da tevhide davet

1
2
3
4
5
6

H ve F -“muhakkak”.
H ve F: “ahyârdandırlar”; B: “ahyârdır”.
H ve F: “hepsi o ahyârdandırlar”.
Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî, el-Kesb, s. 48; Semerkandî, Bahru’l-ulûm, I, 238.
H -“en”.
H, F, M ve B: “Şeref ”.
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eylediği zikrolunuyor.1 {ِاﻻ َ ْﺧﻴَﺎر
ْ }وﻛُ ٌّﻞ ِﻣ َﻦ
َ Hep bunlar da ahyârdan A Allah
için hayr u fazilet neşredenlerden.

ِ ِ
ِ َّ ﴾ َﺟﻨ٤٩﴿ ٰب
﴾٥٠﴿ ﺍب
ْ ﺎت َﻋ ْﺪ ٍن ُﻣ َﻔﺘ َّ َﺤﺔ ً ﻟ َُﻬ ُﻢ
ۚ ُ اﻻ َْﺑ َﻮ
َ ٰﻫ َﺬا ِذ ْﻛ ٌﺮ ۜ َوﺍ َّن ﻟ ْﻠ ُﻤﺘ َّ ۪ﻘ
ۙ ٍ ﻴﻦ ﻟ َُﺤ ْﺴ َﻦ َﻣﺎ
ِ َ﴾ َو ِﻋ ْﻨ َﺪﻫ ْﻢ ﻗ٥١﴿ ﺍب
ٍ َﻮن ۪ﻓﻴﻬَﺎ ﺑِﻔَﺎﻛِﻬَﺔٍ ﻛَ ۪ﺜﻴﺮَ ٍ َو َﺷﺮ
ﺍت اﻟﻄ َّْﺮ ِف
َ ﻴﻦ ۪ﻓﻴﻬَﺎ ﻳ َ ْﺪ ُﻋ
ُ َﺎﺻﺮ
َ ُﻣﺘ َّ ِﻜ ۪ٔـ
ُ
ِ ون ﻟِﻴَ ْﻮ ِم ا ْﻟ ِﺤ َﺴ
﴾٥٤﴿ ۚ ﴾ اِ َّن ٰﻫ َﺬا ﻟَﺮِ ْز ُﻗﻨَﺎ َﻣﺎ ﻟ َُﻪ ِﻣ ْﻦ ﻧ َ َﻔﺎ ٍد٥٣﴿ ﺎب
َ ﻮﻋ ُﺪ
َ ُ﴾ ٰﻫ َﺬا َﻣﺎ ﺗ٥٢﴿ ﺍب
ٌ اَ ْﺗ َﺮ
[4104] Meâl-i Şerîfi
İşte bu bir zikirdir, ve şüphesiz korunan müttakīler için her hâlde
güzel2 bir istikbal (bir hüsn-i meâb) var (49). Adn cennetleri: açılarak
kendilerine bütün kapılar (50). İçlerine kurularak orada birçok yemişle
bambaşka bir içki isteyecekler (51). Yanlarında da gamzeleri kasan hep
bir yaşıt dilberler (52). İşte bu, o hesap günü için size vaad olunan (53).
İşte3 ki bu Bizim rızkımız, muhakkak ki4 ona hiç tükenmek yok (54).
ِ bir zikirdir. A َوﺍ ْﻟ ُﻘﺮﺍٰ ِن
{}ﻫ َﺬا
ٰ Bu A geçen âyetlerle anılan mehâsin {}ذ ْﻛ ٌﺮ
ْ
ِ ِذي اﻟ ّ ِﺬ ْﻛﺮbuyrulduğu üzere Kur’ân’ın hâvî olduğu zikirlerden bir zikir,
dâima hatırda tutulup ibret alınacak bir hâtıra-i şeref ﺮﺍ ِﻣ َﻦ
ً ﻟ َْﻮ اَ َّن ِﻋ ْﻨ َﺪﻧَﺎ ِذ ْﻛ
ün
ﻴﻦ
ْ [es-Sâffât 37/168] diyenlerin istedikleri “zikr mine’l-evvelîn”dir.
َ اﻻ ََّو ۪ﻟ

ِ
۪ ٰﻫ َﺬا ۜ َو ِﺍ َّن ﻟِﻠﻄ
ﻮه
َ َّﺎﻏ
ُ ُ﴾ ٰﻫ َﺬا ۙ ﻓَ ْﻠﻴَ ُﺬوﻗ٥٦﴿ ُ﴾ َﺟﻬَﻨَّﻢَ ۚ ﻳ َ ْﺼﻠ َ ْﻮﻧَﻬَﺎ ۚ ﻓَ ِﺒ ْﺌ َﺲ ا ْﻟﻤﻬَﺎد٥٥﴿ ٰب
ۙ ٍ ﻴﻦ ﻟ َ َﺸﺮَّ َﻣﺎ

ِ
ِ
ۜ ﺒﺎ ﺑِﻬِ ْﻢ
ُ َ﴾ ٰﻫ َﺬا ﻓَ ْﻮ ٌج ُﻣ ْﻘﺘَ ِﺤ ٌﻢ َﻣﻌ٥٨﴿ ۜ ﺍج
ً ﻜ ْﻢ ۚ َﻻ َﻣ ْﺮ َﺣ
ٌ َﺣ ۪ﻤ
ٌ ﴾ َو ٰﺍ َﺧ ُﺮ ﻣ ْﻦ َﺷ ْﻜﻠ ۪ﻪ ٓ اَ ْز َو٥٧﴿ ۙ ﻴﻢ َوﻏَ َّﺴﺎ ٌق

ِ
ﺍر
ً ﴾ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺑ َ ْﻞ اَ ْﻧ ُﺘ ْﻢ ۠ َﻻ َﻣ ْﺮ َﺣ٥٩﴿ ِﺻﺎﻟُﻮﺍ اﻟﻨَّﺎر
ُ ﻮه ﻟ َﻨَﺎ ۚ ﻓَ ِﺒ ْﺌ َﺲ ا ْﻟ َﻘ َﺮ
ُ ﺒﺎ ﺑِﻜُ ْﻢ ۜ اَ ْﻧ ُﺘ ْﻢ ﻗَﺪَّ ْﻣ ُﺘ ُﻤ
َ اﻧ َّ ُﻬ ْﻢ

1

2
3
4

Taberî, Târîh, I, 325; Hâkim, el-Müstedrek, II, 636:
 وﻛﺎن ﻋﻤﺮﻩ ﲬﺴﺎ، وأﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻘﻴﻤﺎ ﺑﺎﻟﺸﺎم ﻋﻤﺮﻩ ﺣﱴ ﻣﺎت، وﲰﺎﻩ »ذا اﻟﻜﻔﻞ« وأﻣﺮﻩ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎء إﱃ ﺗﻮﺣﻴﺪﻩ،وأن اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺑﻌﺚ ﺑﻌﺪﻩ اﺑﻨﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻦ أﻳﻮب ﻧﺒﻴﺎ
.وﺳﺒﻌﲔ ﺳﻨﺔ
Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XII, 202:
ِ »و َذا اﻟ
 وﻋﻦ وﻫﺐ أن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻌﺚ ﺑﻌﺪ أﻳﻮب ﺷﺮف اﺑﻦ أﻳﻮب ﻧﺒﻴﺎ وﲰﺎﻩ »ذا اﻟﻜﻔﻞ« وأﻣﺮﻩ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎء إﱃ ﺗﻮﺣﻴﺪﻩ وﻛﺎن ﻣﻘﻴﻤﺎ،ْﻜ ْﻔ ِﻞ« ﻗﻴﻞ ﻫﻮ اﺑﻦ أﻳﻮب
َ
.ﺑﺎﻟﺸﺎم ﻋﻤﺮﻩ ﺣﱴ ﻣﺎت وﻋﻤﺮﻩ ﲬﺲ وﺳﺒﻌﻮن ﺳﻨﺔ
B: “her hâl güz”.
H ve F: “Şüphesiz”.
H ve F -“muhakkak ki”.
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﴾ َوﻗَﺎﻟُﻮﺍ َﻣﺎ ﻟ َﻨَﺎ َﻻ ﻧ َ ٰﺮى٦١﴿ ِﻔﺎ ﻓِﻲ اﻟﻨَّﺎر
ً اﺑﺎ ِﺿ ْﻌ
ً ﴾ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ َرﺑَّﻨَﺎ َﻣ ْﻦ ﻗَﺪَّمَ ﻟ َﻨَﺎ ٰﻫ َﺬا ﻓَﺰِ ْد ُه َﻋ َﺬ٦٠﴿

﴾٦٣﴿ ﺎر
ْ ﺖ َﻋ ْﻨ ُﻬ ُﻢ
ْ ﺎﻻ ﻛُﻨَّﺎ ﻧ َ ُﻌ ُّﺪ ُﻫ ْﻢ ِﻣ َﻦ
ً رِ َﺟ
ْ َﺎﻫ ْﻢ ِﺳ ْﺨﺮِ ًّﺎ اَ ْم َزاﻏ
ُ اﻻ َْﺑ َﺼ
ُ َ ﴾ اَﺗ َّ َﺨ ْﺬﻧ٦٢﴿ ِۜاﻻ َْﺷ َﺮﺍر
﴾٦٤﴿ ِﺎﺻ ُﻢ اَ ْﻫ ِﻞ اﻟﻨَّﺎ ۟ر
َ ِ اِ َّن ٰذﻟ
ُ ﻚ ﻟ ََﺤ ٌّﻖ ﺗ َ َﺨ

[4105] Meâl-i Şerîfi
Bu böyle, şüphesiz azgınlar için de fena bir istikbal (şer bir meâb) var
(55). Cehennem, ona yaslanacaklar, fakat o ne çirkin döşek (56). İşte,
artık tatsınlar onu bir hamîm ve bir gassâk (57). Ve o şekilden bir
diğeri: Çifte çifte (58). Şu: bir alay: maiyyetinizde göğüs germiş; onlara
merhaba yok, çünkü onlar cehenneme salınıyorlar (59). “Hayır” derler,
“size merhaba yok,1 onu bize siz takdim ettiniz, bakın ne fena yatak”
(60). “Yâ Rabbenâ” derler, “bize bunu takdim edene ateşte azâbı hemen
kat kat artır” (61). Bir de derler ki: “Neye görmüyoruz biz o eşrârdan
saydığımız birtakım adamları? (62) Onları eğlence yerine tuttuktu
ha! Yoksa onlardan kaydı mı bu gözler?” (63). Şüphesiz ki bu haktır
muhakkak olacaktır2 ehl-i nârın birbirine husûmeti (64).
{}وﻏَ َّﺴﺎ ٌق
َ “Gassâk” A yaradan akan sarı su, irin, cerahat akıntısı, yahut
şarap gibi kaynar olan “hamîm”in zıddı olmak üzere içilmez derecede
gayet soğuk ve çok çirkin kokulu içki ki hamîm sıcaklığıyla yakar, gassâk
da soğukluğuyla. { }وﺍٰ َﺧ ُﺮ ِﻣ ْﻦ َﺷ ْﻜﻠِ ۪ﻪ
َ Ve onun şeklinden, yani o tadılan azab
veya içki kabîlinden daha diğeri de var. {ﺍج
ٌ  }اَ ْز َوÇifte çifte, türlü türlü
3
ِ
acılar, zehir zakkum içkiler. { ﻓَ ْﻮ ٌج ُﻣ ْﻘﺘَﺤ ٌﻢ َﻣﻌَﻜُ ْﻢ4}ﻫ َﺬا
ٰ Şu sizinle beraber
iktiham eden bir alay A maiyyetlerindeki tâbi‘leriyle beraber cehenneme
girdikleri sırada o tâğīlerin rüesâsına hikâye buyuruluyor.
َ Onlara
“İktiham” şiddete göğüs gerip saldırmaktır. {ﺒﺎ ﺑِﻬِ ْﻢ
ً }ﻻ َﻣ ْﺮ َﺣ
merhaba yok, yahut merhaba olmasın A bu da [4106] reislerin onlara
1
2
3
4

B +“derler”.
H ve F: “Şüphesiz ki bu hak muhakkak olacak”.
M: “zakkım”.
M (ilk baskı): “”ﻫﺪا.
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 takdîrinde bir dua ileرﺣﺒﺖ ﻣﺮﺣﺒﺎ sözlerini hikâye. “Merhaba” demek
”misafire bir iltifattır ki “geniş olasın, genişlik içinde güle güle oturasın
اﻻ َْﺷ َﺮﺍرِ{ demektir.
ﺎﻻ ُﻛﻨَّﺎ ﻧ َ ُﻌ ُّﺪ ُﻫ ْﻢ ِﻣ َﻦ ْ
}وﻗَﺎﻟُﻮﺍ َﻣﺎ ﻟ َﻨَﺎ َﻻ ﻧ َ ٰﺮى رِ َﺟ ً
َ A Mü’minlerin
fukarâsını kastediyorlar.

ِ ِ ٍ ِ
ِ
ﺍﺣ ُﺪ ا ْﻟﻘَﻬَّﺎر ۚ ﴿ ﴾٦٥رَب اﻟﺴ ٰﻤﻮَ ِ
اﻪﻠﻟ ا ْﻟﻮَ ِ
ِ
ﺍﻻ َْر ِ
ض
ﺍت َو ْ
ُ
ُّ
ﻗُ ْﻞ اﻧَّـﻤَٓﺎ اَﻧَﺎ ۬ ُﻣ ْﻨﺬ ٌر ۗ َو َﻣﺎ ﻣ ْﻦ اﻟٰﻪ ا َّﻻ ّٰ ُ
َّ

ﻮن ﴿﴾٦٨
ﺿ َ
ﻴﻢ ۙ ﴿ ﴾٦٧اَ ْﻧ ُﺘ ْﻢ َﻋ ْﻨ ُﻪ ُﻣ ْﻌﺮِ ُ
ﺎر ﴿ُ ﴾٦٦ﻗ ْﻞ ُﻫ َﻮ ﻧَﺒَ ٌﺆا َﻋ ۪ﻈ ٌ
۪ﻳﺰ ا ْﻟﻐَﻔَّ ُ
َو َﻣﺎ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ َﻤﺎ ا ْﻟﻌَﺰ ُ

ِ
ِ ِٓ
ﻳﺮ
ﺎن ﻟ ِ َﻲ ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻠ ٍﻢ ﺑِﺎ ْﻟﻤَ َﻸِ ْ
اﻻ َْﻋﻠٰٓﻰ اِ ْذ ﻳ َ ْﺨﺘَ ِﺼ ُﻤ َ
َﻣﺎ ﻛَ َ
ﻮن ﴿ ﴾٦٩ا ْن ﻳُ ٰ
ﻮﺣٓﻰ اﻟ ََّﻲ ا َّﻻ اَﻧَّﻤَٓﺎ اَﻧَﺎ ۬ ﻧ َ ۪ﺬ ٌ
ﻚ ﻟ ِ ْﻠﻤﻠٰ ٓ ِﺌﻜَﺔِ اِ ۪ﻧﻲ َﺧﺎﻟِﻖ ﺑ َﺸ ِ
ﺖ
ﻴﻦ ﴿ ﴾٧٠اِ ْذ ﻗَ َ
ﺮﺍ ﻣ ْﻦ ۪ﻃﻴ ٍﻦ ﴿ ﴾٧١ﻓَﺎِذَا َﺳﻮَّ ْ ُﺘ ُﻪ َوﻧ َ َﻔ ْﺨ ُ
ٌ َ ً
ﺎل َرﺑُّ َ َ
ّ
ُﻣﺒ۪ ٌ
ِٓ ِ
۪ﻓﻴﻪِ ِﻣ ْﻦ ُر ۪
ﻴﺲ
ﻳﻦ ﴿ ﴾٧٢ﻓَ َﺴ َﺠ َﺪ ا ْﻟﻤَﻠٰ ٓ ِﺌﻜَﺔُ ﻛُﻠ ُُّﻬ ْﻢ اَ ْﺟﻤَ ُﻌ َ
ﻮن ۙ ﴿ ﴾٧٣ا َّﻻ ا ْﺑ ۪ﻠ َ ۜ
وﺣﻲ ﻓَﻘَ ُﻌﻮﺍ ﻟ َﻪُ َﺳﺎ ِﺟ ۪ﺪ َ
ِ
ﺎن ِﻣ َﻦ ا ْﻟﻜَﺎﻓِ ۪ﺮ َﻦ ﴿ ﴾٧٤ﻗَ َ ِ ۪
يۜ
ﻴﺲ َﻣﺎ َﻣﻨَﻌَ َ
اِ ْﺳﺘَ ْﻜـﺒَ َﺮ َوﻛَ َ
ﺖ ﺑِﻴَ َﺪ َّ
ﻚ اَ ْن ﺗ َ ْﺴ ُﺠ َﺪ ﻟ َﻤﺎ َﺧﻠ َ ْﻘ ُ
ﺎل ﻳَٓﺎ ا ْﺑﻠ ُ
ت اَم ﻛُﻨ َ ِ
ﻴﻦ ﴿ ﴾٧٥ﻗَﺎ َل اَﻧَﺎ ۬ َﺧ ْﻴ ٌﺮ ِﻣ ْﻨﻪُ ۜ َﺧﻠ َ ْﻘﺘَ ۪ﻨﻲ ِﻣ ْﻦ ﻧَﺎرٍ َو َﺧﻠ َ ْﻘﺘَﻪُ ِﻣ ْﻦ
اَ ْﺳﺘَ ْﻜـﺒَ ْﺮ َ ْ ْ
ﺖ ﻣ َﻦ ا ْﻟﻌَﺎ ۪ﻟ َ
ِ
ِ
اﻟﺪﻳ ِﻦ ﴿﴾٧٨
۪ﻃﻴ ٍﻦ ﴿ ﴾٧٦ﻗَ َ
ﻴﻢ ۚ ﴿َ ﴾٧٧وﺍ َّن َﻋﻠ َ ْﻴ َ
ﺎل ﻓَﺎ ْﺧ ُﺮ ْج ِﻣ ْﻨﻬَﺎ ﻓَﺎِﻧ َّ َ
ﻚ َرﺟ۪ ٌ
ﻚ ﻟ َْﻌﻨَ ۪ﺘ ٓﻲ اﻟٰﻰ ﻳ َ ْﻮ ِم ۪ ّ

ِ
ﻚ ِﻣ َﻦ ا ْﻟﻤ ْﻨﻈ َ ۪ﺮ َﻦ ۙ ﴿ ﴾٨٠اِﻟٰﻰ ﻳَﻮ ِم ا ْﻟﻮَ ْﻗ ِ
ﻗَﺎ َل رَ ِ
ﺖ
ﻮن ﴿ ﴾٧٩ﻗَ َ
ﺎل ﻓَﺎِﻧ َّ َ
ب ﻓَﺎ َْﻧ ِﻈ ْﺮ ۪ﻧ ٓﻲ اﻟٰﻰ ﻳ َ ْﻮ ِم ﻳُ ْﺒﻌَﺜُ َ
ْ
ُ
ّ
ِ
ِ
ﻴﻦ ﴿﴾٨٣
ا ْﻟ َﻤ ْﻌﻠُﻮ ِم ﴿ ﴾٨١ﻗَ َ
ﺎل ﻓَ ِﺒﻌِﺰَّﺗ ِ َ
ﻴﻦ ۙ ﴿ ﴾٨٢ا َّﻻ ِﻋﺒَﺎدَ َك ﻣ ْﻨ ُﻬ ُﻢ ا ْﻟ ُﻤ ْﺨﻠ َ ۪ﺼ َ
ﻚ َﻻ ُ ْﻏﻮِ َﻨ َّ ُﻬ ْﻢ اَ ْﺟ َﻤ ۪ﻌ َ

ﻚ و ِﻣﻤَّﻦ ﺗ َ ِﺒﻌ َ ِ
ِ
ﻴﻦ ﴿ ﴾٨٥ﻗُ ْﻞ
ﻗَ َ
ﺎل ﻓَﺎ ْﻟ َﺤ ُّﻖ ۘ َوﺍ ْﻟ َﺤ َّﻖ اَﻗُ ُ
ﻚ ﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ اَ ْﺟﻤَ ۪ﻌ َ
ﻮلۚ ﴿َ ﴾٨٤ﻻ َْﻣﻠَٔـَ َّﻦ َﺟﻬَﻨَّﻢَ ﻣ ْﻨ َ َ ْ َ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ﻴﻦ ﴿﴾٨٧
ﻴﻦ ﴿ ﴾٨٦ا ْن ُﻫ َﻮ ا َّﻻ ِذ ْﻛ ٌﺮ ﻟ ْﻠﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ َ
َﻣٓﺎ اَ ْﺳٔـَﻠُـﻜُ ْﻢ َﻋﻠ َ ْﻴﻪ ﻣ ْﻦ اَ ْﺟﺮٍ َو َﻣٓﺎ اَﻧَﺎ ۬ ﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤﺘَﻜَﻠِّ ۪ﻔ َ
َوﻟَﺘَ ْﻌﻠ َ ُﻤ َّﻦ ﻧَﺒَﺎ َُه ﺑ َ ْﻌ َﺪ ۪ﺣﻴ ٍﻦ ﴿﴾٨٨

[4107] Meâl-i Şerîfi
De ki: “Ben ancak korkuyu haber veren bir peygamberim, başka bir
tanrı da yok ancak Allah: O Vâhid-i Kahhâr (65). O göklerin, yerin
ve aralarındakilerin Rabbi Azîz, Gaffâr var” (66). De ki: “Bu bir azîm
haberdir (67). Siz ondan yüz çeviriyorsunuz (68). Benim Mele’-i Aʿlâ’ya
ne ilmim olurdu onlar münakaşa ederlerken? (69). Fakat ben açık inzar
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edecek bir peygamber olduğum içindir ki o ilim bana vahyolunuyor” (70).
Rabbin melâikeye dediği vakit: “Haberiniz olsun ben bir çamurdan bir
beşer yaratmaktayım (71). Onu tesviye ettim de rûhumdan1 ona2 nefh
eyledim mi derhâl ona secdeye kapanın” (72). Onun üzerine melâikenin
hepsi toptan secde ettiler (73). Yalnız İblis kibirlenmek istedi ve kâfirlerden
oldu (74). “Ey İblis!” buyurdu, “o Benim iki elimle yarattığıma secde
etmene ne mâniʿ oldu sana? Kibirlenmek mi istedin? Yoksa âlîlerden mi
bulunuyorsun?” (75). Dedi ki: “Ben ondan hayırlıyım, beni bir ateşten
yarattın, onu ise bir [4108] çamurdan yarattın” (76). Buyurdu ki:
“Hemen çık oradan, çünkü artık sen matrud (racîm)sin (77). Ve her hâlde
üzerindedir lânetim3 cezâ gününe kadar” (78). Dedi: “Yâ Rab! O hâlde
baʿs olunacakları güne kadar beni geri bırak” (79). “Haydi” buyurdu,
“geri bırakılanlardansın (80) mâlum vakit gününe kadar” (81). “Öyle
ise” dedi, “izzetine kasem ederim ki ben onların hepsini mutlak iğvâ eder
sapıtırım (82). Ancak içlerinden ihlâs ile seçilmiş has kulların müstesnâ”
(83). Buyurdu ki: “O doğru ve Ben hep doğruyu söylerim (84). Celâlim
hakkı için cehennemi mutlak dolduracağım senden ve onların sana tâbiʿ
olanlarından topunuzdan tıka basa” (85). De ki: “Bir ecir istemiyorum
sizden ona karşı ve ben o tekellüfcülerden değilim (86). O sırf bir zikir, bir
öğüttür bütün âlemîn için (87). Ve her hâlde onun haberini bir zaman
sonra bileceksiniz”4 (88).
{ﻴﻢ
ٌ  }ﻗُ ْﻞ ُﻫﻮَ ﻧَﺒَ ٌﺆا َﻋ ۪ﻈDe ki o bir azîm haberdir A yani benim size verdiğim
bu haber, benim böyle inzâra me’mur peygamberliğimle Allah’ın şerîkten
münezzeh olarak vahdâniyeti haberi çok ehemmiyetli, azametli büyük
bir haberdir. Bir ucunda O Vâhid’in hiçbir tarafından müdafaası kābil
olmayan ebedî kahrı5, bir taraftan da O’nun izzet ve mağfireti var. ﺎن
َ َ}ﻣﺎ ﻛ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
{ ﻟ َﻲ ﻣ ْﻦ ﻋ ْﻠ ٍﻢ ﺑﺎ ْﻟ َﻤ َﻸ ْاﻻ َْﻋﻠٰﻰBenim o Mele’-i A‘lâya hiçbir ilmim yoktu.
1
2
3
4
5

B -“bir beşer yaratmaktayım (71). Onu tesviye ettim de rûhumdan”.
H ve F -“ona”.
B: “lânetin”.
H ve F: “Ve her hâlde bileceksiniz onun haberini bir zaman sonra”.
B: “kahr”.
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“Mele’-i A‘lâ” en yüksek heyet, melâike âlemi {ﻮن
َ  }اِ ْذ ﻳ َ ْﺨﺘَ ِﺼ ُﻤonlar
ِ
ِٓ ِ
münakaşa ederlerken {ﻴﻦ
ٰ ُ }ا ْن ﻳancak ben mahza
ٌ ۪ﻳﺮ ُﻣﺒ
ٌ ﻮﺣٓﻰ اﻟ ََّﻲ ا َّﻻ اَﻧ َّ َﻤٓﺎ اَﻧَﺎ ۬ ﻧ َ ۪ﺬ
bir nezîr-i mübîn, açıktan açığa inzâra me’mur bir peygamber olduğum
için o ilim bana vahyolunuyor A da biliyorum. Şöyle ki: {ﻚ
َ َ }اِ ْذ ﻗYani
َ ُّﺎل رَﺑ
Rabbin şöyle dediği vakit ettikleri münakaşa A ki [4109] Sûre-i Bakara’da
ِ ﻚ
ِ
ِ
tafsil olunduğu üzere َاﻟﺪ َﻣٓﺎء
ّ ُ [ اَﺗ َ ْﺠﻌَ ُﻞ ۪ﻓﻴﻬَﺎ َﻣ ْﻦ ﻳُ ْﻔﺴ ُﺪ ۪ﻓﻴﻬَﺎ َو َ ْﺴﻔ2/30] demişlerdi.
Mâruf bir hadîs-i şerîfte Mele’-i A‘lâ’nın ihtisâmı1 keffârât ve derecât
hakkındadır2 diye îzah edilmesi de bu mânanın tafsîlâtındandır. Şüphe
yok ki en yüksek münakaşanın sırrı nezd-i ilâhîde mağfiret ve derecâta
mazhariyet meselesidir. Melâikenin َﻚ
َ [ َوﻧ َ ْﺤ ُﻦ ﻧُ َﺴ ّ ِﺒ ُﺢ ﺑ ِ َﺤ ْﻤ ِﺪ َك َوﻧُ َﻘ ِّﺪ ُس ﻟ2/30]
ِ
ِ
diyerek hilâfete rağbet izhar etmeleri de bundan olmuştur. ﺮﺍ
ً }ا ۪ﻧّﻲ َﺧﺎﻟ ٌﻖ ﺑ َ َﺸ
{ ِﻣ ْﻦ ۪ﻃﻴ ٍﻦBen bir çamurdan bir beşer halketmekteyim A beşeresinin, yani
derisinin açık olması hasebiyle insana “beşer” denilmiştir. {}ﻓَﺎِذَا َﺳﻮَّ ْﺘُ ُﻪ
Binâen‘aleyh onu tesviye ettiğim A [ َﺧﻠ َ َﻖ ﻓَ َﺴ ّٰﻮىel-A lâ 87/2]3 kavlinden de
anlaşıldığı üzere “tesviye” “halk”tan sonra olur. Demek ki insan maddesi
çamurdan yaratıldıktan sonra bir de insan suretini almak, insanlık
seviyesine gelmek için bir müddet de tesviye olunmuş, bedeninin
eczâsı4 kıvâmına getirilmek için düzeltilmiştir. Bu sebepledir ki muhtelif
âyetlerde muhtelif merâtib-i halkına işaret olunmuştur. Nitekim Âl-i
İmrân’da türâbdan, burada tînden, ’ﻗَ ْﺪ اَ ْﻓﻠ َ َﺢda ’ﺳ َﻼﻟَﺔٍ ِﻣ ْﻦ ۪ﻃﻴ ٍﻦden
[23/12],
ُ
5
ٍ
Hicr’de ’ﺻ ْﻠ َﺼﺎلden,
’ﺣ َﻤﺄ َﻣ ْﺴ ُﻨﻮ ٍنdan
[15/26], Enbiyâ’da acel’den halk edildiği
َ
َ
ِ
ِ
۪ ﺖ ۪ﻓﻴﻪ ﻣ ْﻦ ُر
söylenmiştir. {وﺣﻲ
ُ }وﻧ َ َﻔ ْﺨ
َ Ve içine rûhumdan nefh eylediğim
vakit. A “Rûhî” izâfeti cüz’iyyet için değil, şeref içindir. Çünkü rûh
Allah’ın emrindendir. “Nefh” tâbiri de maddeye bilfiil hayat mebde’inin
1
2

3
4
5

H ve F -“ihtisâmı”.
Tirmizî, Tefsîr, 38/3233:
 ﻫﻞ ﺗﺪري، ﻳﺎ ﳏﻤﺪ: ﻓﻘﺎل، أﺣﺴﺒﻪ ﰲ اﳌﻨﺎم: ﻗﺎل، أﺗﺎﱐ اﻟﻠﻴﻠﺔ رﰊ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ ﰲ أﺣﺴﻦ ﺻﻮرة: ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل
: ﻗﺎل، ﻓﻌﻠﻤﺖ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺴﻤﺎوات وﻣﺎ ﰲ اﻷرض، أو ﻗﺎل ﰲ ﳓﺮي، ﻓﻮﺿﻊ ﻳﺪﻩ ﺑﲔ ﻛﺘﻔﻲ ﺣﱴ وﺟﺪت ﺑﺮدﻫﺎ ﺑﲔ ﺛﺪﻳﻲ: ﻗﺎل، ﻻ: ﻗﻠﺖ: ﻗﺎل،ﻓﻴﻢ ﳜﺘﺼﻢ اﳌﻸ اﻷﻋﻠﻰ
 وإﺳﺒﺎغ، واﳌﺸﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺪام إﱃ اﳉﻤﺎﻋﺎت، واﻟﻜﻔﺎرات اﳌﻜﺚ ﰲ اﳌﺴﺎﺟﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﻠﻮات، ﰲ اﻟﻜﻔﺎرات، ﻧﻌﻢ: ﻫﻞ ﺗﺪري ﻓﻴﻢ ﳜﺘﺼﻢ اﳌﻸ اﻷﻋﻠﻰ؟ ﻗﻠﺖ،ﻳﺎ ﳏﻤﺪ
 اﻟﻠﻬﻢ إﱐ أﺳﺄﻟﻚ ﻓﻌﻞ اﳋﲑات: إذا ﺻﻠﻴﺖ ﻓﻘﻞ، ﻳﺎ ﳏﻤﺪ: وﻗﺎل، وﻛﺎن ﻣﻦ ﺧﻄﻴﺌﺘﻪ ﻛﻴﻮم وﻟﺪﺗﻪ أﻣﻪ، وﻣﻦ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻋﺎش ﲞﲑ وﻣﺎت ﲞﲑ،اﻟﻮﺿﻮء ﰲ اﳌﻜﺎرﻩ
. واﻟﺪرﺟﺎت إﻓﺸﺎء اﻟﺴﻼم وإﻃﻌﺎم اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺼﻼة ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ واﻟﻨﺎس ﻧﻴﺎم: وإذا أردت ﺑﻌﺒﺎدك ﻓﺘﻨﺔ ﻓﺎﻗﺒﻀﲏ إﻟﻴﻚ ﻏﲑ ﻣﻔﺘﻮن ﻗﺎل،وﺗﺮك اﳌﻨﻜﺮات وﺣﺐ اﳌﺴﺎﻛﲔ
“…yarattı da düzenine koydu…”
B: “bedenin cezâsı”.
B: “acele’den”.
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ifâzasını temsil eder. Hatta, َاﻻ َْﺳ َﻤٓﺎء
[2/31] anlaşıldığına göre
ْ َ’و َﻋﻠ ََّﻢ ٰادَمden
َ
1
yalnız hayât-ı cismâniye değil, hayât-ı zihniye ve ilmiye mebde’i olan
şuur rûhunun, nefs-i nâtıkanın ta‘allukunu ifade eder. Yoksa nefh-i
rûh, hayat alâiminden2 olan teneffüs ile de tevil olunabilirdi. {ُ}ﻓَﻘَ ُﻌﻮﺍ ﻟ َﻪ
A  ﻓﺎءcezâiyye,  ﻗَ ُﻌﻮﺍvukû‘dan  ﻗَ ْﻊemr-i hâzırının cem‘idir. Yani rûh nefh
olununca onun için düşün {ﻳﻦ
َ }ﺳﺎ ِﺟ ۪ﺪ
َ sâcidîn olarak, her biriniz secde
[4110] ederek A tahiyye ve tekrim secdesi, yahut Allah’ın emrine kıble
secdesi {ﻮن
َ  }ﻓَ َﺴ َﺠ َﺪ ا ْﻟﻤَﻠٰ ٓ ِﺌﻜَﺔُ ﻛُﻠ ُُّﻬ ْﻢ اَ ْﺟﻤَ ُﻌonun üzerine melâikenin hepsi toptan
secde ettiler A ve o secdenin neticesidir ki peygamber olanlara vahiy
ِ
getirirler. {ي
َّ ﺖ ﺑِﻴَ َﺪ
ُ  }ﻟ َﻤﺎ َﺧﻠ َ ْﻘİki yedimle halkettiğime A Kur’an’da Allah
ِ
teâlâ’ya bazen “yedullah” gibi müfred olarak, bazen de ﺖ اَ ْﻳ ۪ﺪﻳﻨَﺎ
ْ َ ﻣﻤَّﺎ َﻋ ِﻤﻠ
[Yâ-sîn 36/71] gibi cemi olarak, bazen de böyle ي
َّ  ﺑِﻴَ َﺪgibi tesniye olarak
“yed” nisbet olunmuştur. Bir hadiste 3 ﻛِْﻠﺘَﺎ ﻳَ َﺪﻳِْﻪ ﻳَ ِﻤﻴﻦbuyurulduğundan her
birinde şân-ı ilâhîye lâyık bir mâna murad olduğunda şüphe yoktur.
ِ  َوﻗَﺎﻟbak). Birçokları burada iki yedin ayrıca
(Sûre-i Mâide’ye ِاﻪﻠﻟ
ّٰ َﺖ ا ْﻟﻴَ ُﻬﻮدُ ﻳ َ ُﺪ
birer mânası maksud olmayıp i‘tinâ-yı mahsus ile yaratmak mânasından
kinaye olduğuna kāil olmuşlardır. Zira Âdem bütün esbâb-ı âdiyenin
fevkinde olarak en yüksek bir ıstıfâ ile yaratılmıştır. Bazıları da kudret
mânasıyla tevil eylemişler ve tesniye mücerred tekid için olduğunu,
çünkü Âdem’in hilkatinde kudret-i ilâhiyenin tecelliyâtı müekked ve
muzâ‘af bulunduğunu söylemişlerdir. İbn Ömer Hazretleri’nden rivayet
olunur ki: “Allah teâlâ dört şeyi yediyle halk buyurmuştur: Arş, Cennet-i
Adn, Kalem, Âdem; sonra her şeye ‘ol!’ demiş olmuştur.”4 Burada zâhir ki
“yed”, hiçbir sebep araya girmeksizin doğrudan doğru kudret-i ilâhiye ile
demektir. Âdem’de ise bu mâna muzâ‘aftır. Bizce burada en yakın vecih
biri tesviyeye, biri de nefh-i rûha işaret olmasıdır. Ki beşerin hilkatinde
cisim âlemi ile rûh âleminin ictimâ‘ını ve binâen‘aleyh insanın nüsha-i
1
2
3
4

B +“değil hayât-ı zihniye”.
B: “âleminden”.
Müslim, İmâret, 18.
Ebû Bekir el-Enbârî, ez-Zâhir fî meânî kelimâti’n-nâs, thk. Hâtim Sâlih ed-Dâmin, Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1412, I, 499; Hâkim, el-Müstedrek, II, 349; İbn Atıyye, el-Muharraru’l-vecîz, IV, 515:
. ﻓﻜﺎﻧﺖ، ﻛﻮﱐ: وﻗﺎل ﻟﺴﺎﺋﺮ اﻷﺷﻴﺎء،ً اﻟﻌﺮش واﻟﻘﻠﻢ وآدم وﻋﺪﻧﺎ: ﺧﻠﻖ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ أرﺑﻌﺔ أﺷﻴﺎء ﺑﻴﺪﻩ:وﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﻤﺮ
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ِ َ ت اَم ﻛُﻨ
câmi‘a olduğunu anlatmış olur. {ﻴﻦ
ْ ْ َ  }اَ ْﺳﺘَ ْﻜـﺒَ ْﺮKibirlenmek
َ ﺖ ﻣ َﻦ ا ْﻟﻌَﺎ ۪ﻟ
mi istedin, yoksa âlîlerden mi bulunuyorsun? A Yani hiç istihkākın
olmayarak mücerred bir kibir mi tasladın, yoksa zu‘munca bihakkın
yüksek, mâfevk mi bulunuyorsun? Nitekim İblis cevâbında bu ikinci
şıkka [4111] tutunarak { اﻟﺦ... }ﻗَﺎ َل اَﻧَﺎ ۬ َﺧ ْﻴ ٌﺮ ِﻣ ْﻨ ُﻪA Sûre-i A‘râf ’a bak. Bu îzâha
ِ
ِ
göre burada ﻴﻦ
َ  ﻣ َﻦ ا ْﻟﻌَﺎ ۪ﻟtâbiri ﻴﻦ
َ ’اَ ْﺣ َﺴ ُﻦ ا ْﻟ َﺨﺎﻟ ۪ﻘdeki [el-Mü’minûn 23/14]
“hâlıkīn” gibi farazî ve takdîrîdir. Lâkin Muhyiddin-i Arabî bunu tahkīke
hamlederek buradan1 bi’l-istidlâl şuna kāil olmuştur ki Âdem’e secde
ile me’mur olmayan melâike de vardır. Bunlar âlîndir. “Müheyyemûn”
denilen bir kısım melâike vardır ki Allah teâlâ’nın cemâl ve celâlini
mülâhazaya müstağraktırlar. Hiçbiri Allah teâlâ’nın ondan gayrısını
yaratmış olduğunu bilmez, bunlar Âdem’e secde ile emrolunmamışlardır.
“el-Âlîn” bunlar yahut semâ melâikelerinin hepsidir. Onlar da Âdem’e
secde ile emrolunmamışlardır. Âdem’e secde ile emrolunan melâike
hep Arz melâikesidir.2 Ancak Şeyh’in bu fikri insanın nüsha-i câmi‘a
olması hakkındaki mezhebine muvâfık düşmemiştir. {ﺎل ﻓَﺎ ْﻟ َﺤ ُّﻖ
َ َ }ﻗAllah
teâlâ buyurdu ki o, hak A yani ihlâslı kullarımı iğvâ edemeyeceğin sözü
doğrudur. َﻚ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ُﺳ ْﻠﻄ َﺎن
َ [ اِ َّن ِﻋﺒَﺎ ۪دي ﻟ َْﻴ َﺲ ﻟel-Hicr 15/42; el-İsrâ 17/65]
Yahut o hâlde hakkı, yani iğvâ ettiğin surette hakkı, hak cezâsı nedir
3
bilir misin? {ﻮل
ُ ُ}وﺍ ْﻟ َﺤ َّﻖ اَﻗ
َ O hakkı da Ben söyleyeyim A yahut Ben hep
َ
hak söylerim: {ﻚ
َ َﻚ َو ِﻣﻤَّ ْﻦ ﺗ َ ِﺒﻌ
َ إﻟﺦ…}ﻻ َْﻣﻠَٔـَ َّﻦ َﺟﻬَﻨ َّ َﻢ ِﻣ ْﻨ
{ٍ }ﻗُ ْﻞ َﻣٓﺎ اَ ْﺳٔـَﻠُـﻜُ ْﻢ َﻋﻠ َ ْﻴﻪِ ِﻣ ْﻦ اَ ْﺟﺮDe ki ona karşı, yani Kur’an’dan, o azîm
ِ
ِ
haberden dolayı sizden bir ecir istemiyorum {ﻴﻦ
َ Ben
َ }و َﻣٓﺎ اَﻧَﺎ ۬ ﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤﺘَﻜَﻠّ ۪ﻔ

1
2

3

H ve F: “burada”.
Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XII, 217:
 ﱂ ﻳﺆﻣﺮوا،وﻗﻴﻞ إن »اﻟﻌﺎﻟﲔ« ﺻﻨﻒ ﻣﻦ اﳌﻼﺋﻜﺔ ﻳﻘﺎل ﳍﻢ اﳌﻬﻴﻤﻮن ﻣﺴﺘﻐﺮﻗﻮن ﲟﻼﺣﻈﺔ ﲨﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﺟﻼﻟﻪ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ أﺣﺪﻫﻢ أن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺧﻠﻖ ﻏﲑﻩ
.ﺑﺎﻟﺴﺠﻮد ﻵدم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم أو ﻫﻢ ﻣﻼﺋﻜﺔ اﻟﺴﻤﺎء وﱂ ﻳﺆﻣﺮوا ﺑﺎﻟﺴﺠﻮد وإﳕﺎ اﳌﺄﻣﻮر ﻣﻼﺋﻜﺔ اﻷرض
İbn Arabî, el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye, III, 294:
 وﻫﻢ أرواح ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﻼﺋﻜﺔ ﻓﺈن اﳌﻼﺋﻜﺔ ﻫﻲ اﻟﺮﺳﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ.وﻗﺪ ﻳﺮﻳﺪ ﺑـ»اﻟﻌﺎﻟﲔ« اﳌﻼﺋﻜﺔ اﳌﻬﻴﻤﺔ ﰲ ﺟﻼل اﷲ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺪﺧﻠﻮا ﲢﺖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺴﺠﻮد
اﻷرواح ﻛﺠﱪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم وأﻣﺜﺎﻟﻪ ﻓﺈن اﻷﻟﻮﻛﺔ ﻫﻲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ﻓﺎﳌﻼﺋﻜﺔ ﻫﻢ اﻟﺮﺳﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷرواح ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻤﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻠﻚ إﻻ ﺳﺠﺪ ﻷ ﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎل
«َﲨَﻌُﻮ َن
ْ »اﺳ ُﺠ ُﺪوا ِﻵ َد َم« وﱂ ﺗﺪﺧﻞ اﻷرواح اﳌﻬﻴﻤﺔ ﻓﻴﻤﻦ ﺧﻮﻃﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻮد ﻓﺈن اﷲ ﻣﺎ ذﻛﺮ أﻧﻪ ﺧﺎﻃﺐ إﻻ اﳌﻼﺋﻜﺔ وﳍﺬا ﻗﺎل »ﻓَ َﺴ َﺠ َﺪ اﻟ َْﻤﻼﺋِ َﻜﺔُ ُﻛﻠﱡ ُﻬ ْﻢ أ
ْ اﷲ ﳍﻢ
ﺖ
َ  ﻳﻘﻮل اﷲ ﻹﺑﻠﻴﺲ »أ َْم ُﻛْﻨ.وﻧﺼﺐ إﺑﻠﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﳌﻨﻘﻄﻊ ﻻ اﳌﺘﺼﻞ وﻫﺬﻩ اﻷرواح اﳌﻬﻴﻤﺔ ﰲ ﺟﻼل اﷲ ﻻ ﺗﻌﻠﻢ أن اﷲ ﺧﻠﻖ آدم وﻻ ﺷﻴﺌﺎ ﻟﺸﻐﻠﻬﻢ ﺑﺎﷲ
ِ
.ﲔ« أي ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ذﻛﺮﻧﺎﻫﻢ ﻓﻠﻢ ﺗﺆﻣﺮ ﺑﺎﻟﺴﺠﻮد
َ ﻣﻦ اﻟْﻌﺎﻟ
B: “pek”.

Hak Dini Kur’an Dili

o tekellüfcülerden de değilim A kendinde olmayan bir şeye özenerek
tekellüf ve tasannu‘ ile satmaya çalışan müdde‘îlerden değilim. Yani
böyle ciddiyetim samimiyetim mâlumunuzdur. Yok yere nübüvvet iddia
etmeyeceğimi, Kur’ân’ı uydurmaya kalkışmayacağımı teslim etmeniz
lâzım gelir.
İbn Adî Ebû Berze’den şöyle tahric eder, demiş ki: [4112] “Resûlullah
‘size ehl-i cenneti haber vereyim mi?’ buyurdu, ‘belâ yâ Resûlallah’ dedik,
buyurdu1: اﻟﺮ َﺣ َﻤﺎءُ ﺑـَﻴـْﻨـَُﻬ ْﻢ
ُ ‘ ُﻫ ُﻢonlar aralarında merhametli olanlardır. Size ehl-i
nârı haber vereyim mi?’ ‘belâ yâ Resûlallah’ dedik, buyurdu ki: ‘ُﻫ ُﻢ اﻵﻳِ ُﺴﻮ َن
 اﻟﻘﺎﻧﻄﻮن اﻟﻜ ّﺬاﺑﻮن اﻟﻤﺘﻜﻠﱢﻔﻮنonlar ye’se düşenler, ümidi kesenler, yalancılar,
tekellüfcü olanlardır.’”2 Mütekellifin alâmeti de Beyhakī’nin Şu‘abü’lÎmân’da İbn Münzir’den tahrîcine göre üçtür: Kendisinin3 fevkinde
olan kimse ile yarışmak ve yetişemeyeceği şeye el sunmak ve bilmediği
şeyi söylemek.4 Sahihayn’da vârid olduğu üzere İbn Mes‘ud radıyallahu
anh demiştir ki: “Ey insanlar, içinizden her kim bir ilim bilirse söylesin,
bilmeyen de Allahu a‘lem desin. Allah teâlâ Resûlüne şöyle buyurdu:
5
ِ
ِ ِ
“ﻴﻦ
َ ﻗُ ْﻞ َﻣٓﺎ اَ ْﺳٔـَﻠُـﻜُ ْﻢ َﻋﻠ َ ْﻴﻪ ﻣ ْﻦ اَ ْﺟﺮٍ َو َﻣٓﺎ اَﻧَﺎ ۬ ﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤﺘَﻜَﻠِّ ۪ﻔ

ِ
ِ
{ }اِ ْن ُﻫ َﻮO Kur’an başka değil {ﻴﻦ
َ  }ا َّﻻ ِذ ْﻛ ٌﺮ ﻟ ْﻠﻌَﺎﻟ َ۪ﻤbütün âlemîn için bir
zikirdir. A Bütün zevi’l-ukūl âlemleri için ilâhî bir ihtar, bir öğüttür.
{}وﻟَﺘَ ْﻌﻠ َ ُﻤ َّﻦ ﻧَﺒَﺎ َُه ﺑ َ ْﻌ َﺪ ۪ﺣﻴ ٍﻦ
َ Ve kasem ederim ki onun haberini, dünyevî ve
uhrevî haber verdiği va‘d ü va‘îd vesâireyi bir zaman sonra muhakkak
bileceksiniz A kimi dünyada kimi âhirette.

1
2

3
4
5

F +“ki”.
İbn Adî, el-Kâmil fi’d-duafâ, IV, 135; Süyûtî, ed-Dürrü’l-mensûr, VII, 209; Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XII,
220:
: »اﻟﺮﲪﺎء ﺑﻴﻨﻬﻢ أﻻ أﻧﺒﺌﻜﻢ ﺑﺄﻫﻞ اﻟﻨﺎر« ﻗﻠﻨﺎ ﺑﻠﻰ ﻗﺎل: »أﻻ أﻧﺒﺌﻜﻢ ﺑﺄﻫﻞ اﳉﻨﺔ« ﻗﺎل ﻗﻠﻨﺎ ﺑﻠﻰ ﻗﺎل: ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: ﻗﺎل،ﻋﻦ أﰊ ﺑﺮزة
.«»ﻫﻢ اﻵﻳﺴﻮن اﻟﻘﺎﻧﻄﻮن اﻟﻜﺬاﺑﻮن اﳌﺘﻜﻠﻔﻮن
H: “kendinin”.
Beyhakī, Şuabu’l-îmân, VII, 89; Süyûtî, ed-Dürrü’l-mensûr, VII, 209; Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XII, 220:
. آﻳﺔ اﳌﺘﻜﻠﻒ ﺛﻼث ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ وﻳﻨﺎزع ﻣﻦ ﻓﻮﻗﻪ وﻳﺘﻌﺎﻃﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﺎل:ﻋﻦ أرﻃﺄة ﺑﻦ اﳌﻨﺬر ﻗﺎل
Dârimî, Mukaddime, 21; Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XII, 220:
، اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ أﻋﻠﻢ: ﻗﺎل، اﻟﻌﺎﱂ إذا ﺳﺌﻞ ﻋﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ: ﻓﺈن. اﷲ أﻋﻠﻢ: ﻓﻠﻴﻘﻞ ﳌﺎ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ، وﻣﻦ ﱂ ﻳﻌﻠﻢ، ﻓﻠﻴﻘﻞ ﺑﻪ، ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻜﻢ ﻋﻠﻤﺎ:ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻗﺎل
.« »ﻗﻞ ﻣﺎ أﺳﺄﻟﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﺟﺮ وﻣﺎ أﻧﺎ ﻣﻦ اﳌﺘﻜﻠﻔﲔ:وﻗﺪ ﻗﺎل اﷲ ﻟﺮﺳﻮﻟﻪ
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[4113]

ِ ِ ﱢ
ًﺲ َو َﺳﺒـْﻌُﻮ َن اٰﻳَﺔ
ٌ َُْﺳ َﻮرةُ اﻟﱡﺰَﻣﺮ َﻣﻜﻴﱠﺔٌ َوﻫ َﻲ ﲬ
ZÜMER SÛRESİ
ِ َ’ﻗُ ْﻞ ﻳَﺎ ِﻋﺒdan üç âyet
Zümer Sûresi Mekkîdir. Ancak ﻳﻦ اَ ْﺳ َﺮﻓُﻮﺍ
َ ي اﻟ َّ ۪ﺬ
َ ﺎد
müstesnâ. İtkan ve Keşşâf’ta beyan olunduğu üzere buna “Sûre-i
Guref ” dahi denilir.1 “Zümer”, “zümre”nin cem‘idir. “Zümre” de bir
takım demektir. Bu sûre nihâyette nefh-i Sûr ile kâfirleri zümre zümre
cehenneme, müttakīleri de zümre zümre cennete sevkettiği için “Zümer”
ِ
ِ
tesmiye olunmuştur. ف
ٌ ف ﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻮﻗﻬَﺎ ُﻏ َﺮ
ٌ  ُﻏ َﺮâyetinden dolayı da “Guref ”
denilmiştir.
Âyetleri: Yetmiş beştir.
Kelimeleri: Bin yüz yetmiştir.
Harfleri: Dört bin yedi yüz sekizdir.
Fâsılası: ﻣﻦ ﻟﻰ ﺑﺪر.
Bu sûrenin Sûre-i Sâd hâtimesini2 tavzih ve isbat ve nübüvvet ü
tevhîdi takrir ile tâkip ederek başladığını ihtâra hâcet bile yoktur.

اﻪﻠﻟِ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ اﻟﺮَّ ۪ﺣﻴ ِﻢ
ّٰ ﺑ ِ ْﺴ ِﻢ

ِ َ ﴾ اِﻧَّٓﺎ اَ ْﻧ َﺰ ْﻟـﻨَ ٓﺎ اِﻟ َﻴ١﴿ اﻪﻠﻟِ ا ْﻟﻌَﺰ۪ﻳﺰِ ا ْﻟ َﺤ ۪ﻜﻴ ِﻢ
ِ َ۪ﻳﻞ ا ْﻟ ِﻜﺘ
ُ ﺗ َ ْﻨﺰ
ّٰ ﺎب ِﻣ َﻦ
ّٰ ﺎﻋ ُﺒ ِﺪ
َ اﻪﻠﻟ
ْ َﺎب ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖ ﻓ
ْ
َ َﻚ ا ْﻟﻜﺘ
ِ ِ
ﻳﻦ اﺗ َّ َﺨ ُﺬوﺍ ِﻣ ْﻦ دُوﻧ ِ ۪ﻪ ٓ اَ ْوﻟِﻴَٓﺎءَ ۢ َﻣﺎ ﻧ َ ْﻌ ُﺒ ُﺪ ُﻫ ْﻢ
ۜ ُ ِ ﻳﻦ ا ْﻟ َﺨﺎﻟ
ً ُِﻣ ْﺨﻠ
َ اﻟﺪ
َ ﺺ َوﺍﻟ َّ۪ﺬ
ّ ۪ ﴾ اَ َﻻ ّٰﻪﻠﻟ٢﴿ ۜ ﻳﻦ
ّ ۪ ﺼﺎ ﻟ َُﻪ
ُ اﻟﺪ
اﻪﻠﻟ َ َﻻ ﻳ َ ْﻬ ۪ﺪي
ّٰ ﻮن ۜ اِ َّن
ّٰ اﻪﻠﻟِ ُز ْﻟ ٰﻔ ۜﻰ اِ َّن
ّٰ اِ َّﻻ ﻟ ِ ُﻴﻘَ ّﺮِﺑُﻮﻧ َ ٓﺎ اِﻟ َﻰ
َ اﻪﻠﻟ َ ﻳ َ ْﺤﻜُ ُﻢ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ ْﻢ ۪ﻓﻲ َﻣﺎ ُﻫ ْﻢ ۪ﻓﻴﻪِ ﻳ َ ْﺨﺘَﻠِ ُﻔ
ِ
ِ
ۜ ﺎء ۙ ُﺳ ْﺒ َﺤﺎﻧ َ ُﻪ
ّٰ َ﴾ ﻟ َْﻮ اَ َرﺍد٣﴿ ﺎر
ً اﻪﻠﻟُ اَ ْن ﻳَﺘ َّ ِﺨ َﺬ َوﻟ
ٌ َّب ﻛَﻔ
ُ َٓﺪا َﻻ ْﺻﻄ َ ٰﻔﻰ ﻣﻤَّﺎ ﻳ َ ْﺨﻠ ُ ُﻖ َﻣﺎ ﻳ َ َﺸ
ٌ َﻣ ْﻦ ُﻫ َﻮ ﻛَﺎذ
1
2

Zemahşerî, el-Keşşâf, IV, 110; Süyûtî, el-İtkān, I, 194:
.وﺗﺴﻤﻰ ﺳﻮرة اﻟﻐﺮف
M (ilk baskı) ve B: “hâtimesi”.
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ِ ﴾ َﺧﻠ َ َﻖ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ٤﴿ ﺍﺣ ُﺪ ا ْﻟ َﻘﻬَّﺎر
ِ اﻪﻠﻟ ا ْﻟ َﻮ
ض ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖۚ ﻳُﻜَ ّﻮِ ُر اﻟ َّْﻴ َﻞ َﻋﻠَﻰ اﻟﻨَّﻬَﺎرِ َو ُﻜَ ّﻮِ ُر
ْ ﺍت َو
َ ﺍﻻ َْر
ُ
ُ ّٰ ُﻫ َﻮ
َّ
ِ
ﺎر
َ َاﻟﻨَّﻬ
ُ َّ۪ﻳﺰ ا ْﻟﻐَﻔ
ُ ﺎر َﻋﻠَﻰ اﻟ َّْﻴ ِﻞ َو َﺳ َّﺨ َﺮ اﻟ َّﺸ ْﻤ َﺲ َوﺍ ْﻟﻘَ َﻤ َﺮ ۜ ﻛُ ٌّﻞ ﻳ َ ْﺠﺮ۪ي ﻻ ََﺟﻞٍ ُﻣ َﺴ ًّﻤ ۜﻰ اَ َﻻ ُﻫ َﻮ ا ْﻟﻌَﺰ
ِ
ِ ﻜ ْﻢ ِﻣﻦ ﻧ َ ْﻔ ٍﺲ َو
ﺍج
ْ ﻜ ْﻢ ِﻣ َﻦ
ُ َ ﺍﺣ َﺪةٍ ﺛُﻢَّ َﺟﻌَ َﻞ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ َز ْو َﺟﻬَﺎ َوﺍ َ ْﻧ َﺰ َل ﻟ
ْ ُ ﴾ َﺧﻠ َ َﻘ٥﴿
ٍۜ اﻻ َْﻧﻌَﺎ ِم ﺛ َ َﻤﺎﻧﻴَﺔ َ اَ ْز َو
ٍ ﻘﺎ ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﺧ ْﻠ ٍﻖ ۪ﻓﻲ ﻇُﻠُ َﻤ
ۜ ُ اﻪﻠﻟُ َرﺑُّﻜُ ْﻢ ﻟ َُﻪ ا ْﻟ ُﻤ ْﻠ
ﻚ
ّٰ ﺚ ٰذﻟِﻜُ ُﻢ
ۜ ٍ ٰﺎت ﺛَﻠ
ً ﻳ َ ْﺨﻠُ ُﻘﻜُ ْﻢ ۪ﻓﻲ ﺑُﻄُﻮ ِن اُﻣَّﻬَﺎﺗِﻜُ ْﻢ َﺧ ْﻠ
ِ َﺿﻰ ﻟِﻌِﺒ
ُ ﺎدهِ ا ْﻟ
ُ اﻪﻠﻟ َ ﻏَ ِﻨ ٌّﻲ َﻋ ْﻨ
ۚ ﻜ ْﻔ َﺮ
ّٰ ﴾ اِ ْن ﺗ َ ْﻜ ُﻔ ُﺮوﺍ ﻓَﺎِ َّن٦﴿ ﻮن
ٰ ﻜ ْﻢ َو َﻻ ﻳ َ ْﺮ
َ َ ٓﻻ اِﻟٰﻪَ اِ َّﻻ ُﻫ َﻮ ۚ ﻓَﺎ َ ّٰﻧﻰ ﺗُ ْﺼ َﺮ ُﻓ
۬ َ َو ِﺍ ْن ﺗ َ ْﺸﻜُ ُﺮوﺍ ﻳ َ ْﺮ
ى ﺛُﻢَّ اِﻟٰﻰ َرﺑِّﻜُ ْﻢ َﻣ ْﺮ ِﺟ ُﻌﻜُ ْﻢ ﻓَ ُﻴﻨَ ّ ِﺒﺌُﻜُ ْﻢ ﺑ ِ َﻤﺎ
ۜ ﺿ ُﻪ ﻟَﻜُ ْﻢ ۜ َو َﻻ ﺗَﺰِ ُر َوﺍزِ َر ٌ وِ ْز َر اُ ْﺧ ٰﺮ
ِ
ِاﻻِﻧﺴﺎن ﺿ ٌّﺮ دﻋﺎ رﺑﻪ ﻣ ۪ﻨﻴﺒﺎ اِﻟ َﻴﻪ
ِ َ ُُﻛﻨ ُﺘﻢ ﺗَﻌﻤﻠ
ِ
ٌ ﻮن ۜ اﻧ َّ ُﻪ َﻋ ۪ﻠ
َ ْ ْ ْ
ْ ً ُ ُ َّ َ َ َ ُ َ َ ْ ْ ﺲ
ُّ ﻴﻢ ﺑ ِ َﺬات
َّ ﴾ َوﺍذَا َﻣ٧﴿ ِاﻟﺼ ُﺪور
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ً ﺎن ﻳ َ ْﺪﻋ ٓﻮﺍ اِﻟ َﻴﻪِ ِﻣﻦ ﻗَﺒ ُﻞ َو َﺟﻌَ َﻞ ِ ّٰﻪﻠﻟِ اَ ْﻧ َﺪ
ِ
ۜ ادا ﻟ ُﻴﻀ َّﻞ َﻋ ْﻦ َﺳﺒ۪ ﻴﻠ ۪ﻪ
ْ ْ ْ
ُ َ َﺛُﻢَّ اذَا َﺧﻮَّﻟ َُﻪ ﻧ ْﻌ َﻤﺔ ً ﻣ ْﻨ ُﻪ ﻧَﺴ َﻲ َﻣﺎ ﻛ
ِ
ِ ﻚ ِﻣ ْﻦ اَﺻ َﺤ
ﺪا
ُ ِ ُﻗ ْﻞ ﺗ َ َﻤﺘ َّ ْﻊ ﺑ
َ َّ ﻴﻼۗ اِﻧ
ً ﺖ ٰاﻧ َ ٓﺎءَ اﻟ َّْﻴ ِﻞ َﺳﺎ ِﺟ
ٌ ﴾ اَﻣَّ ْﻦ ُﻫ َﻮ ﻗَﺎﻧ٨﴿ ِﺎب اﻟﻨَّﺎر
ً ﻜ ْﻔﺮِ َك ﻗَ ۪ﻠ
ْ
ِ
ِ ْ ﻤﺎ ﻳَﺤ َﺬر
ۜ ﻮن
َ ﻳﻦ َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ
َ ﻳﻦ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ
َ ﻮن َوﺍﻟ َّ ۪ﺬ
َ اﻻٰﺧ َﺮ َ َو َ ْﺮ ُﺟﻮﺍ َر ْﺣ َﻤﺔ َ َرﺑّ ِ ۪ﻪ ۜ ﻗُ ْﻞ َﻫ ْﻞ ﻳ َ ْﺴﺘَﻮِي اﻟ َّ ۪ﺬ
ُ ْ ً َوﻗَٓﺎﺋ
ِ
﴾٩﴿ ﺎب
ْ اِﻧ َّ َﻤﺎ ﻳَﺘَ َﺬכ َُّﺮ ُاو۬ﻟُﻮﺍ
۟ َاﻻ َ ْﻟﺒ
[4115] Meâl-i Şerîfi
İndirilişi bu kitabın Allah’tan, O Azîz Hakîm Allah’tandır (1). Emin
ol Biz sana kitabı hakkıyla indirdik, onun için Allah’a öyle ibadet ve
kulluk et ki dini O’na hâlis kılarak (2). İyi bil ki Allah’ındır ancak
hâlis din, O’nun berisinden birtakım velîlere tutunanlar da şöyle
demektedirler: “Biz onlara ibadet etmiyoruz, ancak bizi Allah’a yakın
yaklaştırsınlar diye.” Şüphe yok ki Allah onların aralarında ihtilâf
edip durdukları şeyde hükmünü verecek, her hâlde yalancı nankör
olan kimseyi Allah doğru yola çıkarmaz (3). Allah bir veled edinmek
murad etse idi elbette yaratacağından dileyeceğini seçecekti. Tenzih O
Sübhân’a, O öyle bir Allah ki Vâhid, Kahhâr (4). Gökleri ve yeri hak
ile yarattı, geceyi gündüzün üstüne sarıyor, gündüzü gecenin üstüne
sarıyor, Ay ve Güneş’i musahhar kılmış, her biri bir müsemmâ ecele
cereyan ediyor. Uyan, O öyle Azîz, öyle Gaffâr (5). O O’dur ki sizi
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bir tek nefisten yarattı. Hem onun eşini de ondan yaptı ve sizin için
yumuşak başlı [4116] hayvanlardan sekiz eş enʿâm da indirdi. Sizleri
analarınızın karınlarında üç zulmet içinde hilkatten hilkate yaratıp
duruyor. İşte Rabbiniz Allah O, mülk O’nun, O’ndan başka tanrı yok,
o hâlde nasıl çevrilirsiniz? (6). Eğer küfrederseniz şüphe yok ki Allah’ın
size ihtiyâcı yok, bununla beraber kulları hesabına küfre râzı olmaz.
Ve eğer şükrederseniz sizin hesâbınıza ona râzı olur. Bir vizir çeken de
diğerinin vizrini çekecek değildir. Sonra dönümünüz Rabbinizedir. O
vakit O size bütün yaptıklarınızı haber verecek, çünkü O bütün sînelerin
künhünü bilir (7). İnsana bir sıkıntı dokunduğu vakit Rabbine öyle
dua eder ki bütün gönlünü O’na vererek, sonra kendisine tarafından
bir nimet lutfediverdiği zaman da önceden O’na dua ettiği hâli unutur
da yolundan1 sapıtmak için Allah’a menendler koşmaya başlar. De ki:
“Küfrünle biraz zevk et, çünkü sen o ateşliklerdensin” (8). Yoksa o, gece
saatlerinde kalkan, secdeye kapanıp kıyam durarak dâima vazifesini
yapan âhireti sayar ve Rabbinin rahmetini umar kimse gibi olur mu?
Hiç bilirlerle2 bilmezler müsâvî olur mu? Ancak temiz akıllı olanlar
anlar (9).
ِ Allah’tandır. A Başkası
ِ َ۪ﻳﻞ ا ْﻟ ِﻜﺘ
{ﺎب
ُ  }ﺗ َ ْﻨﺰİndirilişi bu kitabın {ِاﻪﻠﻟ
ّٰ }ﻣ َﻦ
veremez. Tekellüfle tasannu‘ ile yapılamaz. Nübüvvet kesbî değildir ve
zorla alınamaz. Çünkü Allah {ِ }ا ْﻟﻌَﺰ۪ﻳﺰO öyle Azîz {ِ }ا ْﻟ َﺤ ۪ﻜﻴﻢöyle Hakîm.
A “Azîz” iki mânaya gelir: Birisi mağlub olmaz, gālib ve kādir; bir de
şerîk ve nazîri yok müteferrid demektir. Allah teâlâ hakkında ikisine
de sâdık bir mâna murad olunmak lâzım gelir. Bilhassa bu iki vasfın
zikriyle hem Kur’ân’ın azîz, hakîm bir kitap olduğuna tenbih, hem de
zikrolunacak tevhîde temhiddir. { }ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖHakkıyla A bihakkın, hak olarak.
“Bâ”, mülâbese, musâhabe veya sebebiye olmak üzere bunda birkaç vecih
muhtemildir. Mülâbese olduğuna göre hakka mülâbis, yani haklı olarak
hak olarak nüzul veya [4117] kitabın tam hakkı verilerek demek olur.
1
2

B: “yoldan”.
B: “bilenlerle”.
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Sebebiyet olduğuna göre de hak sebebiyle, hakkı beyan etmek için veya
hikmet-i hak ile demek olur ki, yerine göre bu mânalardan1 biri tercih
olunur.

ِ
ِ ِ
{ﺺ
ّ ۪  }اَ َﻻ ّٰﻪﻠﻟİyi bil ki Allah’ındır ancak hâlis din A hiçbir şirk
ُ اﻟﺪ
ُ ﻳﻦ ا ْﻟ َﺨﺎﻟ
karışığı olmaksızın temiz ve hâlis tevhid dini, tam mânasıyla şüphesiz din,
hâlis ibadet ve tâat ancak Allah’a yapılır ve yapılmalıdır. Bunu tahkik için
buyuruluyor ki: {َﻳﻦ اﺗ َّ َﺨ ُﺬوﺍ ِﻣ ْﻦ دُوﻧ ِ ۪ﻪ ٓاَ ْوﻟِﻴَٓﺎء
َ }وﺍﻟ َّ ۪ﺬ
َ O’nun berisinden birtakım evliyâ
ittihaz edenler de A Allah denince kendisinden daha ilerisi, daha yükseği,
daha ötesi mümkin olmayan Zât-ı Ekmel denilmiş olduğu için, Allah’ın
fevkinde ilâh iddiasına kalkışılmak mevzû‘-i bahis olamaz. Şirk koşanlar,
hep O’nun mâdûnundan birtakım velîler, hâmîler tutmak isterler. İsterler
ama O’ndan başka velîlere, veliyyü’l-emrlere, sâhiplere tutunanlar, gerek
ِ [ اَ َﺟﻌَ َﻞ ْاﻻٰﻟِﻬَﺔ َ اِﻟ ًٰﻬﺎ َوSâd 38/5] diyenler gibi putlara ve gerek meleklere ve
ﺪا
ً ﺍﺣ
gerek Îsâ gibi ibâd-ı mükremîne ilâh diye sarılanlar }ﻣﺎ ﻧ َ ْﻌ ُﺒ ُﺪ ُﻫ ْﻢ اِ َّﻻ ﻟ ِ ُﻴ َﻘﺮِﺑُﻮﻧ َ ٓﺎ اِﻟ َﻰ
َ
ّ
{اﻪﻠﻟِ ُز ْﻟ ٰﻔﻰ
demektedirler.
Böyle
diyerek
tutunmaktadırlar.
Demek
ki
şirk
ّٰ
bâtıldır. Mâbudluk yalnız Allah’ın hakkıdır. Hâlis din ancak Allah’ındır.
ٍ ٰﺎت ﺛَﻠ
ٍ  } ۪ﻓﻲ ﻇُﻠ ُ َﻤÜç
(Sûre-i Mâide’de sâbiîn hakkında geçen tafsîlâta bak). {ﺚ
zulmette A batın zulmeti, rahim zulmeti, meşîme2 zulmeti.

ِاﻪﻠﻟ
ِ ُ َّ ﺎد اﻟ َّ۪ﺬﻳﻦ ٰاﻣﻨﻮﺍ اﺗ َّ ُﻘﻮﺍ رﺑ
ِِ
ِ َُﻗ ْﻞ ﻳَﺎ ِﻋﺒ
ّٰ ض
ُ َ َ
َ ﻜ ْﻢ ۜ ﻟﻠ َّ۪ﺬ
َ
ُ ﻳﻦ اَ ْﺣ َﺴ ُﻨﻮﺍ ۪ﻓﻲ ٰﻫﺬه اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ َﺣ َﺴﻨَﺔٌ ۜ َوﺍ َ ْر
ِ
ِ
ِ ِ
ٍ ون اَ ْﺟ َﺮ ُﻫ ْﻢ ﺑِﻐَ ْﻴﺮِ ِﺣ َﺴ
ّٰ ت اَ ْن اَ ْﻋ ُﺒ َﺪ
َ اﻟﺼﺎﺑ ِ ُﺮ
ُ ﴾ ﻗُ ْﻞ ا ۪ﻧّ ٓﻲ اُﻣ ْﺮ١٠﴿ ﺎب
َ اﻪﻠﻟ
َّ َوﺍﺳﻌَﺔٌ ۜ اﻧ َّ َﻤﺎ ﻳُ َﻮﻓَّﻰ
ِ
ِ
ﺎف اِ ْن
َ ت ِﻻ َْن اَכ
ُ ﴾ ُﻗ ْﻞ ا ۪ﻧّ ٓﻲ اَ َﺧ١٢﴿ ﻴﻦ
ُ ﴾ َوﺍُﻣ ْﺮ١١﴿ ۙ ﻳﻦ
ً ُِﻣ ْﺨﻠ
َ ُﻮن اَ َّو َل ا ْﻟ ُﻤ ْﺴﻠِ ۪ﻤ
َ اﻟﺪ
ّ ۪ ﺼﺎ ﻟ َُﻪ
۪ ﺼﺎ ﻟ َُﻪ ۪د
ﺎﻋ ُﺒ ُﺪوﺍ َﻣﺎ
ّٰ ﴾ ﻗُ ِﻞ١٣﴿ اب ﻳ َ ْﻮ ٍم َﻋ ۪ﻈﻴ ٍﻢ
ً ِاﻪﻠﻟ َ اَ ْﻋ ُﺒ ُﺪ ُﻣ ْﺨﻠ
ُ َﻋ َﺼ ْﻴ
ْ َ﴾ ﻓ١٤﴿ ۙﻳﻨﻲ
َ ﺖ َرﺑّ۪ﻲ َﻋ َﺬ
ِ ِﺷ ْﺌ ُﺘ ْﻢ ِﻣﻦ دُوﻧ ِ ۪ﻪ ُﻗ ْﻞ اِ َّن ا ْﻟ َﺨ
ﻚ ُﻫ َﻮ
َ ِ ﻳﻦ َﺧ ِﺴ ُﺮ ٓوﺍ اَ ْﻧ ُﻔ َﺴ ُﻬ ْﻢ َوﺍ َ ْﻫ ۪ﻠﻴ ِﻬ ْﻢ ﻳ َ ْﻮمَ ا ْﻟ ِﻘ ٰﻴ َﻤﺔِ ۜ اَ َﻻ ٰذﻟ
َ ﺎﺳ ۪ﺮ َﻦ اﻟ َّ۪ﺬ
ۜ
ْ
َ ِ ﴾ ﻟ َُﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻮﻗِﻬِ ْﻢ ﻇُﻠ َ ٌﻞ ِﻣ َﻦ اﻟﻨَّﺎرِ َو ِﻣ ْﻦ ﺗ َ ْﺤ ِﺘﻬِ ْﻢ ﻇُﻠ َ ٌﻞ ۜ ٰذﻟ١٥﴿ ﻴﻦ
ّٰ ف
ُ ِﻚ ﻳُ َﺨ ّﻮ
ُ ا ْﻟ ُﺨ ْﺴ َﺮ
ُ ۪ﺍن ا ْﻟ ُﻤﺒ
ُاﻪﻠﻟ
ِاﻪﻠﻟ
ِ َﺑ ِ ۪ﻪ ِﻋﺒَﺎدَه ۜ ﻳَﺎ ِﻋﺒ
ّٰ وﻫﺎ َوﺍَﻧَﺎﺑُ ٓﻮﺍ اِﻟ َﻰ
َ اﺟﺘَﻨَ ُﺒﻮﺍ اﻟﻄ َّﺎ ُﻏ
َ ﻮت اَ ْن ﻳ َ ْﻌ ُﺒ ُﺪ
َ ﴾ َوﺍﻟ َّ۪ﺬ١٦﴿ ﺎد ﻓَﺎﺗ َّ ُﻘﻮ ِن
ْ ﻳﻦ
ُ
1
2
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ِ َﻟ َﻬ ُﻢ ا ْﻟﺒ ْﺸ ٰﺮى ﻓَﺒَ ِﺸﺮ ِﻋﺒ
ﻳﻦ
َ ﻮن اَ ْﺣ َﺴﻨَ ُﻪ ۜ ُاو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ
َ ﻮن ا ْﻟ َﻘ ْﻮ َل ﻓَﻴَﺘ َّ ِﺒ ُﻌ
َ ﻳﻦ ﻳ َ ْﺴﺘَ ِﻤ ُﻌ
َ ﻚ اﻟ َّ ۪ﺬ
َ ﴾ اَﻟ َّ۪ﺬ١٧﴿ ۙ ﺎد
ْ ّ ۚ ُ
ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ﺖ ﺗُ ْﻨ ِﻘ ُﺬ
ْ ﻚ ُﻫ ْﻢ اُو۬ﻟُﻮﺍ
َ اﻪﻠﻟُ َوﺍُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ
ّٰ ﻳﻬ ُﻢ
َ اب اَﻓَﺎ َْﻧ
ُ َﻫ ٰﺪ
ۜ ﴾ اَﻓَ َﻤ ْﻦ َﺣ َّﻖ َﻋﻠ َ ْﻴﻪ ﻛَﻠ َﻤﺔُ ا ْﻟﻌَ َﺬ١٨﴿ اﻻ َ ْﻟﺒَﺎب
ِ
ِ ﴾ ٰﻟ ِﻜ ِﻦ اﻟ َّ ۪ﺬﻳﻦ اﺗ َّ َﻘﻮﺍ رﺑَّﻬﻢ ﻟ َﻬﻢ ُﻏﺮ١٩﴿ ِﻣﻦ ﻓِﻲ اﻟﻨَّﺎر
ف َﻣ ْﺒ ِﻨﻴَّﺔٌ ۙﺗ َ ْﺠﺮ۪ي ِﻣ ْﻦ
ٌ ف ﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻮﻗﻬَﺎ ُﻏ َﺮ
ٌ َ ُْ ُْ َ ْ َ
ْ َ
ۚ
ِ ّٰ اﻻ َﻧﻬﺎر ۜ وﻋ َﺪ
ِ
ِ ٓ اﻪﻠﻟ اَ ْﻧ َﺰ َل ِﻣ َﻦ اﻟﺴ َﻤ
ّٰ ﻒ
ًﺎء َﻣٓﺎء
ُ ِاﻪﻠﻟ ۜ َﻻ ﻳُ ْﺨﻠ
َ ّٰ ﴾ اَﻟ َْﻢ ﺗ َ َﺮ اَ َّن٢٠﴿ َاﻪﻠﻟُ ا ْﻟ ۪ﻤﻴﻌَﺎد
ْ َ ُ َ ْ ْ ﺗ َ ْﺤﺘﻬَﺎ
َّ
ِ اﻻ َْر
ْ ﻓَ َﺴﻠَﻜَ ُﻪ ﻳَﻨَﺎﺑ۪ﻴﻊَ ﻓِﻲ
َّﺮﺍ ﺛُﻢ
ًّ ۪ﻴﺞ ﻓَـﺘَ ٰﺮ ُﻪ ُﻣ ْﺼ َﻔ
ً ِﻋﺎ ُﻣ ْﺨﺘَﻠ
ً ض ﺛُﻢَّ ﻳُ ْﺨﺮِ ُج ﺑ ِ ۪ﻪ َز ْر
ُ ﻔﺎ اَ ْﻟ َﻮﺍﻧُ ُﻪ ﺛُﻢَّ ﻳَﻬ
ِ
﴾٢١﴿ ﺎب
ْ ﻚ ﻟ َِﺬ ْﻛ ٰﺮى ِﻻُو۬ﻟِﻲ
َ ِ َﺎﻣﺎۜ اِ َّن ۪ﻓﻲ ٰذﻟ
ً ﻳ َ ْﺠﻌَﻠُ ُﻪ ُﺣﻄ
۟ َاﻻ َ ْﻟﺒ
[4119] Meâl-i Şerîfi
Tarafımdan söyle: Ey iman eden kullarım, Rabbinize takvâ ile korunun.
Bu dünyada güzellik yapanlara bir güzellik var ve Allah’ın arzı geniştir.
Ancak sabredenlerdir ki ecirlerine hesabsız erdirilir (10). De ki: “Ben
Allah’a dini O’nun için hâlis kılarak ibadet edeyim diye emrolundum
(11). Hem O’nun birliğine teslim olan müslimînin evveli olayım diye
emrolundum” (12). De ki: “Ben korkarım Rabbime isyan edersem büyük
bir günün azâbından” (13). De ki: “Ben yalnız Allah’a kulluk ederim,
dinimi O’na hâlis1 kılarak, (14) siz de O’nun berisinden dilediğinize
kul olun.” De ki: “Asıl hüsrâna düşenler kıyamet günü kendilerine ve
mensublarına ziyan edenlerdir. Evet, odur işte asıl2 açık hüsran (15).
Onlara üstlerinden ateş çatılır, altlarından çatılır.” Duydunuz a, işte
Allah kullarını bundan tahzir buyuruyor: Ey kullarım onun için Bana
korunun (16). Tâğūttan, ona kulluk etmekten kaçınıp da tam gönülle
Allah’a yönelenlere gelince onlarındır müjde: Haydi tebşir et kullarıma
(17). Onlar ki sözü dinlerler, sonra da en güzelini tatbik ederler. İşte
onlar Allah’ın kendilerine hidâyet verdiği kimselerdir ve işte onlardır o
temiz akıllılar (18). Ya üzerine “kelime-i azâb” hak olmuş kimse de mi?
Artık o ateşteki kimseyi sen mi çıkaracaksın? (19). Fakat o Rablerine
korunanlar, onlara şehnişînler var ki üzerlerinden şehnişînler yapılmış,
1
2

F: “halâs”.
B -“asıl”.
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altlarından ırmaklar akar. Allah’ın vaadi, Allah mîʿâdını şaşırmaz
(20). Görmedin mi Allah’ın semâdan [4120] bir su indirip de onu bir
yoluyla Arz’da menbaʿlara koyduğunu? Sonra onunla bir ekin çıkarır,
türlü renklerle, sonra o heyecâna gelir, bir de görürsün onu sararmış,
sonra da onu bir çöpe çevirir. Elbette bunda bir ihtar var temiz akılları1
olanlar için (21).

ِ ّٰ ِﺎﺳﻴﺔِ ُﻗﻠُﻮﺑﻬﻢ ِﻣﻦ ِذ ْﻛﺮ
ِ
ِ
ِ
ّٰ اَﻓَ َﻤ ْﻦ َﺷ َﺮ َح
َ ِ ﺻ ْﺪ َر ُه ﻟ ْﻼِ ْﺳ َﻼ ِم ﻓَ ُﻬ َﻮ َﻋﻠٰﻰ ﻧُﻮرٍ ﻣ ْﻦ َرﺑّ ِ ۪ﻪ ۜ ﻓَ َﻮ ْ ٌﻞ ﻟ ْﻠ َﻘ
ْ ُُْ
ۜ اﻪﻠﻟ
َ ُاﻪﻠﻟ
ِ
ِ
ِ ﴾ اَ ّٰﻪﻠﻟ ﻧَﺰَّ َل اَﺣﺴ َﻦ ا ْﻟ َﺤ ۪ﺪ٢٢﴿ ﺿ َﻼ ٍل ﻣﺒ۪ ﻴ ٍﻦ
َ اُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ
َ ﻚ ۪ﻓﻲ
ُﺎﺑﺎ ُﻣﺘَ َﺸﺎﺑ ِ ًﻬﺎ َﻣﺜَﺎﻧ َﻲ ۗ ﺗ َ ْﻘ َﺸﻌِ ُّﺮ ﻣ ْﻨﻪ
ً َﻳﺚ ﻛِﺘ
ُ
ُ
َ ْ
اﻪﻠﻟِ ﻳ َ ْﻬ ۪ﺪي ﺑ ِ ۪ﻪ َﻣ ْﻦ
َ ِ اﻪﻠﻟِ ۜ ٰذﻟ
ّٰ ﻚ ُﻫ َﺪى
ّٰ ِﻴﻦ ُﺟﻠُﻮدُ ُﻫ ْﻢ َو ُﻗﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ اِﻟٰﻰ ِذ ْﻛﺮ
َ ُﺟﻠُﻮدُ اﻟ َّ ۪ﺬ
ُ ﻳﻦ ﻳ َ ْﺨ َﺸ ْﻮ َن َرﺑ َّ ُﻬ ْﻢ ۚ ﺛُﻢَّ ﺗ َ ۪ﻠ
ِ ﴾ اَﻓَﻤَ ْﻦ ﻳَﺘ َّ ۪ﻘﻲ ﺑِﻮَ ْﺟﻬِ ۪ﻪ ٓﺳﻮءَ ا ْﻟﻌَ َﺬ٢٣﴿ اﻪﻠﻟُ ﻓَﻤَﺎ ﻟ َﻪُ ِﻣ ْﻦ ﻫَﺎ ٍد
ۜ ِاب ﻳ َ ْﻮمَ ا ْﻟ ِﻘ ٰﻴﻤَﺔ
ّٰ ﺎء ۜ َو َﻣ ْﻦ ﻳُ ْﻀﻠِ ِﻞ
ُ ٓﻳ َ َﺸ
ُ
ِ ﴾ ﻛَﺬَّب اﻟ َّ۪ﺬ٢٤﴿ ﻮن
ِ ِ
ِ
اب ِﻣ ْﻦ
ُ ُﻴﻦ ذ
َ وﻗﻮﺍ َﻣﺎ ﻛُ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ﺗ َ ْﻜ ِﺴ ُﺒ
َ
َ َو ۪ﻗﻴ َﻞ ﻟﻠﻈ َّﺎﻟ ۪ﻤ
ُ ﻳﻦ ﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠﻬِ ْﻢ ﻓَﺎ َ ٰﺗ
َ
ُ ﻴﻬ ُﻢ ا ْﻟﻌَ َﺬ
ِ
ِ اﻪﻠﻟ ا ْﻟ ِﺨﺰ
ْ اب
ۢ اﻻ ِٰﺧﺮَ ِ اَכْﺒَ ُﺮ
ُ َﺣ ْﻴ
َ ﺚ َﻻ ﻳ َ ْﺸ ُﻌ ُﺮ
َ ْ
ُ ّٰ ﴾ ﻓَﺎَذَاﻗَ ُﻬ ُﻢ٢٥﴿ ون
ُ ي ﻓﻲ ا ْﻟ َﺤ ٰﻴﻮ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ ۚ َوﻟ َﻌَ َﺬ
ِ َّ ﺿ َﺮ ْﺑﻨَﺎ ﻟِﻠﻨ
ۚ ون
َ ﺎس ۪ﻓﻲ ٰﻫ َﺬا ا ْﻟ ُﻘ ْﺮﺍٰ ِن ِﻣ ْﻦ ﻛُ ّ ِﻞ َﻣﺜَﻞٍ ﻟ َﻌَﻠ َُّﻬ ْﻢ ﻳَﺘَ َﺬכ َُّﺮ
َ ﴾ َوﻟ َ َﻘ ْﺪ٢٦﴿ ﻮن
َ ﻟ َْﻮ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ
ِ ۪
ٓ
ﺎء
ّٰ ب
ًّ ِ ﴾ ﻗُ ْﺮﺍٰ ًﻧﺎ َﻋﺮَﺑ٢٧﴿
َ ﴾٢٨﴿ ﻮن
َ ﻴﺎ ﻏَ ْﻴﺮَ ۪ذي ِﻋﻮَ ٍج ﻟ َﻌَﻠ َُّﻬ ْﻢ ﻳَﺘ َّ ُﻘ
ُ َاﻪﻠﻟُ َﻣﺜَ ًﻼ رَ ُﺟ ًﻼ ﻓﻴﻪ ُﺷﺮَﻛ
َ َﺿﺮ
ِ ِ
ِ َ ﻮن ورﺟﻼ ﺳﻠ
ﻮن
َ ﻤﺎ ﻟ َﺮ ُﺟ ٍ ۜﻞ َﻫ ْﻞ ﻳ َ ْﺴﺘَﻮِ َﺎ ِن َﻣﺜَ ًﻼ ۜ اَ ْﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ّٰﻪﻠﻟ ۚ ﺑ َ ْﻞ اَכْﺜَ ُﺮ ُﻫ ْﻢ َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ
ً َ ً ُ َ َ َ ُﻣﺘَ َﺸﺎﻛِ ُﺴ
ِ
﴾٣١﴿ ۟ ﻮن
َ َّ ﴾ اِﻧ٢٩﴿
َ ﴾ ﺛُﻢَّ اِﻧَّﻜُ ْﻢ ﻳ َ ْﻮمَ ا ْﻟ ِﻘ ٰﻴﻤَﺔِ ِﻋ ْﻨ َﺪ رَﺑِّﻜُ ْﻢ ﺗ َ ْﺨﺘَ ِﺼ ُﻤ٣٠﴿ ۘ ﻮن
َ ُﺖ َوﺍﻧ َّ ُﻬ ْﻢ َﻣ ّ ِﻴﺘ
ٌ ﻚ َﻣ ّ ِﻴ
[4121] Meâl-i Şerîfi
Demek ki her kimin Allah bağrını İslâm’a açmış ise işte o Rabbinden
bir nûr üzerinde değil mi? O hâlde vay o Allah’ın zikrinden kalbleri
katılara!2 Onlar bir açık dalâl içindedirler3 (22). Allah kelâmın en
güzelini indirdi; ikizli, âhenkli bir kitap. Ondan Rablerine saygısı
olanların derileri ürperir, sonra derileri de kalbleri de Allah’ın
1
2
3

B: “akıllılar”.
H ve F: “katı kalblilere”.
H ve F: “içindeler”.
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zikrine yumuşar. O işte Allah rehberidir, Allah onunla dilediğini
doğru yola çıkarır. Her kimi de Allah şaşırtırsa artık ona hidâyet
edecek yoktur (23). O hâlde kıyamet günü zâlimlere “tadın bakalım
kazanıp durduklarınızı” denilirken, o kötü azâbı yüzü ile koruyacak
kimse ne olur? (24). Onlardan evvelkileri tekzib ettiler, ettiler de
kendilerine hatırlarına gelmez cihetten azab geliverdi (25). Geliverdi
de Allah onlara dünyâ hayatta zilleti tattırdı ve elbette âhiret azâbı
daha büyüktür, velâkin bilselerdi (26). Yemin ederim ki bu Kur’an’da
insanlar için her türlüsünden temsil getirdik, gerek ki iyi düşünsünler
(27). Bir Kur’an ki pürüzsüz bir Arabî, gerek ki korunsunlar (28). Allah
şunu bir mesel yapmıştır: Bir adam, onda birtakım ortaklar var, hırçın
hırçın çekiştirip duruyorlar, bir [4122] adam da selâmetle bir adamın;
hiç bu ikisinin hâl ü şânı bir olur mu? Hamd Allah’ındır, fakat pek
çokları bilmezler (29). Elbet sen öleceksin ve elbet onlar da ölecekler
(30). Sonra siz muhakkak Rabbinizin huzûrunda muhakemeye
duruşacaksınız (31).
Kimin haklı, kimin haksız çıkacağına ve neticenin ne olacağına
gelince:

ِ
ِ ِ اﻪﻠﻟِ َوﻛَﺬ
ﺎﻟﺼ ْﺪ ِق اِ ْذ َﺟٓﺎءَ ُه ۜ اَﻟ َْﻴ َﺲ ۪ﻓﻲ َﺟﻬَﻨ َّ َﻢ َﻣ ْﺜ ًﻮى ﻟ ِ ْﻠﻜَﺎﻓِ ۪ﺮ َﻦ
ّٰ ب َﻋﻠَﻰ
َ
َ ﻓَ َﻤ ْﻦ اَﻇْﻠ َ ُﻢ ﻣﻤَّ ْﻦ ﻛَ َﺬ
ّ َّب ﺑ
ِ ِ ِ ﴾ َوﺍﻟ َّ۪ﺬي َﺟٓﺎءَ ﺑ٣٢﴿
ۜ ﴾ ﻟ َُﻬ ْﻢ َﻣﺎ ﻳ َ َﺸٓﺎ ُؤ۫ َن ِﻋ ْﻨ َﺪ َرﺑِّﻬِ ْﻢ٣٣﴿ ﻮن
َ ﺻﺪَّ َق ﺑ ِ ۪ﻪ ٓ اُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ
َ ﻚ ُﻫ ُﻢ ا ْﻟ ُﻤﺘ َّ ُﻘ
َ ﺎﻟﺼ ْﺪق َو
ّ
اﻪﻠﻟُ َﻋ ْﻨ ُﻬ ْﻢ اَ ْﺳ َﻮﺍ َ اﻟ َّ ۪ﺬي َﻋ ِﻤﻠُﻮﺍ َو َ ْﺠﺰِﻳ َ ُﻬ ْﻢ اَ ْﺟ َﺮ ُﻫ ْﻢ ﺑِﺎ َْﺣ َﺴ ِﻦ
َ ِ ٰذﻟ
ّٰ ﴾ ﻟ ِ ُﻴﻜَ ِّﻔ َﺮ٣٤﴿ ۚ ﻴﻦ
َ ﻚ َﺟ ٰﺰ ٓ ُؤا ا ْﻟ ُﻤ ْﺤ ِﺴ ۪ﻨ
ٍ َاﻪﻠﻟُ ﺑِﻜ
ﻳﻦ ِﻣ ْﻦ دُوﻧ ِ ۪ﻪ ۜ َو َﻣ ْﻦ ﻳُ ْﻀﻠِ ِﻞ
َ َ ﺎف َﻋ ْﺒ َﺪ ُه ۜ َو ُ َﺨ ّﻮِ ُﻓﻮﻧ
ّٰ ﴾ اَﻟ َْﻴ َﺲ٣٥﴿ ﻮن
َ ُاﻟ َّ ۪ﺬي ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠ
َ ﻚ ﺑِﺎﻟ َّ ۪ﺬ
اﻧ ِﺘ َﻘﺎ ٍم
ّٰ اﻪﻠﻟُ ﻓَ َﻤﺎ ﻟ َُﻪ ِﻣ ْﻦ ُﻣ ِﻀ ّ ٍ ۜﻞ اَﻟ َْﻴ َﺲ
ّٰ ﴾ َو َﻣ ْﻦ ﻳ َ ْﻬ ِﺪ٣٦﴿ ۚ اﻪﻠﻟُ ﻓَ َﻤﺎ ﻟ َُﻪ ِﻣ ْﻦ َﻫﺎ ٍد
ّٰ
ْ اﻪﻠﻟُ ﺑِﻌَﺰ۪ﻳﺰٍ ِذي
ِ ﴾ َوﻟ َِﺌﻦ ﺳﺎ َ ْﻟﺘَﻬ ْﻢ َﻣﻦ َﺧﻠ َ َﻖ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ٣٧﴿
ﻮن ِﻣ ْﻦ
ْ ﺍت َو
ّٰ ض ﻟ َﻴَ ُﻘﻮﻟُ َّﻦ
َ اﻪﻠﻟُ ۜ ُﻗ ْﻞ اَﻓَ َﺮﺍ َ ْﻳ ُﺘ ْﻢ َﻣﺎ ﺗ َ ْﺪ ُﻋ
َ ﺍﻻ َْر
ْ ُ َ ْ
َّ
ِ َﻀﺮٍ َﻫ ْﻞ ﻫ َّﻦ ﻛ
ِ دُو ِن اﻪﻠﻟِ اِن ارﺍدﻧِﻲ اﻪﻠﻟ ﺑ
ﺎت
ُ َﺿ ّﺮِ ۪ه ٓ اَ ْو اَ َرﺍد َ ۪ﻧﻲ ﺑ ِ َﺮ ْﺣ َﻤﺔٍ َﻫ ْﻞ ُﻫ َّﻦ ُﻣ ْﻤ ِﺴﻜ
ُ ﺎت
ُ ﺎﺷ َﻔ
ُ
ّ ُ ُ ّٰ َ َ َ َ ْ ّٰ
اﻋ َﻤﻠُﻮﺍ َﻋﻠٰﻰ َﻣﻜَﺎﻧ َ ِﺘﻜُ ْﻢ
ّٰ َر ْﺣ َﻤ ِﺘ ۪ﻪ ۜ ُﻗ ْﻞ َﺣ ْﺴ ِﺒ َﻲ
َ ُاﻪﻠﻟُ ۜ َﻋﻠ َ ْﻴﻪِ ﻳَﺘَ َﻮﻛ َُّﻞ ا ْﻟ ُﻤﺘَ َﻮﻛِ ّﻠ
ْ ﴾ ُﻗ ْﻞ ﻳَﺎ ﻗَ ْﻮ ِم٣٨﴿ ﻮن
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ِ
ِ ۪
ِ اِ ۪ﻧﻲ ﻋ
ِ ِ
﴾٤٠﴿ ﻴﻢ
َ ف ﺗ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ
َ ﺎﻣ ٌﻞ ۚ ﻓَ َﺴ ْﻮ
ٌ اب ُﻣ ۪ﻘ
َ ّ
ٌ اب ﻳُ ْﺨﺰ۪ﻳﻪ َو َﺤ ُّﻞ َﻋﻠ َ ْﻴﻪ َﻋ َﺬ
ٌ ﴾ َﻣ ْﻦ ﻳ َ ْﺄﺗﻴﻪ َﻋ َﺬ٣٩﴿ ۙ ﻮن

ِ َ اِﻧَّٓﺎ اَ ْﻧ َﺰ ْﻟﻨَﺎ َﻋﻠَﻴ
ِ َّ ﺎب ﻟِﻠﻨ
ۚ ﺿ َّﻞ ﻓَﺎِﻧ َّ َﻤﺎ ﻳ َ ِﻀ ُّﻞ َﻋﻠ َ ْﻴﻬَﺎ
َ اﻫﺘَ ٰﺪى ﻓَﻠِﻨَ ْﻔ ِﺴ ۪ﻪۚ َو َﻣ ْﻦ
ْ ﺎس ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖۚ ﻓَ َﻤ ِﻦ
ْ
َ َﻚ ا ْﻟﻜﺘ
﴾٤١﴿ ﻴﻞ
ٍ۟ ﺖ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ﺑ ِ َﻮ ۪ﻛ
َ َو َﻣٓﺎ اَ ْﻧ

[4123] Meâl-i Şerîfi
Artık o kimseden daha zâlim (daha haksız) kim olabilir ki Allah
üzerine yalan söylemiş, doğruyu da kendisine geldiği vakit tekzib
eylemiştir. Cehennemde değil midir mevkiʿi kâfirlerin?1 (32) Doğruyu
getiren ve onu tasdik eden ise işte onlar korunan müttakīler (33).
Onlara Rablerinin indinde ne dilerlerse var, o işte muhsinlerin cezâsı
(34). Çünkü Allah onların mukaddemâ yaptıkları amelin en kötüsünü
bile keffâretle örtüp, işlemekte bulundukları güzel amellerin en
güzeline göre ecirlerini kendilerine ihsan edecektir (35). Allah kuluna
kâfî değil mi? Durmuşlar da seni ondan beridekilerle korkutuyorlar,
her kimi ki Allah şaşırtır artık ona hidâyet edecek yoktur (36). Her
kime de Allah hidâyet verir onu da şaşırtacak yoktur, bir intikāmı var
Azîz değil mi Allah? (37). Celâlim hakkı için sorsan2 onlara: [4124] O
gökleri ve yeri kim yarattı? Elbette şüphesiz Allah diyecekler, de ki: “O
hâlde gördünüz a o Allah’tan başka çağırdıklarınızı; eğer Allah bana
bir keder murad ederse onlar O’nun kederini açabilirler mi? Yahut
bana bir rahmet murad ederse onlar O’nun rahmetini tutabilirler mi?”
De ki: “Allah bana yeter, hep O’na dayanır mütevekkil olanlar” (38).
De ki: “Ey kavmim! Hâliniz üzere çalışın, her hâlde ben çalışıyorum,
artık ileride bileceksiniz: (39) kimmiş o kendine rüsvay edecek bir
azab gelecek ve üstüne yerli bir azâb inecek?” (40). Biz insanlar için
senin üzerine hakkıyla kitap indirdik,3 o hâlde kim yola gelirse kendi
lehinedir, her kim de saparsa sırf kendi aleyhine olarak sapar ve sen
değilsin üzerlerine vekil (41).
1
2
3

H ve F: “Değil mi cehennemdedir kâfirler için yegâne mevki ”.
B: “sorun”.
H ve F: “Biz senin üzerine kitabı hakkıyla [H: “hakla”] insanlar için indirdik”.
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اﻻ َﻧ ُﻔﺲ ۪ﺣﻴﻦ ﻣﻮﺗِﻬﺎ وﺍﻟ َّ۪ﺘﻲ ﻟ َﻢ ﺗَﻤﺖ ۪ﻓﻲ ﻣﻨَ ِ
ﻚ اﻟ َّ۪ﺘﻲ ﻗَ ٰﻀﻰ َﻋﻠ َ ْﻴﻬَﺎ
ﺎﻣﻬَﺎ ۚ ﻓَ ُﻴ ْﻤ ِﺴ ُ
ْ ُ ْ
َ
َ َْ َ َ
اَ ّٰﻪﻠﻟُ ﻳَﺘَ َﻮﻓَّﻰ ْ ْ َ
ﻚ َﻻٰﻳ َ ٍ
ون ﴿ ﴾٤٢اَ ِم
ت َو ُ ْﺮ ِﺳ ُﻞ ْ
اﻻ ُ ْﺧ ٰﺮٓى اِﻟٰٓﻰ اَ َﺟﻞٍ ُﻣ َﺴ ًّﻤ ۜﻰ اِ َّن ۪ﻓﻲ ٰذﻟ ِ َ
ا ْﻟ َﻤ ْﻮ َ
ﺎت ﻟِﻘَ ْﻮ ٍم ﻳَﺘَﻔَﻜ َُّﺮ َ
ﻮن ﴿ُ ﴾٤٣ﻗ ْﻞ ِ ّٰﻪﻠﻟِ
اﻪﻠﻟِ ُﺷ َﻔﻌَٓﺎءَ ۜ ُﻗ ْﻞ اَ َوﻟ َْﻮ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ َﻻ ﻳ َ ْﻤﻠ ِ ُ
اﺗ َّ َﺨ ُﺬوﺍ ِﻣ ْﻦ دُو ِن ّٰ
ﻮن َﺷ ْﻴ ًٔـﺎ َو َﻻ ﻳ َ ْﻌ ِﻘﻠ ُ َ
ﻜ َ
ِ
ﻚ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ ِ
ﺍت َو ْ
ﻮن ﴿َ ﴾٤٤وﺍذَا ذُכ َِﺮ ّٰ
ض ﺛُﻢَّ اِﻟ َْﻴﻪِ ﺗُ ْﺮ َﺟ ُﻌ َ
ﺎﻋﺔُ َﺟ ۪ﻤ ً
اﻟ َّﺸﻔَ َ
اﻪﻠﻟُ
ﻴﻌﺎۜ ﻟ َُﻪ ُﻣ ْﻠ ُ َّ
ﺍﻻ َْر ِ ۜ
ِ ِ
ﻳﻦ ِﻣ ْﻦ دُوﻧ ِ ۪ﻪ ٓ اِذَا ُﻫ ْﻢ
ﻮن ﺑ ِ ْ
َو ْﺣ َﺪ ُه ْ
ﻳﻦ َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨ َ
اﺷﻤَﺎ َزَّ ْ
ﺎﻻ ِٰﺧ َﺮ ۚ َوﺍذَا ذُכ َِﺮ اﻟ َّ۪ﺬ َ
ﻮب اﻟ َّ۪ﺬ َ
ت ُﻗﻠُ ُ
ون ﴿ ﴾٤٥ﻗُ ِﻞ اﻟﻠّٰﻬﻢَّ ﻓَﺎﻃِ َﺮ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ ِ
ض َﻋﺎﻟِﻢَ ا ْﻟﻐَ ْﻴ ِ
ﺍﻻ َْر ِ
ﺖ ﺗ َ ْﺤﻜُ ُﻢ
ﺍت َو ْ
ﺐ َوﺍﻟ َّﺸﻬَﺎدَةِ اَ ْﻧ َ
ﻳ َ ْﺴﺘَ ْﺒ ِﺸ ُﺮ َ
ُ
َّ
ِ
ﺑَﻴ َﻦ ِﻋﺒَ ِ
اﻻ َْر ِ
ﻴﻌﺎ
ﻳﻦ ﻇَﻠ َ ُﻤﻮﺍ َﻣﺎ ﻓِﻲ ْ
ﻴﻤﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ۪ﻓﻴﻪِ ﻳ َ ْﺨﺘَﻠِ ُﻔ َ
ض َﺟ ۪ﻤ ً
ﻮن ﴿َ ﴾٤٦وﻟ َْﻮ اَ َّن ﻟﻠ َّ ۪ﺬ َ
ﺎد َك ۪ﻓ َ
ْ

َو ِﻣ ْﺜﻠ َ ُﻪ َﻣﻌَ ُﻪ َﻻ ْﻓﺘَ َﺪوﺍ ﺑ ِ ۪ﻪ ِﻣﻦ ﺳٓ ِ
ﻮء ا ْﻟﻌَ َﺬ ِ
اﻪﻠﻟِ َﻣﺎ ﻟ َْﻢ ﻳَﻜُﻮﻧُﻮﺍ
اب ﻳ َ ْﻮمَ ا ْﻟ ِﻘ ٰﻴ َﻤﺔِ ۜ َوﺑ َ َﺪا ﻟ َُﻬ ْﻢ ِﻣ َﻦ ّٰ
ْ
ْ ُ
ﺎت َﻣﺎ ﻛَ َﺴ ُﺒﻮﺍ َو َﺣﺎ َق ﺑ ِ ِﻬ ْﻢ َﻣﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﺑ ِ ۪ﻪ ﻳ َ ْﺴﺘَ ْﻬﺰِ ُؤ۫ َن ﴿﴾٤٨
ﻳ َ ْﺤﺘَ ِﺴ ُﺒ َ
ﻮن ﴿َ ﴾٤٧وﺑ َ َﺪا ﻟ َُﻬ ْﻢ َﺳ ّ ِﻴٔـَ ُ
ِ
ِ
ﺎن ﺿ ٌّﺮ دَﻋﺎﻧَﺎۘ ﺛُﻢَّ اِذَا َﺧﻮَّ ْﻟﻨَ ِ
ِ
ـﻤٓﺎ اُو۫ﺗ۪ﻴﺘُ ُﻪ َﻋﻠٰﻰ ِﻋ ْﻠ ٍﻢۜ ﺑ َ ْﻞ ﻫِ َﻲ
ﺲ ْ
ﺎه ﻧ ْﻌ َﻤﺔ ً ﻣﻨَّﺎ ۙ ﻗَﺎ َل اﻧ َّ َ
اﻻِ ْﻧ َﺴ َ ُ َ
ُ
ﻓَﺎذَا َﻣ َّ
ﻳﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠِﻬِ ْﻢ ﻓَ َﻤٓﺎ اَ ْﻏ ٰﻨﻰ َﻋ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َﻣﺎ
ﻓِ ْﺘﻨَﺔٌ َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اَכْﺜَ َﺮ ُﻫ ْﻢ َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ َ
ﻮن ﴿ ﴾٤٩ﻗَ ْﺪ ﻗَﺎﻟ َﻬَﺎ اﻟ َّ ۪ﺬ َ

ِ
ٓ ِ
ﻴﺒ ُﻬ ْﻢ
ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳ َ ْﻜ ِﺴ ُﺒ َ
ﻮن ﴿ ﴾٥٠ﻓَﺎ ََﺻﺎﺑ َ ُﻬ ْﻢ َﺳ ّ ِﻴٔـَ ُ
ﺎت َﻣﺎ ﻛَ َﺴ ُﺒﻮﺍ ۜ َوﺍﻟ َّ ۪ﺬ َ
ﻳﻦ ﻇَﻠ َ ُﻤﻮﺍ ﻣ ْﻦ ٰﻫ ٓ ُﺆ َ۬ﻻء َﺳ ُﻴ ۪ﺼ ُ
ِ
ﺎء
۪ﻳﻦ ﴿ ﴾٥١اوﻟ َﻢ ﻳﻌﻠﻤ ٓﻮﺍ ان اﻪﻠﻟ ﻳﺒﺴﻂ
َﺳ ّ ِﻴٔـَ ُ
ﺎت َﻣﺎ ﻛَ َﺴ ُﺒﻮﺍ ۙ َو َﻣﺎ ُﻫ ْﻢ ﺑ ِ ُﻤ ْﻌ ِﺠﺰ َ
اﻟﺮِ ْز َق ﻟ َﻤ ْﻦ ﻳ َ َﺸٓ ُ
َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َّ ّٰ َ َ ْ ُ ُ ّ
ﻚ َﻻٰﻳ َ ٍ
ﻮن ۟ ﴿﴾٥٢
َو َ ْﻘ ِﺪ ُر ۜ اِ َّن ۪ﻓﻲ ٰذﻟ ِ َ
ﺎت ﻟِﻘَ ْﻮ ٍم ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨ َ
[4126] Meâl-i Şerîfi

Allah alır o canları öldükleri zaman, ölmeyenleri de uyuduklarında.
Sonra üzerlerine ölüm hükmü verdiklerini1 alıkor da diğerlerini salıverir
bir müsemmâ ecele kadar. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için
âyetler var (42). Yoksa Allah’ın berisinden şefaatçiler mi edindiler? De
ki: “Hiçbir şeye güç yetiremezler ve akıl erdiremezlerse de mi?”2 (43). De
ki:3 “Allah’ındır o şefaat bütün, O’nundur mülkü göklerin ve yerin, sonra
B: “verildiklerini”.
H: “akıl erdiremezler iseler de mi?”; B: “akıl erdiremezler de mi?”.
H -“De ki”.

1
2
3
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hep döndürülüp O’na götürüleceksiniz” (44). Böyle iken Allah bir olarak
anıldığı vakit âhirete inanmayanların yürekleri burkulur da1 O’ndan
berikiler anıldığı vakit2 derhâl yüzleri güler (45). De ki: “Ey gökleri ve
yeri yaratan ve gayb u şehadeti bilen Allah’ım! Kullarının arasında o
ihtilâf edip durdukları şeyler hakkında Sen hüküm vereceksin”3 (46). Ve
eğer bütün Arzdakiler, bir misli de beraber o zulmedenlerin olsa kıyamet
günü azâbın fenalığından kurtulmak için onu mutlak feda ederlerdi
zuhur edip de kendilerine Allah’tan hiç hesab etmedikleri nesneler4 (47).
Öyle ki yaptıkları amellerin fenalıkları karşılarına çıkmış ve istihzâ edip
durdukları şeyler kendilerini sarmıştır5 (48). Fakat insana bir sıkıntı
dokunuverince6 Bize yalvarır, sonra kendisine tarafımızdan7 bir nimet
bahşediverdiğimiz zaman da “o bana8 bir bilgi üzerine9 verildi” der.
Belki o bir fitnedir velâkin pek çokları bilmezler (49). Onu bunlardan
evvelkiler de söyledi fakat o kazandıkları kendilerini kurtarmadı
(50). Neticede kazandıklarının fenalıkları başlarına geçti, şunlardan
o zulmedenlerin de kazandıklarının fenalıkları başlarına geçecektir10,
onlar da atlatacak değillerdir (51). Hâlâ bilmediler mi ki Allah rızkı
dilediğine açar, kısar da;11 şüphesiz ki bunda iman edecekler için âyetler
vardır12 (52).
[4127] {ﻴﻦ َﻣ ْﻮﺗِﻬَﺎ
ْ  }اَ ّٰﻪﻠﻟُ ﻳَﺘَﻮَﻓَّﻰAllah kabzeder alır o nefisleri
َ اﻻ َْﻧ ُﻔ َﺲ ۪ﺣ
ölümleri zamanı. A Bu âyetin sevki yukarıya üç noktadan alâkadardır.
Bir kere kasr ile nihâyetteki ٍﺖ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ﺑ ِ َﻮ ۪ﻛﻴﻞ
َ  َو َﻣٓﺎ اَ ْﻧkavline nâzırdır. Yani
1
2
3
4

H ve F -“da”.
H ve F +“ise”.
H ve F: “Sen hüküm vereceksin kullarının arasında o ihtilâf edip durdukları şeyler hakkında”.
H ve F: “Ve eğer o zulmedenlerin olsa bütün Arzdakiler, bir misli de beraber, mutlak feda ederlerdi onu
azâbın fenalığından kurtulmak için kıyamet günü [H +“ve”] zuhur ettiği vakit kendilerine Allah’tan hiç
hesab etmedikleri nesneler”.
5 H ve F: “Zuhur edip de onlara yaptıkları amellerin kötüleri, sardığı vakit kendilerini o istihzâ edip
durdukları şeyler”.
6 H ve F: “Fakat insana bir zaruret messettiği vakit”.
7 H ve F: “Bizden”.
8 H ve F +“bendeki”.
9 B -“üzerine”.
10 H ve F: “geçecek”.
11 H ve F: “açar ve kısar”.
12 H ve F: “var”.
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vekil sen değilsin Allah’tır. Çünkü o canları ancak Allah alır. Bu nokta
daha ileride ﻴﻞ
ٌ  َو ُﻫ َﻮ َﻋﻠٰﻰ ُﻛ ّ ِﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َو ۪ﻛdiye tasrih de edilecektir, ikincisi hidâyet
ve dalâletin, hayat ve memat ile bir temsîlini iş‘âr eder. Üçüncüsü de tâ
ِ
yukarıdaki ﻮن
َ َّ  اِﻧkavlini
َ ﻮن ۘ ﺛُﻢَّ اِﻧَّﻜُ ْﻢ ﻳ َ ْﻮمَ ا ْﻟ ِﻘ ٰﻴﻤَﺔِ ِﻋ ْﻨ َﺪ رَﺑِّﻜُ ْﻢ ﺗ َ ْﺨﺘَ ِﺼ ُﻤ
َ ُﺖ َوﺍﻧَّﻬُ ْﻢ َﻣ ّ ِﻴﺘ
ٌ ﻚ َﻣ ّ ِﻴ
bir nevi tavzih ile ﺿ َّﻞ ﻓَﺎِﻧَّﻤَﺎ ﻳ َ ِﻀ ُّﻞ َﻋﻠ َ ْﻴﻬَﺎ
َ اﻫﺘَ ٰﺪى ﻓَﺎِﻧَّﻤَﺎ ﻳ َ ْﻬﺘَ ۪ﺪي ﻟِﻨَ ْﻔ ِﺴ ۪ﻪۚ َو َﻣ ْﻦ
ْ [ ﻓَﻤَ ِﻦYûnus
10/108] ihtârını bir takrir ve isbattır. Sâhib-i Keşşâf burada “enfüs”ten
murad rûh ile beden mecmû‘u olduğuna kāil olarak demiştir ki: “elEnfüs kemâ-hiye cümlelerdir, teveffîsi de imâtesidir ki hassâs derrâk bir
zî-hayat olmasının medârı olan eczâsının sıhhat ve selâmeti kabîlinden
esbâb ve şerâitin selb olunmasıdır. Çünkü sıhhati selb olununca ke-enne
zâtı selb olunmuş gibi olur. Çünkü Allah azze ve alâ teveffîyi1, mevti,
menâmı hep enfüse ta‘alluk ettirmiştir. Hâlbuki akl u temyiz nefsi2 mevt
ve nevm ile muttasıf değildir, ölen ve uyuyan ancak cümle mânasına
nefistir.”3 “Nefs”, “beden” mukabili olarak rûh mânasına dahi geldiği
ve bilhassa “rûh-i4 emrî” denilen nefs-i nâtıkaya ıtlak edildiği cihetle
diğer müfessirîn burada “enfüs”ü5 İbn Abbas Hazretleri’nden vârid olan
bir rivayet vechile “akl u temyiz nefsi” denilen nüfûs-ı nâtıka ile tefsir
etmişler ve “teveffî”yi de bedene olan ta‘alluk ve tasarrufunu kesmek
suretiyle kabzedip almak diye beyan eylemişlerdir. Mevtte zâhiren ve
bâtınen, uykuda da yalnız zâhiren ta‘alluku kesildiğini söylemişlerdir.
İbn Abbas Hazretleri demiştir ki: “Âdem oğlunda bir nefis bir rûh
vardır, aralarındaki fark Güneş ile şu‘âı gibidir. Nefis kendisiyle akıl
ve temyiz yapılan, rûh da teneffüs ve hareket yapılandır. Ölümde ikisi
de müteveffâ, uykuda yalnız nefis müteveffâdır.”6 “Rûh” denilince
1
2
3

4
5
6

B: “keyfiyet-i”.
H: “nefs-i”.
Zemahşerî, el-Keşşâf, IV, 131:
 ﻷ ﺎ ﻋﻨﺪ ﺳﻠﺐ اﻟﺼﺤﺔ ﻛﺄن، ﻣﻦ ﺻﺤﺔ أﺟﺰاﺋﻬﺎ وﺳﻼﻣﺘﻬﺎ:دراﻛﺔ
ْ
ّ  وﻫﻮ أن ﻳﺴﻠﺐ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺑﻪ ﺣﻴﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ، إﻣﺎﺗﺘﻬﺎ: وﺗﻮﻓﻴﻬﺎ.ﺲ« اﳉﻤﻞ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ
َ »اﻷَﻧـُْﻔ
، وﻣﺎ ﻋﻨﻮا ﺑﻨﻔﺲ اﳊﻴﺎة واﳊﺮﻛﺔ وﻧﻔﺲ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻏﲑ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﺎﳌﻮت واﻟﻨﻮم، ﻷ ّن اﷲ ﻋﺰ وﻋﻼ ﻋﻠﻖ اﻟﺘﻮﰲ واﳌﻮت واﳌﻨﺎم ﲨﻴﻌﺎ ﺑﺎﻷﻧﻔﺲ...ذا ﺎ ﻗﺪ ﺳﻠﺒﺖ
.وإﳕﺎ اﳉﻤﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﲤﻮت وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻨﺎم
B: “rûhu”.
F, M ve B -“‘enfüs’ü”.
İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, X, 3252; Sa lebî, el-Keşf ve’l-beyân, XXIII, 69:
 ﻓﺈذا ﻧﺎم اﻟﻌﺒﺪ ﻗﺒﺾ اﷲ،ﺲ واﻟﺘﺤﺮك
ْ  ﻓﺎﻟﻨﻔﺲ اﻟﱵ ﺎ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻟﺮوح اﻟﱵ ﺎ اﻟﻨـﱠَﻔ، ﰲ اﺑﻦ آدم ﻧﻔﺲ وروح ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﺷﻌﺎع اﻟﺸﻤﺲ:وﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
.ﻧﻔﺴﻪ وﱂ ﻳﻘﺒﺾ ُروﺣﻪ
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umûmiyetle hayat mebde’i anlaşılageldiği gibi, hayat1 da [4128] ekseriya
cismânî tezâhürât ile anlaşıldığından hayât-ı ma‘neviye mebde’i olan
rûha “nefs” ıtlak edilmiştir. Güneş ile şu‘âını temsil getirmesi gösterir
ki aralarında bir cevher farkı anlatmak istememiştir2. Bizim anladığımız
şudur: Nefis kendini duyan, kendine ve kendindekine vicdânı olan, yani
ene şuuruna sâhip olan zattır. Her nefiste böyle şâ‘ir ve meş‘ur olmak
üzere çifte bir haysiyet vardır. Teveffî, bir şeyi vâfî olarak, yani kâmilen
ve tamamıyla almak, selb etmektir. Bundan dolayı rûhun taraf-ı ilâhîden
tamamıyla ahz u kabzına “teveffî” ve ölüme “vefat” denilmiştir. Emaneti
yerine teslim ile tamamen vefâ etmek gibidir. Nefisler vâcibü’l-vücud
değildirler, onun için kendilerine şuurları bizâtihâ3 olsa bile lizâtihâ4
değildir. Allah’tandır. Allah onları kendilerinden alıp kendilerinden
geçirir. Bu mâna ﻮل ﺑ َ ْﻴ َﻦ ا ْﻟ َﻤ ْﺮ ِء َوﻗَ ْﻠ ِﺒ ۪ﻪ
ُ اﻪﻠﻟ َ ﻳ َ ُﺤ
ّٰ [ اَ َّنel-Enfâl 8/24] gibidir. İşte
nefsin teveffîsi, ölüm ve uyku hâllerinde olduğu gibi kendinden geçirilip
akl u temyîzinin kendinden alınmasıdır. Bu suretle mâna şu oluyor:
اﻻ َْﻧ ُﻔ َﺲ
ْ  اَ ّٰﻪﻠﻟُ ﻳَﺘَ َﻮﻓَّﻰO nefisleri nüfûs-ı nâtıkayı başka değil, ancak Allah
kendilerinden alır, kabzeder, yok etmeksizin kendilerinden geçirir, şuur
۪ öldükleri zaman A yani bedene tasarruf
ve temyizlerini alır {ﻴﻦ َﻣ ْﻮﺗِﻬَﺎ
َ }ﺣ
ِ
ve ta‘allukları kesildiği zaman {ﺖ
ْ }وﺍﻟ َّ۪ﺘﻲ ﻟ َْﻢ ﺗ َ ُﻤ
َ ölmeyenleri de {} ۪ﻓﻲ َﻣﻨَﺎﻣﻬَﺎ
uyudukları zaman alır da {ت
ُ  }ﻓَ ُﻴ ْﻤ ِﺴüzerine ölüm
َ ﻚ اﻟ َّ۪ﺘﻲ ﻗَ ٰﻀﻰ َﻋﻠ َ ْﻴﻬَﺎ ا ْﻟ َﻤ ْﻮ
hükmünü verdiklerini alıkor, ba‘se kadar tutar. {اﻻ ُ ْﺧ ٰﺮى
ْ }و ُ ْﺮ ِﺳ ُﻞ
َ Diğerlerini,
henüz ölüm hükmü verilmemiş olan uykudakileri salıverir ٍ}اِﻟٰٓﻰ اَ َﺟﻞ
{ ُﻣ َﺴ ًّﻤﻰmüsemmâ, mukadder bir ecele kadar ki ölecekleri zamandır. A
İşte böyle hem ölüm hâlinde, hem de uyku hâlinde o nefisler, Allah
teâlâ’nın kabzında bulunur. Burada şu sual hatıra gelir: Yukarıda
5 ِ
ِ ﻚ ا ْﻟ َﻤﻮ
Sûre-i Secde’de ﻮن
ُ ّﻜ ْﻢ ﺛُﻢَّ اِﻟٰﻰ َرﺑ
ُ ِ ت اﻟ َّ ۪ﺬي ُوﻛِ ّ َﻞ ﺑ
ُ [ ُﻗ ْﻞ ﻳَﺘَ َﻮ ّٰﻓﻴesُ َ ﻜ ْﻢ َﻣﻠ
َ ﻜ ْﻢ ﺗُ ْﺮ َﺟ ُﻌ
ْ
Secde 32/11] [4129] buyurulmuş, daha yukarıda Sûre-i En‘âm’da
1
2
3
4
5

H: “hayattan”.
B: “anlamak istemiştir”.
B: “bizâtihî”.
B: “lizâtihî”.
H, F, M ve B: “”اﻟﻴﻪ.
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1
ِ
ِ ّٰ  ﺛُﻢَّ ردُّٓوﺍ اِﻟ َﻰ،ﻮن
ٰﻴﻬ ُﻢ ا ْﻟ َﺤ ِّﻖ
َ ُ ت ﺗ َ َﻮﻓ َّ ْﺘ ُﻪ ُر ُﺳﻠُﻨَﺎ َو ُﻫ ْﻢ َﻻ ﻳُﻔَ ّﺮِﻃ
ُ َﺣ ّٰﺘٓﻰ اذَا َﺟٓﺎءَ اَ َﺣ َﺪﻛُ ُﻢ ا ْﻟ َﻤ ْﻮ
ُ اﻪﻠﻟ َﻣ ْﻮﻟ
ُ
[el-En âm 6/61-62] buyurulmuş olmakla bunlarda teveffî Allah’ın
resullerine ve Melekü’l-mevt’e isnad edilmiş idi. Şu hâlde burada kasr
ile  اَ ّٰﻪﻠﻟُ ﻳَﺘَ َﻮﻓَّﻰbuyurulması bunlara münâfî olmaz mı? Fahreddin Râzî
tefsirinde buna şöyle bir cevap verilmiştir: “Hakikatte teveffî eden
ancak Allah teâlâ’dır. Şu kadar ki Allah teâlâ esbâb âleminde her nevi
ameli melâikeden bir meleğe tefviz buyurmuş, bu suretle ervâhın
kabzına da Melekü’l-mevt’i me’mur kılmıştır ki o reistir, maiyyetinde
etbâ‘ı ve hademesi vardır. Onun için o âyetlerde teveffî onlara nisbet
edilmiş, burada da hakiki olarak Allah teâlâ’ya nisbet olunmuştur.”2
Bunun hâsılı Allah’ın me’mur edip gönderdiği rusülün kabzı Allah’ın
kabzı demektir. Yahut Allah’ın kabzı doğrudan doğruya veya melekleri
vâsıtasıyla olmaktan e‘amdır demek oluyor. Bu cevap haddizâtında
ِ
ِ ََوﻫ َﻮ ا ْﻟﻘَﺎﻫِﺮ ﻓَﻮ َق ِﻋﺒ
doğru ve ت ﺗ َ َﻮﻓ َّ ْﺘ ُﻪ
ُ ﺎد ۪ه َو ُ ْﺮ ِﺳ ُﻞ َﻋﻠ َ ْﻴﻜُ ْﻢ َﺣﻔَﻈ َﺔ ً ۜ َﺣ ّٰﺘٓﻰ اذَا َﺟٓﺎءَ اَ َﺣ َﺪﻛُ ُﻢ ا ْﻟ َﻤ ْﻮ
ْ ُ
ُ
[ ُر ُﺳﻠُﻨَﺎel-En âm 6/61] diye “hattâ” ile  َو ُﻫ َﻮ ا ْﻟ َﻘﺎﻫِ ُﺮkasrına tefrî‘i de buna
şâhid ise de burada daha mühim bir nükte vardır. Dikkat olunmak
lâzım gelir ki zikrolunan âyetlerin yerinde Melekü’l-mevt’in kabzından
3
sonra ﻮن
ّٰ ﺛُﻢَّ ُردُّٓوﺍ اِﻟ َﻰ
َ  ﺛُﻢَّ اِﻟٰﻰ َرﺑِّﻜُ ْﻢ ﺗُ ْﺮ َﺟ ُﻌbuyurulduğu gibi, diğerinde de ِاﻪﻠﻟ
ٰﻴﻬ ُﻢ ا ْﻟ َﺤ ِّﻖ
ُ [ َﻣ ْﻮﻟel-En âm 6/62] buyurulmuştur. İşte buradaki teveffî o
ircâ‘ ve red lahzasını beyandır. Bunun tavzîhi de şu olur: Melekü’lmevt bedenden “rûh-ı hayvânî” denilen hayât-ı cismâniye rûhunu
kabzeder, “akl ü temyiz rûhu” denilen nüfûs-ı nâtıkayı, emr-i Rab
۪ ﺖ ۪ﻓﻴﻪِ ِﻣ ْﻦ ُر
olan rûh-ı insânîyi ise وﺣﻲ
ُ [ َوﻧَﻔَ ْﺨel-Hicr 15/29] mantûkunca
doğrudan doğru Allah nefhettiği gibi اﻻ َْﻧ ُﻔ َﺲ
ْ  اَ ّٰﻪﻠﻟُ ﻳَﺘَﻮَﻓَّﻰmantûkunca kabz u
teveffîsi de doğrudan doğru Allah’a aittir. ِاﻪﻠﻟ
ّٰ [ ﺛُﻢَّ ُردُّٓوﺍ اِﻟ َﻰel-En âm 6/62],
4
ﻮن
ُ ِ ّ[ ﺛُﻢَّ اِﻟٰﻰ َرﺑes-Secde 32/11] buyurulması da bu ihtisâsı iş‘âr eyler.
َ ﻜ ْﻢ ﺗُ ْﺮ َﺟ ُﻌ

1
2

3
4

H, F, M ve B: “”اﺣﺪﻫﻢ.
Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXVI, 457:
 ﻓﻔﻮض ﻗﺒﺾ اﻷرواح إﱃ، إﻻ أﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻮض ﰲ ﻋﺎﱂ اﻷﺳﺒﺎب ﻛﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻷﻋﻤﺎل إﱃ ﻣﻠﻚ ﻣﻦ اﳌﻼﺋﻜﺔ،وﺟﻮاﺑﻪ أن اﳌﺘﻮﰲ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻫﻮ اﷲ
 وﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إﱃ ﻣﻠﻚ اﳌﻮت ﻷﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﰲ ﻫﺬا،ﻣﻠﻚ اﳌﻮت وﻫﻮ رﺋﻴﺲ وﲢﺘﻪ أﺗﺒﺎع وﺧﺪم ﻓﺄﺿﻴﻒ اﻟﺘﻮﰲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ
.اﻟﻌﻤﻞ وإﱃ ﺳﺎﺋﺮ اﳌﻼﺋﻜﺔ ﻷ ﻢ ﻫﻢ اﻷﺗﺒﺎع ﳌﻠﻚ اﳌﻮت واﷲ أﻋﻠﻢ
H, F, M ve B: “”اﻟﻴﻪ.
H, F, M ve B: “”واﻟﻴﻪ ﺗﺮﺟﻌﻮن.
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{ﻚ
َ ِ  }اِ َّن ۪ﻓﻲ ٰذﻟŞüphesiz ki bunda bu teveffî ve imsak ve irsalde
ٍ َ }ﻻٰﻳ
َ [4130] düşünecek bir kavim için elbet âyetler var. Ki
{ون
َ ﺎت ﻟِﻘَ ْﻮ ٍم ﻳَﺘَﻔَﻜ َُّﺮ
Allah’tan başka mâbud olamayacağına ve âkıbet hep Allah’a gidileceğine
ve ba‘s olunup huzûrunda muhakeme olunacağına ve Allah’a karşı yalan
söylemiş, zulüm, küfr etmiş haksızların, kâfirlerin mesvâsı1 cehennem
olup2 sâdık, mü’min, müttakī, muhsinlerin en güzel mükâfâta
ِ
ereceklerine, velhâsıl ﻮن
َ [ اِﻧَّﺎ ِ ّٰﻪﻠﻟِ َوﺍﻧَّٓﺎ اِﻟ َْﻴﻪِ َرﺍ ِﺟ ُﻌel-Bakara 2/156] mısdâkına
delâlet ederler (Sûre-i En‘âm’da َو ُﻫﻮَ اﻟ َّ ۪ﺬي ﻳَﺘَﻮَ ّٰﻓﻴﻜُ ْﻢ ﺑِﺎﻟ َّْﻴ ِﻞ َو َ ْﻌﻠ َ ُﻢ َﻣﺎ َﺟﺮَ ْﺣﺘُ ْﻢ
ِ[ ﺑِﺎﻟﻨَّﻬﺎرِ ﺛُﻢَّ ﻳﺒﻌﺜُـﻜُﻢ ۪ﻓﻴﻪel-Enâm 6/60] âyetinin tefsîrine bak.) “Nefislerin
ْ ََْ
َ
3
uykudaki gibi kendilerinden geçirilmesi azâbı duymamak itibariyle
kâfirlerin lehlerine olmaz mı?” diye de bir sual hatıra gelebilir. Sâhib-i
Keşşâf bu suâle meydan vermemek için, nefs-i nâtıkanın ölümle muttasıf
olmayacağını4 söylemişti,5 fakat bunun asıl cevâbı Hazret-i Ali’ye nisbet
olunan şu kıtadadır:

اﺣﺔَ ُﻛ ﱢﻞ َﺣ ﱟﻲ
ُ ﻟَ َﻜﺎ َن اﻟْ َﻤ ْﻮ
َ ت َر
ﻓـَﻨُ ْﺴﺄ َُل ﺑـَْﻌ َﺪ َذا َﻋ ْﻦ ُﻛ ﱢﻞ َﺷ ْﻲ ٍء

َوﻟَ ْﻮ أَﻧﱠﺎ إِذا ﻣْﺘﻨﺎ ﺗُِﺮْﻛﻨﺎ
َوﻟَ ِﻜﻨﱠﺎ إِذا ﻣﺘـْﻨَﺎ ﺑُﻌِﺜـْﻨَﺎ

“Eğer biz öldüğümüz vakit bırakılmış olsa idik ölüm her zîhayâtın
rahatı olurdu velâkin bizler öldüğümüz vakit ba‘s olunacağız da ondan
sonra her şeyden sual edileceğiz.” Demek6 meselenin asıl tefekkür olunacak
hall noktası bu kabz u imsak ve irsalden Allah teâlâ’nın tasarruf-ı mutlaka
kudretini anlayarak bu tutuşun7, bu habs ü imsâkin onları kaçırmayıp
ba‘s için bir habs ü tevkif olduğunu istintac etmek ve ba‘s ile likāullâhın
dehşetini,8 celâl ü cemâlini mülâhaza edebilmektir. Onun için Yâsîn’de

1
2
3
4
5
6
7
8

B: “me’vâsı”.
H ve F: “ve”.
B: “uyudukları”.
M ve B: “olamıyacağını”.
Zemahşerî, el-Keşşâf, IV, 131:
. وإﳕﺎ اﳉﻤﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﲤﻮت وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻨﺎم،وﻧﻔﺲ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻏﲑ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﺎﳌﻮت واﻟﻨﻮم
B +“ki”.
H: “tutuşunun”.
H -“ve ba‘s ile likāullâhın dehşetini”.

757

ZÜMER SÛRESİ - Hak Dini Kur’an Dili

]َ [Yâsîn 36/52ﻣ ْﻦ ﺑَﻌَﺜَﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ َﻣ ْﺮﻗَ ِﺪﻧَﺎgeçtiği üzere Sûr nefh olununca kâfirler 1
diyeceklerdir ki aşağıya doğru bu mâna burada da tavzih olunacaktır. Ve yine
] [el-Mü’min 40/11اَ َﻣﺘَّﻨَﺎ ا ْﺛﻨَﺘَ ْﻴ ِﻦ َوﺍ َ ْﺣﻴَ ْﻴﺘَﻨَﺎ ا ْﺛﻨَﺘَ ْﻴ ِﻦ bundan dolayıdır ki kâfirler
diyeceklerdir. Bütün bu inzarlara karşı müşriklerin yegâne tutundukları
اﻪﻠﻟِ ُﺷﻔَﻌَٓﺎءَ{ tutamak şefaat davası olduğu için buyuruluyor ki:
}اَ ِم اﺗ َّ َﺨ ُﺬوﺍ ِﻣ ْﻦ دُو ِن ّٰ
Yoksa Allah’ın berisinden şefaatçiler mi edindiler? A Allah’a karşı yalan
اﻪﻠﻟِ ُز ْﻟ ٰﻔﻰ söyleyen
]َ diyen, Allah veled ittihaz [4131ﻣﺎ ﻧ َ ْﻌ ُﺒ ُﺪ ُﻫ ْﻢ اِ َّﻻ ﻟ ِ ُﻴ َﻘ ّﺮِﺑُﻮﻧ َ ٓﺎ اِﻟ َﻰ ّٰ
ﻮن{ eyledi diyen o müşriklere2
ﻮن َﺷ ْﻴ ًٔـﺎ َو َﻻ ﻳ َ ْﻌ ِﻘﻠُ َ
} A bu evvelâﻗُ ْﻞ اَ َوﻟ َْﻮ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ َﻻ ﻳ َ ْﻤﻠِﻜُ َ
putların şefaati davasını ibtaldir. Diğerleri hakkında da şöyle buyuruluyor:
ِ ِ ُ Bütün şefaat Allah içindir. Onun da mâliki O’dur.
ﺎﻋﺔُ َﺟ ۪ﻤﻴﻌًﺎ{
}ﻗ ْﻞ ّٰﻪﻠﻟ اﻟ َّﺸ َﻔ َ
O’nun izni olmaksızın huzûrunda kimse şefaat edemez,3 şefaate me’zun
olanlar da hep O’nun rızâsını mülâhaza ederek şefaat edebilirler. Çünkü
ﻚ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ ِ
ﺍﻻ َْر ِ
ض ...إﻟﺦ{
ﺍت َو ْ
}ﻟ َُﻪ ُﻣ ْﻠ ُ َّ

ِ
ٓ
اﻪﻠﻟِ اِ َّن ّٰ ِ
ِ
ِ
ﻗُ ْﻞ ﻳﺎ ِﻋﺒَ ِ
ﻮب
ي اﻟ َّ ۪ﺬ َ
ﺎد َ
َ
ﻳﻦ اَ ْﺳﺮَﻓُﻮﺍ َﻋﻠٰﻰ اَ ْﻧ ُﻔﺴﻬِ ْﻢ َﻻ ﺗ َ ْﻘﻨَﻄُﻮﺍ ﻣ ْﻦ رَ ْﺣﻤَﺔ ّٰ ۜ
اﻪﻠﻟ َ ﻳ َ ْﻐﻔ ُﺮ اﻟﺬُّﻧُ َ
ِ
ﻜ ُﻢ
ﻜ ْﻢ َوﺍ َ ْﺳﻠِ ُﻤﻮﺍ ﻟ َُﻪ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻞ اَ ْن ﻳ َ ْﺄﺗِﻴَ ُ
ﻴﺒ ٓﻮﺍ اِﻟٰﻰ َرﺑّ ِ ُ
ﻮر اﻟﺮَّ ۪ﺣ ُ
َﺟ ۪ﻤ ً
ﻴﻢ ﴿َ ﴾٥٣وﺍ َ ۪ﻧ ُ
ﻴﻌﺎۜ اﻧ َّ ُﻪ ُﻫ َﻮ ا ْﻟﻐَ ُﻔ ُ
ون ﴿َ ﴾٥٤وﺍﺗ َّ ِﺒ ُﻌ ٓﻮﺍ اَ ْﺣ َﺴ َﻦ َﻣٓﺎ اُ ْﻧﺰِ َل اِﻟ َْﻴﻜُ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َرﺑِّﻜُ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻞ اَ ْن
اب ﺛُﻢَّ َﻻ ﺗُ ْﻨ َﺼ ُﺮ َ
ا ْﻟﻌَ َﺬ ُ
ِ
ﺖ
ون ۙ ﴿ ﴾٥٥اَ ْن ﺗ َ ُﻘ َ
اب ﺑ َ ْﻐﺘَﺔ ً َوﺍ َ ْﻧ ُﺘ ْﻢ َﻻ ﺗ َ ْﺸ ُﻌ ُﺮ َ
ﻮل ﻧ َ ْﻔ ٌﺲ ﻳَﺎ َﺣ ْﺴ َﺮ ٰﺗﻰ َﻋﻠٰﻰ َﻣﺎ ﻓَﺮَّﻃْ ُ
ﻳ َ ْﺄﺗﻴَﻜُ ُﻢ ا ْﻟﻌَ َﺬ ُ
ﺐ ِ ِ
ﺖ ﻟ َِﻤ َﻦ اﻟﺴ ِ
اﻪﻠﻟ َ ﻫَ ٰﺪ ۪
ﺖ ِﻣ َﻦ
ﺎﺧ ۪ﺮ َﻦ ۙ ﴿ ﴾٥٦اَ ْو ﺗ َ ُﻘﻮ َل ﻟ َْﻮ اَ َّن ّٰ
۪ﻓﻲ َﺟ ْﻨ ِ ّٰ
ﻳﻨﻲ ﻟَﻜُ ْﻨ ُ
اﻪﻠﻟ َوﺍ ْن ﻛُ ْﻨ ُ
َّ
ﻮل ۪ﺣﻴﻦ ﺗَﺮى ا ْﻟﻌ َﺬاب ﻟ َﻮ اَ َّن ۪ﻟﻲ ﻛَﺮَّ ً ﻓَﺎ َ ُﻛ َ ِ
ﻴﻦ ﴿﴾٥٨
ﻴﻦ ۙ ﴿ ﴾٥٧اَ ْو ﺗ َ ُﻘ َ
ﻮن ﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺤ ِﺴ ۪ﻨ َ
َ َ
ا ْﻟ ُﻤﺘ َّ ۪ﻘ َ
َ َ ْ

ﺖ ِﻣ َﻦ ا ْﻟﻜَﺎﻓِ ۪ﺮ َﻦ ﴿َ ﴾٥٩و َﻮمَ ا ْﻟ ِﻘ ٰﻴ َﻤﺔِ
ﻚ ٰاﻳَﺎﺗ۪ﻲ ﻓَﻜَﺬ َّْﺑ َ ِ
ﺑَﻠٰﻰ ﻗَ ْﺪ َﺟٓﺎءَ ْﺗ َ
ت َوﻛُ ْﻨ َ
ﺍﺳﺘَ ْﻜﺒَ ْﺮ َ
ْ
ﺖ ﺑﻬَﺎ َو ْ
ﺗَﺮى اﻟ َّ۪ﺬﻳﻦ ﻛَ َﺬﺑﻮﺍ ﻋﻠَﻰ ّٰ ِ
ﻮﻫ ُﻬ ْﻢ ُﻣ ْﺴ َﻮدَّةٌ ۜ اَﻟ َْﻴ َﺲ ۪ﻓﻲ َﺟﻬَﻨَّﻢَ َﻣ ْﺜ ًﻮى ﻟ ِ ْﻠ ُﻤﺘَﻜَ ّ ِﺒ ۪ﺮ َﻦ ﴿﴾٦٠
َ ُ َ
َ
اﻪﻠﻟ ُو ُﺟ ُ

ِ
ﻮن ﴿ ﴾٦١اَ ّٰﻪﻠﻟُ َﺧﺎﻟ ِ ُﻖ ﻛُ ّ ِﻞ
َو ُﻨَ ّ ِﺠﻲ ّٰ
ﻮء َو َﻻ ُﻫ ْﻢ ﻳ َ ْﺤﺰَﻧُ َ
اﻪﻠﻟُ اﻟ َّ۪ﺬ َ
ﻳﻦ اﺗَّﻘَ ْﻮﺍ ﺑِﻤَﻔَﺎزَﺗﻬِ ْﻢ ۘ َﻻ ﻳَﻤَ ُّﺴ ُﻬ ُﻢ ُّ
اﻟﺴٓ ُ
”.ﻫﺬا“B +
H: “müşrikler”.
H +“ve”.

1
2
3
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ِ َ ﻳﻦ ﻛَ َﻔﺮوﺍ ﺑِﺎٰﻳ
ِ ﻴﺪ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
ﺎت
ْ ﺍت َو
ٌ َﺷ ْﻲ ٍۘء َو ُﻫ َﻮ َﻋﻠٰﻰ ُﻛ ّ ِﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َو ۪ﻛ
ُ َ ض َوﺍﻟ َّ ۪ﺬ
َّ ُ ﴾ ﻟ َُﻪ َﻣ َﻘﺎ ۪ﻟ٦٢﴿ ﻴﻞ
ۜ ِ ﺍﻻ َْر
ِ ﻚ ﻫ ُﻢ ا ْﻟ َﺨ
ِ ٓ ِ ّٰ
﴾٦٣﴿ ۟ ون
َ ﺎﺳ ُﺮ
ُ َ اﻪﻠﻟ اُو۬ﻟٰﺌ

[4132] Meâl-i Şerîfi
De ki: Ey nefisleri aleyhine israf etmiş kullarım! Allah’ın rahmetinden
ümidi kesmeyin, çünkü Allah bütün günahları mağfiret buyurur,
şüphesiz ki O öyle Gafûr öyle Rahîm O (53). Onun için ümidi kesmeyin
de başınıza azab gelmeden evvel tevbe ile Rabbinize dehâlet edin ve
ona hâlis müslümanlık yapın, sonra kurtulamazsınız (54). Haberiniz
olmayarak ansızın başınıza azab gelmeden evvel hâlis müslüman olun
da Rabbinizden size indirilenin en güzelini tâkip ve tatbik edin (55).
Diyeceği gün2 bir nefis: “Eyvah, Allah yanında yaptığım eksikliklerden
dolayı hasretime bak,3 doğrusu ben eğlenenlerden idim” (56). Yahut
diyeceği: “Allah bana yolunu gösterse idi her hâlde ben müttakīlerden4
olurdum” (57). Veyahut azâbı gördüğü zaman [4133] diyeceği: “Bana
bir geri dönmek olsa idi de muhsinlerden olsa idim!” (58). Hayır sana
âyetlerim geldi de onlara yalan dedin, kibretmek istedin ve kâfirlerden
oldun (59). Hem o kıyamet günü görürsün ki Allah’a karşı o yalan
söyleyenlerin yüzleri kararmıştır; cehennemde değil mi mevkiʿi
mütekebbirlerin5 (60). Korunan müttakīleri ise Allah muradlarınca
necâta çıkarır, onlara fenalık dokunmaz ve onlar değildir mahzun
olacaklar (61). Allah her şeyin hâlıkıdır, her şey üzerine vekil de O
(62). Bütün göklerin ve yerin kilitleri O’nundur, Allah’ın âyetlerine
küfredenler işte onlar kendilerine yazık edenlerdir6 (63).
1

ِ َ}ﻳَﺎ ِﻋﺒ
{ } ُﻗ ْﻞDe ki A yani Allah tarafından şu hitâbı tebliğ et ﻳﻦ
َ ي اﻟ َّ۪ﺬ
َ ﺎد
{ اَ ْﺳ َﺮ ُﻓﻮﺍ َﻋ ٰﻠٓﻰ اَ ْﻧ ُﻔ ِﺴﻬِ ْﻢey nefislerine karşı israf etmiş kullarım.
1
2
3
4
5
6

H ve F +“o”.
H: “için”.
H ve F: “Eyvah, ne hasretim! Allah yanında yaptığım eksikliklerden dolayı”.
B: “küfredenlerden”.
H ve F: “değil mi cehennemdedir yegâne mevki i mütekebbirlerin”.
H: “yazık eden hâsirûndur”.
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“İsrâf” mal sarfında meşhur ise de insanın yaptığı herhangi bir fiilde
haddini aşmaktır. Burada cinayet mânası da tazmin olunarak  َﻋ ٰﻠﻰile
sılalanmıştır. Yani masiyette ifrat ederek kendi nefislerine cinayet yapmış
َ Bu âyetin Kur’an’da en ümidli
olan kullarım { إﻟﺦ...ِاﻪﻠﻟ
ّٰ ِ}ﻻ ﺗ َ ْﻘﻨَﻄُﻮﺍ ِﻣ ْﻦ َر ْﺣ َﻤﺔ
âyet olduğu söylenir. Bununla beraber dikkat edilmek lâzım gelir ki bu
ümid, günaha teşvik için değil en günahkâr kimseleri bile bir an evvel
tevbe ve inâbeye teşvik için olduğu ikinci ve üçüncü âyetten zâhirdir.
Bunun sebeb-i nüzûlünde birkaç rivayet vardır. Atâ b. Yesâr’dan1 olan
rivayete göre Hazret-i Hamza’nın kātili Vahşi hakkında Medine’de nâzil
olmuştur.2 İbn Ömer’den rivayet olunduğuna göre de demiştir ki: “Ayyaş
b. Ebî Rebî‘a ve Velîd b. Velîd ve daha birkaç nefer Müslüman olmuşlardı.
Sonra ta‘zîb edilmiş fitneye düşmüşlerdi, biz bunlar hakkında ‘Allah
artık bunlardan ebeden hiçbir şey kabul etmez. Müslüman oldular,
sonra da bir azab ile ta‘zîb olunduklarından dolayı dinlerini terkettiler’
[4134] diyor idik, bu âyetler nâzil oldu. Ömer b. el-Hattab kâtib idi
bunları kendi eliyle yazdı, Ayyaş b. Ebî Rebîa’ya ve3 Velid b. Velid’e ve
diğer birkaç kimseye gönderdi, onlar da Müslüman olup hicret ettiler.”4
İbn Abbas’tan rivayet olunduğuna göre de Mekkeliler şöyle demişler:
“Muhammed zu‘mediyor ki putlara tapan, Allah ile beraber diğer bir
ilâha dua eden ve Allah’ın muhterem kıldığı nefsi katl eyleyen kimseler
mağfiret olunmaz, o hâlde biz nasıl hicret eder ve Müslüman oluruz,
ilâhlara tapmış, adam öldürmüşüz, ehl-i şirkiz.” Bunun üzerine Allah
ِ َ ُﻗ ْﻞ ﻳَﺎ ِﻋﺒâyetini5 indirdi.6
teâlâ ِاﻪﻠﻟ
ّٰ ِﻳﻦ اَ ْﺳ َﺮ ُﻓﻮﺍ َﻋﻠٰٓﻰ اَ ْﻧ ُﻔ ِﺴﻬِ ْﻢ َﻻ ﺗ َ ْﻘﻨَﻄُﻮﺍ ِﻣ ْﻦ َر ْﺣ َﻤﺔ
َ ي اﻟ َّ ۪ﺬ
َ ﺎد
1
2

3
4

5
6

B: “Yâsir’den”.
Taberî, Câmiu’l-beyân, XXI, 307:
ِ : ﻧﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺎت اﻟﺜﻼث ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﰲ وﺣﺸﻲ وأﺻﺤﺎﺑﻪ »ﻳﺎ ِﻋﺒ ِﺎدي اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ أَﺳﺮﻓُﻮا ﻋﻠَﻰ أَﻧـ ُﻔ ِﺴ ِﻬﻢ« إﱃ ﻗﻮﻟﻪ: ﻗﺎل،ﻋﻦ ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﻳﺴﺎر
»ﻣ ْﻦ ﻗـَْﺒ ِﻞ أَ ْن ﻳَﺄْﺗِﻴَ ُﻜ ُﻢ
ْ ْ َ َْ َ َ َ َ
ّ
.«اب ﺑـَ ْﻐﺘَﺔً َوأَﻧـْﺘُ ْﻢ ﻻ ﺗَ ْﺸﻌُُﺮو َن
ُ اﻟ َْﻌ َﺬ
B -“ve”.
Taberî, Câmiu’l-beyân, XXI, 309:
 ﻻ: ﻛﻨﺎ ﻧﻘﻮل، ﻛﺎﻧﻮا أﺳﻠﻤﻮا ﰒ ﻓﺘﻨﻮا وﻋ ّﺬﺑﻮا ﻓﺎﻓﺘﻨﻮا، إﳕﺎ أﻧﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺎت ﰲ ﻋﻴﺎش ﺑﻦ أﰊ رﺑﻴﻌﺔ واﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ وﻧﻔﺮ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ:ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎل
 ﻓﻜﺘﺒﻬﺎ ﺑﻴﺪﻩ ﰒ ﺑﻌﺚ: ﻗﺎل، وﻛﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب ﻛﺎﺗﺒﺎ، ﻓﻨﺰﻟﺖ ﻫﺆﻻء اﻵﻳﺎت، ﻗﻮم أﺳﻠﻤﻮا ﰒ ﺗﺮﻛﻮا دﻳﻨﻬﻢ ﺑﻌﺬاب ﻋُ ّﺬﺑﻮﻩ،ﻳﻘﺒﻞ اﷲ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء ﺻﺮﻓﺎ وﻻ ﻋﺪﻻ أﺑﺪا
. ﻓﺄﺳﻠﻤﻮا وﻫﺎﺟﺮوا، إﱃ أوﻟﺌﻚ اﻟﻨﻔﺮ،ﺎ إﱃ َﻋﻴﱠﺎش ﺑﻦ أﰊ رﺑﻴﻌﺔ واﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ
H ve F -“âyetini”.
Taberî, Câmiu’l-beyân, XXI, 306:
ِ  »ﻗُﻞ ﻳﺎ ِﻋﺒ ِﺎد ﱠ:ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
 ودﻋﺎ ﻣﻊ، ﻳﺰﻋﻢ ﳏﻤﺪ أﻧﻪ ﻣﻦ ﻋﺒﺪ اﻷوﺛﺎن:َﺳَﺮﻓُﻮا َﻋﻠَﻰ أَﻧـُْﻔ ِﺴ ِﻬ ْﻢ ﻻ ﺗـَْﻘﻨَﻄُﻮا ِﻣ ْﻦ َر ْﲪَِﺔ اﻟﻠﱠ ِﻪ« وذﻟﻚ أن أﻫﻞ ﻣﻜﺔ ﻗﺎﻟﻮا
ْ ﻳﻦ أ
َ ي اﻟﺬ
َ َ َْ
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Ma‘amâfîh sebeb-i nüzul kâfirlerin islâmı meselesi ise de mefhum âsîlerin
tevbesine de şâmil olduğunda şüphe yoktur, o evleviyetle sâbit olur.
Demek ki اﻪﻠﻟ َ َﻻ ﻳ َ ْﻐ ِﻔ ُﺮ اَ ْن ﻳُ ْﺸﺮَ َك ﺑ ِ ۪ﻪ
ّٰ [ اِ َّنen-Nisâ 4/48, 116] âyeti mûcebince
ِ
şirkin mağfiret olunmaması tevbe edilmediği takdirdedir. }ﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻞ اَ ْن
ِ
{اب
ُ  ﻳ َ ْﺄﺗﻴَﻜُ ُﻢ ا ْﻟﻌَ َﺬAzab size gelmezden evvel A buyurulması da îmân-ı ye’sin
fâide vermeyeceğini anlatır.
{ﻮل ﻧ َ ْﻔ ٌﺲ
َ  }اَ ْن ﺗ َ ُﻘBir nefis diyeceği için1 A yani dememek için }و ُﻫ َﻮ َﻋﻠٰﻰ ُﻛ ّ ِﻞ
َ
ٍ
ِ
ِ
۪
۪
{ﻴﻞ
ﻛ
و
ء
ﻲ
ﺷ
A
tâ
yukarıdaki
ٍﻴﻞ
ﻛ
ﻮ
ﺑ
ﻢ
ﻬ
ﻴ
ﻠ
ﻋ
ﺖ
ﻧ
ا
ﺎ
ﻣ
و
hitâbına
mukabildir.
Yani
ٌ َ ْ َ
َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َٓ َ

üzerlerinde tasarruf kendisine ait olan yahut görüp gözetecek, maslahat
ِ َﻴﺪ اﻟﺴ ٰﻤﻮ
veya mes’ûliyetlerini tatbik eyleyecek olan ancak O’dur. ﺍت
َّ ُ }ﻟ َﻪُ َﻣﻘَﺎ ۪ﻟ
ِ ﺍﻻ َْر
{ض
ْ َو

“Mekālîd” “mıklîd” veya “mıklâd”ın2 cem‘idir ki kilit veya anahtar
demektir. “Kilid”in mu‘arrebi, “ıklîd”in cem‘i olduğu da söylenmiştir.
Burada kilit veya anahtardan maksat yer ve gök hazineleri ve onlarda
dilediği gibi tasarruf etmektir.
[4135]

ِ
۪ اﻪﻠﻟِ ﺗ َ ْﺄ ُﻣ ُﺮ
ﻳﻦ ِﻣ ْﻦ
َ ﴾ َوﻟَﻘَ ْﺪ اُو۫ ِﺣ َﻲ اِﻟ َْﻴ٦٤﴿ ﻮن
ّٰ َﻗُ ْﻞ اَﻓَﻐَ ْﻴﺮ
َ ُ ٓوﻧّ ٓﻲ اَ ْﻋ ُﺒ ُﺪ اَﻳُّﻬَﺎ ا ْﻟ َﺠﺎﻫِﻠ
َ ﻚ َوﺍﻟ َﻰ اﻟ َّ۪ﺬ
ِ ﻚ َوﻟَﺘَﻜُﻮﻧ َ َّﻦ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ َﺨ
ﺎﻋ ُﺒ ْﺪ َوﻛُ ْﻦ ِﻣ َﻦ
ۚ َ ِﻗَ ْﺒﻠ
َ ُ ﺖ ﻟ َﻴَ ْﺤﺒَﻄ ََّﻦ َﻋ َﻤﻠ
ّٰ ﴾ ﺑ َ ِﻞ٦٥﴿ ﺎﺳ ۪ﺮ َﻦ
َ ﻚ ﻟ َِﺌ ْﻦ اَ ْﺷ َﺮ ْﻛ
ْ َاﻪﻠﻟ َ ﻓ
ِ ِ
ﺍت
ْ اﻪﻠﻟ َ َﺣ َّﻖ ﻗَ ْﺪرِ ۪هۗ َو
ّٰ ﴾ َو َﻣﺎ ﻗَ َﺪ ُروﺍ٦٦﴿ اﻟ َّﺸﺎﻛِ ۪ﺮ َﻦ
َ ﻴﻌﺎ ﻗَ ْﺒ
ُ ﺍﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
ً ض َﺟ ۪ﻤ
ُ ﺍﻻ َْر
َّ ﻀ ُﺘ ُﻪ ﻳ َ ْﻮمَ ا ْﻟﻘ ٰﻴ َﻤﺔ َو
ِ ِ
ِ ﺎت ﺑِﻴَ ۪ﻤ
اﻟﺼﻮرِ ﻓَ َﺼﻌِ َﻖ َﻣ ْﻦ ﻓِﻲ
َ ُﻴﻨ ۪ﻪ ۜ ُﺳ ْﺒ َﺤﺎﻧ َ ُﻪ َوﺗَﻌَﺎﻟٰﻰ َﻋﻤَّﺎ ﻳُ ْﺸﺮِﻛ
ٌ َّ َِﻣ ْﻄﻮ
ُّ ﴾ َوﻧُﻔـ َﺦ ﻓﻲ٦٧﴿ ﻮن
ِ
ِ
ِ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
ِ اﻻ َْر
ون
ْ ﺍت َو َﻣ ْﻦ ﻓِﻲ
ّٰ َض اِ َّﻻ َﻣ ْﻦ َﺷٓﺎء
َ ﺎم ﻳ َ ْﻨﻈ ُ ُﺮ
ٌ َاﻪﻠﻟُ ۚ ﺛُﻢَّ ﻧُ ِﻔـ َﺦ ۪ﻓﻴﻪ اُ ْﺧ ٰﺮى ﻓَﺎِذَا ُﻫ ْﻢ ﻗﻴ
َّ
ِ ٓ اﻻ َرض ﺑ ِ ُﻨﻮرِ َرﺑِﻬَﺎ َوو ِﺿﻊَ ا ْﻟ ِﻜﺘَﺎب َو ۪ﺟ ٓﻲء ﺑِﺎﻟﻨ َّ ِﺒ ۪ﻴ َﻦ َوﺍﻟ ُّﺸﻬَ َﺪ
ِ
اء َو ُﻗ ِﻀ َﻲ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ ْﻢ
ُ ّ
ُ ْ ْ ﴾ َوﺍ َ ْﺷ َﺮﻗَﺖ٦٨﴿
َ
ُ
ّ
ِ
﴾٧٠﴿ ۟ ﻮن
َ ُ ﺖ َو ُﻫ َﻮ اَ ْﻋﻠ َ ُﻢ ﺑ ِ َﻤﺎ ﻳ َ ْﻔﻌَﻠ
َ ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖ َو ُﻫ ْﻢ َﻻ ﻳُ ْﻈﻠ َ ُﻤ
ْ َ ﺖ ﻛُ ُّﻞ ﻧ َ ْﻔ ٍﺲ َﻣﺎ َﻋ ِﻤﻠ
ْ َ﴾ َو ُو ّﻓﻴ٦٩﴿ ﻮن

1
2

ِ ِ
ي
َ  »ﻳَﺎ ﻋﺒَﺎد: وﻗﺘﻠﻨﺎ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﱵ ﺣﺮم اﷲ وﳓﻦ أﻫﻞ اﻟﺸﺮك؟ ﻓﺄﻧﺰل اﷲ، وﻗﺪ ﻋﺒﺪﻧﺎ اﻵﳍﺔ، ﻓﻜﻴﻒ ﺎﺟﺮ وﻧﺴﻠﻢ،ﺣﺮم اﷲ ﱂ ﻳﻐﻔﺮ ﻟﻪ
ّ  وﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﱵ،اﷲ إﳍﺎ آﺧﺮ
ِﱠ
.«َﺳَﺮﻓُﻮا َﻋﻠَﻰ أَﻧـُْﻔ ِﺴ ِﻬ ْﻢ ﻻ ﺗـَْﻘﻨَﻄُﻮا ِﻣ ْﻦ َر ْﲪَِﺔ اﻟﻠﱠ ِﻪ
ْ ﻳﻦ أ
َ اﻟﺬ
B: “gün”.
B: “mıklad’ın”.
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Meâl-i Şerîfi
De ki: “Böyle iken şimdi O Allah’ın gayrısına mı kulluk etmemi
emrediyorsunuz bana ey câhiller?!”1 (64). Celâlim hakkı için sana da
vahyolundu şu, senden evvelkilere de: “Yemin ederim ki [4136] eğer
şirk koşarsan çalışman2 bütün boşuna gider ve mutlak kendine yazık
eden hâsirlerden olursun (65). Hayır, onun için yalnız Allah’a kulluk et
ve şükredenlerden ol3 (66). Allah’ı hakkıyla takdir edemediler, hâlbuki4
bütün Arz kıyamet günü O’nun bir kabzası gökler de yemînine
dürülmüşlerdir.5 Çok münezzeh ve çok yüksektir O Sübhân onların
şirkinden (67). Ve Sûr üflenmiştir6 de göklerde kim var, yerde kim varsa
çarpılıp yıkılmıştır, ancak Allah’ın dilediği müstesnâ. Sonra ona bir
daha üflenmiştir7, bu kere de hep onlar kalkmışlar bakıyorlardır (68).
Ve Arz Rabbinin nûruyla parlamıştır, kitap konmuş, peygamberler ve
şâhidler getirilmiş ve beynlerinde hak ile hüküm verilmektedir, hem
hiç zulmolunmazlar8 (69). Ve her nefis ne amel yaptı ise tamamen
ödenmiştir ve her ne yapıyorlarsa O aʿlemdir9 (70).
10
ِ ﺎت ﺑِﻴَ ۪ﻤ
ِ ِ
{ِﻴﻨﻪ
ْ }و
َ ﻴﻌﺎ ﻗَ ْﺒ
ٌ َّ ِﺍت َﻣ ْﻄﻮ
ُ َﺍﻟﺴ ٰﻤﻮ
ً ض َﺟ ۪ﻤ
َ Arz bir kabzası
ُ ﺍﻻ َْر
َّ ﻀﺘُﻪُ ﻳ َ ْﻮمَ ا ْﻟﻘ ٰﻴﻤَﺔ َو
kıyamet günü, semâlar da yemîniyle dürülmüşlerdir. A Zemahşerî,
Beyzâvî, Ebussuud gibi belâgatte mümtaz olan müfessirler diyorlar ki:
Bu kavl-i celil Allah teâlâ’nın gayet azametine ve kudretinin kemâline
ve zihinlerin hayret ettiği büyük fiiller O’nun kudretine nisbet edilince
çok küçük ve hakir kalacağına bir tenbih ve âlemi yıkıvermek O’na
göre pek kolay bir şey olduğunu temsil ve tahyil tarîkiyle bir ifadedir

1

H ve F: “De ki: ‘Böyle iken şimdi O Allah’ın gayrısına mı emrediyorsunuz bana kulluk edeyim ey
câhiller?!’”.
2 B -“çalışman”.
3 H ve F: “Hayır, yalnız Allah’a o hâlde kulluk et ve şükrünü bilen şâkirlerden ol”.
4 B +“Allah’ın”.
5 H ve F: “Allah’ı hakkıyla takdir edemediler, hâlbuki bütün Arz bir kabzasıdır O’nun kıyamet günü
gökler de yemîniyle dürülmüşlerdir”.
6 B: “üfürülmüştür”.
7 B: “üfürülmüştür”.
8 H ve F +“onlar”.
9 H ve F: “ve* a lemdir O ne yapıyorlarsa”.
* F -“ve”.
10 H ve F -“”ﲨﻴﻌﺎ.
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ki1 “kabza” ve “yemîn” kelimelerinin hakikat veya mecaz olmaları ciheti
mülâhaza edilmeksizin ﺖ ﻟُ ﱠﻤﺔُ اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ
ْ َ“ َﺷﺎﺑgecenin zülfüne kır düştü” terkîbi
gibi hey’et-i mecmû‘asıyla bir tasvirdir.2 Diğer bazıları da demişlerdir
ki kelâmda asıl olan hakikattir, fakat hakikatin müte‘azzir olduğuna bir
delil bulununca da mecâza sarfı vâcib olur. “Kabza” ve “yemîn” kelimeleri
cârihada hakikattir, Allah teâlâ’ya a‘zâ ve cevârihin3 sübûtu mümteni‘
bulunduğuna da delîl-i aklî vardır, o hâlde mecâza hamli vâcibdir. Zira
falan fülânın kabzasında (avucunda)dır denilir. Onun tedbir ve teshîri
altında4 demektir. ﺖ اَ ْﻳ َﻤﺎﻧُ ُﻬ ْﻢ
[el-Ahzâb 33/50] [4137] de murad
ْ َ’و َﻣﺎ َﻣﻠَﻜde
َ
kendilerinin milki olmaktır. “Şu hâne fülânın yedinde, fülânın kabzında
ve fülânın kabzasına geçti” derler ki hâlis milki olduğunu söylemek
isterler, hep5 bunlar müsta‘mel ve meşhur mecazlardır. İbn Atıyye de
demiştir ki: “Kabza kudretten ibarettir.”6 Dilimizde dahi pek çok
kullanılan “kabza” kelimesi esasında “kabz”dan masdar binâ-i merredir.
Bir kabz, bir sıkma veya bir tutma demektir. Avuçla tutulan mikdara
dahi kāfın zammıyla “kubza”, “tutam” veya “sıkım” denildiği gibi kāfın
fethiyle “kabza” da denilir. Demek ki “kabza” bir sıkım, bir tutam veya
bir avuç mânalarına olabiliyor7. Burada bir sıkım diye ifade edilmek
kıyametin tazyîkini anlatmak itibariyle daha vâzıh olur.
“Yemîn” sağ demektir. Kuvvet ve kasem mânalarına da gelir. Burada
kuvvet veya kasem demek olabileceği de söylenmiştir. Cenâb-ı Allah8
1
2

3
4
5
6

7
8

H +“bu”.
Zemahşerî, el-Keşşâf, IV, 142:
. ﻣﻦ ﻏﲑ ذﻫﺎب ﺑﺎﻟﻘﺒﻀﺔ وﻻ ﺑﺎﻟﻴﻤﲔ،واﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم إذا أﺧﺬﺗﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﲜﻤﻠﺘﻪ وﳎﻤﻮﻋﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﻈﻤﺘﻪ واﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﻨﻪ ﺟﻼﻟﻪ ﻻ ﻏﲑ
Beyzâvî, Envârü’t-Tenzîl, V, 48; Ebussuud, İrşâdü’l-akli’s-selîm, VII, 364:
 ودﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن ﲣﺮﻳﺐ اﻟﻌﺎﱂ أﻫﻮن ﺷﻲء ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ،ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻈﻤﺘﻪ وﺣﻘﺎرة اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻌﻈﺎم اﻟﱵ ﺗﺘﺤﲑ ﻓﻴﻬﺎ اﻷوﻫﺎم ﺑﺎ ِﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻗﺪرﺗﻪ
. ﺷﺎﺑﺖ ﳌﺔ اﻟﻠﻴﻞ:واﻟﺘﺨﻴﻴﻞ ﻣﻦ ﻏﲑ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻀﺔ واﻟﻴﻤﲔ ﺣﻘﻴﻘﺔ وﻻ ﳎﺎزاً ﻛﻘﻮﳍﻢ
B: “cevârih”.
H: “altındadır”.
M ve B: “hem”.
İbn Atıyye, el-Muharraru’l-vecîz, IV, 541:
 وﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ، وﻣﺎ اﺧﺘﻠﺞ ﰲ اﻟﺼﺪور ﻣﻦ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﺑﺎﻃﻞ، ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﻘﺪرة واﻟﻘﻮة: ﻓـ»اﻟﻴﻤﲔ« ﻫﻨﺎ و»اﻟﻘﺒﻀﺔ« وﻛﻞ ﻣﺎ ورد،وﻋﻠﻰ ﻛﻞ وﺟﻪ
. وﲝﺴﺐ ﻣﺎ ﳜﺘﻠﺞ ﰲ اﻟﻨﻔﻮس اﻟﱵ ﱂ ﳛﻀﻨﻬﺎ اﻟﻌﻠﻢ،أ ﺎ ﺻﻔﺎت زاﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺎت اﻟﺬات ﻗﻮل ﺿﻌﻴﻒ
B: “olabilir”.
M ve B -“Cenâb-ı Allah”.
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ِ ِ َ َ[ ﻳَﻮمَ ﻧ َ ْﻄﻮِي اﻟﺴ َﻤٓﺎء ﻛel-Enbiyâ 21/104] mantûkunca semâyı
ِ ُاﻟﺴ ِﺠ ّ ِﻞ ﻟ ِ ْﻠﻜُﺘ
ﺐ
ْ
ّ ّ َ َّ
dürmeye ahdetmiş olduğu için tahkik itibariyle bu mâna dahi doğru ise
de evvelki mâna ile kuvvet ve kudretin tasvir ve temsîli daha kuvvetli, daha
azametli bir mâna ifade ettiğini ihtâra hâcet yoktur. Sahîh-i Müslim’de
Hazret-i Âişe’den rivayet olunduğuna göre Arz ve semâvâtın bu kabz u
tayyı sırasında insanların nerede olacağı Resûlullah’tan sual olunmuş,
“Sırat üzerinde” buyurulmuştur.1 Kıyameti tasvir için de buyuruluyor
ِ }وﻧُ ِﻔـ َﺦ
ِ ﻳ َ ْﻮمَ ﻳُ ْﻨ َﻔ ُﺦ
ki {ِاﻟﺼﻮر
َ A “Sûr”un mânası Sûre-i Neml’de اﻟﺼﻮرِ ﻓَ َﻔﺰِ َع
ُّ
ُّ
[en-Neml 27/87] âyetinde geçmiş idi. Görülüyor ki burada iki nefh beyan
olunuyor. Birincisi yıkan nefh-i sa‘ıktır ki bu, nefha-i ûlâ veya vustâdır.
İkincisi kaldıran nefh-i kıyamdır ki bu da nefha-i sâniye veya sâlisedir.
Ve “kıyamet” kelimesi bu ikincideki kıyam mânasından olmakla beraber
birinciyi de mebde’i olmak üzere mutazammındır. Onun için kıyametin
kopması en büyük yıkımı2 ifade eder. Buna “Sâ‘at”, “Vâkı‘a”, “Hâkka”
dahi denilir.
[4138] “Sa‘ık” yıldırım çarpmasında olduğu gibi bayılıp düşmeye ve
ölmeye denilir. Bu kıyamdan sonra “yevm-i dîn” ve “yevm-i fasl” denilen
safhayı beyan ile buyuruluyor ki:
ِ َ}وﺍ َ ْﺷ َﺮﻗ
{ض
ْ ﺖ
َ Ve Arz parlamıştır. A Bu parlayacak olan Arz, kabzdan
ُ اﻻ َْر
ِ اﻻ َْر
sonra ض
ْ َ ْ َض ﻏ
ْ [ ﻳ َ ْﻮمَ ﺗُﺒَﺪَّ ُلİbrâhîm 14/48] mantûku üzere değişecek
ُ اﻻ َْر
olan Arz-ı Mahşer’dir. Bir hadîs-i şerîfte şöyle vârid olmuştur: “Nâs hâlis
elenmiş un çöreği gibi beyaz bir arz üzerinde haşrolunacaktır ki üzerinde
kimsenin bayrağı yok.”3 { }ﺑِﻨُﻮرِ َر ّ ِ َﺎRabbimin nûruyla Kur’ân’ın birçok

âyetlerinde Kur’ân’a, burhâna, hakk u adle “nûr” tâbir buyurulmuş
1

2
3

Müslim, Sıfatü’l-Kıyâme, 29:
 »ﻳﻮم ﺗﺒﺪل اﻷرض ﻏﲑ اﻷرض واﻟﺴﻤﺎوات« ﻓﺄﻳﻦ ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺎس ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻳﺎ رﺳﻮل: ﺳﺄﻟﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ:ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻗﺎﻟﺖ
. ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮاط:اﷲ؟ ﻓﻘﺎل
B: “kıyâmı”.
Müslim, Sıfatü’l-Kıyâme, 28:
. ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻢ ﻷﺣﺪ، ﻛﻘﺮﺻﺔ اﻟﻨﻘﻲ، ﳛﺸﺮ اﻟﻨﺎس ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أرض ﺑﻴﻀﺎء ﻋﻔﺮاء: ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:ﻋﻦ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻗﺎل
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olduğu gibi, burada da “nûr” hakk u adalet tecellîsi demek olduğu
söylenmiştir. Fakat Ebû Hayyân’ın naklettiği üzere1 İbn Abbas demiştir
ki: “Burada ‘nûr’ Şems ü Kamer’in nûru değil diğer bir nûrdur ki Allah
teâlâ halkedecek de onunla Arz’ı tenvir eyleyecektir.”2 Bu rivayet bizi
öbüründen daha bedî‘ bir mâna ile tenvir etmektedir. Zira elektrik ile bir
misâlini tasavvur edebileceğimiz parlak bir nûrun, bir nûr-i rabbânînin
yaratılacağını bize önceden haber vermiş oluyor. Bir nûr ki onunla
Mahkeme-i Kübrâ’nın kurulacağı Arz-ı Mahşer tenvir olunacaktır. َ}و ُو ِﺿﻊ
َ
ِ
{ﺎب
ُ َ ا ْﻟﻜﺘKitap ortaya konmuş A burada “kitab” defter-i a‘mâl ile tefsir
ِ ٓ }و ۪ ء ﺑِﺎﻟﻨ َّ ِﺒ ۪ َ َوﺍﻟ ُّﺸﻬَ َﺪ
edilmiştir {اء
َ ٓ َ ve peygamberlerle şâhidler getirilmiş A
ّ
3
ﻮل َﻣﺎذَٓا اُ ِﺟ ْﺒ ُﺘ ْﻢ
ُ اﻟﺮ ُﺳ َﻞ ﻓَﻴَ ُﻘ
ّٰ [ ﻳ َ ْﻮمَ ﻳ َ ْﺠ َﻤ ُﻊel-Mâide 5/109] ﻒ اِذَا ِﺟ ْﺌﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻛُ ّ ِﻞ
ُّ ُاﻪﻠﻟ
َ ﻓَﻜَ ْﻴ
ِ ﺎس ﺑِﺎِﻣ
ٍ َ ﻳ َ ْﻮمَ ﻧ َ ْﺪ ُﻋﻮﺍ ﻛُ َّﻞ اُﻧ
ﻚ َﻋ ٰ ٰﻫ ٓ ُﺆ َ ٓ۬ﻻ ِء َﺷﻬ۪ﻴﺪًا
َ ِ [ اُﻣَّﺔٍ ِ َ ﻬ۪ﻴ ٍﺪ َو ِﺟ ْﺌﻨَﺎ ﺑen-Nisâ 4/41] ﺎﻣﻬِ ْﻢ
َ

[el-İsrâ 17/71] mazmunları zâhir olmuştur. Ma‘amâfîh burada “nebiyyîn”
muhbirler mânasını da ifade edebilir.

ِ
ﺎل ﻟ َُﻬ ْﻢ َﺧﺰَﻧَﺘُـﻬَٓﺎ
َ َﺖ اَ ْﺑﻮَﺍﺑُﻬَﺎ َوﻗ
ُ ٓ ﺮﺍۜ َﺣ ّٰﺘٓﻰ اِذَا َﺟ
ْ ﺎؤ۫ﻫَﺎ ﻓُ ِﺘ َﺤ
ً ﻳﻦ ﻛَﻔَ ُﺮ ٓوﺍ اﻟٰﻰ َﺟﻬَﻨَّﻢَ ُز َﻣ
َ ﻴﻖ اﻟ َّ۪ﺬ
َ َو ۪ﺳ
ِ
ِ
ِ َ ﻮن َﻋﻠَﻴﻜُ ْﻢ ٰاﻳ
ﺎت َرﺑِّﻜُ ْﻢ َو ُ ْﻨ ِﺬ ُروﻧَﻜُ ْﻢ ﻟ ِ َﻘٓﺎءَ ﻳ َ ْﻮ ِﻣﻜُ ْﻢ ٰﻫ َﺬا ۜ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺑَﻠٰﻰ
ْ َ ُ اَﻟ َْﻢ ﻳ َ ْﺄﺗﻜُ ْﻢ ُر ُﺳ ٌﻞ ﻣ ْﻨﻜُ ْﻢ ﻳ َ ْﺘﻠ
ِ
ٓ ْ ﴾ ۪ﻗﻴ َﻞ٧١﴿ اب َﻋﻠَﻰ ا ْﻟﻜَﺎﻓِ ۪ﺮ َﻦ
ِ ﺖ ﻛَﻠِﻤَﺔُ ا ْﻟﻌَ َﺬ
ﻳﻦ
ْ ََّو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ َﺣﻘ
َ ﺍب َﺟﻬَﻨَّﻢَ َﺧﺎﻟ ۪ﺪ
َ َاد ُﺧﻠُﻮﺍ اَ ْﺑﻮ
ِ
ﺮﺍۜ َﺣ ّٰﺘٓﻰ اِذَا
ً ﻳﻦ اﺗ َّ َﻘ ْﻮﺍ َرﺑ َّ ُﻬ ْﻢ اﻟ َﻰ ا ْﻟ َﺠﻨَّﺔِ ُز َﻣ
َ ﻴﻖ اﻟ َّ۪ﺬ
َ ﴾ َو ۪ﺳ٧٢﴿ ۪ﻓﻴﻬَﺎ ۚ ﻓَ ِﺒ ْﺌ َﺲ َﻣ ْﺜ َﻮى ا ْﻟ ُﻤﺘَﻜَ ّ ِﺒ ۪ﺮ َﻦ
ِ
﴾٧٣﴿ ﻳﻦ
َ َﺖ اَ ْﺑﻮَﺍﺑُﻬَﺎ َوﻗ
ُ ٓ َﺟ
ْ َﺎل ﻟ َُﻬ ْﻢ َﺧ َﺰﻧَﺘُﻬَﺎ َﺳ َﻼمٌ َﻋﻠ َ ْﻴﻜُ ْﻢ ﻃِ ْﺒﺘُ ْﻢ ﻓ
ْ ﺎؤ۫ﻫَﺎ َوﻓُ ِﺘ َﺤ
َ ﺎد ُﺧﻠُﻮﻫَﺎ َﺧﺎﻟ ۪ﺪ

ِ ِ
ﺎء ۚ ﻓَ ِﻨ ْﻌ َﻢ
ْ ﺻ َﺪﻗَﻨَﺎ َو ْﻋ َﺪ ُه َوﺍ َ ْو َرﺛَﻨَﺎ
ُ ض ﻧَﺘَﺒَﻮَّﺍُ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ َﺠﻨَّﺔِ َﺣ ْﻴ
َ اﻻ َْر
ُ ٓﺚ ﻧ َ َﺸ
َ َوﻗَﺎﻟُﻮﺍ ا ْﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ّٰﻪﻠﻟ اﻟ َّ۪ﺬي
ِ
ٓ
ﻮن ﺑ ِ َﺤ ْﻤ ِﺪ رَﺑِّﻬِ ْﻢ ۚ َوﻗُ ِﻀ َﻲ
َ ﻴﻦ ِﻣ ْﻦ َﺣ ْﻮ ِل ا ْﻟﻌَ ْﺮ ِش ﻳُ َﺴ ّ ِﺒ ُﺤ
َ ّ﴾ َوﺗَﺮَى ا ْﻟﻤَﻠٰ ِﺌﻜَﺔ َ َﺣ ٓ ۪ﺎﻓ٧٤﴿ ﻴﻦ
َ اَ ْﺟ ُﺮ ا ْﻟﻌَﺎﻣ ۪ﻠ
ِ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ ْﻢ ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖ َو ۪ﻗﻴ َﻞ ا ْﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ّٰﻪﻠﻟِ َر
﴾٧٥﴿ ﻴﻦ
َ ب ا ْﻟﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ
ّ

1
2
3

H: “naklettiğine göre”.
Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, IX, 223. Krş. Kurtubî, el-Câmi li-ahkâmi’l-Kur’ân, XV, 282:
. ﺑﻞ ﻫﻮ ﻧﻮر ﳜﻠﻘﻪ اﷲ ﻓﻴﻀﻲء اﻷرض، اﻟﻨﻮر ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻧﻮر اﻟﺸﻤﺲ واﻟﻘﻤﺮ:وﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
H, F, M ve B: “”اﻟﻴﻮم.
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[4139] Meâl-i Şerîfi
Ve küfredenler zümre zümre cehenneme sevkedilmektedir, nihâyet
ona vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara [4140] şöyle
der: “Size Rabbinizin âyetlerini okur ve sizi bu günün likāsından
korkutur resuller gelmedi mi içinizden sizlere?” “Evet” derler, “geldi
velâkin1 kâfirler üzerine ‘kelime-i azâb’ hak oldu”2 (71). Denilir:
“Girin cehennemin kapılarına, ebediyen içinde kalmak üzere, bak
ne fenadır mevkiʿi mütekebbirlerin”3 (72). Rablerine korunmuş olan
müttakīler de zümre zümre cennete sevk olunmaktadır, nihâyet
ona vardıkları ve kapıları açılıp bekçileri onlara “selâm sizlere, ne
hoşsunuz! Haydin girin onlara ebediyen kalmak üzere” diye selâm
durdukları4 (73); onlar da: “Hamd o Allah’a ki bize vaadini doğru
çıkardı ve bizi Arz’a vâris kıldı, cennetten5 istediğimiz yerde makam
tutuyoruz” dedikleri vakit... Bak artık ne güzeldir ecri o âmillerin
(74). Melâikeyi de görürsün Arş’ı etrafından donatmışlar Rablerine
hamd ile tesbih ediyorlardır ve halk arasında hak ile hüküm icrâ
ِ َ( ا ْﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ّٰﻪﻠﻟِ ر75).
edilip denilmektedir: ﻴﻦ
َ ب ا ْﻟﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ
ّ
Ya Rab, bizi de bu hamde eren kullarından eyle. Burada Sûre-i Zümer
bitti, bunu Sûre-i Mü’min tâkip ediyor.

1
2
3
4

5

B: “fakat”.
H ve F: “Derler: ‘Evet, velâkin kâfirler üzerine «kelime-i azâb» hak oldu’”.
H ve F: “Denilir: ‘Girin cehennemin kapılarına, içinde ebedî kalmak üzere, o hâlde ne fena mevki‘i
mütekebbirlerin’”.
H ve F: “ve kapıları açıldığı ve bekçileri selâm durup onlara dedikleri: ‘Selâmun aleyküm, çok hoş çok*
temizsiniz. Onun için içlerinde ebediyen kalmak üzere onlara girin”.
F -“çok”.
H: “cennette”.
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[4141]

ِ ِ ﱢ
ًﺲ َوَﲦَﺎﻧُﻮ َن اٰﻳَﺔ
ٌ َُْﺳ َﻮرةُ اﻟْ ُﻤ ْﺆﻣ ِﻦ َﻣﻜﻴﱠﺔٌ َوﻫ َﻲ ﲬ
MÜ’MİN SÛRESİ
İşbu el-Mü’min Sûresi de Mekkîdir, buna “Sûre-i Gāfir” ve “Sûre-i
Tavl” dahi denilir. “el-Mü’min”  َوﻗَﺎ َل َر ُﺟ ٌﻞ ُﻣ ْﺆ ِﻣ ٌﻦ ۗ ِﻣ ْﻦ ٰا ِل ﻓِ ْﺮ َﻋ ْﻮ َنdiye beyan
buyurulduğu üzere âl-i Firavun içinden iman etmiş olan kahraman zâta
işarettir ki Sahib-Yâsîn gibi sâbikūndandır.
Âyetleri: Kûfî ve Şâmîde seksen beş, Hicâzîde seksen dört, Basrîde
seksen ikidir.
Kelimeleri: Bin yüz doksan dokuzdur.
Harfleri: Dört bin dokuz yüz yetmiştir.
Fâsılası: ﻣﻦ ﻋﻠﻖ دﺑﺮ
Bu sûrenin Sûre-i Zümer’e birçok cihetten münasebeti vardır.
Evvelâ o ahvâl-i kıyamet ve âhiret ile hitam bulduğu gibi bu da onunla
başlayacak1 ve bazı tafsîlât verecektir.2 Sâniyen Âlûsî şunu kaydeder:
Tenâsuku’d-Dürer’de mezkurdur ki yedi Hâmîm’in Zümer Sûresi’ni
ِ َ۪ﻳﻞ ا ْﻟ ِﻜﺘ
vely etmesinin vechi başlarında ﺎب
ُ ْ َ  ﺗmatla‘larının benzeyişidir.
Sonra da Hâmîm’ler, ٓ  ٰﺣﻢve zikr-i kitab ile başlamakta müşterek oldukları
ve hep Mekkî bulundukları için tertip üzere vârid olmuşlardır. Hatta
İbn Abbas’tan ve Câbir b. Zeyd’den vârid olduğuna göre Zümer’in
akibinde sırasıyla nâzil olmuşlardır. Ve Hâmîm’lerin fazileti hakkında
birçok haberler de vârid olmuştur. Ezcümle Ebû Ubeyd Fezâil’inde İbn
Abbas’tan tahric eylemiştir:3 “Her şeyin bir lübâbı4 vardır, Kur’ân’ın
1
2
3
4

B: “başlayacaktır”.
B -“ve bazı tafsîlât verecektir”.
B: “eylemişlerdir”.
B: “lübbü”.
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lübâbı1 da Hâmîm’lerdir.”2 Yine o ve3 Şu‘ab-ı Îmân’da Beyhakī vesâire
İbn Mes‘ud’dan şunu tahric etmişlerdir4: “Hâmîm’ler Kur’ân’ın
dîbâsıdır.”5 Ebu’ş-Şeyh ve Ebû Nuaym ve Deylemî Enes’ten, yine
Deylemî ve İbn Merdûye Semüre b. Cündüb’den tahric eylemişlerdir:
[4142] “Hâmîm’ler cennet ravzalarından birer ravzadır.”6 İbn Nasr
ve İbn Merdûye Enes b. Mâlik’ten şöyle tahric eylemişlerdir7, dedi
ki: “Resûl-i Ekrem sallallâhu aleyhi ve sellem Hazretleri’ni işittim,
diyordu: ‘Allah teâlâ bana Seb‘-i Tıvâli Tevrat yerine verdi, ’اﻟﺮdan
’ﻃﺲlere kadar İncil yerine verdi, ’ﻃﺲlerle Hâmîm’ler arasını Zebur
yerine verdi,8 Hâmîm’ler ve mufassallarla da beni tafdil buyurdu,
bunları benden evvel hiçbir peygamber okumadı.’”9 Beyhakī Şu‘ab’da
Halil b.10 Mürre’den şöyle tahric etmiştir. Resûlullah sallallâhu aleyhi
ve sellem buyurdu ki: “Hâmîm’ler yedidir. Cehennemin kapıları da
yedidir. Hâmîm’lerden her biri gelir, o kapılardan birine durur da:
‘Allah’ım, bana iman edip de beni okuyanı bu kapıdan sokma’ der.”11
Daha bazı husûsî rivayetler de vardır, meselâ Tirmizî ve daha bazıları
Ebû Hüreyre’den şöyle rivayet etmişlerdir: “Resûl-i Ekrem sallallâhu
aleyhi ve sellem buyurdu ki: ‘Her kim ُ  ا ْﻟﻤَ ۪ﺼ12ِ اِﻟ َْﻴﻪ-إﱃ- ...ٓ  ٰﺣﻢve
1
2

B: “lübbü”.
Ebû Ubeyd, Fezâilü’l-Kur’ân, s. 254:
.« »اﳊﻮاﻣﻴﻢ: وإن ﻟﺒﺎب اﻟﻘﺮآن آل ﺣﻢ« أو ﻗﺎل، »إن ﻟﻜﻞ ﺷﻲء ﻟﺒﺎﺑﺎ: ﻗﺎل،ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
3 H, F ve B -“ve”.
4 H ve B: “eylemişlerdir”.
5 Ebû Ubeyd, Fezâilü’l-Kur’ân, s. 255; Beyhakī, Şuabu’l-îmân, IV, 101:
. آل ﺣﻢ دﻳﺒﺎج اﻟﻘﺮآن:ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﷲ
6 Deylemî, el-Firdevs bi-me’sûri’l-hitâb, II, 160:
. اﳊﻮاﻣﻴﻢ روﺿﺔ ﻣﻦ رﻳﺎض اﳉﻨﺔ:ﲰﺮة ﺑﻦ ﺟﻨﺪب
7 H ve F: “etmişlerdir”.
8 B -“’ ﻃﺲlerle Hâmîm’ler arasını Zebur yerine verdi”.
9 Mervezî, Muhtasaru Kıyâmi’l-leyl, s. 170; Sa lebî, el-Keşf ve’l-beyân, XX, 10:
 وأﻋﻄﺎﱐ ﻣﺎ، وأﻋﻄﺎﱐ اﻟﺮاءات ﻣﻜﺎن اﻹﳒﻴﻞ، إن اﷲ أﻋﻄﺎﱐ اﻟﺴﺒﻊ ﻣﻜﺎن اﻟﺘﻮراة: رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ أﻧﻪ ﲰﻊ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل،ﻋﻦ أﻧﺲ
. ﻣﺎ ﻗﺮأﻫﻦ ﻧﱯ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻲ، وﻓﻀﻠﲏ ﺑﺎﳊﻮاﻣﻴﻢ واﳌﻔﺼﻞ،ﺑﲔ اﻟﻄﻮاﺳﲔ إﱃ اﳊﻮاﻣﻴﻢ ﻣﻜﺎن اﻟﺰﺑﻮر
10 F, M ve B -“b.”.
11 Beyhakī, Şuabu’l-îmân, IV, 105. Krş. Sa lebî, el-Keşf ve’l-beyân, XXIII, 153-154:
 ﲡﻲء،اﻣﻴﻢ ﺳﺒﻊ وأﺑﻮاب ﺟﻬﻨﻢ ﺳﺒﻊ
ُ  اﳊﻮ:ﻋﻦ اﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﺮة أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻛﺎن ﻻ ﻳﻨﺎم ﺣﱴ ﻳﻘﺮأ »ﺗﺒﺎرك« و«ﺣﻢ اﻟﺴﺠﺪة« وﻗﺎل
. اﻟﻠﻬﻢ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﺆﻣﻦ ﰊ وﻳﻘﺮؤﱐ:ﻛﻞ ﺣﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺑﻮاب ﻓﺘﻘﻮل
12 H, F, M ve B: “”واﻟﻴﻪ.
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Âyete’l-Kürsî’yi sabahleyin okursa akşama kadar onlarla mahfuz olur
ve akşamleyin okursa sabaha kadar onlarla mahfuz olur.’”1

اﻪﻠﻟِ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ اﻟﺮَّ ۪ﺣﻴ ِﻢ
ّٰ ﺑ ِ ْﺴ ِﻢ

ِ ب َﺷ ۪ﺪ
ِ ﺐ َوﻗَﺎﺑ ِ ِﻞ اﻟﺘ َّ ْﻮ
ِ ﴾ ﻏَﺎﻓِﺮِ اﻟﺬ َّْﻧ٢﴿ ۙ اﻪﻠﻟِ ا ْﻟﻌَﺰ۪ﻳﺰِ ا ْﻟﻌَ ۪ﻠﻴ ِﻢ
ِ َ۪ﻳﻞ ا ْﻟ ِﻜﺘ
ﻳﺪ
ُ ﴾ ﺗ َ ْﻨﺰ١﴿ۜ ٓ ٰﺣﻢ
ّٰ ﺎب ِﻣ َﻦ

ِ ِ ّٰ ﺎت
ِ َ ﺎد ُل ۪ﻓ ٓﻲ ٰاﻳ
ِ ﴾ َﻣﺎ ﻳ َﺠ٣﴿ ﺎب ِذي اﻟﻄ َّﻮ ِۜل َ ٓﻻ اِﻟٰﻪَ اِ َّﻻ ﻫ َﻮ ۜ اِﻟ َﻴﻪِ ا ْﻟ َﻤ ۪ﺼﻴﺮ
ِ ا ْﻟﻌِ َﻘ
ﻳﻦ
َ اﻪﻠﻟ ا َّﻻ اﻟ َّ۪ﺬ
ْ ُ
ْ
ُ
ُ

ِ
ۖ اب ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪﻫِ ْﻢ
ْ ﺖ ﻗَ ْﺒﻠ َ ُﻬ ْﻢ ﻗَ ْﻮ ُم ﻧُﻮ ٍح َو
ْ َ ﴾ ﻛَﺬَّﺑ٤﴿ ﻛَﻔَ ُﺮوﺍ ﻓَ َﻼ ﻳ َ ْﻐ ُﺮ ْر َك ﺗَﻘَﻠ ُُّﺒﻬُ ْﻢ ﻓﻲ ا ْﻟ ِﺒ َﻼ ِد
ُ ﺍﻻ َْﺣ َﺰ

ِ
ِ ِ
ﻒ
َ ﻀﻮﺍ ﺑِﻪِ ا ْﻟ َﺤ َّﻖ ﻓَﺎ َ َﺧ ْﺬﺗُ ُﻬ ْﻢ ۠ ﻓَﻜَ ْﻴ
ْ ََّوﻫَﻤ
ُ وه َو َﺟﺎدَﻟُﻮﺍ ﺑِﺎ ْﻟﺒَﺎﻃِ ِﻞ ﻟ ُﻴ ْﺪ ِﺣ
ُ ﺖ ﻛُ ُّﻞ اُﻣَّﺔٍ ﺑِﺮَ ُﺳﻮﻟﻬِ ْﻢ ﻟﻴَ ْﺄ ُﺧ ُﺬ
ِ ﺎن ِﻋ َﻘ
﴾٦﴿ ِۢﺎب اﻟﻨَّﺎر
َ ِ ّﺖ َرﺑ
َ ِ ﴾ َوﻛَ ٰﺬﻟ٥﴿ ﺎب
َ َﻛ
ْ َّﻚ َﺣﻘ
ُ ﺖ ﻛَﻠِ َﻤ
َ ﻚ َﻋﻠَﻰ اﻟ َّ۪ﺬ
ُ ﻳﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮ ٓوﺍ اَﻧ َّ ُﻬ ْﻢ اَ ْﺻ َﺤ

ِ َ ﻮن ﺑ ِ ۪ﻪ و ﺴﺘَﻐ ِﻔﺮ
ﻳﻦ
َ ﻮن ﺑ ِ َﺤ ْﻤ ِﺪ َرﺑِّﻬِ ْﻢ َو ُ ْﺆ ِﻣ ُﻨ
َ ﻮن ا ْﻟﻌَ ْﺮ َش َو َﻣ ْﻦ َﺣ ْﻮﻟ َُﻪ ﻳُ َﺴ ّ ِﺒ ُﺤ
َ ُﻳﻦ ﻳ َ ْﺤ ِﻤﻠ
َ ون ﻟﻠ َّ ۪ﺬ
َ اَﻟ َّ۪ﺬ
ُ ْ ََْ

ِ
ﻚ َوﻗِﻬِ ْﻢ
َ َ ﻳﻦ ﺗَﺎﺑُﻮﺍ َوﺍﺗَّﺒَ ُﻌﻮﺍ َﺳﺒ۪ ﻴﻠ
َ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ ۚ َرﺑَّـﻨَﺎ َو ِﺳ ْﻌ
ً ﺖ ﻛُ َّﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َر ْﺣ َﻤﺔ ً َو ِﻋ ْﻠ
َ ﻤﺎ ﻓَﺎ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟﻠ َّ۪ﺬ
ِ
ِ
ﺻﻠ َ َﺢ ِﻣ ْﻦ ٰاﺑَٓﺎﺋِﻬِ ْﻢ
َ ﴾ رَﺑَّﻨَﺎ َوﺍ َ ْدﺧ ْﻠ ُﻬ ْﻢ َﺟﻨَّﺎت َﻋ ْﺪ ٍن ۨ اﻟ َّ۪ﺘﻲ َو َﻋ ْﺪﺗ َ ُﻬ ْﻢ َو َﻣ ْﻦ٧﴿ اب ا ْﻟ َﺠ ۪ﺤﻴ ِﻢ
َ َﻋ َﺬ
ِ
ِ َﺎت َو َﻣﻦ ﺗ َ ِﻖ اﻟﺴ ِﻴٔـ
ِ
ﺎت
َ َّ َوﺍ َ ْز َوﺍ ِﺟﻬِ ْﻢ َوذُ ّرِ َّﺎﺗِﻬِ ْﻢ ۜ اِﻧ
َ ﻚ اَ ْﻧ
ُ ۪ﻳﺰ ا ْﻟ َﺤ ۪ﻜ
ۜ َاﻟﺴ ّ ِﻴٔـ
ْ
ُ ﺖ ا ْﻟﻌَﺰ
َّ ﴾ َوﻗﻬِ ُﻢ٨﴿ ۚ ﻴﻢ
ّ َّ
﴾٩﴿ ۟ ﻴﻢ
َ ِ ﻳ َ ْﻮ َﻣ ِﺌ ٍﺬ ﻓَ َﻘ ْﺪ َر ِﺣ ْﻤﺘَ ُﻪ ۜ َو ٰذﻟ
ُ ﻚ ُﻫ َﻮ ا ْﻟ َﻔ ْﻮ ُز ا ْﻟﻌَ ۪ﻈ
[4144] Meâl-i Şerîfi
Hâ-Mîm. İndirilişi bu kitabın Allah’tan, O Azîz, Alîm (2). O günah
bağışlayıcı ve tevbe kabul edici, ikābı şiddetli, fazl sahibi Allah’tandır ki
O’ndan başka tapılacak yok, hem O’nadır dönüm (3). Allah’ın âyetlerinde
ancak nankörlük eden kâfirler mücadele eder. Şimdi2 onların beldeler
içinde dönüp dolaşmaları seni aldatmasın (4). Onlardan evvel Nûh’un
kavmi, arkalarından da Ahzâb tekzib etmişlerdi ve her ümmet kendi
resullerini yakalamak kasdında bulundu ve hakkı bâtılla gidermek için
boşuna mücadele ettiler de Ben onları tuttum alıverdim; o vakit nasıl
1
2

Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 2/2879.
H: “İmdi”.
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oldu ikābım? (5) Ve işte o nankörlük eden kâfirlere Rabbinin kelimesi
öyle1 hak oldu, onlar nâra yanacaklar (6). Arş’ı hâmil olanlar ve onun
etrafındakiler Rablerinin hamdiyle tesbih ve O’na iman ederler, ve
iman etmişler için de şöyle mağfiret dilerler: “Yâ Rabbenâ, rahmet
ve ilmin her şeye geniş, hemân mağfiret buyur onlara, o2 tevbe edip
yoluna uyanlara ve koru onları o cahîm3 azabından (7). Yâ Rabbenâ
hem koy onları o kendilerine vaad buyurduğun Adn cennetlerine,
atalarından ve zevcelerinden ve zürriyetlerinden salâhı olanları da,
şüphesiz4 Sen O Azîz Hakîm’sin Sen (8). Ve onları fenalıklardan koru;
Sen her kimi fenalıklardan5 korursan o gün muhakkak onu rahmetinle
yarlığamışsındır, işte asıl fevz-i azîm de odur” (9).
{ٓ }ﺣﻢ
ٰ Hâ-Mîm A ٓ  اﻟٓﻢgibi murâdını Allah bilir, oraya bak!
Gerçi muhkem muhkemât-ı Ümmü’l-kitâb sînede6
Kim bilir Hâ-Mîm’den maksûd-ı Rahmânım nedir?

Hâ-mîm,  رﺣﻴﻢ، رﺣﻤﻦharflerinden olduğu cihetle o iki isme remz veya
kasem olması söylenmiş ve اﻟﺮ, ﺣﻢ,  اﻟﺮﺣﻤﻦ نokunduğu da söylenmiştir.
Bundan dolayı olmalıdır ki bazıları ٓ ’ﺣﻢin
 ﺣﻮﺍﻣﻴﻢveya “ ﺣﺎﻣﻴﻤﺎتHâٰ
mîmler” diye cemi‘lenmesini tecviz etmemiş, sûrelerin ta‘addüdlerine7
işaret kasdolunduğu zaman ٓ آل ٰﺣﻢ
ُ denilmesini tercih eylemişlerdir. Bu
[4145] haysiyetle ٓ  ٰﺣﻢsûreleri rahmet-i rahmâniye ve rahîmiyeden birer
numûnedirler. Bununla beraber  ﺣﻢharfleri hamdin başı, “Muhammed”
isminin de ortasıdır. “Yâ Muhammed” demek de olabilir. Fakat çokları
Kur’ân’ın veya sûrenin ismi olmasıyla iktifâ etmişlerdir. Bundan dolayı
alemiyet ve te’nîs yahut alemiyet ve şibh-i ucme ile gayr-i munsarif
olduğunu da söylemişlerdir.
1
2
3
4
5
6
7

B: “şöyle”.
B: “ve”.
B: “cehennem”.
H +“ki”.
B: “fenalıktan”.
M: “Gerçi muhkem muhkemat ümmülkitabı sînede”.
H: “ta addüdüne”.
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{اب
ْ A Sâd’da geçti. {ﻮن ا ْﻟﻌَ ْﺮ َش
َ ُﻳﻦ ﻳ َ ْﺤ ِﻤﻠ
َ  }اَﻟ َّ ۪ﺬArş’ı hâmil olanlar A (“Arş”
ُ }اﻻ َْﺣ َﺰ

hakkında Âyete’l-Kürsî ve Sûre-i A‘râf ’ta اﺳﺘَ ٰﻮى َﻋ َ ا ْﻟﻌَ ْﺮش
ْ َّ[ ﺛُﻢ7/54] âyetine
bak.) “Hamele-i Arş” büyük meleklerdir ki el-Hâkka’da ﻚ
َ ِ َّو َ ْﺤ ِﻤ ُﻞ َﻋ ْﺮ َش َرﺑ
[ ﻓَ ْﻮﻗَ ُﻬ ْﻢ ﻳ َ ْﻮ َﻣ ِﺌ ٍﺬ ﺛ َ َﻤﺎﻧِﻴَﺔ69/17]1 kıyamet günü sekiz oldukları musarrahtır. Bazı

âsârda bugün dahi sekiz olduğu rivayet edilmiş ise de bazıları bugün dört

olup kıyamet günü diğer dört melek ile teyid olunarak sekiz olacaklarına
kāil olmuşlardır ki Muhyiddîn-i Arabî de böyle der.2
ِ
{ُ}و َﻣ ْﻦ َﺣ ْﻮﻟ َﻪ
َ Ve etrafındakiler A [ َﺣ ٓ ۪ﺎﻓّ َ ﻣ ْﻦ َﺣ ْﻮ ِل ا ْﻟﻌَ ْﺮ ِشez-Zümer 39/75]
buyurulduğu üzere Arş’ın etrafını donatan melekler ki bunlar çok,
pek çoktur, adetlerini ancak Allah bilir. “Hamele-i Arş” ile bunlara
“Kerûbiyyûn” derler ki kâf ’ın fethi râ’nın zammı ve tahfîfiyle “kerûbî”nin
cem‘idir. Teşdid hatadır. Lâkin öyle şâyi‘ de olmuştur.
“Kerûb” kurb mânasına “kerb”den fe‘ûldür. Allah’a en yakın olan
melekler demek olur. Onun için bazıları Kerûbiyyûn yalnız Hamele-i
Arş’tır demişler, İbn Sînâ da Melâike risalesinde şöyle demiştir: “Melâike-i
kerûbiyyûn tîh-i a‘lâ arasâtının âmirleri, zümre zümre mevkıf-ı ekremde
vâkıflar, manzar-ı ebhâya nâzırlardır3 ki bunlar melâike-i mukarrebûn ve
ervâh-ı müberreûndur4. Amma melâike-i âmilûn Hamele-i Arş ve Kürsî
ve semâvâtın âmirleridirler.”5 İşte bütün bunlar tesbih ve tahmid ile
Rablerine iman etmişler ve mü’minler için öyle istiğfar ve dua6 ederler.

1
2

3
4
5

6

“…ve üstlerinde o gün Rabbinin Arş’ını sekiz hâmil olur.”
İbn Arabî, el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye, III, 431-234:
 ﻓﻬﻲ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻗﻮاﺋﻢ ﻻ ﺣﺎﻣﻞ ﻟﺘﻠﻚ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻴﻮم إﱃ ﻳﻮم...وﺟﻌﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺧﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﻼﺋﻜﺔ أرﺑﻊ ﲪﻠﺔ ﲢﻤﻞ اﻟﻌﺮش ﻣﻦ اﻷرﺑﻊ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﻌﺮش ﻋﻠﻴﻬﺎ
...اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻓﺈذا ﻛﺎن ﰲ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ وﻛﻞ اﷲ ﺎ ﻣﻦ ﳛﻤﻠﻬﺎ ﻓﻴﻜﻮﻧﻮن ﰲ اﻵﺧﺮة ﲦﺎﻧﻴﺔ وﻫﻢ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ أرﺑﻌﺔ وﻣﺎ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻗﺎﺋﻤﺘﲔ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻌﺮش ﻋﻠﻴﻬﺎ
M ve B: “nâzırdırlar”.
M ve B: “müberrundur”.
İbn Sînâ, Risâle fi’l-Melâike, (Hasan Âsî, et-Tefsîru’l-Kur’ânî ve’l-lüğatü’s-sûfiyye fî felsefeti İbn Sînâ, Beyrut: el-Müessesetü’l-Câmi iyye li’d-Dirâsâti ve’n-Neşri ve’t-Tevzî , 1403/1983 içinde), s. 291:
 وﻫﻢ اﳌﻼﺋﻜﺔ اﳌﻘﺮﺑﻮن،ً وﻫﻢ اﻟﻨﺎﻇﺮون إﱃ اﳌﻨﻈﺮ اﻷ ﻰ ﻧﻈﺮا.ً واﳌﺎﺋﻠﻮن ﰲ اﳌﻮﻗﻒ اﻷﻛﺮم ﻋﺒﻴﺪا،وأﻣﺎ اﻟﻜﺮوﺑﻴﻮن ﻓﻬﻢ اﻟﻐﺎﻣﺮون ﻟﻌﺮﺻﺎت اﻟﺘﻴﻪ اﻷﻋﻠﻰ
.واﻷرواح اﳌﱪءون
H: “dua ve istiğfar”.
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[4146]

ِ
۪ ْ اﻪﻠﻟِ اَכْﺒَ ُﺮ ِﻣ ْﻦ َﻣ ْﻘ ِﺘﻜُ ْﻢ اَ ْﻧ ُﻔ َﺴﻜُ ْﻢ اِ ْذ ﺗُ ْﺪ َﻋ ْﻮ َن اِﻟ َﻰ
ﻳﻤﺎ ِن
ّٰ ﺖ
ُ ﻳﻦ ﻛَﻔَ ُﺮوﺍ ﻳُﻨَﺎد َ ْو َن ﻟ ََﻤ ْﻘ
َ اﻻ
َ ا َّن اﻟ َّ ۪ﺬ

ﺎﻋﺘَ َﺮ ْﻓﻨَﺎ ﺑ ِ ُﺬﻧُﻮﺑِﻨَﺎ ﻓَﻬَ ْﻞ
َ ﻓَﺘَ ْﻜ ُﻔ ُﺮ
ْ َ﴾ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ َرﺑَّﻨَ ٓﺎ اَ َﻣﺘَّﻨَﺎ ا ْﺛﻨَﺘَ ْﻴ ِﻦ َوﺍ َ ْﺣﻴَ ْﻴﺘَﻨَﺎ ا ْﺛﻨَﺘَ ْﻴ ِﻦ ﻓ١٠﴿ ون
ِ
ُ ِ ﴾ ٰذﻟ١١﴿ ٍوج ِﻣ ْﻦ َﺳﺒ۪ ﻴﻞ
ۜ اﻪﻠﻟُ َو ْﺣ َﺪ ُه ﻛَ َﻔ ْﺮﺗُ ْﻢ ۚ َوﺍ ْن ﻳُ ْﺸ َﺮ ْك ﺑ ِ ۪ﻪ ﺗُ ْﺆ ِﻣ ُﻨﻮﺍ
ّٰ ـﻪ ٓ اِذَا دُ ِﻋ َﻲ
ٍ اِﻟٰﻰ ُﺧ ُﺮ
ُ َّ ﻜ ْﻢ ﺑِﺎَﻧ
ِ ٓ َ﴾ ﻫﻮَ اﻟ َّ۪ﺬي ﻳ ۪ﺮ ﻜُ ْﻢ ٰاﻳَﺎﺗ ِ ۪ﻪ َو ﻨَﺰِ ُل ﻟَﻜُ ْﻢ ِﻣ َﻦ اﻟﺴﻤ١٢﴿ ِﻓَﺎ ْﻟﺤ ْﻜ ُﻢ ِ ّٰﻪﻠﻟِ ا ْﻟﻌَﻠِ ِﻲ ا ْﻟﻜَﺒ۪ ﻴﺮ
ﺎء رِ ْز ًﻗﺎۜ َو َﻣﺎ
ُ
ُ
ُ
َّ
ّ ُ
ّ
ِ
۪
﴾١٤﴿ ون
ّٰ ﺎد ُﻋﻮﺍ
َ ﻳﻦ َوﻟ َْﻮ ﻛَﺮِهَ ا ْﻟﻜَﺎﻓِ ُﺮ
ْ َ﴾ ﻓ١٣﴿ ﻴﺐ
َ اﻟﺪ
َ اﻪﻠﻟ َ ُﻣ ْﺨﻠِ ۪ﺼ
ّ ۪ ﻴﻦ ﻟ َُﻪ
ُ ﻳَﺘَ َﺬכ َُّﺮ ا َّﻻ َﻣ ْﻦ ﻳُﻨ
ِ ِ اﻟﺮوح ِﻣﻦ اَﻣﺮِ ۪ه ﻋﻠٰﻰ ﻣﻦ ﻳ َﺸٓﺎء ِﻣﻦ ِﻋﺒ
ِ
ِ
ۙﺎد ۪ه ﻟ ُﻴ ْﻨ ِﺬ َر ﻳ َ ْﻮمَ اﻟﺘ َّ َﻼ ِق
َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ْ َ ُّ ﻴﻊ اﻟﺪَّ َر َﺟﺎت ذُوﺍ ْﻟﻌَ ْﺮ ِ ۚش ﻳُ ْﻠﻘﻲ
ُ َر ۪ﻓ
ِ ﻚ ا ْﻟﻴَﻮمَ ۜ ِ ّٰﻪﻠﻟِ ا ْﻟ َﻮ
ِﺍﺣ ِﺪ ا ْﻟ َﻘﻬَّﺎر
ّٰ ون ۚ َﻻ ﻳ َ ْﺨ ٰﻔﻰ َﻋﻠَﻰ
ُ اﻪﻠﻟِ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َﺷ ْﻲ ٌء ۜ ﻟ ِ َﻤ ِﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﻠ
َ ﴾ ﻳ َ ْﻮمَ ُﻫ ْﻢ ﺑَﺎرِ ُز١٥﴿
ْ
ِ اﻪﻠﻟ َ َﺳ ۪ﺮ ُﻊ ا ْﻟ ِﺤ َﺴ
﴾١٧﴿ ﺎب
ۜ ْ َ﴾ اَ ْﻟﻴَ ْﻮمَ ﺗُ ْﺠ ٰﺰى ﻛُ ُّﻞ ﻧ َ ْﻔ ٍﺲ ﺑِﻤَﺎ ﻛَ َﺴﺒ١٦﴿
ّٰ ﺖ َﻻ ﻇ ُ ْﻠﻢَ ا ْﻟﻴَ ْﻮمَ ۜ اِ َّن

ِ اﻻٰزِﻓَﺔِ اِ ِذ ا ْﻟ ُﻘﻠُﻮب ﻟ َ َﺪى ا ْﻟﺤﻨَﺎ ِﺟﺮِ ﻛَﺎﻇِ ۪ﻤﻴﻦ ۜ ﻣﺎ ﻟِﻠﻈ َّﺎﻟ ِ ۪ﻤ
ﻴﻊ
ْ ََوﺍ َ ْﻧ ِﺬ ْر ُﻫ ْﻢ ﻳ َ ْﻮم
ٍ ﻴﻦ ﻣ ْﻦ َﺣ ۪ﻤﻴ ٍﻢ َو َﻻ َﺷ ۪ﻔ
َ
َ
َ َ
ُ
ِ
ﻳﻦ
ْ َ ﴾ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻢ َﺧٓﺎﺋِﻨَﺔ١٨﴿ ۜ َﺎع
ّٰ ﴾ َو١٩﴿ ور
ُ ﻳُﻄ
َ ﺍﻪﻠﻟُ ﻳ َ ْﻘ ۪ﻀﻲ ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖ ۜ َوﺍﻟ َّ۪ﺬ
ُ اﻟﺼ ُﺪ
ُّ اﻻ َْﻋ ُﻴ ِﻦ َو َﻣﺎ ﺗُ ْﺨﻔﻲ
ِ
ِ َ ﻳ ْﺪﻋ
﴾٢٠﴿ ۟ ﻴﺮ
ّٰ ﻮن ﺑ ِ َﺸ ْﻲ ٍء ۜ اِ َّن
َ ﻀ
ُ ﻮن ﻣ ْﻦ دُوﻧ ۪ﻪ َﻻ ﻳ َ ْﻘ
ُ َ
ُ ﻴﻊ ا ْﻟﺒَ ۪ﺼ
ُ اﻟﺴ ۪ﻤ
َّ اﻪﻠﻟ َ ُﻫ َﻮ
[4147] Meâl-i Şerîfi
O küfredenlere muhakkak şöyle bağırılacaktır: “Elbette Allah’ın
buğzu sizin nefislerinize buğzunuzdan daha büyük, zira siz imana
davet olunuyordunuz da küfrediyordunuz” (10). Diyecekler ki: “Yâ
Rab! Bizi iki öldürdün iki de dirilttin, şimdi günahlarımızı anladık
fakat var mı çıkmaya bir yol?” (11) İşte bu size şu yüzdendir ki bir
olarak Allah’a çağrıldığında küfrettiniz, O’na şirk koşulunca ise iman
ediyordunuz, işte hüküm O ulu, O büyük Allah’ın (12). O’dur ki size
âyetlerini gösteriyor ve sizin için semâdan bir rızık indiriyor, fakat
ancak gönül veren anlar (13). O hâlde siz, dini Allah için hâlis kılarak
hep O’na çağırın, isterse kâfirler hoşlanmasınlar (14). O dereceleri
yüksek, Arş’ın sâhibi telâkī gününün1 dehşetini haber vermek için
1

B: “gününü”.
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kullarından dilediğine rûh indiriyor (15). O günün ki onlar meydana
fırlarlar, kendilerinden hiçbir şey Allah’a karşı gizlenmez. Kimin mülk
bugün? O Vâhid, Kahhâr Allah’ın (16). Bugün her nefis kazandığı
ile cezâlanacak, zulüm yok bugün, şüphesiz [4148] ki Allah’ın hesâbı
serîʿdir (17). Hem haber ver onlara o yaklaşan felâket gününü: O dem
ki yürekler gırtlaklara dayanmış yutkunur da yutkunurlar. Zâlimler
için ne ısınacak bir hısım1 vardır ne dinlenecek bir şefîʿ (18). Gözlerin
hain bakışını da bilir, gönüllerin gizlediğini de (19). Allah hakkı
yerine getirir, onların O’ndan başka yalvardıkları ise hiçbir şeyi yerine
getiremezler, çünkü Allah’tır hakkıyla işiten, gören (20).2
3
ِ
{ﻳﻦ ﻛَﻔَ ُﺮوﺍ
َ  }ا َّن اﻟ َّ۪ﺬO küfredenler A Allah’ın âyâtında mücadele eden ve
ashâb-ı nâr oldukları beyan buyurulan kâfirlerin cehenneme girdikten
sonraki hâlleri anlatılıyor: { }ﻳُﻨَﺎدَ ْو َنOnlara şöyle bağırılacak4 A Allah
tarafından cehennemde zebânîler bağıracaklar {ِاﻪﻠﻟ
ّٰ ﺖ
ُ  }ﻟ ََﻤ ْﻘelbette Allah’ın
5
makti A “makt” buğzun şiddetlisi {ﻜ ْﻢ
ُ ﻜ ْﻢ اَ ْﻧ ُﻔ َﺴ
ُ  }اَכْﺒَ ُﺮ ِﻣ ْﻦ َﻣ ْﻘ ِﺘsizin kendinize6
buğzunuzdan daha büyük7. A Kâfirler kendi kendilerine üç vechile buğz
edecekler: Bir kere kıyameti, cenneti8 ve cehennemi gördükleri zaman

1
2

3
4
5
6
7
8

B +“bir”.
H ve F: “O küfredenler muhakkak şöyle bağırılacaklar: “Elbette Allah’ın buğzu nefislerinize sizin kendi
buğzunuzdan daha büyüktür, zira siz imana davet olunuyordunuz da küfrediyordunuz” (10). Diyecekler
ki: “Yâ Rabbenâ! Bizi iki öldürdün iki de dirilttin, şimdi günahlarımızı itiraf ettik fakat çıkmaya hiç* var
mı bir yol?” (11) Bu işte size şu sebepledir ki yalnız Allah çağrıldığı vakit küfrettiniz de O’na şirk koşulursa iman ediyordunuz, işte hüküm O ulu, O büyük Allah’ın (12). O O ki** size âyetlerini gösteriyor ve sizin için semâdan bir rızık indiriyor, fakat ancak gönül veren anlar (13). Onun için kâfirler hoşlanmasalar
da siz dini Allah’a hâlis kılarak hep Allah’a çağırın (14). Dereceleri yükselten O Arş’ın sâhibi kullarından
dilediğine emrinden rûh ilkā ediyor, dehşetini haber vermek için o telâkī gününün (15). O günün ki
onlar meydana fırlamışlardır, kendilerinden hiçbir şey Allah’a karşı gizlenmez. Kimindir mülk bugün? O
Vâhid, Kahhâr Allah’ın (16). Bugün her nefis kazandığı ile cezâlanacak, zulüm yok bugün, şüphesiz ki
Allah’ın hesâbı serî‘dir (17). Hem haber ver onlara o yaklaşan felâket gününü: O dem ki yürekler gırtlaklara dayanmış yutkunur da yutkunurlar. Zâlimler için yok ne ısınacak bir hısım ne dinlenecek bir şefî‘
(18). Gözlerin hain bakışını da bilir O, gönüllerin gizlediğini de (19). Allah hakkı yerine getirir, O’ndan
başka yalvardıkları ise hiçbir şeyi yerine getiremezler, çünkü Allah’tır hakkıyla işiten, gören (20)”.
* F -“hiç”.
** F: “O’dur ki”.
M ve B -“ve”.
H ve F: “bağırılacaklar”.
H ve F -“elbette Allah’ın makti”.
B: “nefislerinize”.
H ve F -“daha büyük”.
H: “cennet”.
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bunları inkârda ısrar ettiklerinden dolayı nefislerine kızacaklar, sonra
tâbi‘ olanlar metbû‘ları olan rüesâya kızacaklar, daha sonra cehenneme
girdiklerinde İblis kendilerine nutuk îrad edip “benim sizin üzerinizde
bir saltanatım yoktu, yalnız sizi davet ettim de beni dinlediniz, artık
beni levm etmeyin kendinizi levm edin” ﻮﻣ ٓﻮﺍ اَ ْﻧ ُﻔ َﺴﻜُ ْﻢ
ُ ُ ﻮﻣﻮ ۪ﻧﻲ َوﻟ
ُ ُ [ ﻓَ َﻼ ﺗَﻠİbrâhim
14/22] dediği zaman da kendilerine buğz edeceklerdir. }ﻗَﺎﻟُﻮﺍ َرﺑَّﻨَ ٓﺎ اَ َﻣﺘَّﻨَﺎ
{ِ ا ْﺛﻨَﺘَ ْﻴ ِﻦ َوﺍ َ ْﺣﻴَ ْﻴﺘَﻨَﺎ ا ْﺛﻨَﺘَ ْﻴﻦDiyecekler ki: “Yâ Rabbenâ bizi iki öldürdün iki
de dirilttin” A yani iki ölüm öldürdün, iki dirim dirilttin.1 Buradan
azâb-ı kabre istidlâl edilmiştir. Deniliyor ki birinci öldürme dünyâ hayâtı
bitiren ilk ölüm, ikinci öldürme kabirdeki birinci ihyâyı tâkip eden ölüm,
ikinci ihyâ da ba‘s; şu hâlde dünyâ hayat kāle alınmamıştır. Çünkü [4149]
dünyada inkâr ettiklerini ikrar ile i‘tirâf-ı zünûb ediyorlar. Buna mukabil
mü’minler Sûre-i Sâffât’ta اﻻُو۫ﻟٰﻰ
ْ ﻴﻦ ۙ اِ َّﻻ َﻣ ْﻮﺗَﺘَﻨَﺎ
َ [ اَﻓَ َﻤﺎ ﻧ َ ْﺤ ُﻦ ﺑ ِ َﻤ ّ ِﻴ ۪ﺘ37/58-59]
demişlerdi. Sûre-i Duhân’da da müttakīler hakkında ت
َ ﻮن ۪ﻓﻴﻬَﺎ ا ْﻟﻤَ ْﻮ
َ َُﻻ ﻳ َ ُﺬوﻗ
2
ِ
اﻻُو۫ﻟٰﻰ
ْ َ [ ا َّﻻ ا ْﻟ َﻤ ْﻮﺗَﺔ44/56] buyurulacaktır. Bu münasebetle bunlardan
birincinin bedene ait ölüm ve hayat, ikincinin de rûha ait ölüm ve hayat
diye mülâhaza edilmesi ve mü’min rûhunun ُاﻪﻠﻟ
ّٰ َ’اِ َّﻻ َﻣ ْﻦ َﺷٓﺎءda [en-Neml
27/87; ez-Zümer 39/68] dâhil olarak doğrudan doğru bekāsına işaret
olması da muhtemildir. Burada kâfirlerin sözlerindeki ikiyi 3ار ِﺟ ِﻊ ا ْﻟﺒَ َﺼ َﺮ
ْ َّﺛُﻢ
[ ﻛَﺮَّﺗ َ ْﻴ ِﻦel-Mülk 67/4]4 tesniyesi gibi mahza tekrar ve teksir maksadına
haml edenler de olmuştur, güya şöyle demişlerdir: Sen bizi kaç kereler
öldürdün kaç kereler dirilttin, bunları görüp kudretinin azametini ve
binâen‘aleyh iadeyi de yapabileceğini anladık {ﺎﻋﺘَﺮَ ْﻓﻨَﺎ ﺑ ِ ُﺬﻧُﻮﺑِﻨَﺎ
ْ َ }ﻓşimdi
5
ِ
ِ
günahlarımızı itiraf ettik, tanıdık anladık { ٍ }ﻓَﻬَ ْﻞ اﻟٰﻰ ُﺧ ُﺮو ٍج ﻣ ْﻦ َﺳﺒ۪ ﻴﻞfakat
çıkmaya bir yol var mı? A Bu ateşten gerek dünyaya dönmek ve gerek
başka bir yere gitmek, yahut bir daha ölmek gibi herhangi bir suretle
olursa olsun bir çıkmaya yol var mı? Yok diye yeis izhar ediyorlar, yahut
sen istersen ona da yol bulursun demek istiyorlar.
1
2
3
4
5

H ve F -“yani iki ölüm öldürdün, iki dirim dirilttin”.
“İlk ölümden başka ölüm tatmazlar…”
B: “”ﻓﺎرﺟﻊ اﻟﺒﺼﺮ.
“Sonra yine çevir gözü, tekrar tekrar…”
H ve F -“tanıdık anladık”.
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Buna karşı red ile cevap olmak üzere şöyle buyuruluyor: { } ٰذﻟِﻜُ ْﻢBu
içinde bulunduğunuz azab {ـﻪ
ّٰ }اِذَا دُ ِﻋ َﻲ
ُ َّ  }ﺑِﺎَﻧşu sebepledir ki {اﻪﻠﻟُ َو ْﺣ َﺪ ُه ﻛَ َﻔ ْﺮﺗُ ْﻢ
bir olarak Allah’a çağırıldığı1 vakit küfrettiniz {}و ِﺍ ْن ﻳُ ْﺸﺮَ ْك ﺑ ِ ۪ﻪ ﺗُ ْﺆ ِﻣﻨُﻮﺍ
َ de
O’na şirk koşulursa iman ediyordunuz A o şirk koşulanların hepsi fâni
olup gittikleri, hiçbirinin hükmü olmadığı için {ِ }ﻓَﺎ ْﻟ ُﺤ ْﻜ ُﻢ ِ ّٰﻪﻠﻟişte hüküm
Allah’ın {ِ }ا ْﻟﻌَﻠِ ِﻲ ا ْﻟﻜَﺒ۪ ﻴﺮO ulu, büyük Allah’ın A gāyet-i ulüv ve kibriyâ
ّ
ile muttasıf; zâtında, sıfâtında ve [4150] ef‘âlinde [ ﻟ َْﻴ َﺲ ﻛَ ِﻤ ْﺜﻠِ ۪ﻪ َﺷ ْﻲ ٌءeş-Şûrâ
42/11]2 olup mâbudluk yalnız kendinin hakkı bulunan Allah’ın.3 İşte O
size ebedî azâbı hükmetti.4 O’nun hükmünden kurtuluşa imkan yoktur,
müşriklere buğzu büyüktür, şirke mağfiret etmez. Bu suretle o kâfirlerin
ahvâlini beyandan sonra buyuruyor5 ki: {}ﻫﻮَ اﻟ َّ ۪ﺬي ﻳُ ۪ﺮ ﻜُ ْﻢ ٰاﻳَﺎﺗ ِ ۪ﻪ
ُ O O’dur
ki size, siz insanlara âyetlerini gösteriyor A ulûhiyette teferrüdünü ve
ِ ٓ ﻜ ْﻢ ِﻣ َﻦ اﻟﺴ َﻤ
azametini anlatan âyâtını gösteriyor, onunla beraber ﺎء
ُ َ }و ُﻨَ ّﺰِ ُل ﻟ
َ
َّ
ِ
{ ر ْز ًﻗﺎve sizin için semâdan bir rızık da indiriyor A yani cismânî rızkınıza
sebep olan yağmur, mânevî rızkınıza sebep olan ilim ve Kur’an indiriyor.
ِ
۪
{ﻴﺐ
َ Ma‘amâfîh o âyetleri herkes anlamaz, ancak
ُ }و َﻣﺎ ﻳَﺘَ َﺬכ َُّﺮ ا َّﻻ َﻣ ْﻦ ﻳُﻨ
inâbe eden, gönül veren düşünen anlar. O hâlde siz gönlünüzü veriniz de
{ون
ّٰ ﺎد ُﻋﻮﺍ
َ ﻳﻦ َوﻟ َْﻮ ﻛَﺮِهَ ا ْﻟﻜَﺎﻓِ ُﺮ
ْ َ }ﻓAllah’a dini ihlâs ederek ibadet ve
َ اﻟﺪ
َ اﻪﻠﻟ َ ُﻣ ْﺨﻠِ ۪ﺼ
ّ ۪ ﻴﻦ ﻟ َُﻪ
ِ }رَ ۪ﻓﻴﻊ اﻟﺪَّرَ َﺟ
dua edin ey mü’minler! İsterse o6 kâfirler hoşlanmasınlar. {ﺎت
ُ
Dereceleri çok yüksek A meleklere ve sevdiği kullarına bahşeylediği
dereceler çok yüksek, yahut dereceleri yükselten { }ذُوﺍ ْﻟﻌَ ْﺮ ِشo Arş’ın sâhibi,
o saltanatın sâhibi A kullarından dilediğine öyle yüksek dereceler veriyor
ِ َوح ِﻣﻦ اَﻣﺮِ ۪ه َﻋﻠٰﻰ َﻣﻦ ﻳ َ َﺸٓﺎء ِﻣﻦ ِﻋﺒ
ki {ﺎد ۪ه
ُّ  }ﻳُ ْﻠ ِﻘﻲkullarından dilediği kimseye
ْ ُ
ْ
ْ ْ َ اﻟﺮ
emrinden rûh ilkā buyuruyor A yani melek indirip vahiy veriyor َ}ﻟِﻴُ ْﻨ ِﺬر
{ ﻳ َ ْﻮمَ اﻟﺘ َّ َﻼ ِقo telâkī gününü inzar etmek için. Onun korkunçluğunu haber
vermek için.
1
2
3
4
5
6

H ve F: “yalnız Allah denildiği”.
“…O’nun misli gibi bir şey yoktur…”
H ve F: “olan Allah’ın”.
H ve F -“İşte O size ebedî azâbı hükmetti”.
B: “buyuruluyor”.
M ve B -“o”.
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“Telâkī Günü” kıyamet günüdür. Zira o gün rûhlar ve cisimler,
göktekiler ve yerdekiler, ameller ve âmiller, mâbudlar ve âbidler telâkī
edecekler, birbirlerine [4151] kavuşacak veya çatışacaklar, yani }ﻳ َ ْﻮمَ ُﻫ ْﻢ
1
{ون
َ  ﺑَﺎرِ ُزo gün ki o halk hep burûz etmişler, kabirlerden çıkmış, açığa
fırlamışlardır. Nefislerini örten, amellerini gizleyen hiçbir şey kalmamış
َ Allah’a karşı hiçbir şeyleri gizli değildir2 A ne
{اﻪﻠﻟِ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َﺷ ْﻲ ٌء
ّٰ }ﻻ ﻳ َ ْﺨ ٰﻔﻰ َﻋﻠَﻰ
kendileri ne amelleri ne de hâlleri hiçbir şey hiçbir zaman Allah’a gizli
kalmaz. Fakat dünyada gizliyoruz zannedenler o gün kendileri de bir
şey gizlemeye çalışmazlar, bütün üryanlıklarıyla Hakk’ın huzûrunda
bulunurlar. Buyurulur ki: {َﻚ ا ْﻟﻴَ ْﻮم
ُ  }ﻟ ِ َﻤ ِﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﻠKimin mülk bugün? A Buna
ِ }ﻪﻠﻟِ ا ْﻟ َﻮ
şöyle cevap verilir: {ِﺍﺣ ِﺪ ا ْﻟ َﻘﻬَّﺎر
ّٰ ِ Vâhid, Kahhâr Allah’ın.
“Vâhid” zâtında hiç şirkete, kesrete ihtimâli yok; eczâsı da yok,
cüz’iyyâtı da yok.
“Kahhâr” bir şerîki olmak şöyle dursun her şey O’nun kahrına
mahkum; ﻚ اِ َّﻻ َو ْﺟﻬَ ُﻪ
ٌ ِ [ ﻛُ ُّﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َﻫﺎﻟel-Kasas 28/88] her şeye istediğini yapacak
vechile gālib ve hâkim. { اﻵﻳﺔ...ﺖ
ْ َ }اَ ْﻟﻴَ ْﻮمَ ﺗُ ْﺠ ٰﺰى ُﻛ ُّﻞ ﻧ َ ْﻔ ٍﺲ ﺑ ِ َﻤﺎ ﻛَ َﺴﺒA Mülk ve kahrın
eserini beyandır. {ِاﻻٰزِﻓَﺔ
ْ َ}وﺍ َ ْﻧ ِﺬ ْر ُﻫ ْﻢ ﻳ َ ْﻮم
َ Onları o Âzife gününden de korkut.

“Âzife” yaklaşmakta olan felâket, ölüm saati, yahut ölümü aratan o
kıyamet saati, yahut hesap görülüp cezâ kesilip de cehenneme girilmek
üzere bulunulduğu saat ki kıyametin en acı saatidir. {ﺍﻪﻠﻟُ ﻳ َ ْﻘ ۪ﻀﻲ ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ّﻖ
ّٰ }و
َ Hem
Allah hakkı kazâ buyurur A hak ile hükmeder ve hükmünü tamamen
icrâ eyler, hakkı ihkāk eyler, yerine getirir. {ﻮن ِﻣ ْﻦ دُوﻧ ِ ۪ﻪ
َ ﻳﻦ ﻳ َ ْﺪ ُﻋ
َ }وﺍﻟ َّ۪ﺬ
َ O’ndan
başka tapınıp yalvardıkları ise A gerek câmid putlar gerek diğerleri
َ [4152] hiçbir şeyi kazâ edemezler A kendiliklerinden hiçbir
{ﻮن ﺑ ِ َﺸ ْﻲ ٍء
َ ﻀ
ُ }ﻻ ﻳ َ ْﻘ
şeye kat‘iyyetle hüküm verip tamamıyla icrâ ve infaz edemezler, çünkü
hepsi Allah’ın hükmü altında makhurdur, onun için hiçbir şeyi yerine
getiremezler {ﻴﺮ
ّٰ  }اِ َّنçünkü Allah’tır ancak hakkıyla işiten,
ُ ﻴﻊ ا ْﻟﺒَ ۪ﺼ
ُ اﻟﺴ ۪ﻤ
َّ اﻪﻠﻟ َ ُﻫ َﻮ
gören A iyi işitip görmeyen ise hakkı yerine getiremez, kādî olamaz.
1
2

B: “kabirlerinden”.
H: “değil”.

Hak Dini Kur’an Dili

Allah’ın âyetlerinde mücadele eden o kâfirler:

ِ َ َﻒ ﻛ
ِ اﻻ َْر
ْ ﻴﺮوﺍ ﻓِﻲ
َّﻳﻦ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠِﻬِ ْﻢ ۜ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ُﻫ ْﻢ اَ َﺷﺪ
َ ض ﻓَﻴَ ْﻨﻈ ُ ُﺮوﺍ ﻛَ ْﻴ
َ ﺎن َﻋﺎﻗﺒَﺔُ اﻟ َّ ۪ﺬ
ُ اَ َوﻟ َْﻢ ﻳ َ ۪ﺴ

ِ
ِ اﻻ َْر
ٍ اﻪﻠﻟِ ِﻣ ْﻦ َو
﴾٢١﴿ ﺍق
ْ ﺎرﺍ ﻓِﻲ
ّٰ ﺎن ﻟ َُﻬ ْﻢ ِﻣ َﻦ
ّٰ ض ﻓَﺎ َ َﺧ َﺬ ُﻫ ُﻢ
َ َاﻪﻠﻟُ ﺑ ِ ُﺬﻧُﻮﺑِﻬِ ْﻢ َو َﻣﺎ ﻛ
ً َ ﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ ﻗُﻮَّ ً َوﺍٰﺛ

ِ َﺖ ﺗ َ ْﺄﺗ۪ﻴ ِﻬ ْﻢ رﺳﻠُﻬ ْﻢ ﺑِﺎ ْﻟﺒَ ِﻴﻨ
ِ ﻳﺪ ا ْﻟﻌِ َﻘ
ﺎب
َ ِ ٰذﻟ
ّٰ ﺎت ﻓَﻜَ َﻔ ُﺮوﺍ ﻓَﺎ َ َﺧ َﺬ ُﻫ ُﻢ
ُ ي َﺷ ۪ﺪ
ٌّ ِاﻪﻠﻟُ ۜ اِﻧ َّ ُﻪ ﻗَﻮ
ْ َ ﻚ ﺑِﺎَﻧ َّ ُﻬ ْﻢ ﻛَﺎﻧ
ُ ُ ُ
ّ
ِ ِ
ون
َ ﺎر
َ ﺎﻣ
َ َ﴾ اﻟٰﻰ ﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن َوﻫ٢٣﴿ ۙﻮﺳﻰ ﺑِﺎٰﻳَﺎﺗِﻨَﺎ َو ُﺳ ْﻠﻄ َﺎ ٍن ُﻣﺒ۪ ﻴ ٍﻦ
ُ َﺎن َوﻗ
ٰ ﴾ َوﻟَﻘَ ْﺪ اَ ْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ ُﻣ٢٢﴿

ِ
ِ
ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ
َ ﴾ ﻓَﻠَﻤَّﺎ َﺟٓﺎءَ ُﻫ ْﻢ ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖ ﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪﻧَﺎ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ا ْﻗ ُﺘﻠُٓﻮﺍ اَ ْﺑﻨَ ٓﺎءَ اﻟ َّ ۪ﺬ٢٤﴿ َّاب
ٌ ﻓَ َﻘﺎﻟُﻮﺍ َﺳﺎﺣ ٌﺮ ﻛَﺬ

ِ
۪ ﴾ َوﻗَﺎ َل ﻓِ ْﺮ َﻋ ْﻮ ُن ذ َ ُر٢٥﴿ ﺿ َﻼ ٍل
وﻧ ٓﻲ اَ ْﻗﺘُ ْﻞ
َ ﺍﺳﺘَ ْﺤ ُﻴﻮﺍ ﻧ َﺴٓﺎءَ ُﻫ ْﻢ ۜ َو َﻣﺎ ﻛَ ْﻴ ُﺪ ا ْﻟﻜَﺎﻓِ ۪ﺮ َﻦ اِ َّﻻ ۪ﻓﻲ
ْ َﻣﻌَﻪُ َو

ِ
ِ اﻻ َْر
ﺎل
ْ ﺎف اَ ْن ﻳُﺒَ ِّﺪ َل ۪دﻳﻨَﻜُ ْﻢ اَ ْو اَ ْن ﻳُ ْﻈﻬِ َﺮ ﻓِﻲ
َ َ﴾ َوﻗ٢٦﴿ َض ا ْﻟ َﻔ َﺴﺎد
ُ ﻮﺳﻰ َو ْﻟﻴَ ْﺪ ُع َرﺑ َّ ُﻪ ۚ ا ۪ﻧّ ٓﻲ اَ َﺧ
ٰ ُﻣ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ُ ﻮﺳٓﻰ اِ ۪ﻧّﻲ ُﻋ ْﺬ
﴾٢٧﴿ ﺎب
ٰ ُﻣ
۟ ت ﺑﺮَﺑّ۪ﻲ َورَﺑّﻜُ ْﻢ ﻣ ْﻦ ﻛُ ّ ِﻞ ُﻣﺘَﻜَ ّﺒﺮٍ َﻻ ﻳُ ْﺆﻣ ُﻦ ﺑﻴَ ْﻮ ِم ا ْﻟﺤ َﺴ

[4153] Meâl-i Şerîfi
Yeryüzünde bir gezmediler de mi? Baksalar a kendilerinden evvelkilerin
âkıbeti nasıl olmuş? Onlar, gerek kuvvetçe ve gerek Arz’da âsârca
kendilerinden daha çetin idiler, öyle iken Allah onları günahlarıyla
tuttu alıverdi ve kendilerine Allah’tan bir koruyucu bulunmadı (21).
O, şundan idi ki onlara resulleri beyyinelerle geliyorlardı da küfrettiler,
Allah da tuttu kendilerini alıverdi, çünkü O’nun kuvveti çok, ikābı
şiddetlidir (22). Celâlim hakkı için Mûsâ’yı âyetlerimizle ve açık
bir burhan ile gönderdik (23) Firavun’a ve Hâmân’a ve Kārun’a da,
dediler ki: “Bir sihirbaz, bir yalancı” (24). Bunun üzerine kendilerine
tarafımızdan hakkı getiriverince de “onunla beraber iman etmiş
olanların oğullarını öldürün, kadınlarını diri tutun” dediler, kâfirlerin
düzeni de hep dalâl içinde (25). Bir de Firavun: “Bırakın beni” dedi,
“öldüreyim Mûsâ’yı da o Rabbine dua etsin, zira ben onun dininizi
değiştirmesinden veyahut Arz’da bir fesad çıkarmasından korkuyorum”
(26). Mûsâ da “ben” dedi, “her hâlde öyle hesap gününe inanmaz her
mütekebbirden Rabbim ve Rabbinize sığındım” (27).
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ِ
۪
ﻮﺳﻰ َو ْﻟﻴَ ْﺪ ُع َرﺑ َّ ُﻪ{
َو َﻫﻤَّ ْ
ﺖ َ A Bununla yukarıda geçen
}وﻗَﺎ َل ﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ ُن ذ َ ُروﻧ ٓﻲ اَ ْﻗﺘُ ْﻞ ُﻣ ٰ
1
ُ [40/5] kavline bir misâl gösterilmiş de [4154] oluyor.ﻛ ُّﻞ ُاﻣَّﺔٍ ﺑ ِ َﺮ ُﺳﻮﻟِﻬِﻢ
Anlaşılıyor ki Hazret-i Mûsâ’nın mu‘cizâtı karşısında Firavun’un istibdâdı
kırılmış, dilediğini yapamaz olmuş ve şaşırmıştı. Sûre-i A‘râf ’ta geçtiği
üzere mesele cemiyetin yalnız re’yine müracaattan ibaret kalmamış,
bir müdahale mâhiyetini almış olmalı ki “bırakın beni” diye bağırıyor.
Demek ki o cebbar Firavun cebrini yürütemez olmuş ve şaşırmış idi,
”şaşkınlığından hezeyan ediyordu. Bir taraftan “o Rabbine2 dua etsin
diye Allah’ı inkâr veya istihfaf etmek istiyor, bir taraftan da “dininizi
değiştirecek” diye dindarlık gösteriyor. Belki onun Allah dediği kendi
saltanatıdır.

ِ
ِ ِ
اﻪﻠﻟُ َوﻗَ ْﺪ َﺟٓﺎءَﻛُ ْﻢ
ﻮن َر ُﺟ ًﻼ اَ ْن ﻳ َ ُﻘ َ
َوﻗَ َ
ﻮل َرﺑّ ِ َﻲ ّٰ
ﻳﻤﺎﻧ َ ُﻪ ٓ اَﺗ َ ْﻘﺘُﻠُ َ
ﺎل َر ُﺟ ٌﻞ ُﻣ ْﺆﻣ ٌﻦ ۗ ﻣ ْﻦ ٰا ِل ﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن ﻳ َ ْﻜﺘُ ُﻢ ۪ا َ
ِ ِ ِ
ﻜ ْﻢ ۜ َو ِﺍ ْن ﻳ َ ُ ِ
ﺑِﺎ ْﻟﺒَ ِﻴﻨَ ِ
ﻚﺻ ِ
ﺾ اﻟ َّ۪ﺬي ﻳَﻌِ ُﺪ ُﻛ ْﻢ ۜ
ﺎت ِﻣ ْﻦ َرﺑّ ِ ُ
ﺎد ًﻗﺎ ﻳُ ِﺼ ْﺒ ُ
ﻜ ْﻢ ﺑ َ ْﻌ ُ
ﻚ ﻛَﺎذ ًﺑﺎ ﻓَﻌَﻠ َ ْﻴﻪ ﻛَﺬﺑُ ُﻪ ۚ َوﺍ ْن ﻳ َ ُ َ
ّ
ض
ﻚ ا ْﻟﻴَ ْﻮمَ ﻇ َﺎﻫِ ۪ﺮ َﻦ ﻓِﻲ ْ
اِ َّن ّٰ
َّاب ﴿ ﴾٢٨ﻳَﺎ ﻗَ ْﻮ ِم ﻟَﻜُ ُﻢ ا ْﻟ ُﻤ ْﻠ ُ
اﻪﻠﻟ َ َﻻ ﻳ َ ْﻬ ۪ﺪي َﻣ ْﻦ ُﻫ َﻮ ُﻣ ْﺴﺮِ ٌ
اﻻ َْر ِ ۘ
ف ﻛَﺬ ٌ
ﻜ ْﻢ اِ َّﻻ
ﻜ ْﻢ اِ َّﻻ َﻣٓﺎ اَ ٰرى َو َﻣٓﺎ اَ ْﻫ ۪ﺪﻳ ُ
ﺎل ﻓِ ْﺮ َﻋ ْﻮ ُن َﻣٓﺎ ُا ۪ر ُ
اﻪﻠﻟِ اِ ْن َﺟٓﺎءَﻧَﺎ ۜ ﻗَ َ
ﻓَ َﻤ ْﻦ ﻳ َ ْﻨ ُﺼ ُﺮﻧَﺎ ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﺄ ِس ّٰ

ِ
ﺳﺒ۪ ﻴ َﻞ اﻟﺮَّ َﺷ ِ
ِ
اب ﴿﴾٣٠
ﺎف َﻋﻠ َ ْﻴﻜُ ْﻢ ِﻣ ْﺜ َﻞ ﻳ َ ْﻮ ِم ْ
ﺎد ﴿َ ﴾٢٩وﻗَ َ
ﺎل اﻟ َّـ ۪ﺬ ٓي ٰا َﻣ َﻦ ﻳَﺎ ﻗَ ْﻮ ِم ا ۪ﻧّ ٓﻲ اَ َﺧ ُ
َ
اﻻ َْﺣ َﺰ ۙ

ﻤﺎ ﻟ ِ ْﻠﻌِﺒَ ِ
ِﻣ ْﺜ َﻞ دَ ْأ ِ
ﺎد ﴿َ ﴾٣١و َﺎ
ﻳﻦ ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪﻫِ ْﻢ ۜ َو َﻣﺎ ّٰ
ب ﻗَ ْﻮ ِم ﻧُ ٍ
اﻪﻠﻟُ ﻳُ ۪ﺮ ُﺪ ﻇ ُ ْﻠ ً
ﻮح َو َﻋﺎ ٍد َوﺛ َ ُﻤﻮدَ َوﺍﻟ َّ۪ﺬ َ
ِ
ِ
اﻪﻠﻟِ ِﻣﻦ َﻋ ِ
ﺎف َﻋﻠَﻴﻜُ ْﻢ ﻳَﻮمَ اﻟﺘَّﻨَ ِ
ﺎد ۙ ﴿ ﴾٣٢ﻳ َ ْﻮمَ ﺗُ َﻮﻟ َ
ﻗَ ْﻮ ِم ا ۪ﻧّ ٓﻲ اَ َﺧ ُ
ﺎﺻ ٍﻢۚ
ُّﻮن ُﻣ ْﺪﺑ ِ ۪ﺮ َﻦ ۚ َﻣﺎ ﻟَﻜُ ْﻢ ﻣ َﻦ ّٰ ْ
ْ
ْ
ِ
ﻒ ِﻣﻦ ﻗَﺒ ُﻞ ﺑِﺎ ْﻟﺒَ ِﻴﻨَ ِ
ٍ
ﺎت ﻓَ َﻤﺎ زِ ْﻟ ُﺘ ْﻢ
َو َﻣ ْﻦ ﻳُ ْﻀﻠِ ِﻞ ّٰ
ﻮﺳ ُ ْ ْ
اﻪﻠﻟُ ﻓَ َﻤﺎ ﻟ َُﻪ ﻣ ْﻦ َﻫﺎد ﴿َ ﴾٣٣وﻟ َ َﻘ ْﺪ َﺟٓﺎءَ ُﻛ ْﻢ ﻳُ ُ
ّ
۪ﻓﻲ َﺷ ٍّ
ﻮﻻۜ ﻛَ ٰﺬﻟ ِ َ
ﻚ ﻗُ ْﻠﺘُ ْﻢ ﻟ َْﻦ ﻳ َ ْﺒﻌَ َ
ﻚ ِﻣﻤَّﺎ َﺟٓﺎءَﻛُ ْﻢ ﺑ ِ ۪ﻪ ۜ َﺣ ّٰﺘٓﻰ اِذَا َﻫﻠ َ َ
اﻪﻠﻟُ ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ۪ه َر ُﺳ ً
ﻚ ﻳُ ِﻀ ُّﻞ ّٰ
ﺚ ّٰ
اﻪﻠﻟُ
ﺎت ّٰ ِ
ﻮن ۪ﻓ ٓﻲ ٰاﻳ َ ِ
ﻳﻦ ﻳ َﺠ ِ
ﺘﺎ
ف ُﻣ ْﺮﺗ َ ٌ ۚ
ﺎدﻟ ُ َ
َﻣ ْﻦ ُﻫ َﻮ ُﻣ ْﺴﺮِ ٌ
ﻴﻬ ْﻢ ۜ ﻛَ ُﺒ َﺮ َﻣ ْﻘ ً
اﻪﻠﻟ ﺑِﻐَ ْﻴﺮِ ُﺳ ْﻠﻄ َﺎ ٍن اَ ٰﺗ ُ
ﺎب ﴿ ﴾٣٤اَﻟ َّ۪ﺬ َ ُ
ِﻋﻨ َﺪ ّٰ ِ
اﻪﻠﻟُ َﻋﻠٰﻰ ﻛُ ّ ِﻞ ﻗَ ْﻠ ِ
ﺎل
ﺐ ُﻣﺘَﻜَ ّ ِﺒﺮٍ َﺟﺒَّﺎرٍ ﴿َ ﴾٣٥وﻗَ َ
ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ ۜ ﻛَ ٰﺬﻟ ِ َ
ﻚ ﻳ َ ْﻄﺒَ ُﻊ ّٰ
ْ
اﻪﻠﻟ َو ِﻋ ْﻨ َﺪ اﻟ َّ۪ﺬ َ
H -“de”.
H: “Bir taraftan üzerine”.

1
2
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ِ
ِ ﴾ اَﺳﺒَﺎب اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ٣٦﴿ ﺎب
۪ ْ ﺎن
ﺍت ﻓَﺎ َﻃ َّﻠِﻊَ اِﻟٰٓﻰ
ْ ﺣﺎ ﻟ َﻌَ ۪ﻠّ ٓﻲ اَ ْﺑﻠُ ُﻎ
ۙ َ َاﻻ َْﺳﺒ
ً ﺻ ْﺮ
ُ ﺎﻣ
َ ﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ ُن ﻳَﺎ َﻫ
َّ َ ْ
َ اﺑ ِﻦ ﻟﻲ

ِ
ِِ
ِ َاِﻟٰﻪِ ﻣﻮﺳﻰ و ِﺍ ۪ﻧﻲ َﻻَﻇُﻨُّ ُﻪ ﻛ
ﻴﻞ َو َﻣﺎ ﻛَ ْﻴ ُﺪ
َ ِ ﺎذ ًﺑﺎۜ َوﻛَ ٰﺬﻟ
ۜ ِ ۪اﻟﺴﺒ
ّ َ ٰ ُ
َّ ﻮء َﻋ َﻤﻠ ۪ﻪ َو ُﺻﺪَّ َﻋ ِﻦ
ُ ﻚ ُز ّﻳ ِ َﻦ ﻟﻔ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن ُ ٓﺳ
ِ
۪ ِ
﴾٣٧﴿ ﺎب
۟ ٍ َﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن ا َّﻻ ﻓﻲ ﺗَﺒ

[4156] Meâl-i Şerîfi
Âl-i Firavun’dan mü’min bir er de -ki imanını saklıyordu- “â” dedi, “bir
adamı ‘Rabbim Allah’ diyor diye öldürecek misiniz, size Rabbinizden
beyyinelerle de gelmiş iken? Hem o bir yalancı ise çok sürmez yalanı
boynuna geçer, fakat doğru ise size yaptığı vaʿîdlerin bir kısmı olsun
başınıza gelir, şüphe yok ki Allah müsrif bir yalancıyı doğru yola
çıkarmaz (28). Ey benim kavmim! Bugün mülk sizin, Arz’da yüze
çıkmış bulunuyorsunuz, fakat Allah’ın hışmından bizi kim kurtarır
şayet gelirse bize?” Firavun “ben” dedi, “size re’yimden1 başkasını
göstermem2 ve her hâlde ben size reşad3 yolunu gösteriyorum” (29). O
iman etmiş olan zât da “ey kavmim!” dedi, “doğrusu ben size Ahzâb
günleri gibi bir günden korkuyorum (30). Nûh kavminin, Âd’ın,
Semûd’un ve daha sonrakilerin maceraları gibi ki Allah kullarına bir
zulüm istemez (31). Hem ey kavmim! Hakikaten ben size o çığrışma
gününden korkarım (32). O arkanıza dönüp gideceğiniz gün yoktur
size Allah’tan bir himaye edecek. Her kimi de Allah şaşırtırsa yoktur
ona artık4 bir hidâyet edecek (33). Bundan evvel size beyyinelerle5
Yûsuf gelmişti, o vakit de onun size getirdiği hakikatte şekketmiş
durmuştunuz. Nihâyet vefat ettiğinde de “bundan sonra Allah asla
resul göndermez” dediniz. İşte müsrif şüpheci olanları Allah böyle
şaşırtır (34). Onlar ki kendilerine gelmiş bir burhan olmaksızın Allah’ın
âyetlerinde mücadele ederler, Allah yanında ve imanı olanlar indinde
1
2
3
4
5

B: “re’y eden”.
H ve F: “başkasına re’y vermem”.
B: “rüşd”.
B: “artık ona”.
H ve F -“beyyinelerle”.
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mebguz olmak için ne büyük huy. İşte Allah her1 cebbar mütekebbirin
kalbini öyle bir tabiat ile mühürler (35). Firavun da “yâ Hâmân!” dedi,
“bana bir kule yap, belki ben ererim o esbâba (36).2 Semâların [4157]
esbâbına da Mûsâ’nın tanrısına muttaliʿ olurum ve her hâlde ben onu
yalancı sanıyorum”. İşte bu suretle Firavun’a kötü ameli süslendirildi
de yoldan çıkarıldı, Firavun düzeni hep hüsrandadır (37).
ِ
ِ ِ
{ﻳﻤﺎﻧ َ ُﻪ
َ }وﻗَﺎ َل َر ُﺟ ٌﻞ ُﻣ ْﺆﻣ ٌﻦ ۗ ﻣ ْﻦ ٰا ِل ﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن ﻳ َ ْﻜﺘُ ُﻢ ۪ا
َ Bir de Âl-i Firavun’dan bir mü’min
er ki imanını gizliyordu, şöyle dedi A bazıları bu zâtın İsrâilîlerden
olduğunu zannetmişlerse de  ِﻣ ْﻦ ٰا ِل ﻓِ ْﺮ َﻋ ْﻮ َنvasfının zâhiri bunun daha
ziyade Mısırlılardan ve belki Firavun’un kendi hânedânından olduğunu
anlatıyor. Nitekim Süddî bunu Firavun’un amcası oğlu diye rivayet
eylemiştir.3 Veliyy-i ahdi ve sâhib-şurtası, yani polis nâzırı olduğu
da söylenmiştir. Firavun Mûsâ’yı öldüreyim derken Allah kendi
adamlarından böyle bir kahramanı başına dikmiş, karşısına çıkarmıştı.
Bu sebeple “âl-i Firavun’un mü’mini” diye mâruf olmuş olan bu zâtın
Firavun’a ve âl-i Firavun’a karşı olan nutuklarını ve mücahedesini
Cenâb-ı Allah burada bilhassa hikaye buyurduğu için bu sûreye onun
nâmına muzâf olarak “Sûre-i Mü’min” denilmiştir. Bu zât, ibtidâ imanını
ketm ederek gizliden gizliye tedbirlerle bir müddet Firavun’u avutmuş
ise de nihâyet Hazret-i Mûsâ’nın katli kararı karşısında meydana çıkmak
lüzûmunu hissederek evvelâ tedric ile nasihate başlamış, sonra da açıktan
bir4 mücahede meydanına atılmıştır. Onun için evvelemirde yine
belli etmemek üzere diyor ki: {ُاﻪﻠﻟ
ّٰ ﻮن َر ُﺟ ًﻼ اَ ْن ﻳ َ ُﻘﻮ َل َرﺑّ ِ َﻲ
َ ُ  }اَﺗ َ ْﻘ ُﺘﻠÂ! Bir adamı
ِ َ}وﻗَ ْﺪ َﺟٓﺎءﻛُ ْﻢ ﺑِﺎ ْﻟﺒَ ِﻴﻨ
“Rabbim Allah” diyor diye öldürecek misiniz? ﺎت ِﻣ ْﻦ
َ
َ
ّ
5
{ َرﺑِّﻜُ ْﻢRabbinizden size beyyinelerle de gelmiş iken A sonra da tedrîcen
imanını ilâna kadar gitmek üzere ihtiyat ile istidlâle kuvvet vererek ilâve
1
2
3
4
5

B: “bir”.
H ve F +“Bütün o”.
Taberî, Câmiu’l-beyân, XXI, 375:
. ﻫﻮ اﺑﻦ ﻋﻢ ﻓﺮﻋﻮن:ﺎل َر ُﺟ ٌﻞ ُﻣ ْﺆِﻣ ٌﻦ ِﻣ ْﻦ ِآل ﻓِْﺮ َﻋ ْﻮ َن« ﻗﺎل
ﻋﻦ
َ َاﻟﺴﺪي » َوﻗ
ّ
H -“bir”.
H ve F: “beyyinelerle de gelmiş iken size Rabbinizden”.
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ِ Hem eğer yalancı çıkarsa yalanı sırf kendi
ِ َﻚ ﻛ
ediyor: {ﺎذ ًﺑﺎ ﻓَﻌَﻠ َ ْﻴﻪِ ﻛَ ِﺬﺑُ ُﻪ
ُ َ }وﺍ ْن ﻳ
َ
üzerine A [4158] kendi boynuna geçer, vebâlini cezâsını kendi çeker,
size zararı olmaz. Binâen‘aleyh yalancılığı tahakkuk etmeden öldürmeye
ِ ve eğer doğru çıkarsa }ﻳ ِﺼﺒﻜُﻢ
ِ ﻚﺻ
ihtiyâcınız yok. Buna mukabil {ﺎد ًﻗﺎ
ْ ْ ُ
َ
َ ُ َ }وﺍ ْن ﻳ
1
ِ
{ﺾ اﻟ َّ ۪ﺬي ﻳَﻌ ُﺪﻛُ ْﻢ
ُ  ﺑ َ ْﻌsize yapmakta olduğu va‘îdlerin bazısı, hiç olmazsa bazısı
başınıza gelir sizi musâb eder A yani âhirete inanmıyorsanız dünyada
azâbı gelir. {َّاب
ّٰ  }اِ َّنŞüphe yok ki Allah bir yalancı
ٌ ِاﻪﻠﻟ َ َﻻ ﻳ َ ْﻬ ۪ﺪي َﻣ ْﻦ ُﻫﻮَ ُﻣ ْﺴﺮ
ٌ ف ﻛَﺬ
müsrif kimseyi doğru yola çıkarmaz, muvaffak etmez A Bu iki mânalı
diğer bir istidlâldir. Birincisi, o aşırı bir yalancı olsa idi Allah ona o
beyyineleri vermez, o mucizelerle teyid eylemezdi. İkincisi eğer aşırı
bir yalancı ise muvaffak2 olamayacağında şüphe yoktur, öldüreceğiz
diye uğraşmaya3 ne hâcet. Bu iki mâna ile asıl maksad da Firavun’a
târizdir. Yani sen bu kadar kan döken müsrif bir yalancısın, Allah seni
onu öldürmek maksadına muvaffak etmez, kendin zarar edersin. }ﻳَﺎ ﻗَ ْﻮ ِم
{َﻚ ا ْﻟﻴَ ْﻮم
ُ  ﻟَﻜُ ُﻢ ا ْﻟ ُﻤ ْﻠA Bu suretle doğrudan doğru kavme hitap etmesinden
anlaşılıyor ki bu hatâbeler husûsî bir mecliste değil, umûmî bir şûrâda
cereyan etmiştir (Sûre-i A‘râf ’a bak). Böyle olduğu bilhassa şundan
ِ  }ﻗَﺎ َل ﻓِﺮ َﻋﻮ ُن َﻣٓﺎ اُ ۪ر ﻜُ ْﻢ اِ َّﻻ َﻣٓﺎ اَ ٰرى َو َﻣٓﺎ اَﻫ ۪ﺪﻳﻜُ ْﻢ اِ َّﻻ ﺳﺒ۪ ﻴ َﻞ اﻟﺮَّ َﺷA Zira
da anlaşılır: {ﺎد
ْ ْ
ْ
َ
Firavun bu kelâmıyla yalnız re’yini anlatmış oluyor, doğrudan doğru
icrâ emri veremiyor. { اﻟ َّـ ۪ﺬ ٓي ٰا َﻣ َﻦ4}وﻗَﺎ َل
َ O iman eden zat A evvelâ dünya
ِ َ}ﻳَﻮمَ اﻟﺘَّﻨ
azâbıyla tehdîde girişiyor ki bunlara5 o vaad edilenlerdir. {ﺎد
ْ

“Yevm-i Tenâd” tenâdî günü, çığırışma, bağırışma günü demektir ki
kıyamet gününün bir ismidir. Çünkü [4159] o gün birbirlerine feryâd
ü figan ile bağırışacaklar, “yetişen yok mu” diye istimdâd edecekler,
ِ
yahut ِﺎب اﻟﻨَّﺎر
ٰ َ [ َوﻧel-A râf 7/44] mûcebince ehl-i
َ ﺎب ا ْﻟ َﺠﻨَّﺔ اَ ْﺻ َﺤ
ُ ﺎدٓى اَ ْﺻ َﺤ
cennet ehl-i cehenneme, ehl-i cehennem de ehl-i cennete nidâ edecekler.
{ﻒ
ُ ﻮﺳ
َ A Bazıları buradaki Yûsuf ’tan murad, Hazret-i Yûsuf ’un
ُ ُ}وﻟ َ َﻘ ْﺪ َﺟٓﺎءَﻛُ ْﻢ ﻳ

1
2
3
4
5

B -“bazısı”.
F, M ve B: “mevki i”.
H: “uğraşmanıza”.
H, F, M ve B: “”ﻗﺎل.
F ve M: “bunlara”.
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torunu Yûsuf b. Efrâyim b. Yûsuf demişlerse de doğrusu Yûsuf b. Ya‘kūb
aleyhisselâm’dır. Ancak Tefsîr-i Kurtubî’de mezkur olduğu üzere Hazret-i
Mûsâ’nın Firavunu Hazret-i Yûsuf ’un Firavunu değildir. Fir‘avn-ı Yûsuf
Amâlikadan idi, Fir‘avn-ı Mûsâ ise kıbtîdir.1

ِ
۪ ْ ﺎن
{ﺣﺎ
ً ﺻ ْﺮ
ُ ﺎﻣ
َ }وﻗَﺎ َل ﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ ُن ﻳَﺎ َﻫ
َ Yine Firavun dedi ki: Yâ Hâmân, bana
َ اﺑ ِﻦ ﻟﻲ
ِ
bir kule yap {اﻟﺴ ٰﻤ َﻮﺍت
ْ  }ﻟ َﻌَ ۪ﻠّ ٓﻲ اَ ْﺑﻠُ ُﻎbelki ben o esbâba, o göklerin
ۙ َ َاﻻ َْﺳﺒ
َّ ﺎب
َ َﺎب اَ ْﺳﺒ
ِ ِ ِٓ ِ
esbâbına, sebeplerine, yollarına ererim {ﻮﺳﻰ
ٰ  }ﻓَﺎ َﻃ َّﻠﻊَ اﻟٰﻰ اﻟٰﻪ ُﻣde Mûsâ’nın
ِ َ}و ِﺍ ۪ﻧﻲ َﻻَﻇُﻨُّﻪُ ﻛ
ilâhına muttali‘ olurum. {ﺎذ ًﺑﺎ
ّ َ Ma‘amâfîh ben onu muhakkak
yalancı zannediyorum a... A Firavun bir rasad kulesi yaptırarak fennî
bir teşebbüste bulunmak ve bu suretle Hazret-i Mûsâ’yı güya yalancı
çıkarmak için bir şarlatanlık etmek istiyordu ki bunda iki mülâhazanın
birisi vardı. Ya halka diyecekti ki: “Bakınız! İşte gökleri de tarassud
ettik oralarda Mûsâ’nın dediği ilâhı göremedik, olsa idi görünmesi
lâzım gelirdi.” Yahut diyecekti ki “bakınız, biz bu kadar vesâit-i mâliye
ve teşebbüsât-ı sınâ‘iyemizle göklere çıkmanın yolunu bulamadık, o
hâlde Mûsâ nereden çıktı da bize onların Rabbi tarafından me’mur
ِِ
olduğunu söylüyor?” {ﻮء َﻋ َﻤﻠِ ۪ﻪ
َ ِ }وﻛَ ٰﺬﻟ
َ Ve işte Firavun’a kötü
ُ ٓﻚ ُز ّﻳ ِ َﻦ ﻟﻔ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن ُﺳ
ameli böyle tezyin edildi, süslü gösterildi A de bunları siyaset nâmına
ِ ۪اﻟﺴﺒ
iyi bir şey yapıyormuş gibi yapıyordu2 [4160] {ﻴﻞ
َ ve yoldan
َّ }و ُﺻﺪَّ َﻋ ِﻦ
saptırılıyordu. A Çünkü gökte bir yıldız arar gibi rasad ile cismânî bir
yolda Allah aramaya kalkmak, Allah’ı aramak yolu değil, halkı bu suretle
iğfâle çalışmak da muvaffak olacak bir siyaset yolu3 değildi. Gökler ve
yer, göklerde ve yerde her şey hâlıkının vücûduna delâlet edip durmakta
iken ve Allah’ı eserinden anlamak için yerin gökten bir farkı olamayacağı
da aklı olanlar nezdinde mâlum olmak lâzım gelirken Hazret-i Mûsâ’nın
Sûre-i Tâhâ’da [ َرﺑُّﻨَﺎ اﻟ َّـ ۪ﺬ ٓي اَ ْﻋﻄٰﻰ ُﻛ َّﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َﺧ ْﻠ َﻘ ُﻪ ﺛُﻢَّ َﻫ ٰﺪى20/50] Sûre-i Şu‘arâ’da
ِ
ِ ِب ا ْﻟ َﻤ ْﺸﺮِ ِق َوﺍ ْﻟ َﻤ ْﻐﺮ
ﻴﻦ
ْ ﻜ ُﻢ
ُ ِ ب ٰاﺑَٓﺎﺋ
ُ ُّ[ َرﺑ26/26], ﻮن
َ ُب َو َﻣﺎ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ َﻤﺎ ۜ ا ْن ُﻛ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ﺗ َ ْﻌ ِﻘﻠ
َ اﻻ ََّو ۪ﻟ
ُّ َر
ُّ ﻜ ْﻢ َو َر

1
2
3

Kurtubî, el-Câmi li-ahkâmi’l-Kur’ân, IX, 215; XV, 313:
. ﻫﻮ آﺧﺮ: وﻏﲑﻩ ﻳﻘﻮل. إن ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻮﺳﻰ ﻫﻮ ﻓﺮﻋﻮن ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻤﺮ:وﻗﺎل وﻫﺐ ﺑﻦ ﻣﻨﺒﻪ
H: “yapıyorum diye yapıyor”; F: “zannediyorum diye yapıyordu”.
B -“ değil, halkı bu suretle iğfâle çalışmak da muvaffak olacak bir siyaset yolu”.
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[26/28] diye öğrettiği herkese açık yolu1 bırakıp da yetişemeyeceği
uzaklara gitmeye kalkışmak elbette çıkar yol değildir. Ma‘amâfîh Firavun
bunu ciddî olmak için değil, halkı aldatmak için bir hile, bir keyd olmak
}و َﻣﺎ ﻛَ ْﻴ ُﺪ ﻓِ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن اِ َّﻻ ۪ﻓﻲ ﺗَﺒَ ٍ
ﺎب{ üzere yapıyordu.
َ Fakat Firavun’un keydi, hilesi,
2
düzeni sırf hasar içinde A neticesizdir, akamettedir. Onun böyle yanlış
yolda entrika çevirmeye kalkışması kendisini3 muvaffak etmek şöyle
dursun bilakis aleyhine olmuştu. Çünkü:

ﺎل اﻟ َّـ ۪ﺬ ٓي ٰا َﻣ َﻦ ﻳَﺎ ﻗَﻮ ِم اﺗ َّ ِﺒﻌﻮ ِن اَﻫ ِﺪﻛُ ْﻢ ﺳﺒ۪ ﻴ َﻞ اﻟﺮَّ َﺷ ِ
ﺎد ۚ ﴿ ﴾٣٨ﻳَﺎ ﻗَ ْﻮ ِم اِﻧ َّ َﻤﺎ ٰﻫ ِﺬهِ ا ْﻟ َﺤ ٰﻴﻮ ُ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ
َوﻗَ َ
ْ
ْ
ُ
َ
ﻣﺘَﺎع ۘ و ِﺍ َّن ْ ِ ِ
ار ا ْﻟﻘَﺮَﺍرِ ﴿َ ﴾٣٩ﻣ ْﻦ َﻋ ِﻤ َﻞ َﺳ ّ ِﻴﺌَﺔ ً ﻓَ َﻼ ﻳُ ْﺠ ٰﺰٓى اِ َّﻻ ِﻣ ْﺜﻠَﻬَﺎ ۚ َو َﻣ ْﻦ َﻋ ِﻤ َﻞ
َ ٌ َ
اﻻٰﺧﺮَ َ ﻫ َﻲ دَ ُ
ِ
ﻮن ۪ﻓﻴﻬَﺎ ﺑِﻐَ ْﻴﺮِ ِﺣ َﺴ ٍ
ﺎب
ﺤﺎ ِﻣ ْﻦ ذَכَﺮٍ اَ ْو اُ ْﻧ ٰﺜﻰ َو ُﻫ َﻮ ُﻣ ْﺆ ِﻣ ٌﻦ ﻓَﺎُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ َ
ﻮن ا ْﻟ َﺠﻨَّﺔ َ ﻳُ ْﺮ َز ُﻗ َ
ﻚ ﻳ َ ْﺪ ُﺧﻠُ َ
ﺻﺎﻟ ً
َ
ِ
ِ
ِ
﴿َ ﴾٤٠و َﺎ ﻗَ ْﻮ ِم َﻣﺎ ۪ﻟ ٓﻲ اَ ْد ُﻋﻮﻛُ ْﻢ اﻟ َﻰ اﻟﻨ َّ ٰﺠﻮ َوﺗ َ ْﺪ ُﻋﻮﻧ َ ۪ﻨٓﻲ اﻟ َﻰ اﻟﻨَّﺎرِۜ ﴿ ﴾٤١ﺗ َ ْﺪ ُﻋﻮﻧ َ ۪ﻨﻲ ِﻻ َ ْﻛ ُﻔﺮَ
ﺎﻪﻠﻟِ َوﺍ ُ ْﺷﺮِ َك ﺑ ِ ۪ﻪ َﻣﺎ ﻟ َْﻴ َﺲ ۪ﻟﻲ ﺑ ِ ۪ﻪ ِﻋ ْﻠ ٌﻢ ۘ َوﺍَﻧَﺎ ۬ اَ ْد ُﻋﻮﻛُ ْﻢ اِﻟ َﻰ ا ْﻟﻌَﺰ۪ﻳﺰِ ا ْﻟﻐَﻔَّﺎرِ ﴿َ ﴾٤٢ﻻ َﺟ َﺮمَ اَﻧ َّ َﻤﺎ
ﺑ ِ ّٰ

اﻻ ِٰﺧﺮ ِ وﺍ َ َّن ﻣﺮدَّﻧ َ ٓﺎ اِﻟ َﻰ ّٰ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ﻴﻦ
اﻪﻠﻟ َوﺍ َ َّن ا ْﻟ ُﻤ ْﺴﺮِ ۪ﻓ َ
ﺗ َ ْﺪ ُﻋﻮﻧ َ ۪ﻨٓﻲ اﻟ َْﻴﻪ ﻟ َْﻴ َﺲ ﻟ َﻪُ دَ ْﻋﻮَ ٌ ﻓﻲ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ َو َﻻ ﻓﻲ ْ َ َ َ َ
ﻴﺮ
ون َﻣٓﺎ اَ ُﻗ ُ
ض اَ ْﻣﺮ۪ٓي اِﻟ َﻰ ّٰ
اﻪﻠﻟِ ۜ اِ َّن ّٰ
ﺎب اﻟﻨَّﺎرِ ﴿ ﴾٤٣ﻓَ َﺴﺘَ ْﺬכ ُُﺮ َ
ﻮل ﻟَﻜُ ْﻢ ۜ َوﺍُﻓَ ّﻮِ ُ
اﻪﻠﻟ َ ﺑ َ ۪ﺼ ٌ
ُﻫ ْﻢ اَ ْﺻ َﺤ ُ
ِ
ِ
ﺑِﺎ ْﻟﻌِﺒَ ِ
ِ
ﺎر
ﺎد ﴿ ﴾٤٤ﻓَﻮَ ٰﻗﻴﻪُ ّٰ
اب ﴿ ﴾٤٥اَﻟﻨ َّ ُ
اﻪﻠﻟُ َﺳ ّ ِﻴٔـَﺎت َﻣﺎ َﻣﻜَ ُﺮوﺍ َو َﺣﺎ َق ﺑِﺎٰ ِل ﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن ُ ٓﺳ ُ
ﻮء ا ْﻟﻌَ َﺬ ۚ
ﺎﻋﺔُ ۠ اَ ْد ِﺧﻠُٓﻮﺍ ٰا َل ﻓِ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن اَ َﺷﺪَّ ا ْﻟﻌَ َﺬ ِ
اب ﴿﴾٤٦
وﺍ َو َﻋ ِﺸ ًّ
ﻮن َﻋﻠ َ ْﻴﻬَﺎ ُﻏ ُﺪ ًّ
ﺿ َ
ﻴﺎۚ َو َ ْﻮمَ ﺗ َ ُﻘ ُ
ﻳُ ْﻌ َﺮ ُ
اﻟﺴ َ
ﻮم َّ

ِ
ِ
اﺳﺘَ ْﻜـﺒَ ُﺮ ٓوﺍ اِﻧَّﺎ ﻛُﻨَّﺎ ﻟَﻜُ ْﻢ ﺗَﺒَ ًﻌﺎ ﻓَﻬَ ْﻞ اَ ْﻧﺘُ ْﻢ
ﻮن ﻓِﻲ اﻟﻨَّﺎرِ ﻓَﻴَ ُﻘ ُ
ﻮل اﻟ ُّ
َوﺍ ْذ ﻳَﺘَ َﺤ ٓ ُّ
ﺎﺟ َ
ﻀﻌَ ٰﻔ ٓ ُﺆ ۬ا ﻟﻠ َّ۪ﺬ َ
ﻳﻦ ْ
ِ
اﻪﻠﻟ َ ﻗَ ْﺪ َﺣﻜَ َﻢ
اﺳﺘَ ْﻜﺒَ ُﺮ ٓوﺍ اِﻧَّﺎ ﻛُ ٌّﻞ ۪ﻓﻴﻬَٓﺎ اِ َّن ّٰ
ُﻣ ْﻐ ُﻨ َ
ﻮن َﻋﻨَّﺎ ﻧ َ ۪ﺼ ً
ﻴﺒﺎ ﻣ َﻦ اﻟﻨَّﺎرِ ﴿ ﴾٤٧ﻗَﺎ َل اﻟ َّ ۪ﺬ َ
ﻳﻦ ْ

ِ
ﺎل اﻟ َّ ۪ﺬ ِ
ﺑَﻴ َﻦ ا ْﻟﻌِﺒَ ِ
ﻣﺎ ِﻣ َﻦ
ﺎد ﴿َ ﴾٤٨وﻗَ َ
اد ُﻋﻮﺍ رَﺑَّﻜُ ْﻢ ﻳُ َﺨ ِّﻔ ْ
ﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻨَّﺎرِ ﻟ َﺨﺰَﻧَﺔِ َﺟﻬَﻨَّﻢَ ْ
ﻒ َﻋﻨَّﺎ ﻳ َ ْﻮ ً
َ
ْ
ِ
ا ْﻟﻌَ َﺬ ِ
ﺎد ُﻋﻮﺍ ۚ َو َﻣﺎ
اب ﴿ ﴾٤٩ﻗَﺎﻟُٓﻮﺍ اَ َوﻟ َْﻢ ﺗ َ ُ
ﺎت ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺑَﻠٰ ۜﻰ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﻓَ ْ
ﻚ ﺗ َ ْﺄﺗ۪ﻴﻜُ ْﻢ ُر ُﺳﻠُﻜُ ْﻢ ﺑِﺎ ْﻟﺒَ ّ ِﻴﻨَ ۜ
ﺿ َﻼ ٍ۟ل ﴿﴾٥٠
دُ ٰﻋ ٓ ُ
ـﺆا ا ْﻟﻜَﺎﻓِ ۪ﺮ َﻦ اِ َّﻻ ۪ﻓﻲ َ
F ve M: “diye herkese öğrettiği açık yolu”; B: “diye herkese gösterdiği açık yolu”.
H: “netice”.
B: “kendini”.

1
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[4162] Meâl-i Şerîfi
O iman eden zat ise “ey kavmim” dedi, “gelin ardımca size reşad yolunu
göstereyim (38). Ey kavmim! Bu dünyâ hayat ancak ‘bir meta‘’, bir
kazançtan ibarettir, âhiret ise ‘dârü’l-karâr’ durulacak yurttur (39).
Her kim bir kötülük yaparsa ona onun gibi kötülükten başka karşılık
olmaz. Gerek erkekten, gerek dişi her kim de1 mü’min olarak iyi bir iş
işlerse işte onlar cennete girerler, orada hesapsız merzuk olurlar (40).
Hem ey kavmim! Neye ben sizi halâsa davet ederken siz beni ateşe
davet ediyorsunuz? (41) Siz beni Allah’a küfretmeye ve bence hiç ilimde2
yeri olmayan şeyleri O’na şerîk koşmaya davet ediyorsunuz, ben ise
sizi O Azîz, Gaffâr’a davet ediyorum (42). Hiç kābil-i inkâr değildir ki
hakikatte sizin beni davet ettiğinizin ne dünyada ne âhirette3 bir davet
hakkı yoktur ve hepimizin varacağımız Allah’tır, ve bütün müsrifler
nâra yanacaktır (43). Siz benim söylediklerimi sonra anlayacaksınız,
ben emrimi Allah’a tefviz ediyorum, her hâlde Allah kullarını görür
gözetir” (44). [4163] Onun için Allah da4 onu onların kurdukları
mekrin fenalıklarından korudu da âl-i Firavun’u o kötü azab kuşattı5
(45). Ateş,6 onlar7 sabah akşam ona arz olunur dururlar; Sâʿat kıyam
edeceği gün de tıkın âl-i Firavun’u en şiddetli azâba (46). Ve hele ateş
içinde birbirlerine ihticâc (protesto) ederlerken; o vakit zuʿafâ kısmı
o büyüklük taslayanlara diyorlardır: “Hani bizler sizin tebaanız
idik, şimdi siz bizden bir ateş nevbetini savabiliyor musunuz?” (47)
Büyüklük taslayanlar da şöyle demektedirler: “Evet, hepimiz onun
içindeyiz, çünkü Allah kulları beyninde hükmünü verdi” (48). Ve hep
o ateştekiler cehennem bekçilerine derler: “Rabbinize dua ediverin bir
gün bizden azâbı biraz hafifletsin” (49). “Ya size” derler, “beyyinelerle
resulleriniz geliyor değil mi idi ki?” “Evet” derler, “öyle ise kendiniz dua
edin” derler, kâfirlerin duası ise hep çıkmazdadır (50).
1
2
3
4
5
6
7

F -“her kim de”.
H: “amelde”.
H: “âhiret”.
F, M ve B -“da”.
H ve F: “âl-i Firavun’u kuşattı o kötü azab”.
B: “Ateşe”.
H ve F -“onlar”.
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{}وﻗَﺎ َل اﻟ َّـ ۪ﺬ ٓي ٰا َﻣ َﻦ
َ o iman etmiş olan zat A mukaddemâ imanını gizlemiş
olan recül-i mü’min dedi ki: { }ﻳَﺎ ﻗَ ْﻮ ِم اﺗ َّ ِﺒ ُﻌﻮ ِن اَ ْﻫ ِﺪﻛُ ْﻢ َﺳﺒ۪ ﻴ َﻞ اﻟﺮَّ َﺷﺎدEy kavmim!
Bana tâbi‘ olun, arkamca gelin size reşâd yolunu, murâda erdirecek savâb
yolu1 göstereyim. A O sebîlü’r-reşâd Firavun’un gösterdiği yol değil
benim göstereceğim yoldur. Bu söz gösteriyor ki bu zat Hazret-i Mûsâ’ya
yardım etmek için Firavun’a karşı hurûc etmiş, kavmini kendisine
ittibâ‘ için davete başlamıştır. Bundan dolayı bazıları bunu Mûsâ
zannetmişlerse de hilâf-ı zâhirdir. Murad Bey’in Târîh-i Umûmî’sinde
de Mısır kâhinlerinden “Uzarsif ” nâmında birisinin Hiksoslar tarafına
geçerek mühim bir ordu ile Firavun aleyhine hurûc etmiş2 olduğu Mısır
tarihlerinden nakledilmiş ve müverrihler nazarında bu zâtın Hazret-i
Mûsâ olduğu hakkında bir dereceye kadar ittifak var gibidir diye bir
mütalaa da serd olunmuş ise de, bu zâtın Hazret-i Mûsâ değil, âl-i
Firavun’un3 mü’mini olan bu er olması daha doğrudur. [ اَﷲُ أ َْﻋﻠَ ُﻢ4164]
Şu hâlde bu söz artık müşavere meclislerinde4 değil, silah bedest olarak
karşıya çıkan bir mücâhidin tebliği hâlinde geliyordu. İbn Abbas’tan
rivayet olunduğuna göre bu zat avanesiyle bir dağa çekilmişti.5 }ﻳَﺎ ﻗَ ْﻮ ِم اِﻧ َّ َﻤﺎ
{ﺎع
ٌ َ ٰﻫ ِﺬهِ ا ْﻟ َﺤ ٰﻴﻮ ُ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ َﻣﺘEy kavmim! Bu dünyâ hayat bir metâ‘dan ibarettir A
durup eğlenecek, istirahat edecek bir yer değil, kullanılıp intifâ‘ edilecek
ِ اَﻟ ﱡﺪﻧـﻴﺎ ﻣﺰرﻋﺔُ ْاﻷ
bir kazançtan, gelip geçici bir kazanç fırsatından ibarettir. َﺧَﺮِة
َ َ ْ َ َْ
“Dünya, âhiretin ekinliği, çiftliğidir”6 hadîsi mantûkunca âhirette biçilip
intifâ‘ edilmek için çalışılması lâzım gelen bir kâr, bir temettu‘ vasıtası
ِ ِ ْ  }و ِﺍ َّنÂhiret ise işte dâru’l-karâr
veya bir mesâî saatidir. {ِار ا ْﻟﻘَ َﺮﺍر
َ
ُ َ اﻻٰﺧ َﺮ َ ﻫ َﻲ د
1
2

3
4
5

6

H: “sevâb yolunu”.
B: “kavmini kendisine ittibâ‘ için davete başlamıştır. Bundan dolayı bazıları bunu Mûsâ zannetmişlerse
de hilâf-ı zâhirdir. Murad Bey’in Târîh-i Umûmî’sinde de Mısır kâhinlerinden “Uzarsif ” nâmında birisinin Hiksoslar tarafına geçerek mühim bir ordu ile Firavun aleyhine hurûc etmiş”.
M: “Fir’avin”.
B: “meclisinde”.
Mukâtil b. Süleyman, Tefsir, III, 715; Mâverdî, en-Nüket ve’l-uyûn, V, 159; Kurtubî, el-Câmi li-ahkâmi’l-Kur’ân, XV, 318:
.ﻓﻬﺮب اﳌﺆﻣﻦ إﱃ اﳉﺒﻞ ﻓﻄﻠﺒﻪ رﺟﻼن ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺪرا
Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XII, 325:
.وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس أن ﻫﺬا اﳌﺆﻣﻦ ﳌﺎ أﻇﻬﺮ إﳝﺎﻧﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﻗﺘﻠﻪ ﻓﻬﺮب إﱃ ﺟﺒﻞ
Sâgānî, el-Mevzûât, s. 64/106.
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odur A durulacak istirahat edilecek yurt ancak odur. Orada kazanmak
çalışmak yoktur. Onun için dünyada eğlenceye bakmayıp çalışmaya
kazanmaya bakmalıdır ki âhirette istifade edilsin. Bunun, bu temettu‘un
beyânı şöyle ki:
{}ﻣ ْﻦ َﻋ ِﻤ َﻞ َﺳ ّ ِﻴﺌَﺔ ً ﻓَ َﻼ ﻳُ ْﺠ ٰﺰٓى اِ َّﻻ ِﻣ ْﺜﻠَﻬَﺎ
َ Her kim bir kötülük yaparsa başka değil,
ancak onun misli ile cezâlanır. A Yani kötülüğün cezâsı, müstahık olduğu
karşılığı iyilik olamaz, onun gibi kötülük olur. Kötü amel yapanın güzel
ecir beklemeye hakkı yoktur. Onun bekleyebileceği karşılık ancak bir
kötülüktür. Şu kadar ki yaptığı kötülükten fazla değil, onun misli bir
kötülüktür.1 Gerçi kısmen veya tamamen affolunanlar olabilir. Fakat afv,
o kötülüğün cezâsı değil, başkaca bir fazldır.2 Adalet kanunu seyyienin,
ِ  }وﻣﻦ ﻋ ِﻤ َﻞHer kim de sâlih bir
misli olan seyyie ile cezâlanmasıdır. {ﺤﺎ
ً ﺻﺎﻟ
َ ْ َ َ
َ
ِ
amel, iyi bir iş yaparsa {ﺚ
ٰ  }ﻣ ْﻦ ذَכَﺮٍ اَ ْو اُ ْﻧgerek erkekten olsun gerek dişi
ٍ ﻮن ۪ﻓﻴﻬَﺎ ﺑِﻐَ ْ ِ ِﺣ َﺴ
{َ ﻮن ا ْﻟ َﺠﻨَّﺔ
َ  }ﻓَﺎُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌişte onlar cennete girerler {ﺎب
َ ُﻚ ﻳ َ ْﺪ ُﺧﻠ
َ  }ﻳُ ْﺮ َز ُﻗorada
hesapsız merzuk olurlar. A [4165] İyiliğin mukabili de iyiliktir. Adalet
kanunu bunun da bir misli olmasını iktizâ ederse de ihsan kanunu, onun
on mislinden hesapsız emsâline kadar çıkar; yerine iyi bir dâne eken, on
dâne alabilir. Yüz, yedi yüz, daha ziyadesine kadar da katlanıp gidebilir.
Onun için Firavun’a karşı mücahede ederek salâha çalışmalıdır. { ﻗَ ْﻮ ِم َﻣﺎ3َو َﺎ
 إﱁ...ِ } ۪ ٓ اَ ْد ُﻋﻮ ُﻛ ْﻢ اِ َ اﻟﻨ َّ ٰﺠﻮ ِ َوﺗ َ ْﺪ ُﻋﻮﻧ َ ۪ ٓ اِ َ اﻟﻨَّﺎرBu hitap da Firavun’a karşı yapılan
bu hurûc ve davetin bir bağy olmayıp meşrû ve muhakkak bir necat
ِ َاﻪﻠﻟ ﺳ ِﻴٔـ
meselesi olduğunu beyandır. {ﺎت َﻣﺎ َﻣﻜَ ُﺮوﺍ
ُ  }ﻓَ َﻮ ٰﻗBu suretle Allah
ّ َ ُ ّٰ ﻴﻪ
onu, âl-i Firavun’un kurdukları mekirlerin fenalıklarından korudu. A
Onlar âl-i Firavun’un düştükleri kötü amellere düşmedikleri gibi âl-i
Firavun’un onlar hakkında kurdukları fena tuzaklara da düşmediler,
Firavun’un ta‘kībâtı vikāye-i ilâhiye sayesinde kendilerine bir zarar
ِ
ِ ﻮء ا ْﻟﻌَ َﺬ
vermediği4 gibi {اب
َ azâbın kötüsü âl-i Firavun’un
ُ ٓ}و َﺣﺎ َق ﺑِﺎٰ ِل ﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن ُﺳ

1
2
3
4

F, M ve B -“Şu kadar ki yaptığı kötülükten fazla değil, onun misli bir kötülüktür”.
B -“Fakat afv, o kötülüğün cezâsı değil, başkaca bir fazldır”.
H, F, M ve B: “”ﻳﺎ.
B: “yapamadığı”.
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başına indi A İbn Abbas’tan rivayete göre Firavun’un onu tâkip için
gönderdiği asker telef olmuştu. Sonra da kendisi ve cünûdu mâlum
ﺎر{ olduğu üzere gark edilmişti.1
ﺿ َ
}ﻳُ ْﻌ َﺮ ُ
ﻮن } Ateş A mübtedâdır, haberi şu:اَﻟﻨ َّ ُ
ﻴﺎ{
وﺍ َو َﻋ ِﺸ ًّ
َ onlar ona, sabah ve akşam arz olunup durmaktadırlar.ﻋﻠ َ ْﻴﻬَﺎ ﻏُ ُﺪ ًّ
A Yani âl-i Firavun dünyada kötü azab ile mahvoldukları gibi âhirete
kadar âlem-i berzahta da akşam sabah nâra arz ile ta‘zîb olunmaktadırlar.
ﺎﻋﺔُ ۠اَ ْد ِﺧﻠُﻮﺍSonra da {2
إﱁ
}...و َ ْﻮمَ ﺗ َ ُﻘ ُ
اﻟﺴ َ
َ
ﻮم َّ
Şimdi kıssanın hissesi beyan olunarak buyuruluyor ki:
][4166

ِ
ِ
ِ
اﻻ َْﺷﻬَﺎدُ ۙ ﴿ ﴾٥١ﻳ َ ْﻮمَ َﻻ ﻳ َ ْﻨﻔَ ُﻊ
ﻮم ْ
ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ ﻓﻲ ا ْﻟ َﺤ ٰﻴﻮ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ َو َ ْﻮمَ ﻳ َ ُﻘ ُ
اﻧَّﺎ ﻟ َﻨَ ْﻨ ُﺼ ُﺮ ُر ُﺳﻠَﻨَﺎ َوﺍﻟ َّ۪ﺬ َ

اﻟﻈ َّﺎﻟ ِ ۪ﻤ َ ِ
ﻮﺳﻰ ا ْﻟ ُﻬ ٰﺪى َوﺍ َ ْو َر ْﺛﻨَﺎ
ﻴﻦ َﻣ ْﻌﺬ َرﺗُ ُﻬ ْﻢ َوﻟ َُﻬ ُﻢ اﻟﻠ َّْﻌﻨَﺔُ َوﻟ َُﻬ ْﻢ ُ ٓﺳ ُ
ﻮء اﻟﺪَّارِ ﴿َ ﴾٥٢وﻟ َ َﻘ ْﺪ ٰاﺗ َ ْﻴﻨَﺎ ُﻣ َ

اﻪﻠﻟِ
ِ
ِ
ﺎب ﴿ُ ﴾٥٣ﻫ ًﺪى َو ِذ ْﻛ ٰﺮى ِﻻُو۬ﻟِﻲ ْ
ﺎﺻ ِﺒ ْﺮ اِ َّن َو ْﻋ َﺪ ّٰ
ﺑ َ ۪ﻨ ٓﻲ ا ْﺳ َﺮٓﺍٔﻳ۪ ـ َﻞ ا ْﻟ ِﻜﺘَ َ ۙ
اﻻ َ ْﻟﺒَﺎب ﴿ ﴾٥٤ﻓَ ْ

ِ
ﻳﻦ ﻳ َﺠ ِ
ﻚ ﺑِﺎ ْﻟﻌَ ِﺸ ِﻲ َو ْ ِ
ﻮن ۪ﻓ ٓﻲ
ـﺢ ﺑ ِ َﺤ ْﻤ ِﺪ َرﺑّ ِ َ
ﺍﺳﺘَ ْﻐ ِﻔ ْﺮ ﻟ ِ َﺬ ْﻧ ِﺒ َ
ﺎدﻟُ َ
ﻚ َو َﺳ ّ ِﺒ ْ
ﺍﻻ ْﺑﻜَﺎرِ ﴿ ﴾٥٥ا َّن اﻟ َّ۪ﺬ َ ُ
َﺣ ٌّﻖ َو ْ
ّ
ِ ِ۪ ِ
ِِ ِ ِ
ٰاﻳ َ ِ
اﻪﻠﻟِ ﺑِﻐَ ْﻴﺮِ ﺳ ْﻠﻄ َﺎ ٍن اَ ٰﺗ ُ ِ ۪
ﺎﻪﻠﻟِ ۜ اِﻧ َّ ُﻪ ُﻫ َﻮ
ﺎﺳﺘَﻌِ ْﺬ ﺑ ِ ّٰ
ﺎت ّٰ
ﻴﻬ ْﻢ ۙ ا ْن ﻓﻲ ُﺻ ُﺪورﻫ ْﻢ ا َّﻻ ﻛ ْﺒ ٌﺮ َﻣﺎ ُﻫ ْﻢ ﺑﺒَﺎﻟﻐﻴﻪۚ ﻓَ ْ
ُ

اﻟﺴ ۪ﻤﻴﻊ ا ْﻟﺒ ۪ﺼﻴﺮ ﴿ ﴾٥٦ﻟ َ َﺨ ْﻠﻖ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ ِ
ض اَכْﺒَ ُﺮ ِﻣ ْﻦ َﺧ ْﻠ ِﻖ اﻟﻨ َّ ِ
ﺍﻻ َْر ِ
ﺎس َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اَכْﺜَ َﺮ
ﺍت َو ْ
َّ ُ َ ُ
ُ َّ
اﻻ َﻋ ٰﻤﻰ وﺍ ْﻟﺒ ۪ﺼﻴﺮ وﺍﻟ َّ ۪ﺬﻳﻦ ٰاﻣ ُﻨﻮﺍ وﻋ ِﻤﻠُﻮﺍ اﻟﺼﺎﻟِﺤ ِ
اﻟﻨ َّ ِ
ﺎت
ﺎس َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ َ
َّ َ
َ َ
َ َ
َ َ ُ َ
ﻮن ﴿َ ﴾٥٧و َﻣﺎ ﻳ َ ْﺴﺘَﻮِي ْ ْ

ون ﴿ ﴾٥٨اِ َّن اﻟﺴ َ ِ
ﺐ ۪ﻓﻴﻬَﺎ َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اَכْﺜَ َﺮ
ﻴﻼ َﻣﺎ ﺗَـﺘَ َﺬכ َُّﺮ َ
ﻲء ۜ ﻗَ ۪ﻠ ً
َّ
َو َﻻ ا ْﻟ ُﻤ ۪ﺴٓ ُ
ﺎﻋﺔ َ َﻻٰﺗﻴَﺔٌ َﻻ َر ْ َ
ِ
ﺎل َرﺑُّﻜُ ُﻢ ْ ۪
ِ
اﻟﻨ َّ ِ
ون َﻋ ْﻦ
ﻮن ﴿َ ﴾٥٩وﻗَ َ
ﻳﻦ ﻳ َ ْﺴﺘَ ْﻜ ِﺒ ُﺮ َ
ﺎس َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨ َ
ﺐ ﻟَﻜُ ْﻢ ۜ ا َّن اﻟ َّ۪ﺬ َ
اد ُﻋﻮﻧ ٓﻲ اَ ْﺳﺘَﺠ ْ
ﻮن َﺟﻬَﻨ َّ َﻢ دَ ِ
اﺧ ۪ﺮ َﻦ ۟ ﴿﴾٦٠
ِﻋﺒَﺎدَﺗ۪ﻲ َﺳﻴَ ْﺪ ُﺧﻠ ُ َ

Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XII, 325:
وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس أن ﻫﺬا اﳌﺆﻣﻦ ﳌﺎ أﻇﻬﺮ إﳝﺎﻧﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﻗﺘﻠﻪ ﻓﻬﺮب إﱃ ﺟﺒﻞ ﻓﺒﻌﺚ ﰲ ﻃﻠﺒﻪ أﻟﻒ رﺟﻞ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ أدرﻛﻪ ﻳﺼﻠﻲ واﻟﺴﺒﺎع ﺣﻮﻟﻪ ﻓﻠﻤﺎ ﳘﻮا
ﻟﻴﺄﺧﺬوﻩ ذﺑﺖ ﻋﻨﻪ ﻓﺄﻛﻠﺘﻬﻢ ،وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺎت ﰲ اﳉﺒﻞ ﻋﻄﺸﺎ ،وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ رﺟﻊ إﱃ ﻓﺮﻋﻮن ﺧﺎﺋﺒﺎ ﻓﺎ ﻤﻪ وﻗﺘﻠﻪ وﺻﻠﺒﻪ .ﻓﺎﳌﺮاد ﺑﺂل ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺆﻻء اﻷﻟﻒ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻌﺜﻬﻢ
إﱃ ﻗﺘﻠﻪ أي ﻓﻨﺰل ﻢ وأﺻﺎ ﻢ »ﺳﻮء اﻟْﻌ ِ
ﺬاب« اﻟﻐﺮق ﻋﻠﻰ اﻷول وأﻛﻞ اﻟﺴﺒﺎع واﳌﻮت ﻋﻄﺸﺎ واﻟﻘﺘﻞ واﻟﺼﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ روي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس.
ُ ُ َ
”.ادﺧﻠﻮا“B -

1

2

788

MÜ’MİN SÛRESİ - Hak Dini Kur’an Dili

[4167] Meâl-i Şerîfi
Elbette biz resullerimizi ve iman edenleri mansur kılacağız hem dünyâ
hayatta hem de şâhidler dikileceği gün (51). O gün ki1 zâlimlere özür
dilemeleri fâide vermez, onlara lânet vardır ve onlara yurdun kötüsü
vardır (52). Şânım hakkı için Biz Mûsâ’ya o hidâyeti verdik ve Benî
İsrâil’e o kitabı miras kıldık (53) ki akl-ı selîm sâhiplerine bir irşad ve
bir ihtar olmak için (54). O hâlde sabret, çünkü Allah’ın vaadi haktır;
hem2 günahına istiğfar3 ve akşam sabah Rabbine4 hamdiyle tesbih et
(55). Çünkü o kendilerine gelmiş katʿî bir burhan olmaksızın Allah’ın
âyetlerinde mücadele edenler muhakkak ki onların sînelerinde ancak5
yetişemeyecekleri bir kibir vardır. Sen hemen Allah’a sığın, çünkü
O, Semîʿ O’dur, Basîr O (56). Elbette göklerin ve yerin halkı o nâsın
halkından daha büyüktür6 velâkin nâsın ekserîsi bilmezler (57). Kör
ise görenle müsâvî olmaz, iman edip iyi iyi işler yapan kimselerle ne
de kötülük yapan, siz7 pek az düşünüyorsunuz (58). Her hâlde o Sâʿat
muhakkak gelecek,8 onda şüphe yok velâkin nâsın ekserîsi inanmazlar
۪ ْ yalvarın ki Bana size
ِ
(59). Hâlbuki Rabbiniz buyurdu ﺐ ﻟَﻜُ ْﻢ
ْ اد ُﻋﻮﻧ ٓﻲ اَ ْﺳﺘَﺠ
9
karşılık vereyim, çünkü Benim ibadetimden kibirlenenler yarın hor10
hakīr olarak cehenneme girecekler11 (60).
12
ِ
[4168] {ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ
َ  }اﻧَّﺎ ﻟ َﻨَ ْﻨ ُﺼ ُﺮ ُر ُﺳﻠَﻨَﺎ َوﺍﻟ َّ ۪ﺬBiz gönderdiğimiz peygamberlerimizi
ve iman edenleri elbette mansur kılarız A yardım eder, hüccet ve zafer
ve kâfirlerden intikam ile murâda erdiririz { }ﻓِﻲ ا ْﻟ َﺤ ٰﻴﻮ ِ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎhem dünyâ
hayatta {ُاﻻ َْﺷﻬَﺎد
ْ ُ}و َ ْﻮمَ ﻳ َ ُﻘﻮم
َ hem de şâhidlerin şehadete duruşacakları gün A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

M: “kü”.
H ve F: “ve”.
H ve F +“eyle”.
B -“Rabbine”.
H -“ancak”; F: “sırf ”.
H ve F: “Elbette gökleri ve yeri yaratmak o nâsı yaratmaktan daha büyük”.
H ve F: “az”.
H ve F: “Çünkü o Sâ at elbette gelecek”.
B: “ibadetlerimden”.
B +“ve”.
ِ
H ve F: “Hâlbuki Rabbiniz buyurdu ki ﺐ ﻟَﻜُ ْﻢ
ْ yalvarın Bana karşılık vereyim size, çünkü
ْ اد ُﻋﻮ ۪ ٓ ا َْﺳﺘَﺠ
Benim ibadetimden kibirlenenler yarın hakīr olarak cehenneme girecekler”.
12 F: “peygamberlerimiz”.
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kıyamet günü, yani hem dünya hem âhiret ikisinde de. Bazı ahvâlde bir
müddet için onların mihnetlere mâruz olarak1 imtihanlar geçirmeleri,
bu vaadin kat‘iyyetini nakz etmez, çünkü ibret, âkıbet ve neticeyedir.
Bununla beraber peygamberlerin ve mü’minlerin muzaffer olmaları
yalnız âhirete de kalmayacaktır. Mûsâ’nın ve o iman eden zâtın Firavun’a
galebesi gibi dünyada da tahakkuk edecek, âhirette de.
“Eşhâd” “şâhid”in cem‘idir, “sâhib”in cem‘inde “ashâb” gibi. Bunlar
kıyamet günü nâsa karşı şâhidlik edecek olan melâike ve enbiyâ ve
ِ
mü’minîndir. {ﻴﻦ َﻣ ْﻌ ِﺬ َرﺗُ ُﻬ ْﻢ
َ  }ﻳ َ ْﻮمَ َﻻ ﻳ َ ْﻨﻔَ ُﻊ اﻟﻈ َّﺎﻟ ۪ﻤO gün ki zâlimlere mazeretleri
menfaat vermez A çünkü mazeretleri bâtıldır. Yahut ون
َ َو َﻻ ﻳُ ْﺆذ َ ُن ﻟ َُﻬ ْﻢ ﻓَﻴَ ْﻌﺘَ ِﺬ ُر
[el-Mürselât 77/36]2 müeddâsınca özür beyan etmek için kendilerine
izin verilmez, ağız açtırılmaz {ُ}وﻟ َُﻬ ُﻢ اﻟﻠ َّْﻌﻨَﺔ
َ ve onlara lânet vardır A Allah’ın
rahmetinden kovulmak, uzaklaştırılmak vardır {ِﻮء اﻟﺪَّار
َ ve onlara
ُ }وﻟ َُﻬ ْﻢ ُ ٓﺳ
yurdun kötüsü vardır A cehennem.
{ﻮﺳﻰ ا ْﻟ ُﻬ ٰﺪى
َ Şânım hakkı için Mûsâ’ya o hüdâyı verdik A
َ }وﻟ َ َﻘ ْﺪ ٰاﺗ َ ْﻴﻨَﺎ ُﻣ
Firavun’a karşı dünyada o muvaffakiyeti verdik, arkasından }وﺍ َ ْورَ ْﺛﻨَﺎ
َ
ِ
ِ
۪
{ﺎب
َ َ ﺑَﻨ ٓﻲ ا ْﺳ َﺮٓﺍٔﻳ۪ ـ َﻞ ا ْﻟﻜﺘBenî İsrâil’e o kitabı, yani Tevrat’ı miras da bıraktık
ِ َاﻻ َ ْﻟﺒ
{ﺎب
ْ }ﻫ ًﺪى َو ِذ ْﻛ ٰﺮى ِﻻُو۬ﻟِﻲ
ُ [4169] ulü’l-elbâba; selîm, hâlis akıl sahibi olanlara
3
bir irşad ve tezkir olmak için. A Yani Allah’ın resullerine ve mü’minlere
dünya ve âhiret nusreti muhakkak olduğunu ve Firavun gibi zâlimlere
karşı mücahedenin lüzûmunu ihtar eylemek için. {ﺎﺻ ِﺒ ْﺮ
ْ َ }ﻓO hâlde sabret
4
A müşriklerin ezâlarına tahammül ederek sebat et {اﻪﻠﻟِ َﺣ ٌّﻖ
ّٰ  }اِ َّن َو ْﻋ َﺪçünkü
Allah’ın vaadi haktır, nusreti muhakkak olacaktır, onun için sabret ﺍﺳﺘَ ْﻐ ِﻔ ْﺮ
َ
ْ }و
ِ
ِ
{ﻚ
ﺒ
ﻧ
ﺬ
ﻟ
ve
zenbine
istiğfar
eyle
A
tedârik
edemediğin
eksiklikleri
örtmesi
َ َْ
için Rabbinin mağfiretini iste {ﻚ
َ ِ ّـﺢ ﺑ ِ َﺤ ْﻤ ِﺪ َرﺑ
َ ve Rabbinin hamdiyle
ْ }و َﺳ ّ ِﺒ
tesbih et {ِﺍﻻِ ْﺑﻜَﺎر
ْ  }ﺑِﺎ ْﻟﻌَ ِﺸ ِﻲ َوakşam ve sabah. A Bu tâbir her vakit demek gibi
ّ
devam ifade eder. Allah’a hamd ü şükr ederek tenzîhe devam et; ne lisan
ne kalb, hiç zikirden gāfil olmasın demek olur5.
1
2
3
4
5

H: “kalarak”.
“İzin de verilmez ki i tizâr edeler.”
H +“bir”.
H: “etmek”.
H -“demek olur”.
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ِ ّٰ ﺎت
ِ
ِ َ ﻮن ۪ﻓ ٓﻲ ٰاﻳ
ِ ﻳﻦ ﻳ َﺠ
{ﻴﻬ ْﻢ
َ ُﺎدﻟ
ُ اﻪﻠﻟ ﺑِﻐَ ْﻴﺮِ ُﺳ ْﻠﻄ َﺎ ٍن اَ ٰﺗ
ُ َ  }ا َّن اﻟ َّ۪ﺬKendilerine gelmiş bir
sultân: bir salâhiyet ve burhan olmaksızın Allah’ın âyâtında mücadele
eden kimseler A “âyâtullah” Allah’ın varlığına ve birliğine ve herhangi
bir husûsun hakkiyetine dair nasbettiği delâil ve kütüb-i münzelesi ve
peygamberlerinde izhar eylediği mu‘cizâttan e‘amdır. Bunlarda mücadele
için mesağ verecek bir burhan ve hüccet mutasavver olmadığından,
burada “bigayri sultân” kaydının mefhûm-ı muhâlifi maksud değildir.
Ancak din işinde söz söyleyebilmek için hüccet ve burhâna müstenid
bir salâhiyet lâzım olduğuna tenbihtir. Bununla beraber nesih, tahsis
ve takyid kabîlinden mesâilde olduğu gibi âyâtullahı1 yine âyâtullah ile
karşılaştırarak bahsetmek câiz olduğuna işarettir de denilebilir. Lâkin hiç
böyle bir salâhiyet ve [4170] burhan olmaksızın âyâtullahda mücadele
edenler { }اِ ْن ۪ﻓﻲ ُﺻ ُﺪورِﻫِ ْﻢ اِ َّﻻ ﻛِ ْﺒ ٌﺮonların sînelerinde, gönüllerinde2 kibirden
başka bir şey yoktur A hakkı kabûle tenezzül etmek istemeyen bir
büyüklük davası, kuru bir azamet kuruntusu, lâkin {ِ}ﻣﺎ ُﻫ ْﻢ ﺑِﺒَﺎﻟ ِ ۪ﻐﻴﻪ
َ bir kibir
ki3 onlar ona yetişecek değillerdir. A Hadlerinden çok aşkın, ne şimdi
ne ileride muktezâsına ermeleri ihtimâli bulunmayan bir kibir, çünkü
Allah’ın âyâtının üstüne çıkılmaz, Allah’ın vermediği kadr ü menzilet
zorla alınmaz. Peygamberliğe kesb ile yetişilemediği gibi Allah vergisinden
fazla bir salâhiyete de erilmez. İşte Allah’ın âyetlerinde mücadele edenler
sırf böyle bir kesb ile mücadele ediyorlar. Delili zâhir olan hakka karşı
taassub ile mücadele edenlerin hepsi bu hükümde dâhildir. Hepsi böyle
sînelerinde yetişemeyecekleri bir kibir taşıdıklarından dolayı mücadele
ederler. Bunun sebeb-i nüzûlünde iki rivayet vardır:
1. Kureyş müşrikleridir ki4 ﻟ َْﻮ َﻻ ﻧُ ّﺰِ َل ٰﻫ َﺬا ا ْﻟ ُﻘ ْﺮﺍٰ ُن َﻋﻠٰﻰ َر ُﺟﻞٍ ِﻣ َﻦ ا ْﻟﻘَ ْﺮ َﺘَ ْﻴ ِﻦ َﻋ ۪ﻈﻴ ٍﻢ
6
[ez-Zuhruf 43/31]5 diyorlar. Ve ِﺮﺍ َﻣﺎ َﺳﺒَ ُﻘﻮﻧ َ ٓﺎ اِﻟ َْﻴﻪ
َ َ[ ﻟ َْﻮ ﻛel-Ahkâf 46/11]
ً ﺎن َﺧ ْﻴ
diyorlardı.
1
2
3
4
5
6

H: “âyâtullahda”.
B -“gönüllerinde”.
H ve F -“bir kibir ki”.
B +“haklarında”.
“Ve ‘ne olurdu şu Kur’an iki memleketten bir büyük adama indirilse idi’…”
“…Eğer o bir hayr olsa idi bizden evvel ona koşmazlardı…”
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2. Yehûddur, Mukātil demiştir ki “haklarında bu âyet nâzil olan
mücâdiller Yahudîlerdir. Deccal’e tâzim ettiler, bu nâzil oldu.”1 Ebu’lÂliye de buna zâhib olmuştu. Âlûsî’nin nakline göre Abd b. Humeyd
ve İbn Ebî Hâtim sened-i sahîh ile ondan şöyle tahrîc etmişlerdir:
Yahudîler, Hazret-i Peygamber’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) geldiler de
“Deccal” dediler, “âhir zamanda bizden olacak ve işte olacaklar o zaman
olacak ve şöyle yapacak böyle yapacak” diye büyüttüler de büyüttüler,
2
ِ
ِ ﻳﻦ ﻳ َﺠ
bunun üzerine Allah teâlâ  إﻟﺦ...ﻮن
َ ُ ﺎدﻟ
ُ َ  ا َّن اﻟ َّ۪ﺬâyetini indirdi. Buna
göre bu sûrede bu âyetin Medenî olması yakışır. Ebussuud bunu şöyle
nakleder: “Bir de3 denildi ki mücadele edenler Yahudîlerdir. Diyorlardı
ki ‘bizim Tevrat’ta mezkur olan [4171] sâhibimiz sen değilsin, o Mesih b.
Dâvûd, yani Deccal âhir zamanda çıkacak, saltanatı berr ü bahre erecek,
ırmaklar beraberinde gidecek. Allah’ın âyetlerinden bir âyet olacak, o
vakit mülk bize rücû‘ edecek.’ İşte Allah teâlâ onların bu temennilerine
(ideallerine) kibir tesmiye etti ve kuruntularına ermelerini nefiy
buyurdu.”4 Yani Yahudîler, Benî İsrâil’den başkasında nübüvvet görmek
istemedikleri için gerek Kur’an’da ve gerek sâir kitaplarda nübüvvet-i
Muhammediyeye delâlet eden âyetlere sırf kibir ve hased yüzünden
mücadele ederek Hâtemü’l-Enbiyâ’yı bırakıp Deccal’i iltizam etmişler
ve onun zamanında saltanatın kendilerine geçeceğini bir temenni
hâlinde ileri sürmüşler ise de Deccal çıktığı zaman dahi mülk ü saltanat
kendilerine rücû‘ etmeyecektir. Âlûsî der ki: “Bu mücadelede Yehûd iki
vechile yalan söylediler, evvelâ, Resûlullah’a ‘sen bizim muteber olan
1

2

3
4

Mukātil b. Süleyman, Tefsir, III, 717-718:
وذﻟﻚ أن اﻟﻴﻬﻮد ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻠﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إن ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ ﻳﺒﻌﺚ ﰲ آﺧﺮ اﻟﺰﻣﺎن وﻟﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻳﻌﻨﻮن اﻟﺪﺟﺎل ﻣﺎء اﻟﺒﺤﺮ إﱃ رﻛﺒﺘﻪ واﻟﺴﺤﺎب ﻓﻮق رأﺳﻪ
ِ  »إِ ﱠن اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ ُﳚ ِﺎدﻟُﻮ َن ِﰲ:ﻓﻘﺎل
...آﻳﺎت اﻟﻠﱠ ِﻪ« ﻳﻌﲏ ﳝﺎرون ﰲ آﻳﺎت اﷲ ﻷن اﻟﺪﺟﺎل آﻳﺔ ﻣﻦ آﻳﺎت اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ
َ
İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, X, 3268; Süyûtî, ed-Dürrü’l-mensûr, VII, 294; Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XII, 331:
، وﻳﻜﻮن ﻣﻦ أﻣﺮﻩ ﻓﻌﻈﻤﻮا اﻣﺮﻩ، إن اﻟﺪﺟﺎل ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺎ ﰲ آﺧﺮ اﻟﺰﻣﺎن: إن اﻟﻴﻬﻮد أﺗﻮا اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻟﻮا: ﻋﻨﻪ ﻗﺎل،ﻋﻦ أﰊ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ رﺿﻲ اﷲ
 ﻻ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﻳﻘﻮل »ﻓﺎﺳﺘﻌﺬ: »إن اﻟﺬﻳﻦ ﳚﺎدﻟﻮن ﰲ آﻳﺎت اﷲ ﺑﻐﲑ ﺳﻠﻄﺎن أﺗﺎﻫﻢ إن ﰲ ﺻﺪورﻫﻢ إﻻ ﻛﱪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺒﺎﻟﻐﻴﻪ« ﻗﺎل: ﻳﺼﻨﻊ ﻛﺬا… ﻓﺄﻧﺰل اﷲ:وﻗﺎﻟﻮا
.ﺑﺎﷲ« ﻓﺄﻣﺮ ﻧﺒﻴﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أن ﻳﺘﻌﻮذ ﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ اﻟﺪﺟﺎل »ﳋﻠﻖ اﻟﺴﻤﺎوات واﻷرض أﻛﱪ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ اﻟﻨﺎس« اﻟﺪﺟﺎل
H: “Bize”.
Ebussuud, İrşâdü’l-akli’s-selîm, VII, 399:
 وﻳﺒﻠﻎ، ﳜﺮج ﰲ آﺧﺮ اﻟﺰﻣﺎن-ﻳﺮﻳﺪون اﻟﺪﺟﺎل-  »ﻟﺴﺖ ﺻﺎﺣﺒَﻨﺎ اﳌﺬﻛﻮر ﰲ اﻟﺘﻮراة؛ ﺑﻞ ﻫﻮ اﳌﺴﻴﺢ ﺑﻦ داود: وﻛﺎﻧﻮا ﻳﻘﻮﻟﻮن، ا ﺎدﻟﻮن ﻫﻢ اﻟﻴﻬﻮد:وﻗﻴﻞ
ِ
.ﻓﺴﻤﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﲤﻨّﻴﻬﻢ ذﻟﻚ ﻛِ ًﱪا وﻧﻔﻰ أن ﻳﺒﻠﻐﻮا ُﻣﺘﻤﻨّﺎﻫﻢ
ّ .« ﻓﲑﺟﻊ إﻟﻴﻨﺎ اﻟ ُْﻤﻠﻚ، وﻫﻮ آﻳﺔ ﻣﻦ آﻳﺎت اﷲ ﺗﻌﺎﱃ، وﺗﺴﲑ ﻣﻌﻪ اﻷ ﺎر،اﻟﱪ واﻟﺒﺤﺮ
ّ ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ
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sâhibimiz değilsin’ demelerinde yalan söylediler. Sâniyen Deccal’i kast
ederek ‘o Mesih b. Dâvûd’dur’ demelerinde yalan söylediler. Çünkü
hangi peygamber ba‘s olunduysa ümmetini behemehâl Deccal’den tahzir
buyurmuş, sakındırmıştır. O bir bişâret değil, fitne ve beliyyedir. Onlar
ise onu peygamber yerine tutarak ‘sâhibimiz’ demişlerdir1 ki bunun
âyâtullaha bi-gayri sultânin mücadele olduğunda şüphe yoktur.”2
Hadislerde eşrât-ı Sâ‘at’ten olmak üzere iki mesih zikrolunur. Birisi:
Mesih Îsâ’nın nüzûlü3, birisi de Mesih Deccal’in zuhûrudur.4 Müseylime
gibi yalan yere peygamberlik iddiasıyla çıkacak otuz kadar Deccal
zikredilmiş,5 en büyük fitne olan Mesih Deccal’in ise ulûhiyet iddiasıyla
hurûc edeceği haber verilmiştir.6 Ancak Mesih Deccal’e Mesih b. Dâvûd
denilmiş olduğunu da bu âyetin tefsirinde işitmiş oluyoruz. Hâlbuki
Matta İncili’nin başında görüldüğüne göre Hıristiyanlar bu ismi “Îse’lMesîh b. Dâvûd” diye Hazret-i Îsâ’ya vermektedirler.
Buna sebep olarak da Meryem’in nişanlısı dedikleri [4172] Yûsuf ’un
Hazret-i Dâvûd neslinden olduğunu söylemektedirler. Îsâ’nın tevellüdü
Meryem’le Yûsuf ’un ictimâ‘larından evvel Rûhu’l-Kudüs’ten oldu diye
tasrih edilmiş iken Yûsuf babası imiş gibi onun vâsıtasıyla Hazret-i
Dâvûd’a nisbet edilmesi bir tenakuz teşkil eder. Lâkin Matta İncili her
nedense bu tenakuzla beraber Hazret-i Îsâ’ya Mesih b. Dâvûd demekte
ısrar etmiştir. Aynı zamanda Hazret-i Îsâ’yı tanımadıkları mâlum olan
1
2

3
4
5

6

H: “demişler”.
Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XII, 331:
 أﻣﺎ، »ﺑﻞ ﻫﻮ اﳌﺴﻴﺢ ﺑﻦ داود« ﻳﻌﻨﻮن اﻟﺪﺟﺎل: وﺛﺎﻧﻴﺎ ﺑﻘﻮﳍﻢ،« »ﻟﺴﺖ ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ:ﰒ إن اﻟﻴﻬﻮد ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻠﻌﻨﺔ ﻛﺬﺑﻮا أوﻻ ﺑﻘﻮﳍﻢ ﻟﻠﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم
 »ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ« ﻳﻌﻨﻮن اﳌﺒﺸﺮ: وﻫﻢ ﻗﺎﻟﻮا، وأﻣﺎ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻸﻧﻪ ﱂ ﻳﺒﻌﺚ ﻧﱯ إﻻ وﻗﺪ ﺣﺬر أﻣﺘﻪ اﻟﺪﺟﺎل وأﻧﺬرﻫﻢ إﻳﺎﻩ ﻛﻤﺎ ﻧﻄﻘﺖ ﺑﺬﻟﻚ اﻷﺧﺒﺎر،اﻟﻜﺬب اﻷول ﻓﻈﺎﻫﺮ
. وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳉﺪال ﰲ آﻳﺎت اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻐﲑ ﺳﻠﻄﺎن،ﺑﺒﻌﺜﺘﻪ آﺧﺮ اﻟﺰﻣﺎن
B: “zuhûru”.
H: “hurûcudur”; F: “zarûrîdir”.
Buhârî, Fiten, 25. Krş. Müslim, Mukaddime, 6, 7:
 وﺣﱴ، دﻋﻮ ﻤﺎ واﺣﺪة، ﻻ ﺗﻘﻮم اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺣﱴ ﺗﻘﺘﺘﻞ ﻓﺌﺘﺎن ﻋﻈﻴﻤﺘﺎن ﻳﻜﻮن ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻘﺘﻠﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ:ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
... ﻛﻠﻬﻢ ﻳﺰﻋﻢ أﻧﻪ رﺳﻮل اﷲ، ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﲔ،ﻳﺒﻌﺚ دﺟﺎﻟﻮن ﻛﺬاﺑﻮن
İbn Mâce, Fiten, 33. Krş. Buhârî, Fiten, 26, Tevhîd 17; Müslim, Îmân, 274; Tirmizî, Fiten, 60:
 أﻧﺎ رﺑﻜﻢ؛ وﻻ: ﰒ ﻳﺜﲏ ﻓﻴﻘﻮل، أﻧﺎ ﻧﱯ؛ وﻻ ﻧﱯ ﺑﻌﺪي: إﻧﻪ ﻳﺒﺪأ ﻓﻴﻘﻮل، ﻓﺈﱐ ﺳﺄﺻﻔﻪ ﻟﻜﻢ ﺻﻔﺔ ﱂ ﻳﺼﻔﻬﺎ إﻳﺎﻩ ﻧﱯ ﻗﺒﻠﻲ، ﻓﺎﺛﺒﺘﻮا،ﻳﺎ ﻋﺒﺎد اﷲ أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس...
... وإن رﺑﻜﻢ ﻟﻴﺲ ﺑﺄﻋﻮر، وإﻧﻪ أﻋﻮر،ﺗﺮون رﺑﻜﻢ ﺣﱴ ﲤﻮﺗﻮا
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Yahudîler de âhir zamanda çıkacak Deccal’e bu ismi vermişler, bu
cihetle aralarında bir menşe’den çıkmış olması melhuz bulunan garip
bir nokta-i nazar teşâbühü hâsıl olmuştur. Biz bundan şunu anlamış
oluyoruz ki: Mesih-i Deccal yalancı mesih demektir. Vârid olan
haberlere göre Deccal bir yalancı, nâsı aldatmakta mâhir bir sahtekârdır
ki kâfirliği, sahtekârlığı yüzünden belli olduğu hâlde birtakım hârikalar
göstererek ulûhiyet dava edecek ve en büyük fitne olması da bundan
olacaktır. Ulemâ demişlerdir ki: Allah teâlâ peygamberlik iddia eden bir
yalancıya tasdik ihtimâli bulunan bir mucize vermez; çünkü teşkik olur,
âyâtullah1 ile mücadeleye sultân verilmiş olur. Fakat ulûhiyet iddia eden
bir yalancıya ibtilâ için her türlü hârikayı verebilir. Zira kendisi hâdis
olan mahlûkun Allah olmadığına aklî burhan dâima kāim bulunduğu
için, onun yalancılığı haddizâtında zâhirdir, ondan dolayı âyâtullah ile
mücadeleye bir sultân verilmiş olmaz. Deccal’in bu suretle bir yalancı
mesih olması, onun Hıristiyanlık taklîdi altında zuhur edeceğini
anlatır. Mesîh-i sâdık olan Îsâ’nın nüzûlüyle onu katledeceğine dair
olan eserler de bunu teyid eyler. Yahudîlerin2 mesîh-i sâdık olan Îsâ’ya
ve Hâtemü’l-Enbiyâ’ya kibr ü hasetle küfrederek bütün ümitlerini
mesîh-i kâzib olan Deccal’e bağlamaları ne acîb bir bedbahtlık, ne elîm
bir mahrûmiyettir. Bu son senelerde Yahudîlere Filistin’de bir hükûmet
yapıvermek isteyen İngiltere acaba onlara [4173] gözledikleri mesîh-i
kâzib rolünü oynayıverecek midir? Lâkin Allah teâlâ buyuruyor ki: َﻣﺎ ُﻫ ْﻢ
ِﺎﻪﻠﻟِ{ ﺑِﺒﺎﻟ ِ ۪ﻐﻴﻪ
ّٰ ِ ﺎﺳﺘَﻌِ ْﺬ ﺑ
َ
ْ َ }ﻓOnun için sen hemen Allah’a sığın A öyle kibirden
ve kibirli hasetçilerden, yahut Deccal’in şerrinden Allah’a sığın }اِﻧ َّ ُﻪ ُﻫ َﻮ
{ﻴﺮ
ُ ﻴﻊ ا ْﻟﺒَ ۪ﺼ
ُ اﻟﺴ ۪ﻤ
َّ çünkü işitecek O’dur, görecek O. A Yani senin ve onların
bütün dediklerinizi işiten ve işitecek olan ve bütün yaptıklarınızı gören
ve görecek olan ancak O’dur. Bu, bir taraftan vaad, bir taraftan va‘îddir.
ِ  }ﻟ َ َﺨ ْﻠﻖ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮElbette semâvât ve Arz’ın
ِ َّ ض اَכْﺒَ ُﺮ ِﻣ ْﻦ َﺧ ْﻠ ِﻖ اﻟﻨ
ِ ﺍﻻ َْر
{ﺎس
ْ ﺍت َو
َّ ُ
1
2

B: “âyetullah”.
B -“Mesîh-i sâdık olan Îsâ’nın nüzûlüyle onu katledeceğine dair olan eserler de bunu teyid eyler. Yahudîlerin”.
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halkı o nâsın halkından daha büyüktür. A Bu âyetin1 terkîbinde birkaç
mâna vardır: Bir kere nâsın2 Allah’a ve Allah’ın âyetlerine karşı kibr ü
mücadelesi haddini bilmemek olduğunu ihtardır. Yani o kibredenlerin3
kibir ne haddinedir ki göklerin ve yerin yaratılışı onların4 yaratılışından
daha büyük, daha azametlidir. Öyle ki insan onların içinde bir zerrecik
gibi kalır, hatta insan Arz’ın üzerinde bir mikrop, Arz bütün âlemin
içinde bir zerre mesabesindedir. O hâlde insanın yere göğe karşı bile
büyüklenmek haddi değilken onları yaratan Hâlık’a karşı kibir taslamaya
kalkması ne büyük cehalettir5. İkincisi ba‘s ü iadeye işaretle bir va‘îd
olmak üzere şöyle demektir: İlk evvel semâvât ve Arz’ı yaratmak, ibdâ‘
etmek, insanları tekrar yaratmaktan daha büyük bir iştir. O gökleri ve
yeri hiç yok iken yaratan, ölen insanlara tekrar hayat verip de yaratamaz
mı? İade ibtidâdan elbette kolaydır. Zemahşerî bu mânayı tercih
etmiştir.6 Üçüncüsü Nakkāş gibi bazı müfessirînin verdiği mânaya göre
“halku’n-nâs” fâiline muzâf olmak üzere: Gökleri ve yeri yaratmak7
insanların yaptığı şeylerden elbette büyüktür.8 Bunun hâsılı semâvât
ve Arz ile insanları mukayese değil, [4174] Allah’ın sun‘uyla insanların
sun‘unu mukayesedir, bu mukayesenin sebebi de mücadele edenlerin
sanatlarına güvenerek kibirleridir.9 Yani insanlara nisbet olunan keşifler,
sanatlar, iddialarınca îcadlar, yaratışlar her ne olursa olsun hiçbir zaman
Allah’ın yaratışına benzeyemez, göklerin, yerin yaratılışı gibi olamaz.
Binâen‘aleyh mücâdillerin, deccallerin gösterecekleri hârikalar insanları
1
2
3
4
5
6

7
8
9

H +“sevkinde ve”; F +“ve”.
H ve F: “insanın”.
H ve F: “Yani insanın”.
H ve F: “insanın”.
H ve F: “kibir taslamaya kalkmak ne haddinedir”.
Zemahşerî, el-Keşşâf, IV, 174:
ِ  ﻛﻴﻒ اﺗﺼﻞ ﻗﻮﻟﻪ » َﳋ ْﻠﻖ اﻟ ﱠﺴﻤﺎو:ﻓﺈن ﻗﻠﺖ
ِ ات َو ْاﻷ َْر
 وﻫﻮ أﺻﻞ ا ﺎدﻟﺔ، إن ﳎﺎدﻟﺘﻬﻢ ﰲ آﻳﺎت اﷲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﻜﺎر اﻟﺒﻌﺚ:ض« ﲟﺎ ﻗﺒﻠﻪ؟ ﻗﻠﺖ
َُ
 ﻓﻤﻦ، وﺧﻠﻖ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس إﻟﻴﻪ ﺷﻲء ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻬﲔ، ﻓﺤﺠﻮا ﲞﻠﻖ اﻟﺴﻤﺎوات واﻷرض ﻷ ﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻘﺮﻳﻦ ﺑﺄن اﷲ ﺧﺎﻟﻘﻬﺎ وﺑﺄ ﺎ ﺧﻠﻖ ﻋﻈﻴﻢ ﻻ ﻳﻘﺎدر ﻗﺪرﻩ،وﻣﺪارﻫﺎ
. وﻫﻮ أﺑﻠﻎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ﲞﻠﻖ ﻣﺜﻠﻪ،ﻗﺪر ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﻈﻤﻬﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻊ ﻣﻬﺎﻧﺘﻪ أﻗﺪر
H ve F: “Göklerin ve yerin yaratılışı”.
İbn Atıyye, el-Muharraru’l-vecîz, IV, 565; Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, IX, 268:
ِ : ﻓﺎﳋﻠﻖ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ، إذ ﻫﻢ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﳜﻠﻘﻮن ﺷﻴﺌﺎ، اﳌﻌﲎ ﳑﺎ ﳜﻠﻖ اﻟﻨﺎس:وﻗﺎل اﻟﻨﻘﺎش
ِ »ﻣ ْﻦ َﺧ ْﻠ ِﻖ اﻟﻨ
.ﱠﺎس« ﻣﻀﺎف إﱃ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺄوﻳﻞ
H ve F -“Bunun hâsılı semâvât ve Arz ile insanları mukayese değil, Allah’ın sun‘uyla insanların sun‘unu
mukayesedir, bu mukayesenin sebebi de mücadele edenlerin sanatlarına güvenerek kibirleridir”.
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ِ َّ }و ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اَכْﺜَ َﺮ اﻟﻨ
aldatmamak lâzım gelir. {ﻮن
َ ﺎس َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ
َ Velâkin nâsın ekserîsi
bilmezler A de aldanırlar, kendilerini veya eserlerini göklerden ve yerden
büyükmüş gibi farz eder1 mağrur olurlar. Yahut insanların yaptığını
Allah’ın yaptığından büyük zannederler, kibirlenirler.2 Meselâ Allah bir
kulak yaratmıştır, insan onunla uzak3 yakın mesafeden ses işitir. Sonra
insanlar bir de radyo keşfetmişlerdir, fakat ilmi olmayan nâsın çoğu4
radyoyu insanın halkı ve kulaktan daha mühim bir sanat zanneder,
düşünmez ki kulak olmayınca radyo hiçtir ve bilmez ki hakikatte radyo
da Allah’ın yaratmasıdır. Muhyiddîn-i Arabî Fütûhât-ı Mekkiyye’sinde
ِ  ﻟ َ َﺨ ْﻠﻖ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮâyetinde büyüklüğü
ِ َّ ض اَכْﺒَ ُﺮ ِﻣ ْﻦ َﺧ ْﻠ ِﻖ اﻟﻨ
ِ ﺍﻻ َْر
der ki: “İşbu ﺎس
ْ ﺍت َو
َّ ُ
cirm ve kemmiyet büyüklüğü sanma, çünkü o basar ve basireti olan herkes
için mâlumdur. O büyüklük Allah teâlâ’nın onlarda icrâ eylediği bir
ِ
mânadan dolayıdır ki o insanda yoktur. َ اﻻ ََﻣﺎﻧَﺔ
ْ ﺿﻨَﺎ
ْ [ اﻧَّﺎ َﻋ َﺮel-Ahzâb 33/72]
âyeti5 ondandır, onların ibâsını cehllerinden sanma, belki emâneti hâmil
olmak cehldendir, onun için Allah teâlâ ﻮﻻ
ً ﻮﻣﺎ َﺟ ُﻬ
ً ُ [ ﻇَﻠel-Ahzâb 33/72] diye
insanı tavsif buyurmuştur. Demek ki semâvât ve Arz ve cibâl emânetin
kadrini ve onu hâmil olanın muhatarada olduğunu, çünkü onu ehline
edâya muvaffak olacağına yakīni bulunmadığını bilmişler ve Allah’ın
arz ile murâdı aklı mîzâna çekmek olduğunu anlamışlardı. Demek ki
Arz’ın, cibâlin, semânın aklı insanın aklından çok idi. Onlar kendilerini
Allah’ın üzerlerine vâcib kılmadığı şeye sokmadılar, çünkü o bir arz idi,
bir emir değil idi ki Allah’ın îcâbına tâzim lüzûmuyla tav‘an ve kerhen
icâbet [4175] ta‘ayyün etsin. Hâlbuki ﻋﺎ اَ ْو ﻛَ ْﺮﻫﺎ
ً [ ا ْﺋ ِﺘﻴَﺎ ﻃ َْﻮFussilet 41/13]
yani size bırakılacak şeyleri ister istemez kabûle âmâde olun dediği vakit
ِ
ﻴﻦ
َ  اَﺗ َ ْﻴﻨَﺎ ﻃَٓﺎﺋ ۪ﻌdediler. Hakk’ın kendilerinde yapmak istediği her şeyi kabûle
âmâde olduklarını söylediler.”6
1
2
3
4
5
6

H ve F -“kendilerini veya eserlerini göklerden ve yerden büyükmüş gibi farz eder”.
H ve F -“Yahut insanların yaptığını Allah’ın yaptığından büyük zannederler, kibirlenirler”.
H +“veya”.
B: “birçoğu”.
B -“âyeti”.
İbn Arabî, el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye, III, 2:
ِ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ » َﳋ ْﻠﻖ اﻟ ﱠﺴﻤﺎو
ِ ﱠﺎس و
ِ
ِ ﻟﻜ ﱠﻦ أَ ْﻛﺜـََﺮ اﻟﻨ
ِ ات َو ْاﻷ َْر
ﱠﺎس ﻻ ﻳـَْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن« أﺗﺮى ﻫﺬا اﻟﻜﱪ ﰲ اﳉﺮم و ﻋﻈﻢ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻫﻴﻬﺎت ﻻ واﷲ ﻓﺈن
َُ
َ ِ ض أَ ْﻛﺒـَُﺮ ﻣﻦ َﺧ ْﻠﻖ اﻟﻨ
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Şeyhin bu sözü insanı nüsha-i kübrâ ve nüshâ-i câmi‘a addeden
sözlerine münâfî görünür. Zira semâvât ve Arz’ın cismânî haysiyetten
mâlum olan büyüklüğünden başka aklî haysiyetinden de büyüklükleri
tesbit edilince insan için hiç büyüklük haysiyeti kalmamış demektir, bunu
ِ ﻜ ْﻢ َﻣﺎ ﻓِﻲ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
ِ اﻻ َْر
ﻴﻌﺎ ِﻣ ْﻨ ُﻪ
ْ ﺍت َو َﻣﺎ ﻓِﻲ
ُ َ [ َو َﺳ َّﺨ َﺮ ﻟel-Câsiye 45/13]1 âyeti ile
ً ض َﺟ ۪ﻤ
َّ
tevfik etmek lâzım gelir ki birinde maddiyet birinde mâneviyet haysiyeti
zâhir görünür. Ma‘amâfîh şeyhin bu ifadesi bize garîzî nokta-i nazardan da
bir mukayese ihtar etmiştir. Garîzî, yani fizyolojik haysiyetiyle bakıldığı
zaman da semâvât ve Arz emr-i Hakk’a muhalif hiçbir şey yapmaz,
vazifede ne hata ne isyan yapmaz, teklif ile ihtiyârî vazîfe-i emâneti
kabul etmemiş, lâkin îcab ile verilen emânâtı hakkıyla saklar. Hâlbuki
insan hem hata eder hem isyan yapar, emânâtına zulüm de eder, yanılır
da; bunun için semâvât ve Arz, Hakk’ın emrine itaat haysiyetiyle de
insandan büyüktür, demek ki kibirlenenler cehaletinden kibirlenirler.2
{ﻴﺮ
ْ }و َﻣﺎ ﻳ َ ْﺴﺘَﻮِي
َ Kör de gören ile müsâvî olmaz A yani mebde’
ُ اﻻ َْﻋ ٰﻤﻰ َوﺍ ْﻟﺒَ ۪ﺼ
ve me‘âdında hakkı tanımaz olan kör kalbli ile, hakka ârif olan basiret
sâhibi ilim ehli müsâvî olmaz. İlmi olup da mûcebiyle amel etmeyenler,
görüp de görmezceden gelenler de görmez hükmündedir. Onun için
ِ ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ َو َﻋ ِﻤﻠُﻮﺍ اﻟﺼﺎﻟ ِ َﺤ
temsilden tahkīke geçilerek buyuruluyor ki: ﺎت
َ }وﺍﻟ َّ ۪ﺬ
َ
َّ
۪
َ
{ﻲء
ﺴ
ﻤ
ﻟ
ا
ﻻ
و
İman
edip
sâlih
ameller
işleyenlerle
ne
de
kötülük
yapan
A
ُ ٓ ُ ْ َ
bunlar da müsâvî olmaz. O hâlde insan ahsen-i takvîm de olur, cismânî
ِ َوﺳ َّﺨ َﺮ ﻟَﻜُ ْﻢ َﻣﺎ ﻓِﻲ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
ِ اﻻ َْر
olan küçüklüğe mukabil ﻴﻌﺎ ِﻣ ْﻨ ُﻪ
ْ ﺍت َو َﻣﺎ ﻓِﻲ
ً ض َﺟ ۪ﻤ
َّ
َ
۪
[el-Câsiye 45/13] mantûkunca nüsha-i câmi‘a olur {3ون
َّﺮ
כ
ﺬ
ﺘ
ـ
ﺗ
ﺎ
ﻣ
ﻴﻼ
ﻠ
َ َ َ َ ً َ}ﻗ
َ ُ

1
2

3

ذﻟﻚ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﳊﺲ وإﳕﺎ ذﻟﻚ ﳌﻌﲎ أوﺟﺪﻩ ﻓﻴﻬﻢ ﱂ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻳﻌﻄﻴﻪ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﳌﺮاﺗﺐ وﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻷﺷﻴﺎء ﻋﻨﺪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻨﻨﺰل ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﺰﻟﺘﻪ اﻟﱵ أﻧﺰﻟﻪ اﷲ
ِ ﺿﻨَﺎ ْاﻷَﻣﺎﻧَﺔَ ﻋﻠَﻰ اﻟ ﱠﺴﻤﺎو
ِ ِاﳉ
ِْ ﲔ أَ ْن َْﳛ ِﻤ ْﻠﻨَﻬﺎ َوأَ ْﺷ َﻔ ْﻘ َﻦ ِﻣْﻨﻬﺎ َو َﲪَﻠَ َﻬﺎ
ِ ات َو ْاﻷ َْر
اﻹﻧْﺴﺎ ُن إِﻧﱠﻪُ ﻛﺎ َن
ْ ض َو
ْ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﳐﻠﻮق وأﲰﺎء إﳍﻴﺔ وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ »إِﻧﱠﺎ َﻋَﺮ
َ
َ َْﺒﺎل ﻓَﺄَﺑـ
ﻇَﻠُﻮﻣﺎً َﺟ ُﻬ ًﻮﻻ« أﺗﺮى ذﻟﻚ ﳉﻬﻠﻬﻢ ﻻ واﷲ ﺑﻞ اﳊﻤﻞ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻛﺎن ﺮد اﳉﻬﻞ ﻣﻦ اﳊﺎﻣﻞ وﻫﻞ ﻧﻌﺖ اﷲ ﺑﺎﳉﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻴﻪ وﺑﺎﻟﻈﻠﻢ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻓﻴﻬﺎ وﻟﻐﲑﻩ إﻻ
اﳊﺎﻣﻞ ﳍﺎ وﻫﻮ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻌﻠﻤﺖ اﻷرض وﻣﻦ ذﻛﺮ ﻗﺪر اﻷﻣﺎﻧﺔ وأن ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﲔ ﻣﻦ اﷲ أن ﻳﻮﻓﻘﻪ ﻷداﺋﻬﺎ إﱃ أﻫﻠﻬﺎ وﻋﻠﻤﺖ ﻣﺮاد اﷲ
ﺑﺎﻟﻌﺮض أﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻴﺰان اﻟﻌﻘﻞ ﻓﻜﺎن ﻋﻘﻞ اﻷرض واﳉﺒﺎل واﻟﺴﻤﺎء أوﻓﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﺪﺧﻠﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﱂ ﻳﻮﺟﺐ اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎن ﻋﺮﺿﺎ ﻻ
أﻣﺮا ﻓﺘﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻃﻮﻋﺎ أو ﻛﺮﻫﺎ أي ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻘﺔ ﳌﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻣﺎ أوﺟﺐ اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﺄﺗﻮا ﻃﺎﺋﻌﲔ ﺣﲔ ﻗﺎل ﳍﻤﺎ »اﺋْﺘِﻴﺎ ﻃَْﻮﻋﺎً أ َْو َﻛ ْﺮﻫﺎ« أي ًﻴﺌﺎ ﻟﻘﺒﻮل
.ﻣﺎ ﻳﻠﻘﻰ ﻓﻴﻜﻤﺎ ﻓﻠﻤﺎ أﺗﻴﺎ ﻃﺎﺋﻌﲔ و ﻴﺌﺎ ﻟﻘﺒﻮل ﻣﺎ ﺷﺎء اﳊﻖ أن ﳚﻌﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﺴﺘﺴﻠﻤﲔ ﺧﺎﺋﻔﲔ
“Hem göklerde ne var yerde ne varsa hepsini kendinden olarak sizin için musahhar kıldı…”
H ve F -“Muhyiddîn-i Arabî Fütûhât-ı Mekkiyye’sinde der ki: (…) Hâlbuki insan hem hata eder hem
isyan yapar, emânâtına zulüm de eder, yanılır da; bunun için semâvât ve Arz, Hakk’ın emrine itaat
haysiyetiyle de insandan büyüktür, demek ki kibirlenenler cehaletinden kibirlenirler”.
H, F, M ve B: “”ﺗﺬﻛﺮون.
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siz pek az düşünüyorsunuz A [4176] ey insanlar yahut ey mücâdiller.
2
3
4
ِ
{1ٌﺎﻋﺔ َ َﻻٰﺗِﻴَﺔ
َ اﻟﺴ
َّ  }ا َّنHer hâlde o Sâ‘at -o cezâ saati olan kıyamet- muhakkak
َ onda şüphe yok A şüpheye mahal yok }و ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اَכْﺜَ َﺮ
gelecek {ﺐ ۪ﻓﻴﻬَﺎ
َ
َ ْ }ﻻ َر
ِ
۪
ِ
َ
{ﻮن
ﻨ
ﻣ
ﺆ
ﻳ
ﻻ
ﺎس
ﻨ
اﻟ
velâkin
nâsın
ekserîsi
iman
etmezler.
ﻲ
ﻮﻧ
ﻋ
اد
ﻢ
ﻜ
ﺑ
ر
ل
ﺎ
ﻗ
}و
َّ
ٓ ُ ْ ُ ُ ُّ َ َ َ َ
َ ُ ُْ
۪ اد ُﻋ
ِ
ِ
ا
Hâlbuki
Rabbiniz
buyurdu
ki:
ﻢ
ﻜ
ﻟ
ﺐ
ﺠ
ﺘ
ﺳ
ا
ﻲ
{ﻜ ْﻢ
ﻟ
ﺐ
ﺠ
ﺘ
ﺳ
ُ َ ْ َ َْ
ْ ُ َ ْ َ ْ َ ٓ ﻮﻧ
ْ “Yalvarın
Bana ki size karşılık vereyim.” A Hem dua hem ibadet zikredilmiş
olduğu için ya dua ibadet ile yahut da ibadet dua ile tefsir edilmek iktizâ
eylediği5 için müfessirler iki vecih beyan etmişlerdir. Birincisi, Kur’ân’ın
birçok yerlerinde olduğu üzere dua ibadet mânasına olarak “Bana
ibadet ve kulluk edin ki size sevap ve mükâfat vereyim” demek olur. İbn
Abbas, Dahhâk ve Mücâhid’den mervî olan6 bu tefsîre göre taleb-i fiilî
de şart edilmiş demektir. Bu surette şu ta‘lîl bu mânaya mutâbık olur:
ِ
{ون َﻋ ْﻦ ِﻋﺒَﺎدَﺗ۪ﻲ
َ ﻳﻦ ﻳ َ ْﺴﺘَ ْﻜ ِﺒ ُﺮ
َ  }ا َّن اﻟ َّ۪ﺬZira Benim ibadetimden istikbar edenler A
ِ َ ﻮن َﺟﻬَﻨ َّ َﻢ د
yani kibirlerinden Bana ibadet etmek istemeyenler {اﺧ ۪ﺮ َﻦ
َ ُ }ﺳﻴَ ْﺪ ُﺧﻠ
َ
7
muhakkak yarın hor ve hakir olarak cehenneme gireceklerdir. A İkincisi
۪ ْ demek, “isteyin Benden vereyim size” demektir ki
ِ
ﺐ ﻟَﻜُ ْﻢ
ْ اد ُﻋﻮﻧ ٓﻲ اَ ْﺳﺘَﺠ
Süddî’den mervî olan8 ve ilk nazarda anlaşılan da budur. Fakat buna göre
de ibadet dua ile tefsir edilmek lâzım gelecektir. Bunu böyle iki vecihli
olarak ifadenin nüktesi, ibadetin dua, duanın9 da ibadet ile telâzümünü
ifade içindir, bir taraftan dua ibadetin iliği mesabesinde olduğu gibi
ibadet de duanın kabûlü10 şerâitindendir. Bu dua emri çok ehemmiyetli
ve şâyân-ı dikkattir. Burada evvelâ insanın irâde-i cüz’iyesinin bir
tahkīki ile cebrin reddi vardır. Gerek ibadet mânasına olsun gerek sade
1
2
3
4
5
6

F, M ve B: “”اﺗﻴﺔ.
H ve F: “Çünkü”.
F +“o”.
H ve F: “her hâlde”.
H: “ettiği”.
Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XII, 333. Krş. Vâhidî, el-Vecîz, s. 948; Zemahşerî, el-Keşşâf, IV, 175:
ِ ﻗﺎل رﺑﱡ ُﻜﻢ ادﻋ ِﻮﱐ أ
.ﺐ ﻟَ ُﻜ ْﻢ« أي اﻋﺒﺪوﱐ أﺛﺒﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ روي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس واﻟﻀﺤﺎك وﳎﺎﻫﺪ وﲨﺎﻋﺔ
ْ ُ ْ ُ َ َ »و
ْ َﺳﺘَﺠ
َ
7 M: “hâr”.
8 Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, IX, 268; Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XII, 333:
. اﺳﺄﻟﻮﱐ أﻋﻄﻜﻢ:ﻗﺎل اﻟﺴﺪي
9 F: “dua”.
10 H ve F: “kabul”.
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dua, ikisinde de istemek emredilmiş ve Allah’ın isticâbesi [4177] için
kulun istemesi şart kılınmıştır. Hem öyle şart kılınmıştır ki şartın
intifâsından meşrûtun intifâsı lâzım geleceği cihetle terkine1 ﻮن
َ ُ َﺳﻴَ ْﺪ ُﺧﻠ
 َﺟﻬَﻨ َّ َﻢdiye va‘îd terettüb ettirilmiştir. Şu hâlde emir vücûb içindir, her
ِ
duanın kabul edilip edilmemesi husûsuna gelince ﻒ َﻣﺎ
َ ﺎه ﺗ َ ْﺪ ُﻋ
ُ ﻮن ﻓَﻴَ ْﻜ ِﺸ
ُ َّ ﺑ َ ْﻞ اﻳ
ِ ِ ِ َ [ ﺗ َ ْﺪﻋel-En âm 6/41] âyetinden anlaşıldığına göre meşiyyet
ُ
َﻮن اﻟ َْﻴﻪ ا ْن َﺷٓﺎء
ile mukayyeddir. Yani buradan anlaşılan kaziyye-i şartiye külliye
ِ
ِ ِ
ِ
değil mühmeledir. ـﺢ ﻳ َ ْﺮﻓَ ُﻌ ُﻪ
ُ اﻟﺼﺎﻟ
َّ ﺐ َوﺍ ْﻟﻌَ َﻤ ُﻞ
ُ [ اﻟ َْﻴﻪ ﻳ َ ْﺼﻌَ ُﺪ ا ْﻟﻜَﻠ ُﻢ اﻟﻄ ّ َِّﻴFâtır 35/10]
Müeddâsınca bazı şerâit-i kabul ile de meşruttur. Onun için burada
ibadet ile müterâfık olarak zikredilmiştir. Keşşâf da Ka‘b’dan şöyle
nakleder: Allah teâlâ bu ümmete üç haslet vermiştir ki onları nebiyy-i
mürsel olanlardan başkasına vermemişti, her peygambere “sen benim
ِ َّ ﻟِﺘَﻜُﻮﻧُﻮﺍ ُﺷﻬَ َﺪٓاءَ َﻋﻠَﻰ اﻟﻨ
halk üzerine şâhidimsin” demişti, bu ümmete de ﺎس
[el-Bakara 2/143] buyurdu. ﺎن َﻋﻠَﻰ اﻟﻨ َّ ِﺒ ِﻲ ِﻣ ْﻦ َﺣ َﺮ ٍج
َ َ[ َﻣﺎ ﻛel-Ahzâb 33/38]
ّ
mantûkunca “sana harac yok” demişti, bu ümmete de ُاﻪﻠﻟ
ّٰ َﻣﺎ ﻳُ ۪ﺮ ُﺪ
ِ
ِ
[ ﻟِﻴَ ْﺠﻌَ َﻞ َﻋﻠ َ ْﻴﻜُ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َﺣ َﺮ ٍجel-Mâide 5/6] buyurdu. ﺐ ﻟَﻚ
ْ  ْادﻋُﻨﻲ اَ ْﺳﺘَﺠdemişti, bu
۪ ْ buyurdu.2 ﻮﻧ ٓﻲ اَﺳﺘَ ِﺠﺐ ﻟَﻜُ ْﻢ
۪ اد ُﻋ
ِ
ümmete de ﻜ ْﻢ
ُ َﺐ ﻟ
ْ Şöyle demek
ْ اد ُﻋﻮﻧ ٓﻲ اَ ْﺳﺘَﺠ
ْ
ْ
de olur: Çağırın Bana ki size cevap vereyim. Bu şöyle demek olur:
Benden Beni talep edin, size icâbet ederim, Beni bulursunuz, Beni
ِ
bulan da her şeyi bulmuş olur. Çünkü ـﻤٓﺎ اَ ْﻣ ُﺮ ُه ٓ اِذَٓا اَ َرﺍد َ َﺷ ْﻴ ًٔـﺎ اَ ْن ﻳ َ ُﻘﻮ َل ﻟ َُﻪ ُﻛ ْﻦ
َ َّ اﻧ
ﻮن
ُ ُ’ﻓَﻴَﻜdür [Yâsîn 36/82]. Denilmiştir ki işte hiç reddolunmayan dua
budur.3 Nitekim bazı haberlerde  َﻣ ْﻦ ﻃَﻠَﺒَﻨِﻲ َو َﺟ َﺪﻧِﻲvârid olmuştur4, Bana
ibadetten, yani Bana dua ile Beni5 talebden istikbar edenler, Benden
uzak kalarak mahrûmiyet cehenneminde zelîl ve hakīr olacaklardır.
1
2

3
4

5

B -“terkine”.
Zemahşerî, el-Keşşâf, IV, 175. Krş. Tefsîru Yahyâ b. Sellâm, I, 391:
 وﻗﺎل ﳍﺬﻩ اﻷﻣﺔ »ﻟِﺘَ ُﻜﻮﻧُﻮا،«ﻧﱮ »أﻧﺖ ﺷﺎﻫﺪي ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻘﻲ
ّ  ﻛﺎن ﻳﻘﻮل ﻟﻜﻞ: أﻋﻄﻰ اﷲ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺔ ﺛﻼث ﺧﻼل ﱂ ﻳﻌﻄﻬﻦ إﻻ ﻧﺒﻴﺎ ﻣﺮﺳﻼ:وﻋﻦ ﻛﻌﺐ
ِ
ِ ُﺷ َﻬﺪاءَ َﻋﻠَﻰ اﻟﻨ
»ادﻋُ ِﻮﱐ
ُ  وﻗﺎل ﻟﻨﺎ »ﻣﺎ ﻳُِﺮ،« »ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻦ ﺣﺮج:ﱠﺎس« وﻛﺎن ﻳﻘﻮل
ْ  وﻗﺎل ﻟﻨﺎ،« »ادﻋﲏ أﺳﺘﺠﺐ ﻟﻚ:ﻳﺪ اﻟﻠﱠﻪُ ﻟﻴَ ْﺠ َﻌ َﻞ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َﺣَﺮٍج« وﻛﺎن ﻳﻘﻮل
ِ أ
.«ﺐ ﻟَ ُﻜ ْﻢ
ْ
ْ َﺳﺘَﺠ
B -“Denilmiştir ki işte hiç reddolunmayan dua budur.”.
Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XII, 345. Krş. Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn, IV, 324; Nîsâbûrî, Garâibu’l-Kur’ân, III,
101, 243, 500:
.« ﻓﻔﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺧﺒﺎر »ﻣﻦ ﻃﻠﺒﲏ وﺟﺪﱐ،ﻗﻴﻞ أي »اﻃﻠﺒﻮﱐ ﻣﲏ أﺟﺒﻜﻢ ﻓﺘﺠﺪوﱐ وﻣﻦ وﺟﺪﱐ وﺟﺪ ﻛﻞ ﺷﻲء« ﻓﺎﻟﺪﻋﺎء اﻟﺬي ﻻ ﻳﺮد ﻫﻮ ﻫﺬا اﻟﺪﻋﺎء
B -“Beni”.
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ِ
ِ َّ اﻪﻠﻟ َ ﻟ َ ُﺬو ﻓَ ْﻀﻞٍ َﻋﻠَﻰ اﻟﻨ
ﺎس
ُ ﻜ ُﻢ اﻟ َّْﻴ َﻞ ﻟِﺘَ ْﺴ
ُ َ اَ ّٰﻪﻠﻟُ اﻟ َّ۪ﺬي َﺟﻌَ َﻞ ﻟ
ّٰ ﺮﺍۜ اِ َّن
ً ﺎر ُﻣ ْﺒ ِﺼ
َ َﻜ ُﻨﻮﺍ ۪ﻓﻴﻪ َوﺍﻟﻨَّﻬ
ِ َّ َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اَכْﺜَ َﺮ اﻟﻨ
ۘ اﻪﻠﻟُ َرﺑُّﻜُ ْﻢ َﺧﺎﻟ ِ ُﻖ ﻛُ ّ ِﻞ َﺷ ْﻲ ٍء ۢ َ ٓﻻ اِﻟٰﻪَ اِ َّﻻ ُﻫ َﻮ
ّٰ ﴾ ٰذﻟِﻜُ ُﻢ٦١﴿ ون
َ ﺎس َﻻ ﻳ َ ْﺸﻜُ ُﺮ
ِ َ ﻳﻦ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﺑِﺎٰﻳ
﴾ اَ ّٰﻪﻠﻟُ اﻟ َّ۪ﺬي َﺟﻌَ َﻞ٦٣﴿ ون
ُ َﻓَﺎ َ ّٰﻧﻰ ﺗُ ْﺆﻓ
َ ِ ﴾ ﻛَ ٰﺬﻟ٦٢﴿ ﻮن
ّٰ ﺎت
ُ َﻚ ﻳُ ْﺆﻓ
َ اﻪﻠﻟِ ﻳ َ ْﺠ َﺤ ُﺪ
َ ﻜ
َ ﻚ اﻟ َّ ۪ﺬ
ِ
ِ
ﺎت ٰذﻟِﻜُ ُﻢ
ْ ﻟَﻜُ ُﻢ
ً ض ﻗَ َﺮ
َ اﻻ َْر
ۜ َﺻﻮَّ َرﻛُ ْﻢ ﻓَﺎ َْﺣ َﺴ َﻦ ُﺻ َﻮ َرﻛُ ْﻢ َو َر َزﻗَﻜُ ْﻢ ﻣ َﻦ اﻟﻄ ّ َِّﻴﺒ
َّ ﺍرﺍ َو
َ ﺍﻟﺴ َﻤٓﺎءَ ﺑِﻨَ ٓﺎءً َو
ِ ِ
ﻴﻦ ﻟ َُﻪ
ُ ُّاﻪﻠﻟُ َرﺑ
ّٰ
ّٰ ﺎر َك
ْ َ﴾ ُﻫ َﻮ ا ْﻟ َﺤ ُّﻲ َ ٓﻻ اﻟٰﻪَ ا َّﻻ ُﻫ َﻮ ﻓ٦٤﴿ ﻴﻦ
َ ﻮه ُﻣ ْﺨﻠِ ۪ﺼ
َ ب ا ْﻟﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ
َ َﻜ ْﻢ ۚ ﻓَـﺘَﺒ
ُ ﺎد ُﻋ
ُّ اﻪﻠﻟُ َر
ِاﻪﻠﻟ
ِ
ِ ﻳﻦ ۜ اَ ْﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ّٰﻪﻠﻟِ َر
ّٰ ﻮن ِﻣ ْﻦ دُو ِن
َ ﻳﻦ ﺗ َ ْﺪ ُﻋ
ُ ﴾ ﻗُ ْﻞ ا ۪ﻧّﻲ ﻧُﻬ٦٥﴿ ﻴﻦ
َ ۪ﻴﺖ اَ ْن اَ ْﻋ ُﺒ َﺪ اﻟ َّ ۪ﺬ
َ ب ا ْﻟﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ
َ اﻟﺪ
ّ۪
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ ت اَ ْن ُاﺳﻠِ َﻢ ﻟ ِ َﺮ
ﻜ ْﻢ
ُ ﴾ ُﻫ َﻮ اﻟ َّ۪ﺬي َﺧﻠ َ َﻘ٦٦﴿ ﻴﻦ
ُ ﺎت ﻣ ْﻦ َرﺑّ۪ﻲ َوﺍُﻣ ْﺮ
ُ َﻟ َﻤَّﺎ َﺟٓﺎءَﻧ َﻲ ا ْﻟﺒَ ّ ِﻴﻨ
َ ب ا ْﻟﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ
ْ
ّ
ٍ ِﻣ ْﻦ ﺗُ َﺮ
ﺍب ﺛُﻢَّ ِﻣ ْﻦ ﻧُ ْﻄﻔَﺔٍ ﺛُﻢَّ ِﻣ ْﻦ َﻋﻠَﻘَﺔٍ ﺛُﻢَّ ﻳُ ْﺨﺮِ ُﺟﻜُ ْﻢ ﻃِ ْﻔ ًﻼ ﺛُﻢَّ ﻟِﺘَ ْﺒﻠ ُ ُﻐٓﻮﺍ اَ ُﺷﺪَّﻛُ ْﻢ ﺛُﻢَّ ﻟِﺘَﻜُﻮﻧُﻮﺍ
﴾ ُﻫ َﻮ اﻟ َّ۪ﺬي٦٧﴿ ﻮن
ُ َّ ﻜ ْﻢ َﻣ ْﻦ ﻳُﺘَ َﻮ ّٰﻓﻰ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ َوﻟِﺘَ ْﺒﻠُ ُﻐٓﻮﺍ اَ َﺟ ًﻼ ُﻣ َﺴ ًّﻤﻰ َوﻟ َﻌَﻠ
ُ ﻮﺧﺎۚ َو ِﻣ ْﻨ
َ ُﻜ ْﻢ ﺗ َ ْﻌ ِﻘﻠ
ً ُﺷ ُﻴ
﴾٦٨﴿ ۟ ﻮن
ۚ ُ ﻳُﻲـﺤْ۪ َو ُ ۪ﻤ
ُ ﺮﺍ ﻓَﺎِﻧ َّ َﻤﺎ ﻳ َ ُﻘ
ُ ُﻮل ﻟ َُﻪ ﻛُ ْﻦ ﻓَﻴَﻜ
ً ﻴﺖ ﻓَﺎِذَا ﻗَ ٰﻀٓﻰ اَ ْﻣ

[4179] Meâl-i Şerîfi
Allah O ki sizin için geceyi yaptı, içinde dinlenesiniz diye, gündüzü
de göz açıcı. Hakikat Allah insanlara karşı bir fazl sâhibi, velâkin
insanların ekserîsi şükretmezler (61). İşte O Allah’tır Rabbiniz her şeyi
yaratan, başka tanrı yok ancak O, o hâlde nasıl çevrilirsiniz? (62) İşte
Allah’ın âyetlerine cehudluk edenler öyle çevriliyorlar (63). Allah O ki
sizin için Arz’ı bir makar yaptı, semâyı bir binâ ve size suret verdi,
sonra da suretlerinizi güzellendirdi, hoş nimetlerden sizi merzuk
da buyurdu. İşte O Allah’tır Rabbiniz, ne yücedir O Allah, Rabbü’lâlemîn (64). Hayy1 ancak O, O’ndan başka tapılacak yok. Onun için
dini hâlis kılarak O’na, hep O’na yalvarın, hamd Allah’ın, O Rabbü’lâlemîn’in (65). De ki: “Bana Rabbimden beyyineler geldiği vakit ben
o sizin Allah’tan başka yalvardıklarınıza ibadet etmekten katʿiyyen
nehyedildim de emrolundum ki müslim olayım O Rabbü’l-âlemîn’e
1

F: “Hem”.
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(66). O O’dur ki sizi bir topraktan yarattı, sonra bir nutfeden, sonra bir
alekadan, sonra sizi bir bebek olarak çıkarıyor, sonra kuvvetiniz çağına
eresiniz diye büyütüyor, sonra da ihtiyar olasınız diye. İçinizden kimi
de daha evvel vefat ettirilir, hem de müsemmâ bir ecele eresiniz diye,
bir de gerek ki akıl edesiniz (67). O O’dur ki hem diriltir hem öldürür,
hâsılı O bir emri istediği vakit ona sade “ol!” der, oluverir (68).

ِ
ۛ َ اﻪﻠﻟِ اَ ّٰﻧﻰ ﻳﺼﺮ ُﻓ
ِ
ِ ﻳﻦ ﻳ َﺠ
۪ َ ُ ﺎدﻟ
ِ َﻳﻦ ﻛَﺬَّﺑُﻮﺍ ﺑِﺎ ْﻟ ِﻜﺘ
ﺎب َوﺑ ِ َﻤٓﺎ
َ ﴾ اَﻟ َّ ۪ﺬ٦٩﴿ ۚ ﻮن
َ ْ ُ
ُ َ اَﻟ َْﻢ ﺗ َ َﺮ اﻟ َﻰ اﻟ َّ۪ﺬ
ۜ ّٰ ﻮن ﻓ ٓﻲ ٰاﻳَﺎت

ِ
ْ ﴾ اِ ِذ٧٠﴿ ۙ ﻮن
ۙ ﻮن
َ ﺍﻟﺴ َﻼ ِﺳ ُﻞ ۜ ﻳُ ْﺴ َﺤ ُﺒ
َ ف ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ
َ اَ ْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ ﺑ ِ ۪ﻪ ُر ُﺳﻠَﻨَﺎ ۠ۛ ﻓَ َﺴ ْﻮ
َّ اﻻ َ ْﻏ َﻼ ُل ۪ﻓ ٓﻲ اَ ْﻋﻨَﺎﻗﻬِ ْﻢ َو
﴾٧٣﴿ ۙ ﻮن
َ ُ﴾ ﺛُﻢَّ ۪ﻗﻴ َﻞ ﻟ َُﻬ ْﻢ اَ ْﻳ َﻦ َﻣﺎ ﻛُ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ﺗُ ْﺸﺮِﻛ٧٢﴿ ۚ ون
َ ﴾ ﻓِﻲ ا ْﻟ َﺤ ۪ﻤﻴ ِﻢ ﺛُﻢَّ ﻓِﻲ اﻟﻨَّﺎرِ ﻳُ ْﺴ َﺠ ُﺮ٧١﴿
ِ ّٰ ِﻣﻦ دو ِن
اﻪﻠﻟُ ا ْﻟﻜَﺎﻓِ ۪ﺮ َﻦ
َ ِ ﺿﻠ ُّﻮﺍ َﻋﻨَّﺎ ﺑ َ ْﻞ ﻟ َْﻢ ﻧَﻜُ ْﻦ ﻧ َ ْﺪ ُﻋﻮﺍ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ َﺷ ْﻴ ًٔـﺎۜ ﻛَ ٰﺬﻟ
ّٰ ﻚ ﻳُ ِﻀ ُّﻞ
َ اﻪﻠﻟ ۜ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ
ُ ْ
ِ اﻻ َْر
﴾ اُ ْد ُﺧﻠُٓﻮﺍ٧٥﴿ ۚ ﻮن
ْ ﻮن ﻓِﻲ
َ ض ﺑِﻐَ ْﻴﺮِ ا ْﻟ َﺤ ِّﻖ َوﺑ ِ َﻤﺎ ﻛُ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ﺗ َ ْﻤ َﺮ ُﺣ
َ ﴾ ٰذﻟِﻜُ ْﻢ ﺑ ِ َﻤﺎ ﻛُ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ﺗ َ ْﻔ َﺮ ُﺣ٧٤﴿
۪ َ اَ ْﺑﻮَﺍب َﺟﻬَﻨَّﻢَ َﺧﺎﻟ ِ ۪ﺪ
ِ
ِ
اﻪﻠﻟِ َﺣ ٌّﻖ ۚ ﻓَﺎِﻣَّﺎ
ّٰ ﺎﺻ ِﺒ ْﺮ اِ َّن َو ْﻋ َﺪ
َ
ْ َ﴾ ﻓ٧٦﴿ ﻳﻦ ﻓﻴﻬَﺎ ۚ ﻓَﺒ ْﺌ َﺲ َﻣ ْﺜﻮَى ا ْﻟ ُﻤﺘَﻜَ ّﺒ ۪ﺮ َﻦ
﴾ َوﻟ َ َﻘ ْﺪ اَ ْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ ُر ُﺳ ًﻼ ِﻣ ْﻦ٧٧﴿ ﻮن
َ َّ ﺾ اﻟ َّ۪ﺬي ﻧَﻌِ ُﺪ ُﻫ ْﻢ اَ ْو ﻧَﺘَﻮَﻓَّﻴَﻨ
َ َّ ﻧُﺮِ َﻨ
َ ﻚ ﻓَﺎِﻟ َْﻴﻨَﺎ ﻳُ ْﺮ َﺟ ُﻌ
َ ﻚ ﺑ َ ْﻌ
ِ َ ﻚ ِﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗَﺼﺼﻨَﺎ ﻋﻠَﻴ
ِ
ٍﺎن ﻟِﺮَﺳﻮ ٍل اَ ْن ﻳ َ ْﺄﺗ ِ َﻲ ﺑِﺎٰﻳَﺔ
َ ﺺ َﻋﻠ َ ْﻴ
ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ﻗَ ْﺒﻠ
ْ ﻚ َوﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َﻣ ْﻦ ﻟ َْﻢ ﻧ َ ْﻘ ُﺼ
ُ َ َﻚۜ َو َﻣﺎ ﻛ
﴾٧٨﴿ ۟ ﻮن
َ ِ اﻪﻠﻟِ ُﻗ ِﻀ َﻲ ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖ َو َﺧ ِﺴ َﺮ ُﻫﻨَﺎﻟ
ّٰ اﻪﻠﻟِۚ ﻓَﺎِذَا َﺟٓﺎءَ اَ ْﻣ ُﺮ
ّٰ اِ َّﻻ ﺑِـﺎِ ْذ ِن
َ ُﻚ ا ْﻟ ُﻤ ْﺒ ِﻄﻠ
[4181] Meâl-i Şerîfi
Bakmaz mısın şimdi o Allah’ın âyetlerinde mücadeleye kalkanlara,
nereden döndürülüyorlar? (69) Kitaba ve resullerimizi gönderdiğimiz
şeylere yalan diyenler artık ileride bilecekler (70). O vakit ki tomruklar
boyunlarında ve zincirler1, sürüklenecekler (71). Hamîmde, sonra
ateşte kaynatılacaklar (72). Sonra denecek onlara: “Nerede o şirk
koştuklarınız, (73) Allah’ın berisinden?” Diyecekler ki: “Onlar bizden
gāib oldular, daha doğrusu biz bundan evvel bir şeye ibadet eder
değilmişiz.” İşte Allah kâfirleri böyle şaşkın eder (74). Bu şundan: Çünkü
1
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yeryüzünde haksızlıkla seviniyordunuz ve çünkü güveniyordunuz
(75). Girin cehennemin kapılarına içlerinde muhalled kalmak üzere,
bak ne çirkin mevkiʿi o kibirlenenlerin (76). Onun için sabret, Allah’ın
vaadi haktır: muhakkak olacaktır. Artık onlara ettiğimiz vaʿîdin1
bazısını sana göstersek de, yahut seni kendimize alsak da onlar mutlak
döndürülüp bize getirilecekler2 (77). Celâlim hakkı için Biz senin
önünden nice resuller göndermişiz, onlardan kimini sana ayıtmışız,
kimini de ayıtmamışızdır. Hiçbir resul için Allah’ın izni olmaksızın bir
âyet (bir mucize) getirmek olamaz, Allah’ın emri gelince de hak yerine
getirilir ve işte hüsrâna burada düştü mubtıller (78).

ِ
ـﻊ
ْ اَ ّٰﻪﻠﻟُ اﻟ َّ۪ﺬي َﺟﻌَ َﻞ ﻟَﻜُ ُﻢ
َ ُاﻻ َْﻧﻌَﺎمَ ﻟِﺘَ ْﺮﻛَ ُﺒﻮﺍ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ َو ِﻣ ْﻨﻬَﺎ ﺗ َ ْﺄﻛُﻠ
ُ ﴾ َوﻟَﻜُ ْﻢ ۪ﻓﻴﻬَﺎ َﻣﻨَﺎﻓ٧٩﴿ ۘ ﻮن
ِ
ِ ﺎﺟﺔ ً ۪ﻓﻲ ﺻ ُﺪورِﻛُ ْﻢ َو َﻋﻠَﻴﻬَﺎ َو َﻋﻠَﻰ ا ْﻟ ُﻔ ْﻠ
َ ُ ﻚ ﺗُ ْﺤﻤَﻠ
ۗ﴾ َو ُ ۪ﺮ ﻜُ ْﻢ ٰاﻳَﺎﺗ ِ ۪ﻪ٨٠﴿ ۜ ﻮن
َ َوﻟﺘَ ْﺒﻠُﻐُﻮﺍ َﻋﻠ َ ْﻴﻬَﺎ َﺣ
ْ
ُ
ِ َ َﻒ ﻛ
ِ َ َي ٰاﻳ
ِ اﻻ َْر
ﻳﻦ
ْ ﻴﺮوﺍ ﻓِﻲ
ّٰ ﺎت
َ ض ﻓَﻴَ ْﻨﻈ ُ ُﺮوﺍ ﻛَ ْﻴ
َ اﻪﻠﻟِ ﺗُ ْﻨ ِﻜ ُﺮ
َّ ﻓَﺎ
َ ﺎن َﻋﺎﻗﺒَﺔُ اﻟ َّ۪ﺬ
ُ ﴾ اَﻓَﻠ َ ْﻢ ﻳ َ ۪ﺴ٨١﴿ ون

ِ
ِ
ِ اﻻ َْر
ض ﻓَﻤَٓﺎ اَ ْﻏ ٰﻨﻰ َﻋ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َﻣﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ
ْ ﺎرﺍ ﻓِﻲ
ً َ ﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠِﻬِ ْﻢ ۜ ﻛَﺎﻧُٓﻮﺍ اَכْﺜَﺮَ ﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َوﺍ َ َﺷﺪَّ ﻗُﻮَّ ً َوﺍٰﺛ
ِ َ﴾ ﻓَﻠَﻤَّﺎ َﺟٓﺎء ْﺗﻬ ْﻢ رﺳﻠُﻬ ْﻢ ﺑِﺎ ْﻟﺒَ ِﻴﻨ٨٢﴿ ﻮن
ﺎت ﻓَﺮِ ُﺣﻮﺍ ﺑ ِ َﻤﺎ ِﻋ ْﻨ َﺪ ُﻫ ْﻢ ِﻣ َﻦ ا ْﻟﻌِ ْﻠ ِﻢ َو َﺣﺎ َق ﺑِﻬِ ْﻢ
َ ﻳ َ ْﻜ ِﺴ ُﺒ
ُ ُ ُ ُ َ
ّ
ﺎﻪﻠﻟِ َو ْﺣ َﺪ ُه َوﻛَﻔَ ْﺮﻧَﺎ ﺑِﻤَﺎ ﻛُﻨَّﺎ ﺑ ِ ۪ﻪ
ّٰ ِ ﴾ ﻓَﻠَﻤَّﺎ رَﺍ َ ْوﺍ ﺑ َ ْﺄ َﺳﻨَﺎ ﻗَﺎﻟُٓﻮﺍ ٰا َﻣﻨَّﺎ ﺑ٨٣﴿ َﻣﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﺑ ِ ۪ﻪ ﻳ َ ْﺴﺘَ ْﻬﺰِ ُؤ۫ َن
ِ ّٰ ﺖ
ﺖ ۪ﻓﻲ
ُ َ ﴾ ﻓَﻠ َ ْﻢ ﻳ٨٤﴿ ﻴﻦ
َ َّ ﻳﻤﺎﻧُ ُﻬ ْﻢ ﻟ َﻤَّﺎ َرﺍ َ ْوﺍ ﺑ َ ْﺄ َﺳﻨَﺎ ۜ ُﺳﻨ
ْ َ اﻪﻠﻟ اﻟ َّ۪ﺘﻲ ﻗَ ْﺪ َﺧﻠ
َ ﻚ ﻳ َ ْﻨ َﻔ ُﻌ ُﻬ ْﻢ ۪ا
َ ُﻣ ْﺸﺮِ ۪ﻛ
ِ َِﻋﺒ
﴾٨٥﴿ ون
َ ِ ﺎد ۪هۚ َو َﺧ ِﺴﺮَ ُﻫﻨَﺎﻟ
َ ﻚ ا ْﻟﻜَﺎﻓِ ُﺮ
[4182] Meâl-i Şerîfi
Allah O’dur ki3 sizin için enʿâmı, o yumuşak başlı hayvanları
yarattı, onlardan binit edinesiniz diye4, hem onlardan yersiniz (79).
Size5 onlarda daha birçok menfaatler var, hem onların üzerinde
1
2
3
4
5

B: “vaadin”.
H ve F: “Artık onlara ettiğimiz va‘îdin bazısını sana gösterirsek, yahut seni kendimize alırsak da mutlak
bize döndürülüp getirileceklerdir”.
F -“ki”.
H ve F: “binit edinesiniz diye onlardan”.
H ve F: “Sizin için”.
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sînelerinizdeki bir hâcete eresiniz diye, hem onlar üzerinde hem gemiler
üzerinde taşınırsınız (80). Ve size âyetlerini gösterir, şimdi Allah’ın
âyetlerinin hangisini inkâr edersiniz? (81) Daha1 yeryüzünde gezip
de bir bakmazlar mı, kendilerinden [4183] evvelkilerin âkıbeti nasıl
olmuş? Onlar kendilerinden hem2 daha çok hem kuvvetçe ve Arz’da
âsârca daha çetin idiler, öyle iken o kesbettikleri şeyler kendilerini
kurtarmadı3 (82). Çünkü onlara peygamberleri beyyinelerle geldikleri
vakit kendilerinde bulunan ilme güvendiler de o istihzâ ettikleri şey
kendilerini kuşatıverdi (83). O vakit hışmımızı gördüklerinde “Allah’ın
birliğine inandık ve O’na şirk4 koştuğumuz şeylere küfrettik” dediler
(84). Dediler amma hışmımızı gördükleri vakitki imanları kendilerine
fâide verecek değildi, Allah’ın kullarında geçegelen sünneti, ve işte
hüsrâna bu noktada düştü kâfirler (85).
{اﻻ َْﻧﻌَﺎمَ ﻟِﺘَ ْﺮﻛَﺒُﻮﺍ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ
ْ  }اَ ّٰﻪﻠﻟُ اﻟ َّ ۪ﺬي َﺟﻌَ َﻞ ﻟَﻜُ ُﻢA Bu beyan ve imtinan bilhassa
seyr ü sefere teşvik için bir mukaddimedir ki aşağıda ﻴﺮوﺍ
ُ  اَﻓَﻠ َ ْﻢ ﻳ َ ۪ﺴihtârı
ِ َ}ﻓَﻠَﻤَّﺎ َﺟٓﺎء ْﺗﻬ ْﻢ رﺳﻠُﻬ ْﻢ ﺑِﺎ ْﻟﺒَ ِﻴﻨ
buna tefrî‘ olunacaktır. {ِﺎت ﻓَﺮِ ُﺣﻮﺍ ﺑ ِ َﻤﺎ ِﻋ ْﻨ َﺪ ُﻫ ْﻢ ِﻣ َﻦ ا ْﻟﻌِ ْﻠﻢ
ُ ُ ُ ُ َ
ّ
Resulleri kendilerine beyyinelerle geldikleri vakit onlar ilim nâmına
kendilerinde bulunana güvendiler A fenlerine felsefelerine güvenerek
peygamberlerin mucizelerini, haber verdikleri açık âyetleri tanımamak
istediler ki bunlar her zaman vardır.

1
2
3
4

H ve F: “Artık”.
H ve F -“hem”.
H ve B: “kurtaramadı”.
B: “şerîk”.
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[4184]

ً َ ْ َ ِة ) ُ ِّ َ ْ ( َ ِّכ ٌ َو ِ َ أَ ْر َ ٌ َو َ ْ ُ َن ٰا

ُ َر ُة ٰ ا
ٓ

FUSSİLET SÛRESİ
“Fussilet Sûresi”, “Sûre-i Secde”, “Sûre-i Hâ-mîmi’s-Secde”, “Sûre-i
Mesâbîh” ve “Sûre-i Akvât” dahi denilen bu sûre de1 Mekkî’dir.
Âyetleri: Kûfî rivayetinde elli dört, Mekkî ve Medenî elli üç, Basrî ve
Şâmî elli iki sayılmıştır.
Kelimeleri: Yedi yüz.
Harfleri: Üç bin üç yüz elli.
Fâsılası:  ض، ظ، ط، ص، ب، ز، ر، د، ن، مharfleridir2.

ِ اﻻ َْر
Bu sûre, Sûre-i Mü’min’in âhirinde  إﻟﺦ...ض
ْ ﻴﺮوﺍ ﻓِﻲ
ُ [ اَﻓَﻠ َ ْﻢ ﻳ َ ۪ﺴ40/82]
hâtimesiyle kâfirlere karşı yapılan tehdidin bir nevi tafsil ile bir teyidi
gibidir. Beyhakī’nin Şu‘ab-ı İman’da Halil b. Mürre’den tahrîcine göre
Resûl-i Ekrem sallallâhu aleyhi ve sellem  ﺗـَﺒَ َﺎرَكile Hâ-mîm Secde’yi
okumadan uyumazdı.3

اﻪﻠﻟِ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ اﻟﺮَّ ۪ﺣﻴ ِﻢ
ّٰ ﺑ ِ ْﺴ ِﻢ

ِ ٌ ﴾ ﺗَﻨﺰ١﴿ۜ ٓ ﺣﻢ
ِ
۪
ۙ ﻮن
ًّ ِ ﺖ ٰاﻳَﺎﺗُ ُﻪ ﻗُ ْﺮﺍٰ ًﻧﺎ َﻋ َﺮﺑ
َ ﻴﺎ ﻟِﻘَ ْﻮ ٍم ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ
ْ
ْ َ ﺎب ﻓُ ِ ّﺼﻠ
ٰ
ٌ َ﴾ ﻛﺘ٢﴿ ۪ۚﻳﻞ ﻣ َﻦ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ اﻟﺮَّﺣﻴ ِﻢ

ٍ﴾ َوﻗَﺎﻟُﻮﺍ ُﻗﻠُﻮﺑُﻨَﺎ ۪ﻓ ٓﻲ اَכِﻨَّﺔ٤﴿ ﻮن
ۚ ً ﻴﺮﺍ َوﻧ َ ۪ﺬ
َ ض اَכْﺜَ ُﺮ ُﻫ ْﻢ ﻓَ ُﻬ ْﻢ َﻻ ﻳ َ ْﺴ َﻤ ُﻌ
ً ﴾ ﺑ َ ۪ﺸ٣﴿
َ ﻳﺮﺍ ﻓَﺎ َْﻋ َﺮ
ِ ﻚ ِﺣﺠﺎب ﻓَﺎﻋﻤ ْﻞ اِﻧَّـﻨَﺎ ﻋ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
﴾٥﴿ ﻮن
َ ُﺎﻣﻠ
َ
َ ْ ٌ َ َ ﻣﻤَّﺎ ﺗ َ ْﺪ ُﻋﻮﻧ َ ٓﺎ اﻟ َْﻴﻪ َو ۪ﻓ ٓﻲ ٰاذَاﻧﻨَﺎ َو ْﻗ ٌﺮ َوﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻴ ِﻨﻨَﺎ َوﺑ َ ْﻴ ِﻨ
ِ ِ
ِ ُ ﻜﻢ ﻳﻮﺣٓﻰ اِﻟ َﻲ اَﻧَّـﻤٓﺎ اِﻟٰﻬـ
ِ
ِ
ِ
ِ
ۜ وه
ٰ ُ ْ ُ ُـﻤٓﺎ اَﻧَﺎ ۬ ﺑ َ َﺸ ٌﺮ ﻣ ْﺜﻠ
َ َّ ُﻗ ْﻞ اﻧ
ُ ﺍﺳﺘَ ْﻐﻔ ُﺮ
ُ ﺎﺳﺘَ ۪ﻘ
ُ َ َّ
ْ ﻴﻤ ٓﻮﺍ اﻟ َْﻴﻪ َو
ْ َﻜ ْﻢ اﻟ ٌٰﻪ َوﺍﺣ ٌﺪ ﻓ
1
2
3

H ve F: “dahi”.
H ve F: “”ﻇﻦ ﻃﺐ ﺿﺮ زم ﺻﺪ.
Beyhakī, Şuabu’l-îmân, IV, 105/2250. Krş. İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, VI, 103/29816; Dârimî, Fedâilü’l-Kur’ân, 19; Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 9; Beyhakī, Şuabu’l-îmân, IV, 91, 92/2228-2229:
 ﲡﻲء،اﻣﻴﻢ« ﺳﺒﻊ وأﺑﻮاب ﺟﻬﻨﻢ ﺳﺒﻊ
ُ »اﳊﻮ:ﻋﻦ اﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﺮة أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻛﺎن ﻻ ﻳﻨﺎم ﺣﱴ ﻳﻘﺮأ »ﺗﺒﺎرك« و»ﺣﻢ اﻟﺴﺠﺪة« وﻗﺎل
. اﻟﻠﻬﻢ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﺆﻣﻦ ﰊ وﻳﻘﺮؤﱐ:ﻛﻞ ﺣﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺑﻮاب ﻓﺘﻘﻮل
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ِ
ِ
ِ
ﻳﻦ
ْ ِ ﻮن اﻟﺰَّ ٰﻛﻮ َ َو ُﻫ ْﻢ ﺑ
َ ﺎﻻ ِٰﺧ َﺮ ُﻫ ْﻢ ﻛَﺎﻓِ ُﺮ
َ ُﻳﻦ َﻻ ﻳُ ْﺆﺗ
َ ﴾ ا َّن اﻟ َّ ۪ﺬ٧﴿ ون
َ ﴾ اَﻟ َّ ۪ﺬ٦﴿ ۙ ﻴﻦ
َ َو َو ْ ٌﻞ ﻟ ْﻠ ُﻤ ْﺸﺮِ ۪ﻛ
ِ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ َو َﻋ ِﻤﻠُﻮﺍ اﻟﺼﺎﻟ ِ َﺤ
﴾٨﴿ ﺎت ﻟ َُﻬ ْﻢ اَ ْﺟ ٌﺮ ﻏَ ْﻴ ُﺮ َﻣ ْﻤ ُﻨﻮ ٍ ۟ن
َّ
[4185] Meâl-i Şerîfi
Hâ-Mîm. (1). O Rahmân-ı Rahîm’den indirilme (2) öz Arapça bir
Kur’an olmak üzere âyetleri1 ayırt edilmiş bir kitap, bilecek bir kavim
için2 (3). Hem müjdeci olarak hem kocundurucu, onun için çokları
başını çevirmiştir de onlar işitmezler3 (4). Ve4 şöyle demektedirler:
“Kalblerimiz senin bizi çağırdığın şeyden örtüler içinde,5 kulaklarımızda
da bir ağırlık var, ve seninle bizim aramızdan bir gergi çekilmiştir.
Haydi yap yapacağını, çünkü biz yapıyoruz” (5). De ki: “Ben sırf6 sizin
gibi bir beşerim, ancak bana şöyle vahiy veriliyor: Hepinizin tanrısı
bir tanrıdır, onun için hep O’na doğrulun ve O’nun mağfiretini isteyin
ve vay hâline o müşriklerin (6) ki zekâtı vermezler ve âhirete onlar
kâfirdirler (7). Şüphesiz iman edip iyi iyi işler yapanlar, onlar için
minnetsiz bir ecir var (8).
{ﺖ ٰاﻳَﺎﺗُ ُﻪ
ْ َ  }ﻓُ ِ ّﺼﻠÂyetleri tafsil olunmuş A hem lafzı itibariyle fâsılaları ve
sûrelerinin evvel ve âhirleri ayırt edilmiş, hem de mânası itibariyle va‘d ü
va‘îd, kısas u ahkâm ve sâir aksâma ayrılarak tafsil ve tavzih olunmuştur.
ِ
(Sûre-i Hûd’un evvelinde ﺎب اُ ْﺣ ِﻜﻤَ ْﺖ ٰاﻳَﺎﺗُﻪُ ﺛُﻢَّ ﻓُ ِ ّﺼﻠ َ ْﺖ
َ
ٌ َ[ ﻛﺘ11/1] bak.) }وﻗَﺎﻟُﻮﺍ
۪
ٍ
{ إﻟﺦ... ﻗُﻠُﻮﺑُﻨَﺎ ﻓ ٓﻲ اَכِﻨَّﺔA Bunu söyleyenler Ebû Cehil ile maiyyetinde
Kureyş’ten bir cemaat idi. Hazret-i Ömer’den mervîdir ki7 [4186]
Kureyş Resûlullah’a doğru bakmışlardı, Resûlullah onlara “sizi İslâm’a
gelip de Araba efendilik etmekten men eden nedir?” buyurdu, dediler
ki: “Yâ Muhammed, biz senin söylediğini anlamıyoruz, işitmiyoruz,
1
2
3
4
5
6
7

B -“âyetleri”.
H ve F: “bir kitap ki âyetleri ayırt edilmiş; temiz Arapça, güzel bir Kur’an, bilecek bir kavim için”.
H ve F: “Hem müjdeci hem kocundurucu, fakat ekserîsi başını çevirmiştir de onlar dinlemezler”.
H -“Ve”.
H ve F: “Senin bizi çağırdığın şeyden bizim kalblerimiz örtüler içinde”.
H ve F -“sırf ”.
Harem-i Şerîf ’in içinde olacak [Müellifin notu].
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kalblerimizde kılıf var.” Ebû Cehil de tuttu kendisiyle Resûlullah’ın
ُﻗﻠُﻮﺑُﻨَﺎ ۪ﻓ ٓﻲ اَכِﻨَّﺔٍ ِﻣﻤَّﺎ ﺗ َ ْﺪ ُﻋﻮﻧ َ ٓﺎ arasına bir perde çekip “yâ Muhammed!” dedi,
.1 Fakat ertesi gün onlardan yetmişاِﻟ َﻴﻪِ َو ۪ﻓ ٓﻲ ٰاذَاﻧِﻨَﺎ َو ْﻗﺮ َو ِﻣﻦ ﺑَﻴ ِﻨﻨَﺎ َوﺑَﻴ ِﻨ َ ِ
ﺎب
ْ
ْ
ٌ ْ ْ
ﻚ ﺣ َﺠ ٌ
kişi Resûlullah’a gelip “yâ Muhammed! bize İslâm’ı arz et” dediler, arz
 dün benimاَﻟْ َﺤ ْﻤ ُﺪ ﷲ“ edince İslâm’a girdiler. Resûlullah tebessüm edip:
davetime karşı kalblerinizde kılıf, kabuk olduğunu, kulaklarınızda ağırlık
bulunduğunu söylüyordunuz, bugün Müslüman oldunuz” buyurdu, “yâ
Resulallah vallâhi2 biz dün yalan söylemişiz, öyle olsa idi ebeden hidâyet
bulamazdık3” dediler.4

ون ﺑِﺎﻟ َّ۪ﺬي َﺧﻠ َ َﻖ ْ
ﻴﻦ ۚ
اداۜ ٰذﻟ ِ َ
ض ۪ﻓﻲ ﻳ َ ْﻮ َﻣ ْﻴ ِﻦ َوﺗ َ ْﺠﻌَﻠُ َ
ﻗُ ْﻞ اَﺋِﻨَّﻜُ ْﻢ ﻟَﺘَ ْﻜ ُﻔ ُﺮ َ
ﻮن ﻟ َُـﻪ ٓ اَ ْﻧ َﺪ ً
ب ا ْﻟﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ َ
اﻻ َْر َ
ﻚ َر ُّ

ِ
﴿ ﴾٩وﺟﻌ َﻞ ۪ﻓﻴﻬﺎ رو ِ ِ
ﺎر َك ۪ﻓﻴﻬَﺎ َوﻗَﺪَّ َر ۪ﻓﻴﻬَٓﺎ اَ ْﻗ َﻮﺍﺗَﻬَﺎ ۪ﻓ ٓﻲ اَ ْرﺑَﻌَﺔِ اَﻳَّﺎ ٍم ۜ َﺳ َﻮٓﺍءً
ﺍﺳ َﻲ ﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻮﻗﻬَﺎ َوﺑ َ َ
َ ََ
َ ََ
ﻟِﻠﺴٓﺎﺋ ِ ۪ﻠﻴﻦ ﴿ ﴾١٠ﺛُﻢَّ اﺳﺘَﻮٓى اِﻟ َﻰ اﻟﺴﻤ ٓ ِ ِ
ﺎن ﻓَﻘَﺎ َل ﻟ َﻬَﺎ َوﻟ ِ ْﻼ َ ْر ِ
ﻋﺎ اَ ْو
ْ ٰ
ض ا ْﺋ ِﺘﻴَﺎ ﻃ َْﻮ ً
ﺎء َوﻫ َﻲ دُ َﺧ ٌ
َ
َّ َ
َّ
ِ
ﻴﻬ َّﻦ ﺳ ْﺒﻊَ ﺳ ٰﻤ َﻮ ٍ
ﺍت ۪ﻓﻲ ﻳ َ ْﻮ َﻣ ْﻴ ِﻦ َوﺍ َ ْو ٰﺣﻰ ۪ﻓﻲ ُﻛ ّ ِﻞ َﺳ َﻤٓﺎ ٍء
ﻛَ ْﺮ ً
ﻫﺎۜ ﻗَﺎﻟ َـﺘَٓﺎ اَﺗ َ ْﻴﻨَﺎ ﻃَٓﺎﺋ ۪ﻌ َ
ﻴﻦ ﴿ ﴾١١ﻓَ َﻘ ٰﻀ ُ َ َ
ﻳﺮ ا ْﻟﻌَﺰ۪ﻳﺰِ ا ْﻟﻌَ ۪ﻠﻴ ِﻢ ﴿ ﴾١٢ﻓَﺎِ ْن
ﻈﺎۜ ٰذﻟ ِ َ
۪ﻴﺢ ۗ َو ِﺣ ْﻔ ً
اﻟﺴ َﻤٓﺎءَ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ ﺑ ِ َﻤ َﺼﺎﺑ َ
ﻚ ﺗ َ ْﻘ ۪ﺪ ُ
اَ ْﻣ َﺮ َﻫﺎ ۜ َو َزﻳَّﻨَّﺎ َّ

ﺎﻋ َﻘﺔ ً ِﻣ ْﺜ َﻞ ﺻ ِ
ﻜ ْﻢ ﺻ ِ
اﻟﺮ ُﺳ ُﻞ ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻴ ِﻦ
ﺎﻋ َﻘﺔِ َﻋﺎ ٍد َوﺛ َ ُﻤﻮد َ ۜ ﴿ ﴾١٣اِ ْذ َﺟٓﺎءَ ْﺗ ُﻬ ُﻢ ُّ
اَ ْﻋ َﺮ ُ
َ
ﺿﻮﺍ ﻓَ ُﻘ ْﻞ اَ ْﻧ َﺬ ْرﺗُ ُ َ

اﻪﻠﻟ َ ۜ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﻟ َْﻮ َﺷٓﺎءَ َرﺑُّﻨَﺎ َﻻ َْﻧ َﺰ َل َﻣﻠٰ ٓ ِﺌﻜَﺔ ً ﻓَﺎِﻧَّﺎ ﺑ ِ َﻤٓﺎ اُ ْر ِﺳ ْﻠﺘُ ْﻢ
اَ ْﻳ ۪ﺪﻳﻬِ ْﻢ َو ِﻣ ْﻦ َﺧ ْﻠ ِﻔﻬِ ْﻢ اَ َّﻻ ﺗ َ ْﻌ ُﺒ ُﺪٓوﺍ اِ َّﻻ ّٰ
اﻻ َْر ِ
ﺎﺳﺘَ ْﻜﺒَ ُﺮوﺍ ﻓِﻲ ْ
ض ﺑِﻐَ ْﻴﺮِ ا ْﻟ َﺤ ِّﻖ َوﻗَﺎﻟُﻮﺍ َﻣ ْﻦ اَ َﺷ ُّﺪ ِﻣﻨَّﺎ ُﻗﻮَّ ً ۜ
ﺑ ِ ۪ﻪ ﻛَﺎﻓِ ُﺮ َ
ون ﴿ ﴾١٤ﻓَﺎ َﻣَّﺎ َﻋﺎدٌ ﻓَ ْ
ون ﴿ ﴾١٥ﻓَﺎ َْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ
اَ َوﻟ َْﻢ ﻳ َ َﺮ ْوﺍ اَ َّن ّٰ
اﻪﻠﻟ َ اﻟ َّ۪ﺬي َﺧﻠَﻘَ ُﻬ ْﻢ ُﻫ َﻮ اَ َﺷ ُّﺪ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ ﻗُﻮَّ ً ۜ َوﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﺑِﺎٰﻳَﺎﺗِﻨَﺎ ﻳ َ ْﺠ َﺤ ُﺪ َ
F, M ve B +“dedi”.
F, M ve B -“vallâhi”.
H ve F +“velâkin Allah teâlâ sâdık, kulları O’na karşı yalan söylüyorlarmış; O Ganî biz ise O’na muhtâcız”.
Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XII, 350. Krş. Süyûtî, ed-Dürrü’l-mensûr, VII, 312-313:
ﻋﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻬﻤﺎ أﻧﻪ ﻗﺎل ﰲ اﻵﻳﺔ :أﻗﺒﻠﺖ ﻗﺮﻳﺶ إﱃ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل ﳍﻢ» :ﻣﺎ ﳝﻨﻌﻜﻢ ﻣﻦ اﻹﺳﻼم ﻓﺘﺴﻮدوا اﻟﻌﺮب؟«
ﻓﻘﺎﻟﻮا» :ﻳﺎ ﳏﻤﺪ ﻣﺎ ﻧﻔﻘﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﻮل وﻻ ﻧﺴﻤﻌﻪ وأن ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ﻟﻐﻠﻔﺎ« ،وأﺧﺬ أﺑﻮ ﺟﻬﻞ ﺛﻮﺑﺎ ﻓﻤﺪﻩ ﻓﻤﺎ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ رﺳﻮل اﷲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻓﻘﺎل» :ﻳﺎ ﳏﻤﺪ
ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ﰲ أﻛﻨﺔ ﳑﺎ ﺗﺪﻋﻮﻧﺎ إﻟﻴﻪ وﰲ آذاﻧﻨﺎ وﻗﺮ وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻨﺎ وﺑﻴﻨﻚ ﺣﺠﺎب« ،وﻓﻴﻪ :ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻐﺪ أﻗﺒﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺳﺒﻌﻮن رﺟﻼ إﱃ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻟﻮا:
»ﻳﺎ ﳏﻤﺪ اﻋﺮض ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻹﺳﻼم« ﻓﻠﻤﺎ ﻋﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻹﺳﻼم أﺳﻠﻤﻮا ﻋﻦ آﺧﺮﻫﻢ ﻓﺘﺒﺴﻢ اﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم وﻗﺎل» :اﳊﻤﺪ ﷲ ﺑﺎﻷﻣﺲ ﺗﺰﻋﻤﻮن أن ﻋﻠﻰ
ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ ﻏﻠﻔﺎ وﻗﻠﻮﺑﻜﻢ ﰲ أﻛﻨﺔ ﳑﺎ أدﻋﻮﻛﻢ إﻟﻴﻪ وﰲ آذاﻧﻜﻢ وﻗﺮا وأﺻﺒﺤﺘﻢ اﻟﻴﻮم ﻣﺴﻠﻤﲔ« ﻓﻘﺎﻟﻮا» :ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻛﺬﺑﻨﺎ واﷲ ﺑﺎﻷﻣﺲ ﻟﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ اﻫﺘﺪﻳﻨﺎ أﺑﺪا
وﻟﻜﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﺼﺎدق واﻟﻌﺒﺎد اﻟﻜﺎذﺑﻮن ﻋﻠﻴﻪ وﻫﻮ اﻟﻐﲏ وﳓﻦ اﻟﻔﻘﺮاء إﻟﻴﻪ«.

1
2
3
4
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ِ
ِ ِ ِ
ِ ٍ ِ
۪ ً ﺤﺎ ﺻ ْﺮﺻ
اب
َ ﺮﺍ ﻓ ٓﻲ اَﻳَّﺎ ٍم ﻧَﺤ َﺴﺎت ﻟ ُﻨ ۪ﺬﻳ َﻘ ُﻬ ْﻢ َﻋ َﺬ
َ َ ً َﻋﻠ َ ْﻴ ِﻬ ْﻢ ۪ر
ُ اب ا ْﻟﺨ ْﺰي ﻓﻲ ا ْﻟ َﺤ ٰﻴﻮ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ ۜ َوﻟ َﻌَ َﺬ
ِ
ﺎﺳﺘَ َﺤﺒُّﻮﺍ ا ْﻟﻌَ ٰﻤﻰ َﻋﻠَﻰ ا ْﻟ ُﻬ ٰﺪى
ْ
َ اﻻ ِٰﺧ َﺮ اَ ْﺧ ٰﺰى َو ُﻫ ْﻢ َﻻ ﻳُ ْﻨ َﺼ ُﺮ
ُ َ﴾ َوﺍَﻣَّﺎ ﺛ َ ُﻤﻮدُ ﻓَﻬَ َﺪ ْﻳﻨ١٦﴿ ون
ْ َﺎﻫ ْﻢ ﻓ
ِ ﻓَﺎ َ َﺧ َﺬ ْﺗﻬ ْﻢ ﺻ
ِ ﺎﻋ َﻘﺔُ ا ْﻟﻌَ َﺬ
ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ َوﻛَﺎﻧُﻮﺍ
َ اب ا ْﻟ ُﻬﻮ ِن ﺑ ِ َﻤﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳ َ ْﻜ ِﺴ ُﺒ
َ ﴾ َوﻧ َ َّﺠ ْﻴﻨَﺎ اﻟ َّ۪ﺬ١٧﴿ ۚ ﻮن
َ ُ
﴾١٨﴿ ۟ ﻮن
َ ﻳَﺘ َّ ُﻘ

[4188] Meâl-i Şerîfi
De ki: “Siz gerçekten küfredip duracak mısınız O Hâlık’a ki Arz’ı iki
günde yarattı, bir de O’na menendler koşuyorsunuz? O bütün âlemlerin
Rabbi1 (9). Hem ona2 üstünden ağır baskılar yaptı ve onda bereketler
husûle getirdi, ve onda azıklarını takdir buyurdu, araştıranlar için
bir düzeye dört gün içinde3 (10). Sonra semâya doğruldu da o bir
dumanken ona ve Arz’a ‘gelin, ikiniz de ister istemez’ dedi; ‘geldik isteye
isteye’ dediler4 (11). Bu suretle5 onları iki günde yedi semâ olmak üzere
yerine koydu, ve6 her semâda ona ait emrine vahiy verdi ve7 dünyâ
semâyı kandillerle8 donattık ve hıfzettik, işte bu hep O Azîz Alîm’in
takdiridir” (12). Bunun üzerine yine başlarını çevirirlerse o vakit de
ki:9 “Size Âd ve Semûd sâʿikası gibi bir sâʿika haber veriyorum” (13).
Onlara “Allah’tan başkasına tapmayın” diye resuller önlerinden ve
arkalarından geldiği vakit, “Rabbimiz dilese idi melâike gönderirdi,
onun için biz sizin gönderildiğiniz şeylere inanmayız” dediler10 (14).
Sonra Âd, Arz’da bigayr-i hak kibirlenmek istediler ve “bizden daha
1

H ve F: “De ki: ‘Her hâlde siz lâbüd küfredeceksiniz de O Arz’ı iki günde yaratana menendler koşup
duracak mısınız O’na? O bütün âlemlerin Rabbi”.
2 H ve F: “onda”.
3 H ve F: “dört gün içinde bir düzeye araştıranlar için”.
4 H ve F: “ona ve Arz’a ‘gelin’ dedi, ‘ikiniz de ister istemez’; dediler ‘geldik isteye isteye’”.
5 H ve F: “Hemân”.
6 H ve F: “hem”.
7 H ve F: “hem de”.
8 B: “kendileriyle”.
9 H ve F: “Bunun üzerine yine baş bükerlerse o vakit de de ki”.
10 H ve F: “Onlara önlerinden ve arkalarından resuller vardıkları vakit ‘Allah’tan başkasına tapmayın’ diye,
‘Rabbimiz’ dediler, ‘dilese idi her hâlde melâike gönderirdi, onun için biz sizin gönderildiğiniz şeylere
inanmayız’”.

Hak Dini Kur’an Dili

kuvvetli kim var?” dediler, ya kendilerini yaratmış olan Allah’ın
onlardan daha kuvvetli olduğunu bir düşünmediler de mi? Fakat
âyetlerimizi inkâr ediyorlardı (15). Biz de kendilerine dünyâ hayatta
zillet azâbını tattırmak için nuhûsetli günlerde üzerlerine bir sarsar
rüzgârı salıverdik ve elbette âhiret azâbı daha zilletlidir, hem de
onlar kurtarılmayacaklardır1 (16). Semûd’a gelince: Biz onlara yolu
gösterdik de onlar hidâyete karşı körlüğü sevmek istediler, derken ve
kendilerini2 kesbleri sebebiyle o hor azab sâʿikası alıverdi (17). İman
edip de3 korunur olanları ise kurtardık (18).
{ِض ۪ﻓﻲ ﻳ َ ْﻮ َﻣ ْﻴﻦ
ْ  } َﺧﻠ َ َﻖA Bu  ۪ﻓﻲ ﻳ َ ْﻮ َﻣ ْﻴ ِﻦkaydında iki ihtimal vardır: birisi
َ اﻻ َْر
’ َﺧﻠ َ َﻖya müteallik mef‘ûlün fîh olmak, ikincisi zarf-ı müstekar olarak
“Arz”dan hâl-i mukaddere olmaktır. Evvelkisine göre mâna “Arz’ı iki
günde halketti” demek olur. Arz halk olunurken henüz mâlumumuz
olan gün bulunmayacağından “yevm” mutlak vakit mânâsına, [4189]
yani iki nevbette demek olur ki Allahu a‘lem birisi ﻳﻦ ﻛَﻔَ ُﺮ ٓوﺍ اَ َّن
َ اَ َوﻟ َْﻢ ﻳ َ َﺮ اﻟ َّ۪ﺬ
ِ [ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮel-Enbiyâ 21/30] mantûkunca Arz’ın
ﺎﻫ َﻤﺎ
ْ ﺍت َو
ً ض ﻛَﺎﻧَﺘَﺎ َر ْﺗ
َ ﺍﻻ َْر
ُ َﻘﺎ ﻓَﻔَﺘَ ْﻘﻨ
َّ
semâdan fetk olunduğu gün, birisi de ض
ْ َّ[ َو ُﻫ َﻮ اﻟ َّ۪ﺬي َﻣﺪer-Ra’d 13/3]
َ اﻻ َْر
buyurulduğu üzere, Arz’ın meddolunduğu, yani kışr-ı Arz’ın kaymak
hâlinde döşenmeye başladığı gündür. İkincisine göre de mâna “Arz’ı iki
günde olmak üzere halk buyurdu” demek olur. Bu surette Arz’ın kaç
günde yaratıldığı söylenmiş olmayarak yaratıldıktan sonra iki gün içinde
bulunması hâli anlatılmış olur ki, bu da bir seneyi ikiye bölen iki gün
dönümü nevbetidir. Çünkü Arz bu iki vakit içinde deveran etmek üzere
ِ }و َﺟﻌَ َﻞ ۪ﻓﻴﻬَﺎ َر َو
yaratılmıştır. {ﺍﺳ َﻲ ِﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻮﻗِﻬَﺎ
َ Hem onda üstünden baskılar yaptı
A dağlar, kışr-ı Arz’ı tabanına çiviler gibi kazıklar. Bu “vav” istînâfiyedir,
’ َﺧﻠ َ َﻖya atıf değildir, çünkü fasıl vardır. {}وﺑَﺎرَ َك ۪ﻓﻴﻬَﺎ
َ Ve onda bereketler
husûle getirdi A Arz’da hayr ü hayâta sâlih şeyler, sular, madenler,
1

2
3

H ve F: “Biz de üzerlerine nuhûsetli günlerde bir sarsar rüzgârı salıverdik, kendilerine dünyâ hayatta
zillet azâbını* tattırmak için ve elbette âhiret azâbı daha zilletkâr, hem de onlar kurtarılmazlar”.
* F: “azâbı”.
H ve F: “istediler, kendilerini de”.
H ve F -“de”.

807

808

FUSSİLET SÛRESİ - Hak Dini Kur’an Dili

neşv ü nemâ kuvvetleriyle nebâtât ve hayvânât gibi feyz ü bereket
menâbi i yetiştirdi {}وﻗَﺪَّ َر ۪ﻓﻴﻬَٓﺎ اَ ْﻗ َﻮﺍﺗَﻬَﺎ
َ ve onda azıklarını da takdir buyurdu
A yani nebâtât ve hayvânâtın yaşamak için muhtaç oldukları yağmur
ve sâir hâsılâtı da mikdar ve kemmiyetleriyle1 tâyin buyurup Arz’da
۪ Dört gün içinde A yani bütün bunları
biçimine koydu. {}ﻓ ٓﻲ اَ ْرﺑَﻌَﺔِ اَﻳَّﺎ ٍم
dört gün içinde yaptı, yahut dört gün içinde olarak yaptı. Evvelki iki
de içinde dâhil2 olmak üzere dört, ki bunda3 da gösterdiğimiz vechile
öbürleri gibi iki mânâ vardır. Birisi, me‘âdinin ve dağların halkı nevbeti,
biri de nebâtât ve hayvânâtın halkı nevbeti ki iki evvelki ile dört olur.
Birisi de ’ ۪ﻓﻴﻬَﺎdan hâl olmasıdır ki fusûl-i erba‘ayı göstermiş olur, bu
suretle evvelki iki gün burada dâhil olmuş bulunur. Fehm-i âcizâneme
göre burada bu mâna [4190] öbüründen daha zâhir ve nazmın siyâkına
daha mülâyimdir. Çünkü Arz’ın berekât ve akvâtı her sene bu dört
mevsim içinde yetişir, kemmiyet ve mikdârıyla biçimini bunlar içinde
alır; bu haysiyetle ’ ۪ﻓﻲnin ﺎر َك
َ َ  ﺑve  ﻗَﺪَّ َرfiillerine ta alluku dahi aynı mânayı
ِ ِ  }ﺳﻮٓﺍء ﻟbütün
ifade edebilir ve bu mânaca şu kayıt da vâzıh olur: {ﻴﻦ
َ ﻠﺴٓﺎﺋ ۪ﻠ
َّ ً َ َ
araştıranlar için müsâvî olmak üzere A dört gün, zira her yerde rızık
isteyenlerin hepsinin rızkı bu dört mevsim içinde yetişir, rızıklar müsâvî
olmazsa da günler müsâvîdir. Dört mevsim hepsi için dörttür. Burada
ِ ِ ﻟ, ’ﺳﻮٓﺍءya4 müte allik olmamak ve meseleyi soranlar mânasına
ﻴﻦ
َ ﻠﺴٓﺎﺋ ۪ﻠ
َ َ
َّ
olmak da melhuzdur.
Bu dört günü evvelki ikiye zam ile mecmû unu altı olmak üzere tefsîri
muvâfık görmüyorlar, zira bu surette semânın zikrolunacak iki günüyle
ِ َﺧﻠ َ َﻖ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
günlerin mecmû u sekize bâliğ olur. Hâlbuki birçok âyetlerde ﺍت
َّ
ض ۪ﻓﻲ ِﺳﺘَّﺔِ اَﻳَّﺎ ٍم
َر
ﺍﻻ
و
[el-A
râf
7/54;
Yûnus
10/3;
Hûd
11/7;
el-Hadîd
57/4]
ْ
َ ْ َ
buyurulmuş olmakla bu günler o altı günün beyânı olduğuna göre
onu tecavüz etmemek lâzım gelir. Bu ciheti5 Sûre-i A‘râf ’ta tafsil etmiş
1
2
3
4
5

H -“mikdar ve kemmiyetleriyle”.
H -“dâhil”.
B: “dünyada”.
B: “ﺳﻮاء, ’ﻟﻠﺴﺎﺋﻠﲔye”.
B: “cihetle”.
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ِ ِ ۪ َ ﺍﻻ َر
ِ
olduğumuz cihetle1 اﺳﺘَ ٰﻮى َﻋﻠَﻰ
ّٰ اِ َّن رَﺑَّﻜُ ُﻢ
ْ ْ اﻟﺴ ٰﻤﻮَﺍت َو
َّ اﻪﻠﻟُ اﻟ َّ ۪ﺬي َﺧﻠ َ َﻖ
ْ َّض ﻓﻲ ﺳﺘَّﺔ اَﻳَّﺎ ٍم ﺛُﻢ
[ ا ْﻟﻌَ ْﺮ ِشel-A râf 7/54] âyetine bak.

ِ ٓ  }ﺛُﻢَّ اﺳﺘَ ٰﻮٓى اِﻟ َﻰ اﻟﺴ َﻤSonra semâya doğru doğruldu A yani inâyet-i
{ﺎء
َّ
ْ
ِ
ilâhiyesini dosdoğru semâya tevcih buyurdu. اﺳﺘَ ٰﻮى
ْ kelimesi  اﻟ َﻰile
sılalandığı zaman istikāmet almak, dosdoğru teveccüh etmek mânasınadır
ki2 Allah teâlâ hakkında doğrudan doğru irade ile tefsir olunur. Yani
ِ
inâyet-i ilâhiyesini doğrudan semâya doğru tevcih buyurdu {ﺎن
ٌ }وﻫ َﻲ دُ َﺧ
َ
ِ  }ﻓَ َﻘﺎ َل ﻟ َﻬَﺎ َوﻟ ِ ْﻼ َ ْرirade buyurdu da ona ve Arz’a
o bir duman hâlinde idi {ض
3
dedi ki: {ﻫﺎ
ً ﻋﺎ اَ ْو ﻛَ ْﺮ
ً “ }ا ْﺋ ِﺘﻴَﺎ ﻃ َْﻮikiniz de ister istemez gelin” A ikiniz bir
müttefikan emrime münkād olun, tabiatlarınıza gerek muvâfık olsun
gerek olmasın, yahut ikiniz de vücûda gelin, tekevvün edin [4191] }ﻗَﺎﻟ َـﺘَٓﺎ
ِ
{ﻴﻦ
َ  اَﺗ َ ْﻴﻨَﺎ ﻃَٓﺎﺋ ۪ﻌdediler ki “ikimiz de isteyerek geldik” A buradaki َّ’ﺛُﻢyi Râzî
ve Kadı Beyzâvî gibi müfessirînin bir kısmı zamânî değil, rütbî terâhî
ile anlamışlar, yani semânın yaratılışı Arz’ın yaratılışından evvel olup
yalnız burada Arz’ın halkını beyandan sonra beyan edilmiştir. Bu surette
 ا ْﺋ ِﺘﻴَﺎdemek “vücûda gelin” mânasına tekvinden ibarettir. “Duhan” da
ilk maddenin yaratıldığı hâldir. İbtidâ madde-i ûlâ yaratılmış ve onda
henüz bir ziyâ olmadığı, zulmânî bir hâlde bulunduğu veyahut madde
tabiatı esas itibariyle zulmânî bulunduğu için “duhan” tabir edilmiştir.4
ِ
Bu güzel bir mânadır. Lâkin ﺎن
ٌ  َوﻫ َﻲ دُ َﺧcümlesinin hâliyye olarak اﺳﺘَ ٰﻮى
ْ ’ya
ِ
iktirânı ve  ا ْﺋﺘﻴَﺎemrine tekaddümü iktizâ edeceğine göre maddenin
kıdemini îhâm etmek gibi bir şâibe vardır. Buna mukabil ekser
müfessirîn ise َّ’ﺛُﻢnin terâhisi zamânî olduğuna kāil olmuşlar ve Arz’ın ilk
halkı semâdan evvel olup ancak ﻚ د َ ٰﺣﻴﻬَﺎ
ْ [ َوen-Nâziât 79/30]5
َ ِ ض ﺑ َ ْﻌ َﺪ ٰذﻟ
َ ﺍﻻ َْر
1
2
3
4

5

F, M ve B -“tafsil etmiş olduğumuz cihetle”.
H -“ki”.
H: “de”.
Beyzâvî, Envârü’t-Tenzîl, V, 67-68. Krş. Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXVII, 546-547:
ِ
»وِﻫ َﻲ
َ ض ﺑـَْﻌ َﺪ ذﻟ
َ »و ْاﻷ َْر
َ .ﻚ َدﺣﺎﻫﺎ« ودﺣﻮﻫﺎ ﻣﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ اﳉﺒﺎل ﻣﻦ ﻓﻮﻗﻬﺎ
َ :واﻟﻈﺎﻫﺮ أن »ﰒ« ﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺎ ﺑﲔ اﳋﻠﻘﺘﲔ ﻻ ﻟﻠﱰاﺧﻲ ﰲ اﳌﺪة ﻟﻘﻮﻟﻪ
ِ
ِ ﻘﺎل َﳍﺎ َوﻟِ ْﻸ َْر
ض اﺋْﺘﻴﺎ« ﲟﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﻓﻴﻜﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﲑ واﻟﺘﺄﺛﺮ وأﺑﺮزا ﻣﺎ أودﻋﺘﻜﻤﺎ
َ َ وﻟﻌﻠﻪ أراد ﺑﻪ ﻣﺎد ﺎ أو اﻷﺟﺰاء اﳌﺘﺼﻐﺮة اﻟﱵ رﻛﺒﺖ ﻣﻨﻬﺎ »ﻓ،ُدﺧﺎ ٌن« أﻣﺮ ﻇﻠﻤﺎﱐ
 أو ا ِﻹﺧﺒﺎر أو إﺗﻴﺎن اﻟﺴﻤﺎء ﺣﺪوﺛﻬﺎ وإﺗﻴﺎن، أو اﺋْﺘِﻴﺎ ﰲ اﻟﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ أن اﳋﻠﻖ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﲟﻌﲎ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ أو اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻟﻠﺮﺗﺒﺔ.ﻣﻦ اﻷوﺿﺎع اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ
 وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ أو ﻟﺘﺄت ﻛﻞ ﻣﻨﻜﻤﺎ اﻷﺧﺮى ﰲ ﺣﺪوث ﻣﺎ أرﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻩ ﻣﻨﻜﻤﺎ وﻳﺆﻳﺪﻩ ﻗﺮاءة »وآﺗﻴﺎ« ﻣﻦ اﳌﺆاﺗﺎة أي ﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻛﻞ واﺣﺪة،اﻷرض أن ﺗﺼﲑ ﻣﺪﺣﻮة
.أﺧﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ أردت ﻣﻨﻜﻤﺎ
“Ondan sonra da Arz’ı döşedi.”
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mantûkunca dahvi, yani döşenmesi sonra olduğunu söylemişlerdir. Bu
âciz de bunu cumhûrun üslûbu üzere anlamayı tercih ediyorum. Şu
ِ ٓ ’ َوﺍ َ ْﻧ َﺰ ْﻟﻨَﺎ ِﻣ َﻦ اﻟﺴ َﻤde [el-Mü’minûn 23/18;
kadar ki “semâ”dan murad ًﺎء َﻣٓﺎء
َّ
el-Furkân 25/48; Lokman 31/10] olduğu gibi Arz’ın yukarısı, yani hava
tarafı demek olduğuna zâhib oluyorum, bu surette اﺳﺘَ ٰﻮى
ْ َّ ﺛُﻢyukarıdaki

ض
ْ ’ َﺧﻠ َ َﻖya ma tuf olarak şöyle demek olur: Arz’ı ilk halkettikten1
َ اﻻ َْر

sonra doğrudan doğru yukarısını yaratmayı irade buyurdu bir duman
olarak, demek ki Arz ilk yaratılışında ibtidâ semâdan ayrıldığı sıra ateş
hâlinde idi, sonra bu ateşten onun yukarısına doğru semâsı olarak
ِ  ﻓَﻘَﺎ َل ﻟ َﻬَﺎ َوﻟ ِ ْﻼ َ ْرBu hâlde o duman
duman hâlinde gazlar püskürüyordu. ض
2
hâlindeki semâya ve Arz’a ﻫﺎ
ً ﻋﺎ اَ ْو ﻛَ ْﺮ
ً  ا ْﺋ ِﺘﻴَﺎ ﻃ َْﻮikiniz bir tav‘an veya kerhen
gelin A tabiatınıza uygun gelse de gelmese de ikiniz birlikte birbirinize
uyarak bir nizam üzere hareket edin dedi. Bütün semâ içinde Arz’ın
ِ
ve havasının birlikte hareket etmesini emreyledi. ﻴﻦ
َ “ ﻗَﺎﻟ َـﺘَٓﺎ اَﺗ َ ْﻴﻨَﺎ ﻃَٓﺎﺋ ۪ﻌikimiz
de tav‘ımızla geldik” dediler. Bazıları bu [4192] emr ü tav‘ı3 şu‘ûrî
mânada anlamak istemişlerse de mutlak tevâfuk ve inkıyad mânasına
olmak daha mütebâdirdir. Yani verilen emirde icrâ edilen tesirde her biri
tabiatındakinin hilâfına bir fiil ve harekete dahi sevkedilseler onlar onun
kabûlünü bir tabiat edinmişlerdir. Onun için hareket ve sükûn gibi
muhtelif tabiatta tesirleri tabî‘î gibi kabul ederler. Emr-i ilâhîye karşı
hiçbir muhalefetleri vâki olmaz. Onun için “atâlet kanunu” denilen bu
mutâva at ve kābiliyet ile bütün ecrâm-ı semâviye ve ecsâm-ı arziyenin
hâdisâtı tabî‘î imiş gibi îzah olunabilir. Burada eserden olmak üzere
şöyle bir  ﻗِﻴﻞde naklederler: Denilmiş ki semâvât ve Arz halk olunmadan
Arş su üzerinde idi, sudaki suhûnetten bir kaymak ve bir duman çıktı.
Kaymak suyun yüzünde kaldı, ondan kuraklığı halketti ve ondan Arz’ı
ihdas eyledi. Duman da yukarı yükseldi, ondan da semâyı yarattı. Fahr-i
Râzî der ki: “Bu kıssa Kur’an’da yoktur, Yehûd’un Tevrat dediği kitabın
evvelinde vardır. Bir delil delâlet ederse kabul olunabilir.”4 Zemahşerî
1
2
3
4

F, M ve B -“ettikten”.
H, M ve B: “ve”.
M: “emri ve tav’î”.
Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXVII, 546:
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garib bir fıkra daha nakleder de kuraktan bir arz yaptı, sonra da onu
ayırdı iki arz yaptı der.1 Ayrılan bu iki arz nedir? Ya Arz’dan Kamer’in
ayrılması olacak, yahut da Amerika’nın ayrılması olacaktır.
ٍ َﻴﻬ َّﻦ ﺳ ْﺒﻊَ ﺳ ٰﻤﻮ
Şimdi asıl semâvâta geçilerek buyuruluyor ki: ﺍت ۪ﻓﻲ
َ
َ ُ }ﻓَﻘَ ٰﻀ
{ِ ﻳ َ ْﻮ َﻣ ْﻴﻦHâsılı onları iki günde sağlam yedi semâya tamamladı A bu iki
günün birisi, Arz’ın da halkından evveli2 ilk maddenin halkı, birisi de
ecrâmın teşekkülü günleridir ki Sûre-i A‘râf ’ta beyan olunduğu üzere3
altı günden ikisini teşkil eder. Yahut birisi Arz’ın halkından evveli, birisi
de Arz’ın halkından sonrasıdır. Çünkü Kamer, Zühre, Utarid gibi bazı
ecrâmın halkı Arz’dan sonradır. Buna göre ﻴﻬ َّﻦ
ُ ’ﻓَﻘَ ٰﻀdeki fâ’nın ta kīb mânası
ٍ [ ﻓَﺴ ّٰﻮ ُﻬ َّﻦ ﺳ ْﺒﻊَ ﺳ ٰﻤ َﻮ2/29] bak.)
da mahfuz kalmış olur (Sûre-i Bakara’da ﺍت
َ
َ
َ
Fikr-i âcizâneme göre bu iki gün “semâvât”tan hâl-i mukaddere olmak
[4193] üzere biri dünya biri âhiret olmak da muhtemildir. Bunları böyle
ihkâm ve itmam buyurdu, {}وﺍ َ ْو ٰﺣﻰ ۪ﻓﻲ ﻛُ ّ ِﻞ َﺳﻤَٓﺎ ٍء اَ ْﻣﺮَﻫَﺎ
َ her semâda ona ait
emri de vahiy buyurdu. A Her semânın meleklerine orada cereyan edecek
şuûnun emrini de telkin buyurdu ki bu da itmam cümlesindendir. Bütün
bunların bu yolda zuhur ve itmâmından Sâni‘ teâlâ’nın kudreti âyâtı
tecellî ettiği için bu noktada gıyabdan tekellüme iltifat ile buyuruluyor
4
ki: {۪ﻴﺢ
َ اﻟﺴ َﻤٓﺎءَ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ ﺑ ِ َﻤ َﺼﺎﺑ
َ Ve dünyâ semâyı misbahlar, yani parlak
َّ }و َزﻳَّﻨَّﺎ
ِ ِ[ ﺑِﺰ۪ﻳﻨَﺔٍ ۨا ْﻟـﻜَﻮَﺍﻛes-Sâffât 37/6] {ﻈﺎ
kandillerle donattık süsledik A ﺐ
ً }و ِﺣ ْﻔ
َ hem
ِ
de mahfuz kıldık A şeytanlar yanaşamazlar. {ِﻳﺮ ا ْﻟﻌَﺰ۪ﻳﺰِ ا ْﻟﻌَ ۪ﻠﻴﻢ
َ  } ٰذﻟİşte5 o,
ُ ﻚ ﺗ َ ْﻘ ۪ﺪ
O Azîz Alîm’in takdîridir. A Siz O’na hep küfür mü edip duracaksınız?

1

2
3
4
5

 أﻣﺎ اﻟﺰﺑﺪ ﻓﻴﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ،ذﻛﺮ ﺻﺎﺣﺐ »اﻷﺛﺮ« أﻧﻪ ﻛﺎن ﻋﺮش اﷲ ﻋﻠﻰ اﳌﺎء ﻗﺒﻞ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض ﻓﺄﺣﺪث اﷲ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﺎء ﺳﺨﻮﻧﺔ ﻓﺎرﺗﻔﻊ زﺑﺪ ودﺧﺎن
 ﻓﺈن دل، واﻋﻠﻢ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻘﺮآن. وأﻣﺎ اﻟﺪﺧﺎن ﻓﺎرﺗﻔﻊ وﻋﻼ ﻓﺨﻠﻖ اﷲ ﻣﻨﻪ اﻟﺴﻤﻮات،وﺟﻪ اﳌﺎء ﻓﺨﻠﻖ اﷲ ﻣﻨﻪ اﻟﻴﺒﻮﺳﺔ وأﺣﺪث ﻣﻨﻪ اﻷرض
. وﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ ﻣﺬﻛﻮرة ﰲ أول اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﻳﺰﻋﻢ اﻟﻴﻬﻮد أﻧﻪ اﻟﺘﻮراة،ﻋﻠﻴﻪ دﻟﻴﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻗﺒﻞ وإﻻ ﻓﻼ
Zemahşerî, el-Keşşâf, IV, 189:
 ﰒ ﻓﺘﻘﻬﺎ، ﻓﺄﻳﺒﺲ اﳌﺎء ﻓﺠﻌﻠﻪ أرﺿﺎ واﺣﺪة، ﻓﺎرﺗﻔﻊ ﻓﻮق اﳌﺎء وﻋﻼ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺄﺧﺮج ﻣﻦ اﳌﺎء دﺧﺎﻧﺎ، ﻛﺎن ﻋﺮﺷﻪ ﻗﺒﻞ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﺎوات واﻷرض ﻋﻠﻰ اﳌﺎء:ﻗﻴﻞ
. ﰒ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﺎء ﻣﻦ اﻟﺪﺧﺎن اﳌﺮﺗﻔﻊ،ﻓﺠﻌﻠﻬﺎ أرﺿﲔ
H ve F: “evvel”.
H: “olunduğuna göre”.
H ve M -“Ve”.
H -“İşte”.
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1
2
de {ﺿﻮﺍ
ُ  }ﻓَﺎِ ْن اَ ْﻋ َﺮyine i‘râz ederler, aldırmazlarsa { }ﻓَ ُﻘ ْﻞo vakit de de ki:
3
ِ ﻜ ْﻢ ﺻ
{ً ﺎﻋ َﻘﺔ
َ ُ ُ }اَ ْﻧ َﺬ ْرﺗSize bir sâ ika tehlikesi haber veriyorum A yani yıldırım
ِ
ِ }ﻣ ْﺜ َﻞ ﺻ
gibi bir çarpışta helâk edecek şiddetli bir azab. { إﻟﺦ...َ ﺎﻋﻘَﺔِ َﻋﺎ ٍد َوﺛ َ ُﻤﻮد
َ
A Delâilü’n-Nübüvve’de Beyhakī ve İbn Asâkîr Câbir b. Abdullah’tan
rivayet ederler, demiştir ki: Ebû Cehil ile Kureyş’in ileri gelenlerinden
bir cemaat şöyle dediler: “Muhammed’in işi bizi şüpheye düşürdü, sihir
ve kehanet ve şiire âlim bir adam arasanız onunla konuşsa da bize onun
işini bir anlatsa” dediler. Bunun üzerine Utbe b. Rebî‘a “ben vallahi şiiri,
kehaneti, sihri dinlemişim, ona dair bir ilim edinmişimdir. Eğer öyle ise
Muhammed bana gizli kalmaz” dedi ve vardı da “yâ Muhammed, sen
mi daha hayırlısın Hâşim mi, sen mi daha4 hayırlısın Abdülmuttalib
mi?” dedi. Resûlullah cevap vermedi, “ya sen bizim ilâhlarımıza neye5
kadh ediyor ve atalarımızı tadlil eyliyorsun? [4194] Eğer reislik senin
olsun istiyorsan bayraklarımızı sana dikelim ve eğer mal istiyorsan sana
mallarımızdan seni ve arkandakileri müstağnî edecek mal toplayalım ve
eğer kadın ihtiyâcın varsa Kureyş kızlarından beğeneceğin on tanesini
sana tezvic edelim” dedi. Resûlullah susuyor söylemiyordu, vaktâ ki
Utbe sözünü bitirdi, Aleyhissalâtu vesselâm اﻪﻠﻟِ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ اﻟﺮَّ ۪ﺣﻴ ِﻢ
ّٰ  ﺑ ِ ْﺴ ِﻢdeyip
ِ
ِ
ِ
۪
ﻴﺎ
ٌ  ﺗ َ ْﻨﺰ.ٓ  ٰﺣﻢdiye okudu ﺿﻮﺍ
ًّ ِ ﺖ ٰاﻳَﺎﺗُ ُﻪ ُﻗ ْﺮﺍٰ ًﻧﺎ َﻋ َﺮﺑ
ْ َ ﺎب ُﻓ ّﺼﻠ
ُ ﻓَﺎِ ْن اَ ْﻋ َﺮ
ٌ َ ﻛﺘ.ِ۪ﻳﻞ ﻣ َﻦ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ اﻟﺮَّﺣﻴﻢ
ِ ﺎﻋ َﻘﺔ ً ِﻣ ْﺜ َﻞ ﺻ
ِ ﻜ ْﻢ ﺻ
ﺎﻋ َﻘﺔِ َﻋﺎ ٍد َوﺛ َ ُﻤﻮد
َ
َ ُ ُ’ﻓَ ُﻘ ْﻞ اَ ْﻧ َﺬ ْرﺗa [41/1-13] gelince Utbe hemen
Aleyhissalâtu vesselâm’ın fem-i saâdetini tuttu, rahime yemin vererek
vazgeçmesini rica etti ve kalkıp evine gitti, Kureyş’e çıkmadı. Birkaç
günler görünmeyince Ebû Cehil “ey ma‘şer-i Kureyş” dedi, “Utbe neye
görünmüyor, zannederim Muhammed’e saptı, galiba onun yemeği
hoşuna gitti, bu mutlak ihtiyacından olmalı, kalkın gidelim bakalım”
dedi, vardılar. Ebû Cehil “yâ Utbe!” dedi, “sen Muhammed’e saptın,
o galiba hoşuna gitti, bir ihtiyâcın varsa seni Muhammed’e muhtaç

1
2
3
4
5

B -“de”.
M: “o vakit dedi ki”.
H: “Siz”.
M ve B -“daha”.
M ve B -“neye”.
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etmeyecek mal toplayabiliriz.” Bunun üzerine Utbe kızdı ve bundan
sonra Muhammed’e ebeden bir şey söylemeyeceğine billahi diye yemin
etti de dedi ki: “Bilirsiniz, ben Kureyş’in malca en zenginiyim, velâkin
ben ona vardım” diye kıssayı anlattı. “Bana” dedi, “bir şey ile cevap verdi
اﻪﻠﻟِ ki, vallahi o sihir değil, şiir de değil, kehanet de değildir; okudu
ﺑ ِ ْﺴ ِﻢ ّٰ
اﻟﺮَّﺣﻤ ِﻦ اﻟﺮَّ ۪ﺣﻴﻢِ ،ﺣﻢ .ﺗَﻨﺰ ٌ ِ
ِ
۪
ﻜ ْﻢ
ﺣﺘﱠﻰ -اَ ْﻧ َﺬ ْرﺗُ ُﺎب ُﻓ ِ ّﺼﻠ َ ْ
ﺖ ٰاﻳَﺎﺗُ ُﻪ ُﻗ ْﺮ ٰﺍ ًﻧﺎ َﻋ َﺮﺑ ِ ً
ْ ٰ
ٰ ٓ ْ
ﻴﺎَ ...
۪ﻳﻞ ﻣ َﻦ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ اﻟﺮَّﺣﻴﻢِ .ﻛﺘَ ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ﺻﺎﻋﻘَﺔ َﻋﺎد َوﺛ َ ُﻤﻮد َ
ﺻﺎﻋﻘَﺔ ً ﻣ ْﺜ َﻞ َ
َ ’a gelince ben ağzını tuttum ve rahime yemin
verdim, bunun üzerine kesti. Vallahi bilirsiniz ki Muhammed bir şey
söylediği zaman yalan çıkmaz, onun için başınıza bir azab inmesinden
korktum.”1

ِ Önlerinden ve arkalarından A yani her
}ﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻴ ِﻦ اَ ْﻳ ۪ﺪﻳﻬِ ْﻢ َو ِﻣ ْﻦ َﺧ ْﻠ ِﻔﻬِ ْﻢ{
;taraflarından geldiler ve her cihetten her vechile çalıştılar, uğraştılar
yahut ilerisini gerisini, geçmişi geleceği anlattılar, inzar ettiler.
ﺮﺍ{
ﺻ ً
۪ } Sarsar rüzgârı A soğuğunun şiddetinden yakıp kavuranر ً
ﺻ ْﺮ َ
ﺤﺎ َ
۪ nuhûsetli, uğursuz
}ﻓ ٓﻲ اَﻳَّﺎ ٍم ﻧ َ ِﺤﺴ ٍ
ﺎت{ yahut [4195] gürültüsü çok olan fırtına
َ
günlerde. A Müneccimler buradan bazı günlerin nahs olduğuna istidlâl
eylemişlerdir. Lâkin mütekellimîn demişlerdir ki günlerin sa‘d ve nahs2
ile ittisâfı zâtî değil, izâfîdir. Aynı3 gün bir adama nazaran nahs, diğer bir
adama nazaran sa‘d olabilir. Elem gören bir adam için meş’um, nimet
gören bir adam için uğur olur. Denilir ki bu günler şubatın âhirinden
Beyhakī, Delâilü’n-nübüvve, II, 202-204; İbn Asâkir, Târîhu Dımeşk, c. 38, s. 242-247. İbn Ebî Şeybe,
el-Musannef, VII, 330:
ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻗﺎل :ﻗﺎل أﺑﻮ ﺟﻬﻞ واﳌﻸ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ »ﻟﻘﺪ اﻧﺘﺸﺮ ﻋﻠﻴﻨﺎ أﻣﺮ ﳏﻤﺪ ﻓﻠﻮ اﻟﺘﻤﺴﺘﻢ رﺟﻼ ﻋﺎﳌﺎ ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ واﻟﻜﻬﺎﻧﺔ واﻟﺸﻌﺮ ﻓﻜﻠﻤﻪ ﰒ أﺗﺎﻧﺎ
ﺑﺒﻴﺎن ﻣﻦ أﻣﺮﻩ« ﻓﻘﺎل ﻋﺘﺒﺔ »ﻟﻘﺪ ﲰﻌﺖ ﻗﻮل اﻟﺴﺤﺮة واﻟﻜﻬﺎﻧﺔ واﻟﺸﻌﺮ وﻋﻠﻤﺖ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠﻤﺎ وﻣﺎ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻲ إن ﻛﺎن ﻛﺬﻟﻚ« ﻓﺄﺗﺎﻩ ﻓﻠﻤﺎ أﺗﺎﻩ ﻗﺎل ﻟﻪ ﻋﺘﺒﺔ »ﻳﺎ
ﳏﻤﺪ أﻧﺖ ﺧﲑ أم ﻫﺎﺷﻢ ،أﻧﺖ ﺧﲑ أم ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ،أﻧﺖ ﺧﲑ أم ﻋﺒﺪ اﷲ؟« ﻓﻠﻢ ﳚﺒﻪ ﻗﺎل» :ﻓﻴﻢ ﺗﺸﺘﻢ آﳍﺘﻨﺎ ،وﺗﻀﻠﻞ آﺑﺎءﻧﺎ ،ﻓﺈن ﻛﻨﺖ إﳕﺎ ﺑﻚ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻋﻘﺪﻧﺎ
أﻟﻮﻳﺘﻨﺎ ﻟﻚ ﻓﻜﻨﺖ رأﺳﻨﺎ ﻣﺎ ﺑﻘﻴﺖ ،وإن ﻛﺎن ﺑﻚ اﻟﺒﺎءة زوﺟﻨﺎك ﻋﺸﺮ ﻧﺴﻮة ﲣﺘﺎر ﻣﻦ أي أﺑﻴﺎت ﻗﺮﻳﺶ ﺷﺌﺖ ،وإن ﻛﺎن ﺑﻚ اﳌﺎل ﲨﻌﻨﺎ ﻟﻚ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻨﺎ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻐﲏ
ﺎ أﻧﺖ وﻋﻘﺒﻚ ﻣﻦ ﺑﻌﺪك« ،ورﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠﻢ ﺳﺎﻛﺖ ﻻ ﻳﺘﻜﻠﻢ ،ﻓﻠﻤﺎ ﻓﺮغ ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠﻢ» :ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ
اﻟﺮﺣﻴﻢ .ﺣﻢ .ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ .ﻛﺘﺎب ﻓﺼﻠﺖ آﻳﺎﺗﻪ ﻗﺮآﻧﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻟﻘﻮم ﻳﻌﻠﻤﻮن -ﻓﻘﺮأ ﺣﱴ ﺑﻠﻎ -أﻧﺬرﺗﻜﻢ ﺻﺎﻋﻘﺔ ﻣﺜﻞ ﺻﺎﻋﻘﺔ ﻋﺎد وﲦﻮد« ﻓﺄﻣﺴﻚ ﻋﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ
ﻓﻴﻪ وﻧﺎﺷﺪﻩ اﻟﺮﺣﻢ أن ﻳﻜﻒ ﻋﻨﻪ وﱂ ﳜﺮج إﱃ أﻫﻠﻪ واﺣﺘﺒﺲ ﻋﻨﻬﻢ .ﻓﻘﺎل أﺑﻮ ﺟﻬﻞ» :ﻳﺎ ﻣﻌﺸﺮ ﻗﺮﻳﺶ واﷲ ﻣﺎ ﻧﺮى ﻋﺘﺒﺔ إﻻ ﻗﺪ ﺻﺒﺎ إﱃ ﳏﻤﺪ وأﻋﺠﺒﻪ ﻃﻌﺎﻣﻪ،
وﻣﺎ ذاك إﻻ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ أﺻﺎﺑﺘﻪ ،اﻧﻄﻠﻘﻮا ﺑﻨﺎ إﻟﻴﻪ« ﻓﺄﺗﻮﻩ ،ﻓﻘﺎل أﺑﻮ ﺟﻬﻞ» :واﷲ ﻳﺎ ﻋﺘﺒﺔ ﻣﺎ ﺣﺴﺒﻨﺎ إﻻ أﻧﻚ ﺻﺒﻮت إﱃ ﳏﻤﺪ وأﻋﺠﺒﻚ أﻣﺮﻩ ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻚ ﺣﺎﺟﺔ
ﲨﻌﻨﺎ ﻟﻚ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻨﺎ ﻣﺎ ﻳﻐﻨﻴﻚ ﻋﻦ ﻃﻌﺎم ﳏﻤﺪ« .ﻓﻐﻀﺐ وأﻗﺴﻢ ﺑﺎﷲ ﻻ ﻳﻜﻠﻢ ﳏﻤﺪا أﺑﺪا .ﻗﺎل» :وﻟﻘﺪ ﻋﻠﻤﺘﻢ أﱐ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻗﺮﻳﺶ ﻣﺎﻻ وﻟﻜﲏ أﺗﻴﺘﻪ« ﻓﻘﺺ
ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻘﺼﺔ »ﻓﺄﺟﺎﺑﲏ ﺑﺸﻲء واﷲ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﺴﺤﺮ وﻻ ﺷﻌﺮ وﻻ ﻛﻬﺎﻧﺔ ﻗﺮأ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ .ﺣﻢ .ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ .ﻛﺘﺎب ﻓﺼﻠﺖ آﻳﺎﺗﻪ ﻗﺮآﻧﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎ
ﻟﻘﻮم ﻳﻌﻠﻤﻮن« .ﻗﺎل ﳛﲕ ﻛﺬا ﻗﺎل »ﻳﻌﻘﻠﻮن« ﺣﱴ ﺑﻠﻎ ﻓﻘﺎل» :أﻧﺬرﺗﻜﻢ ﺻﺎﻋﻘﺔ ﻣﺜﻞ ﺻﺎﻋﻘﺔ ﻋﺎد وﲦﻮد« ﻓﺄﻣﺴﻜﺖ ﺑﻔﻴﻪ وﻧﺎﺷﺪﺗﻪ اﻟﺮﺣﻢ أن ﻳﻜﻒ وﻗﺪ ﻋﻠﻤﺘﻢ أن
ﳏﻤﺪا إذا ﻗﺎل ﺷﻴﺌﺎ ﱂ ﻳﻜﺬب ﻓﺨﻔﺖ أن ﻳﻨﺰل ﺑﻜﻢ اﻟﻌﺬاب.
B: “nahs ve sa d”.
M ve B: “Ya’ni”.
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berdü’l-acûz denilen1 günleri idi.2 Şevvalin âhirinde çarşambadan
çarşambaya olduğu da mervîdir.3

ِ ِ ّٰ و ﻮمَ ﻳﺤ َﺸﺮ اَﻋ َﺪٓاء
ﺎؤ۫ َﻫﺎ َﺷﻬِ َﺪ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ
ُ ٓ ﴾ َﺣ ّٰﺘٓﻰ اِذَا َﻣﺎ َﺟ١٩﴿ ﻮن
َ ﻮز ُﻋ
َ ُاﻪﻠﻟ اﻟ َﻰ اﻟﻨَّﺎرِ ﻓَ ُﻬ ْﻢ ﻳ
ُ ْ ُ ْ ُ َْ َ
ِ ُ ﴾ َوﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﻟِﺠﻠ٢٠﴿ ﻮن
ۜ ﻮدﻫِ ْﻢ ﻟِﻢَ َﺷﻬِ ْﺪﺗُ ْﻢ َﻋﻠ َ ْﻴﻨَﺎ
َ ُﺎر ُﻫ ْﻢ َو ُﺟﻠُﻮدُ ُﻫ ْﻢ ﺑِﻤَﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳ َ ْﻌﻤَﻠ
ُ
ُ َﺳ ْﻤ ُﻌ ُﻬ ْﻢ َوﺍ َ ْﺑ َﺼ
ِ
﴾ َو َﻣﺎ٢١﴿ ﻮن
ّٰ ﻗَﺎﻟُٓﻮﺍ اَ ْﻧﻄَﻘَﻨَﺎ
َ اﻪﻠﻟُ اﻟ َّـ ۪ﺬ ٓي اَ ْﻧﻄ ََﻖ ﻛُ َّﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َو ُﻫ َﻮ َﺧﻠَﻘَﻜُ ْﻢ اَ َّو َل َﻣﺮَّ ٍ َوﺍﻟ َْﻴﻪِ ﺗُ ْﺮ َﺟ ُﻌ
ٓ
ّٰ ﺎرﻛُ ْﻢ َو َﻻ ُﺟﻠُﻮدُﻛُ ْﻢ َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ ﻇ َﻨَ ْﻨ ُﺘ ْﻢ اَ َّن
َ ﻛُ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ﺗ َ ْﺴﺘَ ِﺘ ُﺮ
َ اﻪﻠﻟ
ُ ون اَ ْن ﻳ َ ْﺸﻬَ َﺪ َﻋﻠ َ ْﻴﻜُ ْﻢ َﺳ ْﻤ ُﻌﻜُ ْﻢ َو َﻻ اَ ْﺑ َﺼ
ﻜ ْﻢ ﻓَﺎ َْﺻﺒَ ْﺤ ُﺘ ْﻢ
ُ ُّﻜ ْﻢ ﻇَﻨ
ُ ِ ﴾ َو ٰذﻟ٢٢﴿ ﻮن
ُ ﻜ ْﻢ اَ ْر ٰدﻳ
ُ ِ ّﻜ ُﻢ اﻟ َّ۪ﺬي ﻇ َﻨَ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ﺑ ِ َﺮﺑ
َ ُﻴﺮﺍ ِﻣﻤَّﺎ ﺗ َ ْﻌ َﻤﻠ
ً َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻢ ﻛَ ۪ﺜ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻴﻦ
َ ۪ﺎر َﻣ ْﺜ ًﻮى ﻟ َُﻬ ْﻢ ۚ َوﺍ ْن ﻳ َ ْﺴﺘَ ْﻌ ِﺘ ُﺒﻮﺍ ﻓَﻤَﺎ ُﻫ ْﻢ ﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﻌﺘَﺒ
ُ َّ ﴾ ﻓَﺎ ْن ﻳ َ ْﺼ ِﺒ ُﺮوﺍ ﻓَﺎﻟﻨ٢٣﴿ ﻣ َﻦ ا ْﻟ َﺨﺎﺳ ۪ﺮ َﻦ
﴾ َوﻗَﻴ َّ ْﻀﻨَﺎ ﻟ َُﻬ ْﻢ ﻗُ َﺮﻧ َ ٓﺎءَ ﻓَ َﺰﻳ َّ ُﻨﻮﺍ ﻟ َُﻬ ْﻢ َﻣﺎ ﺑ َ ْﻴ َﻦ اَ ْﻳ ۪ﺪﻳﻬِ ْﻢ َو َﻣﺎ َﺧ ْﻠﻔَ ُﻬ ْﻢ َو َﺣ َّﻖ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ُﻢ ا ْﻟﻘَ ْﻮ ُل ۪ﻓ ٓﻲ اُ َﻣ ٍﻢ٢٤﴿
ِ ِ
ِ َ ﻗَ ْﺪ َﺧﻠ
ِ ﺍﻻِ ْﻧ ِﺲ اِﻧَّﻬ ْﻢ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ َﺧ
﴾٢٥﴿ ۟ ﺎﺳ ۪ﺮ َﻦ
ْ
ُ ۚ ْ ﺖ ﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠﻬِ ْﻢ ﻣ َﻦ ا ْﻟ ِﺠ ِّﻦ َو

[4196] Meâl-i Şerîfi
Allah düşmanlarının toplanıp ateşe sevk olunacakları gün ise artık
onlar baştan âhire hep tevkif olunurlar (19). Hatta ona vardıklarında
aleyhlerine kulakları ve gözleri ve derileri şehadet eder, neler yapıyor
idiyseler (20). Derilerine “niçin aleyhimizde şâhidlik ettiniz?” derler.
“Bizi” derler, “her şeyi söyleten Allah söyletti, sizi de ilk defa O yarattı,
yine O’na götürülüyorsunuz” (21). Evvel kulaklarınız ve4 gözleriniz
ve5 derileriniz aleyhinize şehadet eder diye sakınmaz idiniz velâkin
zannetmiş idiniz ki Allah yaptıklarınızdan birçoğunu bilmez (22).6
İşte Rabbinize beslediğiniz o zannınız sizi helâke sürükledi de hüsrâna
düşenlerden oldunuz (23). Artık sabredebilirlerse ateş kendilerine
1
2
3

4
5
6

H -“denilen”.
H +“Aynı zamanda”.
Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XII, 365. Krş. Mâverdî, en-Nüket ve’l-uyûn, V, 174; İbn Atıyye, el-Muharraru’l-vecîz, V, 9:
. وﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻤﺎ روي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس وﳎﺎﻫﺪ وﻗﺘﺎدة آﺧﺮ ﺷﻮال ﻣﻦ اﻷرﺑﻌﺎء إﱃ اﻷرﺑﻌﺎء،وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺎم ﻣﻦ آﺧﺮ ﺷﺒﺎط وﺗﺴﻤﻰ أﻳﺎم اﻟﻌﺠﻮز
H -“ve”.
H -“ve”.
H +“Ve”.
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bir ikāmetgâhtır, yok eğer hoşnutluğa dönmek isterlerse hoşnut
edileceklerden değildirler (24). Hem onlara birtakım yanaşıklar1
sardırmışızdır da onlar, onlara önlerindekini ve arkalarındakini
ziynetleyivermişlerdir. Cin ve insten önlerinden geçen ümmetler içinde
onların aleyhine de söz hak olmuştur, çünkü hep kendilerine yazık
etmişlerdir2 (25).
{ﺎر ُﻫ ْﻢ َو ُﺟﻠُﻮدُ ُﻫ ْﻢ
ُ  } َﺷﻬِ َﺪ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ َﺳ ْﻤ ُﻌ ُﻬ ْﻢ َوﺍ َ ْﺑ َﺼKulak ve gözleri ve derileri aleyhlerine
şehadet ederler A kendilerinin hiss ü [4197] idrak ve tehaffuz âlât ve
vâsıtası3 olan cihaz ve a‘zâları şâhidlik ederler ki inkılâbâtın en fecî
safhalarından biridir. Kadı Beyzâvî şöyle diyor: “Allah’ın onları intâkı ile
yahut üzerlerinde kesblerine delâlet edecek birtakım eserler, izler izhar4
etmesiyle ki bu surette lisân-ı hâl ile söylemiş olurlar.”5 Lâkin biraz sonra
اﻪﻠﻟُ اﻟ َّـ ۪ﺬ ٓي اَ ْﻧﻄ ََﻖ ُﻛ َّﻞ َﺷ ْﻲ ٍء
ّٰ  اَ ْﻧﻄ َ َﻘﻨَﺎdiye tasrih edilecektir. Hadiste vârid olmuştur
ki insanda ilk söyleyen fahz-ı yüsrâ: sol uyluktur, sonra cevârih söyler,
bunun üzerine “kahrolası” der, “ben seni müdafaa ediyorum.”6
{}و ٰذﻟِﻜُ ْﻢ ﻇَﻨُّﻜُ ُﻢ اﻟ َّ۪ﺬي ﻇ َﻨَ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ﺑ ِ َﺮﺑِّﻜُ ْﻢ اَ ْر ٰدﻳﻜُ ْﻢ
َ Ve işte bu sizin Rabbinize
zannettiğiniz zannınızdır ki7 sizi helâk etti. A Bu zan Allah hakkında
ِ اَﻟﻈﱠ ﱡﻦ ﻇَﻨ
yanlış olan sû’-i zandır ki mühliktir. Demişlerdir ki ﱠﺎن ﻇَ ﱞﻦ ُﻣْﻨ ٍﺞ َوﻇَ ﱞﻦ ُﻣ ْﺮٍد
zan ikidir biri münci’ biri mühliktir.8  أَﻧَﺎ ِﻋْﻨ َﺪ ﻇَ ﱢﻦ َﻋْﺒ ِﺪي ِﰊHadîs-i kudsîsinin9
mânâsını yanlış telakkī etmemelidir. Hasen-i Basrî Hazretleri bu âyeti
okumuş da demiştir ki: “Nâsın ameli Rablerine olan zanlarına göredir,
mü’min Allah’a güzel zanda bulunur, güzel amel yapar, kâfir ve münafık
1
2
3
4
5
6

7
8
9

B: “arkadaşlar”.
B: “etmiştir”.
B: “vesâiti”.
B: “ihzâr”.
Beyzâvî, Envârü’t-Tenzîl, V, 69:
ِ
َِ
. أو ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ آﺛﺎراً ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﻗﱰف ﺎ ﻓﺘﻨﻄﻖ ﺑﻠﺴﺎن اﳊﺎل،ﻮد ُﻫ ْﻢ ِﲟﺎ ﻛﺎﻧُﻮا ﻳـَْﻌ َﻤﻠُﻮ َن« ﺑﺄن ﻳﻨﻄﻘﻬﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ُ ُﺼﺎرُﻫ ْﻢ َو ُﺟﻠ
ُ ْ»ﺷﻬ َﺪ َﻋﻠَْﻴﻬ ْﻢ ﲰَْﻌُ ُﻬ ْﻢ َوأَﺑ
Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, IX, 298. Krş. İbn Atıyye, el-Muharraru’l-vecîz, V, 10; Süyûtî, ed-Dürrü’lmensûr, VII, 69:
. وﻋﻨﻚ ﻛﻨﺖ أداﻓﻊ، ﺗﺒﺎ ﻟﻚ: ﰒ ﺗﻨﻄﻖ اﳉﻮارح ﻓﻴﻘﻮل، أن أول ﻣﺎ ﻳﻨﻄﻖ ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﺨﺬﻩ اﻟﻴﺴﺮى:ﻓﻔﻲ اﳊﺪﻳﺚ
H ve F: “zannınız”.
Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, IX, 73; İbn Atıyye, el-Muharraru’l-vecîz, V, 12.
Buhârî, Tevhîd, 15; Müslim, Zikir, 2.
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} Artıkﻓَ َﻤﺎ ُﻫ ْﻢ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﻌﺘَﺒ۪ َ{ da kötü zanda bulunur kötü amel yaparlar.”1
onlar arzularına erdirilecek, döndürülecek değillerdir. A Bir hadîs-i
 buyurulmuştur.2 Öldükten sonra geriﻟَﻴﺲ ﺑـﻌ َﺪ اﻟْﻤﻮ ِ
ت ُﻣﺴﺘـَْﻌﺘَ ٍ
ﺐ nebevîde
ْ َ َْ َ ْ
ْ
}وﻗَﻴ َّ ْﻀﻨَﺎ ﻟ َُﻬ ْﻢ ُﻗ َﺮﻧ َ ٓﺎءَ{ çevrilecek yoktur.
َ Ve onlara birtakım karînler takdir
eyledik sardırdık A Şeytanlardan kendilerine karîn olup yanaşan birtakım
arkadaşlar ki kabuğunun yumurtayı sarması gibi onları sarmışlar,
ِ
َﺎﻧﺎ ﻓَ ُﻬ َﻮ ﻟ َُﻪ ﻗَ ۪ﺮ ٌﻦ başlarına dolanmışlardır. Çünkü
ﺾ ﻟ َُﻪ َﺷ ْﻴﻄ ً
َو َﻣ ْﻦ ﻳ َ ْﻌ ُﺶ َﻋ ْﻦ ذ ْﻛﺮِ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ ﻧُﻘَ ّ ِﻴ ْ
}و َﺣ َّﻖ َﻋﻠ َ ْﻴ ِﻬ ُﻢ 3ا ْﻟ َﻘ ْﻮ ُل{ ’dir [ez-Zuhruf 43/36].
َ Ve üzerlerine o söz hak oldu A

ﻮلَ .ﻻ َْﻣﻠَٔـَ َّﻦ o söz kelime-i azab, yani Hak teâlâ’nın İblis’e şu kavli
ﻓَﺎ ْﻟ َﺤ ُّﻖ ۘ َوﺍ ْﻟ َﺤ َّﻖ اَﻗُ ُ
ﻚ َو ِﻣﻤَّ ْﻦ ﺗ َ ِﺒﻌَ َ
َ [Sâd 38/84-85].ﺟﻬَﻨ َّ َﻢ ِﻣ ْﻨ َ
ﻚ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ اَ ْﺟ َﻤ ۪ﻌ َ
][4198

ﻮن ﴿ ﴾٢٦ﻓَﻠ َ ُﻨ ۪ﺬﻳ َﻘ َّﻦ
ﻳﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮوﺍ َﻻ ﺗ َ ْﺴ َﻤ ُﻌﻮﺍ ﻟ ِ ٰﻬ َﺬا ا ْﻟ ُﻘ ْﺮﺍٰ ِن َوﺍ ْﻟﻐَ ْﻮﺍ ۪ﻓﻴﻪِ ﻟ َﻌَﻠَّﻜُ ْﻢ ﺗ َ ْﻐﻠِ ُﺒ َ
َوﻗَﺎ َل اﻟ َّ۪ﺬ َ

اء
ﻮن ﴿ٰ ﴾٢٧ذﻟ ِ َ
ﻳﺪا َوﻟ َﻨَ ْﺠﺰِﻳَﻨ َّ ُﻬ ْﻢ اَ ْﺳ َﻮﺍ َ اﻟ َّ۪ﺬي ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠ ُ َ
اﺑﺎ َﺷ ۪ﺪ ً
ﻳﻦ ﻛَﻔَ ُﺮوﺍ َﻋ َﺬ ً
اﻟ َّ۪ﺬ َ
ﻚ َﺟ َﺰ ٓ ُ
اء ّٰ ِ
اَﻋ َﺪ ٓ ِ
ﺎل
ون ﴿َ ﴾٢٨وﻗَ َ
ار ا ْﻟ ُﺨ ْﻠ ِﺪۜ َﺟﺰَٓاءً ﺑِﻤَﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﺑِﺎٰﻳَﺎﺗِﻨَﺎ ﻳ َ ْﺠ َﺤ ُﺪ َ
ْ
ﺎر ۚ ﻟ َُﻬ ْﻢ ۪ﻓﻴﻬَﺎ دَ ُ
اﻪﻠﻟ اﻟﻨ َّ ُ
ﺖ اَ ْﻗ َﺪ ِ
ﻜﻮﻧَﺎ
ﺿ َّﻼﻧَﺎ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ ِﺠ ِّﻦ َو ْ
اﻣﻨَﺎ ﻟِﻴَ ُ
ﺍﻻِ ْﻧ ِﺲ ﻧ َ ْﺠﻌَ ْﻠ ُﻬ َﻤﺎ ﺗ َ ْﺤ َ
ﻳﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮوﺍ َرﺑَّـﻨَ ٓﺎ اَرِﻧَﺎ اﻟ َّ َﺬ ْﻳ ِﻦ اَ َ
اﻟ َّ۪ﺬ َ
ِ
ِﻣ َﻦ ْ
ﺎﻣﻮﺍ ﺗَـﺘَﻨَﺰَّ ُل َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ُﻢ ا ْﻟ َﻤﻠٰ ٓ ِﺌﻜَﺔُ
ﻳﻦ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ َرﺑُّﻨَﺎ ّٰ
ﻴﻦ ﴿ ﴾٢٩ا َّن اﻟ َّ۪ﺬ َ
اﻻ َْﺳ َﻔ ۪ﻠ َ
اﺳﺘَ َﻘ ُ
اﻪﻠﻟُ ﺛُﻢَّ ْ
ون ﴿ ﴾٣٠ﻧ َ ْﺤ ُﻦ اَ ْوﻟِﻴَٓﺎ ُؤ۬ﻛُ ْﻢ ﻓِﻲ
ﻮﻋ ُﺪ َ
اَ َّﻻ ﺗ َ َﺨﺎﻓُﻮﺍ َو َﻻ ﺗ َ ْﺤ َﺰﻧُﻮﺍ َوﺍ َ ْﺑ ِﺸ ُﺮوﺍ ﺑِﺎ ْﻟ َﺠﻨَّﺔِ اﻟ َّ۪ﺘﻲ ﻛُ ْﻨﺘُ ْﻢ ﺗُ َ

ِ
ﻮن ۜ ﴿﴾٣١
ا ْﻟ َﺤ ٰﻴﻮ ِ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ َوﻓِﻲ ْ
اﻻ ِٰﺧ َﺮ ۚ َوﻟَﻜُ ْﻢ ۪ﻓﻴﻬَﺎ َﻣﺎ ﺗ َ ْﺸﺘَـ ۪ﻬٓﻲ اَ ْﻧ ُﻔ ُﺴﻜُ ْﻢ َوﻟَﻜُ ْﻢ ۪ﻓﻴﻬَﺎ َﻣﺎ ﺗَﺪَّ ُﻋ َ
ﻧُ ُﺰ ًﻻ ِﻣ ْﻦ ﻏَ ُﻔﻮرٍ َر ۪ﺣﻴ ٍ ۟ﻢ ﴿﴾٣٢

Tefsîru Abdirrezzâk, III, 152; Taberî, Câmiu’l-beyân, XXI, 456-457
ﻋﻦ ﻣﻌﻤﺮ  ،ﻗﺎل :ﺗﻼ اﳊﺴﻦ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ »وذﻟﻜﻢ ﻇﻨﻜﻢ اﻟﺬي ﻇﻨﻨﺘﻢ ﺑﺮﺑﻜﻢ أرداﻛﻢ« ...ﻓﻘﺎل :أﻻ وإن أﻋﻤﺎل اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻇﻨﻮ ﻢ ﺑﺮ ﻢ  ،ﻓﺄﻣﺎ اﳌﺆﻣﻦ
ﻓﺄﺣﺴﻦ ﺑﺎﷲ اﻟﻈﻦ ﻓﺄﺣﺴﻦ اﻟﻌﻤﻞ  ،وأﻣﺎ اﻟﻜﺎﻓﺮ واﳌﻨﺎﻓﻖ ﻓﺄﺳﺎء ﺑﺎﷲ اﻟﻈﻦ وأﺳﺎء اﻟﻌﻤﻞ ،ﻗﺎل اﷲ» :وﻣﺎ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺴﺘﱰون) «...ﻓﺼﻠﺖ  (٢٢/٤١ﺣﱴ »ﻓﺄﺻﺒﺤﺘﻢ
ﻣﻦ اﳋﺎﺳﺮﻳﻦ« )ﻓﺼﻠﺖ (٢٣/٤١
;Câhız, el-Beyân ve’t-tebyîn, Beyrut: Dâru’l-Hilâl, 1423, I, 249; İbn Ebi’d-Dünyâ, Kasru’l-emel, s. 129
Beyhakī, Şuabu’l-îmân, XIII, 153/10097.
”.ﻋﻠﻴﻪ“ B:

1

2
3
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[4199] Meâl-i Şerîfi
Bir de dedi ki o küfredenler: “Şu Kur’ân’ı dinlemeyin ve ona yaygara
yapın, belki bastırırsınız” (26). İşte2 Biz de onun için o küfredenlere
şiddetli bir azab tattıracağız ve kendilerine yaptıkları amellerin en
kötüsünün cezâsını vereceğiz (27). O işte cezâsı Allah düşmanlarının, o
ateş, onlara ondadır ancak ار ا ْﻟ ُﺨ ْﻠ ِﺪ
ُ َ  دebediyet evi, âyetlerimize yaptıkları
cehûdluğun cezâsı (28). Ve3 muhakkak diyecek ki o küfredenler: “Ey
Rabbimiz!4 Göster bize cinn ü insten bizleri idlâl edenlerin ikisini5 de,
ki onları ayaklarımızın altına alalım en aşağılıklardan olsunlar” (29).
Haberiniz olsun ki “Rabbimiz Allah” deyip de sonra doğru gidenler
yok mu, onların üzerlerine şöyle melekler iner: “Korkmayın, mahzun
olmayın, vaad olunup durduğunuz cennet ile neş’eyâb olun6 (30).
Bizler sizin hem dünyâ hayatta hem âhirette dostlarınızız ve size orada
nefislerinizin hoşlanacağı var, hem size orada ne isterseniz var7 (31).
Konukluk8 olarak, mağfiret ü rahmetine nihâyet olmayan bir Gafûr-i
Rahîm’den” 9 (32).
1

{ِﻳﻦ ﻛَﻔَ ُﺮوﺍ َﻻ ﺗ َ ْﺴ َﻤ ُﻌﻮﺍ ﻟ ِ ٰﻬ َﺬا ا ْﻟ ُﻘ ْﺮﺍٰ ِن َوﺍ ْﻟﻐَ ْﻮﺍ ۪ﻓﻴﻪ
َ َ}وﻗ
َ ﺎل اﻟ َّ ۪ﺬ
َ Bir de dedi ki o
küfredenler: “Şu Kur’ân’ı dinlemeyin ve onun hakkında lâğv yapın.” A
Rivayet olunduğuna göre Resûlullah Mekke’de iken yüksek sesle Kur’an
okuduğu zaman müşrikler etraftan dinleyen insanları kovar dağıtırlar;
“dinlemeyin şu Kur’ân’ı ve lâğv, yani asılsız yaygara, gürültü yapın”
derler ve ıslık çalar, gürültü ederlerdi.10
1
2
3
4
5
6

H ve F: “Hem”.
H ve F: “Elbette”.
H ve F: “Bir de”.
H ve F: “Yâ Rabbenâ!”.
M ve B: “ikisine”.
H ve F: “Şüphesiz şol kimseler ki ‘Rabbimiz Allah’ demekte, sonra da doğruluk etmektedirler, onların
üzerlerine* peyderpey melekler iner, şöyle diyerek: ‘Korkmayın, mahzun olmayın, neş’eyâb olun o cennet ile ki vaad olunuyordunuz”.
* H: “üzerine”.
7 H ve F: “Biz sizin dostlarınızız hem dünyâ hayatta hem âhirette ve size orada nefisleriniz ne arzu ederse
var, hem ne isterseniz var”.
8 M: “Konuklu”.
9 H ve F: “Mağfiret ü rahmetine nihâyet olmayan bir Gafûr-i Rahîm’den konukluk olarak”.
10 İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, X, 3272. Krş. Taberî, Câmiu’l-beyân, XXI, 460; İbn Atıyye, el-Muharraru’l-vecîz, V,
13:
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Cenâb-ı Allah kâfirlere olan va‘îd ve inzardan sonra mü’minlere va‘d
ü tebşir ile buyuruyor ki:

ِ
{ﺎﻣﻮﺍ
ّٰ ﻳﻦ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ رَﺑُّﻨَﺎ
َ  }ا َّن اﻟ َّ ۪ﺬOnlar ki “Rabbimiz Allah’tır” dediler,
ُ َاﺳﺘَﻘ
ْ َّاﻪﻠﻟُ ﺛُﻢ
sonra istikāmet ettiler, doğru gittiler. A Yani Allah’ın vahdâniyet ve
rubûbiyetini tasdik ve ikrar edip şirke rücû etmeksizin o ikrarda sâbit
olarak muktezâsınca gittiler. Tefsîr-i Keşşâf’ta der ki: “َّ‘ ﺛُﻢistikāmet’in
[4200] mertebede ‘ikrar’dan terâhîsi ve onun üzerine fazlı hasebiyledir.
Çünkü bütün şan, istikāmettedir. ﺎﻪﻠﻟِ َو َر ُﺳﻮﻟ ِ ۪ﻪ ﺛُﻢَّ ﻟ َْﻢ
ّٰ ِ ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ ﺑ
َ اِﻧ َّ َﻤﺎ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ُﻨ
َ ﻮن اﻟ َّ۪ﺬ
[ ﻳ َ ْﺮﺗَﺎﺑُﻮﺍel-Hucurât 49/15] Kavl-i kerîmi de bunun bir naziridir. Mâna
‘sonra o ikrar ve muktezâsı üzerinde sebat ettiler’ demektir. Hazret-i
Ebû Bekir’den bir rivayette, kavilde müstakīm oldukları gibi fiilde
de müstakīm oldular. Diğer bir rivayette de yine Ebû Bekr-i Sıddık
radıyallahu anh bunu tilâvet edip ‘ne dersiniz?’ dedi, ‘günah işlemediler’
dediler, ‘pek zoruna hamlettiniz, ibâdet-i evsâna dönmediler’ dedi.
Hazret-i Ömer radıyallahu anh da bir hutbesinde bu âyeti tefsir edip
demiştir ki: ‘Allah’a itaatte istikāmet yaptılar, tilkiler gibi hîlekârlığa
sapmadılar.’ Hazret-i Osman radıyallahu anh’tan: ‘Amelde ihlâs yaptılar.’
Hazret-i Ali kerremallahu vechehu’dan: ‘Ferâizi eda ettiler.’”1 Süfyân-ı
Sevrî hazretlerinden: “Dediklerine muvâfık amel ettiler.”2 Rebî‘ b.
Enes’ten: “Allah’ın mâsivâsından i‘râz eylediler”.3 Süfyan b. Abdullah esSekafî radıyallahu anh Hazretleri de demiştir ki: “‘Yâ Resûlallah, bana
tutunacağım bir emir haber ver’ dedim, Resûlullah buyurdu ki: «ُ»رﺑﱢ َﻲ اﷲ
َ ﻗُ ْﻞ

1

2

3

 ﻋﻨﻪ، ﻓﻜﺎن اﳌﺸﺮﻛﻮن ﻳﻄﺮدون اﻟﻨﺎس، ﻛﺎن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻫﻮ ﲟﻜﺔ إذا ﻗﺮأ اﻟﻘﺮآن ﻳﺮﻓﻊ ﺻﻮﺗﻪ: ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل،ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﷲ
: ﻻ ﺗﺴﻤﻌﻮا ﳍﺬا اﻟﻘﺮآن واﻟﻐﻮا ﻓﻴﻪ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻐﻠﺒﻮن وﻛﺎن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إذا أﺧﻔﻰ ﻗﺮاءﺗﻪ ﱂ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﳚﺐ أن ﻳﺴﻤﻊ اﻟﻘﺮآن ﻓﺄﻧﺰل اﷲ:وﻳﻘﻮﻟﻮن
.وﻻ ﲡﻬﺮ ﺑﺼﻼﺗﻚ وﻻ ﲣﺎﻓﺖ ﺎ
Zemahşerî, el-Keşşâf, IV, 198-199:
ِِ ﱠ
ِِ
ِ
ِﱠ
ُ
ْﻳﻦ َآﻣﻨُﻮا ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪ َوَر ُﺳﻮﻟﻪ ﰒُﱠ َﱂ
َ  وﳓﻮﻩ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ إﳕَﺎ اﻟ ُْﻤ ْﺆﻣﻨُﻮ َن اﻟﺬ، ﻷ ّن اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﳍﺎ اﻟﺸﺄن ﻛﻠﻪ،»ﰒﱠ« ﻟﱰاﺧﻰ اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻹﻗﺮار ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ وﻓﻀﻠﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ
 ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻟﻮن ﻓﻴﻬﺎ؟: أﻧﻪ ﺗﻼﻫﺎ ﰒ ﻗﺎل: وﻋﻨﻪ. اﺳﺘﻘﺎﻣﻮا ﻓﻌﻼ ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻘﺎﻣﻮا ﻗﻮﻻ: وﻋﻦ أﰉ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ. ﰒ ﺛﺒﺘﻮا ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺮار وﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ:ﻳـَْﺮﺗﺎﺑُﻮا واﳌﻌﲎ
 اﺳﺘﻘﺎﻣﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﱂ ﻳﺮوﻏﻮا روﻏﺎن: وﻋﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ. ﱂ ﻳﺮﺟﻌﻮا إﱃ ﻋﺒﺎدة اﻷوﺛﺎن: ﻓﻤﺎ ﺗﻘﻮل؟ ﻗﺎل: ﻗﺎﻟﻮا. ﻗﺎل ﲪﻠﺘﻢ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ أﺷ ّﺪﻩ. ﱂ ﻳﺬﻧﺒﻮا:ﻗﺎﻟﻮا
. ّأدوا اﻟﻔﺮاﺋﺾ: وﻋﻦ ﻋﻠﻰ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ. أﺧﻠﺼﻮا اﻟﻌﻤﻞ: وﻋﻦ ﻋﺜﻤﺎن رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ.اﻟﺜﻌﺎﻟﺐ
Sa lebî, el-Keşf ve’l-beyân, XXIII, 289; İbn Atıyye, el-Muharraru’l-vecîz, V, 15; Kurtubî, el-Câmi li-ahkâmi’l-Kur’ân, XV, 358; Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, IX, 303:
. ﻋﻤﻠﻮا ﻋﻠﻰ وﻓﺎق ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮا:وﻗﺎل ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري
Sa lebî, el-Keşf ve’l-beyân, XXIII, 289; İbn Atıyye, el-Muharraru’l-vecîz, V, 15; Kurtubî, el-Câmi li-ahkâmi’l-Kur’ân, XV, 358; Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, IX, 303:
. أﻋﺮﺿﻮا ﻋﻤﺎ ﺳﻮى اﷲ:وﻗﺎل اﻟﺮﺑﻴﻊ
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اﺳﺘَ ِﻘ ُﻢ
ْ ‘ ﺛُ ﱠﻢRabbim Allah de, sonra da müstakīm ol.’ Bunun üzerine ‘benim
hakkımda en korkacağın1 nedir?’ dedim, Resûl-i Ekrem sallallâhu aleyhi
ve sellem2 kendi dilini tutup ‘işte bu’ buyurdu.”3 {ُ}ﺗَـﺘَﻨَﺰَّ ُل َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ُﻢ ا ْﻟ َﻤﻠٰ ٓ ِﺌﻜَﺔ
Üzerlerine peyderpey Allah’ın4 elçileri melekler iner A kâfirlere şeytanlar
karîn olduğu gibi bunlara da melekler iner. Mücâhid ve Süddî demişler:
inde’l-mevt,5 Mukātil demiş: inde’l-ba‘s.6 Bazıları da hem mevt, hem
kabir, hem ba‘s sırası demişler,7 ma amâfîh âyet mutlaktır. Dünyada
hayâtın her lahzasına da8 sâdıktır.  ﺗَـﺘَﻨَﺰَّ ُلhem9 muzâri‘ olmakla istimrar,
hem tefe‘‘ulden olmakla tekellüf ve tevâlî10 ifade eder, bâhusus hem
dünya ve11 hem âhiret tansis de12 olunacak, yani dembedem iner iner
َ korkmayın A istikbalden [4201]
dururlar. { }اَ ْنŞöyle diye ki {}ﻻ ﺗ َ َﺨﺎ ُﻓﻮﺍ
endişe etmeyin {}و َﻻ ﺗ َ ْﺤ َﺰﻧُﻮﺍ
َ mahzun da olmayın A yani geçmişe de merak
ِ ّٰ ’اَ َ ٓﻻ اِ َّن اَوﻟِﻴٓﺎءdur. [Yûnus 10/62].
etmeyin. Çünkü ﻮن
َ ُف َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ َو َﻻ ُﻫ ْﻢ ﻳ َ ْﺤ َﺰﻧ
ٌ اﻪﻠﻟ َﻻ َﺧ ْﻮ
َ َ ْ
ِ
ِ
ِ
۪
{ون
َ ﻮﻋ ُﺪ
َ ُ}وﺍ َ ْﺑﺸ ُﺮوﺍ ﺑﺎ ْﻟ َﺠﻨَّﺔ اﻟ َّﺘﻲ ﻛُ ْﻨﺘُ ْﻢ ﺗ
َ Vaad olunup durduğunuz cennet ile
ِ
müjdelenin, neşelenin {ﺎؤ۬ﻛُ ْﻢ
ُ ٓ َ }ﻧ َ ْﺤ ُﻦ اَ ْوﻟﻴbiz sizin evliyânız dostlarınızız
ِ
13ِ ِ
ِ
ِ
{ اﻻٰﺧ َﺮ
ْ  }ﻓﻲ ا ْﻟ َﺤ ٰﻴﻮ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ َوﻓﻲhem dünya hem âhirette. A Bu kayıt gösterir ki
meleklerin inişi hem dünya hem âhirete şâmildir. Ancak bazıları bunun
1
2
3

4
5

6

7
8
9
10
11
12
13

B: “korkunç”.
F, M ve B +“buyurdu ki”.
Zemahşerî, el-Keşşâf, IV, 199. Krş. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, III, 413; İbn Mâce, Fiten, 12; Tirmizî,
Zühd, 61/2410:
 ﻣﺎ أﺧﻮف ﻣﺎ ﲣﺎف: ﻗﺎل ﻓﻘﻠﺖ،»رﰉ اﷲ« ﰒ اﺳﺘﻘﻢ
ّ  ﻗﻞ: ﻗﺎل. أﺧﱪﱏ ﺑﺄﻣﺮ أﻋﺘﺼﻢ ﺑﻪ، ﻗﻠﺖ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ:وﻗﺎل ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺜﻘﻔﻲ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ
.« »ﻫﺬا:ﻋﻠﻰ؟ ﻓﺄﺧﺬ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﻠﺴﺎن ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻘﺎل
ّ
H: “Allah”.
Tefsîru Mücâhid, s. 586; Taberî, Câmiu’l-beyân, XXI, 466; Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, IX, 304:
. ذاك ﻋﻨﺪ اﳌﻮت: »ﺗﺘﻨﺰل ﻋﻠﻴﻬﻢ اﳌﻼﺋﻜﺔ« ﻗﺎل: ﰲ ﻗﻮﻟﻪ،ﻋﻦ ﳎﺎﻫﺪ
. ﻋﻨﺪ اﳌﻮت:ﻨﺰل َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ُﻢ اﻟ َْﻤﻼﺋِ َﻜﺔُ« ﻗﺎل
 ﻋﻦ، ﺛﻨﺎ أﺳﺒﺎط:ﻗﺎل
ُ َاﻟﺴﺪي »ﺗـَﺘ
ّ
Mukātil b. Süleyman, Tefsîr, III, 742:
ِ ْ ِ»ﺗـﺘـﻨـﱠﺰُل ﻋﻠَﻴ ِﻬﻢ اﻟْﻤﻼﺋِ َﻜﺔُ« ﰲ اﻵﺧﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء وﻫﻢ اﳊﻔﻈﺔ »أﱠَﻻ َﲣﺎﻓُﻮا وﻻ َْﲢﺰﻧُﻮا وأَﺑ ِﺸﺮوا ﺑ
،ﻮﻋ ُﺪو َن« وذﻟﻚ أن اﳌﺆﻣﻦ إذا ﺧﺮج ﻣﻦ ﻗﱪﻩ
َ ُﺎﳉَﻨﱠﺔ اﻟﱠِﱵ ُﻛْﻨﺘُ ْﻢ ﺗ
َ ُ ْ َ َََ
ُ َْ َ َ
 »أﻧﺎ اﻟﺬي ﻛﻨﺖ أﻛﺘﺐ ﻋﻤﻠﻚ اﻟﺼﺎﱀ ﻓﻼ ﲣﻒ وﻻ ﲢﺰن: ﻓﻴﻘﻮل، ﻻ: ﻓﻴﻘﻮل اﳌﻠﻚ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ أﺗﻌﺮﻓﲏ؟ ﻓﻴﻘﻮل، وﻣﻠﻜﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ ﻳﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ،ﻓﻴﻨﻔﺾ رأﺳﻪ
. اﳉﻨﺔ-ﰱ اﻟﺪﻧﻴﺎ-  وذﻟﻚ أن اﷲ وﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ أﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮﺳﻞ،«وأﺑﺸﺮ ﺑﺎﳉﻨﺔ اﻟﱵ ﻛﻨﺖ ﺗﻮﻋﺪ
Sa lebî, el-Keşf ve’l-beyân, XXIII, 292:
. وﰲ اﻟﺒﻌﺚ، وﰲ اﻟﻘﱪ، ﻋﻨﺪ اﳌﻮت: اﻟﺒﺸﺮى ﺗﻜﻮن ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮاﻃﻦ:ﻗﺎل وﻛﻴﻊ ﺑﻦ اﳉﺮاح
H: “lahzasında”.
B -“hem”.
M: “vetevavli”; B: “tevellî”.
H -“ve”.
H -“de”.
H, F, M (birinci baskı) ve B: “”ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻻﺧﺮة.
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ِ
ﻳﻦ doğrudan doğru kelâm-i ilâhi olduğuna kāil olmuşlardır1 ki
اَ ّٰﻪﻠﻟُ َوﻟ ُّﻲ اﻟ َّ ۪ﺬ َ
ٰ [el-Bakara 2/257] kabîlinden veliyyü’l-emr, veliyyü’n-ni‘me, hâmiا َﻣ ُﻨﻮﺍ
ve hafîz demek olur. Lâkin zâhir olan melâikenin kelâmından olmasıdır.
}وﻟَﻜُ ْﻢ ۪ﻓﻴﻬَﺎ َﻣﺎ ﺗ َ ْﺸﺘَـ ۪ﻬٓﻲ اَ ْﻧ ُﻔ ُﺴﻜُ ْﻢ{ Cennet ile sevinecek ne var derseniz
َ orada
2
۪
ﻮن{ size canlarınız ne arzu ederse var
}وﻟَﻜُ ْﻢ ﻓﻴﻬَﺎ َﻣﺎ ﺗَﺪَّ ُﻋ َ
َ hem orada size ne
} bir nüzül,ﻧُ ُﺰ ًﻻ{ isterseniz var, yani her neyi gelsin derseniz hemen gelir
ِ bir Gafûr-i Rahîm’den. A
}ﻣ ْﻦ ﻏَ ُﻔﻮرٍ َر ۪ﺣﻴ ٍﻢ{ yani konukluk ikramiye olarak
Saadet mertebeleri tam ve fevka’t-tam olmak üzere ikidir. Tam saadet,
zatında kâmil olacak sıfât-ı fâzıla iktisab etmektir. Bu dereceyi geçip
de nâkısları kemâle erdirmek için çalışmak da fevka’t-tamdır. Birinciye
ِ
ﺎﻣﻮﺍ işaret olmak üzere
ﻳﻦ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ َرﺑُّﻨَﺎ ّٰ
 buyurulduğu gibi ikinciyiا َّن اﻟ َّ ۪ﺬ َ
اﺳﺘَ َﻘ ُ
اﻪﻠﻟُ ﺛُﻢَّ ْ
anlatmak üzere de buyuruluyor ki:

ِ
ِ
اﻪﻠﻟِ وﻋ ِﻤ َﻞ ِ
ِ
ِ
ﻴﻦ ﴿َ ﴾٣٣و َﻻ
ﺻﺎﻟ ً
ﺤﺎ َوﻗَﺎ َل اﻧ َّ ۪ﻨﻲ ﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺴﻠِ ۪ﻤ َ
َو َﻣ ْﻦ اَ ْﺣ َﺴ ُﻦ ﻗَ ْﻮ ًﻻ ﻣﻤَّ ْﻦ دَ َﻋٓﺎ اﻟ َﻰ ّٰ َ َ
َ

او ٌ ﻛَﺎَﻧ َّ ُﻪ
اﻟﺴ ّ ِﻴﺌَﺔُ ۜ اِ ْدﻓَ ْﻊ ﺑِﺎﻟ َّ۪ﺘﻲ ﻫِ َﻲ اَ ْﺣ َﺴ ُﻦ ﻓَﺎِذَا اﻟ َّ۪ﺬي ﺑ َ ْﻴﻨَ َ
ﻚ َوﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻪ َﻋ َﺪ َ
ﺗ َ ْﺴﺘَﻮِي ا ْﻟ َﺤ َﺴﻨَﺔُ َو َﻻ َّ
ِ
ِ
ِ
ﻆ َﻋ ۪ﻈﻴ ٍﻢ ﴿َ ﴾٣٥و ِﺍﻣَّﺎ
وﺣ ٍ ّ
َوﻟ ٌّﻲ َﺣ ۪ﻤ ٌ
ﺻﺒَ ُﺮوﺍ ۚ َو َﻣﺎ ﻳُﻠ َ ّٰﻘﻴﻬَٓﺎ ا َّﻻ ذُ َ
ﻴﻢ ﴿َ ﴾٣٤و َﻣﺎ ﻳُﻠ َ ّٰﻘﻴﻬَٓﺎ ا َّﻻ اﻟ َّ۪ﺬ َ
ﻳﻦ َ
ﻚ ِﻣﻦ اﻟ َّﺸﻴﻄ َﺎ ِن ﻧَﺰغٌ ﻓَﺎﺳﺘَﻌِ ْﺬ ﺑ ِ ّٰ ِ ِ
ﻴﻢ ﴿َ ﴾٣٦و ِﻣ ْﻦ ٰاﻳَﺎﺗِﻪِ اﻟ َّْﻴ ُﻞ
ﻴﻊ ا ْﻟﻌَ ۪ﻠ ُ
ﻳ َ ْﻨ َﺰﻏَﻨ َّ َ َ
ْ
ْ
اﻟﺴ ۪ﻤ ُ
ﺎﻪﻠﻟ ۜ اﻧ َّ ُﻪ ُﻫ َﻮ َّ
ْ
ِ
ِ
ِ
ﺍﺳ ُﺠ ُﺪوﺍ ِ ّٰﻪﻠﻟِ اﻟ َّ ۪ﺬي َﺧﻠ َ َﻘ ُﻬ َّﻦ اِ ْن
َوﺍﻟﻨَّﻬَ ُ
ﺎر َوﺍﻟ َّﺸ ْﻤ ُﺲ َوﺍ ْﻟ َﻘ َﻤ ُﺮ ۜ َﻻ ﺗ َ ْﺴ ُﺠ ُﺪوﺍ ﻟﻠ َّﺸ ْﻤﺲ َو َﻻ ﻟ ْﻠ َﻘ َﻤﺮِ َو ْ
ِ
ِِ
ﻮن ﻟ َُﻪ ﺑِﺎﻟ َّْﻴ ِﻞ َوﺍﻟﻨَّﻬَﺎرِ َو ُﻫ ْﻢ
ﻳﻦ ِﻋ ْﻨ َﺪ َرﺑّ ِ َ
ﺎه ﺗ َ ْﻌ ُﺒ ُﺪ َ
ﻚ ﻳُ َﺴ ّ ِﺒ ُﺤ َ
اﺳﺘَ ْﻜﺒَ ُﺮوﺍ ﻓَﺎﻟ َّ ۪ﺬ َ
ﻛُ ْﻨ ُﺘ ْﻢ اﻳ َّ ُ
ون ﴿ ﴾٣٧ﻓَﺎن ْ
ِ
ِ
ت
ﻚ ﺗ َ َﺮى ْ
ﻮن ﴿َ ﴾٣٨و ِﻣ ْﻦ ٰاﻳَﺎﺗ ِ ۪ﻪ ٓ اَﻧ َّ َ
َﻻ ﻳ َ ْﺴٔـَ ُﻤ َ
اﻫﺘَﺰَّ ْ
اﻻ َْر َ
ض َﺧﺎﺷﻌَﺔ ً ﻓَﺎذَٓا اَ ْﻧ َﺰ ْﻟﻨَﺎ َﻋﻠ َ ْﻴﻬَﺎ ا ْﻟ َﻤٓﺎءَ ْ
ِ
ِ
ورﺑ ۜ ِ
ون ۪ﻓ ٓﻲ
ﻳﻦ ﻳُ ْﻠ ِﺤ ُﺪ َ
َََ ْ
ﻳﺮ ﴿ ﴾٣٩ا َّن اﻟ َّ ۪ﺬ َ
ﺖ ا َّن اﻟ َّـ ۪ﺬ ٓي اَ ْﺣﻴَ َ
ﺎﻫﺎ ﻟ َُﻤﻲـﺤِْ ا ْﻟ َﻤ ْﻮ ٰﺗ ۜﻰ اﻧ َّ ُﻪ َﻋﻠٰﻰ ُﻛ ّ ِﻞ َﺷ ْﻲ ٍء ﻗَ ۪ﺪ ٌ

ِ
ِ
ﻨﺎ ﻳ َ ْﻮمَ ا ْﻟ ِﻘ ٰﻴ َﻤﺔِ ۜ اِ ْﻋ َﻤﻠُﻮﺍ َﻣﺎ
ٰاﻳَﺎﺗِﻨَﺎ َﻻ ﻳ َ ْﺨ َﻔ ْﻮ َن َﻋﻠ َ ْﻴﻨَﺎ ۜ اَﻓَ َﻤ ْﻦ ﻳُ ْﻠ ٰﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﻨَّﺎرِ َﺧ ْﻴ ٌﺮ اَ ْم َﻣ ْﻦ ﻳ َ ْﺄ ۪ﺗ ٓﻲ ٰاﻣ ً

ِ
ِ ِ
ِ ِ
۪ﻳﺰ ۙ
ِﺷ ْﺌ ُﺘ ْﻢ ۙ اِﻧ َّ ُﻪ ﺑ ِ َﻤﺎ ﺗ َ ْﻌ َﻤﻠ ُ َ
ﻴﺮ ﴿ ﴾٤٠ا َّن اﻟ َّ ۪ﺬ َ
ﻮن ﺑ َ ۪ﺼ ٌ
ﺎب َﻋﺰ ٌ
ﻳﻦ ﻛَﻔَ ُﺮوﺍ ﺑﺎﻟ ّﺬ ْﻛﺮِ ﻟ َﻤَّﺎ َﺟٓﺎءَ ُﻫ ْﻢ ۚ َوﺍﻧ َّ ُﻪ ﻟَﻜﺘَ ٌ

ﺎل
۪ﻳﻞ ِﻣ ْﻦ َﺣ ۪ﻜﻴ ٍﻢ َﺣ ۪ﻤﻴ ٍﺪ ﴿َ ﴾٤٢ﻣﺎ ﻳُ َﻘ ُ
﴿َ ﴾٤١ﻻ ﻳ َ ْﺄﺗ۪ﻴﻪِ ا ْﻟﺒَﺎﻃِ ُﻞ ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻴ ِﻦ ﻳ َ َﺪ ْﻳﻪِ َو َﻻ ِﻣ ْﻦ َﺧ ْﻠ ِﻔ ۪ﻪ ۜ ﺗ َ ْﻨﺰ ٌ
Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, IX, 304; Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XII, 373:
وﻗﻴﻞ» :ﳓﻦ أوﻟﻴﺎؤﻛﻢ« ﻣﻦ ﻛﻼم اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،أوﻟﻴﺎؤﻛﻢ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﻳﺔ واﳍﺪاﻳﺔ.
H: “sizin”.

1
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ٍ ﻚ ﻟ َ ُﺬو َﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ ٍ َوذُو ِﻋ َﻘ
ﺎه
َ َّ ﻚۜ اِ َّن َرﺑ
َ ِﻠﺮ ُﺳ ِﻞ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠ
َ ﻟ
ُّ ِ َﻚ اِ َّﻻ َﻣﺎ ﻗَ ْﺪ ۪ﻗﻴ َﻞ ﻟ
ُ َ﴾ َوﻟ َْﻮ َﺟﻌَ ْﻠﻨ٤٣﴿ ﺎب اَ ۪ﻟﻴ ٍﻢ
ِ
ۭۘ
ِ
ۜ ﺎء
ًّ ﻗُ ْﺮﺍٰ ًﻧﺎ اَ ْﻋ َﺠ ِﻤ
ْ َ ﻴﺎ ﻟَﻘَﺎﻟُﻮﺍ ﻟ َْﻮ َﻻ ﻓُ ِ ّﺼﻠ
َ ﺖ ٰاﻳَﺎﺗُ ُﻪ ۜ ءَاَ ْﻋ َﺠ ِﻤ ٌّﻲ َو َﻋ َﺮﺑ ِ ٌّﻲ ۜ ﻗُ ْﻞ ُﻫ َﻮ ﻟﻠ َّ۪ﺬ
ٌ ٓ َﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ ُﻫ ًﺪى َوﺷﻔ
﴾٤٤﴿ ﻚ ﻳُﻨَﺎدَ ْو َن ِﻣ ْﻦ َﻣﻜَﺎ ٍن ﺑ َ ۪ﻌﻴ ٍ۟ﺪ
َ ﻮن ۪ﻓ ٓﻲ ٰاذَاﻧِﻬِ ْﻢ َو ْﻗ ٌﺮ َو ُﻫ َﻮ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ َﻋ ًﻤ ۜﻰ ُاو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ
َ ﻳﻦ َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨ
َ َوﺍﻟ َّ ۪ﺬ
[4203] Meâl-i Şerîfi
Ben şüphesiz Müslümanlardanım deyip salâh ile çalışarak Allah’a davet
eden kimseden daha güzel sözlü de kim olabilir? (33). Hem hasene de
müsâvî olmaz seyyie de, seyyieyi en güzel olan hasene ile defʿ et, o vakit
bakarsın ki seninle arasında bir adâvet bulunan kimse yakılgan bir
hısım gibi olmuştur (34). O rütbeye ise ancak sabredenler kavuşturulur
ve o rütbeye ancak büyük bir haz sâhibi olan kavuşturulur (35). Şayet
seni Şeytan’dan bir dürtüş dürtecek olursa hemen Allah’a sığın (istiʿâze
et), çünkü O’dur ancak işiten bilen (36). Ve O’nun âyetlerindendir leyl ü
nehâr, Şems ü Kamer. Şems ü Kamer’e secde etmeyin de onları yaratan
Allah’a secde edin, gerçek O’na [4204] ibadet edecekseniz (37). Buna
karşı kibretmek isterlerse haberleri olsun ki Rabbinin huzûrundakiler
gece ve gündüz O’na tesbih ederler, hem onlar usanmazlar (38). Ve
O’nun âyetlerindendir ki sen Arz’ı görürsün boynu bükük huşû hâlinde,
derken üzerine suyu indiriverdik mi ihtizaz eder ve kabarır, şüphe yok
ki ona o hayâtı veren elbette ölüleri dirilticidir. Hakikat O her şeye
kādirdir (39). Âyetlerimizde ilhâda sapan sapkınlar elbette bize gizli
kalmazlar. O hâlde ateşe atılan mı hayırlıdır yoksa kıyamet günü
emniyet içinde gelecek olan mı? Düşünün de istediğinizi yapın, çünkü
O her ne yaparsanız1 görür (40). Onlar, o zikir kendilerine geldiği vakit
ona körlük eden mülhidler, hâlbuki o misli bulunmaz azîz bir kitap
(41). Ona ne önünden ne ardından bâtıl yaklaşamaz, bütün kâinatın
övdüğü Hamîd bir Hakîm’den indirilme bir Tenzil (42). Sana senden
evvelki resullere denilenden başka bir şey denilmiyor ve şüphe yok ki
Rabbin hem bir mağfiret sâhibidir, hem de elîm bir ikāb (43). Ve eğer
1

B: “yapıyorsanız”.
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biz onu aʿcemî bir Kur’an yapa idik, diyecekler idi ki: “Âyetleri tafsil
edilseydi ya! 1 Araba Acemce mi?” De ki: “O, iman edenler için hidâyet
ve şifâdır, iman etmeyenlerin ise kulaklarında bir ağırlık vardır ve o2
onlara karşı körlüktür, onlara3 uzak bir mekândan haykırılır” (44).
{}و َﻣ ْﻦ اَ ْﺣ َﺴ ُﻦ ﻗَ ْﻮ ًﻻ ِﻣﻤَّ ْﻦ
َ Ve kimdir o kimseden daha güzel sözlü ki A
yani kavli ve mezhebi o kimseden daha güzel hiçbir kimse olamaz ki
4
ِ
ِ
ِ اﻪﻠﻟِ وﻋ ِﻤ َﻞ
ِ
ِ
{ﻴﻦ
ً ﺻﺎﻟ
َ ﺤﺎ َوﻗَﺎ َل اﻧ َّ ۪ﻨﻲ ﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺴﻠ ۪ﻤ
َ َ ّٰ “ }دَ َﻋٓﺎ اﻟ َﻰben şüphesiz müslimîndenim ”
َ
deyip, yani ihlâs ile Allah’a yüz tutup İslâm mezhebini seve seve iltizam
edip hayır ve salâha çalışarak Allah’a davet etmektedir. A Sûrenin
başında geçtiği üzere ِ ﻗُﻠُﻮﺑُﻨَﺎ ۪ﻓ ٓﻲ اَכِﻨَّﺔٍ ِﻣﻤَّﺎ ﺗ َ ْﺪ ُﻋﻮﻧ َ ٓﺎ اِﻟ َْﻴﻪdiyen kâfirlerin sözlerine
karşı ne güzel bir cevaptır. Allah’a davet enbiyânın ve verese-i enbiyâ
ِ ّٰ ﻴﻠ ٓﻲ اَدﻋ ٓﻮﺍ اِﻟ َﻰ
ِ
olan ermişlerin mesleğidir. ﻴﺮ ٍ اَﻧَﺎ۬ َو َﻣ ِﻦ اﺗَّﺒَﻌَ ۪ﻨﻲ
َ اﻪﻠﻟ َﻋﻠٰﻰ ﺑ َ ۪ﺼ
ُ ْ ۪ ُ۪ﻗ ْﻞ ٰﻫﺬ ۪ه َﺳﺒ
[Yûsuf 12/108] buyurulduğu üzere bu âyet de başta Peygamber olmak
üzere onun izince giden [4205] ve basiret ile Allah’a davet eden erenlerin
hepsine şâmildir. Bu haysiyetledir ki İbn Abbas’tan bir rivayette bunun
Resûlullah hakkında,5 bir rivayette de ashâbı hakkında nâzil olduğu
nakledilmiş,6 Hazret-i Âişe’den de müezzinler hakkında nâzil olduğu
rivayet olunmuştur.7 Ma amâfîh sebeb-i nüzul hâs olsa bile bu vasıflarla
muttasıf olan, yani İslâm’a mu tekid hâlis muvahhid ve hayr u salâh8
âmili olarak Allah’a davet eden her dâ‘î bu mefhumda dâhil olduğunda
şüphe yoktur. Sûre Mekkî olmak, ezan ise Medîne’de meşrû kılınmış
bulunmak hasebiyle müezzinler hakkında nüzûlü rivayetini hükmün
1
2
3
4
5

7

H ve F -“ya”.
B -“o”.
H ve F: “onlar”.
B: “müslimînden”.
Taberî, Câmiu’l-beyân, XXI, 469:
ِ
ِ
.ﺻﻠﱠﻰ اﷲ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠﻢ ﺣﲔ دﻋﺎ إﱃ اﻹﺳﻼم
ﻋﻦ
ْ اﻟﺴﺪي » َوَﻣ ْﻦ أ
َ  ﳏﻤﺪ:َﺣ َﺴ ُﻦ ﻗـَْﻮﻻ ﳑ ْﱠﻦ َد َﻋﺎ إِ َﱃ اﻟﻠﱠﻪ« ﻗﺎل
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ ِﺎل إِﻧ ِﱠﲏ ِﻣﻦ اﻟْﻤﺴﻠ
ِ
ِ
ﱠ
.ﺻﻠﱠﻰ اﷲ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠﻢ
اﷲ
رﺳﻮل
ﻫﺬا
:ﻗﺎل
«
ﲔ
ﻤ
ﻗ
و
ﺎ
ﺎﳊ
ﺻ
ﻞ
ﻤ
ﻋ
و
ﻪ
ﻠ
اﻟ
ﱃ
إ
ﺎ
ﻋ
د
ﱠﻦ
ﳑ
ﻻ
ﻮ
ـ
ﻗ
ﻦ
ﺴ
َﺣ
أ
ﻦ
ﻣ
و
»
:ﻟﻪ
َ
َ
ََ ً َ َ َ َ
َ َ ْ َْ ُ َ ْ ْ َ َ  ﰲ ﻗﻮ،ﻗﺎل اﺑﻦ زﻳﺪ
َ ُْ َ
َ
Zemahşerî, el-Keşşâf, IV, 199; Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, IX, 305:
ِ
ِ  ﻫﻮ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ دﻋﺎ إﱃ اﻹﺳﻼم »وﻋ ِﻤﻞ:»ﳑﱠﻦ دﻋﺎ إِ َﱃ اﻟﻠﱠ ِﻪ« ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ
 وﺟﻌﻞ،ﺻﺎﳊﺎً« ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ رﺑﻪ
َ ْ
َ ََ
. أ ﻢ أﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: وﻋﻨﻪ.اﻹﺳﻼم ﳓﻠﺔ ﻟﻪ
İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, I, 204. Krş. Taberî, Câmiu’l-beyân, XXI, 469:

8

ِ  »وﻣﻦ أَﺣﺴﻦ ﻗـﻮًﻻ ِﳑﱠﻦ دﻋﺎ إِ َﱃ اﻟﻠﱠ ِﻪ وﻋ ِﻤﻞ ﺻ: ﻣﺎ أرى ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻧﺰﻟﺖ إﻻ ﰲ اﳌﺆذﻧﲔ:ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻗﺎﻟﺖ
ِ
ِِ
.«ﲔ
َ َﺎﳊًﺎ َوﻗ
َ َ ْ َْ ُ َ ْ ْ َ َ
َ ﺎل إِﻧ ِﱠﲏ ﻣ َﻦ اﻟ ُْﻤ ْﺴﻠﻤ
َ َ ََ
F ve M: “hayra, salâh”.
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onlara da şümûlü mânasına anlamak iktizâ eder, ezanın da en güzel
sözlerden olduğu1 söz götürmez. Demek olur ki Allah’a davet yalnız
imana davet demek2 değildir, mü’minleri amele davet de bu mânada
dâhildir. Binâen‘aleyh Allah’a davet tevhid ve tâatine davet demektir
ki bunun meâli de likāullâha davete râci olur. Hulâsa Allah’a davet en
güzel sözdür, ancak böyle olması iki şart ile meşruttur: Birisi, o davet
yalnız kuru bir laftan ibaret kalmamalı, hâli kāline muhalif olmamalı,
amel-i sâlihe iktiran etmelidir. Yani evvelâ kendini düzeltmeli, kendisi
ilâhî ahlâk ile mütehallık olup başkalarını davete lâyık ve sözüne
kendi fiili şâhid olacak vechile çalışarak güzel iş yaparak davet etmeli
ki basiret üzere bulunmak ve îcâbında seyfe sarılmak bu amel-i sâlih
cümlesindendir. Birisi de İslâm’dır, dâ‘î müslimînden3 olmalı, davetine
hiç şirk karıştırmayarak “Rabbimiz Allah” deyip sonra istikāmetle giden
hâlis Müslümanlardan bulunmalıdır. İslâm olmayınca amelde tam salâh
bulunmaz ve Allah’a davet edilmiş olmaz. Ebû Hayyân Bahr’da der ki:4
ِ  َد َﻋﺎ اِﻟَﻰ اﷲ ﺑِﺎﻟ ﱠﺴْﻴdemiştir. Kendisini Benî Ümeyye mülûkünden
“Zeyd b. Ali ﻒ
bazı zalemeye karşı seyf ile hurûca sevkeden de bu olsa [4206] gerektir.
Müşârünileyh Zeyd kitabullâha âlim idi, Hişam5 b. Abdülmelik’in6
hapsinde iken kendisinden zabt edenlere takrir ettiği tefsirinden bir
kısmına vâkıf oldum ki ilimden ve kelâm-ı Arab ile istişhaddan çok
bir hazzı var. Denilir ki biraderi Muhammed Bâkır ile ikisi münazara
ettikleri zaman herkes hokkalarını alıp toplanırlar, onların sânihât-ı
ilmiyelerini yazarlardı, rahimehumallah ve radıye anhuma.”7
1
2
3
4
5
6
7

H ve F +“da”.
M: “etmek”.
B: “müslümandan”.
Zeydiyye’nin intisab ettikleri Zeyd b. Ali Zeynelâbidin b. Hüseyin b. Ali b. Ebû Tâlib radıyallahu anh
[Müellifin notu].
B: “Hâşim”.
H ve F: “Melik’in”.
Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, IX, 305. Krş. İbn Atıyye, el-Muharraru’l-vecîz, V, 16; Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XII, 374:
 وﻛﺎن زﻳﺪ ﻫﺬا. ﻫﻮ اﻟﺬي ﲪﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﳋﺮوج ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻈﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻠﻮك ﺑﲏ أﻣﻴﺔ، واﷲ أﻋﻠﻢ، وﻫﺬا، دﻋﺎ إﱃ اﷲ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ:وﻗﺎل زﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
 وﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ واﻻﺳﺘﺸﻬﺎد، وﻗﺪ وﻗﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻛﺘﺎب اﷲ وإﻟﻘﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﻠﺔ ﻋﻨﻪ وﻫﻮ ﰲ ﺣﺒﺲ ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ،ﻋﺎﳌﺎ ﺑﻜﺘﺎب اﷲ
. رﲪﻬﻤﺎ اﷲ ورﺿﻲ ﻋﻨﻬﻤﺎ، إﻧﻪ ﻛﺎن إذا ﺗﻨﺎﻇﺮ ﻫﻮ وأﺧﻮﻩ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺎﻗﺮ اﺟﺘﻤﻊ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﶈﺎﺑﺮ ﻳﻜﺘﺒﻮن ﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ: ﻳﻘﺎل،ﺑﻜﻼم اﻟﻌﺮب ﺣﻆ واﻓﺮ
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Allah’a davetin merâtibi ve mertebesine göre birtakım1 mezâhim ve
metâ‘ibi bulunduğundan dolayı da buyuruluyor ki: }و َﻻ ﺗ َ ْﺴﺘَﻮِي ا ْﻟ َﺤ َﺴﻨَﺔُ َو َﻻ
َ
ِ
{ُاﻟﺴ ّﻴﺌَﺔ
َّ Bununla beraber güzellik de müsâvî olmaz kötülük de A hasene
ile seyyie müsâvî olmak şöyle dursun, her hasene de bir olmaz, her
seyyie de; hem güzel huyların, iyi amellerin âsâr ve ahkâmda mertebeleri
muhteliftir, hem de kötülüklerin, kötü huyların mertebeleri muhteliftir.
Meselâ kötülüğe karşı kötülükle iyiliğe karşı kötülük bir olamayacağı
gibi, iyiliğe karşı iyilikle kötülüğe karşı iyilik de2 bir olmaz. Onun için en
güzel olan davete karşı yapılan kötülükler, o küfürler, küfranlar, eziyetler
de kötülüklerin kötüsüdür. Bununla beraber o kötülüklerin de muhtelif
mertebeleri vardır. O hâlde ne yapmalı? Emr bi’l-ma‘rûf ve nehy ani’lmünker ile Allah’a davet yapılırken kötülüklerin teşdîdine3 sebebiyet
vermeyerek { }اِ ْدﻓَ ْﻊ ﺑِﺎﻟ َّ۪ﺘﻲ ﻫِ َﻲ اَ ْﺣ َﺴ ُﻦen güzel hasene olan muâmele ile yahut
Allah’a davetin en güzel sureti ile def et َ اﻟﺴ ّ ِﻴﺌَﺔ
َّ o seyyieyi o muhtelif
merâtibdeki4 seyyieyi, kötülüğü def etmek için en güzel yol Allah’a
davet yolu, Allah’a davetin en güzel tarzı İslâm ile amel-i sâlihe mukārin
olanı, amel-i sâlihin en güzeli de kötülüğe karşı iyiliktir ki mücerred
aftan, sabırdan daha güzeldir. {ٌ او
َ َ }ﻓَﺎِذَا اﻟ َّ۪ﺬي ﺑ َ ْﻴﻨO surette bir de
َ ﻚ َوﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻪ َﻋ َﺪ
ِ
bakarsın ki seninle arasında adavet [4207] bulunan kimse {ﻴﻢ
ٌ }ﻛَﺎَﻧَّﻪُ َوﻟ ٌّﻲ َﺣ ۪ﻤ
şefkatli bir hısım gibi olmuştur. A Denilmiştir ki nitekim Ebû Süfyan öyle
6
ِ
oldu.5 {ﺻﺒَ ُﺮوﺍ
َ }و َﻣﺎ ﻳُﻠ َ ّٰﻘﻴﻬَٓﺎ ا َّﻻ اﻟ َّ۪ﺬ
َ Ona ise yani kötülüğü en güzel hasene ile
َ ﻳﻦ
def etmek seciyesine ancak sabredenler, sabrı huy edinenler erdirilir A
çünkü nefsi intikam hissinden men 7 etmek ancak sabr-ı hakīkī8 ile olur.
ِ
{ﻆ َﻋ ۪ﻈﻴ ٍﻢ
ّ ٍ وﺣ
َ ُ}و َﻣﺎ ﻳُﻠ َ ّٰﻘﻴﻬَٓﺎ ا َّﻻ ذ
َ Ve ona ancak azîm haz sâhibi erdirilir A kuvve-i
rûhiyye ve fezâil-i nefsiyeden yüksek bir derece ile, ni‘met-i ilâhiyeden
1
2
3
4
5

6
7
8

F ve M -“birtakım”.
F ve M -“de”.
B: “şiddetine”.
B: “mertebedeki”.
Sa lebî, el-Keşf ve’l-beyân, XXIII, 300:
َ : ﻧﻈﲑﻩ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ،ﻋﺪوا
ُ»ﻋ َﺴﻰ اﻟﻠﱠﻪ
ً  ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن، ﻧﺰﻟﺖ ﰲ أﰊ ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﺣﺮب وﻛﺎن ﻣﺆذﻳًﺎ ﻟﺮﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺼﺎر ﻟﻪ وﻟﻴﺎ:ﻗﺎل ﻣﻘﺎﺗﻞ
ِ أَ ْن َﳚﻌﻞ ﺑـﻴـﻨ ُﻜﻢ وﺑـ ﱠ
(٧/٦٠ ﻳﻦ َﻋ َﺎدﻳـْﺘُ ْﻢ ِﻣﻨـْ ُﻬ ْﻢ َﻣ َﻮﱠد ًة« )اﳌﻤﺘﺤﻨﺔ
َ َْ َ ْ َْ َ َ َ ْ
َ ﲔ اﻟﺬ
F, M ve B -“yani”.
F, M ve B: “def ”.
H -“hakīkī”.
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ِ
büyük bir nasîbe mazhar olmuş bahtiyar nâil olur. ﻚ ِﻣ َﻦ اﻟ َّﺸ ْﻴﻄ َﺎ ِن
َ َّ }وﺍﻣَّﺎ ﻳ َ ْﻨ َﺰﻏَﻨ
َ
{ٌ ﻧ َ ْﺰغVe şayet seni Şeytan’dan bir dürtme dürtecek olursa ona uyma da
ِِ ِ
ِ ِ ِ
şerrinden {ِﺎﻪﻠﻟ
ّٰ ِ ﺎﺳﺘَﻌِ ْﺬ ﺑ
ْ َ }ﻓhemen Allah’a sığın A  اَﻋُﻮذُ ﺑﺎﷲ ﻣ َﻦ اﻟﺸْﱠﻴﻄَﺎن اﻟﱠﺮﺟﻴﻢdeyip
ِ
Allah’ın korumasını iste {ﻴﻢ
ُ ﻴﻊ ا ْﻟﻌَ ۪ﻠ
ُ اﻟﺴ ۪ﻤ
َّ َ }اﻧَّﻪُ ُﻫﻮşüphesiz ki O’dur öyle Semî‘,
öyle Alîm. A Senin sığınmanı işitir, niyetini ve her hâlini bilir. Allah’a
davet, a‘mâl ve akvâlin en güzellerinden olduğu beyan buyurulduktan
sonra, O’nun azamet ve kudretini en bâhir âyetlerle göstermek üzere
ِِ
ِ Ve O’nun âyetlerinden: vücud
buyuruluyor ki: {ﺎر
َ
ُ َ}وﻣ ْﻦ ٰاﻳَﺎﺗﻪ اﻟ َّْﻴ ُﻞ َوﺍﻟﻨَّﻬ
ve kudretinin, ilim ve hikmetinin delâil ve alâmetlerindendir gece ile
gündüz A âlemdeki bu hâdiseler, zamanın cereyânındaki bu tehavvüller,
bunlar gösterir ki yukarıda yaratıldıkları beyan olunan Arz ve semâsı ile
bu âlem bir kararda, bir tabiatta durup kalmaz; lahzadan lahzaya, hâlden
hâle değişir, bugünü yarın tâkip eder. Bu surette bütün bu tehavvülât
hâlıkının sun‘ u kudretini ve bu dünyanın bir âhireti bulunduğunu
gösterir. Gaflet etmemek lâzım gelir ki gece ile gündüzün bu ihtârında
mağrurlara bir inzar, mağmumlara bir tesliyet mündemicdir.
[4208] Böyle gece ile gündüz O’nun âyâtından olduğu gibi }وﺍﻟ َّﺸ ْﻤ ُﺲ
َ
{ َوﺍ ْﻟﻘَﻤَ ُﺮve Güneş’le Ay da A biri gündüz sultanı olan ziyâ, biri de gece
sultanı olan nûr, ikisi de Allah teâlâ’nın sanat ve kudretinin, semâ-yı
dünyayı tezyin eden en güzel tecelliyâtındandır. Leyl ü nehâra nazaran
Şems ü Kamer’in aksedilerek ifade edilmesinde birkaç fâide vardır.
Birincisi, Şems’in nehâra ittisâlini muhafaza etmek, ikincisi, Şems’in
Kamer’e nazaran asâletine işaret eylemek, üçüncüsü, geceden gündüze
geçildiği gibi gündüzden de geceye olan tehavvüle îmâ eylemek,
dördüncüsü de leyl ü nehar ile Şems ü Kamer arasında “râ” harfinde bir
tevazün letâfeti vermektir. Şems ü Kamer’in bu tecelliyâtından dolayı
َ ne Şems’e ne de Kamer’e secde etmeyin A
{1ِ}ﻻ ﺗ َ ْﺴ ُﺠ ُﺪوﺍ ﻟِﻠ َّﺸ ْﻤ ِﺲ َو َﻻ ﻟ ِ ْﻠﻘَ َﻤﺮ
çünkü onlar da sizin gibi mahluklardır2. {ﺍﺳ ُﺠ ُﺪوﺍ ِ ّٰﻪﻠﻟِ اﻟ َّ ۪ﺬي َﺧﻠ َ َﻘ ُﻬ َّﻦ
َ bütün
ْ }و
ِ
ِ
onları yaratmış olan Allah’a secde edin {ون
َ ﺎه ﺗ َ ْﻌ ُﺒ ُﺪ
ُ َّ  }ا ْن ُﻛ ْﻨ ُﺘ ْﻢ اﻳeğer siz
1
2

H: “”واﻟﻘﻤﺮ.
B: “mahlukdurlar”.
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gerçekten O’na ibadet edecekseniz A başkasına secde etmezsiniz, zira
secde ibadetin en hâssıdır. ’ َﺧﻠ َ َﻘ ُﻬ َّﻦde  ُﻫ َّﻦzamiri Zemahşerî’nin beyânına
göre âyât teviliyle leyl ü nehar ve Şems ü Kamer’e râci olmak üzere cem‘-i
ٍ َ [ ﻛُ ٌّﻞ ۪ﻓﻲ ﻓَﻠel-Enbiyâ
müennes getirilmiştir.1 Bununla beraber: ﻮن
َ ﻚ ﻳ َ ْﺴﺒَ ُﺤ
21/33; Yâ-sîn 36/40] gibi Şems ü Kamer’le beraber bütün nücûma dahi
ircâ ı melhuzdur. İmam Şâfiî’ye göre secde işbu ’ﺗ َ ْﻌ ُﺒ ُﺪونda yapılır. Lâkin
İmâm-ı A‘zam Ebû Hanife Hazretleri’ne göre ikinci âyetin nihâyetinde
’ َﻻ ﻳ َ ْﺴٔـَ ُﻤﻮنda yapılmalıdır. Çünkü kelâm orada tamam oluyor, İbn Abbas,
İbn Ömer, Ebû Vâil ve Bekr b. Abdullah da buna kāil olmuşlar; Mesrûk,
Sülemî, Nehaî, Ebû Salih ve İbn Sîrîn’den de böyle nakl2 olunmuştur.
Yine tehavvülât-ı âleme işaretle buyuruluyor ki: {}و ِﻣ ْﻦ ٰاﻳَﺎﺗ ِ ۪ﻪ
َ Ve O’nun
3
ِ
âyâtındandır ki {ً ض َﺧﺎﺷﻌَﺔ
ْ ﻚ ﺗ َ َﺮى
َ َّ  }اَﻧsen Arz’ı [4209] hâşi‘ görürsün
َ اﻻ َْر
A boynu bükük bir zelil gibi kuraklıktan çökmüş, perişan bir hâle
düşmüştür. Arz’ın hüsran ve kuraklık hâlindeki perişanlığı zillete düşmüş
bir kimsenin boynunu büktüğü huşû , yani tezellül hâline benzetilmiştir.
Bu teşbih bir taraftan secde etmek istemeyen mütekebbirlerin nihâyet
toprak olup zelil olacaklarını ihtar ettiği gibi bir taraftan da mütevâzı
olanların yükseleceklerini iş‘âr için buyuruluyor ki: {َ}ﻓَﺎِذَٓا اَ ْﻧ َﺰ ْﻟﻨَﺎ َﻋﻠ َ ْﻴﻬَﺎ ا ْﻟ َﻤٓﺎء
Derken onun üzerine o suyu indirdiğimiz vakit {ﺖ
ْ َ ت َو َرﺑ
ْ َّ}اﻫﺘَﺰ
ْ ihtizaz
ِ
eder, deprenir ve kabarır {ﺎﻫﺎ
َ َ }ا َّن اﻟ َّـ ۪ﺬ ٓي اَ ْﺣﻴşüphe yok ki ona o hayatı
veren A o Arz’ı öyle dirilten { }ﻟ َُﻤﻲـﺤِْ ا ْﻟ َﻤ ْﻮ ٰﺗﻰelbette ölüleri dirilticidir. A
ِ
Rûhsuz cesedlere rûh verir. {ﻳﺮ
ٌ  }اﻧ َّ ُﻪ َﻋ ٰﻠﻰ ُﻛ ّ ِﻞ َﺷ ْﻲ ٍء ﻗَ ۪ﺪŞüphesiz ki O her şeye
kādirdir. A İradesinin ta alluk ettiği her şey vücûda gelir, kâfirler yıkılır,
mü’minler yükselir. Onun için hâlden yılmayıp davete ikdam etmelidir.
Bu beyandan sonra istikāmetin zıddına giden mülhidleri tehdid ile
buyuruluyor ki:
ِ
{ون ۪ﻓ ٓﻲ ٰاﻳَﺎﺗِﻨَﺎ
َ ﻳﻦ ﻳُ ْﻠ ِﺤ ُﺪ
َ  }ا َّن اﻟ َّ۪ﺬBizim âyetlerimizde mülhidlik edenler.

1

2
3

Zemahşerî, el-Keşşâf, IV, 200:
 أو ﳌﺎ ﻗﺎل:ﻳﺘﻬﻦ
َ اﻟﻀﻤﲑ ﰲ
ّ  اﻷﻗﻼم ﺑﺮﻳﺘﻬﺎ وﺑﺮ: ﻳﻘﺎل. ﻷ ّن ﺣﻜﻢ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻘﻞ ﺣﻜﻢ اﻷﻧﺜﻰ أو اﻹﻧﺎث،»ﺧﻠَ َﻘ ُﻬ ﱠﻦ« ﻟﻠﻴﻞ واﻟﻨﻬﺎر واﻟﺸﻤﺲ واﻟﻘﻤﺮ
.»وِﻣ ْﻦ آﻳﺎﺗِِﻪ« ﻛﻦ ﰲ ﻣﻌﲎ اﻵﻳﺎت
َ
H: “rivayet”; F -“nakl”.
B: “âyetlerindendir”.
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“İlhâd” esasen lahde koymak demek olup doğruluktan eğrilmek,
haktan bâtıla sapmak mânasına dahi gelir. Râgıb der ki: “İlhad iki
türlüdür: birisi Allah’a şirk ilhâdı, birisi de esbâbda şirk ilhâdıdır.
Evvelkisi imana münâfî olur, onu ibtal eder,1 ikincisi ise onu ibtal etmezse
de tutamaklarını zayıflatır.”2 Âyetlerde “ilhad” doğru mâna vermeyip
istikāmetten ayrılarak eğrisine çekmek demek olur ki tekzîbe ve yanlış
te’vîl ü tahrîfe şâmil olur. Âyât, [4210] zikrolunan leyl ü nehar, Şems ü
Kamer gibi tekvînî âyetler ve mucizelerle Kur’an gibi tenzîlî ve teşrî î
olan âyetlerden e amdır. Her ikisine de aykırı gitmek ilhaddır. İlhâdın da
cezâsı nâra atılmaktır. Çünkü ilhad, ateşe gülistan diye atılmak gibidir.
Onun için buyuruluyor ki { إﻟﺦ...}اَﻓَﻤَ ْﻦ ﻳُ ْﻠ ٰﻘﻰ ﻓِﻲ اﻟﻨَّﺎرِ َﺧ ْﻴ ٌﺮ
ِ
{ }اِ ْﻋ َﻤﻠُﻮﺍ َﻣﺎ ِﺷ ْﺌ ُﺘ ْﻢA Tehdiddir. {ﻳﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮوﺍ ﺑِﺎﻟ ّ ِﺬ ْﻛﺮِ ﻟ َﻤَّﺎ َﺟٓﺎءَ ُﻫ ْﻢ
َ  }ا َّن اﻟ َّ ۪ﺬA yukarıki
ِ
ون ۪ﻓ ٓﻲ ٰاﻳَﺎﺗِﻨَﺎ
َ ﻳﻦ ﻳُ ْﻠ ِﺤ ُﺪ
َ ’ا َّن اﻟ َّ ۪ﺬdan bedeldir. Binâen‘aleyh haberi de geçen َﻻ ﻳ َ ْﺨﻔَ ْﻮ َن
’ َﻋﻠ َ ْﻴﻨَﺎdır. “Zikr”den murad, Kur’an olduğu için mutlak âyâttan sonra
bilhassa Kur’ân’ın şânına itina ile tansistir. Demek ki “âyât” Kur’an’dan
ِ
e am olduğu gibi, “ilhad” da “küfr”den e amdır {۪ﻳﺰ
ٌ ﺎب َﻋﺰ
ٌ َ }ﻛﺘAzîz bir kitap
َ
A yani bir kitap ki misli bulunmaz {}ﻻ ﻳ َ ْﺄﺗ۪ﻴﻪِ ا ْﻟﺒَﺎﻃِ ُﻞ ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻴ ِﻦ ﻳ َ َﺪ ْﻳﻪِ َو َﻻ ِﻣ ْﻦ َﺧ ْﻠ ِﻔ ۪ﻪ
ne önünden ne ardından ona bâtıl yanaşamaz. A Mündericâtı hiçbir
vechile ibtal edilemeyecek derecede doğru ve sağlam, ona karşı yapılan
lağviyyât, küfr ü ilhad, onun haddizâtındaki hüccet ve metânetine
hiç halel veremez3, öyle azîz. {۪ﻳﻞ ِﻣ ْﻦ َﺣ ۪ﻜﻴ ٍﻢ َﺣ ۪ﻤﻴ ٍﺪ
ٌ  }ﺗ َ ْﻨﺰHamîd, yani bütün
kâinâtın üzerindeki nimetleriyle hamd ü medh ettiği bir Hakîm’den
indirilme.
Yâ Muhammed! {ﻚ
ُ َ}ﻣﺎ ﻳُﻘ
َ ِﻠﺮ ُﺳ ِﻞ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠ
َ ﺎل ﻟ
ُّ ِ َﻚ اِ َّﻻ َﻣﺎ ﻗَ ْﺪ ۪ﻗﻴ َﻞ ﻟ
َ Sana senden
evvelki peygamberlere söylenenden başka bir şey söylenmiyor A kâfirler
tarafından sana söylenen sözlerin bütün hâsılı ون
َ ﻓَﺎِﻧَّﺎ ﺑ ِ َﻤٓﺎ اُ ْر ِﺳ ْﻠﺘُ ْﻢ ﺑ ِ ۪ﻪ ﻛَﺎﻓِ ُﺮ
diye evvelki peygamberlere karşı söylenen küfür ve tekzîb ü ilhaddan
başka bir şey değildir. Binâen‘aleyh keder etme de onlar gibi sabret
1
2
3

Bundan dolayı lisânımızda “ilhad” ta‘tîl, ateizm mânasına dahi kullanılmıştır [Müellifin notu].
Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, s. 737:
ِْ و
. ﻳﻮﻫﻦ ﻋﺮاﻩ وﻻ ﻳﺒﻄﻠﻪ: واﻟﺜﺎﱐ.ﻓﺎﻷول ﻳﻨﺎﰲ اﻹﳝﺎن وﻳﺒﻄﻠﻪ
ّ  وإﳊﺎد إﱃ،اﻟﺸﺮك ﺑﺎﷲ
ّ  إﳊﺎد إﱃ:ﺎد ﺿﺮﺑﺎن
ُ َاﻹ ْﳊ
ّ .اﻟﺸﺮك ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب
H ve F: “vermez”.
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ٍ َﻚ ﻟ َ ُﺬو َﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ ٍ َوذُو ِﻋﻘ
{ﺎب اَ ۪ﻟﻴ ٍﻢ
َ َّ  }اِ َّن َرﺑşüphe yok ki Rabbin [4211] muhakkak
bir mağfiret sâhibi, hem de elîm bir ikāb sâhibidir. A Enbiyâsına ve
tevbekâr olanlara mağfireti büyük olmakla beraber a‘dâsına ve ehl-i
masiyetine ikābı da çok elîmdir. Günü gelir o yola gelmek istemeyen
ِ
kâfirlerin, mülhidlerin belâlarını verir. Bâlâda ﻴﺎ
ًّ ِ ﺖ ٰاﻳَﺎﺗُ ُﻪ ُﻗ ْﺮ ٰﺍ ًﻧﺎ َﻋ َﺮﺑ
ْ َ ﺎب ُﻓ ِ ّﺼﻠ
ٌ َﻛﺘ
ﻮن
ٌ  ﺗ َ ْﻨﺰbuyurulmasına karşı o yapılan
َ  ﻟِﻘَ ْﻮ ٍم ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻤburada da ۪ﻳﻞ ِﻣ ْﻦ َﺣ ۪ﻜﻴ ٍﻢ َﺣ ۪ﻤﻴ ٍﺪ
ilhad cümlesinden olmak üzere demişler ki: “O öyle bir tenzil ise
neye Arapça olmuş, başka bir lisan ile indirilse de mucizeliği daha
açık olsa ya?” Ona cevâben istînaf “vâv”ı ile buyuruluyor ki: ﺎه
َ
ُ َ}وﻟ َْﻮ َﺟﻌَ ْﻠﻨ
ِ
{ﻴﺎ
ﻤ
ﺠ
ﻋ
ا
ﻧﺎ
ﺍ
ﺮ
ﻗ
Ve
eğer
biz
onu
A‘cemî
bir
Kur’an
yapsa
idik
A
yani
fasih
َ
ٰ
ًّ َ ْ ً ْ ُ
Arapçanın gayrı bir dil ile indirse idik { }ﻟ َ َﻘﺎﻟُﻮﺍmuhakkak diyeceklerdi
ki {ﺖ ٰاﻳَﺎﺗُ ُﻪ
ْ َ  }ﻟ َْﻮ َﻻ ُﻓ ِ ّﺼﻠâyetleri tafsil edilse! A Anlaşılacak bir lisan ile ayırt
edilip anlatılsa! Yahut diğer bir mâna ile: Her dilden ayrı ayrı olarak
bazısı Arabî, bazısı A‘cemî olsa ne vardı? { }ءَ ۭۘاَ ْﻋ َﺠ ِﻤ ٌّﻲ َو َﻋﺮَﺑ ِ ٌّﻲAraba A‘cemce
mi? A Arabî bir peygambere Acemce bir Kur’an olur mu? Yahut bir
Araba Acemce söylenir mi? derlerdi, ve o vakit ِﻗُﻠُﻮﺑُﻨَﺎ ۪ﻓ ٓﻲ اَכِﻨَّﺔٍ ِﻣﻤَّﺎ ﺗ َ ْﺪ ُﻋﻮﻧ َ ٓﺎ اِﻟ َْﻴﻪ
demelerinin bir mânası olurdu. (Sûre-i İbrâhim’de َو َﻣٓﺎ اَ ْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ َر ُﺳﻮ ٍل اِ َّﻻ
[ ﺑِﻠِ َﺴﺎ ِن ﻗَ ْﻮ ِﻣ ۪ﻪ ﻟ ِ ُﻴﺒَ ّ ِﻴ َﻦ ﻟ َُﻬ ْﻢİbrâhim 14/4] bak). “Acemî”1, Acem cinsine mensub
olan. “Acem” Arabın gayrısı, Türk, Fürs, Hindli, Avrupalı ilh... hangi
cinsten olursa olsun fasih olmayan, iyi söyleyemeyen, gerek tutukluktan
ve gerek dilinin garâbetinden dolayı dediği anlaşılmayana “a‘cemî” denir
ki biz bunu her hususta ta‘mîm ederek “acemi”2 deriz, “a‘cem” de aynı
mânadadır. Onun için “a‘cemî”nin ’ﻳﺎsı nisbet mi, mübalağa mı diye
münakaşa edilmiştir. Ma amâfîh Kāmûs’un işaret ettiği vechile “a‘cem”
bir de Arabdan olmayana denilir, müfredi ve cem‘i beraberdir َر ُﺟ ٌﻞ َوﻗـَْﻮم
 اَ ْﻋ َﺠﻢdenilir, Arabî değil demek olur.3 Şu hâlde “a‘cemî”, nisbet olarak
Arabın gayri olan a‘cemî mânasına da gelebilecektir. [4212] Nitekim
âyette de A‘cemî gayr-i Arab diye tefsir edilmiştir. {}ﻗ ْﻞ
ُ de ki {}ﻫ َﻮ
ُ o Arabî
ِ
Kur’an {ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ
َ  }ﻟﻠ َّ۪ﺬiman edenler için A ki gerek Arap olsun gerek gayrısı
ِ َ ve mahz-ı
{}ﻫﺪًى
ُ ayn-ı hidâyet A doğru yola irşad eden rehber {ﺎء
ٌ ٓ َ}وﺷﻔ
1
2
3

B: “A cemî”.
B: “a cemî”.
Âsım Efendi, Kāmûs Tercemesi, IV, 392.
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şifâdır. A Sînelerdeki marazlara: cehalet, ahlâksızlık, şüphecilik gibi
dertlere devâdır1, iman eden ondan istifade etmenin yolunu da bulur,
hiç olmazsa ﻮن
َ [ ﻓَ ْﺴٔـَﻠُٓﻮﺍ اَ ْﻫ َﻞ اﻟ ّ ِﺬ ْﻛﺮِ اِ ْن ُﻛ ْﻨ ُﺘ ْﻢ َﻻ ﺗ َ ْﻌﻠ َ ُﻤen-Nahl 16/43; el-Enbiyâ 21/7]
emri mûcebince bilen ehlinden sorar. {ﻮن
َ ُﻳﻦ َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨ
َ }وﺍﻟ َّ۪ﺬ
َ İman etmeyenlere
ِ
۪
ِ
gelince { }ﻓ ٓﻲ ٰاذَاﻧﻬ ْﻢ َو ْﻗ ٌﺮonların kulaklarında bir ağırlık vardır A Arap olsa
da iyi işitmezler {}و ُﻫ َﻮ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ َﻋ ًﻤﻰ
َ hem de o, onlara karşı bir körlüktür
A onun güzelliğini, hikmetlerini, inceliklerini göremezler, aksine
teessür duyarlar. {ﻚ ﻳُﻨَﺎد َ ْو َن ِﻣ ْﻦ َﻣﻜَﺎ ٍن ﺑ َ ۪ﻌﻴ ٍﺪ
َ  }اُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌOnlara uzak bir mekândan
bağırılır. A Bu ifadede birkaç mâna vardır: Birincisi hitâba kābiliyetleri
olmadığını, ًﻳﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮوﺍ ﻛَ َﻤﺜَ ِﻞ اﻟ َّ۪ﺬي ﻳ َ ْﻨﻌِ ُﻖ ﺑ ِ َﻤﺎ َﻻ ﻳ َ ْﺴ َﻤ ُﻊ اِ َّﻻ دُ َﻋٓﺎءً َوﻧ ِ َﺪٓاء
َ [ َﻣﺜَ ُﻞ اﻟ َّ۪ﺬel-Bakara
2 ِ ِ
ِ َاﻻٰﻓ
2/171] mazmûnu üzere bir temsildir. İkincisi ﺎق َو ۪ﻓ ٓﻲ اَ ْﻧ ُﻔﺴﻬ ْﻢ
ْ َﺳ ُﻨ ۪ﺮ ﻬِ ْﻢ ٰاﻳَﺎﺗِﻨَﺎ ﻓِﻲ
buyurulacağı3 üzere İslâm sıyt u şevketinin4 âfâka intişar edip uzaklara
kadar yayıldıktan sonra onun kadrini takdir etmeyen Araplara uzaktan
ِ
nidâ edeceğine işarettir. Üçüncüsü Sûre-i Mü’min’de geçtiği üzere ﻳﻦ
َ ا َّن اﻟ َّ۪ﺬ
۪ ْ اﻪﻠﻟِ اَכْﺒَ ُﺮ ِﻣ ْﻦ َﻣ ْﻘ ِﺘﻜُ ْﻢ اَ ْﻧ ُﻔ َﺴﻜُ ْﻢ اِ ْذ ﺗُ ْﺪ َﻋ ْﻮ َن اِﻟ َﻰ
ون
ّٰ ﺖ
َ ﻳﻤﺎ ِن ﻓَﺘَ ْﻜ ُﻔ ُﺮ
ُ [ ﻛَﻔَ ُﺮوﺍ ﻳُﻨَﺎد َ ْو َن ﻟ ََﻤ ْﻘ40/10]
َ اﻻ
mısdâkınca nidâ olunacaklarına da işaret olur.

ِ َ ِوﻟ َ َﻘ ْﺪ ٰاﺗَﻴﻨَﺎ ﻣﻮﺳﻰ ا ْﻟ ِﻜﺘَﺎب ﻓَﺎ ْﺧ ُﺘﻠ
ﻚ ﻟ َُﻘ ِﻀ َﻲ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ ْﻢ ۜ َو ِﺍﻧ َّ ُﻬ ْﻢ
َ ِ ّﺖ ِﻣ ْﻦ َرﺑ
ْ ﻒ ۪ﻓﻴﻪ ۜ َوﻟ َْﻮ َﻻ ﻛَﻠِ َﻤﺔٌ َﺳﺒَ َﻘ
َ
َ
َ ُ ْ
ِ ﴾ ﻣﻦ ﻋ ِﻤ َﻞ٤٥﴿ ﺐ
ٍّ ﻟ َ۪ﻔﻲ َﺷ
ٍ ﻚ ِﻣ ْﻨﻪُ ُﻣ ۪ﺮ
ﻚ ﺑِﻈ ََّﻼ ٍم
َ ُّﺤﺎ ﻓَﻠِﻨَ ْﻔ ِﺴ ۪ﻪ َو َﻣ ْﻦ اَ َﺳٓﺎءَ ﻓَﻌَﻠ َ ْﻴﻬَﺎ ۜ َو َﻣﺎ رَﺑ
ً ﺻﺎﻟ
َ ْ َ
َ
ِ ۪ﻟ ِ ْﻠﻌَﺒ
﴾٤٦﴿ ﻴﺪ
[4213] Meâl-i Şerîfi
Celâlim hakkı için Mûsâ’ya o kitabı verdik de onda ihtilâf edildi5 ve
eğer Rabbinden bir kelime geçmiş olmasa idi aralarında iş bitirilirdi
ve her hâlde onlar ondan kuşkulu bir şek içindedirler. (45) İyi iş yapan
kendine, kötü yapan yine kendinedir, yoksa Rabbin kullara zulümkâr
değildir. (46)
1
2
3
4
5

B: “da vâdır”.
M ve B -“İkincisi”.
B: “buyurulduğu”.
H: “cem iyyet ve şekvetinin”; B: “şöhretinin”.
B: “ettiler”.
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1
ِ
{ﺎب
َ ِ}ﻓَﺎ ْﺧﺘُﻠ
َ Kasem olsun ki Mûsâ’ya o kitabı verdik ﻒ
َ َﻮﺳﻰ ا ْﻟﻜﺘ
َ }وﻟَﻘَ ْﺪ ٰاﺗ َ ْﻴﻨَﺎ ُﻣ
{ِ ۪ﻓﻴﻪde onda ihtilâf edildi A kimi inandı kimi inanmadı, sonra inananlar

da türlü nizâlara düştüler. Bu âyetin üst tarafına iki vechile bakımı
vardır: Evvelâ ﻠﺮ ُﺳ ِﻞ
ُ َ َﻣﺎ ﻳُﻘkavlini bir misâliyle tahkiktir. Yani
َ ﺎل ﻟ
ُّ ِ َﻚ اِ َّﻻ َﻣﺎ ﻗَ ْﺪ ۪ﻗﻴ َﻞ ﻟ
küfür ve muhalefet ibtidâ sana ve Kur’ân’a karşı oluyor değil, Mûsâ’ya ve
Tevrat’a karşı da olmuştu. İkincisi, Kur’ân’ın Arabî, A‘cemî2 her lisandan
ayrı ayrı fasıllarla nâzil olması tasavvurundaki mahzûru îzahtır. Yani
Tevrat bir lisanda nâzil olmuş iken onun aslında türlü ihtilâf çıkarıldı, o
hâlde onları tevhîde davet için nâzil olan3 Kur’ân’ın muhtelif lisanlarda
indirilmesi daha çok ihtilâfa sebep olmak gibi bir tenakuz olmaz mı idi?
4
{ﻚ
َ ِ ّﺖ ِﻣ ْﻦ َرﺑ
ْ }وﻟ َْﻮ َﻻ ﻛَﻠِ َﻤﺔٌ َﺳﺒَ َﻘ
َ Ve eğer Rabbinden ezelde bir kelime sebkat
etmiş olmasa idi A ki azâbın bir ecel-i müsemmâ ile vakt u saatine tehiri,
yani kıyamet vaadi takdir edilmiş bulunmasa idi { }ﻟ َُﻘ ِﻀ َﻲ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ ْﻢo ihtilâf
edenler beyninde, yani iman [4214] edenlerle etmeyenler arasında iş
bitiriliverirdi, lâkin o kelimenin hükmüyle saatine bırakılmıştır. }و ِﺍﻧ َّ ُﻬ ْﻢ
َ
ِ
ٍ
۪
ٍ
{ﻚ ﻣ ْﻨﻪُ ُﻣ ۪ﺮ ﺐ
ّ  ﻟ َﻔﻲ َﺷMa amâfîh onlar, o iman etmeyenler her hâlde ondan,
yani o Kur’an’dan kuşkulu bir şek içindedirler A iman etmemekle
beraber hâllerinden emin de değildirler, şüpheler içinde muztariptirler.
ِ }ﻣﻦ ﻋ ِﻤ َﻞ
{ إﻟﺦ...ﺤﺎ
ً ﺻﺎﻟ
َ ْ َ
َ
Fakat o saat ne zaman denecek olursa:

ِ ﺍت ِﻣﻦ اَכْﻤ
ِ
ِ َ اِﻟ َﻴﻪِ ﻳ َﺮدُّ ِﻋ ْﻠ ُﻢ اﻟﺴ
ﻀ ُﻊ
َ َ ﺎﻣﻬَﺎ َو َﻣﺎ ﺗ َ ْﺤ ِﻤ ُﻞ ِﻣ ْﻦ اُ ْﻧ ٰﺜﻰ َو َﻻ ﺗ
َ
ْ ٍ ﺎﻋﺔ ۜ َو َﻣﺎ ﺗ َ ْﺨ ُﺮ ُج ﻣ ْﻦ ﺛ َ َﻤ َﺮ
ُ ْ
َّ

۪ ٓ َاِ َّﻻ ﺑِﻌِ ْﻠ ِﻤ ۪ﻪ ۜ َو َ ْﻮمَ ﻳُﻨَﺎ ۪دﻳﻬِ ْﻢ اَ ْﻳ َﻦ ُﺷ َﺮﻛ
ﺿ َّﻞ َﻋ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َﻣﺎ
َ ﴾ َو٤٧﴿ ﺎءيۙ ﻗَﺎﻟُٓﻮﺍ ٰاذَﻧَّﺎ َك ۙ َﻣﺎ ِﻣﻨَّﺎ ِﻣ ْﻦ َﺷﻬ۪ﻴ ٍ ۚﺪ

ِ ٓ ﺎن ِﻣﻦ دُ َﻋ
ِ ْ ﴾ َﻻ ﻳَﺴٔـَ ُﻢ٤٨﴿ ﻴﺺ
ِﺎء ا ْﻟ َﺨ ْﻴ ۘﺮ
ٍ ﻮن ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ َوﻇَﻨُّﻮﺍ َﻣﺎ ﻟ َُﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َﻣ ۪ﺤ
َ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳ َ ْﺪ ُﻋ
ْ ُ اﻻ ْﻧ َﺴ
ْ
ِ
ﺿﺮَّ ٓﺍءَ َﻣ َّﺴ ْﺘ ُﻪ ﻟ َﻴَ ُﻘﻮﻟ ََّﻦ
ٌ َو ِﺍ ْن َﻣ َّﺴ ُﻪ اﻟ َّﺸ ُّﺮ ﻓَﻴَ ُﺆ ٌ۫س ﻗَ ُﻨﻮ
َ ﺎه َر ْﺣ َﻤﺔ ً ِﻣﻨَّﺎ ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ
ُ َ﴾ َوﻟ َﺌ ْﻦ اَذ َ ْﻗﻨ٤٩﴿ ط
ِ
ﺖ اِﻟٰﻰ َرﺑّ۪ٓﻲ اِ َّن ۪ﻟﻲ ِﻋ ْﻨ َﺪ ُه ﻟ َ ْﻠ ُﺤ ْﺴ ٰﻨ ۚﻰ ﻓَﻠ َ ُﻨﻨَ ّ ِﺒﺌَ َّﻦ
ُ ﺎﻋﺔ َ ﻗَٓﺎﺋ َﻤﺔ ً ۙ َوﻟ َِﺌ ْﻦ ُر ِﺟ ْﻌ
َ اﻟﺴ
َّ ٰﻫ َﺬا ۪ﻟﻲۙ َو َﻣٓﺎ اَﻇ ُ ُّﻦ

1
2
3
4

B -“Kasem olsun ki”.
B: “Acemî”.
F ve M +“bir”.
H: “sebk”.
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ٍ اب ﻏَ ۪ﻠ
ٍ ﻳﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮوﺍ ﺑ ِ َﻤﺎ َﻋ ِﻤﻠُﻮﺍۘ َوﻟ َُﻨ ۪ﺬﻳ َﻘﻨ َّ ُﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َﻋ َﺬ
اﻻِ ْﻧ َﺴﺎ ِن
ْ ﴾ َو ِﺍذَٓا اَ ْﻧﻌَ ْﻤﻨَﺎ َﻋﻠَﻰ٥٠﴿ ﻴﻆ
َ اﻟ َّ۪ﺬ

ِ
ﺎن ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪ
َ َ﴾ ﻗُ ْﻞ اَ َرﺍ َ ْﻳﺘُ ْﻢ اِ ْن ﻛ٥١﴿ ض َوﻧ َ ٰﺎ ﺑ ِ َﺠﺎﻧ ِ ِﺒ ۪ﻪۚ َوﺍذَا َﻣ َّﺴ ُﻪ اﻟ َّﺸ ُّﺮ ﻓَ ُﺬو دُ َﻋٓﺎ ٍء َﻋ ۪ﺮ ٍﺾ
َ اَ ْﻋ َﺮ

ِ َاﻻٰﻓ
ٍ ﺿ ُّﻞ ِﻣﻤَّ ْﻦ ُﻫ َﻮ ۪ﻓﻲ ِﺷ َﻘ
ﺎق َو ۪ﻓ ٓﻲ
ْ ﴾ َﺳ ُﻨ ۪ﺮ ﻬِ ْﻢ ٰاﻳَﺎﺗِﻨَﺎ ﻓِﻲ٥٢﴿ ﺎق ﺑ َ ۪ﻌﻴ ٍﺪ
ّٰ
َ َاﻪﻠﻟِ ﺛُﻢَّ ﻛَ َﻔ ْﺮﺗُ ْﻢ ﺑ ِ ۪ﻪ َﻣ ْﻦ ا
﴾٥٣﴿ ۪ﻴﺪ
َ ِ ّاَ ْﻧ ُﻔ ِﺴﻬِ ْﻢ َﺣ ّٰﺘﻰ ﻳَﺘَﺒَـﻴ َّ َﻦ ﻟ َُﻬ ْﻢ اَﻧ َّ ُﻪ ا ْﻟ َﺤ ُّﻖ ۜ اَ َوﻟ َْﻢ ﻳ َ ْﻜ ِﻒ ﺑ ِ َﺮﺑ
ٌ ﻚ اَﻧ َّ ُﻪ َﻋﻠٰﻰ ﻛُ ّ ِﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َﺷﻬ
ِ ٓ اَ َ ٓﻻ اِﻧَّﻬ ْﻢ ۪ﻓﻲ ِﻣﺮ َﺔٍ ِﻣﻦ ﻟ ِ َﻘ
﴾٥٤﴿ ﻂ
ٌ ﻜ ّ ِﻞ َﺷ ْﻲ ٍء ُﻣ ۪ﺤﻴ
ُ ِ ﺎء َرﺑِّﻬِ ْﻢ ۜ اَ َ ٓﻻ اِﻧ َّ ُﻪ ﺑ
ْ
ْ
ُ

[4215] Meâl-i Şerîfi
Sâʿat’e ilim O’na havâle edilir, hem O’nun ilmi olmaksızın ne
meyvelerden biri tomurcuklarından çıkar ve ne bir dişi yüklü olur, ne
de vazʿ eder. “Nerede imiş şeriklerim?” diye onlara haykıracağı gün
ise diyeceklerdir: “Arzederiz huzûruna ki bizden hiç şâhid yok” (47).
Önceden tapıp durdukları şeyler onlardan kaybolup gitmişler ve onlar
kendilerine hiçbir kaçamak kalmadığını anlamışlardır (48). İnsan
hayır istemekten usanmaz da kendisine bir şer dokunuverirse hemen
ümidi keser, ye’se düşer (49). Ve şayet ona dokunan bir sıkıntıdan
sonra tarafımızdan bir rahmet tattırırsak mutlak der ki: “Bu benim
hakkım ve zannetmem ki Sâʿat başıma dikilmiş olsun, bilfarz Rabbime
döndürülecek olursam muhakkak benim için O’nun yanında daha
güzeli vardır, fakat o vakit Biz o küfredenlere ne yaptıklarını haber
vereceğiz ve onlara muhakkak yoğun bir azab tattıracağız (50). Evet,
insana nimet verdiğimiz vakit yan büker, başının tuttuğuna gider de
kendisine şer dokunuverdi mi artık enine boyuna duaya dalar (51).
De ki “söyleyin bakayım, eğer o Kur’an Allah tarafından da sonra siz
ona küfretmiş iseniz o uzak şikāka düşenden daha şaşkın kim olur?”
(52). İleride Biz onlara hem âfakta hem nefislerinde âyetlerimizi öyle
göstereceğiz ki nihâyet onun hak olduğu kendilerine tebeyyün edecek,
[4216] kâfi değil mi bu ki Rabbin her şeye şâhid (53). Uyan! Onlar
Rablerinin likāsından işkil içindeler, uyan ki O her şeyi muhît (54).
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1
ِ ﺍت ِﻣﻦ اَכْﻤ
ِ
{ﺎﻣﻬَﺎ
َ
َ A Sâ at’in arkasından böyle semerât
ْ ٍ }و َﻣﺎ ﺗ َ ْﺨ ُﺮ ُج ﻣ ْﻦ ﺛ َ َﻤ َﺮ
ile haml ve vaz‘-ı hamlden bahsedilmesi âhiret ahvâline de bir işareti hâvî
olması itibariyle mânidardır. Çünkü dünya âhiretin mezra ası olduğu
için kıyamet semerâtın iktitaf edileceği bir hasat zamanını andıracaktır,
ِ
aynı zamanda  ﻳ َ ْﻮمَ ﺗ َ َﺮ ْوﻧَﻬَﺎ ﺗ َ ْﺬ َﻫ ُﻞ ﻛُ ُّﻞ.ﻴﻢ
ٌ ﺎﻋﺔِ َﺷ ْﻲ ٌء َﻋ ۪ﻈ
َ اﻟﺴ
َّ َ ﺎس اﺗ َّ ُﻘﻮﺍ َرﺑَّﻜُ ْﻢ ۚ ا َّن َز ْﻟ َﺰﻟَﺔ
ُ َّ ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟﻨ
ِ
ِ
ﻀ ُﻊ ﻛُ ُّﻞ ذَات َﺣ ْﻤﻞٍ َﺣ ْﻤﻠَﻬَﺎ
َ َ ﺖ َوﺗ
َ [ ُﻣ ْﺮﺿﻌَﺔٍ َﻋﻤَّ ٓﺎ اَ ْرel-Hac 22/1-2] mazmûnuna da
ْ َﺿﻌ
bir işaret vardır.

{}ﺳ ُ ۪ ﻬِ ْﻢ ٰاﻳَﺎﺗِﻨَﺎ
َ İleride biz onlara, o küfredenlere âyetlerimizi Kur’ân’ın
ِ َاﻻٰﻓ
ِ}
hakkıyetine delâlet edecek delillerimizi göstereceğiz {ﺎق
ْ
hem âfâkta A kendilerinin bulunduğu Harem hudûdu hâricinde
{}و ۪ ٓ اَ ْﻧ ُﻔ ِﺴﻬِ ْﻢ
َ hem de kendi nefislerinde A Mekke ve Harem içinde. İslâm’ın
ileride cihânın âfâkına intişar ve istîlâ edeceğini böyle kat iyyetle haber
veren bu âyet, Kur’ân’ın hak, Allah kelâmı olduğunu açık açık isbat
etmiş gayb mucizelerindendir. Bunun Mekke’de iken nâzil olduğu bir
düşünülür, bir de ondan sonra Peygamber’e ve hulefâsına Allah teâlâ’nın
müyesser kıldığı fütûhât-ı celîle ve İslâm’ın şark u garba yayılmasındaki
fevkalâdelik mülâhaza edilirse bunun ne yüksek bir âyet ve mucize
olduğu tebeyyün eder. İlmî nokta-i nazardan bir hakikatin isbâtı
için delil ya âfâkī olur ya enfüsî; ya gözlerden, müşâhede-i hâriçten,
ya gönülden, müşâhede-i bâtından gelir, vücud bu iki pencereden
görünür. Allah teâlâ bu âyette bu taksîmi gösterdikten sonra Kur’ân’ın
hakkıyetini, risâlet-i Muhammediyenin sıdkını, İslâm’ın ulviyetini
isbat için bu iki nevi âyâtın ikisini de göstereceğini vaad buyuruyor.
3
Öyle ki [4217] { اَﻧ َّ ُﻪ ا ْﻟ َﺤ ُّﻖ2}ﺣ ّٰ ﻳَﺘَﺒَـ َّ َ ﻟ َُﻬ ْﻢ
َ onun hak olduğu o kâfirlerce
tebeyyün edinceye kadar Bedir’den Mekke’nin fethine kadar Mekke
müşrikleri bunu hem kendi nefislerinde hem de âfâkta gördüler, ondan
sonra diğerleri de görmeye başladılar. Bunlar görüldükten, bu hakikat
1
2
3

B: “”و.
B -“”ﺣ ّٰ ﻳَﺘَﺒَـ َّ َ ﻟ َﻬُ ْﻢ.
َ
B: “küfr edenlerce”.
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tebeyyün ettikten sonra sanki hiç görülmemiş1 gibi hâlâ inkârda devam
eden sonraki kâfirler de ileride göreceklerdir. Buna şâhid istersen
{ﻚ اَﻧ َّ ُﻪ َﻋ ٰ ﻛُ ّ ِﻞ َ ْ ٍء َﺷﻬ۪ﻴ ٌﺪ
َ ِ ّ }اَ َو َ ْ ﻳ َ ْﻜ ِﻒ ﺑ ِ َﺮﺑRabbinin her şey üzerine şâhid
olması kâfi değil midir? A O hâlde kâfirler2 şüphe ederse de sen etme
ِ ٓ  }اَ َ ٓﻻ اِ َّ ُ ْﻢ ۪ ِﻣﺮ َﺔٍ ِﻣﻦ ﻟ ِ َﻘiyi bil ki onlar, o küfredenler Rablerinin likāsından
{ﺎء َر ّ ِ ِ ْﻢ
ْ
ْ
şek içindedirler. A Kıyamet günü Hakk’ın huzûruna varacaklarına
imanları yok, onunla beraber şüpheden de muztariptirler, fakat
{ﻴﻂ
ٌ  }اَ َ ٓﻻ اِﻧَّﻪُ ﺑِﻜُ ّ ِﻞ َ ْ ٍء ُﻣ ۪ﺤiyi bil ki O her şeyi muhîttir A ilmiyle, kudretiyle
her şeyi kuşatmıştır, onlar O’nun cezâsından kurtulacak değillerdir.
Likāullah haktır, muhakkaktır. İşte Sûre-i Secde’nin [Fussilet] hâtimesi
budur. Bunu da Sûre-i Şûrâ tâkip edecektir.

1
2

B: “görmemiş”.
B +“kâfirler”.
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][4218

ُ َر ُة ا

ث َو َ ْ ُ َن ٰا َ ً
َرى َ ِّכ ٌ َو ِ َ َ َ ٌ
ŞÛRÂ SÛRESİ

 dahi denilir.ﻋٓﺴٓﻖ ٓ ٰ yahut yalnızﺣﻢ ٓ ﻋٓﺴٓﻖ ٓ Şûrâ Sûresi Mekkîdir

ٰ bir deﺣﻢ ٓ ﻋٓﺴٓﻖ ٓ Âyetleri: Kûfîde elli üç, diğerlerinde ellidir. Hilâf
ﺎﻻ َْﻋ َﻼم
’dadır.ﻛَ ْ
Kelimeleri: Sekiz yüz altmış altıdır.1

Harfleri: Üç bin seksen sekizdir.2
 harfleridir.زر 3ﻟﺼﺐ ﻗﺪم Fâsılası:

اﻪﻠﻟِ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ اﻟﺮَّ ۪ﺣﻴ ِﻢ
ﺑ ِ ْﺴ ِﻢ ّٰ

ِ
ﻚ ﻳُ ۪
ﻴﻢ ﴿﴾٣
ﻳﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠِ َ
ﻮﺣ ٓﻲ اِﻟ َْﻴ َ
ٰﺣﻢ ٓ ﴿ ﴾١ﻋٓﺴٓﻖ ٓ ۠﴿ ﴾٢ﻛَ ٰﺬﻟ ِ َ
ﻚۙ ّٰ
۪ﻳﺰ ا ْﻟ َﺤ ۪ﻜ ُ
ﻚ َوﺍﻟ َﻰ اﻟ َّ۪ﺬ َ
اﻪﻠﻟُ ا ْﻟﻌَﺰ ُ

ﻟ َُﻪ َﻣﺎ ﻓِﻲ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ ِ
ﺍت ﻳَﺘَ َﻔﻄ َّْﺮ َن ِﻣ ْﻦ
ﺍت َو َﻣﺎ ﻓِﻲ ْ
اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ ُ
ض َو ُﻫ َﻮ ا ْﻟﻌَﻠِ ُّﻲ ا ْﻟﻌَ ۪ﻈ ُ
ﻴﻢ ﴿ ﴾٤ﺗَﻜَﺎدُ َّ
َّ
اﻻ َْر ِ ۜ
ﻮر
ون ﻟ ِ َﻤ ْﻦ ﻓِﻲ ْ
ض اَ َ ٓﻻ اِ َّن ّٰ
ﻮن ﺑ ِ َﺤ ْﻤ ِﺪ َرﺑِّﻬِ ْﻢ َو َ ْﺴﺘَ ْﻐ ِﻔ ُﺮ َ
ﻓَ ْﻮﻗِﻬِ َّﻦ َوﺍ ْﻟ َﻤﻠٰ ٓ ِﺌﻜَﺔُ ﻳُ َﺴ ّ ِﺒ ُﺤ َ
اﻪﻠﻟ َ ُﻫ َﻮ ا ْﻟﻐَ ُﻔ ُ
اﻻ َْر ِ ۜ
ﺖ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ﺑ ِ َﻮ ۪ﻛﻴﻞٍ
اﻪﻠﻟُ َﺣ ۪ﻔﻴ ٌ
ﻳﻦ اﺗ َّ َﺨ ُﺬوﺍ ِﻣ ْﻦ دُوﻧ ِ ۪ﻪ ٓ اَ ْوﻟِﻴَٓﺎءَ ّٰ
ﻆ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ۘ َو َﻣٓﺎ اَ ْﻧ َ
اﻟﺮَّ ۪ﺣ ُ
ﻴﻢ ﴿َ ﴾٥وﺍﻟ َّ۪ﺬ َ

ﻴﺎ ﻟِﺘُ ْﻨ ِﺬرَ اُم َّ ا ْﻟ ُﻘ ٰﺮى َو َﻣ ْﻦ َﺣ ْﻮﻟ َﻬَﺎ َوﺗُ ْﻨ ِﺬرَ ﻳ َ ْﻮمَ ا ْﻟ َﺠ ْﻤ ِﻊ َﻻ
ﻚ اَ ْو َﺣ ْﻴﻨَ ٓﺎ اِﻟ َْﻴ َ
﴿َ ﴾٦وﻛَ ٰﺬﻟ ِ َ
ﻚ ﻗُ ْﺮﺍٰ ًﻧﺎ َﻋﺮَﺑ ِ ًّ

ِ
ِ
ِ
اﻪﻠﻟ ﻟ َﺠﻌﻠَﻬ ْﻢ ُاﻣَّﺔ ً َو ِ
ِ
ﺍﺣ َﺪةً َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ
اﻟﺴ ۪ﻌﻴﺮِ ﴿َ ﴾٧وﻟ َْﻮ َﺷٓﺎءَ ّٰ ُ َ َ ُ
ﺐ ۪ﻓﻴﻪ ۜ ﻓَ ۪ﺮ ٌﻖ ﻓﻲ ا ْﻟ َﺠﻨَّﺔ َوﻓَ ۪ﺮ ٌﻖ ﻓﻲ َّ
َر ْ َ
ِ
ﻮن َﻣﺎ ﻟ َُﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َوﻟ ِ ّ ٍﻲ َو َﻻ ﻧ َ ۪ﺼﻴﺮٍ ﴿ ﴾٨اَ ِم اﺗ َّ َﺨ ُﺬوﺍ ِﻣ ْﻦ دُوﻧ ِ ۪ﻪ ٓ
ﺎء ۪ﻓﻲ َر ْﺣ َﻤ ِﺘ ۪ﻪ ۜ َوﺍﻟﻈ َّﺎﻟ ِ ُﻤ َ
ﻳُ ْﺪﺧ ُﻞ َﻣ ْﻦ ﻳ َ َﺸٓ ُ
ِ
ﻳﺮ ۟ ﴿﴾٩
اَ ْوﻟِﻴَٓﺎءَ ۚ ﻓَ ّٰ
ﺎﻪﻠﻟُ ُﻫ َﻮ ا ْﻟ َﻮﻟ ُّﻲ َو ُﻫ َﻮ ﻳُﻲـﺤِْ ا ْﻟ َﻤ ْﻮ ٰﺗ ۘﻰ َو ُﻫ َﻮ َﻋﻠٰﻰ ﻛُ ّ ِﻞ َﺷ ْﻲ ٍء ﻗَ ۪ﺪ ٌ

H -“Sekiz yüz altmış altıdır”.
H -“Üç bin seksen sekizdir”.
”.زو“ ”; B:در“ H:

1
2
3
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[4219] Meâl-i Şerîfi
Hâ-Mîm (1). Ayn-Sîn-Kāf (2). İşte böyle vahiy veriyor sana -senden
evvelkilere de- Allah, O Azîz, Hakîm (3). O’nundur bütün göklerdeki
ve yerdeki ve O öyle ulu, öyle azîm (4). Ki gökler hemen hemen
üstlerinden çatlayacak gibi titreşiyorlar, melekler hamd ile Rablerine
tesbih ediyorlar ve yerdeki kimse için mağfiret diliyorlar; uyan Allah’tır
ancak öyle Gafûr, öyle Rahîm (5). Onun berisinden velîlere tutunanlara
gelince: Onların da üzerlerine Allah gözcü, sen değilsin üzerlerine vekil
(6). Ve işte böyle sana Arabî bir Kur’an vahyetmekteyiz ki Ümmü’lkurâ’yı ve çevresindekileri sakındırasın ve o toplama gününün dehşetini
haber veresin; onda şüphe yok, bir fırka cennette, bir fırka saʿîrde1 (7).
Dilese idi Allah elbet hepsini bir ümmet de yapardı, velâkin dilediğini
rahmetine koyuyor da zâlimlere gelince ne bir velî [4220] var onlara2
ne de bir nasîr (8). Yoksa ondan beride velîler mi3 edindiler? Fakat
Allah’tır ancak velî; ölüleri O diriltir, ve her şeye kadîr4 O’dur5 (9).
{ٓ  ﻋٓﺴٓﻖ.ٓ }ﺣﻢ
ٰ A İki isim olmak gerektir. Onun için araları ayrılmış ve
iki âyet sayılmış; ﺺ
ٓ ٓ  ﻛ ٓ ٰـﻬ ٰﻴﻌgibi bir isim olduğuna göre ayrılması başında
diğer Hâ-mîm’lere mutâbık olmak için denilmiştir. {ﻚ
َ ِ  }ﻛَ ٰﺬﻟböyle A bu
tarz-ı vahy ile veya ber vech-i âtî mazmun ile {ﻚ
َ  }ﻳُﻮ ۪ ٓ اِﻟ َْﻴvahiy veriyor
ِ ve senden6 evvelki peygamberlere7 A
ve verir sana {ﻚ
َ ِﻳﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠ
َ }وﺍ َ اﻟ َّ ۪ﺬ
َ

Sâhib-i Keşşâf burada şöyle der: “Yani bu sûrenin mutazammın olduğu
me ânî öyle me ânîdir ki, Allah teâlâ onun mislini hem bu sûrenin
gayrısında sana vahy eylemiştir8, hem de senden evvelki peygamberlere
vahy eylemiştir.9 Bu suretle Allah teâlâ bu mânaları Kur’an’da ve semâvî
1
2
3
4
5
6
7
8
9

H ve F: “sa îr”.
B -“onlara”.
M: “veliylerimi”.
B: “kādir”.
H ve F: “ve O her şeye kadîrdir”.
M: “sende”.
B: “peygamberler”.
B: “etmiştir”.
H ve F: “Yani bu sûrenin mutazammın olduğu me ânî, hem Allah teâlâ sana onun mislini bu sûrenin
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kitapların hepsinde tekrar buyurmuştur. Çünkü bunlarda evvel1 âhir
kullarına beliğ bir tenbih ve azîm bir lütuf vardır.  اوﺣﻰbuyurulmayıp
da muzâri‘ lafzıyla ۪  ﻳُﻮbuyurulması da böyle îhâ âdeti olduğuna delâlet
içindir.”2 Bundan başka burada bir de şu mâna vardır: Allah teâlâ’nın
sana ve senden evvelki peygamberlere vahyinin tarzı bu ٓ  ﻋٓﺴٓﻖ.ٓ  ٰﺣﻢvahyi
gibi, yani bu sûrede beyan ve târif olunduğu gibidir. Çünkü vahyin
ِ ّٰ ﺎن ﻟِﺒ َﺸﺮٍ اَن ﻳﻜَﻠِّﻤﻪ
ٍ ئ ِﺣ َﺠ
envâ‘ı bu sûrenin âhirinde ﺎب
ِ۬ ﻴﺎ اَ ْو ِﻣ ْﻦ َو َرٓﺍ
ً اﻪﻠﻟُ ا َّﻻ َو ْﺣ
َُ ُ ْ
َ َ ََﻣﺎ ﻛ
ِ۪ ِ ِ
ٓﺎء
ً [ اَ ْو ﻳُ ْﺮ ِﺳ َﻞ رَ ُﺳ42/51] diye beyan olunacaktır. ٓ  ﻋٓﺴٓﻖda bu
ُ َ َ ﻮﻻ ﻓَ ُﻴﻮ َ ﺑِـﺎ ْذﻧﻪ َﻣﺎ
üç tarza remz olmak muhtemildir. Sûre-i Nisâ’da ﻚ ﻛَ َﻤٓﺎ اَ ْو َﺣ ْﻴﻨَ ٓﺎ
َ اِﻧَّٓﺎ اَ ْو َﺣ ْﻴﻨَ ٓﺎ اِﻟ َْﻴ
[ اِ ٰ ﻧُﻮ ٍح َوﺍﻟﻨ َّ ِﺒ ۪ ّ َ ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ۪ه4/163] bak.

{3ﺍت ﻳَﺘَﻔَﻄ َّْﺮ َن ِﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻮﻗِﻬِ َّﻦ
ُ َاﻟﺴ ٰﻤﻮ
َّ ُ }ﺗَﻜَﺎدA Allah teâlâ’nın ulüvv ü azameti âsârını

tasvirdir. Yani Allah öyle yüksek ve öyle büyük ve azametlidir ki cismânî
yükseklik ve büyüklüğün [4221] timsâli olan semâlar, o yüksek gökler
O’nun celâl ve azametinin heybeti altında üstlerinden çatlayıverecek gibi
ezilip titremektedir. 4 ِﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻮﻗِﻬِ َّﻦdenilmesi Allah’ın yüksekliği semâların
yüksekliğinin fevkinde olmasındandır. Zemahşerî’nin dediğine göre,
çünkü Allah teâlâ’nın celâl ü azametine delâlet eden âyâtın en büyükleri
semâvâtın fevkinde Arş ve Kürsî ve Arş’ın etrafında5 tesbih ve takdis
ile çalkanan sufûf-ı6 melâike ve daha künhünü Allah’tan başkasının
bilemeyeceği melekût-i uzmâ âsârıdır.7

1
2

3
4
5
6
7

gayrısında vahy etmiştir, hem de senden evvelki peygamberlere de eylemiştir”.
H, F ve B +“ve”.
Zemahşerî, el-Keşşâf, IV, 208:
 أن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻛﺮر ﻫﺬﻩ: ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ، وأوﺣﺎﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ إﱃ رﺳﻠﻪ،ﻳﻌﲎ أن ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ ﻗﺪ أوﺣﻰ اﷲ إﻟﻴﻚ ﻣﺜﻠﻪ ﰲ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻮر
 وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻆ، أوﺣﻰ إﻟﻴﻚ: وﱂ ﻳﻘﻞ،اﻷوﻟﲔ واﻵﺧﺮﻳﻦ
ّ  ﳌﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ اﻟﺒﻠﻴﻎ واﻟﻠﻄﻒ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻟﻌﺒﺎدﻩ ﻣﻦ،اﳌﻌﺎﱐ ﰲ اﻟﻘﺮآن ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ
. ﻟﻴﺪل ﻋﻠﻰ أن إﳛﺎء ﻣﺜﻠﻪ ﻋﺎدﺗﻪ،اﳌﻀﺎرع
H, F, M ve B: “”ﻣﻨﻪ.
H: “ ;”وﻣﻦ ﻓﻮﻗﻬﻦF: “ ;”وﻣﻦ ﻓﻮﻗﻬﻢM ve B: “”ﻣﻦ ﻓﻮﻗﻬﻢ.
B: “fevkinde”.
B: “nüfûs-ı”.
Zemahşerî, el-Keşşâf, IV, 209:
ِ  ﱂ ﻗﺎل:ﻓﺈن ﻗﻠﺖ
 وﺻﻔﻮف اﳌﻼﺋﻜﺔ، واﻟﻜﺮﺳﻲ، اﻟﻌﺮش: وﻫﻲ، ﻓﻮق اﻟﺴﻤﺎوات: ﻷن أﻋﻈﻢ اﻵﻳﺎت وأدﳍﺎ ﻋﻠﻰ اﳉﻼل واﻟﻌﻈﻤﺔ:»ﻣ ْﻦ ﻓـَْﻮﻗِ ِﻬ ﱠﻦ«؟ ﻗﻠﺖ
 ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻗﺎل »ﻳـَﺘـََﻔﻄﱠْﺮ َن ِﻣ ْﻦ ﻓـَْﻮﻗِ ِﻬ ﱠﻦ« أى ﻳﺒﺘﺪئ اﻻﻧﻔﻄﺎر ﻣﻦ، وﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻛﻨﻬﻪ إﻻ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻦ آﺛﺎر ﻣﻠﻜﻮﺗﻪ اﻟﻌﻈﻤﻰ،اﳌﺮﲡﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺒﻴﺢ واﻟﺘﻘﺪﻳﺲ ﺣﻮل اﻟﻌﺮش
.ﺟﻬﺘﻬﻦ اﻟﻔﻮﻗﺎﻧﻴﺔ
ّ

837

Hak Dini Kur’an Dili

اﻻ َْر ِ
ض{
ون ﻟ ِ َﻤ ْﻦ ﻓِﻲ ْ
}و َ ْﺴﺘَ ْﻐ ِﻔ ُﺮ َ
َ Ve Arz’dakiler için mağfiret isterler A yani
mağfiretlerini iktizâ edecek şeylere çalışırlar;1 şefaat, ilham ve tâate
sâik esbâbı2 ihzar gibi vesilelere sa‘y ederler. Bu mâna ise umûmiyetle
mü’mine ve kâfire şâmil olur. Hatta istiğfar eksiği örtmek mânasına tefsir
olunursa hayvan ve cemâda bile âm olur. Tekabül karînesiyle mü’minlere
tahsis olunduğu takdirde ise murad şefaattir.

وﻣﺎ ا ْﺧﺘَﻠ َ ْﻔ ُﺘﻢ ۪ﻓﻴﻪِ ِﻣﻦ َﺷﻲ ٍء ﻓَﺤ ْﻜﻤﻪ ٓ اِﻟ َﻰ ّٰ ِ ِ
اﻪﻠﻟُ َرﺑ۪ﻲ َﻋﻠ َ ْﻴﻪِ ﺗ َ َﻮﻛ َّ ْﻠ ُ ۗ ِ ِ ۪
ﻴﺐ ﴿﴾١٠
ْ
ْ ْ ُ ُُ
َ َ
ﺖ َوﺍﻟ َْﻴﻪ اُﻧ ُ
اﻪﻠﻟ ۜ ٰذﻟﻜُ ُﻢ ّٰ ّ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺍﺟﺎ َوﻣ َﻦ ْاﻻ َْﻧﻌَﺎ ِم اَ ْز َو ً
ض َﺟﻌَ َﻞ ﻟَﻜُ ْﻢ ﻣ ْﻦ اَ ْﻧ ُﻔ ِﺴﻜُ ْﻢ اَ ْز َو ً
ﺍﺟﺎۚ ﻳ َ ْﺬرَ ُؤ۬ﻛُ ْﻢ ۪ﻓﻴﻪ ۜ
ﻓَﺎﻃ ُﺮ َّ
اﻟﺴ ٰﻤﻮَﺍت َو ْﺍﻻ َْر ِ ۜ
ﻴﺪ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ ِ
ِ ِ
ﺍت و ْﺍﻻ َر ِ
ﻂ اﻟﺮِ ْز َق
ض ﻳﺒﺴ
ﻴﻊ ا ْﻟﺒَ ۪ﺼ ُ
اﻟﺴ ۪ﻤ ُ
ﻴﺮ ﴿ ﴾١١ﻟ َُﻪ َﻣ َﻘﺎ ۪ﻟ ُ َّ
ﻟ َْﻴ َﺲ ﻛَﻤ ْﺜﻠ ۪ﻪ َﺷ ْﻲ ٌء ۚ َو ُﻫ َﻮ َّ
َ ْ ۚ َْ ُ ُ ّ
ِ
ِ
ِ
ﻮﺣﺎ َوﺍﻟ َّـ ۪ﺬ ٓي
اﻟﺪﻳ ِﻦ َﻣﺎ َو ّٰﺻﻰ ﺑ ِ ۪ﻪ ﻧُ ً
ﺎء َو َ ْﻘ ِﺪ ُر ۜ اﻧَّﻪُ ﺑِﻜُ ّ ِﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َﻋ ۪ﻠ ٌ
ﻴﻢ ﴿َ ﴾١٢ﺷﺮَعَ ﻟَﻜُ ْﻢ ﻣ َﻦ ۪ ّ
ﻟﻤَ ْﻦ ﻳ َ َﺸٓ ُ

ِ
اَ ْو َﺣ ْﻴﻨَ ٓﺎ اِﻟ َْﻴ َ
ﺻ ْﻴﻨَﺎ ﺑ ِ ۪ﻪ ٓ اِ ْﺑ ٰﺮ ۪ﻫ َ
اﻟﺪ َ
ﻳﻦ َو َﻻ ﺗَﺘَ َﻔﺮَّ ُﻗﻮﺍ ۪ﻓﻴﻪ ۜ
ﻴﻤﻮﺍ ۪ ّ
ﻴﺴٓﻰ اَ ْن اَ ۪ﻗ ُ
ﻚ َو َﻣﺎ َو َّ
ﻮﺳﻰ َو ۪ﻋ ٰ
ﻴﻢ َو ُﻣ ٰ
ِ ِ
ِ ِ
۪ ِ ِ
۪
ﻴﺐ
ﻛَ ُﺒﺮَ َﻋﻠَﻰ ا ْﻟ ُﻤ ْﺸﺮِ ۪ﻛ َ
ﻴﻦ َﻣﺎ ﺗ َ ْﺪ ُﻋ ُ
ﻮﻫ ْﻢ اﻟ َْﻴﻪ ۜ اَ ّٰﻪﻠﻟُ ﻳ َ ْﺠﺘَ ۪ﺒ ٓﻲ اﻟ َْﻴﻪ َﻣ ْﻦ ﻳ َ َﺸٓ ُ
ﺎء َو َ ْﻬﺪ ٓي اﻟ َْﻴﻪ َﻣ ْﻦ ﻳُﻨ ُ
ِ ِ
ﻚ اِﻟٰٓﻰ
ﺖ ِﻣ ْﻦ َرﺑّ ِ َ
ﻴﺎ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ ْﻢ ۜ َوﻟ َْﻮ َﻻ ﻛَﻠِ َﻤﺔٌ َﺳﺒَ َﻘ ْ
﴿َ ﴾١٣و َﻣﺎ ﺗ َ َﻔﺮَّ ُﻗٓﻮﺍ ا َّﻻ ﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﻣﺎ َﺟٓﺎءَ ُﻫ ُﻢ ا ْﻟﻌِ ْﻠ ُﻢ ﺑ َ ْﻐ ً
ِ
ﻳﻦ اُو۫رِﺛُﻮﺍ ا ْﻟ ِﻜﺘَﺎب ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪﻫِ ْﻢ ﻟ َ۪ﻔﻲ َﺷ ٍّ
ﻚ ِﻣ ْﻨﻪُ ُﻣ ۪ﺮ ٍ
ﺐ ﴿﴾١٤
اَ َﺟﻞٍ ُﻣ َﺴ ًّﻤﻰ ﻟ َُﻘ ِﻀ َﻲ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ ْﻢ ۜ َوﺍ َّن اﻟ َّ۪ﺬ َ
َ
ﺖ ﺑ ِ َﻤٓﺎ اَ ْﻧ َﺰ َل ّٰ ِ ِ
ﺎب
ﺍﺳﺘَ ِﻘ ْﻢ ﻛَ َﻤٓﺎ ُا ِﻣ ْﺮ َ ۚ
ﻓَﻠِ ٰﺬﻟ ِ َ
ﻚ ﻓَ ْ
ت َو َﻻ ﺗَﺘ َّ ِﺒ ْﻊ اَ ْﻫ َﻮٓﺍءَ ُﻫ ْﻢ ۚ َو ُﻗ ْﻞ ٰا َﻣ ْﻨ ُ
ﺎد ُع ۚ َو ْ
اﻪﻠﻟُ ﻣ ْﻦ ﻛﺘَ ٍ ۚ
ِ
ت ِﻻ َْﻋ ِﺪ َل ﺑ َ ْﻴﻨَﻜُ ْﻢ ۜ اَ ّٰﻪﻠﻟُ رَﺑُّﻨَﺎ َورَﺑُّﻜُ ْﻢ ۜ ﻟ َـﻨَ ٓﺎ اَ ْﻋﻤَﺎﻟُﻨَﺎ َوﻟَﻜُ ْﻢ اَ ْﻋﻤَﺎﻟُﻜُ ْﻢ ۜ َﻻ ُﺣ َّﺠﺔ َ ﺑ َ ْﻴﻨَﻨَﺎ َوﺑ َ ْﻴﻨَﻜُ ْﻢ ۜ
َوﺍُﻣ ْﺮ ُ
ﺎﺟﻮن ﻓِﻲ ّٰ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ﻴﺐ ﻟ َُﻪ
ﻳﻦ ﻳُ َﺤ ٓ ُّ َ
ﻴﺮ ۜ ﴿َ ﴾١٥وﺍﻟ َّ۪ﺬ َ
اَ ّٰﻪﻠﻟُ ﻳ َ ْﺠ َﻤ ُﻊ ﺑ َ ْﻴﻨَﻨَﺎ ۚ َوﺍﻟ َْﻴﻪ ا ْﻟ َﻤ ۪ﺼ ُ
اﺳ ُﺘﺠ۪ َ
اﻪﻠﻟ ﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌﺪ َﻣﺎ ْ
ِ
ﺣ َّﺠﺘُﻬ ْﻢ دَ ِ
ﺎب
اب َﺷ ۪ﺪ ٌ
ﻀﺔٌ ِﻋ ْﻨ َﺪ رَﺑِّﻬِ ْﻢ َو َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ﻏَ َ
اﺣ َ
ُ ُ
ﻳﺪ ﴿ ﴾١٦اَ ّٰﻪﻠﻟُ اﻟ َّـ ۪ﺬ ٓي اَ ْﻧﺰَ َل ا ْﻟﻜﺘَ َ
ﺐ َوﻟ َُﻬ ْﻢ َﻋ َﺬ ٌ
ﻀ ٌ
ﻮن ﺑِﻬَﺎ ۚ
ان ۜ َو َﻣﺎ ﻳُ ْﺪ ۪ر َ
ﻳﻦ َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨ َ
ﻴﺰ َ
ﺐ ﴿ ﴾١٧ﻳ َ ْﺴﺘَ ْﻌ ِﺠ ُﻞ ﺑِﻬَﺎ اﻟ َّ۪ﺬ َ
اﻟﺴ َ
ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖ َوﺍ ْﻟ ۪ﻤ َ
ﻚ ﻟ َﻌَ َّﻞ َّ
ﺎﻋﺔ َ ﻗَ ۪ﺮ ٌ
ﻮن اَﻧَّﻬﺎ ا ْﻟﺤ ُّﻖ ۜاَ َ ٓﻻ اِ َّن اﻟ َّ۪ﺬﻳﻦ ﻳﻤﺎر َ ِ
وﺍﻟ َّ۪ﺬﻳﻦ ٰاﻣﻨﻮﺍ ﻣ ْﺸ ِﻔ ُﻘ َ ِ
ﺿ َﻼ ٍل
ﺎﻋﺔِ ﻟ َ۪ﻔﻲ َ
اﻟﺴ َ
ﻮن ﻣ ْﻨﻬَﺎ ۙ َو َ ْﻌﻠ َ ُﻤ َ َ َ
َ
َ ُ َ ُ
َ َ ُ ُ
ون ﻓﻲ َّ
ﺑ َ ۪ﻌﻴ ٍﺪ ﴿ ﴾١٨اَ ّٰﻪﻠﻟ ﻟ َ۪ﻄ ٌ ِ ِ
۪ﻳﺰ ۟ ﴿﴾١٩
ﺎء ۚ َو ُﻫ َﻮ ا ْﻟ َﻘﻮِ ُّ
ي ا ْﻟﻌَﺰ ُ
ُ
ﻴﻒ ﺑِﻌﺒَﺎد ۪ه ﻳ َ ْﺮ ُز ُق َﻣ ْﻦ ﻳ َ َﺸٓ ُ

F, M ve B -“yani mağfiretlerini iktizâ edecek şeylere çalışırlar”.
B: “sâlik esbâb”.

1
2
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[4223] Meâl-i Şerîfi
İhtilâf ettiğiniz herhangi bir şey hakkında da hüküm Allah’a aittir.
“İşte” de, “O Allah benim Rabbim, ben O’na dayanmaktayım ve hep
O’na sığınırım (10). O gökleri ve yeri yaratan, size kendilerinizden
çiftler yapmış, enʿâmdan da çiftler, sizi o suretle üretip duruyor. O’nun
misli gibi bir şey yoktur ve O öyle Semîʿ, öyle Basîr’dir1 (11). Göklerin,
yerin kilitleri O’nun, rızkı dilediğine açar ve kısar, çünkü O her şeyi bilir
(12). Sizin için dinden Nûh’a tavsiye ettiğini ve sana vahy eylediğimizi
ve İbrâhim’e ve Mûsâ’ya ve Îsâ’ya tavsiye kıldığımızı teşrîʿ buyurdu,
şöyle ki: Dini doğru tutun ve onda tefrikaya düşmeyin.2 Müşriklere
bu davet ettiğin emir ağır geldi, Allah ona dilediklerini seçecek ve
yüz tutanları ona hidâyetle erdirecektir (13). Tefrikaya düşmeleri
ise kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarında bağy ü ihtirastan
dolayıdır, ve eğer Rabbinden müsemmâ bir ecele kadar diye bir kelime
geçmiş olmasa idi,3 [4224] aralarında hükm-i kazâ mutlak icrâ edilir
bitirilirdi4. Arkalarından kitaba vâris kılınanlar da ondan işkilli bir
şek içindedirler (14). Onun için sen durma davet et ve emrolunduğun
gibi doğru git, onların hevâlarına tâbiʿ olma ve de ki: “Ben Allah’ın
indirdiği her kitaba iman getirdim ve emrolundum ki aranızda adalet
yapayım. Allah bizim Rabbimiz sizin de Rabbiniz, bize amellerimiz, size
de amelleriniz; sizinle aramızda hüccet yok, Allah hepimizi bir araya
getirecek ve hep O’na gidilecektir” (15). Bu kabul olunduktan sonra
Allah hakkında ihticâca kalkışacakların Rableri huzurunda5 hüccetleri
sâkıttır, üzerlerine bir gazab ve kendilerine şedîd bir azab vardır (16).
O Allah’tır ki hakka dair6 kitap ve mîzan indirdi ve ne bilirsin belki
Sâʿat yakındır (17). Onu inanmayan imansızlar acele isterler, iman
1
2
3
4
5
6

H ve F: “O’na benzer gibi bir şey yok ve O öyle Semî‘, öyle Basîr*”.
* F: “Basîr’dir”.
H ve F: “Sizin için teşrî buyurdu: Dinden Nûh’a tavsiye ettiğini ve sana vahy eylediğimizi ve İbrâhim’e
ve Mûsâ’ya ve Îsâ’ya tavsiye kıldığımızı ki dini doğru tutun ve onda tefrikaya düşmeyin”.
H ve F: “ve eğer Rabbinden bir kelime geçmiş olmasa idi müsemmâ bir ecele kadar”.
B -“bitirilirdi”.
H ve F: “indinde”.
H ve F: “hakkıyla (hak ile)/”ﺣﻘﻴﻠﻪ.
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edenler ise hak olduğunu bilirler de ondan korkar sakınırlar. İyi bil ki o
Sâʿat hakkında mücadele edenler her hâlde uzak bir dalâl içindedirler
(18). Allah kullarına çok lütufkârdır, her dilediğini bir suretle merzuk
kılar ve O öyle Kavî öyle Azîz (19).
{}و َﻣﺎ ا ْﺧﺘَﻠ َ ْﻔ ُﺘ ْﻢ ۪ﻓﻴﻪِ ِﻣ ْﻦ َﺷ ْﻲ ٍء
َ Siz ve gavurların gerek dine ve gerek dünyaya
müte‘allik hakkında ihtilâf ettiğiniz herhangi bir şey {ُ }ﻓَ ُﺤ ْﻜ ُﻤﻪimdi O’nun
hükmü A o ihtilâfı kesip atacak hüküm {ِاﻪﻠﻟ
ّٰ  }اِﻟ َﻰAllah’a aittir. A Onu
başkası değil O halleder. O cem‘ günü haklıyı haksızı O ayıracak ﻓَ ۪ﺮ ٌﻖ ﻓِﻲ
1
2
ِ
ِ
اﻟﺴ ۪ﻌﻴﺮ
َّ ’ا ْﻟ َﺠﻨَّﺔ َوﻓَ ۪ﺮ ٌﻖ ﻓﻲi O yapacaktır. Burası Resûl’ün lisânından hikayedir
veyahut yukarıki  اَ ْو َﺣ ْﻴﻨَﺎkarînesiyle bir  ﻗُ ْﻞemri mukadderdir. Yani de ki
3
{ُاﻪﻠﻟ
ّٰ  } ٰذﻟِﻜُ ُﻢişte O hâkim olan Allah’tır. {}رﺑّ۪ﻲ
َ Benim Rabbim A mâlikim,
ِ
sâhibim {ﺖ
ُ }ﻋﻠ َ ْﻴﻪ ﺗ َ َﻮﻛ َّ ْﻠ
َ ben O’na tevekkül etmişim A bütün işlerimde
۪ ِ ِ َ Ve hep O’na yüz [4225] tutarım
yalnız O’na dayanmışımdır. {ﻴﺐ
ُ }وﺍﻟ َْﻴﻪ ُاﻧ
A başımın sıkıldığı her müşkil işte O’na müracaat eder, O’na sığınır,
ِ  }ﻓَﺎﻃِﺮ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮO gökleri ve yeri yaratan }ﺟﻌَ َﻞ
ِ ﺍﻻ َْر
O’na yalvarırım. {ض
ْ ﺍت َو
َ
َّ ُ
{ ﻟَﻜُ ْﻢ ِﻣ ْﻦ اَ ْﻧ ُﻔ ِﺴﻜُ ْﻢsizin için kendilerinizden, yani kendi cinsinizden yine
insan olarak {ﺍﺟﺎ
ً  }اَ ْز َوçiftler, dişiler yaratmıştır A hakkınızda minnete
lâyık bir nimet. Ma‘amâfîh bu insanlara mahsus değil {ﺍﺟﺎ
ْ }و ِﻣ َﻦ
ً اﻻ َْﻧﻌَﺎ ِم اَ ْز َو
َ
en‘âmdan da çiftler -yani en‘âm için de cinslerinden çiftler yaratmıştır.
Yahut sizin menâfi‘iniz için en‘âmdan da erkekli dişili sınıf sınıf eşler
yaratmıştır. A Bu fıkranın zikrinde insanların hayvanlara müşareketi
haysiyetini bir ihtar vardır. Çünkü izdivac ve tenasül, esas itibariyle
hayvânî bir haslettir. {ِ }ﻳ َ ْﺬ َر ُؤ۬ﻛُ ْﻢ ۪ﻓﻴﻪSizi onun içinde, yani zikrolunan bu
yapı, bu tezvic tedbîri içinde zürriyetlendirip üretiyor. Bu suretle sizin
eşleriniz, emsâlleriniz4, evlâdlarınız oluyor, çoğalıyorsunuz, fakat }ﻟ َْﻴ َﺲ
{ ﻛَ ِﻤ ْﺜﻠِ ۪ﻪ َﺷ ْﻲ ٌءO’nun misli gibi bir şey yok A doğrudan doğru O’nun misli
bir şey bulunmak şöyle dursun, O’na benzer bile bir şey yoktur. Bu
kavl-i kerîm nefy-i teşbih ile tevhid ve tenzihte muhkem beliğ bir nastır.
1
2
3
4

ِ ’ﻓَ ۪ﺮ ٌﻖi”.
M ve B: “ِ ﻓَ ۪ﺮ ٌﻖ ِ اﻟ َْﺠﻨَّﺔve اﻟﺴ ۪ﻌ
َّ
F ve M: “risaletinden”.
B: “hakîm”.
H: “emsâliniz”.
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Misline teşbîhi nefyden asıl1 murad kendine teşbîhi nefyde mübalağadır.
Nitekim ﻚ َﻻ ﻳـَْﺒ َﺨ ْﻞ
َ ُ“ ِﻣﺜـْﻠsenin gibi bir zât bahîllik etmez” derler. Bununla
onun zâtından buhlün nefyini murad ederler, nefyde mübalağa kastıyla
kinaye üslûbuna giderler. Bu mâna lisânımızda da çok şâyi‘dir. Meselâ
“senin gibi bir zat ona tenezzül eder mi?” desek2, “sen ona tenezzül
etmezsin” demiş oluruz. Bunda mübalağa ile beraber bazen tâzim de
kastedilir. Dolayısıyla nefyde3 doğrudan doğru kendine nisbeti tasavvur
bile câiz olamayacağına bir işaret gibi incelik vardır. Bazen de bu bir
[4226] istidlâl neş’esi verir,4 hatta bu kinaye mânası o kadar kuvvetlidir
ki burada hakikati üzere “Allah’a benzer bir şey yok5” denilse idi kinaye
tarîkiyle zâtını nefy şâibesi bulunacağından dolayı böyle6 güzel olmazdı.
Sâhib-i Keşşâf der ki: “Bunun kinaye olduğu mâlum olunca ‘Allah gibi
bir şey yok’ demekle, ‘misli gibi bir şey yok’ demek arasında kinayenin
verdiği fâideden başka bir mâna farkı olmadığı anlaşılır ki, ikisinin de
mânası zâtından mümâseleti nefiydir, Allah’ın misli yok demektir.”7
“Mümâselet” hakikatte iştirak, yani sıfât-ı zâtiyede benzeyiştir,
“makamını tutabilecek surette ehass-ı sıfâtta iştirak” diye de târif edilmiştir.
Bu îzâha göre asıl mâna mümaselet suretiyle teşbîhi nefy olmuş oluyor.
Bununla beraber mümaselete yakın bir surette teşbîhin nefyi denilmek
daha muvâfıktır. Âlûsî der ki: “Min külli vechin müşabeheti nefydir.
Bunda herhangi bir şeyin O’na eş olabilmesinin nefyi de dâhildir. Bu
âyetin mâkabline vech-i irtibâtı da budur. Bu sevk “İhlâs”daki َوﻟ َْﻢ ﻳَﻜُ ْﻦ ﻟ َُﻪ
8
ﻮﺍ اَ َﺣ ٌﺪ
ً [ ﻛُ ُﻔ112/3] mazmûnudur. Ebussuud’un beyânına göre irtibâtı şu
mâna iledir: Bu bedî‘ tedbîrin cümlesinden bulunduğu şuûnâttan hiçbir
1
2
3
4
5
6
7

8

F, M ve B -“asıl”.
B: “dersek”.
B -“bazen tâzim de kastedilir. Dolayısıyla nefyde”.
H ve F +“şundan da gaflet etmemelidir ki”.
B: “yoktur”.
F, M ve B -“böyle”.
Zemahşerî, el-Keşşâf, IV, 213:
 وﻛﺄ ﻤﺎ ﻋﺒﺎرﺗﺎن،ﺲ َﻛ ِﻤﺜْﻠِ ِﻪ َﺷ ْﻲءٌ« إﻻ ﻣﺎ ﺗﻌﻄﻴﻪ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺪ ﺎ
َ  وﺑﲔ ﻗﻮﻟﻪ »ﻟَْﻴ، ﻟﻴﺲ ﻛﺎﷲ ﺷﻲء:ﻓﺈذا ﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﱂ ﻳﻘﻊ ﻓﺮق ﺑﲔ ﻗﻮﻟﻪ
. وﻫﻮ ﻧﻔﻰ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻋﻦ ذاﺗﻪ:ﻣﻌﺘﻘﺒﺘﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ واﺣﺪ
“O’na bir küfüv de olmadı.”
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şe’nde O’nun misli yoktur. Yani O’nun yaptığı gibisini yapacak yoktur.”1
Râgıb’ın hikâye eylediği diğer mânaya göre onun sıfatı gibi sıfat2 yoktur3
denilmesi de buna yakındır. Gerçi Allah teâlâ’nın ahlâk ve evsâfından
ilim ve irade gibi bazıları ile insanın da vasıflandığı varsa da o sıfatların
Allah teâlâ’daki hakikati insanlardaki gibi değildir. Buna bilhassa işaret
için de buyuruluyor ki {ﻴﺮ
َ ve O öyle Semî‘, öyle Basîr’dir.
ُ ﻴﻊ ا ْﻟﺒَ ۪ﺼ
ُ اﻟﺴ ۪ﻤ
َّ }و ُﻫ َﻮ
A Yani misli olmayan semî‘ ve basîrdir4. Mesmû‘âtın bazısını değil,
hepsini işitir. Mubsarât ve mevcûdâtın hepsini görür, hem insanlarda
olduğu gibi âfâktan hâssenin teessürü tarîkiyle değil; hudûstan, tahayyül
ve tevehhümden ârî tam ve kadîm bir idrak ile bilerek. [4227] Gerçi
5
ِ
ِ َ اﻻِﻧﺴ
ِ
ﻴﺮﺍ
ً ﻴﻌﺎ ﺑ َ ۪ﺼ
ً ﺎه َﺳ ۪ﻤ
ُ َﺎن ﻣ ْﻦ ﻧُ ْﻄﻔَﺔٍ اَ ْﻣ َﺸﺎ ٍۗج ﻧ َ ْﺒﺘَ ۪ﻠﻴﻪ ﻓَ َﺠﻌَ ْﻠﻨ
َ ْ ْ [ اﻧَّﺎ َﺧﻠ َ ْﻘﻨَﺎel-İnsân 76/2]
buyurulduğu üzere insanı bir semî‘ basîr yapmıştır. Fakat o böyle
mec‘ul ve ِ ۪ﻓﻴﻪ6 ﻳ َ ْﺬ َر ُؤ۬ﻛُ ْﻢmantûkunca yaratılıp duran semî‘ ve basîr değil,
o sem‘ u basarları yaratan ve onları mülkünde zabt u idare eden misli
yok kadîm, muhît, hakīkī bir semî‘ ve basîrdir. Edilen inâbeleri, yapılan
ِ }ﻟ َُﻪ َﻣﻘَﺎ ۪ﻟﻴ ُﺪ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
ِ ﺍﻻ َْر
ilticâları işitir, bütün ihtiyâcâtı7 görür gözetir. {ض
ْ ﺍت َو
َّ
O’nundur bütün göklerin ve yerin kilitleri A hiç kimsenin erişemediği,
ِ
el süremediği hazineleri, gizli servetleri. {ﺎء
 }ﻳﺒﺴﻂDilediğine
ُ ٓاﻟﺮِ ْز َق ﻟ َﻤ ْﻦ ﻳ َ َﺸ
ّ ُ ُ َْ
8
9
rızkı açar {}و َ ْﻘ ِﺪ ُر
َ kısar da A kimisine bol verir kimisine dar, aynı
ِ
kimseye de bazı bol bazı dar. {ﻴﻢ
ٌ  }اﻧ َّ ُﻪ ﺑِﻜُ ّ ِﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َﻋ ۪ﻠÇünkü O her şeye alîmdir.
A Hepsini her cihetiyle10 pek iyi bilir, her yaptığını gereği gibi bilerek
yapar; her dileyişinde, dar vermesinde de bir hayr u hikmet vardır. Bu
1

Ebussuud, İrşâdü’l-akli’s-selîm, VII, 452:
.أي ﻟﻴﺲ ﻣﺜﻠَﻪ ﺷﻲء ﰲ ﺷﺄن ِﻣﻦ اﻟﺸﺌﻮن اﻟﱵ ِﻣﻦ ﲨﻠﺘﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺑﲑ اﻟﺒﺪﻳﻊ
2 B: “sıfât gibi sıfât”.
3 Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, s. 759:
ِ
اﻟﺼﻔﺎت ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ
ّ  ﺗﻨﺒﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ وإن وﺻﻒ ﺑﻜﺜﲑ ﳑّﺎ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﻪ اﻟﺒﺸﺮ ﻓﻠﻴﺲ ﺗﻠﻚ، ﻟﻴﺲ ﻛﺼﻔﺘﻪ ﺻﻔﺔ: وﻣﻌﻨﺎﻩ،اﻟﺼﻔﺔ
ّ  اﳌﺜْ ُﻞ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﲟﻌﲎ:وﻗﻴﻞ
ِ »ﻟِﻠﱠ ِﺬﻳﻦ ﻻ ﻳـﺆِﻣﻨﻮ َن ﺑِ ْﺎﻵ ِﺧﺮِة ﻣﺜﻞ اﻟ ﱠﺴﻮِء وﻟ: وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ،ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺒﺸﺮ
ِ
ﱠ
.اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻌﻠﻰ
ﻟﻪ
و
ﻣﻴﻤﺔ
ﺬ
اﻟ
ﻔﺎت
اﻟﺼ
ﳍﻢ
:أي
(٦٠/١٦
)اﻟﻨﺤﻞ
«ﻠﻰ
َﻋ
اﻷ
ﻞ
ﺜ
ْﻤ
ﻟ
ا
ﻪ
ﻠ
ْ
ّ
ُ ُْ َ
ْ ُ َ َ َ ْ ُ ََ َ
ّ
ّ
4 F -“basîrdir”.
5 “Çünkü Biz yarattık o insanı birtakım katkılarla mezcedilmiş (emşâc) bir nutfeden, evire çevire mübtelâ
kılmak üzere de onu bir semî basîr yaptık.”
6 H, M ve B: “”وﻳﺬرؤﻛﻢ.
7 B -“işitir, bütün ihtiyâcâtı”.
8 H: “kimine”.
9 H: “kimine”.
10 H: “cihetle”.
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cümle böyle mâkabline ta‘lîl, mâba‘dine de bir temhiddir ki اﻪﻠﻟ َ ﻳ َ ْﺤﻜُ ُﻢ َﻣﺎ
ّٰ اِ َّن
[ ﻳُ ۪ﺮ ُﺪel-Mâide 5/1] mantûkunca irâdî bir emir olan teşrî‘in kemâl-i ilm
ile de alâkasını gösterir. Yani mücerred bir meşiyyet ve irade değil, her
şeyi bilen bir ilim ile müterâfık bir hükm ü hikmet ile { } َﺷﺮَعَ ﻟَﻜُ ْﻢsizin için
teşrî‘ buyurdu. A Ey Muhammed ve ümmeti! Sizin hayr u menfaatiniz
için şeriat olmak üzere vaz‘ u takrir buyurdu, açık yol, umûmî kanun
ِ
yaptı: {ﻮﺣﺎ
ً ُاﻟﺪﻳ ِﻦ َﻣﺎ َو ّٰﺻﻰ ﺑ ِ ۪ﻪ ﻧ
َ
ّ ۪  }ﻣ َﻦDinden Nûh’a tavsiye buyurduğunu }وﺍﻟ َّـ ۪ﺬ ٓي
1 ۪
ِ
ِ
ِ
{ﻚ
َ ﻛَ ٰﺬﻟ
َ ﻚ ﻳُﻮﺣ ٓﻲ اﻟ َْﻴ
َ  اَ ْو َﺣ ْﻴﻨَ ٓﺎ اﻟ َْﻴve sana vahy eylediğimizi. A Sûrenin başında ﻚ
ِ
ِ
ِ
۪
ﻚ
َ ﻳﻦ ﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠ
َ  َوﺍﻟ َﻰ اﻟ َّﺬbuyurulduğu üzere ta Nûh’tan sana gelinceye kadar
geçmiş ulü’l-azm enbiyâya ve bâhusus {ﻴﺴﻰ
َ ﺻ ْﻴﻨَﺎ ﺑ ِ ۪ﻪ ٓ اِ ْﺑ ٰﺮ ۪ﻫ
َ
َّ }و َﻣﺎ َو
ٰ ﻮﺳﻰ َو ۪ﻋ
ٰ ﻴﻢ َو ُﻣ
۪
۪
اﻟﺪ
ﻮﺍ
ﻴﻤ
ﻗ
İbrâhim’e ve Mûsâ’ya ve Îsâ’ya tavsiye ettiğimizi { }اَ ْنşöyle ki {ﻳﻦ
َ ّ
ُ َ}ا
[4228] dini ikāme edin A kāim, dürüst, doğru kılın, doğrultun, doğru
tutun; doğru din tutun ve doğru tutun.
“Dîn” ihtiyârî fiillerin iyiliğine veya kötülüğüne göre sonunda iyi
veya kötü bir neticeye varacağına, sevab veya ikāb bir âkıbete sebep
olacağına inanarak Hak teâlâ indinde en güzel âkıbete ermek için
tutulacak yoldur. Bu suretle din insanları tabiatta cereyan eden cebr
ü ıztırar tazyiklerinin üstüne istekleriyle yükseltecek olan bir hürriyet
yolu, yani hürriyet ve iradenin muvaffakiyet ve mes’ûliyeti kanunudur.
Onun için bütün tabiatların fevkinde her şeyin hâlıkı,  ﻟ َْﻴ َﺲ ﻛَ ِﻤ ْﺜﻠِ ۪ﻪ َﺷ ْﻲ ٌءher
şeye alîm olan Allah teâlâ’nın hükm ü iradesine yükselmeden doğru
ِ
ِ ِ
din bulunamaz. Dinin2 doğrusu ﺖ
َ ط ا ْﻟ ُﻤ ْﺴﺘَ ۪ﻘﻴﻢَ ِﺻﺮَﺍ
َ اﻟﺼﺮَﺍ
َ ﻳﻦ اَ ْﻧﻌَ ْﻤ
َ ط اﻟ َّ ۪ﺬ
ّ ا ْﻫﺪﻧَﺎ
 َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢdiye beyan buyurulan sırât-ı müstakīm, tevhid ile Allah teâlâ’nın
hükmüne iman ve itaat, yani İslâm’dır. Onu doğru tutmak da erkânını
halelden muhafaza ederek âyât ve edillesinden doğrusunu anlayıp iman
ve amelde ihlâs3 ile tatbik etmektir. Doğru tutun {ِ}و َﻻ ﺗَﺘَﻔَﺮَّﻗُﻮﺍ ۪ﻓﻴﻪ
َ ve onda
tefrikaya düşmeyin -muhtelif hevâlara veya müte‘addid ilâhlara tâbi‘
olup da asıl dini ikāme etmekte ihtilâf çıkarmayın, dağılmayın. A İşte bu
1
2
3

H, F, M ve B: “”وﻛﺬﻟﻚ اوﺣﻴﻨﺎ.
B: “din”.
B: “ihtisas”.
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emir ile bu nehiy ta Nûh aleyhisselâm’dan Muhammed aleyhisselâm’a
kadar gelen sâhib-şeriat peygamberlerin hepsine emr ü tavsiye olunan bir
din kānûn-ı esâsîsi, bir din şeriatıdır ki bütün peygamberler bunu tatbik
için gönderilmiş, hepsi zamanındaki din bozukluklarını düzeltmek için
doğru din ile gelmiş, tefrikayı kaldırmak için tevhîde davet eylemiştir.
Her birinin zamanına göre şeriatlarının fürû âtında yekdiğerini nâsih
muhtelif ahkâm bulunmakla beraber ümmet-i Muhammed’e şeriat
yapılan bu asılda, bu İslâm esasında hepsi müttefiktir.
Muhyiddîn-i Arabî Fütûhât-ı Mekkiyye’sinin sonunda vasiyet bâbında
bu âyetten başlayarak der ki: “Allah teâlâ vasiyyet-i âmmede َﺷ َﺮعَ ﻟَﻜُ ْﻢ ِﻣ َﻦ
ﻴﺴٓﻰ اَ ْن
َ ﻮﺣﺎ َوﺍﻟ َّـ ۪ﺬ ٓي اَ ْو َﺣ ْﻴﻨَ ٓﺎ اِﻟ َْﻴ
َ ﺻ ْﻴﻨَﺎ ﺑ ِ ۪ﻪ ٓ اِ ْﺑ ٰﺮ ۪ﻫ
ً ُاﻟﺪﻳ ِﻦ َﻣﺎ َو ّٰﺻﻰ ﺑ ِ ۪ﻪ ﻧ
ّ۪
َّ ﻚ َو َﻣﺎ َو
ٰ ﻮﺳﻰ َو ۪ﻋ
ٰ ﻴﻢ َو ُﻣ
ِاﻟﺪﻳﻦ و َﻻ ﺗَﺘَ َﻔﺮَّ ُﻗﻮﺍ ۪ﻓﻴﻪ
َ َ ّ ۪ ﻴﻤﻮﺍ
ُ [ اَ ۪ﻗ4229] buyurdu. İmdi Hak sübhânehû ve teâlâ

ikāme-i1 dini ki o her zaman ve millette vaktin şer‘idir,2 onun üzerinde
ictimâ‘ etmemizi ve onda tefrika çıkarmamaklığımızı emreyledi. Çünkü
3
4
ِ
ﺎﻋﺔ
َ ’ﻳَ ُﺪ اﷲ َﻣ َﻊ اﻟْ َﺠ َﻤdır. Kurt da sürüden ayrılan koyunu yer, ki cemaatin
bulunduğundan kaçıp uzaklaşarak yalnız kalandır. Bunun hikmeti:
Çünkü Allah teâlâ’nın mâbud bir ilâh olarak düşünülmesi ancak esmâ-i
hüsnâsı haysiyetiyledir5, bu esmâ-i hüsnâdan mu arrâ olması haysiyetiyle
değildir. Onun için esmâsının kesreti ile beraber aynını tevhid lâzımdır.
O mecmû‘u ile ilâhtır. Bundan dolayı yedullah yani kuvvet, cemaat iledir.
Hukemâdan birisi vefat ederken evlâdına vasiyet etti bir cemaat idiler,
‘bana bir kucak değnek getirin’ dedi getirdiler. Tuttu onları toplayıp
bir deste yaptı, ‘bunu böyle toplu olarak kırın’ dedi, kıramadılar. Sonra
dağıttı, ‘birer birer kırın’ dedi, kırdılar. ‘İşte” dedi, “siz de benden sonra
böylesiniz, toplu olduğunuz müddetçe mağlup olmazsınız, ayrıldınız mı
düşmanınız fırsat bulur, sizi mahveder.’ Ve işte dini tutacak olanlar da
1
2
3
4

5

B: “ekmel”.
H ve F +“ve”.
Tirmizî, Fiten, 7/2166.
Ebû Dâvûd, Salât, 47/547:
، »ﻣﺎ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﰲ ﻗﺮﻳﺔ وﻻ ﺑﺪو ﻻ ﺗﻘﺎم ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺼﻼة إﻻ اﺳﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺸﻴﻄﺎن: ﲰﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل: ﻗﺎل،ﻋﻦ أﰊ اﻟﺪرداء
.«ﻓﻌﻠﻴﻚ ﺑﺎﳉﻤﺎﻋﺔ ﻓﺈﳕﺎ ﻳﺄﻛﻞ اﻟﺬﺋﺐ اﻟﻘﺎﺻﻴﺔ
B: “hasebiyledir”.
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böyledir. İkāme-i din hususunda ictimâ‘ edip de dağılmadıkları takdirde
düşman onlara kahredemez. İnsan kendi nefsinde de böyledir. Nefsinde
kendini toplayıp da Allah’ın dinini ikāmeye azmettiği vakit ne insten ne
cinden bir şeytan vereceği vesvese ile onu imanın ve melekin müsâ‘adesi
karşısında mağlup edemez.”1

ِ ِ
{ﻴﻦ
َ  }ﻛَ ُﺒ َﺮ َﻋﻠَﻰ ا ْﻟ ُﻤ ْﺸﺮِ ۪ﻛMüşriklere ağır geldi {ﻮﻫ ْﻢ اﻟ َْﻴﻪ
َ o senin kendilerini
ُ }ﻣﺎ ﺗ َ ْﺪ ُﻋ
davet edip durduğun şey A o putlardan o şirk ve tefrikadan vazgeçip
ِ ِ
tevhid ile İslâm’a girmek, dini doğrultmak işi {ﺎء
ُ ٓ }اَ ّٰﻪﻠﻟُ ﻳ َ ْﺠﺘَ ۪ﺒ ٓﻲ اﻟ َْﻴﻪ َﻣ ْﻦ ﻳ َ َﺸAllah
ِ ِ ۪
۪
ona: dinine veya kendisine dilediğini seçer, derer {ﻴﺐ
َ ve
ُ }و َ ْﻬﺪ ٓي اﻟ َْﻴﻪ َﻣ ْﻦ ﻳُﻨ
kim gönül verirse ona onu muvaffak kılar A o doğru [4230] yola onu
çıkarır. {}و َﻣﺎ ﺗ َ َﻔﺮَّ ُﻗﻮﺍ
َ O ayrılanların ayrılmaları ise -gerek peygamberlere
karşı ayrı baş tutarak muhalefet etmeleri, gerekse onların arkasından
ümmetlerinin dinde tefrika çıkararak birbirleriyle uğraşmaları- başka
bir sebeple değil { }اِ َّﻻ ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﻣﺎ َﺟٓﺎءَ ُﻫ ُﻢ ا ْﻟﻌِ ْﻠ ُﻢancak kendilerine ilim geldikten
sonra A tefrikanın muzır ve âkıbeti fena olduğu peygamberlerin tebliğiyle
ve hatta bi’t-tecribe mâlumları olduktan sonra {ﻴﺎ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ ْﻢ
ً  }ﺑ َ ْﻐaralarındaki
bağyden dolayıdır. A Kıskançlık, çekememezlik dünya hırsı ile haksız
istekler, aşırı sevdâlar yüzünden. Demek ki ilim insanların salâhı için
kâfi değildir. Nefs-i emmârenin öyle kötü hissiyâtı vardır ki insanları
bildiklerinin hilâfına açık açık fenalıklara sevkeder, onun için ahlâk-ı
beşerin ıslâhı işinde ilimden başka hissiyâtın tehzîbi için bir terbiye-i
ameliye dahi lâzımdır. Dînî terbiyenin bu haysiyetle de ehemmiyyet-i
mahsûsası vardır. “Mâdem ki ilim böyle idi, bu kadar peygamberlere
ِ َﻻ ﺗَﺘَ َﻔﺮَّ ُﻗﻮﺍ ۪ﻓﻴﻪbuyurulmuş idi, o hâlde bunu dinlemeyip o tefrikayı
çıkaranlar hemen ilmin muktezâsı olan cezâlarını görmek lâzım gelmez
1

İbn Arabî, el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye, IV, 445:
ِ
ِ ِ ﺻﻰ ﺑﻪ ﻧُﻮﺣﺎً واﻟﱠ ِﺬي أَوﺣﻴﻨﺎ إِﻟَﻴﻚ وﻣﺎ و ﱠ
ِ
ﱢﻳﻦ َوﻻ ﺗـَﺘَ َﻔﱠﺮﻗُﻮا
ع ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﱢﻳ ِﻦ ﻣﺎ َو ﱠ
َ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﻟﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
َ »ﺷَﺮ
ُ ﻴﻢ َوُﻣﻮﺳﻰ َوﻋﻴﺴﻰ أَ ْن أَﻗ
َ َ َ ْ َْ ْ
َ
َ ﻴﻤﻮا اﻟﺪ
َ ﺻْﻴﻨﺎ ﺑﻪ إﺑْﺮاﻫ
ﻓِ ِﻴﻪ" ﻓﺄﻣﺮ اﳊﻖ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ وﻫﻮ ﺷﺮع اﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﻛﻞ زﻣﺎن وﻣﻠﺔ وأن ﳚﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ وﻻ ﻳﺘﻔﺮق ﻓﻴﻪ ﻓﺈن ﻳﺪ اﷲ ﻣﻊ اﳉﻤﺎﻋﺔ وإﳕﺎ ﻳﺄﻛﻞ اﻟﺬﺋﺐ اﻟﻘﺎﺻﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﺒﻌﻴﺪة اﻟﱵ
ﺷﺮدت واﻧﻔﺮدت ﻋﻤﺎ ﻫﻲ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻴﻪ وﺣﻜﻤﺔ ذﻟﻚ أن اﷲ ﻻ ﻳﻌﻘﻞ إﳍﺎ إﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﲰﺎؤﻩ اﳊﺴﲎ ﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﻣﻌﺮّى ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﲰﺎء اﳊﺴﲎ ﻓﻼ ﺑﺪ
ﺑﻌﺼﻲ" ﻓﺠﻤﻌﻬﺎ
 "اﺋﺘﻮﱐ: أوﺻﻰ ﺣﻜﻴﻢ أوﻻدﻩ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺗﻪ وﻛﺎﻧﻮا ﲨﺎﻋﺔ ﻓﻘﺎل ﳍﻢ.ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻴﻨﻪ وﻛﺜﺮة أﲰﺎﺋﻪ وﺑﺎ ﻤﻮع ﻫﻮ اﻹﻟﻪ ﻓﻴﺪ اﷲ وﻫﻲ اﻟﻘﻮة ﻣﻊ اﳉﻤﺎﻋﺔ
ّ
 "ﻫﻜﺬا أﻧﺘﻢ ﺑﻌﺪي ﻟﻦ ﺗﻐﻠﺒﻮا: ﻓﻘﺎل ﳍﻢ، "ﺧﺬوا واﺣﺪة واﺣﺪة ﻓﺎﻛﺴﺮوﻫﺎ" ﻓﻜﺴﺮوﻫﺎ: "اﻛﺴﺮوﻫﺎ" وﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺪروا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﰒ ﻓﺮﻗﺎ ﻓﻘﺎل ﳍﻢ:وﻗﺎل ﳍﻢ
 وﻛﺬﻟﻚ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ،ﻋﺪو
ّ  وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ إذا اﺟﺘﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ وﱂ ﻳﺘﻔﺮﻗﻮا ﻓﻴﻪ ﱂ ﻳﻘﻬﺮﻫﻢ."ﻣﺎ اﺟﺘﻤﻌﺘﻢ ﻓﺈذا ﺗﻔﺮﻗﺘﻢ ﲤﻜﻦ ﻣﻨﻜﻢ ﻋﺪوﻛﻢ ﻓﺄﺑﺎدﻛﻢ
.ﻧﻔﺴﻪ إذا اﺟﺘﻤﻊ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ دﻳﻦ اﷲ ﱂ ﻳﻐﻠﺒﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﻣﻦ اﻹﻧﺲ وﻻ ﻣﻦ اﳉﻦ ﲟﺎ ﻳﻮﺳﻮس ﺑﻪ إﻟﻴﻪ ﻣﻊ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻻﳝﺎن واﳌﻠﻚ ﺑﻠﻤﺘﻪ ﻟﻪ
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mi idi?” denilirse {ﻚ
َ ِ ّﺖ ِﻣ ْﻦ َرﺑ
ْ َ}وﻟ َْﻮ َﻻ ﻛَﻠِ َﻤﺔٌ َﺳﺒَﻘ
َ ve eğer Rabbinden bir kelime
geçmiş olmasa idi A azab için ezelde bir vakt ü saat takdir edilmiş
bulunmasa idi { }اِﻟٰٓﻰ اَ َﺟﻞٍ ُﻣ َﺴ ًّﻤﻰmüsemmâ bir ecele kadar diye A ﻓَ ۪ﺮ ٌﻖ ﻓِﻲ
ِ
ِ
ِاﻟﺴ ۪ﻌﻴﺮ
َّ  ا ْﻟ َﺠﻨَّﺔ َوﻓَ ۪ﺮ ٌﻖ ﻓﻲolacak olan kıyamet gününe tehir edilmiş olmasa
idi { }ﻟ َ ُﻘ ِﻀ َﻲ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ ْﻢaralarında hüküm icrâ edilirdi A hemen ayrıldıkları
sırada cezâları verilir, işleri bitirilir idi. Lâkin  َﻣ ْﻮ ِﻋ ُﺪ ُﻫ ْﻢ1ُﺎﻋﺔ
َ اﻟﺴ
َّ [ ﺑ َ ِﻞel-Kamer
2
3
54/46] buyurmuş , o icrâyı muayyen bir müddet ile cezâ gününe
ِ Onlardan [4231] sonra
ِ
tehir eylemiştir. {ﺎب ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪﻫِ ْﻢ
َ }وﺍ َّن اﻟ َّ۪ﺬ
َ
َ َﻳﻦ اُو۫رِﺛُﻮﺍ ا ْﻟﻜﺘ
kitaba vâris kılınanlar ise A o peygamberlerin arkasından kitaba vâris
ٍّ }ﻟ َ۪ﻔﻲ َﺷ
kılınan, yani şimdi asr-ı Muhammedîde bulunan ehl-i kitab da ﻚ
ٍ  ِﻣ ْﻨ ُﻪ ُﻣ ۪ﺮondan, yani kitaplarından muhakkak bir şek içinde muztarip
{ﺐ
bulunuyorlar. {ﻚ
َ ِ  }ﻓَﻠِ ٰﺬﻟŞimdi onun için A yani emr ü şeriat öyle4 ikāme-i
din, hâl de böyle bağy ü tefrika şekk ü ıztırab içinde olduğundan5 dolayı
yâ Muhammed {ﺎد ُع
ْ َ }ﻓsen hemen davet et A o doğru dine, tevhid ve İslâm
dinine çağır {ت
َ ﺍﺳﺘَ ِﻘ ْﻢ ﻛَ َﻤٓﺎ ُا ِﻣ ْﺮ
َ ve emrolunduğun gibi doğruluk et, doğru
ْ }و
git {}و َﻻ ﺗَﺘ َّ ِﺒ ْﻊ اَ ْﻫﻮَٓﺍءَ ُﻫ ْﻢ
َ de onların -yani gerek müşriklerden ve gerek ehl-i
kitabdan davet eylediğin halkın- hevâlarına uyma A onların muhtelif,
hakka muhalif bâtıl arzularına tâbi‘ olma, çünkü dinin eğilmesi,
6
tefrikanın sebebi hep hevâya tâbi‘ olmaktır. Onlara uyma {}و ُﻗ ْﻞ
َ ve de
7
ٍ َاﻪﻠﻟُ ِﻣ ْﻦ ﻛِﺘ
ki {ﺎب
ّٰ ﺖ ﺑِﻤَٓﺎ اَ ْﻧﺰَ َل
ُ  } ٰا َﻣ ْﻨben Allah’ın indirdiği her kitaba iman
getirdim A bazısına inanıp da bazısına inanmamazlık etmem ve şek üzere
ِ
değilim {ت ِﻻ َْﻋ ِﺪ َل ﺑ َ ْﻴﻨَﻜُ ْﻢ
ُ }وﺍُﻣ ْﺮ
َ ve emrolundum ki aranızda adalet yapayım
A Allah’ın ahkâm ve şeriatını adalet ile tebliğ ve icrâ eyleyeyim. O zulüm
menba ı olan, şunun bunun hevâsıyla yapılan şirk ü bağy hükümlerini
atıp Hak hükmüyle Allah için herkes arasında adalet edeyim.8 Bundan
1
2
3
4
5
6
7
8

H, F, M ve B: “”واﻟﺴﺎﻋﺔ.
“Daha doğrusu onların asıl mev idi Sâ at’tir…”
B: “buyurulmuş”.
B: “böyle”.
B: “bulunduğundan”.
H ve F: “de”.
B -“ben”.
H ve F: “O zulüm menba ı olan, şunun bunun hevâsıyla yapılan şirk ü bağy kanunlarını ve kendi keyf
ü hevâlarına göre hükmeden zâlim hâkimleri ve hükûmetleri atıp Hak hükmüyle Allah için herkes
arasında adalet edeyim”.

845

846

ŞÛRÂ SÛRESİ - Hak Dini Kur’an Dili

anlaşılır ki dini doğrultmanın en mühim tezâhürâtından birisi zulüm
hükümlerini kaldırıp adalet yapmaktır. Bu da Allah’ı bir bilip dinine
doğru sarılmakla olur. { }اَ ّٰﻪﻠﻟُ رَﺑُّﻨَﺎ َورَﺑُّﻜُ ْﻢAllah bizim de Rabbimiz sizin de
Rabbiniz A hepimizin hâlıkımız, hâkimimiz1, mevlâmız {}ﻟ َـﻨَ ٓﺎ اَ ْﻋ َﻤﺎﻟُﻨَﺎ
bizim amellerimiz bizim A [4232] iyiliğinden kötülüğünden siz mes’ul
olmazsınız, karşılığında sevâbı veya ikābı bize aittir. {ﻜ ْﻢ
ُ ُﻜ ْﻢ اَ ْﻋ َﻤﺎﻟ
ُ َ }وﻟ
َ Sizin
amelleriniz de sizin A onun da2 mes’ûliyeti sizin; kâr ve zararı, cezâsı size
َ Sizinle bizim aramızda hüccet yok A husûmet
aittir. {}ﻻ ُﺣ َّﺠﺔ َ ﺑ َ ْﻴﻨَﻨَﺎ َوﺑ َ ْﻴﻨَﻜُ ْﻢ
ve ihticâca mahal yok ey ehl-i kitab! Çünkü bu beyan ve isbat ile hak
zâhir olmuş, başkaca münakaşaya hâcet kalmamıştır. { }اَ ّٰﻪﻠﻟُ ﻳ َ ْﺠ َﻤ ُﻊ ﺑ َ ْﻴﻨَﻨَﺎAllah
aramızı cem‘ edecek A yevmü’l-cem‘ olan kıyamet günü hepimizi bir
ِ ِ ve hep O’na gidilecektir.
araya toplayıp hükmünü verecek {ﻴﺮ
َ
ُ }وﺍﻟ َْﻴﻪ ا ْﻟ َﻤ ۪ﺼ
A Her neye tapılır, her ne emele hizmet edilirse edilsin, nihâyet herkesin
varıp hesap vereceği merci yalnız Allah’tır.  َﻻ ُﺣ َّﺠﺔ َ ﺑ َ ْﻴﻨَﻨَﺎmazmûnunu tavzih
ِ ِ ّٰ ﻮن ﻓِﻲ
ِ
için buyuruluyor ki: {ُﻴﺐ ﻟ َﻪ
ُّ ٓ ﻳﻦ ﻳُ َﺤ
َ ﺎﺟ
َ }وﺍﻟ َّ ۪ﺬ
َ Ona icâbet
َ ۪اﺳﺘُﺠ
ْ اﻪﻠﻟ ﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌﺪ َﻣﺎ
olunduktan sonra, yani Allah’a icâbet olunduktan, bu beyan mûcebince
bütün indirdiği kitaba iman edilip emri istikāmetle tutulduktan sonra
Allah hakkında, yahut Allah’ın dini hakkında münakaşaya kalkışacak
ِ َ }ﺣ َّﺠﺘُﻬ ْﻢ دhüccetleri Rableri indinde sâkıttır. A Ne
olanların {ﻀﺔٌ ِﻋ ْﻨ َﺪ رَﺑِّﻬِ ْﻢ
َ اﺣ
ُ ُ
nazarî ne amelî, ne naklî ne aklî hiçbir tutamakları kalmaz. Hüccet ancak
eğriliğe ve eğrilere karşı müteveccih olur. İlmen ve amelen zâhir olan
hak ve istikāmet karşısında yapılan münakaşa sırf bir bağy ve haksızlık
ilanından ibaret kalır, onun için indallah hüccetleri sâkıt olduktan
3
başka {ﺐ
َ َ}و َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ﻏ
َ hem de
َ hem aleyhlerinde bir gazab {اب َﺷ ۪ﺪﻳ ٌﺪ
ٌ ﻀ
ٌ }وﻟ َُﻬ ْﻢ َﻋ َﺬ
haklarında şedîd bir azab vardır.
4
ِ
[4233] { }اَ ّٰﻪﻠﻟُ اﻟ َّ۪ـﺬيAllah O’dur ki {ﺎب ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖ
َ َ }اَ ْﻧ َﺰ َل ا ْﻟﻜﺘhem hak ile kitap
indirmiştir. A Hakkı, hükm-i hakkı beyan için hak olarak, hak nübüvvet
ile kitap cinsini, bâhusus Kur’ân’ı indirmiştir. {ان
َ ﻴﺰ
َ }وﺍ ْﻟ ۪ﻤ
َ Hem de mîzan A

1
2
3
4

H: “mâlikimiz”.
H -“da”.
B: “”و.
H ve F -“hem”.
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muvâzene kanunu, adalet, ki bu sayede eşyâ tartıldığı gibi a‘mâl de tartılır,
akl ü nakilde hükm-i hak tezahür eder ve ona göre cezâsı verilir. ﻚ
َ }و َﻣﺎ ﻳُ ْﺪ ۪ر
َ
{ﺐ
َ اﻟﺴ
َّ  ﻟ َﻌَ َّﻞVe ne bilirsin belki Sâ at yakındır A amellerin tartılıp
ٌ ﺎﻋﺔ َ ﻗَ ۪ﺮ
hesâbın görüleceği o kıyamet günü gelmek üzeredir. Çünkü }ﻳ َ ْﺴﺘَ ْﻌ ِﺠ ُﻞ ﺑِﻬَﺎ
1
{ﻮن ﺑِﻬَﺎ
َ ﻳﻦ َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨ
َ  اﻟ َّ ۪ﺬona imanı olmayanlar onu isti‘câl ederler . A Çabuk
oluversin diye iviyorlar. Ki bu ivmek hâlen ve kālen olmak üzere iki
vechiledir. Birisi, olacağına inanmadıkları için “doğru iseniz2 hani ne vakit
ِ [ َﻣ ٰﺘﻰ ٰﻫ َﺬا ا ْﻟ َﻮﻋ ُﺪ اِ ْن ﻛُ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ﺻYâsin 36/48] diye eğlenmek suretiyle
o vaad?” ﻴﻦ
َ ﺎد ۪ﻗ
ْ
َ
kavlen isti‘câl ederler. Bir de imanları olmadığı için küfürle, haksızlıkla
muvâzenenin bozulmasına, nizâm-ı âlemin ihlâline sebep olmak suretiyle
fiilen isti‘câl ederler. {ﻮن ِﻣ ْﻨﻬَﺎ
َ ﻳﻦ ٰا َﻣﻨُﻮﺍ ُﻣ ْﺸ ِﻔ ُﻘ
َ }وﺍﻟ َّ ۪ﺬ
َ İman edenler ise ondan
hazer üzere bulunurlar A mîzanlarının hafif gelmesinden korkarlar da
salâh ve hasenâtlarını artırmak, ziyade sevâba nâil olmak için korunurlar.
ِ
{ﻮن اَﻧَّﻬَﺎ ا ْﻟ َﺤ ُّﻖ
َ }و َ ْﻌﻠ َ ُﻤ
َ Ve bilirler ki o haktır, muhakkak olacaktır. ﻳﻦ
َ }اَ َ ٓﻻ ا َّن اﻟ َّ۪ﺬ
ِ َ  ﻳﻤﺎرİyi bil ki o Sâ at hakkında şüphe uyandırmaya kalkışanlar
{ِﺎﻋﺔ
َ اﻟﺴ
ُ َ ُ
َّ ون ﻓﻲ
ٍ{ﺿ َﻼ ٍل ﺑ َ ۪ﻌﻴﺪ
َ  }ﻟ َ۪ﻔﻲher hâlde uzak bir dalâl içindedirler. A Haktan çok uzağa
sapmışlardır. Âlemin fânîliği3 delâiline nazaran Sâ at’in vukū‘u hemen
hemen mahsüs denecek kadar kuvvetli iken onun cevâzına yol bulamayan
ِ َﻴﻒ ﺑِﻌِﺒ
ondan ötesine hiç bulamaz. [4234] {ﺎد ۪ه
ٌ  }اَ ّٰﻪﻠﻟُ ﻟ َ۪ﻄAllah ibâdına latîftir
A ubûdiyetini bilen, vazifesini doğru yapan kullarına (âbidlerine) çok
lütufkârdır. Onları envâ‘-ı lütfundan öyle şadkâm eder ki akıllar onun
ihâtasından âcizdir. {ﺎء
ُ ٓ }ﻳ َ ْﺮ ُز ُق َﻣ ْﻦ ﻳ َ َﺸHer dilediğini bir suretle merzuk kılar
A ibâdından her birini hikmet-i bâliğayı tazammun eden meşiyyetine
göre bir nevi lütuf ile mümtaz kılar {۪ﻳﺰ
ُّ ِ}و ُﻫ َﻮ ا ْﻟﻘَﻮ
َ ve O öyle Kavî, öyle
ُ ي ا ْﻟﻌَﺰ
4
Azîz’dir A ki her şeye ve herkese karşı dilediği gibi iradesini infâza ve
vaadini incâza kādir ve hiçbir sebep ve suretle mağlup edilmez her vechile
gālibdir. Onun için dinini doğru tutan kullarını o korkunç saat geldiği
zaman zelîl etmez, kuvvet ve izzetiyle türlü eltâfından nasîbedâr edecektir.
1
2
3
4

H: “ediyorlar”.
F, M ve B: “ise”.
B: “fenâlığı”.
H ve F: “Azîz”.
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Bu lütfun “Sâ at”ten sonra zikri ibtidâî değil, müterettib bir vaad olduğunu
ﻮن ِﻣ ْﻨﻬَﺎ iş‘âr eder. Burada “ibâd”ın1 izâfeti ya şeref için olarak
ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ ُﻣ ْﺸ ِﻔ ُﻘ َ
َوﺍﻟ َّ ۪ﺬ َ
buyurulan mü’minleri gösterir veyahut “âbid”in cem‘idir. Bu suretle hem
bu vaadin iman ve ubûdiyete terettübünü îmâ eyler, hem de esas itibariyle
bu terettübün zarûrî olmayıp lütuf ve meşiyyet-i ilâhiye eseri olduğunu
anlatır.
İlm-i dinin mevzû u irâdî fiiller olduğuna tenbih ve bu lütuf ve vaadin
niyet ve iradeye terettübünü tavzih için buyuruluyor ki:

ِ
ث اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ ﻧُ ْﺆﺗ ِ ۪ﻪ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ َو َﻣﺎ ﻟ َُﻪ
ث ْ
ﺎن ﻳُ ۪ﺮ ُﺪ َﺣ ْﺮ َ
ﺎن ﻳُ ۪ﺮ ُﺪ َﺣ ْﺮ َ
َﻣ ْﻦ ﻛَ َ
اﻻ ِٰﺧ َﺮ ﻧَﺰِ ْد ﻟ َُﻪ ۪ﻓﻲ َﺣ ْﺮﺛ ِ ۪ﻪۚ َو َﻣ ْﻦ ﻛَ َ
ِ
ٓ
اﻻ ِٰﺧ َﺮ ِ ِﻣ ْﻦ ﻧ َ ۪ﺼ ٍ
اﻪﻠﻟُ ۜ َوﻟ َْﻮ َﻻ
ﻓِﻲ ْ
اﻟﺪﻳ ِﻦ َﻣﺎ ﻟ َْﻢ ﻳ َ ْﺄذ َ ْن ﺑِﻪِ ّٰ
ﻴﺐ ﴿ ﴾٢٠اَ ْم ﻟ َُﻬ ْﻢ ُﺷ َﺮ ٰﻛ ُﺆ ۬ا َﺷ َﺮ ُﻋﻮﺍ ﻟ َُﻬ ْﻢ ﻣ َﻦ ۪ ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻴﻦ
اب اَ ۪ﻟ ٌ
ﻴﻦ ُﻣ ْﺸ ِﻔ ۪ﻘ َ
ﻴﻢ ﴿ ﴾٢١ﺗ َ َﺮى اﻟﻈ َّﺎﻟ ۪ﻤ َ
ﻛَﻠ َﻤﺔُ ا ْﻟ َﻔ ْﺼ ِﻞ ﻟ َُﻘﻀ َﻲ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ ْﻢ ۜ َوﺍ َّن اﻟﻈ َّﺎﻟ ۪ﻤ َ
ﻴﻦ ﻟ َُﻬ ْﻢ َﻋ َﺬ ٌ
ِ
ِ
ﺿ ِ
ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ َو َﻋ ِﻤﻠُﻮﺍ اﻟﺼﺎﻟ ِ َﺤ ِ
ﺎت ﻟ َُﻬ ْﻢ َﻣﺎ
ﺎت ۪ﻓﻲ َر ْو َ
ﺎت ا ْﻟ َﺠﻨ َّ ِۚ
ـﻊ ﺑِﻬِ ْﻢ ۜ َوﺍﻟ َّ ۪ﺬ َ
ﻣﻤَّﺎ ﻛَ َﺴ ُﺒﻮﺍ َو ُﻫ َﻮ َوﺍﻗ ٌ
َّ
ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ
ﻴﺮ ﴿ٰ ﴾٢٢ذﻟ ِ َ
ﻳ َ َﺸٓﺎ ُؤ۫ َن ِﻋ ْﻨ َﺪ َرﺑّ ِ ِﻬ ْﻢ ۜ ٰذﻟ ِ َ
ﻚ اﻟ َّ ۪ﺬي ﻳُﺒَ ِّﺸ ُﺮ ّٰ
اﻪﻠﻟُ ِﻋﺒَﺎدَ ُه اﻟ َّ ۪ﺬ َ
ﻚ ُﻫ َﻮ ا ْﻟ َﻔ ْﻀ ُﻞ ا ْﻟﻜَﺒ۪ ُ
ﺎت ﻗُ ْﻞ َ ٓﻻ اَﺳٔـَﻠﻜُﻢ ﻋﻠَﻴﻪِ اَﺟ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ف َﺣ َﺴﻨَﺔ ً
ﺮﺍ ا َّﻻ ا ْﻟ َﻤ َﻮدَّةَ ﻓﻲ ا ْﻟ ُﻘ ْﺮ ٰﺑ ۜﻰ َو َﻣ ْﻦ ﻳ َ ْﻘﺘَﺮِ ْ
ْ ُ ْ َ ْ ْ ً
اﻟﺼﺎﻟ َﺤ ۜ
َو َﻋﻤﻠُﻮﺍ َّ
اﻪﻠﻟِ ﻛَ ِﺬ ًﺑﺎۚ ﻓَﺎِ ْن ﻳ َﺸﺄِ
ﻮر َﺷ ُ
ﻮن ا ْﻓﺘَ ٰﺮى َﻋﻠَﻰ ّٰ
ﻨﺎۜ اِ َّن ّٰ
ﻮر ﴿ ﴾٢٣اَ ْم ﻳ َ ُﻘﻮﻟُ َ
ﻧَﺰِ ْد ﻟ َُﻪ ۪ﻓﻴﻬَﺎ ُﺣ ْﺴ ً
َ
ﻜ ٌ
اﻪﻠﻟ َ ﻏَ ُﻔ ٌ
ِ
ِ
اﻟﺼ ُﺪورِ
اﻪﻠﻟُ ﻳ َ ْﺨ ِﺘ ْﻢ َﻋﻠٰﻰ ﻗَ ْﻠ ِﺒ َ
ﻚۜ َو َ ْﻤ ُﺢ ّٰ
ّٰ
اﻪﻠﻟُ ا ْﻟﺒَﺎﻃِ َﻞ َو ُ ِﺤ ُّﻖ ا ْﻟ َﺤ َّﻖ ﺑِﻜَﻠِ َﻤﺎﺗ ِ ۪ﻪ ۜ اﻧ َّ ُﻪ َﻋ ۪ﻠ ٌ
ﻴﻢ ﺑ ِ َﺬات ُّ
ﺎد ۪ه َو َﻌ ُﻔﻮﺍ َﻋ ِﻦ اﻟﺴ ِﻴٔـَ ِ
﴿َ ﴾٢٤وﻫ َﻮ اﻟ َّ ۪ﺬي ﻳ َ ْﻘﺒَ ُﻞ اﻟﺘَّﻮﺑَﺔ َ َﻋﻦ ِﻋﺒَ ِ
ﻮن ۙ ﴿﴾٢٥
ﺎت َو َ ْﻌﻠ َ ُﻢ َﻣﺎ ﺗ َ ْﻔﻌَﻠ ُ َ
ْ
ْ
ْ
ُ
َّ ّ
ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ َو َﻋ ِﻤﻠُﻮﺍ اﻟﺼﺎﻟ ِ َﺤ ِ
اب
ﺎت َو َﺰ۪ﻳ ُﺪ ُﻫ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻀﻠِ ۪ﻪ ۜ َوﺍ ْﻟﻜَﺎﻓِ ُﺮ َ
ﻴﺐ اﻟ َّ۪ﺬ َ
َّ
ون ﻟ َُﻬ ْﻢ َﻋ َﺬ ٌ
َو َ ْﺴﺘَﺠ۪ ُ
ِ
اﻪﻠﻟ اﻟﺮِز َق ﻟِﻌِﺒَ ِ
اﻻ َْر ِ
ﺎء ۜ اِﻧ َّ ُﻪ
ﺎد ۪ه ﻟ َﺒَﻐَ ْﻮﺍ ﻓِﻲ ْ
َﺷ ۪ﺪﻳ ٌﺪ ﴿َ ﴾٢٦وﻟ َْﻮ ﺑ َ َﺴ َ
ﻂ ّٰ ُ ّ ْ
ض َو ٰﻟﻜ ْﻦ ﻳُﻨَ ّﺰِ ُل ﺑ ِ َﻘ َﺪرٍ َﻣﺎ ﻳ َ َﺸٓ ُ
ِ ِ
ﺚ ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﻣﺎ ﻗَﻨَﻄُﻮﺍ َو َ ْﻨ ُﺸ ُﺮ َر ْﺣ َﻤﺘَ ُﻪ ۜ َو ُﻫ َﻮ
ﻴﺮ ﴿َ ﴾٢٧و ُﻫ َﻮ اﻟ َّ۪ﺬي ﻳُﻨَ ّﺰِ ُل ا ْﻟﻐَ ْﻴ َ
ﻴﺮ ﺑ َ ۪ﺼ ٌ
ﺑِﻌﺒَﺎد ۪ه َﺧﺒ۪ ٌ

ﻴﺪ ﴿َ ﴾٢٨و ِﻣﻦ ٰاﻳَﺎﺗ ِ ۪ﻪ َﺧ ْﻠﻖ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ ِ
ﺍﻻ َْر ِ
ﺚ ۪ﻓﻴﻬِ َﻤﺎ ِﻣ ْﻦ د َ ٓاﺑَّﺔٍ ۜ َو ُﻫ َﻮ
ﺍت َو ْ
ض َو َﻣﺎ ﺑ َ َّ
ا ْﻟ َﻮﻟ ِ ُّﻲ ا ْﻟ َﺤ ۪ﻤ ُ
ْ
ُ َّ
ِ ِ
ﻳﺮ ۟ ﴿﴾٢٩
ﺎء ﻗَ ۪ﺪ ٌ
َﻋﻠٰﻰ َﺟ ْﻤﻌﻬِ ْﻢ اذَا ﻳ َ َﺸٓ ُ

H ve F: “ibâd’a”.
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[4236] Meâl-i Şerîfi
Her kim âhiret ekimi isterse ona ekinini artırırız, her kim de dünya
ekimi isterse ona da ondan veririz amma âhirette ona hiç nasip
yoktur (20). Yoksa onların şerîkleri var, onlara dinden Allah’ın izin
vermediği şeyleri meşrûʿ kıldılar, öyle mi? Eğer o fasıl kelimesi olmasa
idi aralarında hüküm icrâ edilir, bitirilirdi ve şüphesiz ki zalimler için
elîm bir azab vardır (21). Göreceksin o zâlimleri kazandıklarından
titrerlerken, o ise tepelerine inmekte; iman edip güzel güzel işler
yapanlar ise cennetlerin hoş hoş ravzalarında, onlara1 Rablerinin
indinde ne dilerlerse var, işte bu o büyük fazl (22). İşte bu müjdedir ki
Allah iman edip iyi iyi işler yapan kullarına tebşir buyuruyor. De ki:
“Buna karşı sizden yakınlıkta sevgiden başka bir ecir istemem ve her
kim çalışır bir güzellik kazanırsa ona onda daha ziyade bir güzellik
veririz, çünkü Allah Gafûr’dur Şekûr’dur” (23). Yoksa Allah’a iftira etti
bir yalanı2 mı diyorlar? [4237] Allah dilerse senin de kalbini üstünden
mühürleyiverir. Allah bâtılı mahveder de kelimâtı ile hakkı ihkāk eyler.
Şüphesiz ki O bütün sînelerin künhünü3 bilir (24). Hem O’dur ki O,
kullarından tevbeyi kabul eder ve kabahatlerden4 af buyurur ve her
ne yaparsanız5 bilir (25). Ve iman edip sâlih ameller yapanlara icâbet
buyurur, fazlından onlara ziyade de verir. Küfredenlere gelince onlara
şiddetli bir azab var (26). Bununla beraber Allah kullarına rızkı bol
bol6 seriverse Arz’da azar ve taşkınlık ederlerdi7, velâkin dilediği kadar
bir miktar ile indiriyor.8 Şüphesiz ki O kullarına habîrdir basîrdir (27).
Ve öyledir ki O, ümidi kesmişlerken feyiz indirir ve rahmetini neşreder;
O öyle Velî öyle Hamîd’dir (28). O göklerin ve yerin yaratılışı ve onlarda
ürettiği her dâbbenin üretilişi de O’nun âyâtındandır9 ve O dileyeceği
zaman onları toplamaya da kādirdir (29).
1
2
3
4
5
6
7
8
9

H: “onlar”.
B: “yalan”.
B: “hükmünü”.
B: “kabahatlerinden”.
B: “yapıyorlarsa”.
H ve F -“bol”.
M: “taşgınlı kederlerdi”; B: “taşkınlı giderlerdi”.
H +“Ve”.
B: “âyetlerindendir”.
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{ِ اﻻ ِٰﺧ َﺮ
ْ ث
َ ﺎن ﻳُ ۪ﺮ ُﺪ َﺣ ْﺮ
َ َ}ﻣ ْﻦ ﻛ
َ Her kim âhiret harsı murad ederse…

“Hars” asl-ı vaz‘ında yeri onarıp tohum atmak demektir. Kāmûs
şârihinin ihtârına göre zer‘den e‘amdır. Sürmek mânasına da gelir.1
Râgıb’ın dediği gibi mahrûse, yani ekilen tarlaya ve ondan husûle gelen
ekine de ıtlak olunur.2 Asıl olan bu iki mânayı “ekim” ve “ekin” diye
ifade edebiliriz. Bunlardan istiare tarîkiyle, ileride kazanmak için yapılan
sa‘y ü ameller ve onların semerât ve netâyici hakkında da kullanılır, örf
olmuştur.3 Nitekim bu âyette de böyledir. Amel veya sevâbı demektir.
Bu âyet bize gösteriyor ki din işi bir hars, yani ucunda hâsılat almak,
kazanmak maksadıyla yapılan bir ekim, bir kültür işidir. Bu da ucunda
murad edilen, yani niyet olunan gaye ve maksatla mütenâsibdir. Bu
haysiyetle hars iki kısımdır. Birisi âhiret gayesi âhiret sevabı, diğeri
de dünya maslahat ve menfaati matlub olandır. Her kim din nâmına
yaptığı ameli sırf âhiret sevâbına niyet ederek yaparsa [4238] }ﻧَﺰِ ْد ﻟ َﻪُ ۪ﻓﻲ
{ َﺣ ْﺮﺛ ِ ۪ﻪBiz ona harsında ziyadelik veririz A ekinini, hâsılâtını artırırız, yani
âhirette kat kat fazlasıyla vereceğimiz gibi dünyasından4 da veririz, o
lütuf ve rızık o suretle müzdâd olur. {ث اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ
َ ﺎن ﻳُ ۪ﺮ ُﺪ َﺣ ْﺮ
َ َ}و َﻣ ْﻦ ﻛ
َ Her kim
de dünya harsını murad ederse A dünya kârı için, yani ölmezden evvel
dünyâ hayatta ereceği bir maslahat ve gaye için çalışırsa { }ﻧُ ْﺆﺗ ِ ۪ﻪ ِﻣ ْﻨﻬَﺎona
da ondan, o geçici dünyadan veririz A Hûd’da ve İsrâ’da geçtiği üzere
istediği kadar değil, amelinin haddizâtında değerinden aşağı olmamak
ٍ اﻻ ِٰﺧﺮَ ِ ِﻣ ْﻦ ﻧ َ ۪ﺼ
üzere Allah’ın dilediği kadar dünyadan verilir {ﻴﺐ
ْ }و َﻣﺎ ﻟ َﻪُ ﻓِﻲ
َ
ve fakat ona âhirette hiçbir nasip yoktur. A Buhârî-i Şerîf’in başında
dahi rivayet olunan niyet hadisi bu âyetin bir tefsiri gibidir. Şöyle ki
1
2

3

4

Âsım Efendi, Kāmûs Tercemesi, I, 647.
Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, s. 226:
ِ
ِ
ِ
وﺗﺼﻮر
َ  »أَن ا ْﻏ ُﺪوا َﻋﻠﻰ َﺣ ْﺮﺛ ُﻜ ْﻢ إِ ْن ُﻛْﻨﺘُ ْﻢ ﺻﺎ ِرﻣ: ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ،وﻳﺴﻤﻰ اﶈﺮوث ﺣﺮﺛﺎ
ّ ، إﻟﻘﺎء اﻟﺒﺬر ﰲ اﻷرض و ﻴّﺆﻫﺎ ﻟﻠﺰرع:اﳊَْﺮث
ّ ،(٢٢/٦٨ ﲔ« )اﻟﻘﻠﻢ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
«ث اﻟ ﱡﺪﻧْﻴﺎ ﻧـُْﺆﺗﻪ ﻣْﻨﻬﺎ َوﻣﺎ ﻟَﻪُ ﰲ ْاﻵﺧَﺮة ﻣ ْﻦ ﻧَﺼﻴﺐ
ُ »ﻣ ْﻦ ﻛﺎ َن ﻳُِﺮ
ُ  َوَﻣ ْﻦ ﻛﺎ َن ﻳُﺮ،ث ْاﻵ ِﺧَﺮِة ﻧَِﺰْد ﻟَﻪُ ِﰲ َﺣ ْﺮﺛِِﻪ
َ ﻳﺪ َﺣ ْﺮ
َ ﻳﺪ َﺣ ْﺮ
َ :ﻣﻨﻪ ﻣﻌﲎ اﻟﻌﻤﺎرة اﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﻋﻨﻪ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
.(٢٠/٤٢ )اﻟﺸﻮرى
H ve F +(dipnotta) “Frenkler bütün bu mânalarda culture ve cultiver demişler ve bu suretle ‘kültür’
kelimesini sosyoloji ve edükasyon ıstılahlarında şöhretlendirmişlerdir. Nitekim bizde de onunla kültiver
olanlar ‘Kültür Bakanlığı’ diye bir uydurma yaptılar ki ilk işitenler ‘Ziraat Nezâreti’ sanmışlardı, meğer
ki ‘Maârif Nezâreti’ yerine imiş”.
B: “dünyada”.
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ِ ِ
،ﺖ ِﻫ ْﺠَﺮﺗُﻪُ إِﻟَﻰ اﻟﻠﱠ ِﻪ َوَر ُﺳﻮﻟِِﻪ ﻓَ ِﻬ ْﺠَﺮﺗُﻪُ إِﻟَﻰ اﻟﻠﱠ ِﻪ َوَر ُﺳﻮﻟِِﻪ
ُ َﻋ َﻤ
ْ إِﻧ َﱠﻤﺎ ْاﻷ
ْ َ ﻓَ َﻤ ْﻦ َﻛﺎﻧ، َوﻟ ُﻜ ﱢﻞ ْاﻣ ِﺮ ٍئ َﻣﺎ ﻧـََﻮى،ﺎل ﺑِﺎﻟﻨـﱢﻴﱠﺎت
1ِ
ِ َ“ وﻣﻦ َﻛﺎﻧameller, sırf
ِ ٍ
ِ
ِ
ﺎﺟَﺮ إﻟَْﻴﻪ
ْ
َ ﺖ ﻫ ْﺠَﺮﺗُﻪُ إﻟَﻰ ُدﻧـْﻴًﺎ ﻳُﺼﻴﺒـَُﻬﺎ أَ ِو ْاﻣَﺮأَة ﻳـَْﻨﻜ ُﺤ َﻬﺎ ﻓَ ِﻬ ْﺠَﺮﺗُﻪُ إﻟَﻰ َﻣﺎ َﻫ
ْ ََ
niyetlerledir. Ve her kişiye niyet ettiği vardır. Meselâ her kimin hicreti
Allah’a ve Resûlüne ise onun hicreti Allah’a ve Resûlünedir; her kimin
de hicreti ereceği bir dünyaya yahut nikâh edeceği bir kadına ise onun
hicreti de hicrete kalkıştığınadır2”. Bundan şu da anlaşılır ki murad
muhtelif fiillerin mukayesesi değil, aynı fiilin muhtelif niyetlere göre
hüküm ve sevâbını göstermektir. Şu hâlde yaptığı fiili, hangi fiil olursa
olsun mücerred dünya garaz ve maksadına ermek niyetiyle yapan
kimsenin âhirette onun için nasip, bir ecr ü sevap beklemeye hiç3 hakkı
yoktur. { }اَ ْم ﻟ َُﻬ ْﻢ ُﺷ َﺮ ٰﻛ ٓ ُﺆ ۬اYoksa onlar için birtakım şerîkler mi var? A Bu âyetin
yukarıya üç vechile irtibatı vardır: Bir kere âhirette nasibi olmayan ehl-i
dünyaya bir zecr ü tahkir olmak üzere öbür âyetin sonuna ta‘alluk eder.
İkincisi Allah’ın izin vermediği şeyleri meşrû kılmak [4239] için4, şeriat
yapmaya kalkışmak dünya harsı nâmına yapılan fenalıkların, şirklerin
başında sayılmak lâzım geleceğini ihtar eder. Üçüncüsü de ta yukarıdaki
ِ
اﻟﺪﻳ ِﻦ
ّ ۪  َﺷ َﺮ َع ﻟَﻜُ ْﻢ ﻣ َﻦâyeti mukābilinde müşriklerin cinayetlerine taarruz
eyliyor. Yani Allah’ın şer‘ine karşı gelmek için yoksa o müşriklerin, o
muâsır kâfirlerin birtakım şerîkleri Allah’a ortak olmak için şirket akd
etmiş küfür şerîkleri şeytanlar var ve istedikleri gibi teşrî‘ salâhiyetini
ِ
hâiz bulunuyorlar da {ُاﻪﻠﻟ
ّٰ ِاﻟﺪﻳ ِﻦ َﻣﺎ ﻟ َْﻢ ﻳ َ ْﺄذ َ ْن ﺑِﻪ
ّ ۪  } َﺷ َﺮ ُﻋﻮﺍ ﻟ َُﻬ ْﻢ ﻣ َﻦdinden Allah’ın
izin vermediği şeyleri onlara meşrû mu kıldılar?5 A Meselâ müşriklik,
müte‘addid hükûmete tâbi iyet, âhireti inkâr, zulüm, nakz-ı ahd, teklîf-i
mâlâyutak gibi Allah’ın izin vermediği, meşrû kılmadığı birtakım şeyleri
teşrî‘ ediyorlar, diledikleri gibi din yapıyorlar öyle mi? Fakat Allah’ın
meşrû kılmadığını meşrû kılacak hiçbir kuvvet yoktur. İnsanların
1

2
3
4
5

Buhârî, Îmân, 41. Krş. Buhârî, Bed’ü’l-Vahy, 1:
 وﻣﻦ، ﻓﻤﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺠﺮﺗﻪ إﱃ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ ﻓﻬﺠﺮﺗﻪ إﱃ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ، وﻟﻜﻞ اﻣﺮئ ﻣﺎ ﻧﻮى، »اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻨﻴﺔ: إن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل:ﻋﻦ ﻋﻤﺮ
.« ﻓﻬﺠﺮﺗﻪ إﱃ ﻣﺎ ﻫﺎﺟﺮ إﻟﻴﻪ،ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺠﺮﺗﻪ ﻟﺪﻧﻴﺎ ﻳﺼﻴﺒﻬﺎ أو اﻣﺮأة ﻳﺘﺰوﺟﻬﺎ
H: “kalkıştığına şebîhtir”.
B -“hiç”.
H ve F +“kanun koymaya”.
H ve F: “dinden onlara Allah’ın izin vermediği şeyleri meşrû kıldılar öyle mi?”.
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teşrî‘deki mesâîsi Allah teâlâ’nın izni hudûdunu aşmamalıdır.1 ُ}وﻟ َْﻮ َﻻ ﻛَﻠِ َﻤﺔ
َ
{ ا ْﻟ َﻔ ْﺼ ِﻞ ﻟ َ ُﻘ ِﻀ َﻲ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ ْﻢVe eğer fasıl kelimesi olmasa idi aralarında hüküm icrâ
edilmiş bitirilmişti. A “Fasıl kelimesi”, azâbın bir ecel-i müsemmâya
tehirine dair ezelde sebkeden kelime. Burada “fasl”, hüküm veya
beyan veya tefrik mânalarına olabilir. Tefrik mânasında: Mü’minlerle
ِ
ِ
ِ
kâfirler beyninde ِاﻟﺴ ۪ﻌﻴﺮ
َّ  ﻓَ ۪ﺮ ٌﻖ ﻓﻲ ا ْﻟ َﺠﻨَّﺔ َوﻓَ ۪ﺮ ٌﻖ ﻓﻲhükmü veya müşriklerle
taptıkları şerîklerin aralarının açılması, yahut dünya harsı hükmünün
âhiret harsı hükmünden ayrılması mânaları mülâhaza olunabilir.
Ma‘amâfîh asl-ı mâna cezânın saatine tehiri kaziyyesidir ki şununla
ِ itmâm ve beyan buyuruluyor. Yani
ِ
ﻴﻢ{ …إﻟﺦ
ٌ اب اَ ۪ﻟ
َ }وﺍ َّن اﻟﻈ َّﺎﻟ ۪ﻤ
َ
ٌ ﻴﻦ ﻟ َُﻬ ْﻢ َﻋ َﺬ
hak dinin muktezâsı Allah şeriatının hükmü olan fasıl ve [4240] kazâ
ezelde vakt ü saatine tehir olunmakla icrâsız kalmayacaktır. Bütün
ِ
zâlimlere elîm bir azab muhakkaktır2. O fasıl günü gelecek {ﻴﻦ
َ }ﺗ َ َﺮى اﻟﻈ َّﺎﻟ ۪ﻤ
göreceksin o zâlimleri A Allah’ın izin vermediği şeyleri meşrû tanıtmak
için yol açarak, hüküm3 koyarak, cezâ vererek zulmeden ve onlara
uyan o zâlimleri göreceksin ey muhatab { ِﻣﻤَّﺎ ﻛَ َﺴ ُﺒﻮﺍ4ﻴﻦ
َ }ﻣ ْﺸ ِﻔ ۪ﻘ
ُ yaptıkları
zulümlerle kazandıkları vebâlin dehşetinden korkular içinde titrerlerken
ِ
ِ ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ َو َﻋ ِﻤﻠُﻮﺍ اﻟﺼﺎﻟ ِ َﺤ
{ـﻊ ﺑِﻬِ ْﻢ
َ o ise tepelerine inmekte. {ﺎت
َ }وﺍﻟ َّ ۪ﺬ
َ İman
ٌ }و ُﻫ َﻮ َوﺍﻗ
َّ
5
ِ َّ ﺎت ا ْﻟ َﺠﻨ
ِ ﺿ
edip iyi ameller yapan kimseler ise {ﺎت
َ  } ۪ﻓﻲ َر ْوcennetlerin hoş
ravzalarında A en hoş, en latif yerlerinde.
“Ravza” suluk, yeşillik mevki‘ler olup bağların, bahçelerin en güzel
oturulacak yerlerine ıtlak olunur. Öyle ki { }ﻟ َﻬُ ْﻢ َﻣﺎ ﻳ َ َﺸٓﺎ ُؤ۫ َن ِﻋ ْﻨ َﺪ رَﺑِّﻬِ ْﻢonlara
Rablerinin indinde ne dilerlerse var A yani o cennet ravzalarında
olduktan başka Rablerinin huzûrunda bulunacaklar, şeref-i cemâliyle
müşerref olacaklar ve işte orada bütün dileklerine erecekler, ne isterlerse
hazır bulacaklar. {ﻚ
َ ِ  } ٰذﻟİşte bu A mü’minlerin ereceği bu ikbal, böyle
1

2
3
4
5

H ve F +“İnsanların zorlamasıyla erkek kadın, kadın erkek yapılamadığı gibi zulümler adalete, küfürler
imana, dinsizlik dindarlığa, eğrilik istikāmete tebdil olunamaz. Bu âyetin bu cümlesi asrî cemiyetlerin
hâlet-i rûhiyesi nokta-i nazarından câlib-i dikkattir”.
B: “mukadderdir”.
H ve F: “kanun”.
B: “”ﻣﺸﻔﻘﻮن.
B: “kimselere”.
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her1 dilediğini ve dileyeceğini hazır bulmak saadeti {ﻴﺮ
ُ ۪}ﻫ َﻮ ا ْﻟﻔَ ْﻀ ُﻞ ا ْﻟﻜَﺒ
ُ o
2
fazl-ı kebîrdir. A Kadrini takdir ve tahdid kābil olmayan ve nihâyetine
erilmek3 ihtimâli bulunmayan büyük fazl-ı ilâhîdir ki bunun yanında
bütün dünya küçük, pek küçük kalır. {ﻚ
َ ِ  } ٰذﻟİşte bu A büyük fazl, bu
dinlediğiniz lütuf { }اﻟ َّ ۪ﺬيo müjdedir ki ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ َو َﻋ ِﻤﻠُﻮﺍ
ّٰ }ﻳُﺒَ ِّﺸ ُﺮ
َ اﻪﻠﻟُ ِﻋﺒَﺎد َ ُه اﻟ َّ۪ﺬ
ِ  اﻟﺼﺎﻟ ِ َﺤAllah o [4241] iman edip sâlih sâlih, güzel güzel ameller yapan
{ﺎت
َّ
kullarına müjdeliyor A Allah kullarına böyle latîftir.

ِ
{ﺮﺍ
ً  } ُﻗ ْﻞ َ ٓﻻ اَ ْﺳٔـَﻠُﻜُ ْﻢ َﻋﻠ َ ْﻴﻪ اَ ْﺟDe ki bu teblîğ u tebşîre karşı ben sizden
bir ecir istemem { }اِ َّﻻ ا ْﻟ َﻤ َﻮدَّةَ ﻓِﻲ ا ْﻟ ُﻘ ْﺮ ٰﺑﻰancak  َﻣ َﻮدَّت ﻓِﻲ ا ْﻟ ُﻘ ْﺮ ٰﺑﻰA buna üç
mâna vermişlerdir. Birincisi: Karâbette sevgi, yani hiç olmazsa size
akrabalığımdan dolayı hukūkuma riayet etmenizi isterim.4 Buhârî,
Müslim, Tirmizî ve daha gayrileri rivayet etmişlerdir ki: İbn Abbas
Hazretleri’nden işbu  اِ َّﻻ ا ْﻟﻤَﻮَدَّةَ ﻓِﻲ ا ْﻟ ُﻘ ْﺮ ٰﺑﻰsual olunmuş, Saîd b. Cübeyr “âl-i
Muhammed karâbeti” deyivermiş, bunun üzerine İbn Abbas demiştir
ki: “Acele ettin, Kureyş’ten bir batın yoktur ki Peygamber aleyhissalâtü
vesselâm’a bir karâbeti bulunmasın, hiç olmazsa sizinle aramdaki
karâbete riayet edin.”5 Bunun hâsılı şöyle demek olur: “Nübüvvet
ve risâletim ve rahmeten li’l-âlemîn olmam haysiyetleriyle olan
hukūkumu tanımıyorsanız, bari aramızdaki akrabalık hukūkuna riayet
edin de söylediklerimi dinleyin, düşmanlık etmeyin.” İkincisi: “Bana
karâbeti olanları, yani akrabamı sevmenizi isterim” diye mâna verenler
de olmuştur. Nitekim Saîd b. Cübeyr’in sözü bunu gösteriyordu.
Bazıları bu karâbeti Ali ve Fâtıma evlâdına tahsis etmek istemişlerdir.6
1
2
3
4
5

6

B +“hâlde”.
F, M ve B: “tahdid ve ta’yin”.
B: “ermek”.
H ve F +“Peygamber’in karâbeti sâbittir”.
Buhârî, Tefsîr, 42; Tirmizî, Tefsîr, 42:
: ﻓﻘﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس، ﻗﺮﰉ آل ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: »إﻻ اﳌﻮدة ﰲ اﻟﻘﺮﰉ« ﻓﻘﺎل ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ: أﻧﻪ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ:ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ
. إﻻ أن ﺗﺼﻠﻮا ﻣﺎ ﺑﻴﲏ وﺑﻴﻨﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاﺑﺔ: ﻓﻘﺎل. أن اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﻄﻦ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ إﻻ ﻛﺎن ﻟﻪ ﻓﻴﻬﻢ ﻗﺮاﺑﺔ،ﻋﺠﻠﺖ
Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XIII, 31-32:
 ﻳﺎ رﺳﻮل:َﺳﺌـَﻠُ ُﻜ ْﻢ« إﱁ ﻗﺎﻟﻮا
ْ  »ﳌﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ »ﻗُ ْﻞ ﻻ أ:أﺧﺮج اﺑﻦ اﳌﻨﺬر واﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ واﻟﻄﱪاﱐ واﺑﻦ ﻣﺮدوﻳﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺑﻦ ﺟﺒﲑ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل
 وﺳﻨﺪ ﻫﺬا اﳋﱪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎل اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﰲ اﻟﺪر.اﷲ ﻣﻦ ﻗﺮاﺑﺘﻚ اﻟﺬﻳﻦ وﺟﺒﺖ ﻣﻮد ﻢ؟ ﻗﺎل »ﻋﻠﻲ وﻓﺎﻃﻤﺔ ووﻟﺪﻫﺎ« ﺻﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱯ وﻋﻠﻴﻬﻢ
 وأﻳﻀﺎ ﻟﻮ ﺻﺢ ﱂ ﻳﻘﻞ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﺎ ﺣﻜﻲ ﻋﻨﻪ ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ وﻏﲑﳘﺎ وﻗﺪ ﺗﻘﺪم إﻻ، وﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻔﻪ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻜﺸﺎف اﺑﻦ ﺣﺠﺮ،اﳌﻨﺜﻮر ﺿﻌﻴﻒ
...أﻧﻪ روي ﻋﻦ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﺎ ﻳﺆﻳﺪ ذﻟﻚ
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Üçüncüsü: Âlûsî’nin naklettiği vechile Abd b. Humeyd’in1 Hasan’dan
rivayet ettiği gibi2 yakınlıkta meveddet, yani güzel amellerle Allah’a
tekarrub hususunda sevgi demektir ki “kurbâ”, neseb yakınlığı değil,
“kurbet”, yani Allah’a yakınlık mânasınadır.3 Ve bu mâna hem e‘amdır4
hem de üstüne altına daha muvâfıktır. Zira buyuruluyor ki: ف
ْ ِ}و َﻣ ْﻦ ﻳ َ ْﻘﺘَﺮ
َ
۪
{ً  َﺣ َﺴﻨَﺔHer kim bir hasene, güzel bir amel kazanırsa {ﻨﺎ
ً }ﻧَﺰِ ْد ﻟ َُﻪ ﻓﻴﻬَﺎ ُﺣ ْﺴ
Biz ona onun hakkında daha ziyade bir güzellik veririz A daha güzel
sevap veririz ve o sebeple hem o hasenenin hüsnü [4242] artmış olur,
hem de daha güzelini yapmak melekesi ihsan edilir. {ﻮر
ّٰ  }اِ َّنçünkü
ٌ اﻪﻠﻟ َ ﻏَ ُﻔ
Allah Gafûr’dur A günahları örter. {ﻮر
ُ  } َﺷŞekûr’dur A güzel amellere
ٌ ﻜ
güzel sevap ve mükafat ile mukabele eder. Hasenâtın ecrini zâyi‘ etmez.
{اﻪﻠﻟِ ﻛَ ِﺬ ًﺑﺎ
ّٰ ﻮن ا ْﻓﺘَ ٰﺮى َﻋﻠَﻰ
َ ُ  }اَ ْم ﻳ َ ُﻘﻮﻟYoksa Allah’a karşı bir yalan uydurdu mu
diyorlar? A Bu Kur’ân’ı yalan olarak uydurup Allah’a isnad ile iftira etti
diye iftira mı ediyorlar? {ﻚ
َ اﻪﻠﻟُ ﻳ َ ْﺨ ِﺘ ْﻢ َﻋﻠٰﻰ ﻗَ ْﻠ ِﺒ
ّٰ ِ }ﻓَﺎِ ْن ﻳ َ َﺸﺄAllah dilerse senin de
kalbini mühürler A yani Kur’ân’a uydurma, yalan diyenler, sana yalan
isnad edenler kalbleri mühürlenmiş, hakkı duyacak kābiliyetleri kalmamış
kimselerdir. Allah teâlâ dilerse senin kalbinin üzerini de mühürleyiverir;
vahyini, lütfunu kesiverir. Şu hâlde sen onların dediklerine keder etme
de Allah’ın lütfuna şükret {اﻪﻠﻟُ ا ْﻟﺒَﺎﻃِ َﻞ
ّٰ }و َ ْﻤ ُﺢ
َ hem Allah bâtılı mahveder
{}و ُ ِﺤ ُّﻖ ا ْﻟ َﺤ َّﻖ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺗ ِ ۪ﻪ
َ de kelimâtı ile hakkı ihkāk eyler A onun için günden güne
o yalan diyenlerin bâtıl sözleri mahvolur da senin hak olan nübüvvetin
tahakkuk ve teekküd eyler ve Kur’ân’ın vaadleri sübut bulur. Kur’an
yalan olsa idi Allah onu tahakkuk ettirmez, çok sürmeden mahvederdi.
ِ
ِ
{ِاﻟﺼ ُﺪور
ٌ  }اﻧ َّ ُﻪ َﻋ ۪ﻠŞüphesiz o bütün sînelerin künhünü bilir A senin
ُّ ﻴﻢ ﺑ ِ َﺬات
kalbindekini de bilir, onların kalblerindekini de. Bununla beraber
ِ َ}وﻫ َﻮ اﻟ َّ ۪ﺬي ﻳ َ ْﻘﺒَ ُﻞ اﻟﺘَّﻮﺑَﺔ َ َﻋﻦ ِﻋﺒ
ﺎد ۪ه{ …إﻟﺦ
ْ
ْ
ُ َ binâen‘aleyh o günahkârlar da hemen
tevbe edip o seyyiâttan vazgeçmelidirler. {ٍﺚ ۪ﻓﻴﻬِ َﻤﺎ ِﻣ ْﻦ د َ ٓاﺑَّﺔ
َّ َ }و َﻣﺎ ﺑ
َ Ve bu ikisinde,
yani göklerde ve yerde yaymış olduğu dâbbe A debelenen hayvan5. Bu
1
2
3
4
5

M: “Hamidin”.
H ve F: “vechile”.
Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XIII, 33. Krş. Sünenü Saîd b. Mansur, VII, 254; Taberî, Câmiu’l-beyân, XXI, 529:
.وأﺧﺮج ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﲪﻴﺪ ﻋﻦ اﳊﺴﻦ أن اﳌﻌﲎ ﻻ أﺳﺄﻟﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ أﺟﺮا إﻻ اﻟﺘﻘﺮب إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﱀ ﻓﺎﻟﻘﺮﰉ ﲟﻌﲎ اﻟﻘﺮاﺑﺔ وﻟﻴﺲ اﳌﺮاد ﻗﺮاﺑﺔ اﻟﻨﺴﺐ
H ve F: “âmdır”.
H +“vardır”.
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âyetin zâhirine göre [4243] göklerde de hayvânât vardır. Mücâhid de
buna kāil olmuştur. Diğer bazıları ise semâvâttaki “dâbbe”den murad
havada uçuşan hayvânât olduğuna zâhib olmuşlarsa da, böyle bir tevile
ِ ِ
ﺎء{ zarûret yoktur.
َ Bunları böyle yaratıp yayan o Allah
}و ُﻫﻮَ َﻋﻠٰﻰ َﺟ ْﻤﻌﻬِ ْﻢ اذَا ﻳ َ َﺸٓ ُ
1
ﻳﺮ{ dileyince hepsini toplayıvermeye de
} kādir , tamamıyla kādirdir. Aﻗَ ۪ﺪ ٌ
Onun için haşr ü neşirde tereddüde mahal yoktur.

ِ
۪ﻳﻦ
ﺻﺎﺑَﻜُ ْﻢ ﻣ ْﻦ ُﻣ ۪ﺼﻴﺒَﺔٍ ﻓَ ِﺒ َﻤﺎ ﻛَ َﺴﺒَ ْ
ﺖ اَ ْﻳ ۪ﺪﻳﻜُ ْﻢ َو َ ْﻌ ُﻔﻮﺍ َﻋ ْﻦ ﻛَ ۪ﺜﻴﺮٍۜ ﴿َ ﴾٣٠و َﻣٓﺎ اَ ْﻧﺘُ ْﻢ ﺑ ِ ُﻤ ْﻌ ِﺠﺰ َ
َو َﻣٓﺎ اَ َ
اﻪﻠﻟِ ِﻣ ْﻦ َوﻟ ِ ٍﻲ َو َﻻ ﻧ َ ۪ﺼﻴﺮٍ ﴿َ ﴾٣١و ِﻣ ْﻦ ٰاﻳَﺎﺗِﻪِ ا ْﻟ َﺠ َﻮﺍرِ ﻓِﻲ ا ْﻟﺒَ ْﺤﺮِ
ﻓِﻲ ْ
ض َو َﻣﺎ ﻟ َ ُ
ﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ دُو ِن ّٰ
اﻻ َْر ِ ۚ
ّ
ﻚ َﻻٰﻳ َ ٍ
ﺎت ﻟِﻜُ ّ ِﻞ
ﻛَ ْ
ﺎﻻ َْﻋ َﻼ ِم ۜ ﴿ ﴾٣٢اِ ْن ﻳ َ َﺸ ْﺄ ﻳُ ْﺴ ِﻜ ِﻦ ۪
اﻟﺮ َﺢ ﻓَﻴَ ْﻈﻠ َ ْﻠ َﻦ َر َوﺍﻛِ َﺪ َﻋﻠٰﻰ ﻇ َْﻬﺮِ ۪ه ۜ اِ َّن ۪ﻓﻲ ٰذﻟ ِ َ
ّ
ﻳﻦ ﻳ َﺠ ِ
ﻮن
ﺻﺒَّﺎرٍ َﺷ ُ
ﺎدﻟ ُ َ
ﻜﻮرٍ ۙ ﴿ ﴾٣٣اَ ْو ﻳُﻮﺑ ِ ْﻘ ُﻬ َّﻦ ﺑ ِ َﻤﺎ ﻛَ َﺴ ُﺒﻮﺍ َو َ ْﻌ ُ
ﻒ َﻋ ْﻦ ﻛَ ۪ﺜﻴ ۘﺮٍ ﴿َ ﴾٣٤و َ ْﻌﻠ َ َﻢ اﻟ َّ۪ﺬ َ ُ
َ

ِ
۪ﻓ ٓﻲ ٰاﻳَﺎﺗِﻨَﺎ ۜ َﻣﺎ ﻟ َُﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َﻣ ۪ﺤ ٍ
ﺎع ا ْﻟ َﺤ ٰﻴﻮ ِ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ ۚ َو َﻣﺎ
ﻴﺺ ﴿ ﴾٣٥ﻓَ َﻤٓﺎ اُو۫ﺗ۪ﻴﺘُ ْﻢ ﻣ ْﻦ َﺷ ْﻲ ٍء ﻓَ َﻤﺘَ ُ
ِ
ِﻋﻨ َﺪ ّٰ ِ
ﻮن ﻛَـﺒَٓﺎﺋ ِ َﺮ
ﻳﻦ ﻳ َ ْﺠﺘَ ِﻨ ُﺒ َ
ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ َو َﻋﻠٰﻰ َرﺑِّﻬِ ْﻢ ﻳَﺘَ َﻮﻛَّﻠُ َ
ْ
ﻮن ۚ ﴿َ ﴾٣٦وﺍﻟ َّ۪ﺬ َ
اﻪﻠﻟ َﺧ ْﻴ ٌﺮ َوﺍ َ ْﺑ ٰﻘﻰ ﻟﻠ َّ۪ﺬ َ
ِ
ِ
اﻻِ ْﺛ ِﻢ َوﺍ ْﻟﻔَ َﻮ ِ
ﺎﻣﻮﺍ
ْ
ﺍﺣ َﺶ َوﺍذَا َﻣﺎ ﻏَ ِﻀ ُﺒﻮﺍ ُﻫ ْﻢ ﻳ َ ْﻐ ِﻔ ُﺮ َ
ون ۚ ﴿َ ﴾٣٧وﺍﻟ َّ ۪ﺬ َ
اﺳﺘَ َﺠﺎﺑُﻮﺍ ﻟ َﺮﺑِّﻬِ ْﻢ َوﺍَﻗَ ُ
ﻳﻦ ْ
ِ
ﻮن ۚ ﴿ ﴾٣٨وﺍﻟ َّ۪ﺬ ِ
ﺻﺎﺑ َ ُﻬ ُﻢ ا ْﻟﺒَ ْﻐ ُﻲ
ﺎﻫ ْﻢ ﻳُ ْﻨ ِﻔ ُﻘ َ
اﻟﺼﻠٰﻮ َ ۖ َوﺍ َ ْﻣ ُﺮ ُﻫ ْﻢ ُﺷ ٰ
َ
َ
ﻮرى ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ ْﻢ ۖ َوﻣﻤَّﺎ َر َز ْﻗﻨَ ُ
َّ
ﻳﻦ اذَٓا اَ َ
اﻪﻠﻟِ ۜ اِﻧ َّ ُﻪ َﻻ
ون ﴿َ ﴾٣٩و َﺟ ٰﺰ ٓ ُؤ۬ا َﺳ ّ ِﻴﺌَﺔٍ َﺳ ّ ِﻴﺌَﺔٌ ِﻣ ْﺜﻠُﻬَﺎ ۚ ﻓَ َﻤ ْﻦ َﻋﻔَﺎ َوﺍ َ ْﺻﻠ َ َﺢ ﻓَﺎ َْﺟ ُﺮ ُه َﻋﻠَﻰ ّٰ
ُﻫ ْﻢ ﻳ َ ْﻨﺘَ ِﺼ ُﺮ َ
ِ
ِ
ﻴﻞ ﴿ ﴾٤١اِﻧ َّ َﻤﺎ
اﻧﺘَ َﺼ َﺮ ﺑ َ ْﻌ َﺪ ﻇ ُ ْﻠ ِﻤ ۪ﻪ ﻓَﺎُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ َ
ﻚ َﻣﺎ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َﺳﺒ۪ ٍ ۜ
ﻴﻦ ﴿َ ﴾٤٠وﻟ ََﻤ ِﻦ ْ
ﺐ اﻟﻈ َّﺎﻟ ۪ﻤ َ
ﻳُﺤ ُّ
اﻻ َْر ِ
اب
ﻮن ﻓِﻲ ْ
اﻟﺴﺒ۪ ُ
ض ﺑِﻐَ ْﻴﺮِ ا ْﻟ َﺤ ِّﻖ ۜ اُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ َ
ﺎس َو َ ْﺒ ُﻐ َ
ﻳﻦ ﻳ َ ْﻈﻠِ ُﻤ َ
ﻴﻞ َﻋﻠَﻰ اﻟ َّ ۪ﺬ َ
َّ
ﻮن اﻟﻨ َّ َ
ﻚ ﻟ َُﻬ ْﻢ َﻋ َﺬ ٌ
اﻻ ُ ُﻣﻮ ۟رِ ﴿﴾٤٣
ﻚ ﻟ َِﻤ ْﻦ َﻋ ْﺰ ِم ْ
ﺻﺒَ َﺮ َوﻏَ َﻔ َﺮ اِ َّن ٰذﻟ ِ َ
اَ ۪ﻟ ٌ
ﻴﻢ ﴿َ ﴾٤٢وﻟ ََﻤ ْﻦ َ
[4244] Meâl-i Şerîfi
Başınıza ne musibet geldi ise kendi ellerinizin kazancı iledir, hâlbuki
birçoğundan affediyor (30). Hem siz Arz’da âciz bırakacak değilsiniz ve
size Allah’tan başka kurtaracak ne bir hâmî ne de bir yardımcı yoktur
(31). Yine O’nun âyetlerindendir denizde o dağlar gibi akanlar (32),
B: “kadîr”.
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dilerse o rüzgârı durduruverir de sırtı üzerinde1 durakalırlar, şüphesiz
ki bunda nice âyetler var, çok sabırlı çok şükredici her kimse için (33).
Yahut da onları içindekilerin kazançlarıyla helâke sürükler, birçoğundan
[4245] da af buyurur (34). Hem bilsinler diye o âyetlerimizde mücadele
edenler ki kendileri için kaçacak yer yoktur (35). Hâsılı size verilmiş
bulunan şeyler hep dünyâ hayâtın geçici metâʿıdır, Allah yanındaki ise
daha hayırlı ve daha bekālıdır fakat o kimseler için ki iman etmişlerdir
ve Rablerine itimad ederler2 (36). Ve onlar ki günahın büyüklerine
ve açık çirkinliklere uzak bulunurlar ve her gazablandıkları vakit de
onlar kusur örterler (37). Ve onlar ki Rableri için davete icâbet etmekte
ve namazı kılmaktadırlar, buyurukları da aralarında şûrâ (danışıklı)
dır.3 Kendilerine kısmet ettiğimiz rızıklardan onlar masraf da4 verirler
(38). Ve onlar ki kendilerine bağy (haklarına tecavüz) vâkiʿ olduğu
vakit yardımlaşır onlar öcünü alırlar5 (39). Kötülüğün cezâsı da misli
kötülüktür, fakat her kim affedip ıslah ederse onun da ecri Allah’adır,
her hâlde O zâlimleri sevmez (40). Ve elbette her kim zulmolunduktan
sonra öcünü alırsa artık onlar üzerine (cezâ için) yol yoktur (41).
Yol ancak haksızlıkla yeryüzünde bağyederek nâsa zulmeyleyenler
üzerinedir, işte onlara elîm bir azab vardır (42). Her kim de sabreder
suç örterse işte o azmolunacak umûrdandır (43).
ِ
{ﺖ اَ ْﻳ ۪ﺪﻳﻜُ ْﻢ
ْ َﺻﺎﺑَﻜُ ْﻢ ﻣ ْﻦ ُﻣ ۪ﺼﻴﺒَﺔٍ ﻓَ ِﺒ َﻤﺎ ﻛَ َﺴﺒ
َ Başınıza ne musibet geldiyse
َ َ}و َﻣٓﺎ ا
6
kendi ellerinizin kesbiyledir . A Bu hitap mücrimlere mahsustur. Zira
sabır ile ecre veya terfî‘-i dereceye mazhar edilmek gibi diğer birtakım
sebeplerle mücrim olmayanlara isabet eden musibetler de yok değildir.
ِ
اﻟﺼﺎﺑ ِ ۪ﺮ َﻦ
ْ اﻻ َْﻣ َﻮﺍ ِل َو
ْ َوﻟ َﻨَ ْﺒﻠُ َﻮﻧَّﻜُ ْﻢ ِ َ ْﻲ ٍء ِﻣ َﻦ ا ْﻟ َﺨ ْﻮ ِف َوﺍ ْﻟ ُﺠﻮ ِع َوﻧ َ ْﻘ ٍﺺ ِﻣ َﻦ
ۜ ﺍﻻ َْﻧ ُﻔ ِﺲ َوﺍﻟﺜ َّ َﻤ َﺮ
َّ ِﺍت َو َ ِّ ﺮ
1
2
3
4
5
6

H: “üzre”.
H ve F: “Demek ki size verilmiş bulunan şeyler hep dünyâ hayâtın geçici metâ ı, Allah yanındaki ise
iman edip Rablerine itimad besleyenler için daha hayırlı ve daha bekālıdır”.
M ve B: “şurâdır (danışıklıdır)”;
H ve F +“Hem de”.
H ve F -“da”.
H ve F: “onlar yardımlaşır öcünü alırlar”.
B: “kesbleridir”.
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[el-Bakara 2/155] {ٍ }و َ ْﻌ ُﻔﻮﺍ َﻋ ْﻦ ﻛَ ۪ﺜ
َ Hâlbuki birçoğundan af buyuruyor A
yani kesbettiğiniz günahlarınızın birçoğundan af buyuruyor da dünyada
ِ ََوﻟ َﻮ ﻳﺆ
muâhaze etmiyor, zira ٍﺎس ﺑ ِ َﻤﺎ ﻛَ َﺴ ُﺒﻮﺍ َﻣﺎ ﺗ َ َﺮ َك َﻋ ٰ ﻇ َْﻬﺮِ َﻫﺎ ِﻣ ْﻦ د َ ٓاﺑَّﺔ
ّٰ اﺧ ُﺬ
ُ ْ
َ َّ اﻪﻠﻟُ اﻟﻨ
ِ اﻻ َْر
ِ
ِ
[Fâtır 35/45] {ض
ﺰ
ﺠ
ﻌ
ﻤ
ﺑ
ﻢ
ﺘ
ﻧ
ا
ﺎ
ﻣ
}و
Ve
siz
Arz’da
âciz
[4246]
bırakacak
ْ ِ ۪ﻳﻦ
َ
ْ ُ ْ ُ ْ َ َٓ َ
değilsiniz. A Yani siz ne olsanız bu Arz’dasınız ve her ne yaparsanız, ne
kuvvetler iktisab etseniz başınıza gelmesi mukadder olan musibetlerden
yakanızı kurtaramazsınız {ٍ اﻪﻠﻟِ ِﻣ ْﻦ َو ِ ٍ َو َﻻ ﻧ َ ۪ﺼ
ّٰ }و َﻣﺎ ﻟَﻜُ ْﻢ ِﻣ ْﻦ دُو ِن
َ ve sizin için
ّ
Allah’tan başka ne re’sen kurtaracak bir velî, bir hâmi vardır, ne de yardım
edip def‘ edecek bir nasîr. A Onun için Allah’a sığınıp O’nun emirlerine,
kanunlarına göre vazife îfâ etmekten başka suretle korunmanın çaresi
yoktur. {ِ}و ِﻣ ْﻦ ٰاﻳَﺎﺗِﻪ
ْ َ }ا ْﻟ َﺠ َﻮﺍرِ ِ ا ْﻟﺒَ ْﺤﺮِ ﻛdenizde
َ Ve O’nun âyetlerindendir {ِﺎﻻ َْﻋ َﻼم
akan dağlar gibi gemiler A sizin de Arz’da hâliniz o gemidekilerin hâli
gibidir. Allah {اﻟﺮ َﺢ
۪  }اِ ْن َ َ ْﺄ ُ ْ ِﻜ ِﻦdilerse o rüzgârı, yani o gemileri hareket
ّ
ettiren kuvve-i muharrikeyi durduruverir { }ﻓَﻴَ ْﻈﻠ َ ْﻠ َﻦ َر َوﺍﻛِ َﺪ َﻋ ٰ ﻇ َْﻬﺮِ ۪هo vakit
o gemiler denizin sırtı üzerinde durakalırlar. {ﻚ
َ ِ  }اِ َّن ۪ ٰذﻟŞüphe yok ki
ٍ َ }ﻻٰﻳ
َ
bunda, gemilerin denizin sırtı üzerinde durakalmasında ٍﺻﺒَّﺎر
ُ ِ ﺎت ﻟ
َ ﻜ ّ ِﻞ
{ٍ َﺷﻜُﻮرçok sabırlı, çok şükreden her kimse için birçok1 âyetler vardır A ki

insanların aczini ve hakikatte Allah’tan başka ne bir velî ne de bir nasîr
olmadığını isbat eder. Lâkin sabrı olmayanlar bu gemilere binip de bu
vukū‘âtı müşahede ve tefekküre himmet edemezler, şükrü olmayanlar
da bu nazar ve tefekkür nimetinin kadrini bilip de netâicini istihrac
edemezler; onun için demişlerdir ki imanın nısfı sabır, nısfı şükürdür.

{ }اَ ْو ﻳُﻮﺑ ِ ْﻘ ُﻬ َّﻦ ﺑ ِ َﻤﺎ ﻛَ َﺴ ُﺒﻮﺍYahut da içindekilerin kesbleriyle, yani
kazandıkları cürümleri sebebiyle veya mallarıyla birlikte o gemileri
telef eder, rüzgârı durdurmaz, lâkin şiddetli fırtına vererek batırır,
parçalar {ٍﻒ َﻋ ْﻦ ﻛَ ۪ﺜﻴﺮ
ُ }و َ ْﻌ
َ bununla beraber birçoğundan da affeder. A
ِ ﻳﻦ ﻳ َﺠ
Batırmadan [4247] kurtarır. {ﻮن ۪ﻓ ٓﻲ ٰاﻳَﺎﺗِﻨَﺎ
َ ُﺎدﻟ
َ Hem bunları bir
ُ َ }و َ ْﻌﻠ َ َﻢ اﻟ َّ ۪ﺬ
2
de şunun için yapar ki âyetlerimizde mücadele edenler bilsin anlasınlar
1
2

H ve F: “çok”.
H ve F: “âyetlerimizden”.
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ٍ }ﻣﺎ ﻟ َُﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َﻣ ۪ﺤ
{ﻴﺺ
َ kendilerine kaçamak, kurtuluş yoktur A halâs, kurtuluş,
ancak Allah’ın âyetlerini teslim ederek onların delâletleri dairesinde
çalışmakladır ey Allah’ın âyâtında mücadele eden kâfirler! }ﻓَ َﻤٓﺎ ُاو۫ﺗ۪ﻴ ُﺘ ْﻢ ِﻣ ْﻦ
{ َﺷ ْﻲ ٍءBütün bunlardan anlaşılır ki şimdi size verilmiş bulunan şeyler her
ne olursa olsun {ﺎع ا ْﻟ َﺤ ٰﻴﻮ ِ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ
ُ َ }ﻓَ َﻤﺘhep dünyâ hayâtın geçici metâ ıdır
ِ
ِ
{اﻪﻠﻟ َﺧ ْﻴ ٌﺮ َوﺍ َ ْﺑ ٰﻘﻰ
ّٰ }و َﻣﺎ ﻋ ْﻨ َﺪ
َ Allah yanındaki ise hem daha hayırlı hem daha
bekālıdır A hem şer karışığı olmaksızın hâlis hayr u menfaattir, hem
1
ِ
de devamlı ebedîdir. {ﻮن
َ ُﻳﻦ ٰا َﻣﻨُﻮﺍ َو َﻋﻠٰﻰ رَﺑِّﻬِ ْﻢ ﻳَﺘَﻮَﻛَّﻠ
َ  }ﻟﻠ َّ ۪ﺬFakat o kimseler için
ki iman etmişlerdir ve yalnız Rablerine tevekkül kılarlar A ancak O’na
tefvîz-i umûr ederler ve O’nun kudretine, vaadlerine, va‘îdlerine2 itimad
ederek emri dairesinde vazifelerini yaparlar ve her vesile ile rızâsını
ararlar. Hazret-i Ali’den rivayet olunur ki Hazret-i Ebû Bekir malının
hepsini tasadduk etmiş, birtakım kimseler onu levm eylemişlerdi. Bu
âyet o sebeple nâzil oldu.3 İman ve itimad4 gerek bir ferdin ve gerek bir
cemaatin rûhunda dinin, muvaffakiyetin rüknü olan iki esas haslettir.
Bu iki seciyenin bazı tezâhürâtını îzah eden âtîdeki evsâf5 da bir millet
ِ اﻻِ ْﺛ ِﻢ َوﺍ ْﻟﻔَ َﻮ
için ne güzel düsturlardır. {ﺍﺣ َﺶ
ْ ﻮن ﻛَـﺒَٓﺎﺋ ِ َﺮ
َ ﻳﻦ ﻳ َ ْﺠﺘَ ِﻨ ُﺒ
َ }وﺍﻟ َّ ۪ﺬ
َ Ve onlar ki
günahın kebâirine ve fevâhişe uzak dururlar.
“Kebâir” üzerine va‘îd terettüb eden veya haddi îcab eyleyen6,
yahut sarâhaten nehiy olunmuş7 olan günahlar; [4248] “fevâhiş” de
onların içinde bilhassa çirkinliği açık ve aşırı olan günahlar, fuhşiyyât.
ِ Ne zaman da gazablanırlarsa onlar mağfiret
{ون
َ }وﺍذَا َﻣﺎ ﻏَ ِﻀﺒُﻮﺍ ُﻫ ْﻢ ﻳ َ ْﻐ ِﻔ ُﺮ
َ
ederler. A Suçu onlar örterler, kusur affederler. Burada  ُﻫ ْﻢzamiri kasr
ifade eder. Bu kasrın da vechi şudur: Gazab hâlinde kusur ve günah
1
2
3

4
5
6
7

H ve F -“Fakat”.
H -“va îdlerine”.
Sa lebî, el-Keşf ve’l-beyân, XXIII, 387:
ٍ
ِ ِ
ُ »ﻓَ َﻤﺎ أُوﺗﻴﺘُ ْﻢ ﻣ ْﻦ َﺷ ْﻲء ﻓَ َﻤﺘَﺎع: ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﻓﻼﻣﻪ اﳌﺴﻠﻤﻮن وﺧﻄّﺄﻩ اﻟﻜﺎﻓﺮون، اﺟﺘﻤﻊ ﻷﰊ ﺑﻜﺮ ﻣﺎل ﻣﺮة ﻓﺘﺼﺪق ﺑﻪ ﻛﻠّﻪ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﳋﲑ:ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﻗﺎل
ِ :اﳊﻴ ِﺎة اﻟ ﱡﺪﻧـﻴﺎ« إﱃ ﻗﻮﻟﻪ
.  وﻋﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺗﺒﻌﻪ،ﺎﻫ ْﻢ ﻳـُْﻨ ِﻔ ُﻘﻮ َن« ﺧﺺ ﺑﻪ أﺑﺎ ﺑﻜﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ
ُ َ»وﳑﱠﺎ َرَزﻗـْﻨ
َْ
ََْ
َ
B: “itaat”.
H ve F: “evsâfta”.
F, M ve B: “eden”.
F ve M: “bulunmuş”.
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affedebilmek gayet nadir vâki‘ olan yüksek bir ahlâktır. Bu sebeple şöyle
denilmiş oluyor ki, işte gazab hâlinde kusur örtmek, gayzı yutmak gibi
büyük haslet ancak onlara yakışır, ve onlar ona lâyıktırlar, ﻆ
َ َوﺍ ْﻟﻜَﺎﻇِ ۪ﻤ َ ا ْﻟﻐَ ْﻴ
ِ َّ [ َوﺍ ْﻟﻌَﺎ ۪ﻓ َ َﻋ ِﻦ اﻟﻨÂl-i İmrân 3/134] medîhasına müstahiktirler. ﻳﻦ
ﺎس
َ }وﺍﻟ َّ۪ﺬ
َ
ِ
{اﺳﺘَ َﺠﺎﺑُﻮﺍ ﻟ َﺮ ّ ِ ِ ْﻢ
َ
ُ َ}وﺍَﻗ
َّ ﺎﻣﻮﺍ
ْ Ve onlar ki Rableri için davete icâbet etmekte {َ اﻟﺼﻠٰﻮ
ve namazı dürüst kılmaktadırlar. A Allah’a iman ve itaat için Peygamber
tarafından yapılan davete ashâb-ı kirâmın bey‘at ve icâbetleri gibi bey‘at
ve dinin direği olan namazı ikāme ile cemaat ve cem‘iyyeti sağlam
tutanlar {ﻮرى ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ ْﻢ
ٰ }وﺍ َ ْﻣ ُﺮ ُﻫ ْﻢ ُﺷ
َ emirleri de beynlerinde şûrâdır. A İşleri:

buyurukları istibdad ile değil, aralarında danışıkla, re’ylerine müracaat
iledir. Kendi işlerine kendileri sâhiptir, başkalarının elinde esir değil
aralarında tesânüdsüz, cem‘iyyetsiz, müteferrik de değil, toplanıp sözü
bir etmesini bilirler. Müracaatın sureti de re’y kābiliyeti olan âmmenin
re’ylerini temsil edebilecek ictihad sâhibi hall ü akd erbâbının toplanıp
müzakere etmesiyledir. Resûl-i Ekrem sallallâhu aleyhi ve sellem َو َﺷﺎوِ ْر ُﻫ ْﻢ
ِاﻻ َْﻣﺮ
ْ ِ [Âl-i İmrân 3/159] müeddâsınca harp maslahatlarına ta‘alluk
eden işlerde müşavere ederdi. Ondan sonra da ashâb gerek onda ve gerek
ahkâmda müşavere ettiler, Peygamber’in vefâtı üzerine halife intihâbı
ve ehl-i riddete kıtal, ceddin mîrâsı, şarap içenlerin haddinin adedi ve
Irak’ta fetholunan arazinin ahkâmı vesâire gibi mesâil hep bu kabîldendir.
Şüphe yok ki ahkâma müte‘allik müşavere, hakkında nass-ı kat‘î mâlum
[4249] olmayıp az çok mevrid-i ictihad olan veya tatbîkātı mücahedeye
mütevakkıf bulunan husûsâttadır. Şûrâ müzakereleri icmâ î meselelerin
aslını teşkil eder. Târîh-i İslâm’da ve usûl-i fıkıhta ma‘a’t-teessüf bu şûrâ
düstûru devr-i sahâbeden sonra Kur’ân’ın verdiği bu ehemmiyet ile
mütenâsib bir surette inkişaf ettirilememiştir.1

1

ِ
H ve F +“Zamanımızdaki hükûmetler* bunu ُاﻪﻠﻟ
ّٰ ِاﻟﺪﻳ ِﻦ َﻣﺎ َ ْ ﻳ َ ْﺄذ َ ْن ﺑِﻪ
ّ ۪  َﺷﺮَ ُﻋﻮﺍ** ﻟ َُﻬ ْﻢ ﻣ َﻦkabîlinden tahakkümâne
vesile ittihaz etmektedirler”.
* H: “hükûmetlerin”.
** H: “”وﺷﺮع.
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“Şûrâ” esasen “fütyâ” gibi “büşrâ” vezninde masdar olup teşavür,
yani birbirinin re’yini almak demektir. Aslı arıdan bal almak mânasıyla
alâkadardır. Zû-şûrâ mânasına da gelir, nitekim bu mâna ile şûrâ heyetine de
ِ Ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan infak
ıtlak olunur. {ﻮن
َ ﺎﻫ ْﻢ ﻳُ ْﻨ ِﻔ ُﻘ
َ
ُ َ}وﻣﻤَّﺎ رَزَ ْﻗﻨ
da ederler. A Belli ki bu infak şûrâ ile verilen kararın icrâsı için lâzım gelen
masrafı1 temin mânasını anlatmaktadır. O münasebetle bu da iktizâsına
ِ }وﺍﻟ َّ ۪ﺬ
göre şûrâ ile halledilmek lâzım gelir. Şu da bunu iş‘âr eyler2: ﺻﺎﺑ َ ُﻬ ُﻢ
َ
َ
َ َﻳﻦ اذَٓا ا
{ ا ْﻟﺒَ ْﻐ ُﻲVe onlar ki kendilerine bağy isabet ettiği, yani haklarına tecavüz
vâki‘ olduğu vakit {ون
َ }ﻫ ْﻢ ﻳ َ ْﻨﺘَ ِﺼ ُﺮ
ُ yine kendileri yardımlaşır, öclerini alırlar. A
Haklarını müdafaa eder, haksızlığa boyun eğmez, zilleti hoşlanmaz, bağy
ü tecavüz edenin cezâsını verirler, aşırı gitmeyerek adaletle öclerini alırlar
ve bunun için başka bir milletin himâyesine sığınmazlar, kendi cemaat
ve milletlerinin istiklâli ve izzet ve nusreti birliğiyle zâlim ve bağīnin
hakkından gelirler. Görülüyor ki burada bağy  ُﻫ ْﻢzamiri ile cem‘a ta‘alluk
ettirilmiştir. Bu ise bağyin umûma ta‘allukunu ifade eder. Bundan dolayı
bazıları bunu yalnız hâriçten vâki‘ olan tecavüze mahsus zannetmişler de
müşrik müslime tecavüz ettiği takdirde intikamını alanın medhiyle tefsir
etmişlerdir. Lâkin gerek hakkullah ve gerek hakk-ı abd olsun mutlak
hakkın mahfûziyeti hakkullah, yani hukūk-ı âmme cümlesinden olduğu
ve binâen‘aleyh her ferd-i mü’minin hukūku cemaatin taahhüdü altında
bulunduğu cihetle ona [4250] karşı tecavüz hukūk-ı âmmeye tecavüzü
mutazammın olduğundan gerek hâriçten ve gerek dâhilden umûmî,
husûsî vâki‘ olan tecavüzün def‘i ve cezâsının verilmesi cemiyetin vazifesi,
yani lâekal farz-ı kifâyedir. Dâhilden olanda3 mahkemelerin adaletini
temin, hâriçten olanda4 da siyâsî tedbirlerle bu intisârın yapılması veya
yapılabilmesi bir milletin yüksekliğini ve hakk-ı hayâtını gösteren en âlî
faziletlerdendir5. Onun için diğer müfessirîn demişlerdir ki ُﻛ ﱡﻞ ﺑَ ٍﺎغ ﺑـَﻐَﻲ ﻓَ ُﺤ ِﻤ َﺪ
6 ِ ِ
ُ اﻟْ ُﻤْﻨﺘَﺼُﺮ ﻣْﻨﻪbağyeden her bâğīye karşı intisar medholunmuştur. İbn Cerîr
1
2
3
4
5
6

B: “mesârifi”.
B: “eder”.
F ve M: “olanlara”.
B: “olanlara”.
H: “faziletlerindendir”.
Taberî, Câmiu’l-beyân, XXI, 547.
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Taberî tefsirinde der ki: “Bu ikinci kavil savâba evlâdır. Zira Cenâb-ı Allah
bir mânayı tahsis buyurmamış, bağyedenden bihakkın öcünü alan her
muntasırı senâ etmiştir. Buna karşı bir diyen diyebilir: ‘İntikamda senâ
edecek ne var?’ Denilir ki zâlime müstahik olduğu cezâyı vermekte onu
hak yoluna doğrultmak, bunda ise en büyük medih vardır.”1 Hâsılı bu
ِ
sıfat yukarıda ت ِﻻ َْﻋ ِﺪ َل ﺑ َ ْﻴﻨَﻜُ ْﻢ
ُ  َوﺍُﻣ ْﺮdiye beyan buyurulan adalet emrinin
tatbîki nokta-i nazarından gayet mühim olan yüksek bir ahlâkın, kuvvetli
bir rûh-ı ictimâ‘înin tecelliyâtını ifade etmektedir ki bunu2 mukabili
ِ
olan ون
َ  َوﺍذَا َﻣﺎ ﻏَ ِﻀ ُﺒﻮﺍ ُﻫ ْﻢ ﻳ َ ْﻐ ِﻔ ُﺮvasfıyla beraber olarak mülâhaza etmek, gerek
kasırların mânasını mülâhaza ve gerek ehemmiyetini takdir eylemek için
daha fâideli olur. Yani af da ederler, intikam da alırlar, lâkin her ikisini de
kendi istiklâlleriyle yaparlar; ne aflarında ne de intikamlarında başka bir
millet ve cemaatin tesirine mahkum olmazlar. Böyle intisar ve intikāmın
niçin ve nasıl meşrû ve müstahsen olduğuna gelince: ٌ}و َﺟ ٰﺰ ٓ ُؤ۬ا َﺳ ّ ِﻴﺌَﺔٍ َﺳ ّ ِﻴﺌَﺔ
َ
{ ِﻣ ْﺜﻠُﻬَﺎKötülüğün cezâsı da misli kötülüktür. A Bu düstur Fıkıhta ukūbât
ahkâmına3 büyük bir esas olan ve ale’l-umûm cezâ kanunlarına esas ittihaz
edilmesi lâzım gelen bir kānûn-ı küllîdir. Yani bağy zulümdür, kötülüktür,
kötülüğe meydan vermeyip cezâ vermek de güzel bir iştir. Lâkin bunun
güzel olması iki şart ile meşruttur. Birincisi: Cürme4 [4251] cezâ olabilmek
için onun gibi bir seyyie, yani mücrimin hoşuna gitmez bir fiil olmalıdır.
Yoksa o bir cezâ değil cürm ve zulme teşvik olur, yerine düşmeyen güzellik
ise çirkin olur. İkincisi; cezâ cürmün misli ve müsâvîsi olmalıdır, yoksa
adalet olmaz. Bu mâna “adalet” kelimesinin mefhûmunda da dâhildir.
Onun için bağye karşı öc alınırken5 haddini aşıp da tecavüz etmemelidir.
{ َوﺍ َ ْﺻﻠ َ َﺢ6 }ﻓَ َﻤ ْﻦ َﻋ َﻔﺎHer kim de affedip ıslah eylerse A kendine kötülük eden
kimsenin suçunu affedip onunla arasındaki husûmet hâlini düzeltirse }ﻓَﺎ َْﺟ ُﺮ ُه
{ِاﻪﻠﻟ
ّٰ  َﻋﻠَﻰonun da ecri Allah’adır. A Allah’ın uhdesindedir. Yani Allah ona çok
1

2
3
4
5
6

Taberî, Câmiu’l-beyân, XXI, 547:
 وﻣﺎ ﰲ: ﻓﺈن ﻗﺎل ﻗﺎﺋﻞ.ﲝﻖ ﳑﻦ ﺑﻐﻰ ﻋﻠﻴﻪ
ّ ﻛﻞ ﻣﻨﺘﺼﺮ
ّ  ﺑﻞ ﲪﺪ، ﻷن اﷲ ﱂ ﳜﺼﺺ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻌﲎ دون ﻣﻌﲎ،وﻫﺬا اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﱐ أوﱃ ﰲ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺼﻮاب
. وﰲ ذﻟﻚ أﻋﻈﻢ اﳌﺪح،اﳊﻖ وﻋﻘﻮﺑﺘﻪ ﲟﺎ ﻫﻮ ﻟﻪ أﻫﻞ ﺗﻘﻮﳝﺎ ﻟﻪ
ّ  إن ﰲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻈﺎﱂ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ:اﻻﻧﺘﺼﺎر ﻣﻦ اﳌﺪح؟ ﻗﻴﻞ
B: “bunun”.
F ve M: “ahkāmına”.
F: “cürmü”.
B: “alırken”.
M ve B: “”ﻋﻔﻰ.
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büyük ecir ihsan eder. Burada 1 َﻣ ْﻦ َﻋﻔَﺎdiye “afv”ın müfred sîgasıyla îrâdı
bunun hukūk-ı umûmiyede2 değil, hukūk-ı şahsiyede cereyan edeceğine
ِ
ِ
ِ
bir tenbih gibidir. {ﻴﻦ
َ ﺐ اﻟﻈ َّﺎﻟ ۪ﻤ
ُّ  }اﻧ َّ ُﻪ َﻻ ﻳُﺤHer hâlde O, Allah zulmedenleri
sevmez A yani gerek ibtidâen bağy ü zulm edenleri, gerekse cezâda ileri
gitmek suretiyle zulmedenleri, hiçbirini sevmez. Cezâda mümâselet ve
müsâvâta riayet müşkil olan husûsâtta zulüm ihtimâli gālib olacağı için
tecziyeye kādir olduğu hâlde af ile ıslah yapan kimselere Allah büyük ecir
verir. {}وﻟ ََﻤ ِﻦ ْاﻧﺘَ َﺼ َﺮ ﺑ َ ْﻌ َﺪ ﻇ ُ ْﻠ ِﻤ ۪ﻪ
َ Zulmolunduktan sonra öcünü alan kimse elbette
{ ٍﻚ َﻣﺎ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َﺳﺒ۪ ﻴﻞ
َ  }ﻓَﺎُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌöyleler üzerine yol yoktur. A Af evlâ olmakla
beraber affetmeyip de mukābele bi’l-misl yapan ferdlere karşı cezâ için yol
ِ
yoktur. {ﺎس
ُ ۪اﻟﺴﺒ
َ ﻳﻦ ﻳ َ ْﻈﻠِ ُﻤ
َ ﻴﻞ َﻋﻠَﻰ اﻟ َّ۪ﺬ
َّ  }اﻧ َّ َﻤﺎO yol ancak nâsa zulmedenlere A
َ َّ ﻮن اﻟﻨ
ibtidâen zulmeyleyen veya mukabelede ileri giden, cezâda haddi aşanlara
3
ِ ﻮن ﻓِﻲ ْاﻻ َْر
{ض ﺑِﻐَ ْﻴﺮِ ا ْﻟ َﺤ ّﻖ
َ }و َ ْﺒ ُﻐ
َ ve yerde haksızlıkla bağy eyleyen [4252] A
tekebbür ve tecebbür yapanlaradır. {ﻚ
َ  }اُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌİşte onlar A öyle bi-gayri hak
zulm ü bağy ile mevsuf olanlar {ﻴﻢ
ٌ اب اَ ۪ﻟ
ٌ  }ﻟ َُﻬ ْﻢ َﻋ َﺬiçin elîm bir azab vardır.
{ﺻﺒَ َﺮ َوﻏَ َﻔ َﺮ
ْ ﻚ ﻟ َِﻤ ْﻦ َﻋ ْﺰ ِم
َ ِ }اِ َّن ٰذﻟ
َ Ve elbette sabredip setr eyleyen kimse {ِاﻻ ُ ُﻣﻮر
َ }وﻟ ََﻤ ْﻦ
şüphesiz ki o azmolunacak umûrdandır. A Buradaki “mağfiret”, yukarıda
zikrolunan “afv”, “sabır” da ıslahtır. Buna “sabır” tâbir olunması af ve
mağfiretin sabra mütevakkıf ve bunun ulü’l-azm olan büyük kimselerin
şânından bulunduğunu ve binâen‘aleyh afv ü setrin âcizlerden değil, gücü
yetenlerden sâdır olmak şartıyla medh ü sitâyişe şâyan olduğunu anlatır.

ِ
ِ ِ ِ
ﻮن َﻫ ْﻞ
ّٰ َو َﻣ ْﻦ ﻳُ ْﻀﻠِ ِﻞ
َ ُاب ﻳ َ ُﻘﻮﻟ
َ اﻪﻠﻟُ ﻓَ َﻤﺎ ﻟ َُﻪ ﻣ ْﻦ َوﻟ ّ ٍﻲ ﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ۪ه ۜ َوﺗ َ َﺮى اﻟﻈ َّﺎﻟ ۪ﻤ
َ ﻴﻦ ﻟ َﻤَّﺎ َرﺍ َ ُوﺍ ا ْﻟﻌَ َﺬ
ِ ﻮن َﻋﻠَﻴﻬَﺎ َﺧ
ون ِﻣ ْﻦ ﻃ َْﺮ ٍف
ۚ ٍ ۪اِﻟٰﻰ َﻣ َﺮ ٍّد ِﻣ ْﻦ َﺳﺒ
َ ﻴﻦ ِﻣ َﻦ اﻟﺬ ّ ُِّل ﻳ َ ْﻨﻈ ُ ُﺮ
ُ ﴾ َوﺗ َ ٰﺮ ُﻬ ْﻢ ﻳُ ْﻌ َﺮ٤٤﴿ ﻴﻞ
َ ﺎﺷ ۪ﻌ
ْ َ ﺿ

ِ ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨٓﻮﺍ اِ َّن ا ْﻟ َﺨ
ﻳﻦ َﺧ ِﺴ ُﺮ ٓوﺍ اَ ْﻧ ُﻔ َﺴ ُﻬ ْﻢ َوﺍ َ ْﻫ ۪ﻠﻴﻬِ ْﻢ ﻳ َ ْﻮمَ ا ْﻟ ِﻘ ٰﻴ َﻤﺔِ ۜ اَ َ ٓﻻ اِ َّن
َ ﺎﺳ ۪ﺮ َﻦ اﻟ َّ ۪ﺬ
َ َﺧ ِﻔ ّ ٍ ۜﻲ َوﻗَﺎ َل اﻟ َّ۪ﺬ

ِ
ٍ ﻴﻦ ۪ﻓﻲ َﻋ َﺬ
اﻪﻠﻟِ ۜ َو َﻣ ْﻦ
ّٰ ﺎن ﻟ َُﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ اَ ْوﻟِﻴَٓﺎءَ ﻳ َ ْﻨ ُﺼ ُﺮوﻧ َ ُﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ دُو ِن
َ َ﴾ َو َﻣﺎ ﻛ٤٥﴿ اب ُﻣ ۪ﻘﻴ ٍﻢ
َ اﻟﻈ َّﺎﻟ ۪ﻤ
ِ
ﻴﺒﻮﺍ ﻟ ِ َﺮﺑِّﻜُ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻞ اَ ْن ﻳ َ ْﺄﺗ ِ َﻲ ﻳ َ ْﻮ ٌم َﻻ َﻣ َﺮد َّ ﻟ َُﻪ ِﻣ َﻦ
ۜ ٍ ۪اﻪﻠﻟُ ﻓَ َﻤﺎ ﻟ َُﻪ ِﻣ ْﻦ َﺳﺒ
ّٰ ﻳُ ْﻀﻠِ ِﻞ
ُ ۪﴾ ا ْﺳﺘَﺠ٤٦﴿ ﻴﻞ

1
2
3

M ve B: “”ﻋﻔﻰ.
B: “umûmiye”.
H: “bir de”.
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ِ ُ َ ﻜﻢ ِﻣﻦ ﻣ ْﻠﺠﺎٍ ﻳﻮﻣ ِﺌ ٍﺬ وﻣﺎ ﻟ
ِ ّٰ
ﺿﻮﺍ ﻓَ َﻤٓﺎ اَ ْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ َك َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ
ُ ﴾ ﻓَﺎِ ْن اَ ْﻋ َﺮ٤٧﴿ ٍﻜ ْﻢ ﻣ ْﻦ ﻧ َ ۪ﻜﻴﺮ
َ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ ُ َ اﻪﻠﻟ ۜ َﻣﺎ ﻟ
ِ
ْ ﻚ اِ َّﻻ ا ْﻟﺒَ َﻼغُ ۜ َو ِﺍﻧَّٓﺎ اِذَٓا اَذ َ ْﻗﻨَﺎ
ٌﺎن ِﻣﻨَّﺎ َر ْﺣ َﻤﺔ ً ﻓَﺮِ َح ﺑِﻬَﺎ ۜ َوﺍ ْن ﺗُ ِﺼ ْﺒ ُﻬ ْﻢ َﺳ ّ ِﻴﺌَﺔ
َ ﻴﻈﺎۜ اِ ْن َﻋﻠ َ ْﻴ
َ اﻻِ ْﻧ َﺴ
ً َﺣ ۪ﻔ
ِ ِ
ِ ﻚ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
ْ ﺖ اَ ْﻳ ۪ﺪﻳﻬِ ْﻢ ﻓَﺎِ َّن
ْ ﺍت َو
ۜ ﺎء
َ اﻻِ ْﻧ َﺴ
ْ ﺑ ِ َﻤﺎ ﻗَﺪَّ َﻣ
ٌ ﺎن ﻛَ ُﻔ
َّ ُ ﴾ ّٰﻪﻠﻟ ُﻣ ْﻠ٤٨﴿ ﻮر
ۜ ِ ﺍﻻ َْر
ُ ٓض ﻳ َ ْﺨﻠُ ُﻖ َﻣﺎ ﻳ َ َﺸ
ِ
ِ ﻳﻬﺐ ﻟِﻤﻦ ﻳ َﺸٓﺎء اِﻧَﺎﺛﺎ و ﻬ
ۚﺎﺛﺎ
ً َ ﺍﻧﺎ َوﺍﻧ
ً ﴾ اَ ْو ﻳُ َﺰ ّوِ ُﺟ ُﻬ ْﻢ ذُכ َْﺮ٤٩﴿ ۙ ُﻮر
َ ﺎء اﻟ ُّﺬכ
ُ ٓﺐ ﻟ َﻤ ْﻦ ﻳ َ َﺸ
ُ َ ْ َ ُ ََ
ُ َََ ً
ِ ّٰ ﺎن ﻟِﺒ َﺸﺮٍ اَن ﻳﻜَﻠِّﻤﻪ
ِ
ﻴﺎ اَ ْو
ً اﻪﻠﻟُ ا َّﻻ َو ْﺣ
َُ ُ ْ
ٌ ﻴﻤﺎۜ اﻧ َّ ُﻪ َﻋ ۪ﻠ
ً ﺎء َﻋ ۪ﻘ
َ َ َ﴾ َو َﻣﺎ ﻛ٥٠﴿ ﻳﺮ
ٌ ﻴﻢ ﻗَ ۪ﺪ
ُ َٓو َ ْﺠﻌَ ُﻞ َﻣ ْﻦ ﻳ َ َﺸ
ِ ٓﻮﺣﻲ ﺑِـﺎِ ْذﻧ ِ ۪ﻪ ﻣﺎ ﻳ َﺸ
ِ
ٍ ئ ِﺣ َﺠ
ﻚ
ِ۬ ِﻣ ْﻦ َو َرٓﺍ
َ ِ ﴾ َوﻛَ ٰﺬﻟ٥١﴿ ﻴﻢ
ً ﺎب اَ ْو ﻳُ ْﺮ ِﺳ َﻞ َر ُﺳ
ٌ ﺎء ۜ اﻧ َّ ُﻪ َﻋﻠِ ٌّﻲ َﺣ ۪ﻜ
َ ﻮﻻ ﻓَ ُﻴ
ُ َ َ
ِ ُ ﻳﻤ
۪ ْ ﺖ ﺗ َ ْﺪر۪ي َﻣﺎ ا ْﻟ ِﻜﺘَﺎب َو َﻻ
ﺎه
َ اَ ْو َﺣ ْﻴﻨَ ٓﺎ اِﻟ َْﻴ
َ وﺣﺎ ِﻣ ْﻦ اَ ْﻣﺮِﻧَﺎ ۜ َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ
ً ﻚ ُر
َ اﻻ
ُ َﺎن َو ٰﻟﻜ ْﻦ َﺟﻌَ ْﻠﻨ
ُ
ِ ِ ﻧﻮرﺍ ﻧﻬ ۪ﺪي ﺑ ِ ۪ﻪ ﻣﻦ ﻧﺸٓﺎء ِﻣﻦ ِﻋﺒ
ِاﻪﻠﻟ
ِ ﴾ ِﺻ َﺮ٥٢﴿ ﺍط ﻣﺴﺘَ ۪ﻘﻴ ٍﻢ
ٍ ﻚ ﻟَﺘَ ْﻬ ۪ﺪ ٓي اِﻟٰﻰ ِﺻ َﺮ
َ َّ ﺎدﻧَﺎ ۜ َوﺍﻧ
ّٰ ﺍط
َ ْ ُ َ َ ْ َ
ۙ
َْ ً ُ
ْ ُ
ِ ّٰ ض اَ َ ٓﻻ اِﻟ َﻰ
ِ اﻟ َّ۪ﺬي ﻟ َُﻪ َﻣﺎ ﻓِﻲ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
﴾٥٣﴿ ﻮر
ْ ﻴﺮ
ْ ﺍت َو َﻣﺎ ﻓِﻲ
ُ اﻻ ُ ُﻣ
ُ اﻪﻠﻟ ﺗ َ ۪ﺼ
َّ
ۜ ِ اﻻ َْر
[4254] Meâl-i Şerîfi
Her kimi de Allah şaşırtırsa artık ondan sonra ona hiçbir velî yoktur ve
göreceksin o zâlimleri, azâbı gördükleri vakit diyecekler: “Var mı geri
dönmeye bir yol?” (44). Ve göreceksin onları o ateşe arz olunurlarken,
zilletten boyunlarını bükerek göz altından bakarlarken1; iman etmiş
olanlar da şöyle demekte2: “Gerçek hüsrâna düşenler kıyamet günü
kendilerine ve ailelerine hasar eden kimselermiş!” 3 Bakın zâlimler
hakikaten mukīm bir azab içindedirler (45). Ve onlara Allah’ın
önünden kendilerini kurtaracak velîler de yoktur,4 her kimi de Allah
saptırırsa artık onun için yol yoktur (46). Allah’tan reddine çare
olmayan bir gün gelmezden evvel Rabbinizin davetine icâbet ediniz,
o gün sizin için ne sığınacak bir5 yer vardır ne de inkâra çare (47).
Yine aldırmıyorlarsa6 Biz de seni üzerlerine murâkıb göndermedik a,
1
2
3
4
5
6

H ve F +“ki”.
H ve F: “iman etmiş olanlar da demektedirler”.
H ve F: “Gerçek hüsrâna düşenler kendilerine ve ailelerine kıyamet günü hasar eden kimseler”.
H ve F: “Ve onlara Allah’ın berisinden kendilerine yardım edecek birtakım evliyâ da yoktur”.
F, M ve B -“bir”.
H ve F: “aldırmazlarsa”.
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sana düşen ancak tebliğdir. Fakat Biz insana tarafımızdan bir rahmet
tattırdığımız vakit onunla ferahlanır ise de kendi ellerinin takdim ettiği
sebeplerle başlarına bir fenalık gelirse o vakit insan hepsini unutan bir
nankördür (48). Allah’ındır bütün göklerin ve yerin mülkü, dilediğini
yaratır, dilediği kimseye dişiler bahşeder, dilediği kimseye de erkekler
bahşeder (49). Yahut da onları erkekli dişili ikizler, dilediğini de akīm
kılar. Her hâlde O’nun ilmi çok, kudretine nihâyet yoktur (50). Bununla
beraber hiçbir beşer için kābil değildir ki Allah ona başka suretle kelâm
söylesin, ancak vahyile veya bir hicab arkasından veyahut bir resul
gönderip de izniyle ona dilediğini vahyettirmesi müstesnâ. Çünkü O
çok yüksek, çok hakîmdir (51). Ve işte sana böyle emrimizden bir rûh
vahyettirdik, sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun; velâkin Biz onu
bir nûr kıldık. Onunla kullarımızdan dilediğimize hidâyet vereceğiz ve
emin ol1 sen her hâlde doğru bir yola çağırıyorsun2 (52). O Allah’ın
yoluna ki göklerde ne var, yerde ne varsa hep O’nundur3, uyan! Bütün
işler döner dolaşır Allah’a varır (53).
ِ
{ﻳﺮ
ٌ  }اﻧ َّ ُﻪ َﻋ ۪ﻠÇünkü O Alîm’dir, Kadîr’dir A onun için her [4255] ne
ٌ ﻴﻢ ﻗَ ۪ﺪ
yaparsa hikmet ile, ihtiyar ile bile bile yapar ve her ne isterse yapar. {}و
َ
4
ِ
ِ
Bununla beraber {ٍﺎن ﻟﺒَ َﺸﺮ
َ َ}ﻣﺎ ﻛ
َ hiçbir beşer için kābil değildir ki }اَ ْن ﻳُﻜَﻠّ َﻤ ُﻪ
ِ
{ُاﻪﻠﻟ
ّٰ Allah ona -şu üç suretten- başka türlü kelâm söylesin {ﻴﺎ
ً  }ا َّﻻ َو ْﺣancak
vahiy hâlinde A doğrudan doğru vahyederek, gayet serî‘ ve hafî bir işaret
hâlinde tefhim ve birdenbire kalbe bırakıp ilham eylemek5 suretiyle6 ki
kelâmın sırf rûhânî olarak bilâ vâsıta sünuh ve telakkīsidir.7 Şiddet ve
za‘f ile müte‘addid merâtibe mütehammil olabilir. Hem enbiyâya hem
de Hazret-i Mûsâ’nın vâlidesine olduğu gibi sâir insanlara dahi gerek
yakazada ve gerek menâmda olur. Gıyâbdan da olur, rü’yet hâlinde de;
1
2
3
4
5
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7

H ve F +“ki”.
B: “çevriliyorsun”.
H ve F: “O’nun”.
B -“Bununla beraber”.
F, M ve B -“eylemek”.
H ve F: “suretiyledir”.
F, M ve B +“ve”.
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nitekim İsrâ gecesi Resûlullah’a öyle olmuş idi, onun için mukabilinde
ٍ ئ ِﺣ َﺠ
buyuruluyor ki: {ﺎب
ِ۬  }اَ ْو ِﻣ ْﻦ َو َرٓﺍVeya hicâb arkasından A söylemekle
ki bazı ecsâmda ve sâmi ada kelâm halk edip işittirir de, işiten kimin
söylediğini görmez. Nitekim Hazret-i Mûsâ’ya böyle olmuştu. Bu
doğrudan doğru kalbe değil, sâmi aya ilkā edilmiş olduğundan perde
ِ ِِ
arkasından olmuş oluyor. Resûlullah’ın 1ﺼﻠَ ِﺔ اﻟْ َﺠَﺮ ِس
ْ “ أbazen
َ ﺻ ْﻠ
َ َﺣﻴَﺎﻧًﺎ ﻳَﺄْﺗﻴﻨﻲ ﻣﺜْ َﻞ
bana çan sesi gibi gelir” dediği kısım da bu kabîlden sayılmak lâzım gelir.
{ﻮﻻ
ً  }اَ ْو ﻳُ ْﺮ ِﺳ َﻞ َر ُﺳYahut da bir resul, yani tebliğ vâsıtası bir melek gönderip
ِ
ِ۪ ِ
-ve2 mübelliğ olduğunu tanıttırıp- da {ﺎء
ُ ٓ }ﻓَ ُﻴﻮﺣ َﻲ ﺑِـﺎ ْذﻧﻪ َﻣﺎ ﻳ َ َﺸizniyle, tevfik
ve teysîriyle dilediğini vahyettirmek suretiyle A ki peygamberlere ekser
vakitlerde vâki‘ olan böyle îhâdır. ﺎء
ُ ٓ َﻣﺎ ﻳ َ َﺸbuyurulmasından da anlaşılacağı
üzere bu îhâ ile meleğin vahyi gerek kalbe ilkā ve gerek sesle veyahut
sessiz kelam ile olabileceği gibi, meleğin gelişi dahi cismânî bir surette
temessül edip etmemekten e‘amdır. Meleğin [4256] kuvvet ve
mertebesinin de ayrıca bir ehemmiyet-i mahsûsası vardır. Meselâ Cibrîl
ile olan vahyin ifade ettiği ilm-i zarûrî hepsinden yüksek olur. Sonra
peygamberler vâsıtasıyla sâir insanlara olan teblîğāt ve telkīnât da bu
kısma dâhildir, resul göndermektir. Bu kısımda resul tebliğe vâsıta
olurken aynı zamanda mürsil ile mürselün ileyh arasında bir şâhid demek
olduğu cihetle bu nevi vahyin ilmiyetinde öbürlerinden fazla bir müeyyid
var demektir. Enbiyâya ekseriya bu suretle vahiy vârid olması da bundan
olsa gerektir. Vahiy hakkında yukarılarda bazı sözler geçmişti. Bu âyet,
vahyin bütün aksâm-ı mümkinesini hulâsa ettiği cihetle kelimenin
lügattaki mânasına bir daha atf-ı nazar edelim. Âlûsî’nin kaydettiği
vechile İmam Ebû Abdullah Teymî İsfahânî3 demiştir ki: “‘Vahy’,4 aslı
tefhimdir. Kendisiyle bir şey tefhim olunabilenin hepsi5 meselâ ilham,
işaret, yazı hep birer vahiydir.”6 Râgıb da Müfredât’ında der ki: “Vahyin
1
2
3
4
5
6

Buhârî, Bed’ü’l-Vahy, 2, Bed’ü’l-Halk, 6.
F, M ve B -“ve”.
H, F, M ve B: “isbehânî”.
M ve B: “Vahyin”.
F, M ve B: “tefhim olunabilen”.
Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XIII, 56:
. اﻟﻮﺣﻲ أﺻﻠﻪ اﻟﺘﻔﻬﻴﻢ وﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻬﻢ ﺑﻪ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻹﳍﺎم واﻹﺷﺎرة واﻟﻜﺘﺐ ﻓﻬﻮ وﺣﻲ:ﻓﻘﺪ ﻗﺎل اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺘﻴﻤﻲ اﻷﺻﺒﻬﺎﱐ
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aslı serî‘ işarettir. Sür ati tazammun ettiği içindir ki  أﻣﺮ وﺣﻲdenilir, çok
çabuk emir demektir. Bu, kâh remiz ve târiz yollu kelâm ile olur ve kâh
terkibden mücerred ses ile olur ve bazı cevârihin işaretiyle ve kitâbet ile
de olur. Nitekim [ ﻓَﺎ َْو ٰﺣٓﻰ اِﻟ َْﻴﻬِ ْﻢ اَ ْن َﺳ ّ ِﺒ ُﺤﻮﺍMeryem 19/11] kavl-i kerîmi ona
hamledilmiştir: Remiz denilmiş, itibar denilmiş, yazı denilmiştir.
ِ
1 ِ
۪ ُﻳ
ﻮن اِﻟٰٓﻰ اَ ْوﻟِﻴَٓﺎﺋِﻬِ ْﻢ
َ ﻮﺣ
ُ ﻮﺣﻲ ﺑ َ ْﻌ
َ [ َوﺍ َّن اﻟ َّﺸﻴَﺎ ۪ﻃel-En âm 6/112] ﻀ ُﻬ ْﻢ اﻟٰﻰ ﺑ َ ْﻌ ٍﺾ
ُ ﻴﻦ ﻟ َُﻴ
ِ َّ ﺍس ا ْﻟ َﺨﻨ
ِ ِﻣ ْﻦ َﺷﺮِ ا ْﻟ َﻮﺳ َﻮ
[el-En âm 6/121] kavlinde de bu vücûh üzere ﺎس
ْ
ّ
kavliyle işaret olunan vesvese tarzındadır. Bir de bilhassa Allah teâlâ’nın
enbiyâ ve evliyâsına ilkā olunan kelime-i ilâhiyeye “vahy” denilir, bu da
işbu ٍﺎن ﻟِﺒَ َﺸﺮ
َ َ َو َﻣﺎ ﻛâyetiyle beyan buyurulduğu üzere birkaç türlüdür: Ya
müşahede olunan bir resul ile olur ki zâtı görülür kelâmı işitilir, Cibrîl
aleyhisselâm’ın muayyen bir surette Peygamber’e tebliği gibi. Yahut
muâyene2 olmaksızın kelâmı işitmekle olur. Mûsâ aleyhisselâm’ın
kelâmullâhı işitmesi gibi. Yahut kalbe ilkā ile olur. Aleyhissalâtü
vesselâm’ın ‘ إن روح اﻟﻘﺪس ﻧﻔﺚ ﻓﻲ روﻋﻲRûhu’l-kudüs rû‘uma, yani kalbime
ِٓ
üfledi’3 buyurduğu gibi, yahut ilham ile olur: ﻮﺳﻰ
ٰ [ َوﺍ َ ْو َﺣ ْﻴﻨَ ٓﺎ اﻟٰﻰ اُ ِّم ُﻣel-Kasas
28/7] gibi veyahut teshir [4257] ile olur, ﻚ اِﻟ َﻰ اﻟﻨ َّ ْﺤ ِﻞ
َ ُّ[ َوﺍ َ ْو ٰﺣﻰ َرﺑen-Nahl
4
16/68] gibi. Yahut menâmda olur. Nitekim Aleyhissalâtü vesselâm
buyurmuştur ki  رؤﻳﺎ اﻟﻤﺆﻣﻦ5‘ إﻧﻘﻄﻊ اﻟﻮﺣﻲ وﺑﻘﻴﺖ اﻟﻤﺒﺸﺮاتvahiy kesildi mübeşşirât
ِ
kaldı; mü’minin rüyası’.6 İlham, teshir, menâm bu üçüne ﻴﺎ
ً  ا َّﻻ َو ْﺣkavli
ٍ ئ ِﺣ َﺠ
delâlet ediyor, kelâmı işitmeye ﺎب
ِ۬  اَ ْو ِﻣ ْﻦ َو َرٓﺍkavli delâlet ediyor.
7
Cibrîl’in tebliğine de ﻮﻻ
ً  اَ ْو ﻳُ ْﺮ ِﺳ َﻞ َر ُﺳkavli delâlet ediyor.” Lügaten vahyin
1
2
3
4
5
6
7

M: “”اﻻ.
B: “muayyen”.
Ma mer b. Râşid, el-Câmi, XI, 125.
H -“veyahut teshir ile olur, ﻚ اِ َ اﻟﻨ َّ ْﺤ ِﻞ
َ ُّ[ َوﺍ َ ْو ٰ َرﺑen-Nahl 16/68] gibi”.
M: “”اﳌﱪات.
Bk. Dârimî, Rüyâ, 3; Tirmizî, Rüyâ, 2/2272; İbn Mâce Rüyâ, 1.
Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, s. 858-859:
،اﻟﱰﻛﻴﺐ
ّ ﳎﺮد ﻋﻦ
ّ  و،اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ
ّ  وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺑﺼﻮت،اﻟﺮﻣﺰ واﻟﺘّﻌﺮﻳﺾ
ّ  وذﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ، أﻣﺮ َو ْﺣ ٌﻲ:اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻗﻴﻞ
ّ ﻟﺘﻀﻤﻦ
ّ  اﻹﺷﺎرة:أﺻﻞ اﻟﻮﺣﻲ
ِ  »ﻓَ َﺨﺮج َﻋﻠﻰ ﻗـﻮِﻣ ِﻪ ِﻣﻦ اﻟ ِْﻤ ْﺤﺮ: وﻗﺪ ﲪﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ زﻛﺮﻳﺎ، وﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ،وﺑﺈﺷﺎرة ﺑﺒﻌﺾ اﳉﻮارح
اب ﻓَﺄ َْوﺣﻰ إِﻟَْﻴ ِﻬ ْﻢ أَ ْن َﺳﺒﱢ ُﺤﻮا ﺑُﻜَْﺮًة َو َﻋ ِﺸﻴﺎ« )ﻣﺮﱘ
ّ
ََ
َ َْ
ِ
ِ
ِ ِْ ﺲ و
ِ
ِْ ﲔ
ٍ ﻀ ُﻬ ْﻢ إِﱃ ﺑـَْﻌ
ﺾ
َ »وَﻛﺬﻟ
ُ اﳉ ﱢﻦ ﻳُﻮﺣﻲ ﺑـَْﻌ
َ ﱯ َﻋ ُﺪوا َﺷﻴﺎﻃ
ﻚ َﺟ َﻌ ْﻠﻨﺎ ﻟ ُﻜ ﱢﻞ ﻧَِ ﱟ
َ ِ ْاﻹﻧ
َ : وﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺟﻮﻩ ﻗﻮﻟﻪ، ﻛﺘﺐ: وﻗﻴﻞ، أﺷﺎر: وﻗﻴﻞ. رﻣﺰ:( ﻓﻘﺪ ﻗﻴﻞ١١/١٩
ِ :( ﻓﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻮﺳﻮاس اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ١٢١/٦ ﱠﻴﺎﻃﲔ ﻟَﻴﻮﺣﻮ َن إِﱃ أَوﻟِﻴﺎﺋِ ِﻬﻢ« )اﻷﻧﻌﺎم
ِ
ِ : وﻗﻮﻟﻪ،(١١٢/٦ ف اﻟْ َﻘﻮِل ﻏُﺮوراً« )اﻷﻧﻌﺎم
ِ »ﻣ ْﻦ َﺷﱢﺮ اﻟ َْﻮ ْﺳﻮ
اس
ُ ُ َ »وإ ﱠن اﻟﺸ
ْ ْ
َ
ُ ْ َ ُز ْﺧ ُﺮ
ِ اﳋَﻨ
 وذﻟﻚ أﺿﺮب ﺣﺴﺒﻤﺎ، وﺣﻲ: وﻳﻘﺎل ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ اﻹﳍﻴّﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﻘﻰ إﱃ أﻧﺒﻴﺎﺋﻪ وأوﻟﻴﺎﺋﻪ.«ﻟﻠﺸﻴﻄﺎن ﻟُ ّﻤﺔ
ن
»وإ
:اﻟﺴﻼم
و
اﻟﺼﻼة
ﻋﻠﻴﻪ
ﻟﻪ
ﻮ
وﺑﻘ
،(٤/١١٤
ﱠﺎس« )اﻟﻨﺎس
ْ
ّ ّ
:ﺗﻌﺎﱃ
ﻟﻪ
ﻮ
ﻗ
ﻋﻠﻴﻪ
دل
،( وذﻟﻚ ّإﻣﺎ ﺑﺮﺳﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺗﺮى ذاﺗﻪ وﻳﺴﻤﻊ ﻛﻼﻣﻪ٥١/٤٢ »وﻣﺎ ﻛﺎ َن ﻟِﺒَ َﺸ ٍﺮ أَ ْن ﻳُ َﻜﻠﱢ َﻤﻪُ اﻟﻠﱠﻪُ إِﱠﻻ َو ْﺣﻴﺎً« إﱃ ﻗﻮﻟﻪ »ﺑِِﺈ ْذﻧِِﻪ ﻣﺎ ﻳَﺸﺎءُ« )اﻟﺸﻮرى
ّ
َ
:اﻟﺮوع ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم
ّ ،وإﻣﺎ ﺑﺴﻤﺎع ﻛﻼم ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻛﺴﻤﺎع ﻣﻮﺳﻰ ﻛﻼم اﷲ
ّ ،ﱯ ﰲ ﺻﻮرة ﻣﻌﻴّﻨﺔ
ّ وإﻣﺎ ﺑﺈﻟﻘﺎء ﰲ
ّ ّﻛﺘﺒﻠﻴﻎ ﺟﱪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻟﻠﻨ
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fiili sülâsîden de gelir ise de Kur’an’da hep if‘âlden vârid olmuştur. İf‘âl
bâbından “îhâ” sülâsîsi gibi vahyetmek, vahiy vermek mânasına gelmekle
beraber ta‘diye ile vahyettirmek, göndermek mânasına dahi gelir. Burada
aksâmı temyiz ettirmek için doğrudan doğru olan evvelkine “vahiy”,
resul ile olan üçüncüye “îhâ” tâbir buyurulmuştur. Hâsılı Allah teâlâ
hiçbir peygambere, ne Mûsâ’ya ne de sâirlerine bu üç tarzdan başka bir
suretle kelâm söylememiştir ve hiçbir beşere başka türlü söylemez.
Beşerin beşerle konuşması gibi karşı karşıya ve apaçık mahdud bir suretle
konuşmaz { }اِﻧ َّ ُﻪ َﻋﻠِ ٌّﻲçünkü O çok ulu, çok yüksektir. A Onun için beşer
O’nun yüksekliğine yetişip de kadîm olan kelâmını olduğu gibi telakkīye
dayanamaz. Fakat {ﻴﻢ
ٌ }ﺣ ۪ﻜ
َ hakîmdir A onun için hikmetine göre vahiy
veya îhâ ile söyler. Bu âyetin tefsirinde Şeyh Abdülvehhâb Şa‘rânî’nin
kayda şâyan bazı ifadeleri vardır ki Âlûsî bunları şöyle nakleder: “Şunu
bil ki: Hakk’ın kelâmını işitmekten men‘ eden ancak beşeriyettir. Kul
ondan yükseldiği vakit ona Allah teâlâ, ervâh-ı mücerredeye söylediği
haysiyetten söyler, beşere beşer denilmesi de rûhun derecesine ermekten
alıkoyan umûra mübaşereti hasebiyledir. Eremeyince de Allah teâlâ ona
eşyâda söyler ve onlarda tecellî eder. Enbiyâ gibi ona erenler ise öyle
değildir. Onun için onların gayrısına Hak sübhânehû ancak suret
hicabları içinde tecellî eyler. Eğer Allah teâlâ’nın kuluna hidâyeti olmasa
idi O’nun Rabbi olduğunu tanıyamazdı. Şunu da bil ki Allah teâlâ’nın
kendisinin gayrına [4258] söylemesine yahut kendisinin gayrısına
işittirmesine hakikat tahammül edemez, o hâlde kuluna işittirmek üzere
hitap ettiği vakit onun cemî‘-i kuvâsı olmak iktizâ eder.1 Çünkü münâcat
sırasında Hak sübhânehû onun bütün kuvveleri olmaksızın hâdisin
kelâm-ı kadîmi işitmeye tâkat yetirebilmesi muhaldir. Onun için Mûsâ
aleyhisselâm düştü bayıldı, zira o makama lâyık tecellîyi kabul edecek

1

ِِِ
«ﱠﺤ ِﻞ
َ »وأ َْوﺣﻰ َرﺑﱡ
ْ ﻚ إِ َﱃ اﻟﻨ
ّ ،«»إ ّن روح اﻟﻘﺪس ﻧﻔﺚ ﰲ روﻋﻲ
ّ ،(٧/٢٨ »وأ َْو َﺣْﻴﻨﺎ إِﱃ أُﱢم ُﻣﻮﺳﻰ أَ ْن أ َْرﺿﻌﻴﻪ« )اﻟﻘﺼﺺ
َ :وإﻣﺎ ﺑﺈﳍﺎم ﳓﻮ
َ :وإﻣﺎ ﺑﺘﺴﺨﲑ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ
ِ
ﱠ
«ً »إﻻ َو ْﺣﻴﺎ:دل ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ
ّ اﳌﺒﺸﺮات رؤﻳﺎ اﳌﺆﻣﻦ« ﻓﺎﻹﳍﺎم واﻟﺘّﺴﺨﲑ واﳌﻨﺎم
ّ  »اﻧﻘﻄﻊ اﻟﻮﺣﻲ وﺑﻘﻴﺖ:( أو ﲟﻨﺎم ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم٦٨/١٦ )اﻟﻨﺤﻞ
ٍ  »أَو ِﻣﻦ ور ِاء ِﺣ:دل ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ
 »أ َْو ﻳـُْﺮِﺳ َﻞ:دل ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ
ّ  وﺗﺒﻠﻴﻎ ﺟﱪﻳﻞ ﰲ ﺻﻮرة ﻣﻌﻴّﻨﺔ،(٥١/٤٢ ﺠﺎب« )اﻟﺸﻮرى
ّ ( وﲰﺎع اﻟﻜﻼم ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ٥١/٤٢ )اﻟﺸﻮرى
َ ْ ْ
ِ رﺳ ًﻮﻻ ﻓـﻴ
.(٥١/٤٢ ﻮﺣ َﻲ« )اﻟﺸﻮرى
َُ ُ َ
ِ ِ[ َﻻ ﺣﻮَل وَﻻ ﻗـ ﱠﻮَة ﱠإﻻ ﺑMüellifin notu].
 َوَﻣﺎ ﺗـَْﻮﻓِ ِﻴﻘﻲ ﱠإﻻ ﺑِﺎﷲ،ﺎﷲ
ُ َ َْ
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isti dâdı yoktu, fakat Peygamberimiz sallallâhu aleyhi ve sellem sebat
etti. Hakk’ın abdine sem‘i ve basarı1 ve cemî‘-i kuvâsı olduğu o mahabbet
derecesi dağda bulunmadığı için cebel dahi hitâbı işitmeye dayanamadı
da hurduhaş oluverdi. Şunu da bil Hak sübhânehû’nun halka hadîsi
(sırrî söyleyişi) ebeden lâyezâldir, şu kadar ki insanlardan kimisi onun
hadîs olduğunu bilir, Hazret-i Ömer radıyallâhu anh ve ona vâris olan
evliyâ gibi, kimisi2 de onu tanımaz da bana şöyle şöyle zuhur etti der
durur ve onun kendisine Hak sübhânehû ve teâlâ’nın bir hadîsi olduğunu
bilemez. Şeyhimiz der idi: Hazret-i Ömer semâ -ı3 mutlak ashâbından
idi ki Allah teâlâ onlara her şeyde söyler velâkin söylemenin lakapları
vardır: Eğer onunla Hak teâlâ’ya cevap veriyorlarsa ona ‘hadîs’ denir ve
eğer birbirlerine cevap veriyorlarsa ona ‘muhâdese’ (muhâvere) denilir ve
eğer Hak sübhânehû’nun hadîsini dinliyorlarsa o kendileri hakkında
hadîs değil, bir hitap veya4 kelâmdır. Müteheccidîn hakkında
‘ إﻧﻬﻢ أﻫﻞ اﻟﻤﺴﺎﻣﺮةonlar ehl-i müsâmeredir’5 diye vârid olmuştur. Demek
oldu ki vahiy, Allah teâlâ’nın has kullarının kalblerine hadîs tarzında ilkā
buyurduğudur ki ondan onlar için herhangi bir emre bir ilim hâsıl olur.
Eğer böyle olmazsa ne vahiy ne hitap olmaz. Çünkü nâs indindeki zarûrî
ilimler gibi bazı insanlar kalblerinde bir işe dair bir ilim duyabilirler ve
bu sahih bir ilimdir. Lâkin hitaptan sâdır olmuş [4259] değildir.
Sözümüz ise ‘vahiy’ denilen ilâhî hitap hakkındadır. Çünkü Allah teâlâ
vahyin6 bu sınıfını kendisine gelen kimsenin bir ilim istifade edebileceği
bir kelâm yapmıştır. Şunu da bilmeli ki evliyânın kalblerine ilham
vahyinden inebilen ancak ervâh-ı melekiyeden uzanan bazı dakīkalardır,
yoksa nefs-i melâike değildir. Çünkü melek peygamberlerden gayrısına
asla vahyile inmez ve kat‘â bir emr-i ilâhî ile emretmez. Zira şeriat
takarrur etmiş, yalnız mübeşşirât vahyi kalmıştır ki vahyin en umûmîsidir.
1
2
3
4
5
6

B: “semi ve basîr”.
H: “kimi”.
B: “sem -ı”.
B: “ve”.
“Müsamere”: gece sohbeti [Müellifin notu].
B -“vahyin”.
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Hak’tan abde olur, vâsıtasız da olur, vâsıta ile de olur. Vâsıta nübüvvetin
şânındandır, vâsıtalıda meleğin tavassutu lâbüd olur. Lâkin melek ilkā
hâlinde zâhir olmaz. Hâlbuki peygamberlerde öyle1 değildir. Çünkü
onlar meleği söylerken görürler, velî ise meleği ancak ilkā hâlinin
gayrısında müşahede edebilir; kelâmını işitirse göremez, görürse
söylemez. Demek ki ârifler kendilerini geçmiş olan nübüvvet pâyelerine
eremezler, bununla beraber haklarında mübeşşirât bâkīdir. Ancak onda
da nâs mütefâdıldırlar, kimisi vâsıta bişâretinden ileri geçemez, kimisi de
yükselir: Efrâd gibi ki onlar için vâsıtaların irtifâ‘ıyla mübeşşirât vardır,
ma‘amâfîh nübüvvet yine yoktur. Onun için ahkâmda inkâr olunurlar.
Zira hakkın kendilerine ta rîfâtından gördükleri ile zâhirde müstakil bir
şeriat imiş gibi amel etmeleri haysiyetinden enbiyâya benzemek isterler,
fakat o bir şeriat değil, onu bir beyandır2. Binâen‘aleyh munkatı‘ olan
vahiy ancak teşrî‘ vahyidir. Sünnette mücmel olan umûrun târifine
gelince, bu ümmet için o bâkīdir ki nâsı davet ettikleri mevzularda
basiret üzere bulunsunlar, çünkü o ilâhî bir haberdir, Allah teâlâ’dan
ilham eylediği kuluna görünmeyen bir melek vasıtasıyla ihbardır. İlham
3
4
ancak hayr hususunda olur. ﻮر َﻫﺎ
َ [ ﻓَﺎ َ ْﻟﻬَ َﻤﻬَﺎ ُﻓ ُﺠeş-Şems 91/8] da fücûrun
ilhâmı ictinab edilmesi mânasınadır. Nitekim takvâsının ilhâmı amel
edilmesi içindir. İlhâmın ekmeli şer‘a ittibâ‘ ve kütüb-i ilâhiyeye nazar ve
onun hudûdunda durmak ve emirlerini tutmak ilham [4260]
olunmasıdır, ta5 ki tabiatın pası silinsin de onda suver-i âlem intikaş
ٍ ئ ِﺣ َﺠ
etsin. Amma ﺎب
ِ۬  ِﻣ ْﻦ َورَٓﺍkavl-i celîli kalbe değil, sem‘a ilkā6 olunan
hitâb-ı ilâhîdir ki ilkā olunan kimse onu idrak eder de işittirenin maksadı
ne olduğunu anlar. Bu bazen tecellî suretinde hâsıl olur da o7 suret ona
hitap eder, hâlbuki o ayn-ı hicâbdır. Fakat o hitaptan delâlet ettiği ilim
fehm olunur ve bilinir ki o bir hicabdır, mütekellim onun verâsındadır.
1
2
3
4
5
6
7

B: “böyle”.
B: “onun bir beyânıdır”.
H, F, M ve B: “”واﳍﻤﻬﺎ.
“Sonra da ona bozukluğunu ve korunmasını ilham eyleyene ki.”
H -“ta”.
B: “mâna ilham”.
B -“o”.
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ﻮﻻ
 kavline gelince: Bu da melekle indirilen veya beşerî resul ileاَ ْو ﻳُ ْﺮ ِﺳ َﻞ َر ُﺳ ً
bize getirilendir. İkisi de Allah teâlâ’nın kelâmını tilâvet edenler gibi
bilhassa nakleyledikleri zamandır1, yoksa kendi nefislerinde buldukları
bir ilmi nakl ü îzah ederlerse o kelâm-ı ilâhî değildir. Evliyâdan kimisi
her insana husûsî olan vahiy ve ilkā hâlinde Allah teâlâ’dan terceme verir,
bunda söylenen veya yazılan harflerin suretleri mütercimin ve o suretlerin
rûhu ise Allah’ın kelâmı olur. Bazı kere de velî ‘kalbim bana Rabbimden
şöyle tahdis etti’ der ki husûsî surette demek ister2. Bunları belle ve iyi
teemmül eyle.”3 Şa‘rânî kuddise sirruh bu son ihtar ile “enbiyâdan
H: “zaman”.
B: “olur”.
Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XIII, 60-61:
ﻗﺎل ﺳﻴﺪي اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب اﻟﺸﻌﺮاﱐ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ اﻵﻳﺔ اﳌﺬﻛﻮرة :اﻋﻠﻢ أن اﳌﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﲰﺎع ﻛﻼم اﳊﻖ إﳕﺎ ﻫﻮ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﺈذا ارﺗﻔﻊ اﻟﻌﺒﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﻠﻤﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻠﻢ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ اﻷرواح ا ﺮدة ﻋﻦ اﳌﻮاد ،واﻟﺒﺸﺮ ﻣﺎ ﲰﻲ ﺑﺸﺮا إﻻ ﳌﺒﺎﺷﺮﺗﻪ اﻷﻣﻮر اﻟﱵ ﺗﻌﻮﻗﻪ ﻋﻦ اﻟﻠﺤﻮق ﺑﺪرﺟﺔ ﻓﻠﻤﺎ ﱂ ﻳﻠﺤﻖ ﻛﻠﻤﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﻷﺷﻴﺎء
وﲡﻠﻰ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﲞﻼف ﻣﻦ ﳊﻖ ﻛﺎﻷﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﻓﻼ ﻳﺘﺠﻠﻰ اﳊﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻟﻐﲑﻫﻢ إﻻ ﰲ ﺣﺠﺎب اﻟﺼﻮر وﻟﻮﻻ ﻫﺪاﻳﺘﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻠﻌﺒﺪ ﻣﺎ ﻋﺮف أﻧﻪ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ رﺑﻪ ،واﻋﻠﻢ أن اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺗﺄﰉ أن ﻳﻜﻠﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻏﲑ ﻧﻔﺴﻪ أو ﻳﺴﻤﻊ ﻏﲑ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻼ ﺑﺪ إذا ﺧﺎﻃﺐ ﻋﺒﺪا ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺪ إﲰﺎﻋﻪ أن ﻳﻜﻮن ﲨﻴﻊ ﻗﻮاﻩ ﻷﻧﻪ ﳏﺎل
أن ﻳﻄﻴﻖ اﳊﺎدث ﲰﺎع ﻛﻼم اﻟﻘﺪﱘ وﱂ ﻳﻜﻦ اﳊﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻗﻮاﻩ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺠﻮى وﻟﺬﻟﻚ ﺧﺮ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺻﻌﻘﺎ إذ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ﻳﻘﺒﻞ ﻟﻪ اﻟﺘﺠﻠﻲ اﻟﻼﺋﻖ
ﲟﻘﺎﻣﻪ وﺛﺒﺖ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﺻﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ وﳌﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺠﺒﻞ درﺟﺔ اﶈﺒﺔ اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﺎ اﳊﻖ ﲰﻊ ﻋﺒﺪﻩ وﺑﺼﺮﻩ وﲨﻴﻊ ﻗﻮاﻩ ﱂ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﲰﺎع اﳋﻄﺎب ﻓﺪك ،واﻋﻠﻢ أن
ﺣﺪﻳﺚ اﳊﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻟﻠﺨﻠﻖ ﻻ ﻳﺰال أﺑﺪا ﻏﲑ أن ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻳﻔﻬﻢ أﻧﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﻛﻌﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب رﺿﻲ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ وﻣﻦ ورﺛﻪ ﻣﻦ اﻷوﻟﻴﺎء وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺮف
ذﻟﻚ وﻳﻘﻮل :ﻇﻬﺮ ﱄ ﻛﺬا وﻛﺬا وﻻ ﻳﻌﺮف أن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﳊﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﻌﻪ وﻛﺎن ﺷﻴﺨﻨﺎ ﻳﻘﻮل :ﻛﺎن ﻋﻤﺮ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺴﻤﺎع اﳌﻄﻠﻖ اﻟﺬي ﳛﺪﺛﻬﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ﰲ ﻛﻞ ﺷﻲء وﻟﻜﻦ ﻟﻪ أﻟﻘﺎب وﻫﻮ أﻧﻪ إن أﺟﺎﺑﻮﻩ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻬﻮ ﺣﺪﻳﺚ وإن أﺟﺎﺑﻮﻩ ﻢ ﻓﻬﻲ ﳏﺎدﺛﺔ وان ﲰﻌﻮا ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﲝﺪﻳﺚ ﰲ ﺣﻘﻬﻢ وإﳕﺎ ﻫﻮ
ﺧﻄﺎب أو ﻛﻼم ،وﻗﺪ ورد ﰲ اﳌﺘﻬﺠﺪﻳﻦ ا ﻢ أﻫﻞ اﳌﺴﺎﻣﺮة ﻓﻘﺪ ﻋﻠﻤﺖ أن اﻟﻮﺣﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻘﻴﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻗﻠﻮب ﺧﻮاص ﻋﺒﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻴﺤﺼﻞ ﳍﻢ ﻣﻦ
ذﻟﻚ ﻋﻠﻢ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﺎ ﻓﺈن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻮﺣﻲ وﻻ ﺧﻄﺎب ﻓﺈن ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﳚﺪون ﰲ ﻗﻠﻮ ﻢ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎس ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻢ ﺻﺤﻴﺢ
ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺻﺎدرا ﻋﻦ ﺧﻄﺎب وﻛﻼﻣﻨﺎ إﳕﺎ ﻫﻮ ﰲ اﳋﻄﺎب اﻹﳍﻲ واﳌﺴﻤﻰ وﺣﻴﺎ ﻓﺈن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺟﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﺼﻨﻒ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﻲ ﻛﻼﻣﺎ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﻪ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺟﺎء ﻟﻪ.
واﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺰل ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻮب اﻷوﻟﻴﺎء ﻣﻦ وﺣﻲ اﻹﳍﺎم إﻻ دﻗﺎﺋﻖ ﳑﺘﺪة ﻣﻦ اﻷرواح اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻻ ﻧﻔﺲ اﳌﻼﺋﻜﺔ ﻷن اﳌﻠﻚ ﻻ ﻳﻨﺰل ﺑﻮﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻧﱯ أﺻﻼ
وﻻ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺄﻣﺮ إﳍﻲ ﻗﻄﻌﺎ ﻷن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻗﺪ اﺳﺘﻘﺮت ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ إﻻ وﺣﻲ اﳌﺒﺸﺮات وﻫﻮ اﻟﻮﺣﻲ اﻷﻋﻢ وﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﳊﻖ إﻻ اﻟﻌﺒﺪ ﻣﻦ ﻏﲑ واﺳﻄﺔ وﻳﻜﻮن أﻳﻀﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
واﻟﻨﺒﻮة ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ اﻟﻮاﺳﻄﺔ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ واﺳﻄﺔ اﳌﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻜﻦ اﳌﻠﻚ ﻻ ﻳﻜﻮن ﺣﺎل إﻟﻘﺎﺋﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﲞﻼف اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﻓﺈ ﻢ ﻳﺮون اﳌﻠﻚ ﺣﺎل اﻟﻜﻼم واﻟﻮﱄ
ﻻ ﻳﺸﻬﺪ اﳌﻠﻚ إﻻ ﰲ ﻏﲑ ﺣﺎل اﻹﻟﻘﺎء ﻓﺈن ﲰﻊ ﻛﻼﻣﻪ ﱂ ﻳﺮﻩ وإن رآﻩ ﻻ ﻳﻜﻠﻤﻪ ﻓﺎﻟﻌﺎرﻓﻮن ﻻ ﻳﻨﺎﻟﻮن ﻣﺎ ﻓﺎ ﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻮة ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﳌﺒﺸﺮات ﻋﻠﻴﻬﻢ إﻻ أن اﻟﻨﺎس
ﻳﺘﻔﺎﺿﻠﻮن ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻻ ﻳﱪح ﰲ ﺑﺸﺎرة اﻟﻮاﺳﻄﺔ وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﺎﻷﻓﺮاد ﻓﺈن ﳍﻢ اﳌﺒﺸﺮات ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ وﻣﺎ ﳍﻢ اﻟﻨﺒﻮات وﳍﺬا ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻷﺣﻜﺎم
ﻷ ﻢ ﺿﺎﻫﻮا اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻮ ﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﲟﺎ ﻳﺮوﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﳊﻖ ﳍﻢ ﻛﺄﻧﻪ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﰲ اﻟﻈﺎﻫﺮ وﻟﻴﺲ ذﻟﻚ ﺑﺸﺮﻳﻌﺔ إﳕﺎ ﻫﻮ ﺑﻴﺎن ﳍﺎ ﻓﺎﳌﻨﻘﻄﻊ إﳕﺎ ﻫﻮ
وﺣﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻻ ﻏﲑ أﻣﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻷﻣﻮر ﳎﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻬﻮ ﺑﺎق ﳍﺬﻩ اﻷﻣﺔ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻋﻠﻰ ﺑﺼﲑة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺪﻋﻮن اﻟﻨﺎس إﻟﻴﻪ ﻷﻧﻪ ﺧﱪ إﳍﻲ وأﺧﺒﺎر ﻣﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻠﻌﺒﺪ
ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻣﻠﻚ ﻣﻐﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻠﻬﻢ ،وﻻ ﻳﻜﻮن اﻹﳍﺎم إﻻ ﰲ اﳋﲑ و«ﻓَﺄَ ْﳍََﻤﻬﺎ ﻓُ ُﺠ َﻮرﻫﺎ« )اﻟﺸﻤﺲ  (٨/٩١ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ إﳍﺎﻣﻬﺎ إﻳﺎﻩ ﻟﺘﺠﺘﻨﺒﻪ ﻛﻤﺎ إﳍﺎﻣﻬﺎ ﺗﻘﻮاﻫﺎ
ﻟﺘﻌﻤﻞ ﺎ ،وأﻛﻤﻞ اﻹﳍﺎم أن ﻳﻠﻬﻢ اﺗﺒﺎع اﻟﺸﺮع واﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻜﺘﺐ اﻹﳍﻴﺔ وﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪودﻫﺎ وأواﻣﺮﻫﺎ ﺣﱴ ﻳﺰول ﺻﺪى ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ وﺗﻨﺘﻘﺶ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻮر اﻟﻌﺎﱂ ،وأﻣﺎ
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ» :أَو ِﻣﻦ ور ِاء ِﺣ ٍ
ﺠﺎب« ﻓﻬﻮ ﺧﻄﺎب إﳍﻲ ﻳﻠﻘﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﻊ ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﺐ ﻓﻴﺪرﻛﻪ ﻣﻦ أﻟﻘﻲ إﻟﻴﻪ ﻓﻴﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻗﺼﺪﻩ ﻣﻦ ﻳﺴﻤﻌﻪ ذﻟﻚ وﻗﺪ ﳛﺼﻞ ﻟﻪ
ْ َْ
ذﻟﻚ ﰲ ﺻﻮرة اﻟﺘﺠﻠﻲ ﻓﺘﺨﺎﻃﺒﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮرة وﻫﻲ ﻋﲔ اﳊﺠﺎب ﻓﻴﻔﻬﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳋﻄﺎب ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ وﻳﻌﻠﻢ أن ذﻟﻚ ﺣﺠﺎب وأن اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻣﻦ وراء ذﻟﻚ
اﳊﺠﺎب وﻛﻞ ﻣﻦ أدرك ﺻﻮرة اﻟﺘﺠﻠﻲ اﻹﳍﻲ ﻳﻌﻠﻢ أن ذﻟﻚ ﻫﻮ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬا اﳊﺎل ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ إﻻ ﲟﻌﺮﻓﺘﻪ أن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻟﻪ ﻣﻦ وراء اﳊﺠﺎب.
وأﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ» :أ َْو ﻳـُْﺮِﺳ َﻞ َر ُﺳ ًﻮﻻ« ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﺰل ﺑﻪ اﳌﻠﻚ أو ﻣﺎ ﳚﻲء ﺑﻪ اﻟﺮﺳﻮل اﻟﺒﺸﺮي إﻟﻴﻨﺎ إذا ﻧﻘﻼ ﻛﻼم اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﲔ ﻓﺈن ﻧﻘﻼ ﻋﻠﻤﺎ وﺟﺪاﻩ
ﰲ أﻧﻔﺴﻬﻤﺎ وأﻓﺼﺤﺎ ﻋﻨﻪ ﻓﺬﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﺑﻜﻼم إﳍﻲ ،وﻣﻦ اﻷوﻟﻴﺎء ﻣﻦ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﱰﲨﺔ ﻋﻦ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﰲ ﺣﺎل اﻹﻟﻘﺎء واﻟﻮﺣﻲ اﳋﺎص ﺑﻜﻞ إﻧﺴﺎن ﻓﻴﻜﻮن اﳌﱰﺟﻢ
وﺟﻞ ﻻ ﻏﲑ ،وﻗﺪ ﻳﻘﻮل اﻟﻮﱄ :ﺣﺪﺛﲏ ﻗﻠﱯ ﻋﻦ رﰊ ﻳﻌﲏ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ اﳋﺎص
ﻣﻮﺟﺪا ﻟﺼﻮر اﳊﺮوف اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ أو اﳌﺮﻗﻮﻣﺔ وﻳﻜﻮن روح ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮر ﻛﻼم اﷲ ّ
ﻋﺰ ّ
ﻓﺎﻋﻠﻢ ذﻟﻚ وﺗﺄﻣﻞ ﻣﺎ ﻗﺮرﺗﻪ ﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻧﻔﻴﺲ واﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﺘﻮﱃ ﻫﺪاك.
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mâ‘adâsının ilhâmı umum için ilim sebeplerinden değildir” diye akāid
ve usûlde ulemâ beyninde mâruf olan esasa tenbih eylemiş oluyor.
Şundan da gaflet edilmemek lâzım geliyor ki vahiy, sırf enfüsî olan
mücerred bir vicdan hâdisesi olarak da1 kalmıyor, haktan haber alan bir
ihtibar, nefsin mâverâsında vâki‘i duyuran bir ilm-i yakīn ve hatta ayn-ı
yakīn haysiyetini hâizdir. Bunda aynî, sem‘î, kalbî üç haysiyet de vardır.
۪ ُ ﻳ2ﻚ
İhtimal ki ٓ  ﻋٓﺴٓﻖbuna işarettir. Bu suretle sûrenin başında ﻚ
َ ﻮﺣ ٓﻲ اِﻟ َْﻴ
َ ِ ﻛَ ٰﺬﻟ
ِ
ﻚ
َ ِﻳﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠ
َ ِ }وﻛَ ٰﺬﻟ
َ  َوﺍﻟ َﻰ اﻟ َّ ۪ﺬbuyurulduğu gibi burada da buyuruluyor ki: {ﻚ
َ Ve
işte böyle A bu zikrolunan üç nevi vahiy ile yahut sûrenin başında geçtiği
üzre evvelki peygamberlere vahyedildiği gibi bu üç tarz ile ﻚ
َ }اَ ْو َﺣ ْﻴﻨَ ٓﺎ اِﻟ َْﻴ
3
{وﺣﺎ ِﻣ ْﻦ اَ ْﻣﺮِﻧَﺎ
ً  ُرsana emrimizden bir rûh [4261] vahy eyledik A yani ilim,
irade mebde’i gibi bir manevî hayat mebde’i olan Kur’ân’ı vahyettik,
diğer bir mâna ile rûh-ı emîn olan Cibrîl’i vahiy ile gönderdik. Yoksa
۪ ْ ﺖ ﺗ َ ْﺪر۪ي َﻣﺎ ا ْﻟ ِﻜﺘَﺎب َو َﻻ
{ﺎن
َ }ﻣﺎ ﻛُ ْﻨ
ُ ﻳﻤ
َ اﻻ
َ sen ne kitap nedir bilirdin ne de iman
ُ
A kitap sahibi olmak şöyle dursun, kitabın mâhiyetini bile bilmezdin ve
mücerred kendi dirayetinle imanın vücûbunu ve erkân ve şerâitini
kitapta olduğu gibi takdir edemezdin. Çünkü imanın şerâiti meyânında
yalnız akıl kifayet etmeyip vahiy ile alınması lâzım gelen cihetler vardır.
Hatta şer‘ vârid olmadan tevhid bilinse de imanın vücûbu, yani teklif ve
vazife aklın değil, şer‘in îcâbına tâbi‘ olduğundan vahiysiz bilinemezdi4.
Kitabın ne olduğunu bilmeyen bir kimsenin diğer bir şer‘ ile ta‘abbüdü
ِ َ ﻮن َﻻ ﻳَﻌﻠَﻤ
olabilirse de ilmî ve tahkīkī olmaz ﺎب اِ َّ ٓﻻ اَ َﻣﺎﻧ ِ َّﻲ َو ِﺍ ْن
َ َُّو ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ اُ ِّﻣﻴ
ُ ْ
َ َﻮن ا ْﻟﻜﺘ
ﻮن
َ ُّ[ ُﻫ ْﻢ اِ َّﻻ ﻳَﻈُﻨel-Bakara 2/78] mısdâkınca bir zann u taklidden ibaret olur.
ِ َ Velâkin Biz onu -o sana vahy eylediğimiz rûhu- bir nûr
{ﻮرﺍ
ً ُﺎه ﻧ
ُ َ}و ٰﻟﻜ ْﻦ َﺟﻌَ ْﻠﻨ
ِ َ }ﻧَﻬ ۪ﺪي ﺑ ِ ۪ﻪ َﻣﻦ ﻧ َ َﺸٓﺎء ِﻣﻦ ِﻋﺒonunla kullarımızdan
kıldık. Bir nûr ki {ﺎدﻧَﺎ
ْ ُ
ْ
ْ
dilediğimiz kimselere hidâyet edeceğiz, yol göstereceğiz, murâda
ِ ve emin ol ki sen her hâlde bir
ٍ ﻚ ﻟَﺘَ ْﻬ ۪ﺪ ٓي اِﻟٰﻰ ِﺻ َﺮ
erdireceğiz {ﺍط ُﻣ ْﺴﺘَ ۪ﻘﻴ ٍﻢ
َ َّ }وﺍﻧ
َ
1
2
3
4

H -“da”.
H, F, M ve B: “”وﻛﺬﻟﻚ.
H -“yani”.
M ve B: “bilemezdi”.
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ِ }ﺻ َﺮ
ِ yani Allah’ın2 yoluna A
doğru yola kılavuzluk ediyorsun1 {ِاﻪﻠﻟ
ّٰ ﺍط
şunun bunun hüküm ve tâbi iyeti altındaki3 eğri ve dolambaçlı yollara
değil, doğrudan doğru Allah’tan gelen ve Allah’a götüren yola. Bu yolun,
bu gayenin şânındaki azameti tescil, ve her murâda ermek için istiklal ve
istikāmetinin vechini takrir ve sülûkunun vücûbunu te’kid zımnında
hâtime olarak şu vasıf îrâd buyurulmuştur: { }اﻟ َّ ۪ﺬيO Allah ki }ﻟ َُﻪ َﻣﺎ ﻓِﻲ
ِ َ اﻟﺴ ٰﻤﻮgöklerde ne var, yerde ne varsa hepsi O’nun4 A her
ِ اﻻ َْر
{ض
ْ ﺍت َو َﻣﺎ ﻓِﻲ
َّ
[4262] vechile O’nundur, O’nun halkı, O’nun milkidir. Bütün tasarruf
hakkı O’nun, hüküm O’nun; onun için her ne istenecekse O’ndan
istenilmek ve O’nun iradesi, şer‘ u kanunu dairesinde istenilmek en
doğru yoldur. Bazı şeyler, O’ndan beride bazı kimselerin, ferdlerin veya
ِ ّٰ }اَ َ ٓﻻ اِﻟ َﻰ
cemiyetlerin emr ü tasarrufu altında olmasına gelince: ﻴﺮ
ُ اﻪﻠﻟ ﺗ َ ۪ﺼ
{ﻮر
ْ İyi bil ki bütün işler döne dolaşa nihâyet yalnız Allah’a varır A o
ُ اﻻ ُ ُﻣ
muvakkat tasarruflar zâil ve bütün hüküm Allah’a ait olur. Onun için
başka yola giden, başkalarına tapanlar sonunda şaşkın ve perişan, Allah
yolunu tutanlar ise âkıbet her murâda erer, mazhar-ı gufran ve rıdvan
olurlar.
Sûre-i Şûrâ burada hitam buldu. 30 Receb 1354 [28 Ekim 1935].
Şimdi aynı rûhu Sûre-i Zuhruf tâkip edecektir.
اﻟﻠﻬﻢ اﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻤﻦ ﻫﺪﻳﺖ اﻟﻰ ﺻﺮاﻃﻚ اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ

1
2
3
4

F +“şunun bunun hüküm ve tâbi iyeti altındaki eğri ve dolambaçlı yollara değil”.
H: “Allah”.
M ve B -“şunun bunun hüküm ve tâbi iyeti altındaki”.
F, M ve B: “hep O’nundur”.
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][4263

ُ َر ُة ا

ْ ُ ِف َ ِّכ ٌ َو ِ َ ِ ْ ٌ َو َ َ א ُ َن ٰا َ ً
ZUHRUF SÛRESİ
Zuhruf Sûresi Mekkiyedir.
Âyetleri: Seksen dokuz.
Kelimeleri: Sekiz yüz otuz üç.
Harfleri: Üç bin dört yüzdür.
 harfleridir.م ،ل ،ن Fâsılası:

“Zuhruf ” yaldızlı ziynet ve bâhusus altın ve gümüş demektir.
ﻮن اﻟﻨَّﺎس ُاﻣَّﺔ ً َو ِ
ﺍﺣ َﺪةً َ ...و ُز ْﺧ ُﺮ ًﻓﺎ ...إﻟﺦ
َ âyeti dolayısıyla bu sûreye bu isimوﻟ َْﻮ َ ٓﻻ اَ ْن ﻳ َ ُ
ﻜ َ
ُ
verilmiştir.
Bu sûrenin Sûre-i Şûrâ’nın hâtimesini tâkip ederek başladığı açıktır.

اﻪﻠﻟِ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ اﻟﺮَّ ۪ﺣﻴ ِﻢ
ﺑ ِ ْﺴ ِﻢ ّٰ

ِ
ِ
ٰﺣﻢ ٓ ۜ ﴿َ ﴾١وﺍ ْﻟ ِﻜﺘَ ِ
ﺎه ﻗُ ْﺮ ٰء ًﻧﺎ َﻋ َﺮﺑ ِ ًّ
ﻴﺎ ﻟ َﻌَﻠَّﻜُ ْﻢ ﺗ َ ْﻌ ِﻘﻠ ُ َ
ﻮن ۚ ﴿َ ﴾٣وﺍﻧَّﻪُ
ﺎب ا ْﻟ ُﻤﺒ۪ ﻴ ِﻦۙ ﴿ ﴾٢اﻧَّﺎ َﺟﻌَ ْﻠﻨَ ُ
ِ
۪ﻓ ٓﻲ اُ ِم ا ْﻟ ِﻜﺘَ ِ
ﻣﺎ
ﺤﺎ اَ ْن ﻛُ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ﻗَ ْﻮ ً
ﺻ ْﻔ ً
ﺎب ﻟ َ َﺪ ْﻳﻨَﺎ ﻟ َﻌَﻠِ ٌّﻲ َﺣ ۪ﻜ ٌ
ب َﻋ ْﻨﻜُ ُﻢ اﻟ ّﺬ ْﻛ َﺮ َ
ﻴﻢ ۜ ﴿ ﴾٤اَﻓَﻨَ ْﻀﺮِ ُ
ّ
ﻴﻦ ﴿َ ﴾٦و َﻣﺎ ﻳ َ ْﺄﺗ۪ﻴﻬِ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﻧ َ ِﺒ ٍﻲ اِ َّﻻ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﺑ ِ ۪ﻪ
ﻴﻦ ﴿َ ﴾٥وﻛَ ْﻢ اَ ْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻧ َ ِﺒ ٍﻲ ﻓِﻲ ْ
اﻻ ََّو ۪ﻟ َ
ُﻣ ْﺴﺮِ ۪ﻓ َ
ّ
ّ
ِ
ﻴﻦ ﴿َ ﴾٨وﻟ َِﺌ ْﻦ َﺳﺎ َ ْﻟﺘَ ُﻬ ْﻢ َﻣ ْﻦ
ﺸﺎ َو َﻣ ٰﻀﻰ َﻣﺜَ ُﻞ ْ
ﻳ َ ْﺴﺘَ ْﻬﺰِ ُؤ۫ َن ﴿ ﴾٧ﻓَﺎ َْﻫﻠَ ْﻜـﻨَ ٓﺎ اَ َﺷﺪَّ ﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ ﺑ َ ْﻄ ً
اﻻ ََّو ۪ﻟ َ

َﺧﻠ َ َﻖ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ ِ
ﺪا
ﻴﻢ ۙ ﴿ ﴾٩اَﻟ َّ ۪ﺬي َﺟﻌَ َﻞ ﻟَﻜُ ُﻢ ْ
ﺍت َو ْ
ض َﻣ ْﻬ ً
۪ﻳﺰ ا ْﻟﻌَ ۪ﻠ ُ
اﻻ َْر َ
ﺍﻻ َْر َ
ض ﻟ َﻴَ ُﻘﻮﻟ ُ َّﻦ َﺧﻠَﻘَ ُﻬ َّﻦ ا ْﻟﻌَﺰ ُ
َّ
ون ۚ ﴿ ﴾١٠وﺍﻟ َّ ۪ﺬي ﻧَﺰَّ َل ِﻣ َﻦ اﻟﺴ َﻤ ٓ ِ
ﺎء َﻣٓﺎءً ﺑ ِ َﻘ َﺪرٍۚ ﻓَﺎ َْﻧ َﺸ ْﺮﻧَﺎ ﺑ ِ ۪ﻪ
َو َﺟﻌَ َﻞ ﻟَﻜُ ْﻢ ۪ﻓﻴﻬَﺎ ُﺳ ُﺒ ًﻼ ﻟ َﻌَﻠَّﻜُ ْﻢ ﺗ َ ْﻬﺘَ ُﺪ َ
َ
َّ
ﺍج ﻛُﻠ َّﻬَﺎ َو َﺟﻌَ َﻞ ﻟَﻜُ ْﻢ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻔ ْﻠ ِ
ﺍﻻ َْﻧﻌَﺎ ِم
ﻚ َو ْ
ﻮن ﴿َ ﴾١١وﺍﻟ َّ ۪ﺬي َﺧﻠ َ َﻖ ْ
ﺘﺎۚ ﻛَ ٰﺬﻟ ِ َ
ﻚ ﺗُ ْﺨ َﺮ ُﺟ َ
ﺑ َ ْﻠ َﺪةً َﻣ ْﻴ ً
اﻻ َْز َو َ
ﻮن ۙ ﴿ ﴾١٢ﻟِﺘَﺴﺘَﻮ۫ﺍ ﻋﻠٰﻰ ﻇُﻬﻮرِ ۪ه ﺛُﻢَّ ﺗ َ ْﺬכُﺮوﺍ ﻧِﻌﻤﺔ َ رﺑِﻜُﻢ اِذَا اﺳﺘَﻮ ُﺘﻢ ﻋﻠَﻴﻪِ
َﻣﺎ ﺗ َ ْﺮﻛَ ُﺒ َ
ْ َ َّ ْ
ْ ُ َ
ْ َْ ْ َ ْ
ُ
ُ

874

ZUHRUF SÛRESİ - Hak Dini Kur’an Dili

ِ
ﻮن
َ ﴾ َوﺍﻧَّٓﺎ اِﻟٰﻰ َرﺑِّﻨَﺎ ﻟ َُﻤ ْﻨ َﻘﻠِ ُﺒ١٣﴿ ۙ ﻴﻦ
َ َوﺗ َ ُﻘﻮﻟُﻮﺍ ُﺳ ْﺒ َﺤ
َ ﺎن اﻟ َّ۪ﺬي َﺳ َّﺨ َﺮ ﻟ َﻨَﺎ ٰﻫ َﺬا َو َﻣﺎ ُﻛﻨَّﺎ ﻟ َُﻪ ُﻣ ْﻘﺮِ ۪ﻧ
ِ َ﴾ َو َﺟﻌَﻠُﻮﺍ ﻟ َُﻪ ِﻣﻦ ِﻋﺒ١٤﴿
﴾١٥﴿ ۜ ﻴﻦ
ْ ﺎد ۪ه ُﺟ ْﺰ ًءاۜ اِ َّن
َ اﻻِ ْﻧ َﺴ
ْ
ٌ ۪ﻮر ُﻣﺒ
ٌ ﺎن ﻟَﻜَ ُﻔ
[4264] Meâl-i Şerîfi
Hâ-Mîm (1). Bu parlak kitabın kadrini bilin (2). Hakkā Biz onu Arabî
olarak okunacak bir Kur’an kıldık ki akıl erdiresiniz (3). Ve hakikat o,
Bizim nezdimizdeki ana kitapta çok yüksek, çok hikmetlidir (4). Siz müsrif
bir kavim olduğunuz için şimdi sizden o öğüdü bertaraf mı edeceğiz?
(5). Hâlbuki evvelkiler içinde Biz nice [4265] peygamber1 gönderdik
(6). Hiçbir peygamber de gelmiyordu ki kendilerine onunla mutlak2
eğlenmesinler (7). Onun için Biz onlardan daha sert pençelileri helâk ettik
ve evvelkilerin meseli geçti (8). Celâlim hakkı için sorsan onlara o gökleri
ve yeri kim yarattı? (9). “Elbette” diyecekler, “onları O Azîz, Alîm yarattı.”
O ki Arz’ı sizin için bir beşik yaptı ve doğru gidesiniz diye size yollar açtı
(10). Ve O ki yukarıdan bir miktar ile bir su indirmekte ve onunla ölü bir
beldeye hayat neşretmekteyiz, işte siz de öyle çıkarılacaksınız (11). Ve O ki
bütün çiftleri yarattı ve sizin için gemilerden ve yumuşak hayvanlardan
bineceğiniz şeyler yaptı (12). Ki sırtlarına kurulasınız, sonra üzerine
kurulduğunuzda Rabbinizin nimetini anıp diyesiniz: “Tenzih O Sübhân’a
ki bunu bize musahhar kılmış, yoksa biz bunu yanaştıramazdık (13) ve
her hâlde biz dönüp dolaşıp Rabbimize varacağız” (14). Öyle iken tuttular
kullarından ona bir cüz3 tasladılar; hakikat insan çok nankör, açık bir
küfürbazdır. (15).
ِ َ}وﺍ ْﻟ ِﻜﺘ
{ِﺎب ا ْﻟ ُﻤﺒ۪ ﻴﻦ
kasem mânası
ٰ
َ O Kitâb-ı Mübîn hakkı için A ٓ ’ﺣﻢde
bulunduğuna göre “vav” atıf, olmadığına göre kasem içindir. O Kitâb-ı4
Mübîn, Allah yolunu apaçık gösterir bir nûr olan o parlak kitap, yani
Kur’an. Kur’ân’ın şânını beyan ederken yine Kur’ân’a beyan vasfıyla yemin
1
2
3
4

B: “peygamberler”.
H ve F: “behemehâl”.
H: “cezâ”.
B: “takdirde”.
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edilmesi onun kendini tanıttırmak için başka delile muhtaç olmayıp
bizâtihi beyyin olan bir nûr olduğunu ifade içindir. Aynı zamanda ona
yemin edilmesi hakkına tâzim emrini istilzam ettiğinden mealde bu
ِ َ }اُ ِم ا ْﻟ ِﻜﺘKitabın aslı, ana kitab, yani Levh-i
lâzım mânayı gösterdik. {ﺎب
ّ
Mahfûz, yahut onun dahi aslı olan ilmullah. { }ﻟ َﻌَﻠِ ٌّﻲHer hâlde çok yüksek
A indirilmiş olan kitapların hepsinden yüksek {ﻴﻢ
ٌ }ﺣ ۪ﻜ
َ çok hikmetli veya
1
ِ
çok hâkim yahut çok muhkem. {ﺤﺎ
ً ﺻ ْﻔ
َ ب َﻋ ْﻨﻜُ ُﻢ اﻟ ّﺬ ْﻛ َﺮ
ُ ِ }اَﻓَﻨَ ْﻀﺮYa şimdi [4266]
۪
sizden o zikri bir yana mı atacağız? {ﻴﻦ
ً  }اَ ْن ﻛُ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ﻗَ ْﻮMüsrif bir kavim
َ ﻣﺎ ُﻣ ْﺴﺮِﻓ
olduğunuz için? A Yani küfürde haksızlıkta musır, cinayette ileri gitmeyi
âdet etmiş müşrikler olduğunuz2 için Peygamber’e bir zararınız dokunur
diye çekinip de size va‘z u ihtarda bulunmaktan, bir tezkir olan o kitabı
indirmekten vazgeçeceğiz, hâlinize bırakıvereceğiz mi zannediyorsunuz?
{ﻴﻦ
ْ }وﻛَ ْﻢ اَ ْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻧ َ ِﺒ ٍﻲ ﻓِﻲ
َ اﻻ ََّو ۪ﻟ
َ Hâlbuki evvelkilerde, yani sizden daha müsrif,
ّ
daha sert olan evvelki kavimler içinde biz ne kadar peygamberler gönderdik
ِ
{ إﻟﺦ... ﻳ َ ْﺄﺗ۪ﻴﻬِ ْﻢ3}و َﻣﺎ
َ A evvelkilerin de isrâfını beyandır. Netice }ﻓَﺎ َْﻫﻠَ ْﻜـﻨَ ٓﺎ اَ َﺷﺪَّ ﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ
{ﺸﺎ
ً  ﺑ َ ْﻄgönderdik de öyle eğlenerek küfrettikleri için bi’n-netîce yumruğu
onlardan, yani o müsrif kavimden daha şiddetli olanları helâk ettik A
burada  ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢzamiri, “evvelîn”e değil, muhatab olan “kavm”e râci‘dir. Onun
için zâhirin4 muktezâsı  ِﻣْﻨ ُﻜ ْﻢdenilmek idi. Lâkin bunda Peygamber’e de bir
îhâm ihtimâline mebnî hitabdan gıyâba geçilerek kelâm, iltifat suretinde
yalnız Peygamber’e tevcih olunmuş5 ve bu suretle ona bir tekrîm-i mahsus
ile tesliye yapılmıştır. “Nasıl helâk edildi?” denilirse {ﻴﻦ
ْ }و َﻣ ٰﻀﻰ َﻣﺜَ ُﻞ
َ اﻻ ََّو ۪ﻟ
َ ve
evvelkilerin meseli geçti A nasıl helâk edildiklerine dair mesel hâline gelmiş,
acîb kıssaları Kur’an’da geçti, yukarılarda zikrolundu yâ Muhammed!
{ إﻟﺦ...}وﻟ َِﺌ ْﻦ َﺳﺎ َ ْﻟﺘَ ُﻬ ْﻢ
ُ ۪ﻳﺰ ا ْﻟﻌَ ۪ﻠ
َ {ﻴﻢ
ُ  }ﻟ َﻴَ ُﻘﻮﻟ ُ َّﻦ َﺧﻠ َ َﻘ ُﻬ َّﻦ ا ْﻟﻌَﺰA Yani Allah’ın yarattığını
itiraf ederler, bu ise onun izzetini, ilmini ve daha zikrolunan vasıflarını
7
istilzam eyler. { َﺧﻠ َ َﻖ6}وﺍﻟ َّ ۪ﺬي
َ A Bu tavsifler Allah teâlâ tarafından tavzihtir.
Böyle olduğuna karîne olmak üzere gıyabdan tekellüme iltifat ile şöyle
1
2
3
4
5
6
7

B: “hakîm”.
H ve F -“olduğunuz”.
B: “”ﻣﺎ.
B: “zâhiren”.
F, M ve B: “olunmuştur”.
B: “”اﻟﺬي.
B: “suretle”.
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buyuruluyor: {ﺘﺎ
ً [ }ﻓَﺎ َْﻧ َﺸ ْﺮﻧَﺎ ﺑ ِ ۪ﻪ ﺑ َ ْﻠ َﺪةً َﻣ ْﻴ4267] onunla ölü bir beldeye nüşûr, yani
1 ِ
yeniden hayat verdik {ﻮن
َ  }ﻛَ ٰﺬﻟve işte siz de böyle çıkarılacaksınız
َ ﻚ ﺗُ ْﺨ َﺮ ُﺟ
A bir rûh olan bu Kur’an ile siz de yepyeni bir hayâta çıkarılacaksınız,
yahut kabirlerden çıkarılacaksınız. Bunu yapan izzet ve kudret bunu da
yapar. {ﺍج ُﻛﻠ َّﻬَﺎ
ْ }وﺍﻟ َّ۪ﺬي َﺧﻠ َ َﻖ
َ اﻻ َْز َو
َ A Burada “ezvâc”, eşyânın envâ ve esnâfı veya
ale’l-umûm mütekābilât ile tefsir edilmiştir. Râzî’nin naklettiği vechile
bazı muhakkıkīn demiştir ki: Allah’ın mâsivâsı hep çifttir, yalnız Hak
teâlâ zıdd u misilden münezzeh ferddir.2 Şu da vârid-i hâtır olur ki her
şey sûret-i zihniye ve hâriciyesi itibariyle çifttir. Yalnız Hak teâlâ, sûret-i
zihniye ile tahdid olunamaz. Onun kendisine ilmi de husûlî suret ile değil,
huzûrîdir. O her vechile3  ﻟ َْﻴ َﺲ ﻛَ ِﻤ ْﺜﻠِ ۪ﻪ َﺷ ْﻲ ٌءolarak vâhiddir. ﺎن اﻟ َّ۪ﺬي
َ }وﺗ َ ُﻘﻮﻟُﻮﺍ ُﺳ ْﺒ َﺤ
َ
۪
ِ
{ﻴﻦ
ﻧ
ﺮ
ﻘ
ﻣ
َﻪ
ﻟ
ﺎ
ﻨ
ﻛ
ﺎ
ﻣ
و
ا
ﺬ
ﻫ
ﺎ
َﻨ
ﻟ
ﺮ
ﺨ
ﺳ
A
Rivayet
olunur
ki
Resûl-i
Ekrem
sallallâhu
َ
ْ ُ ُ َّ ُ َ َ ٰ َ َ َّ َ
َ
aleyhi ve sellem ayağını üzengiye koyduğu zaman ِاﻪﻠﻟ
ّٰ  ﺑ ِ ْﺴ ِﻢder, hayvanın
üzerine doğrulduğunda ُﺎن اﻟ َّ ۪ﺬي َﺳ َّﺨﺮَ ﻟ َﻨَﺎ ٰﻫ َﺬا َو َﻣﺎ ﻛُﻨَّﺎ ﻟ َﻪ
َ  ُﺳ ْﺒ َﺤ.اَﻟْ َﺤ ْﻤ ُﺪ ﻟِ ِﻠﻪ َﻋﻠَﻰ ُﻛ ﱢﻞ َﺣ ٍﺎل
ِ
4
ﻮن
َ  َوﺍﻧَّٓﺎ اِﻟٰﻰ رَﺑِّﻨَﺎ ﻟ َُﻤ ْﻨﻘَﻠِ ُﺒ.ﻴﻦ
َ  ُﻣ ْﻘﺮِ ۪ﻧder ve üç tekbir alır, üç de tehlil. Yine rivayet
olunmuştur ki Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem sefere çıkacağı vakit
râhilesine bindiğinde üç tekbir alır, sonra ﺎن اﻟ َّ ۪ﺬي َﺳ َّﺨ َﺮ ﻟ َﻨَﺎ ٰﻫ َﺬا
َ  ُﺳ ْﺒ َﺤder, sonra
ِ ُاﻟﻠﱠﻬ ﱠﻢ إِﻧﱢﻲ أَﺳﺄَﻟ
ِ
da şöyle dua ederdi:  اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ،ﺿﻰ
َ ْ
َ  َوﻣ َﻦ اﻟْ َﻌ َﻤ ِﻞ َﻣﺎ ﺗـَْﺮ،ﻚ ﻓﻲ َﺳ َﻔ ِﺮي َﻫ َﺬا اﻟْﺒِﱠﺮ َواﻟﺘـﱠْﻘ َﻮى
ُ
ِ
ِ
ِ
ﱠ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
اﺻ َﺤﺒـْﻨَﺎ
ﻢ
ﻬ
ﻠ
ﻟ
ا
،
ﻞ
َﻫ
اﻷ
ﻰ
ﻠ
ﻋ
ﺔ
ﻔ
ﻴ
ﻠ
ﺨ
ﻟ
ا
و
،
ﺮ
ﻔ
ﺴ
اﻟ
ﻲ
ﻓ
ﺐ
ﺎﺣ
ﺼ
اﻟ
ﺖ
ﻧ
أ
ﻢ
ﻬ
ﻠ
اﻟ
،
ض
َر
اﻷ
ﺪ
ﻌ
ـ
ﺑ
ﱠﺎ
ﻨ
ﻋ
ﻮ
ﻃ
ا
و
ﺮ
ﻔ
ﺴ
اﻟ
ﺎ
ﻨ
ـ
ﻴ
ﻠ
ﻋ
ن
ْ
ْ
ْ
ْ
ّ
َ
َ
ﱠ
َ ُ َ َ َ َﱠ
َ ْ ُﱠ
ْ ْ َ ُﱠ
ْ َ ُْ َ َ َ َ َﻫ ﱢﻮ ْ َ َْ ﱠ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اﺧﻠُ ْﻔﻨَﺎ ﻓﻲ أ َْﻫﻠﻨَﺎ
ْ  َو، ﻓﻲ َﺳ َﻔ ِﺮﻧَﺎsonra da ehline avdet ettiği zaman  ﺗَﺎﺋﺒُﻮ َن ﻟَﺮﺑـﱢﻨَﺎ َﺣﺎﻣ ُﺪو َن،آﻳِﺒُﻮ َن
ِ Ve her hâlde biz Rabbimize döneceğiz A bütün
derdi.5 {ﻮن
َ }وﺍﻧَّٓﺎ اِﻟٰﻰ َرﺑِّﻨَﺎ ﻟ َُﻤ ْﻨ َﻘﻠِ ُﺒ
َ
1
2

3
4

5

H, F, M ve B: “”وﻛﺬﻟﻚ.
Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXVII, 620:
 ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﻮى اﷲ ﻓﻬﻮ زوج ﻛﺎﻟﻔﻮق واﻟﺘﺤﺖ واﻟﻴﻤﲔ واﻟﻴﺴﺎر واﻟﻘﺪام واﳋﻠﻒ واﳌﺎﺿﻲ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ واﻟﺬوات واﻟﺼﻔﺎت واﻟﺼﻴﻒ واﻟﺸﺘﺎء:وﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﶈﻘﻘﲔ
 ﻓﺄﻣﺎ اﳊﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻓﻬﻮ اﻟﻔﺮد اﳌﻨﺰﻩ ﻋﻦ اﻟﻀﺪ واﻟﻨﺪ واﳌﻘﺎﺑﻞ واﳌﻌﺎﺿﺪ، وﻛﻮ ﺎ أزواﺟﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻛﻮ ﺎ ﳑﻜﻨﺔ اﻟﻮﺟﻮد ﰲ ذوا ﺎ ﳏﺪﺛﺔ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﻌﺪم،واﻟﺮﺑﻴﻊ واﳋﺮﻳﻒ
. ﻓﺪل ﻫﺬا ﻋﻠﻰ أن ﺧﺎﻟﻘﻬﺎ ﻓﺮد ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻨﺰﻩ ﻋﻦ اﻟﺰوﺟﻴﺔ، »واﻟﺬي ﺧﻠﻖ اﻷزواج ﻛﻠﻬﺎ« أي ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ زوج ﻓﻬﻮ ﳐﻠﻮق:ﻓﻠﻬﺬا ﻗﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
F: “O her şey”; M ve B: “O her şey değil”.
Sa lebî, el-Keşf ve’l-beyân, XXIII, 413-414; Zemahşerî, el-Keşşâf, IV, 239. Krş. Taberânî, ed-Duâ, s. 248:
 »اﳊﻤﺪ ﷲ ﻋﻠﻰ: »ﺑﺴﻢ اﷲ« ﻓﺈذا اﺳﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺑﺔ ﻗﺎل: ﻗﺎل،اﻟﺮﻛﺎب
 أﻧّﻪ ﻛﺎن إذا وﺿﻊ رﺟﻠﻪ ﰲ ﱢ:ﻋﻦ ﻋﻠﻲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
.ﻛﱪ ﺛﻼﺛًﺎ وﻫﻠّﻞ ﺛﻼﺛًﺎ
ّ  و،«ﻛﻞ ﺣﺎل ﺳﺒﺤﺎن اﻟﺬي ﺳﺨﺮ ﻟﻨﺎ ﻫﺬا وﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻟﻪ ﻣﻘﺮﻧﲔ وإﻧّﺎ إﱃ رﺑّﻨﺎ ﳌﻨﻘﻠﺒﻮن
ّ
Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXVII, 622.
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, II, 144; Tirmizî, Deavât, 47/3447:
 »ﺳﺒﺤﺎن اﻟﺬي ﺳﺨﺮ ﻟﻨﺎ ﻫﺬا وﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻟﻪ ﻣﻘﺮﻧﲔ وإﻧﺎ إﱃ: أن اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻛﺎن إذا رﻛﺐ راﺣﻠﺘﻪ ﻛﱪ ﺛﻼﺛﺎ ﰒ ﻗﺎل،ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
 اﻟﻠﻬﻢ أﻧﺖ اﻟﺼﺎﺣﺐ، واﻃﻮ ﻟﻨﺎ اﻟﺒﻌﻴﺪ، اﻟﻠﻬﻢ ﻫﻮن ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺴﻔﺮ، وﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﺗﺮﺿﻰ، »اﻟﻠﻬﻢ إﱐ أﺳﺄﻟﻚ ﰲ ﺳﻔﺮي ﻫﺬا اﻟﱪ واﻟﺘﻘﻮى:رﺑﻨﺎ ﳌﻨﻘﻠﺒﻮن« ﰒ ﻳﻘﻮل
.« ﻟﺮﺑﻨﺎ ﺣﺎﻣﺪون، ﻋﺎﺑﺪون، »آﻳﺒﻮن ﺗﺎﺋﺒﻮن إن ﺷﺎء اﷲ: ﻗﺎل، واﺧﻠﻔﻨﺎ ﰲ أﻫﻠﻨﺎ« وﻛﺎن إذا رﺟﻊ إﱃ أﻫﻠﻪ، اﻟﻠﻬﻢ اﺻﺤﺒﻨﺎ ﰲ ﺳﻔﺮﻧﺎ، واﳋﻠﻴﻔﺔ ﰲ اﻷﻫﻞ،ﰲ اﻟﺴﻔﺮ
Müslim, Hac, 425; Ebû Dâvûd, Cihâd, 77:
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inkılâbâtımız, dönüp dolaşmamız O’na doğrudur, nihâyet O’na varacağız.
ِ
Bu âyet de ﻮن
َ  اِﻧَّﺎ ِ ّٰﻪﻠﻟِ َوﺍﻧّﺎ َ ۤ اِﻟ َْﻴﻪِ َرﺍ ِﺟ ُﻌmazmûnu üzere İslâm’ın en büyük gayesini,
en büyük rûhunu, en büyük tesellisini ifade eder. Bu burada şu nükteyi
iş‘âr ediyor ki bir binite binen bir kimse yolculuğun [4268] bir inkılab
olduğunu düşünmeli, ondan da asıl büyük yolculuğu, Allah’a olan seyr ü
inkılâbı düşünmeli de o mülâhazaya göre hareket etmeli. Bunun neticesi
ِ َ}و َﺟﻌَﻠُﻮﺍ ﻟ َُﻪ ِﻣﻦ ِﻋﺒ
ise rükûbunun mahza bir emr-i meşrû için olmasıdır. ﺎد ۪ه
َ
ْ
{ ُﺟ ْﺰ ًءاÖyle iken tuttular da ona kullarından bir cüz tasladılar. A Bu âyet
yukarıdaki  ﻟ َﻴَ ُﻘﻮﻟُ َّﻦ... َوﻟ َِﺌ ْﻦ َﺳﺎ َ ْﻟﺘَ ُﻬ ْﻢâyetine bakıyor. Allah bütün semâvât ve Arz’ın
hâlıkı olduğunu ikrar ve itiraf ederlerken tenakuza bak ki bir de tutarlar
Allah’a kullarından bir cüz yaparlar. Burada birkaç mâna vardır. Evvelâ
hulûlü ibtaldir. Çünkü Hulûliyye Allah’ı kullarından bir cüz yapmış olur.
İkincisi veled isnad edenleri zemdir. Çünkü çocuk babasının cüz’ünden
hâsıl olduğu için onun cüz’üdür. Üçüncüsü müşrikler her mâbuda bir
hisse vermekle Allah’a kullarının küllünü değil, yalnız bir cüz’ünü tanımış,
yalnız bir hisse vermiş oluyorlar. Diğer hisseler diğer taptıklarının sayılmış
olur. {ﻴﻦ
َ  }اِ َّن ْاﻻِ ْﻧ َﺴÇünkü insan çok nankördür, apaçık A zira küfür
ٌ ۪ﻮر ُﻣﺒ
ٌ ﺎن ﻟَﻜَ ُﻔ
ve şirk nankörlüğün en açığıdır. Allah’ın hepsini hâlık olduğu mâlum iken
sonra dönüp hâlıkı mahluktan veya mahlûku hâlıktan cüz yapmak, yahut
hâlıkın mahlûkunu tamamen kendinin saymayıp şirk koşmak apaçık
küfür ve küfrandır.

ِ
ٍ َاَ ِم اﺗ َّ َﺨ َﺬ ِﻣﻤَّﺎ ﻳ َ ْﺨﻠ ُ ُﻖ ﺑَﻨ
ب ﻟِﻠﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ
َ ﴾ َوﺍذَا ﺑُ ِّﺸ َﺮ اَ َﺣ ُﺪ ُﻫ ْﻢ ﺑ ِ َﻤﺎ١٦﴿ ۟ ﻴﻦ
َ ﺎت َوﺍ َ ْﺻ ٰﻔﻴﻜُ ْﻢ ﺑِﺎ ْﻟﺒَ ۪ﻨ
َ ﺿ َﺮ

﴾ اَ َو َﻣ ْﻦ ﻳُﻨَ َّﺸ ُﺆ ۬ا ﻓِﻲ ا ْﻟ ِﺤ ْﻠﻴَﺔِ َو ُﻫ َﻮ ﻓِﻲ ا ْﻟ ِﺨ َﺼﺎ ِم ﻏَ ْﻴ ُﺮ١٧﴿ ﻴﻢ
ٌ َﻣﺜَ ًﻼ ﻇ َ َّﻞ َو ْﺟ ُﻬ ُﻪ ُﻣ ْﺴ َﻮ ًّدا َو ُﻫ َﻮ ﻛَ ۪ﻈ
ٓ
ِ ً َ ﻳﻦ ُﻫ ْﻢ ِﻋﺒَﺎدُ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ اِﻧ
ﺐ
َ ﴾ َو َﺟﻌَﻠُﻮﺍ ا ْﻟ َﻤﻠٰ ِﺌﻜَﺔ َ اﻟ َّ ۪ﺬ١٨﴿ ُﻣﺒ۪ ﻴ ٍﻦ
ُ َﺎﺛﺎۜ اَ َﺷﻬ ُﺪوﺍ َﺧ ْﻠﻘَ ُﻬ ْﻢ ۜ َﺳﺘُ ْﻜﺘ
ﻚ ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻠ ٍ ۗﻢ اِ ْن
َ ِ ﺎﻫ ْﻢ ۜ َﻣﺎ ﻟ َُﻬ ْﻢ ﺑ ِ ٰﺬﻟ
َ َُﺷﻬَﺎدَﺗُ ُﻬ ْﻢ َو ُ ْﺴٔـَﻠ
ُ َ ﴾ َوﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﻟ َْﻮ َﺷٓﺎءَ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ُﻦ َﻣﺎ َﻋﺒَ ْﺪﻧ١٩﴿ ﻮن
﴾ ﺑ َ ْﻞ ﻗَﺎﻟُٓﻮﺍ٢١﴿ ﻮن
َ ُﺎﺑﺎ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠِ ۪ﻪ ﻓَ ُﻬ ْﻢ ﺑ ِ ۪ﻪ ُﻣ ْﺴﺘَ ْﻤ ِﺴﻜ
َ ُﻫ ْﻢ اِ َّﻻ ﻳ َ ْﺨ ُﺮ ُﺻ
ً َﺎﻫ ْﻢ ﻛِﺘ
ُ َ﴾ اَ ْم ٰاﺗ َ ْﻴﻨ٢٠﴿ ۜ ﻮن
 أﺧﱪﱐ أﺑﻮ اﻟﺰﺑﲑ أن ﻋﻠﻴﺎ اﻷزدي أﺧﱪﻩ أن اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻠﻤﻬﻢ أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻛﺎن إذا اﺳﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﺑﻌﲑﻩ ﺧﺎرﺟﺎ إﱃ ﺳﻔﺮ: ﻗﺎل اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ
، وﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﺗﺮﺿﻰ، اﻟﻠﻬﻢ إﻧﺎ ﻧﺴﺄﻟﻚ ﰲ ﺳﻔﺮﻧﺎ ﻫﺬا اﻟﱪ واﻟﺘﻘﻮى. وإﻧﺎ إﱃ رﺑﻨﺎ ﳌﻨﻘﻠﺒﻮن. »ﺳﺒﺤﺎن اﻟﺬي ﺳﺨﺮ ﻟﻨﺎ ﻫﺬا وﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻟﻪ ﻣﻘﺮﻧﲔ: ﰒ ﻗﺎل،ﻛﱪ ﺛﻼﺛﺎ
 اﻟﻠﻬﻢ إﱐ أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ وﻋﺜﺎء اﻟﺴﻔﺮ وﻛﺂﺑﺔ اﳌﻨﻈﺮ وﺳﻮء اﳌﻨﻘﻠﺐ، واﳋﻠﻴﻔﺔ ﰲ اﻷﻫﻞ، اﻟﻠﻬﻢ أﻧﺖ اﻟﺼﺎﺣﺐ ﰲ اﻟﺴﻔﺮ، واﻃﻮ ﻋﻨﺎ ﺑﻌﺪﻩ،اﻟﻠﻬﻢ ﻫﻮن ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺳﻔﺮﻧﺎ ﻫﺬا
.« ﻟﺮﺑﻨﺎ ﺣﺎﻣﺪون، ﻋﺎﺑﺪون، ﺗﺎﺋﺒﻮن، »آﻳﺒﻮن: وزاد ﻓﻴﻬﻦ، وإذا رﺟﻊ ﻗﺎﳍﻦ،«ﰲ اﳌﺎل واﻷﻫﻞ
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ِ
ﻚ
َ ِﻚ َﻣٓﺎ اَ ْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠ
َ ِ ﴾ َوﻛَ ٰﺬﻟ٢٢﴿ ون
َ اِﻧَّﺎ َو َﺟ ْﺪﻧ َ ٓﺎ ٰاﺑَٓﺎءَﻧَﺎ َﻋﻠٰٓﻰ ُاﻣَّﺔٍ َوﺍﻧَّﺎ َﻋﻠٰٓﻰ ٰاﺛَﺎرِﻫِ ْﻢ ُﻣ ْﻬﺘَ ُﺪ
ِ
ون
َ َ۪ﻓﻲ ﻗَ ْﺮ َﺔٍ ِﻣ ْﻦ ﻧ َ ۪ﺬﻳﺮٍ اِ َّﻻ ﻗ
َ ﻮﻫٓﺎ ۙ اِﻧَّﺎ َو َﺟ ْﺪﻧ َ ٓﺎ ٰاﺑَٓﺎءَﻧَﺎ َﻋﻠٰٓﻰ اُﻣَّﺔٍ َوﺍﻧَّﺎ َﻋﻠٰٓﻰ ٰاﺛَﺎرِﻫِ ْﻢ ُﻣ ْﻘﺘَ ُﺪ
َ ُﺎل ُﻣ ْﺘ َﺮﻓ
ون
ُ ﺎل اَ َوﻟ َْﻮ ِﺟ ْﺌ ُﺘ
َ َ﴾ ﻗ٢٣﴿
َ ﻜ ْﻢ ﺑِﺎ َْﻫ ٰﺪى ِﻣﻤَّﺎ َو َﺟ ْﺪﺗُ ْﻢ َﻋﻠ َ ْﻴﻪِ ٰاﺑَٓﺎءَ ُﻛ ْﻢ ۜ ﻗَﺎﻟُٓﻮﺍ اِﻧَّﺎ ﺑ ِ َﻤٓﺎ ُا ْر ِﺳ ْﻠ ُﺘ ْﻢ ﺑ ِ ۪ﻪ ﻛَﺎﻓِ ُﺮ
ِ َ َ﴾ ﻓَﺎﻧﺘَﻘَﻤﻨﺎ ِﻣﻨﻬﻢ ﻓَﺎﻧﻈُﺮ ﻛَﻴﻒ ﻛ٢٤﴿
﴾٢٥﴿ ۟ ۪ﻴﻦ
َ ْ ْ ْ ُْْ َ ْ ْ
َ ﺎن َﻋﺎﻗﺒَﺔُ ا ْﻟ ُﻤﻜَ ّ ِﺬﺑ
[4269] Meâl-i Şerîfi
Yoksa O, yaratıp durduğu mahluklarından kendine kızlar edindi
de oğullarla1 imtiyâzı size mi verdi? (16) Hâlbuki içlerinden biri
o Rahmân’a fırlattığı mesel ile kendisi tebşir kılındığı vakit yüzü
simsiyah oluyor da kederinden yutkunup yutkunup dolukuyor
(17). Ya o ziynet içinde yetiştirilecek de muhasamaya [4270] gelince
beceremeyecek olanı öyle mi? (18) Rahmân’ın kulları olan melâikeyi
de dişi yaptılar, yaratılışlarına şâhid mi idiler? Şehadetleri yazılacak
ve sorguya çekilecekler (19). Bir de dediler ki “Rahmân dilese idi biz
onlara tapmazdık”. Bu babda onların bir ilimleri yoktur, sade atıyorlar
(20). Yoksa Biz onlara bundan evvel bir kitab vermişiz de ona mı
tutunuyorlar? (21) Hayır, şöyle dediler: “Bizler, atalarımızı bir ümmet
üzerinde bulduk, biz de onların izlerince giderek murada ereriz” (22).
Yine2 böyle senden evvel hangi memlekette bir nezir gönderdikse onun
refahlı takımı demişti ki: “Bizler atalarımızı bir ümmet üzerinde3
bulduk, biz de onların izlerine uyarız” (23). “Ya” dedi, “size atalarınızı4
üzerinde bulduğunuzdan daha doğrusunu getirdimse de mi?” “Ha!”
dediler, “biz o sizin gönderildiğiniz şeylere inanmıyoruz” (24). Onun
üzerine Biz de onlardan intikamını aldık da bak o tekzib edenlerin
âkıbeti nasıl oldu? (25)
1
2
3
4

B: “oğullara”.
H: “Ve”.
B: “üzere”.
H: “atalarınızın”.
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{ٍ }اُﻣَّﺔArkasına düşülecek bir cemaat veya tarikat, millet.

ِ
ِ ِ۪
ِ ِ ﺎل اِﺑﺮ ۪ﻫ
﴾ اِ َّﻻ اﻟ َّ ۪ﺬي ﻓَﻄ ََﺮ ۪ﻧﻲ ﻓَﺎِﻧ َّ ُﻪ َﺳﻴَ ْﻬ ۪ﺪﻳ ِﻦ٢٦﴿ ۙ ون
َ ﺍء ِﻣﻤَّﺎ ﺗ َ ْﻌ ُﺒ ُﺪ
ُ ٰ ْ َ ََوﺍ ْذ ﻗ
ٌ ٓ ﻴﻢ ﻻَﺑ۪ﻴﻪ َوﻗَ ْﻮﻣﻪ ٓ اﻧ َّ ۪ﻨﻲ ﺑ َ َﺮ

ﺖ ٰﻫ ٓ ُﺆ َ ٓ۬ﻻ ِء َو ٰﺍﺑَٓﺎءَ ُﻫ ْﻢ َﺣ ّٰﺘﻰ
َ ﴾ َو َﺟﻌَﻠَﻬَﺎ ﻛَﻠِ َﻤﺔ ً ﺑَﺎﻗِﻴَﺔ ً ۪ﻓﻲ َﻋ ِﻘ ِﺒ ۪ﻪ ﻟ َﻌَﻠ َُّﻬ ْﻢ ﻳ َ ْﺮ ِﺟ ُﻌ٢٧﴿
ُ ﴾ ﺑ َ ْﻞ َﻣﺘ َّ ْﻌ٢٨﴿ ﻮن

ِ
ون
ٌ َﺟٓﺎءَ ُﻫ ُﻢ ا ْﻟ َﺤ ُّﻖ َو َر ُﺳ
َ ﴾ َوﻟ َﻤَّﺎ َﺟٓﺎءَ ُﻫ ُﻢ ا ْﻟ َﺤ ُّﻖ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ٰﻫ َﺬا ِﺳ ْﺤ ٌﺮ َوﺍﻧَّﺎ ﺑ ِ ۪ﻪ ﻛَﺎﻓِ ُﺮ٢٩﴿ ﻴﻦ
ٌ ۪ﻮل ُﻣﺒ
ﻮن
َ ﴾ اَ ُﻫ ْﻢ ﻳ َ ْﻘ ِﺴ ُﻤ٣١﴿ ﴾ َوﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﻟ َْﻮ َﻻ ﻧُ ّﺰِ َل ٰﻫ َﺬا ا ْﻟ ُﻘ ْﺮ ٰﺍ ُن َﻋﻠٰﻰ َر ُﺟﻞٍ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ َﻘ ْﺮ َﺘَ ْﻴ ِﻦ َﻋ ۪ﻈﻴ ٍﻢ٣٠﴿
ِ
ﻀ ُﻬ ْﻢ ﻓَ ْﻮ َق ﺑ َ ْﻌ ٍﺾ
َ ِ ّﺖ َرﺑ
َ ﻚۜ ﻧ َ ْﺤ ُﻦ ﻗَ َﺴ ْﻤﻨَﺎ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ ْﻢ َﻣ ۪ﻌﻴ َﺸﺘَ ُﻬ ْﻢ ﻓِﻲ ا ْﻟ َﺤ ٰﻴﻮ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ َو َرﻓَ ْﻌﻨَﺎ ﺑ َ ْﻌ
َ َر ْﺣ َﻤ
ِ ٍ دَرﺟ
﴾ َوﻟ َْﻮ َ ٓﻻ اَ ْن٣٢﴿ ﻮن
َ ِ ّﺖ َرﺑ
َ ﻚ َﺧ ْﻴ ٌﺮ ِﻣﻤَّﺎ ﻳ َ ْﺠ َﻤ ُﻌ
ً ﻀ ُﻬ ْﻢ ﺑ َ ْﻌ
ُ ﺎت ﻟﻴَﺘ َّ ِﺨ َﺬ ﺑ َ ْﻌ
ُ ﻀﺎ ُﺳ ْﺨﺮِ ًّﺎۜ َو َر ْﺣ َﻤ
َ َ
ِ
ِ
ِ ﻮن اﻟﻨَّﺎس اُﻣَّﺔ ً َو
ﻀﺔٍ َو َﻣﻌَﺎرِ َج
َّ ِﻔﺎ ِﻣ ْﻦ ﻓ
َ ُﻳَﻜ
ً ﺍﺣ َﺪةً ﻟ ََﺠﻌَ ْﻠﻨَﺎ ﻟ َﻤ ْﻦ ﻳ َ ْﻜ ُﻔ ُﺮ ﺑِﺎﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ ﻟ ُﺒ ُﻴﻮﺗِﻬِ ْﻢ ُﺳ ُﻘ
ُ
ِ
ِ
ﻚ
َ ِ ﴾ َو ُز ْﺧ ُﺮ ًﻓﺎۜ َوﺍ ْن ُﻛ ُّﻞ ٰذﻟ٣٤﴿ ۙ ﺍﺑﺎ َو ُﺳ ُﺮ ًرﺍ َﻋﻠ َ ْﻴﻬَﺎ ﻳَﺘ َّ ِﻜ ُﺆ َ۫ن
َ َﻋﻠ َ ْﻴﻬَﺎ ﻳ َ ْﻈﻬَ ُﺮ
ً ﴾ َوﻟ ُﺒ ُﻴﻮﺗ ِ ِﻬ ْﻢ اَ ْﺑ َﻮ٣٣﴿ ۙ ون
ِ
ِ َ ِ ﺍﻻ ِٰﺧﺮ ُ ِﻋﻨ َﺪ رﺑ
﴾٣٥﴿ ۟ ﻴﻦ
ُ َﻟ َﻤَّﺎ َﻣﺘ
َ ﻚ ﻟ ْﻠ ُﻤﺘ َّ ۪ﻘ
ّ َ ْ َ ْ ﺎع ا ْﻟ َﺤ ٰﻴﻮ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ ۜ َو
[4271] Meâl-i Şerîfi
Bir vakit de İbrâhim babasına ve kavmine dedi: “Haberiniz olsun ben
o sizin taptıklarınızdan berîyim (26). O beni yaratandan başka, zira
O’dur ki beni erdirecektir” (27). Ve onu ardında (zürriyetinde) kalan
bir kelime yaptı gerek ki rücûʿ edeler1 (28). Fakat şunları ve atalarını
ta kendilerine hak ve bir resûl-i mübîn gelinceye kadar müstefid edip
yaşattım (29). Yaşattım da [4272] kendilerine hak gelince “bu bir
sihirdir, biz buna inanmayız” dediler (30). Ve “ne olurdu şu Kur’an
iki memleketten bir büyük adama indirilse idi” dediler (31). Rabbinin
rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Onların o dünyâ hayattaki
maişetlerini aralarında Biz taksim ettik ve bir kısmını diğerinin
derecelerle üstüne çıkardık ki bazısı bazısını tutsun, çalıştırsın. Rabbinin
rahmeti ise onların toplayıp durduklarından daha hayırlıdır2 (32).
1
2

B: “ederler”.
H -“çalıştırsın. Rabbinin rahmeti ise onların toplayıp durduklarından daha hayırlıdır”.
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Ve eğer insanlar hep (küfre sapacak) bir ümmet olacak olmasa1 idi Biz
o Rahmân’a küfreden kimselerin her hâlde evlerine gümüşten tavanlar
ve2 üzerlerinde çıkacakları asansörler (33) ve odalarına kapılar ve
üzerlerine kurulacakları koltuklar kanepeler (34) ve altın ziynetler
yapardık ve doğrusu bütün bunlar dünyâ hayâtın geçici metâʿı,
Rabbinin indinde âhiret ise korunan3 müttakīler içindir (35).
{}و َﺟﻌَﻠَﻬَﺎ ﻛَﻠِ َﻤﺔ ً ﺑَﺎﻗِﻴَﺔ ً ۪ﻓﻲ َﻋ ِﻘ ِﺒ ۪ﻪ
َ Ve bu tevhid kelimesini İbrâhim akabinde,
ِ ۪
ِ
yani zürriyetinde bir kelime-i bâkiye kıldı A (ﻮب
ُ َو َو ّٰﺻﻰ ﺑِﻬَٓﺎ ا ْﺑ ٰﺮ ۪ﻫ
ُ ﻴﻢ ﺑَﻨﻴﻪ َو َ ْﻌ ُﻘ
Sûre-i Bakara’ya [2/132] bak.) Yahut Allah onu onun4 zürriyetinde ibkā
buyurdu. Onun için onun zürriyetinde Allah’ı tevhid eden hiç eksik
olmadı {ﻮن
َ  }ﻟ َﻌَﻠ َُّﻬ ْﻢ ﻳ َ ْﺮ ِﺟ ُﻌki rücû edeler A dalâle şirke düşenler muvahhidlerin
ihtârı ile o kelimeye dönsünler { }ﺑ َ ْﻞfakat rücû etmediler. {}ﻫ ٓ ُﺆ َ ٓ۬ﻻ ِء
ٰ Şunlar,
Resûlullah’a muâsır olanlar, ezcümle Kureyş }وﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﻟ َْﻮ َﻻ ﻧُ ّﺰِ َل ٰﻫ َﺬا ا ْﻟ ُﻘ ْﺮﺍٰ ُن َﻋﻠٰﻰ
َ
5
ِ
۪
ِ
{“ رَ ُﺟﻞٍ ﻣ َﻦ ا ْﻟﻘَ ْﺮ َﺘَ ْﻴﻦ َﻋﻈﻴ ٍﻢnolurdu bu Kur’an karyeteynden büyük bir adama
indirilse idi?” dediler.
“Karyeteyn” Mekke ile Tâif. Demek ki Kur’ân’ın güzelliğini
hissediyorlar da onu Peygamber’e yakıştıramıyorlar, zavallılar büyüklüğü
dünya malı, dünya câhı ile [4273] sanıyorlar. Mekke’de Velîd b. Muğîre,
Tâif ’te Urve b. Mes‘ûd es-Sekafî gibi dünyaca zengin gördükleri
kimseleri Peygamber’den büyük addediyorlar da Kur’ân’ı da onlara lâyık
görüyorlar,6 Allah teâlâ da redd ü tevbih ile buyuruyor ki: ﻮن
َ }اَ ُﻫ ْﻢ ﻳ َ ْﻘ ِﺴ ُﻤ
{ إﻟﺦ...ﻚ
َ ِ ّﺖ َرﺑ
َ َر ْﺣ َﻤ

ِ ﻮن اﻟﻨَّﺎس اُﻣَّﺔ ً َو
{ًﺍﺣ َﺪة
َ ُ}وﻟ َْﻮ َ ٓﻻ اَ ْن ﻳَﻜ
َ Bütün insanlar bir ümmet oluverecek
ُ
olmasa idi A yani insanları hep kâfir edecek derecede küfre teşvik eylemek
lâzım gelmese idi {ِ }ﻟ ََﺠﻌَ ْﻠﻨَﺎ ﻟ ِ َﻤ ْﻦ ﻳ َ ْﻜ ُﻔ ُﺮ ﺑِﺎﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤﻦRahmân’a küfreden kimseler
ِ
için her hâlde yapardık {ٍﻀﺔ
َّ ِﻔﺎ ِﻣ ْﻦ ﻓ
ً  }ﻟ ُﺒ ُﻴﻮﺗِﻬِ ْﻢ ُﺳ ُﻘevlerine gümüşten tavanlar

1
2
3
4
5
6

B: “ümmet olacaklarsa”.
H -“ve”.
H -“korunan”.
H -“onun”.
H: “bir büyük”.
Taberî, Câmiu’l-beyân, XXI, 592-594.
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ِ
{ون
َ }و َﻣﻌَﺎرِ َج َﻋﻠ َ ْﻴﻬَﺎ ﻳ َ ْﻈﻬَ ُﺮ
َ ve üzerlerinde çıkacakları mi‘raclar: asansörler }وﻟ ُﺒ ُﻴﻮﺗِﻬِ ْﻢ
َ
{ﺍﺑﺎ
ﻮ
ﺑ
ا
ve
odalarına
kapılar
-hep
gümüşten
yahut
altından{
رﺍ
ﺮ
ﺳ
}و
ve
serirler
َ
ً َْ
ً ُ ُ َ
A kanepe, koltuk, sandalye {}ﻋﻠ َ ْﻴﻬَﺎ ﻳَﺘ َّ ِﻜ ُﺆ َ۫ن
ki
üzerlerine
kurulurlar
{}و ُز ْﺧ ُﺮ ًﻓﺎ
َ
َ
ِ
hem de zuhruf A yani altın yaldızlı, nakışlar, ziynetler yapardık }وﺍ ْن ﻛُ ُّﻞ
َ
ِ
ِ
{ﻚ
َ  ٰذﻟbunlar ise hakikatte hiçbir şey değil {ﺎع ا ْﻟ َﺤ ٰﻴﻮ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ
ُ َ }ﻟ َﻤَّﺎ َﻣﺘancak dünyâ
ِ
ِ
hayâtın aldatıcı metâ ıdır {ﻚ
ْ }و
َ ِ ّﺍﻻٰﺧ َﺮ ُ ﻋ ْﻨ َﺪ َرﺑ
َ hâlbuki Rabbinin indinde
ِ
âhiret A hayat ve saadeti {ﻴﻦ
َ  }ﻟ ْﻠ ُﻤﺘ َّ ۪ﻘmüttakīlere mahsustur, bir gün gelip
Allah’a gidileceğini sayarak küfr ü masiyetten korunup fezâil ile mütehallî
olanlarındır. Büyük, işte korunup da o âhireti kazanandır.
[4274]

ِ
﴾ َو ِﺍﻧ َّ ُﻬ ْﻢ ﻟ َﻴَ ُﺼ ُّﺪوﻧ َ ُﻬ ْﻢ َﻋ ِﻦ٣٦﴿ َﺎﻧﺎ ﻓَ ُﻬ َﻮ ﻟ َُﻪ ﻗَ ۪ﺮ ٌﻦ
ً ﺾ ﻟ َُﻪ َﺷ ْﻴﻄ
ْ َو َﻣ ْﻦ ﻳ َ ْﻌ ُﺶ َﻋ ْﻦ ذ ْﻛﺮِ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ ﻧُ َﻘ ّ ِﻴ

ِ ۪اﻟﺴﺒ
ﻚ ﺑُ ْﻌ َﺪ
َ َﺖ ﺑ َ ْﻴ ۪ﻨﻲ َوﺑ َ ْﻴﻨ
َ ﻴﻞ َو َ ْﺤ َﺴ ُﺒ
َ ﴾ َﺣ ّٰﺘٓﻰ اِذَا َﺟٓﺎءَﻧَﺎ ﻗَﺎ َل ﻳَﺎ ﻟ َْﻴ٣٧﴿ ون
َ ﻮن اَﻧ َّ ُﻬ ْﻢ ُﻣ ْﻬﺘَ ُﺪ
َّ

ِ ﻜ ْﻢ ﻓِﻲ ا ْﻟﻌَ َﺬ
ﻮن
ُ َّ ﻜ ُﻢ ا ْﻟﻴَ ْﻮمَ اِ ْذ ﻇَﻠ َ ْﻤ ُﺘ ْﻢ اَﻧ
ُ َ﴾ َوﻟ َْﻦ ﻳ َ ْﻨ َﻔﻌ٣٨﴿ ا ْﻟ َﻤ ْﺸﺮِﻗَ ْﻴ ِﻦ ﻓَ ِﺒ ْﺌ َﺲ ا ْﻟ َﻘ ۪ﺮ ُﻦ
َ اب ُﻣ ْﺸﺘَﺮِ ُﻛ

ِ
﴾ ﻓَﺎِﻣَّﺎ ﻧ َ ْﺬ َﻫﺒَ َّﻦ٤٠﴿ ﺿ َﻼ ٍل ُﻣﺒ۪ ﻴ ٍﻦ
َ ﺎن ۪ﻓﻲ
َ َاﻟﺼﻢَّ اَ ْو ﺗ َ ْﻬ ِﺪي ا ْﻟ ُﻌ ْﻤ َﻲ َو َﻣ ْﻦ ﻛ
َ ﴾ اَﻓَﺎ َْﻧ٣٩﴿
ُ ﺖ ﺗُ ْﺴﻤ
ُّ ــﻊ
﴾٤٢﴿ ون
َ َّ ﴾ اَ ْو ﻧُﺮِ َﻨ٤١﴿ ۙ ﻮن
َ ِﺑ
َ ﺎﻫ ْﻢ ﻓَﺎِﻧَّﺎ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ُﻣ ْﻘﺘَ ِﺪ ُر
َ ﻚ ﻓَﺎِﻧَّﺎ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ ُﻣ ْﻨﺘَ ِﻘ ُﻤ
ُ َ ﻚ اﻟ َّ ۪ﺬي َو َﻋ ْﺪﻧ
ِ
ٍ ﻚ َﻋﻠٰﻰ ِﺻ َﺮ
ﻚ
ۚ َ َﻚ َوﻟِﻘَ ْﻮ ِﻣ
ۚ َ ﻚ ﺑِﺎﻟ َّـ ۪ﺬ ٓي اُو۫ ِﺣ َﻲ اِﻟ َْﻴ
َ ﴾ َوﺍﻧ َّ ُﻪ ﻟ َِﺬ ْﻛ ٌﺮ ﻟ٤٣﴿ ﺍط ُﻣ ْﺴﺘَ ۪ﻘﻴ ٍﻢ
َ َّ ﻚ اِﻧ
ْ ﺎﺳﺘَ ْﻤ ِﺴ
ْ َﻓ
ﻚ ِﻣ ْﻦ ُر ُﺳﻠِﻨَﺎ ۗ اَ َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ دُو ِن اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ
َ ِ﴾ َو ْﺳٔـَ ْﻞ َﻣ ْﻦ اَ ْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠ٤٤﴿ ﻮن
َ ُف ﺗُ ْﺴٔـَﻠ
َ َو َﺳ ْﻮ
﴾٤٥﴿ ۟ ون
َ ٰاﻟِﻬَﺔ ً ﻳُ ْﻌﺒَ ُﺪ
Meâl-i Şerîfi
Ve her kim Rahmân’ın zikrinden teʿâmî ederse Biz ona bir şeytan
sardırırız1, artık o ona arkadaştır (36). Ve2 her hâlde onlar onları yoldan
çıkarırlar, onlar ise onları doğru sanırlar (37). Nihâyet Bize geldiği
vakit “ah” der, “keşke benimle senin aranda iki maşrık buʿdu olsa idi!
1
2

B: “saldırırız”.
H -“Ve”.
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Sen ne kötü [4275] arkadaşmışsın1” (38). Böyle demek2 bugün size hiç
de fâide vermez, çünkü zulmettiniz, hepiniz azabda müştereksinizdir
(39). O hâlde sen mi işittireceksin o sağırlara? Yahut hidâyet edeceksin
o körlere ve açık bir dalâl içinde bulunanlara? (40). Şu hâlde şayet3
Biz seni alır götürür isek elbette onlardan intikam alacağız (41). Yahut
onlara yaptığımız vaʿîdi4 sana gösterirsek şüphe yok ki Biz ona da
muktediriz (42). Sen hemen o sana vahyolunana tutun, muhakkak
ki sen doğru bir yol üzerindesin (43). Ve muhakkak ki o hem senin
için, hem kavmin için bir şereftir ve ileride ondan mes’ul olacaksınız
(44). Senden evvel gönderdiklerimize de5 sor resullerimizden, Biz
Rahmân’dan başka ibadet olunacak ilâhlar yapmış mıyız? (45)
{}و َﻣ ْﻦ ﻳ َ ْﻌ ُﺶ
َ A “Aşâ” gözde bir nevi zaaf ve “tavuk karanlığı” tâbir
olunan görmemezlik, bir nevi körlük. Fakat burada murad öyle körlük
ِ Rahmân’ın zikri A
edip de görmemezlikten gelmektir. {ِ}ذ ْﻛﺮِ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤﻦ
Kur’an, yani her kim Kur’an’dan göz yumup görmemezlik eder, onun
irşâdını dinlemezse ki Kureyş böyle yapmışlardı  ٰﻫ َﺬا ا ْﻟ ُﻘ ْﺮﺍٰ ُن6 ﻟ َْﻮ َﻻ ﻧُ ّﺰِ َلilh…
demişlerdi.
{ إﻟﺦ...ﻚ ِﻣ ْﻦ ُر ُﺳﻠِﻨَﺎ
َ ِ}و ْﺳٔـَ ْﻞ َﻣ ْﻦ اَ ْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠ
َ A Bundan murad enbiyânın
icmâ ı ile tevhîde istişhaddır ki bununla hem o icmâ ihbar edilmiş,
hem teyidi zımnında taharrî emrolunmuştur. Yani haberin olsun ki
peygamberlerin hepsi Allah’tan başka mâbud olmadığında müttefiktir.
Hiçbirisi müşrikliği, putperestliği kabul etmemiştir. İstersen
ümmetlerinin mü’min ulemâsından, eserlerinden ve rûhlarından sor,
yahut ictihad ile tedkik edip istidlâl eyle. İbn Abbas’tan Atâ şöyle rivayet
etmiştir ki Resûlullah Mescid-i Aksâ’ya isrâ olunduğu vakit Allah teâlâ
bütün mürselîni ba‘s buyurdu, Cebrâil ezan okudu, kāmet getirdi,
1
2
3
4
5
6

H ve F: “arkadaş”.
B +“de”.
H -“şayet”.
B: “vaadi”.
F, M ve B -“de”.
B: “”اﻧﺰل.
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“yâ Muhammed! Geç öne bunlara namaz kıldır” dedi. [4276] Resûlullah
َو ْﺳٔـَ ْﻞ َﻣ ْﻦ namazdan fâriğ olduktan sonra Cebrâil “yâ Muhammed!” dedi
ﻚ ِﻣ ْﻦ ُر ُﺳﻠِﻨَﺎ ...اﻵﻳﺔ
 Aleyhissalâtü vesselâm da “sormam, çünküاَ ْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠِ َ
şekketmiyorum” buyurdu.1

ِ ِ ِ ِ
ِ۪
۬ ِ۪
ﻮل َر ِ
ﻴﻦ ﴿﴾٤٦
ب ا ْﻟﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ َ
َوﻟَﻘَ ْﺪ اَ ْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ ُﻣ ٰ
ﻮﺳﻰ ﺑﺎٰﻳَﺎﺗﻨَ ٓﺎ اﻟٰﻰ ﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن َو َﻣ َﻼﺋﻪ ﻓَﻘَﺎ َل اﻧّﻲ َر ُﺳ ُ ّ

ﻮن ﴿َ ﴾٤٧و َﻣﺎ ﻧُ ۪ﺮ ﻬِ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ٰاﻳَﺔٍ اِ َّﻻ ﻫِ َﻲ اَכْﺒَ ُﺮ
ﻓَﻠَﻤَّﺎ َﺟٓﺎءَ ُﻫ ْﻢ ﺑِﺎٰﻳَﺎﺗِﻨَ ٓﺎ اِذَا ُﻫ ْﻢ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ ﻳ َ ْﻀ َﺤ ُ
ﻜ َ
ِ
ِ
ﻮن ﴿َ ﴾٤٨وﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﻳَٓﺎ اَﻳُّﻪَ اﻟﺴ ِ
ﺎﻫ ْﻢ ﺑِﺎ ْﻟﻌَ َﺬ ِ
ﻚ
اد ُع ﻟ َﻨَﺎ َرﺑ َّ َ
اب ﻟ َﻌَﻠ َُّﻬ ْﻢ ﻳ َ ْﺮ ِﺟ ُﻌ َ
ﺎﺣ ُﺮ ْ
ﻣ ْﻦ اُ ْﺧﺘﻬَﺎۘ َوﺍ َ َﺧ ْﺬﻧ َ ُ
َّ
ﻮن ﴿﴾٥٠
اب اِذَا ُﻫ ْﻢ ﻳ َ ْﻨ ُ
ﺑ ِ َﻤﺎ َﻋﻬِ َﺪ ِﻋ ْﻨ َﺪ َك اِﻧَّـﻨَﺎ ﻟ َُﻤ ْﻬﺘَ ُﺪ َ
ﻜ ُﺜ َ
ون ﴿ ﴾٤٩ﻓَﻠَﻤَّﺎ ﻛَ َﺸ ْﻔﻨَﺎ َﻋ ْﻨ ُﻬ ُﻢ ا ْﻟﻌَ َﺬ َ
ﺎر ﺗ َ ْﺠﺮ۪ي ِﻣ ْﻦ ﺗ َ ْﺤ ۪ﺘ ۚﻲ
ﻚ ِﻣ ْﺼ َﺮ َو ٰﻫ ِﺬهِ ْ
ﺎدى ﻓِ ْﺮ َﻋ ْﻮ ُن ۪ﻓﻲ ﻗَ ْﻮ ِﻣ ۪ﻪ ﻗَ َ
ﺎل ﻳَﺎ ﻗَ ْﻮ ِم اَﻟ َْﻴ َﺲ ۪ﻟﻲ ُﻣ ْﻠ ُ
َوﻧ َ ٰ
اﻻ َْﻧﻬَ ُ
ِ
ﻴﻦ ﴿ ﴾٥٢ﻓَﻠ َ ْﻮ َ ٓﻻ ُا ْﻟ ِﻘ َﻲ
اَﻓَ َﻼ ﺗُ ْﺒ ِﺼ ُﺮ َ
۪ﻴﻦ َو َﻻ ﻳَﻜَﺎدُ ﻳُﺒ۪ ُ
ون ۜ ﴿ ﴾٥١اَ ْم اَﻧَﺎ ۬ َﺧ ْﻴ ٌﺮ ﻣ ْﻦ ٰﻫ َﺬا اﻟ َّ ۪ﺬي ُﻫ َﻮ َﻣﻬ ٌ
ٓ
َﻋﻠ َ ْﻴﻪِ اَ ْﺳﻮِ َر ٌ ِﻣ ْﻦ ذ َ َﻫ ٍ
ﻮه ۜ
ﺎﺳﺘَ َﺨ َّ
ﺐ اَ ْو َﺟٓﺎءَ َﻣﻌَ ُﻪ ا ْﻟ َﻤﻠٰ ِﺌﻜَﺔُ ُﻣ ْﻘﺘَﺮِ ۪ﻧ َ
َﺎﻋ ُ
ﻒ ﻗَ ْﻮ َﻣ ُﻪ ﻓَﺎَﻃ ُ
ﻴﻦ ﴿ ﴾٥٣ﻓَ ْ
ِ
ِ
ﻣﺎ ﻓَ ِ
ﻴﻦ ۙ ﴿﴾٥٥
ﻴﻦ ﴿ ﴾٥٤ﻓَﻠَﻤَّ ٓﺎ ٰا َﺳ ُﻔﻮﻧَﺎ ْ
اﻧ َّ ُﻬ ْﻢ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻗَ ْﻮ ً
ﺎﻫ ْﻢ اَ ْﺟ َﻤ ۪ﻌ َ
ﺎﺳ ۪ﻘ َ
اﻧﺘَ َﻘ ْﻤﻨَﺎ ﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ ﻓَﺎ َ ْﻏ َﺮ ْﻗﻨَ ُ
ﻔﺎ َو َﻣﺜَ ًﻼ ﻟ ِ ْﻼ ٰ ِﺧ ۪ﺮ َﻦ ۟ ﴿﴾٥٦
ﺎﻫ ْﻢ َﺳﻠ َ ً
ﻓَ َﺠﻌَ ْﻠﻨَ ُ
[4277] Meâl-i Şerîfi
Celâlim hakkı için Mûsâ’yı âyetlerimizle Firavun’a ve cemiyetine
gönderdik, vardı, “haberiniz olsun” dedi, “ben bütün âlemlerin
rabbinin resûlüyüm” (46). Vaktâ ki onlara böyle âyetlerimizle vardı,
birdenbire onlar bunlara gülüverdiler (47). Her ne âyet de gösteriyorsak
onlara mutlak birbirinden büyüktü, tuttuk onları azâba da çektik
ki rücûʿ edeler (48). Bu hâlde diyorlardı ki: “Gel ey sâhir! Bizim için
rabbine bir dua et, sende olan ahdi hürmetine, çünkü biz artık yola
geleceğiz” (49). Bunun üzerine kendilerinden azâbı açtığımız vakit de
Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXVII, 635. Krş. Taberî, Câmiu’l-beyân, XXI, 612:
ﻗﺎل ﻋﻄﺎء ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس :ﳌﺎ أﺳﺮي ﺑﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إﱃ اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﺑﻌﺚ اﷲ ﻟﻪ آدم وﲨﻴﻊ اﳌﺮﺳﻠﲔ ﻣﻦ وﻟﺪﻩ ،ﻓﺄذن ﺟﱪﻳﻞ ﰒ أﻗﺎم ﻓﻘﺎل:
»ﻳﺎ ﳏﻤﺪ ﺗﻘﺪم ﻓﺼﻞ ﻢ« ﻓﻠﻤﺎ ﻓﺮغ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﻼة ﻗﺎل ﻟﻪ ﺟﱪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم »واﺳﺄل ﻳﺎ ﳏﻤﺪ ﻣﻦ أرﺳﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ ﻣﻦ رﺳﻠﻨﺎ«
اﻵﻳﺔ ،ﻓﻘﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ» :ﻻ أﺳﺄل ﻷﱐ ﻟﺴﺖ ﺷﺎﻛﺎ ﻓﻴﻪ«.
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derhâl cayıverdiler (50). Ve Firavun kavminin içinde şöyle bağırdı: “Ey
kavmim! Mısır mülkü benim ve hep şu nehirler benim altımdan akıyor
değil mi?1 Artık gözünüzü açsanız a! (51). Yoksa ben şundan daha
hayırlı değil miyim ki o hem hakir2 hem de merâmını anlatamıyor3 (52).
Eğer o dediği gibi ise üzerine altın bilezikler atılsa ya! Yahut yanında
melâikeler4 dizilse gelse ya!” (53) Bu suretle kavmini istihfaf etti, onlar
da ona itaat eylediler çünkü dinden çıkmış fâsık bir kavim idiler (54).
Böyle vaktâ ki Bizi gazaba davet ettiler,5 Biz de kendilerinden intikam
aldık hepsini birden gark ediverdik (55). Gark ediverdik de onları
sonrakiler için hem bir selef hem bir mesel kıldık (56).
{ﻮﺳﻰ
َ A Bu kıssanın sevkinde iki vech-i münasebet
ٰ }وﻟ َ َﻘ ْﺪ اَ ْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ ُﻣ
vardır. Kureyş, Peygamber’in dünya serveti [4278] olmadığından dolayı
büyüklüğünü takdir etmedikleri gibi, Firavun da Hazret-i Mûsâ’ya karşı
ﻚ ِﻣ ْﺼ َﺮ
ُ  اَﻟ َْﻴ َﺲ ۪ﻟﻲ ُﻣ ْﻠdiye öyle gururlanmıştı, bu suretle bu kıssa Peygamber’i
tesliye ve takviye ile hasımlarını inzar sadedindedir. Bir de َو ْﺳٔـَ ْﻞ َﻣ ْﻦ اَ ْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ
suâli üzerine bir cevâbı dahi tazammun eder. Binâen‘aleyh asıl maksat
kıssanın tekrarı değil, bu cevapların takrîridir6. Bununla beraber nefs-i
kıssada da diğer yerlerde bulunmayan nükteler dahi eksik değildir.

ۜ ﴾ َوﻗَﺎﻟُٓﻮﺍ ءَ ٰاﻟِﻬَ ُﺘﻨَﺎ َﺧ ْﻴ ٌﺮ اَ ْم ُﻫ َﻮ٥٧﴿ ون
َ اﺑ ُﻦ َﻣ ْﺮ َ َﻢ َﻣﺜَ ًﻼ اِذَا ﻗَ ْﻮ ُﻣ
َ ﻚ ِﻣ ْﻨ ُﻪ ﻳ َ ِﺼ ُّﺪ
ُ َوﻟ َﻤَّﺎ
ْ ب
َ ِ ﺿﺮ

ِ
ِ
ِ
ﺎه
َ ﻮه ﻟ
َ َﻚ اِ َّﻻ َﺟ َﺪ ًﻻۜ ﺑ َ ْﻞ ُﻫ ْﻢ ﻗَ ْﻮمٌ َﺧ ِﺼ ُﻤ
َ َﻣﺎ
ُ َ﴾ ا ْن ُﻫﻮَ ا َّﻻ َﻋ ْﺒ ٌﺪ اَ ْﻧﻌَ ْﻤﻨَﺎ َﻋﻠ َ ْﻴﻪ َو َﺟﻌَ ْﻠﻨ٥٨﴿ ﻮن
ُ ُﺿﺮَﺑ
ِ
ِ
ِ اﻻ َْر
﴾ َو ِﺍﻧ َّ ُﻪ٦٠﴿ ﻮن
ْ ﺎء ﻟ ََﺠﻌَ ْﻠﻨَﺎ ِﻣ ْﻨﻜُ ْﻢ َﻣﻠٰ ٓ ِﺌﻜَﺔ ً ﻓِﻲ
َ ض ﻳ َ ْﺨﻠُ ُﻔ
ُ ٓ﴾ َوﻟ َْﻮ ﻧ َ َﺸ٥٩﴿ ۜ َﻣﺜَ ًﻼ ﻟﺒَ ۪ﻨ ٓﻲ ا ْﺳ َﺮٓﺍٔﻳ۪ ـ َﻞ
ِ ِ
ۚ َﺎن
ٌ ﺎﻋﺔِ ﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﻤﺘَ ُﺮ َّن ﺑِﻬَﺎ َوﺍﺗ َّ ِﺒ ُﻌﻮ ِ ۜن ٰﻫ َﺬا ِﺻﺮَﺍ
ٌ ط ُﻣ ْﺴﺘَ ۪ﻘ
ُ ﴾ َو َﻻ ﻳ َ ُﺼﺪَّﻧَّﻜُ ُﻢ اﻟ َّﺸ ْﻴﻄ٦١﴿ ﻴﻢ
َ ﻠﺴ
َّ ﻟ َﻌ ْﻠ ٌﻢ ﻟ
ِ َ﴾ َوﻟ َﻤَّﺎ َﺟٓﺎء ۪ﻋﻴﺴﻰ ﺑِﺎ ْﻟﺒَ ِﻴﻨ٦٢﴿ اِﻧ َّ ُﻪ ﻟَﻜُ ْﻢ َﻋ ُﺪ ٌّو ﻣﺒ۪ ﻴﻦ
ﺎل ﻗَ ْﺪ ِﺟ ْﺌ ُﺘﻜُ ْﻢ ﺑِﺎ ْﻟ ِﺤ ْﻜ َﻤﺔِ َو ِﻻُﺑ َ ّ ِﻴ َﻦ
َ َﺎت ﻗ
ٌ ُ
ٰ َ
ّ
1
2
3
4
5
6

H ve F: “Ve Firavun kavminin içinde bağırdı: “Ey kavmim! Benim değil mi Mısır mülkü ve hep şu
nehirler benim altımdan akıyor?”.
B: “kâfir”.
H ve F: “Yoksa ben şundan daha hayırlıyımdır, şu ki hem hakir hem de âdetâ* merâmını anlatamıyor”.
F -“âdetâ”.
B: “melekler”.
H -“çünkü dinden çıkmış fâsık bir kavim idiler (54). Böyle vaktâ ki Bizi gazaba davet ettiler”.
B: “tekrarıdır”.
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ۜ وه
ُ ُّاﻪﻠﻟ َ ُﻫ َﻮ َرﺑّ۪ﻲ َو َرﺑ
ُ َﻟ
ّٰ ﴾ اِ َّن٦٣﴿ ﻴﻌﻮ ِن
ّٰ ﻮن ۪ﻓﻴﻪِۚ ﻓَﺎﺗ َّ ُﻘﻮﺍ
َ ﺾ اﻟ َّ۪ﺬي ﺗ َ ْﺨﺘَﻠِ ُﻔ
َ ﻜ ْﻢ ﺑ َ ْﻌ
ْ َﻜ ْﻢ ﻓ
ُ ﺎﻋ ُﺒ ُﺪ
ُ اﻪﻠﻟ َ َوﺍ َ ۪ﻃ
ِ
ِ
ِ ﻳﻦ ﻇَﻠ َ ُﻤﻮﺍ ِﻣ ْﻦ َﻋ َﺬ
اب
ْ ﻒ
ٌ ٰﻫ َﺬا ِﺻ َﺮﺍ
َ َ ﴾ ﻓَﺎ ْﺧﺘَﻠ٦٤﴿ ﻴﻢ
ٌ ط ُﻣ ْﺴﺘَ ۪ﻘ
َ اب ﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻴ ِﻨﻬِ ْﻢ ۚ ﻓَ َﻮ ْ ٌﻞ ﻟﻠ َّ۪ﺬ
ُ اﻻ َْﺣ َﺰ

ِ َ ﴾ ﻫ ْﻞ ﻳﻨﻈُﺮ٦٥﴿ ﻳﻮ ٍم اَ ۪ﻟﻴ ٍﻢ
﴾ اَ ْﻻ َِﺧ َّ ٓﻼ ُء٦٦﴿ ون
َ ﺎﻋﺔ َ اَ ْن ﺗ َ ْﺄﺗِﻴَ ُﻬ ْﻢ ﺑ َ ْﻐﺘَﺔ ً َو ُﻫ ْﻢ َﻻ ﻳ َ ْﺸ ُﻌ ُﺮ
َ اﻟﺴ
َْ
ُ َْ َ
َّ ون ا َّﻻ
﴾٦٧﴿ ۜ ﻴﻦ
َ۟ ﻀ ُﻬ ْﻢ ﻟِﺒَ ْﻌ ٍﺾ َﻋ ُﺪ ٌّو اِ َّﻻ ا ْﻟ ُﻤﺘ َّ ۪ﻘ
ُ ﻳ َ ْﻮ َﻣ ِﺌ ٍﺬ ﺑ َ ْﻌ

[4279] Meâl-i Şerîfi
Ve vaktâ ki Meryem’in oğlu bir mesel olarak ortaya atıldı1, derhâl kavmin
ondan çığrıştılar (57). “Ya!” dediler, “bizim ilâhlarımız mı hayırlı,
yoksa o mu?” Bunu sana sırf bir cidal olarak fırlattılar, doğrusu onlar
çok husûmetli2 bir kavimdirler (58). Hayır o ilâh değil, hâlis bir kuldur,
Biz ona inʿâm ettik ve kendisini Benî İsrâil için bir mesel yaptık (59). Ve
dilersek sizlerden de melâike yaparız Arz’da halef olurlar (60). Ve hakikat
o, Sâʿat için bir ilimdir, onun için sakın o Sâʿat’in geleceğinde şek etmeyin
de bana tâbiʿ olun, işte bu yegâne doğru yoldur (61). Ve sakın sizi Şeytan
çelmesin, çünkü o size belli bir düşmandır (62). Îsâ da o beyyinelerle
geldiği vakit şöyle dedi: “Ben size hikmet ile ve ihtilâf edip durduğunuz
şeylerin bazısını size beyan edeyim diye geldim, onun için Allah’tan
korkun ve bana itaat edin (63). Muhakkak3 ki Allah benim de Rabbim,
sizin de Rabbiniz, hemen O’na ibadet edin,4 işte bu yegâne doğru yoldur
(64). Sonra o hizibler kendi aralarında ihtilâf ettiler, onun için elîm bir
günün azâbından vay o zulmedenlere (65). Hep o Sâʿat’e, hiç farkında
değillerken ansızın onun başlarına gelivermesine [4280] bakıyorlar (66).
Dostlar o gün birbirlerine düşmandırlar, müstesnâ ancak müttakīler (67).
{اﺑ ُﻦ َﻣ ْﺮ َ َﻢ َﻣﺜَ ًﻼ
ُ }وﻟ َﻤَّﺎ
َ İbn Meryem bir mesel olarak ortaya atılınca
ْ ب
َ ِﺿﺮ
ِ َ ِوﺳٔـَ ْﻞ ﻣﻦ اَرﺳ ْﻠﻨَﺎ ِﻣﻦ ﻗَﺒﻠ
ِ
A yani ون
َ ﻚ ﻣ ْﻦ ُر ُﺳﻠِﻨَﺎ ۗ اَ َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ دُو ِن اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ ٰاﻟﻬَﺔ ً ﻳُ ْﻌﺒَ ُﺪ
ْ ْ
َ ْ ْ َ
َْ
buyurulmasına karşı Nasârânın Îsâ’ya ilâh ve ibnullah dedikleri bir itiraz
1
2
3
4

H ve F: “dermeyan edildi”.
M (birinci baskı): “husumetle”.
H ve F: “Haberiniz olsun”.
F, M ve B -“Muhakkak ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz, hemen O’na ibadet edin”.
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misâli olarak ileri sürüldüğü zaman {ون
َ  }اِذَا ﻗَ ْﻮ ُﻣbirdenbire kavmin,
َ ﻚ ِﻣ ْﻨ ُﻪ ﻳ َ ِﺼ ُّﺪ
yani Kureyş ondan keyiflenerek “ha ha hah”1 diye haykırışıyorlardı.
{}وﻗَﺎﻟُٓﻮﺍ ءَ ٰاﻟِﻬَ ُﺘﻨَﺎ َﺧ ْﻴ ٌﺮ اَ ْم ُﻫ َﻮ
َ “Ya, bizim ilâhlarımız mı daha hayırlı yoksa o
mu?” dediler. A Bunlar sûrenin başında geçtiği üzere melâikeye Allah’ın
kızları diyorlar ve onları mâbud ittihaz edip namlarına putlar dikerek
ibadet ediyorlardı. Şimdi Hıristiyanların Îsâ’ya ilâh dedikleri mevzû -i
bahis olunca keyiflenerek bir velvele ile diyorlar ki: “Bizim ilâh deyip
ibadet ettiğimiz melâikeler Meryem’in oğlundan daha hayırlı değil mi, o
ilâh oluyor da bizimkiler neye olmasın?” {َﻚ اِ َّﻻ َﺟ َﺪ ًﻻ
َ ﻮه ﻟ
َ }ﻣﺎ
َ Onu sana
ُ ُﺿ َﺮﺑ
sırf bir cedel olarak îrâd ediyorlar A o itirazın hak olduğuna kāni olup da
bir hakkı izhar eylemek için münazara değil güya seni ilzam edeceklermiş
gibi mücerred cedel için onu ileri sürüyorlardı. {ﻮن
َ  }ﺑ َ ْﻞ ُﻫ ْﻢ ﻗَ ْﻮ ٌم َﺧ ِﺼ ُﻤDoğrusu
onlar çok husûmetçi adamlar A husûmette şedid, çekişmeye haris,
nizâ‘da mâhir kimseler. Onların itirazlarını ve hâllerini böyle hikâye
ettikten sonra hakikatin beyânıyla meselenin halli ve cevâbın tahkīki
için buyuruluyor ki: { }اِ ْن ُﻫ َﻮO, Meryem’in oğlu Îsâ hakikatte başka bir
şey değildir, ne ilâhtır, ne de Allah’ın oğludur { }اِ َّﻻ َﻋ ْﺒ ٌﺪancak [4281] bir
abd, hâlis bir kuldur {ِ }اَ ْﻧﻌَ ْﻤﻨَﺎ َﻋﻠ َ ْﻴﻪki Biz ona in‘âm etmişizdir A nübüvvet
ve risalet vermişiz {ﺎه َﻣﺜَ ًﻼ ﻟِﺒَ ۪ﻨ ٓﻲ اِ ْﺳ َﺮٓﺍٔﻳ۪ ـ َﻞ
َ ve onu Benî İsrâil için bir
ُ َ}و َﺟﻌَ ْﻠﻨ
mesel kılmışızdır A Benî İsraîl için imtisal numûnesi olmak üzere acîb
bir âyet, bir kudret delîli ki dillerinde dâsitân olmuştur. Yoksa dedikleri
gibi ilâh ve ibnullah değil.2 {ً ﺎء ﻟ ََﺠﻌَ ْﻠﻨَﺎ ِﻣ ْﻨﻜُ ْﻢ َﻣﻠٰ ٓ ِﺌﻜَﺔ
َ Dilersek elbet
ُ ٓ}وﻟ َْﻮ ﻧ َ َﺸ
sizlerden de melâike yapardık A Îsâ’yı Benî İsrâil için mesel olarak yaratıp
Meryem’den doğurttuğumuz gibi sizlerden de melekler doğurturduk3
o sizin Allah’ın kızları, ilâhlarımız dediğiniz melâike evlâdınız olur
ِ اﻻ َْر
{ﻮن
ْ  }ﻓِﻲArz’da size halef olurlar, yahut hilâfet yaparlardı. }و ِﺍﻧ َّ ُﻪ
َ ض ﻳ َ ْﺨﻠ ُ ُﻔ
َ
ِ  ﻟ َﻌِ ْﻠﻢ ﻟMuhakkak ki o Sâ‘at için bir ilimdir de A Sâ‘at’in geleceğini,
{ِﺎﻋﺔ
ﻠﺴ
َ َّ ٌ
ölülerin dirilip kıyam edeceğini bildiren bir delil ve alâmettir. Çünkü Îsâ
gerek zuhûru ve gerek emvâtı ihyâ mucizesi ve gerek emvâtın kıyâmını
haber vermesi itibariyle kıyametin vâki olacağına bir delil olduğu gibi,
1
2
3

M: “hahh hahh”.
H -“Yoksa dedikleri gibi ilâh ve ibnullah değil”.
F, M ve B: “doğurtarak”.
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hadiste vârid olduğuna göre nüzûlü de eşrât-ı Sâ‘at’tendir.1 }ﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﻤﺘَ ُﺮ َّن
2
{ ﺑِﻬَﺎOnun için sakın onda, yani Sâ‘at’te şek etmeyin {}وﺍﺗ َّ ِﺒ ُﻌﻮ ِن
َ de Bana
tâbi olun A yani Benim hidâyetime, şeriatıma göre sade Bana ibadet ve
ubûdiyet edin, başka mâbudlar peşinde gitmeyin. {ﻴﻢ
ٌ }ﻫ َﺬا ِﺻ َﺮﺍ
ٌ ط ُﻣ ْﺴﺘَ ۪ﻘ
ٰ İşte
bu biricik doğru yoldur. A Ki onu tutan dalâle düşmez {َﺎن
ُ َّ }و َﻻ ﻳ َ ُﺼﺪَّﻧ
ُ ﻜ ُﻢ اﻟ َّﺸ ْﻴﻄ
َ
ve sakın sizi Şeytan çelmesin A bu doğru yoldan o hak tâbi‘iyetinden
ِ
saptırmasın {ﻴﻦ
ٌ ۪ }اﻧَّﻪُ ﻟَﻜُ ْﻢ َﻋ ُﺪ ٌّو ُﻣﺒçünkü o size [4282] açık bir düşmandır. A
Kendi gizli olsa da düşmanlığı açıktır, zira sizi cennetten çıkardı belâlara
soktu. Şimdi asıl mevzû -i bahis olan Îsâ’nın ulûhiyeti meselesinin açık
halline gelelim. Îsâ hiçbir zaman öyle bir davada bulunmamış olduğunu
ِ َ}وﻟ َﻤَّﺎ َﺟٓﺎء ۪ﻋﻴﺴﻰ ﺑِﺎ ْﻟﺒَ ِﻴﻨ
göstermek için buyuruluyor ki: {ﺎت
َ Vaktâ ki Îsâ o
َ
ٰ
ّ
beyyinelerle, açık mucizelerle geldi, { }ﻗَﺎ َلşöyle dedi: {ِﻜ ْﻢ ﺑِﺎ ْﻟ ِﺤ ْﻜ َﻤﺔ
ُ }ﻗَ ْﺪ ِﺟ ْﺌ ُﺘ
Ben size hikmet ile, yani nübüvvet ve kitap ile geldim ﺾ اﻟ َّ ۪ﺬي
ُ َ }و ِﻻُﺑ َ ّ ِﻴ َﻦ ﻟ
َ ﻜ ْﻢ ﺑ َ ْﻌ
َ
ِ{ ﺗ َ ْﺨﺘَﻠِ ُﻔﻮن ۪ﻓﻴﻪhem de hakkında ihtilâf edip durduğunuz şeylerin bazısını
َ
beyan edeyim diye geldim {ﻴﻌﻮ ِن
ّٰ  }ﻓَﺎﺗ َّ ُﻘﻮﺍonun için Allah’tan korkun
ُ اﻪﻠﻟ َ َوﺍ َ ۪ﻃ
ve bana itaat edin A teblîgātımı dinleyin, tutun, şöyle ki اﻪﻠﻟ َ ُﻫ َﻮ َرﺑّ۪ﻲ
ّٰ }اِ َّن
{ َو َرﺑُّﻜُ ْﻢhaberiniz olsun Allah benim3 Rabbim, sizin de Rabbiniz ancak
O’dur {وه
ْ َ }ﻓonun için hep O’na ibadet edin A ancak O’nu mâbud
ُ ﺎﻋ ُﺒ ُﺪ
tanıyın {ﻴﻢ
ٌ }ﻫ َﺬا ِﺻ َﺮﺍ
ٌ ط ُﻣ ْﺴﺘَ ۪ﻘ
ٰ işte bu biricik doğru yoldur. A İşte Îsâ böyle
dedi, onun bütün teblîgātının hulâsası budur (Sûre-i Bakara’ya ve Sûre-i
Meryem’e de bak).

{اب ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻴ ِﻨﻬِ ْﻢ
ْ ﻒ
َ َ  }ﻓَﺎ ْﺧﺘَﻠSonra hizibler: her biri bir maksadla toplanan
ُ اﻻ َْﺣ َﺰ
fırkalar kendi aralarında ihtilâf çıkardılar. A Yahudîler başka söylediler,
Nasârâ da muhtelif fırkalara ayrıldılar, ilâh, ibnullah lâflarını da onlar

1

2
3

Buhârî, Enbiyâ, 50; Müslim, Îmân, 242-246:
 ﻟﻴﻮﺷﻜﻦ أن ﻳﻨﺰل، »واﻟﺬي ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪﻩ: ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: ﲰﻊ أﺑﺎ ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل: أن ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ:ﻋﻦ اﺑﻦ ﺷﻬﺎب
 ﺣﱴ ﺗﻜﻮن اﻟﺴﺠﺪة اﻟﻮاﺣﺪة ﺧﲑ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻣﺎ، وﻳﻔﻴﺾ اﳌﺎل ﺣﱴ ﻻ ﻳﻘﺒﻠﻪ أﺣﺪ، وﻳﻀﻊ اﳉﺰﻳﺔ، وﻳﻘﺘﻞ اﳋﻨﺰﻳﺮ، ﻓﻴﻜﺴﺮ اﻟﺼﻠﻴﺐ،ﻓﻴﻜﻢ اﺑﻦ ﻣﺮﱘ ﺣﻜﻤﺎ ﻋﺪﻻ
.« »وإن ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب إﻻ ﻟﻴﺆﻣﻨﻦ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺗﻪ وﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺷﻬﻴﺪا: واﻗﺮؤوا إن ﺷﺌﺘﻢ: ﰒ ﻳﻘﻮل أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة.«ﻓﻴﻬﺎ
Müslim, Îmân, 247:
 ﻻ ﺗﺰال ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ أﻣﱵ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮن ﻋﻠﻰ: ﲰﻌﺖ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل: أﺧﱪﱐ أﺑﻮ اﻟﺰﺑﲑ أﻧﻪ ﲰﻊ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻳﻘﻮل:ﻋﻦ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ ﻗﺎل
 ﺗﻜﺮﻣﺔ، إن ﺑﻌﻀﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ أﻣﺮاء، ﻻ: ﻓﻴﻘﻮل، ﺗﻌﺎل ﺻﻞ ﻟﻨﺎ: ﻓﻴﻨﺰل ﻋﻴﺴﻰ اﺑﻦ ﻣﺮﱘ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻴﻘﻮل أﻣﲑﻫﻢ: ﻗﺎل،اﳊﻖ ﻇﺎﻫﺮﻳﻦ إﱃ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
.اﷲ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺔ
B -“de”.
H ve F +“de”.
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ِ
ﻳﻦ ﻇَﻠ َ ُﻤﻮﺍ{ çıkardılar
} artık vay o zulmedenlere A gerek ifrat ve gerekﻓَ َﻮ ْ ٌﻞ ﻟﻠ َّ۪ﺬ َ
ِ [4283] elîm bir
}ﻣ ْﻦ َﻋ َﺬ ِ
اب ﻳ َ ْﻮ ٍم اَ ۪ﻟﻴ ٍﻢ{ tefrit suretiyle haksızlık eden hiziblere
} hepsi başkaﻫ ْﻞ ﻳﻨﻈُﺮ َ ِ
ﺎﻋﺔ َ{ günün azâbından A ki kıyamet günüdür
اﻟﺴ َ
َ َْ ُ
ون ا َّﻻ َّ
değil, yalnız Sâ‘at’e bakıyorlar. A Gerek o hiziblerden gerek Kureyş’ten
}اَ ْن ﺗ َ ْﺄﺗِﻴَ ُﻬ ْﻢ ﺑ َ ْﻐﺘَﺔ ً bütün1 zâlimler hep o azab saatinin gelmesine bakıyorlar
ون{
َ ki farkında değillerken ansızın kendilerini bastırıverecek.و ُﻫ ْﻢ َﻻ ﻳ َ ْﺸ ُﻌ ُﺮ َ
}اَ ْﻻ َِﺧ َّ ٓﻼ ُء ...إﻟﺦ{

ﻳَﺎ ِﻋﺒَ ِ
ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ ﺑِﺎٰﻳَﺎﺗِﻨَﺎ َوﻛَﺎﻧُﻮﺍ
ف َﻋﻠ َ ْﻴ ُ
ﻜ ُﻢ ا ْﻟﻴَ ْﻮمَ َو َ ٓﻻ اَ ْﻧ ُﺘ ْﻢ ﺗ َ ْﺤ َﺰﻧُ َ
ﺎد َﻻ َﺧ ْﻮ ٌ
ﻮن ۚ ﴿ ﴾٦٨اَﻟ َّ ۪ﺬ َ
َﺎف َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ﺑ ِ ِﺼ َﺤ ٍ
ﺎف
ﺍﺟﻜُ ْﻢ ﺗُ ْﺤﺒَ ُﺮ َ
ون ﴿ ﴾٧٠ﻳُﻄ ُ
ُﻣ ْﺴﻠِ ۪ﻤ َ
ﻴﻦ ۚ ﴿ ﴾٦٩اُ ْد ُﺧﻠُﻮﺍ ا ْﻟ َﺠﻨَّﺔ َ اَ ْﻧﺘُ ْﻢ َوﺍ َ ْز َو ُ
ِﻣ ْﻦ ذ َ َﻫ ٍ
ون ۚ ﴿﴾٧١
اﻻ َْﻧ ُﻔ ُﺲ َوﺗَﻠ َ ُّﺬ ْ
ﺍب َو ۪ﻓﻴﻬَﺎ َﻣﺎ ﺗ َ ْﺸﺘَﻬ۪ﻴﻪِ ْ
اﻻ َْﻋ ُﻴ ُﻦ ۚ َوﺍ َ ْﻧ ُﺘ ْﻢ ۪ﻓﻴﻬَﺎ َﺧﺎﻟ ِ ُﺪ َ
ﺐ َوﺍَכ َْﻮ ٍ ۚ
ﻮن ﴿ ﴾٧٢ﻟَﻜُ ْﻢ ۪ﻓﻴﻬَﺎ ﻓَﺎﻛِﻬَﺔٌ ﻛَ ۪ﺜﻴﺮَ ٌ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ
َوﺗ ِ ْﻠ َ
ﻚ ا ْﻟ َﺠﻨَّﺔُ اﻟ َّ۪ﺘٓﻲ اُو۫رِ ْﺛﺘُ ُﻤﻮﻫَﺎ ﺑِﻤَﺎ ﻛُ ْﻨﺘُ ْﻢ ﺗ َ ْﻌﻤَﻠ ُ َ
ون ۚ ﴿َ ﴾٧٤ﻻ ﻳ َﻔﺘَّﺮ ﻋﻨﻬﻢ وﻫﻢ ۪ﻓﻴﻪِ
ِ
ﻴﻦ ۪ﻓﻲ َﻋ َﺬ ِ
اب َﺟﻬَﻨ َّ َﻢ َﺧﺎﻟ ِ ُﺪ َ
ﺗ َ ْﺄﻛُﻠُ َ
ُ ُ َُْْ َُْ
ﻮن ﴿ ﴾٧٣ا َّن ا ْﻟ ُﻤ ْﺠﺮِ ۪ﻣ َ
ِ
ﻚ ﻟِﻴَ ْﻘ ِﺾ
ﻴﻦ ﴿َ ﴾٧٦وﻧَﺎد َ ْوﺍ ﻳَﺎ َﻣﺎﻟ ِ ُ
ُﻣ ْﺒﻠِ ُﺴ َ
ﺎﻫ ْﻢ َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ُﻫ ُﻢ اﻟﻈ َّﺎﻟ ۪ﻤ َ
ﻮن ۚ ﴿َ ﴾٧٥و َﻣﺎ ﻇَﻠ َ ْﻤﻨَ ُ
ﻮن
ﻚۜ ﻗ َ َ
َﻋﻠ َ ْﻴﻨَﺎ َرﺑُّ َ
ﻮن ﴿ ﴾٧٧ﻟَﻘَ ْﺪ ِﺟ ْﺌﻨَﺎﻛُ ْﻢ ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖ َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اَכْﺜَ َﺮﻛُ ْﻢ ﻟ ِ ْﻠ َﺤ ِّﻖ ﻛَﺎرِ ُﻫ َ
ﺎل اِﻧَّﻜُ ْﻢ َﻣﺎﻛِ ُﺜ َ
ﻮن اَﻧَّﺎ َﻻ ﻧ َ ْﺴ َﻤ ُﻊ ِﺳﺮَّ ُﻫ ْﻢ َوﻧ َ ْﺠ ٰﻮ ُﻬ ْﻢ ۜ ﺑ َ ٰﻠﻰ
ﻮن ۚ ﴿ ﴾٧٩اَ ْم ﻳ َ ْﺤ َﺴ ُﺒ َ
ﺮﺍ ﻓَﺎِﻧَّﺎ ُﻣ ْﺒﺮِ ُﻣ َ
﴿ ﴾٧٨اَ ْم اَ ْﺑ َﺮ ُﻣ ٓﻮﺍ اَ ْﻣ ً

ﻮن ﴿ُ ﴾٨٠ﻗ ْﻞ اِن ﻛَ َ ِ
ﺎن
ﻳﻦ ﴿ُ ﴾٨١ﺳ ْﺒ َﺤ َ
َو ُر ُﺳﻠُﻨَﺎ ﻟ َ َﺪ ْﻳﻬِ ْﻢ ﻳ َ ْﻜ ُﺘ ُﺒ َ
ْ
ﺎن ﻟﻠﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ َوﻟ ٌَﺪ ۗ ﻓَﺎ َﻧَﺎ ۬ اَ َّو ُل ا ْﻟﻌَﺎﺑ ِ ۪ﺪ َ
ب اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ ِ
ض َر ِ
ﺍﻻ َْر ِ
َر ِ
ﻮﺿﻮﺍ َو َ ْﻠﻌَ ُﺒﻮﺍ َﺣ ّٰﺘﻰ
ﺍت َو ْ
ب ا ْﻟﻌَ ْﺮ ِش َﻋﻤَّﺎ ﻳ َ ِﺼ ُﻔ َ
ﻮن ﴿ ﴾٨٢ﻓَ َﺬ ْر ُﻫ ْﻢ ﻳ َ ُﺨ ُ
َّ
ّ
ّ

اﻻ َر ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ﻴﻢ
ﻮﻋ ُﺪ َ
ض اﻟ ٌٰﻪ ۜ َو ُﻫ َﻮ ا ْﻟ َﺤ ۪ﻜ ُ
ﻳُ َﻼﻗُﻮﺍ ﻳ َ ْﻮ َﻣ ُﻬ ُﻢ اﻟ َّ۪ﺬي ﻳُ َ
اﻟﺴ َﻤٓﺎء اﻟ ٌٰﻪ َوﻓﻲ ْ ْ
ون ﴿َ ﴾٨٣و ُﻫ َﻮ اﻟ َّ ۪ﺬي ﻓﻲ َّ
ِ
ِ
ﻚ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ ِ
ﺍﻻ َْر ِ
ﺍت َو ْ
ﺎﻋﺔِۚ
ا ْﻟﻌَ ۪ﻠ ُ
اﻟﺴ َ
ﻴﻢ ﴿َ ﴾٨٤وﺗَﺒَ َ
ض َو َﻣﺎ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ َﻤﺎ ۚ َوﻋ ْﻨ َﺪ ُه ﻋ ْﻠ ُﻢ َّ
ﺎر َك اﻟ َّ۪ﺬي ﻟ َُﻪ ُﻣ ْﻠ ُ َّ
ِ
ِِ
ﻚ اﻟ َّ۪ﺬﻳﻦ ﻳ ْﺪﻋ َ ِ
ﺎﻋﺔ َ اِ َّﻻ َﻣ ْﻦ َﺷﻬِ َﺪ ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖ َو ُﻫ ْﻢ
ﻮن ﴿َ ﴾٨٥و َﻻ ﻳ َ ْﻤﻠِ ُ
َوﺍﻟ َْﻴﻪِ ﺗُ ْﺮ َﺟ ُﻌ َ
ﻮن ﻣ ْﻦ دُوﻧﻪ اﻟ َّﺸﻔَ َ
َ َ ُ
ﻮن ۙ ﴿َ ﴾٨٧و ۪ﻗﻴﻠِ ۪ﻪ ﻳَﺎ َر ِ
ب اِ َّن
ﻮن ﴿َ ﴾٨٦وﻟ َِﺌ ْﻦ َﺳﺎ َ ْﻟﺘَ ُﻬ ْﻢ َﻣ ْﻦ َﺧﻠ َ َﻘ ُﻬ ْﻢ ﻟ َﻴَ ُﻘﻮﻟُ َّﻦ ّٰ
اﻪﻠﻟُ ﻓَﺎ َ ّٰﻧﻰ ﻳُ ْﺆﻓَﻜُ َ
ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ َ
ّ
ﻮن ﴿﴾٨٩
ف ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ َ
ﺎﺻﻔَ ْﺢ َﻋ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َوﻗُ ْﻞ َﺳ َﻼمٌ ۜ ﻓَ َﺴ ْﻮ َ
ٰﻫ ٓ ُﺆ َ ٓ۬ﻻ ِء ﻗَ ْﻮمٌ َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ َ
ﻮن ۢ ﴿ ﴾٨٨ﻓَ ْ
B +“o”.
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[4285] Meâl-i Şerîfi
Ey benim kullarım! Size hiç korku yoktur bugün ve siz mahzun da
olmayacaksınız (68). Benim âyetlerime iman edip de hâlis Müslüman
olan kullarım (69). Girin cennete siz ve zevceleriniz, sürûrlar, neşeler
içinde (70). Altından tepsiler ve küplerle üzerlerine dönülür dolaşılır;
nefislerin hoşlanacağı, gözlerin lezzet alacağı şeyler hep orada ve siz orada
muhalledsiniz (71). Ve işte bu, sizin çalıştığınız ameller sebebiyle vâris
kılındığınız cennet (72). Sizin için onda çok meyveler vardır, onlardan
yiyeceksiniz (73). Haberiniz olsun ki mücrimler cehennem azâbında
muhalleddirler (74). Kendilerinden o azab gevşetilmez ve onlar onun
içinde her ümidi kesmişlerdir (75). Ve Biz onlara zulmetmemişizdir
velâkin kendileri zâlim idiler (76). Ve şöyle çığrışmaktadırlar: “Yâ Mâlik!
Rabbin işimizi bitiriversin”, o demiştir ki: “Her hâlde siz duracaksınız”
(77). Celâlim hakkı için Biz size1 hakkı gönderdik velâkin ekseriniz hakkı
hoşlanmayanlarsınız (78). İşi sıkı mı büktüler, fakat işte sıkı büken Biziz
(79). Yoksa Biz onların sırlarını ve fısıltılarını işitmeyiz mi sanıyorlar?
Hayır işitiriz, hem de yanlarında elçilerimiz vardır yazarlar (80). De ki:
“Rahmân’ın bir veledi olsa ben ona tapanların birincisi olurdum” (81).
Tenzih O Sübhân’a, O göklerin ve yerin Rabbi, Rabbü’l-Arş’a onların
vasıflarından (82). Şimdi bırak onları dalsınlar, oynayadursunlar tâ
vaad olundukları günlerine çatasıya kadar (83). Hem O O’dur ki gökte
de ilâh yerde de ilâhtır ve Hakîm O’dur, Alîm O (84). Ve ne yücedir O
ki göklerin yerin ve bütün aralarındakilerin mülkü O’nun, Sâʿat’e ilim
de O’nun nezdindedir ve hep döndürülüp O’na götürüleceksiniz (85).
O’ndan başka yalvarıp durdukları şeyler şefaat de edemezler, ancak
bilerek hakka şehadet eden kimseler müstesnâ (86). Celâlim hakkı için
sorsan onlara, kendilerini kim yarattı?2 “Elbette Allah” derler, o hâlde
nasıl çevrilirler? (87) Onun “yâ Rab!” demesi hakkı için her hâlde onlar
imana gelmez bir kavimdirler (88). Şimdi sen onlardan sarf-ı nazar et
de “selâm” de, artık ileride bileceklerdir (89).
1
2

H: “Celâlim hakkı için Bize”.
B: “Celâlim hakkı için re’sen onlara, kendilerini kim yarattı diye sorsan”.
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ِ َ }ﻳَﺎ ِﻋﺒA Allah için sevişen o müstesnâ müttakīlere o günkü
[4286] { إﻟﺦ...ﺎد
hitâb-ı ilâhîyi hikâyedir ki bu hatâbenin letâfetine doyulmaz, Allah teâlâ
bizleri de bu kullarından eyleye. {ون
َ  }ﺗُ ْﺤﺒَ ُﺮA Bunda üç mâna gösterirler:
1. “Habâr”ı, yani eseri yüzlerinizde zâhir olacak surette sevindirilip
neşelendirileceksiniz. 2. Hüsn-i hey’et mânasına “hibr”den, süslenip
ziynetleneceksiniz. 3. Vasf-ı cemîlde mübalağa mânasına “habr”dan, son
derece ikram olunacaksınız. {َﺎف َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ
ُ  }ﻳُﻄA Cennete girdikten sonraki
neşelerinden bir nebzeyi hikâyedir. Onun için girdiklerinde kendileri
müşahede hâlinde bulunacaklarından burası  َﻋﻠ َ ْﻴﻜُﻢdiye kendilerine
hitab edilmeyip  َﻋﻠ َ ْﻴﻬﻢdiye gıyab ile dünyadakilere hikâye edilmektedir.
Yani o emir üzerine girecekler, girdiklerinde etraflarında tavaf olunacak,
ٍ }ﺑ ِ ِﺼ َﺤ
cennet hizmetçileri tarafından üzerlerine dönüp dolaşılacak. ﺎف
ٍ  ِﻣ ْﻦ ذ َ َﻫAltın1 safhalar: tepsiler, tabaklar A Ebû Hayyân nakleder ki:
{ﺐ
“Kisâî şöyle demiştir: ‘Kas‘aların en büyüğü cefnedir, sonra kas‘a2 gelir,
on kişiye yetişir, sonra sahfe3, beş kişilik, sonra mekîle iki üç kişilik.’”4
ٍ َ}وﺍَכْﻮ
{ﺍب
َ Ve küplerle A “küp” dilimizdeki mânasından farklıdır,
kulpu ve emziği olmayan ibrik diye târif edildiğine göre sürahi ve testi
demek olur. {}و ۪ﻓﻴﻬَﺎ
ْ ِ}ﻣﺎ ﺗ َ ْﺸﺘَﻬ۪ﻴﻪ
َ Hem onda A o cennette {اﻻ َْﻧ ُﻔ ُﺲ
َ nefislerin
hoşlanacağı {اﻻ َْﻋ ُﻴ ُﻦ
ْ }وﺗَﻠ َ ُّﺬ
َ ve gözlerin lezzetleneceği her şey var }وﺍ َ ْﻧ ُﺘ ْﻢ ۪ﻓﻴﻬَﺎ
َ
5
ِ
{ون
َ  َﺧﺎﻟ ُﺪve siz orada ebedî kalacaksınız. A Görülüyor ki arada gıyâba bir
iltifat yapıldıktan sonra yine hitâba geçilmiştir. {ﻚ ا ْﻟ َﺠﻨَّﺔُ اﻟ َّ۪ﺘﻲ
َ }وﺗ ِ ْﻠ
َ Ve işte
bu o cennettir ki {ﻮن
َ ُ ﻮﻫﺎ ﺑ ِ َﻤﺎ ﻛُ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ﺗ َ ْﻌ َﻤﻠ
َ  }اُو۫رِ ْﺛ ُﺘ ُﻤsiz buna [4287] yaptığınız
ameller sebebiyle vâris kılındınız A işte Allah için sevişip korunan
müttakīlere böyle denecek. Nitekim Sûre-i A‘raf ’ta da 6َُوﻧُﻮدُٓوﺍ اَ ْن ﺗ ِ ْﻠﻜُ ُﻢ ا ْﻟ َﺠﻨَّﺔ
ﻮن
َ ُ ﻮﻫﺎ ﺑ ِ َﻤﺎ ﻛُ ْﻨﺘُ ْﻢ ﺗ َ ْﻌ َﻤﻠ
َ [ اُو۫رِ ْﺛﺘُ ُﻤ7/43] buyurulmuştu, “miras” tâbiri için oraya
bak. {ٌ ﻴﺮ
َ  }ﻟَﻜُ ْﻢ ۪ﻓﻴﻬَﺎ ﻓَﺎﻛِﻬَﺔٌ ﻛَ ۪ﺜSizin için orada çok meyveler, yemişler var A
1
2
3
4
5
6

H -“Altın”.
B: “ke’s”.
B: “safha”.
Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, IX, 357:
. ﰒ اﳌﻜﻴﻠﺔ ﺗﺴﻊ اﻟﺮﺟﻠﲔ واﻟﺜﻼﺛﺔ، ﰒ اﻟﺼﺤﻔﺔ ﺗﺴﻊ اﳋﻤﺴﺔ، ﰒ اﻟﻘﺼﻌﺔ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺗﺴﻊ اﻟﻌﺸﺮة، أﻋﻈﻢ اﻟﻘﺼﺎع اﳉﻔﻨﺔ:وﻗﺎل اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ
B: “ebedâ”.
B +“”اﻟﱵ.
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amellerin semeresi olarak Allah teâlâ’nın fazlıyla kat kat fazlalaştırılmış
ِ onlardan yiyeceksiniz A “fâkihe”, açlık
olan leziz meyveler {ﻮن
َ ُ}ﻣ ْﻨﻬَﺎ ﺗ َ ْﺄ ُﻛﻠ
için değil, zevk ve lezzet için yendiği cihetle cennette yalnız fâkihe
ِ
yeneceği anlatılmıştır. {ﻴﻦ
َ  }ا َّن ا ْﻟ ُﻤ ْﺠﺮِ ۪ﻣA Bununla da mücrimlerin hâli
hikâye olunuyor ki mücrimlerden murad iman ve islâmı olmayanlardır.
{ﻚ
َ ُّ}ﻟِﻴَ ْﻘ ِﺾ َﻋﻠ َ ْﻴﻨَﺎ َرﺑ
ُ ِ  }ﻳَﺎ َﻣﺎﻟA “Mâlik” cehennem muhafızının ismidir. {ﻚ
Rabbin aleyhimizde kazâ buyuruversin1 yani işimizi bitiriversin2 diye
bağrışmaktadırlar ki öldürüversin3 de bizi bu azabdan kurtarıversin
demektir. Buna karşı {ﻮن
َ  }ﻗَﺎ َل اِﻧَّﻜُ ْﻢ َﻣﺎﻛِ ُﺜbuyurmuştur ki her hâlde siz
duracaksınız A kalacaksınız, size ölümle4 vesâire ile halâs yok. İbn
Abbas’tan mervîdir ki bu cevap da bin sene sonra verilir,5 bazılarından
yüz, İbn Amr6 Hazretleri’nden de kırk sene7 diye rivayet olunmuştur8 ki
üçü de kesretten kinaye olsa gerektir. { }ﻟ َ َﻘ ْﺪ ِﺟ ْﺌﻨَﺎﻛُ ْﻢ ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖCelâlim hakkı için
Biz size hakkı gönderdik {ﻮن
َ }و ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اَכْﺜَ َﺮ ُﻛ ْﻢ ﻟ ِ ْﻠ َﺤ ِّﻖ ﻛَﺎرِ ُﻫ
َ velâkin sizin ekseriniz
hakkı hoşlanmayanlarsınız. A Evvelki  اَ ْﻟ َﺤ ّﻖahd için, yani Peygamber’le
gönderilen dîn-i hak, tevhid ve Kur’an, ikincisi cins içindir. Ekseriyetin
hoşlanmadığı ale’l-ıtlâk cins-i haktır. Gönderilen ma‘hûd hakka nazaran
hepsi de kârihtir. {ﺮﺍ
ً  }اَ ْم اَ ْﺑ َﺮ ُﻣ ٓﻮﺍ اَ ْﻣA Bu âyet [4288] mücrimlerin âhiretteki
hâllerini hikâyeden Kureyş mücrimlerinin dünyadaki hâllerine intikaldir.
Mukātil’den nakledildiğine göre bu âyet Mekke müşriklerinin Dâru’nNedve’de Resûlullah’a bir sûikasd tertîbi kararlaştırmaları sebebiyle nâzil
olmuştur.9
1
2
3
4
5
6
7
8

9

M: “buyuruverirsin”.
M: “bitiriverirsin”.
M: “öldürüverirsin”.
B: “ölüm”.
Tefsîru Süfyân es-Sevrî, s. 274; Taberî, Câmiu’l-beyân, XXI, 645:
ِ
ِ
ِ ﻚ ﻟِﻴـَْﻘ
.«ﻚ ﻗﺎل اﻧﻜﻢ ﻣﺎﻛﺜﻮن« ﻗﺎل ﻣﻜﺚ ﻋﻨﻬﻢ أﻟﻒ ﺳﻨﺔ ﰒ ﻗﺎل »اﻧﻜﻢ ﻣﺎﻛﺜﻮن
َ ﺾ َﻋﻠَﻴـْﻨَﺎ َرﺑﱡ
ُ »وﻧَ َﺎد ْوا ﻳَﺎ َﻣﺎﻟ
َ ﻋﻦ ﺑﻦ َﻋﺒّﺎس ﰲ ﻗﻮل اﻟﻠﱠﻪ
H, F, M ve B: “Ömer”.
F, M ve B -“sene”.
Taberî, Câmiu’l-beyân, XXI, 645:
ِ
ِ ﻚ ﻟِﻴـَْﻘ
. ﻳﺎ أﻫﻞ اﻟﻨﺎر إﻧﻜﻢ ﻣﺎﻛﺜﻮن: ﰒ ﻳﻨﺎدﻳﻬﻢ ﻓﻴﻘﻮل، ﻳﱰﻛﻬﻢ ﻣﺌﺔ ﺳﻨﺔ ﳑﺎ ﺗﻌﺪون:ﻚ« ﻗﺎل
َ ﺾ َﻋﻠَﻴـْﻨَﺎ َرﺑﱡ
ُ »وﻧَ َﺎد ْوا ﻳَﺎ َﻣﺎﻟ
َ :ﻋﻦ ﻧﻮف ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ﻚ ﻟﻴـَْﻘ
.« »إﻧﱠ ُﻜ ْﻢ َﻣﺎﻛﺜُﻮ َن: ﰒ أﺟﺎ ﻢ، ﻓﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﻢ أرﺑﻌﲔ ﻋﺎﻣﺎ ﻻ ﳚﻴﺒﻬﻢ:ﻚ« ﻗﺎل
َ ﺾ َﻋﻠَﻴـْﻨَﺎ َرﺑﱡ
ُ »وﻧَ َﺎد ْوا ﻳَﺎ َﻣﺎﻟ
َ : ﻗﺎل،ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو
İbn Atıyye, el-Muharraru’l-vecîz, V, 64-65:
. إِﻧﱠ ُﻜ ْﻢ ﻣﺎﻛِﺜُﻮ َن: ﰒ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻘﻮل ﳍﻢ، وأرﺑﻌﲔ ﺳﻨﺔ: وﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ. ﲦﺎﻧﲔ ﺳﻨﺔ: وﻗﻴﻞ، ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ:وﻗﺎل ﻧﻮف
Mukātil b. Süleyman, Tefsîr, III, 803-805:
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“İbrâm” bir ipi katlayıp sağlam bükmektir. Bundan her ne suretle
olursa olsun bir şeyi muhkemleştirmek mânasına da kullanılır.
“Mübrem” muhkem demektir. Yani o cidalci hasım kavim yalnız hakkı
hoşlanmamakla kalmayıp sağlam bir iş yaptılar, işi mübremleştirdiler,
sağlamlaştırdılar mı? Peygamber’e karşı bir tuzak kurmaya karar mı
ﻮن{ ?verdiler
} Fakat işin sağlamını, mübremini Biz yaparız Aﻓَﺎِﻧَّﺎ ُﻣ ْﺒﺮِ ُﻣ َ
ﻮن اَﻧَّﺎ َﻻ ﻧ َ ْﺴﻤَ ُﻊ ِﺳﺮَّ ُﻫ ْﻢ َوﻧ َ ْﺠ ٰﻮ ُﻬ ْﻢ{ onlarınki hiç kalır
} yoksa Biz onlarınاَ ْم ﻳ َ ْﺤ َﺴ ُﺒ َ
ﻮن{ ?sırlarını ve fısıltılarını işitmeyiz mi sanıyorlar
}ﺑَﻠٰﻰ َو ُر ُﺳﻠُﻨَﺎ ﻟ َ َﺪ ْﻳﻬِ ْﻢ ﻳ َ ْﻜ ُﺘ ُﺒ َ
Hayır hem onların yanlarında bizim resullerimiz vardır, yazarlar. A
Hafaza melâikesi, kirâmen kâtibîn. Burada sûrenin hâtimesi olmak üzere
ﺎن ﻟِﻠﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ َوﻟ َ ٌﺪ 1...إﻟﺦ{ makāsıdını hulâsa etmek üzere buyuruluyor ki:
}.ﻗُ ْﻞ اِ ْن ﻛَ َ
}و ۪ﻗﻴﻠِ ۪ﻪ ﻳَﺎ َر ِ
ب{
َ A Bu “vâv”ın atıf olması da muhtemil ise de kasem için
ّ
olması daha selistir. Zamir Resûlullah’a râci dir. Böyle hitab esnâsında
gāib zamiri Peygamber’in şânına bir tâzim ifade eder. Yani Peygamber’in
} şunlarاِ َّن ٰﻫ ٓ ُﺆ َ ٓ۬ﻻ ِء{ “yâ rab! yâ rab!” diye dua etmesi hakkı için söylerim ki
ﻮن{ A şu mekre kalkışan müşrikler
} imana gelmez kimselerdir.ﻗَ ْﻮ ٌم َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨ َ
ﻮن{
ﺎﺻ َﻔ ْﺢ َﻋ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َو ُﻗ ْﻞ َﺳ َﻼ ٌم ۜ ﻓَ َﺴ ْﻮ َ
ف ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ َ
}ﻓَ ْ
ﻮن [4289] Şimdi bu Sûre-i Zuhruf ’un hâtimesi olan işbu
ف ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ َ
ﻓَ َﺴ ْﻮ َ
inzârını bir nevi beyan siyâkında Sûre-i Duhân başlıyor.

وذﻟﻚ أن ﻧﻔﺮا ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ ﻣﻨﻬﻢ أﺑﻮ ﺟﻬﻞ ﺑﻦ ﻫﺸﺎم ،وﻋﺘﺒﺔ وﺷﻴﺒﺔ اﺑﻨﺎ رﺑﻴﻌﺔ ،وﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ،وأﺑﻮ اﻟﺒﺨﱰي ﺑﻦ ﻫﺸﺎم ،وأﻣﻴﺔ ﺑﻦ أﰊ ﻣﻌﻴﻂ ،وﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﻦ
ﺣﺼﻦ اﻟﻔﺰاري ،واﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ اﳌﻐﲑة ،واﻟﻨﻀﺮ ﺑﻦ اﳊﺎرث ،وأﰊ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ- ،ﺑﻌﺪ ﻣﻮت أﰊ ﻃﺎﻟﺐ -اﺟﺘﻤﻌﻮا ﰲ دار اﻟﻨﺪوة ﲟﻜﺔ ﻟﻴﻤﻜﺮوا ﺑﺎﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﺳﺮا ﻋﻨﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﳌﺪة ﻓﺄﺗﺎﻫﻢ إﺑﻠﻴﺲ ﰲ ﺻﻮرة ﺷﻴﺦ ﻛﺒﲑ ﻓﺠﻠﺲ إﻟﻴﻬﻢ ،ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻟﻪ :ﻣﺎ أدﺧﻠﻚ ﰲ ﲨﺎﻋﺘﻨﺎ ﺑﻐﲑ إذﻧﻨﺎ؟ ﻗﺎل ﻋﺪو اﷲ :أﻧﺎ رﺟﻞ ﻣﻦ أﻫﻞ ﳒﺪ ،وﻗﺪﻣﺖ
ﻣﻜﺔ ﻓﺮأﻳﺘﻜﻢ ﺣﺴﻨﺔ وﺟﻮﻫﻜﻢ ،ﻃﻴﺒﺔ رﳛﻜﻢ ،ﻓﺄردت أن أﲰﻊ ﺣﺪﻳﺜﻜﻢ ،وأﺷﲑ ﻋﻠﻴﻜﻢ ،ﻓﺈن ﻛﺮﻫﺘﻢ ﳎﻠﺴﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻜﻢ .ﻓﻘﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ :ﻫﺬا رﺟﻞ
ﻣﻦ أﻫﻞ ﳒﺪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ أﻫﻞ ﻣﻜﺔ ﻓﻼ ﺑﺄس ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﻨﻪ .ﻓﺘﻜﻠﻤﻮا ﺑﺎﳌﻜﺮ ﺑﺎﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل أﺑﻮ اﻟﺒﺨﱰي ﺑﻦ ﻫﺸﺎم -ﻣﻦ ﺑﲏ أﺳﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰى:-
أﻣﺎ أﻧﺎ ﻓﺄرى أن ﺗﺄﺧﺬوا ﳏﻤﺪا ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺘﺠﻌﻠﻮﻩ ﰲ ﺑﻴﺖ وﺗﺴﺪوا ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﺑﻪ ،وﲡﻌﻠﻮا ﻟﻪ ﻛﻮة ﻟﻄﻌﺎﻣﻪ وﺷﺮاﺑﻪ ﺣﱴ ﳝﻮت .ﻓﻘﺎل إﺑﻠﻴﺲ :ﺑﺌﺲ اﻟﺮأي رأﻳﺘﻢ
ﺗﻌﻤﺪون إﱃ رﺟﻞ ﻟﻪ ﻓﻴﻜﻢ ﺻﻐﻮ ،ﻗﺪ ﲰﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻜﻢ ،ﲢﺒﺴﻮﻧﻪ ﰲ ﺑﻴﺖ ،وﺗﻄﻌﻤﻮﻧﻪ وﺗﺴﻘﻮﻧﻪ ،ﻓﻴﻮﺷﻚ اﻟﺼﻐﻮ اﻟﺬي ﻟﻪ ﻓﻴﻜﻢ أن ﻳﻘﺎﺗﻠﻜﻢ ﻋﻨﻪ وﻳﻔﺴﺪ ﲨﺎﻋﺘﻜﻢ
وﻳﺴﻔﻚ دﻣﺎءﻛﻢ .ﻗﺎﻟﻮا :ﺻﺪق واﷲ اﻟﺸﻴﺦ .ﻓﻘﺎل ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﻤﺮو -ﻣﻦ ﺑﲎ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻟﻮى :-أﻣﺎ أﻧﺎ ﻓﺄرى أن ﲢﻤﻠﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﲑ ،ﻓﺘﺨﺮﺟﻮﻩ ﻣﻦ أرﺿﻜﻢ ،ﻓﻴﺬﻫﺐ
ﺣﻴﺚ ﺷﺎء وﻳﻠﻴﻪ ﻏﲑﻛﻢ .ﻓﻘﺎل إﺑﻠﻴﺲ :ﺑﺌﺲ اﻟﺮأي ،رأﻳﺘﻢ ﺗﻌﻤﺪون إﱃ رﺟﻞ ﻗﺪ أﻓﺴﺪ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﲨﺎﻋﺘﻜﻢ ،وﺗﺒﻌﻪ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻨﻜﻢ ﻓﺘﺨﺮﺟﻮﻧﻪ إﱃ ﻏﲑﻛﻢ ﻓﻴﻔﺴﺪﻫﻢ ﻛﻤﺎ
أﻓﺴﺪﻛﻢ ،ﻓﻴﻮﺷﻚ ﺑﺎﷲ أن ﳝﻴﻞ ﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ .ﻓﻘﺎل أﺑﻮ ﺟﻬﻞ :ﺻﺪق واﷲ اﻟﺸﻴﺦ .ﻓﻘﺎل أﺑﻮ ﺟﻬﻞ ﺑﻦ ﻫﺸﺎم :أﻣﺎ أﻧﺎ ﻓﺄرى أن ﺗﻌﻤﺪوا إﱃ ﻛﻞ ﺑﻄﻦ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ
ﻓﺘﺄﺧﺬون ﻣﻦ ﻛﻞ ﺑﻄﻦ ﻣﻨﻬﻢ رﺟﻼ ،ﻓﺘﻌﻄﻮن ﻛﻞ رﺟﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺳﻴﻔﺎ ﻓﻴﻀﺮﺑﻮﻧﻪ ﲨﻴﻌﺎ ﻓﻼ ﻳﺪري ﻗﻮﻣﻪ ﻣﻦ ﻳﺄﺧﺬون ﺑﻪ ،وﺗﺆدي ﻗﺮﻳﺶ دﻳﺘﻪ ،ﻓﻘﺎل إﺑﻠﻴﺲ :ﺻﺪق واﷲ
اﻟﺸﺎب .إن اﻷﻣﺮ ﻟﻜﻤﺎ .ﻗﺎل :ﻓﺘﻔﺮﻗﻮا ﻋﻦ ﻗﻮل أﰊ ﺟﻬﻞ ﻓﻨﺰل ﺟﱪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﺄﺧﱪ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﲟﺎ اﺋﺘﻤﺮوا ﺑﻪ وأﻣﺮﻩ ﺑﺎﳋﺮوج ﻓﺨﺮج اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻟﻴﻠﺘﻪ إﱃ اﻟﻐﺎر .وأﻧﺰل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰱ ﺷﺮﻫﻢ اﻟﺬي أﲨﻌﻮا ﻋﻠﻴﻪ »أ َْم أَﺑـَْﺮُﻣﻮا أ َْﻣﺮاً ﻓَِﺈﻧﱠﺎ ُﻣ ِْﱪُﻣﻮ َن«.
”.وﻟﺪ“B -
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ﺳﻮرةُ اﻟﺪﱡﺧ ِ
ﺎن َﻣ ﱢﻜﻴﱠﺔٌ َوِﻫ َﻲ ﺗِ ْﺴ ٌﻊ َوﲬَْ ُﺴﻮ َن اٰﻳَﺔً
َُ َ
DUHÂN SÛRESİ
Sûre-i Duhân Mekkîdir.
Âyetleri: Elli dokuzdur1.
Kelimeleri: Üç yüz kırk.
Harfleri: Bin dört yüz kırktır.
 harfleridir.م ،ن Fâsılası

اﻪﻠﻟِ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ اﻟﺮَّ ۪ﺣﻴ ِﻢ
ﺑ ِ ْﺴ ِﻢ ّٰ

ِ
ٰﺣﻢ ٓ ۜ﴿َ ﴾١وﺍ ْﻟ ِﻜﺘَ ِ
ﺎرﻛَﺔٍ اِﻧَّﺎ ﻛُﻨَّﺎ ُﻣ ْﻨ ِﺬ ۪ر َﻦ ﴿۪ ﴾٣ﻓﻴﻬَﺎ
ﺎه ۪ﻓﻲ ﻟ َْﻴﻠَﺔٍ ُﻣﺒَ َ
ﺎب ا ْﻟ ُﻤﺒ۪ ﻴ ِﻦۙ ﴿ ﴾٢اﻧَّٓﺎ اَ ْﻧ َﺰ ْﻟﻨَ ُ
ِ
ـﻜﻴ ٍﻢ ﴿ ﴾٤اَﻣ ِ
ﻚۜ اِﻧ َّ ُﻪ ُﻫ َﻮ
ﻳُ ْﻔ َﺮ ُق ُﻛ ُّ
ﻴﻦ ۚ ﴿َ ﴾٥ر ْﺣ َﻤﺔ ً ِﻣ ْﻦ َرﺑّ ِ َ
ْ ً
ﺮﺍ ﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪﻧَﺎ ۜ اﻧَّﺎ ُﻛﻨَّﺎ ُﻣ ْﺮ ِﺳ ۪ﻠ َ
ـﻞ اَ ْﻣﺮٍ َﺣ ۪ ۜ
ِ
ِ
ب اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ ِ
ﺍت َو ْﺍﻻ َْر ِ
ﻴﻦ ﴿ٓ َ ﴾٧ﻻ اِﻟٰﻪَ
ﻴﻊ ا ْﻟﻌَ ۪ﻠ ُ
ض َو َﻣﺎ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ َﻤﺎ ۢ ا ْن ﻛُ ْﻨﺘُ ْﻢ ُﻣﻮﻗ ۪ﻨ َ
اﻟﺴ ۪ﻤ ُ
ﻴﻢ ۙ ﴿َ ﴾٦ر ِّ َّ
َّ
ﻮن ﴿ ﴾٩ﻓَ ِ
ﻴﻦ ﴿ ﴾٨ﺑ َ ْﻞ ُﻫ ْﻢ ۪ﻓﻲ َﺷ ٍّ
ﺐ
اِ َّﻻ ُﻫ َﻮ ﻳُﻲـﺤْ۪ َو ُ ۪ﻤ ُ ۜ
ب ٰاﺑَٓﺎﺋ ِ ُ
ﻴﺖ َرﺑُّ ُ
ﻚ ﻳ َ ْﻠﻌَ ُﺒ َ
ﻜ ُﻢ ْاﻻ ََّو ۪ﻟ َ
ْ
ﻜ ْﻢ َو َر ُّ
ﺎرﺗَﻘ ْ

ِ
ﻒ
ﻴﻢ ﴿َ ﴾١١رﺑَّـﻨَﺎ ا ْﻛ ِﺸ ْ
ﺎء ﺑ ِ ُﺪ َﺧﺎ ٍن ُﻣﺒ۪ ﻴ ٍﻦۙ ﴿ ﴾١٠ﻳ َ ْﻐ َﺸﻰ اﻟﻨ َّ َ ۜ
اب اَ ۪ﻟ ٌ
ﻳ َ ْﻮمَ ﺗ َ ْﺄﺗﻲ َّ
اﻟﺴ َﻤ ٓ ُ
ﺎس ٰﻫ َﺬا َﻋ َﺬ ٌ
ﻴﻦ ۙ ﴿ ﴾١٣ﺛُﻢَّ ﺗ َ َﻮﻟ َّْﻮﺍ
ﻮن ﴿ ﴾١٢اَ ّٰﻧﻰ ﻟ َُﻬ ُﻢ اﻟ ّ ِﺬ ْﻛ ٰﺮى َوﻗَ ْﺪ َﺟٓﺎءَ ُﻫ ْﻢ َر ُﺳ ٌ
اب اِﻧَّﺎ ُﻣ ْﺆ ِﻣ ُﻨ َ
ﻮل ُﻣﺒ۪ ٌ
َﻋﻨَّﺎ ا ْﻟﻌَ َﺬ َ
ﻮن ۢ ﴿ ﴾١٤اِﻧَّﺎ ﻛَ ِ
ﺎﺷ ُﻔﻮﺍ ا ْﻟﻌَ َﺬ ِ
ون ۢ ﴿ ﴾١٥ﻳ َ ْﻮمَ ﻧ َ ْﺒ ِﻄ ُﺶ
ﻴﻼ اِﻧَّﻜُ ْﻢ َﻋٓﺎﺋ ِ ُﺪ َ
َﻋ ْﻨ ُﻪ َوﻗَﺎﻟُﻮﺍ ُﻣﻌَﻠ ٌَّﻢ َﻣ ْﺠ ُﻨ ٌ
اب ﻗَ ۪ﻠ ً
ﻮل ﻛَ ۪ﺮ ٌﻢ ۙ
ا ْﻟﺒَ ْﻄ َﺸﺔ َ ا ْﻟ ُ
ﻮن ﴿َ ﴾١٦وﻟ َ َﻘ ْﺪ ﻓَﺘَﻨَّﺎ ﻗَ ْﺒﻠ َ ُﻬ ْﻢ ﻗَ ْﻮمَ ﻓِ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن َو َﺟٓﺎءَ ُﻫ ْﻢ َر ُﺳ ٌ
ى اِﻧَّﺎ ُﻣ ْﻨﺘَ ِﻘ ُﻤ َ
ﻜ ْﺒ ٰﺮ ۚ
اﻪﻠﻟِۚ اِ ۪ﻧّ ٓﻲ ٰاﺗ۪ﻴﻜُ ْﻢ
اﻪﻠﻟِ ۜ اِ ۪ﻧّﻲ ﻟَﻜُ ْﻢ َر ُﺳ ٌ
ﻴﻦ ۙ ﴿َ ﴾١٨وﺍ َ ْن َﻻ ﺗ َ ْﻌﻠُﻮﺍ َﻋﻠَﻰ ّٰ
﴿ ﴾١٧اَ ْن اَدُّٓوﺍ اِﻟ ََّﻲ ِﻋﺒَﺎدَ ّٰ
ﻮل اَ ۪ﻣ ٌ
ِ
ﻜ ْﻢ اَ ْن ﺗ َ ْﺮ ُﺟ ُﻤﻮ ِۘن ﴿َ ﴾٢٠و ِﺍ ْن ﻟ َْﻢ ﺗُ ْﺆ ِﻣ ُﻨﻮﺍ ۪ﻟﻲ
ت ﺑ ِ َﺮﺑّ۪ﻲ َو َرﺑّ ِ ُ
ﺑ ِ ُﺴ ْﻠﻄ َﺎ ٍن ُﻣﺒ۪ ﻴ ٍ ۚﻦ ﴿َ ﴾١٩وﺍ ۪ﻧّﻲ ُﻋ ْﺬ ُ
ﻮن ۙ
ﻮن ﴿ ﴾٢٢ﻓَﺎ َْﺳﺮِ ﺑِﻌِﺒَﺎ ۪دي ﻟ َْﻴ ًﻼ اِﻧَّﻜُ ْﻢ ُﻣﺘَّﺒَ ُﻌ َ
ﺎﻋﺘَﺰِﻟُﻮ ِن ﴿ ﴾٢١ﻓَ َﺪ َﻋﺎ َرﺑ َّ ُﻪ ٓ اَ َّن ٰﻫ ٓ ُﺆ َ ٓ۬ﻻ ِء ﻗَ ْﻮ ٌم ُﻣ ْﺠﺮِ ُﻣ َ
ﻓَ ْ
H: “dokuz”.

1
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ٍ َّ ﴾ ﻛَ ْﻢ ﺗ َ َﺮ ُﻛﻮﺍ ِﻣ ْﻦ َﺟﻨ٢٤﴿ ﻮن
﴾٢٥﴿ ۙﺎت َو ُﻋ ُﻴﻮ ٍن
َ ﴾ َوﺍ ْﺗ ُﺮ ِك ا ْﻟﺒَ ْﺤ َﺮ َر ْﻫ ًﻮﺍۜ اِﻧ َّ ُﻬ ْﻢ ُﺟ ْﻨ ٌﺪ ُﻣ ْﻐ َﺮ ُﻗ٢٣﴿

ﻣﺎ ٰا َﺧ ۪ﺮ َﻦ
َ ِ ﴾ ﻛَ ٰﺬﻟ٢٧﴿ ۙ ۪ﻴﻦ
ً ﺎﻫﺎ ﻗَ ْﻮ
ٍ َو ُز ُر
َ َﻚ ۠ َوﺍ َ ْو َر ْﺛﻨ
َ ﴾ َوﻧ َ ْﻌ َﻤﺔٍ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ۪ﻓﻴﻬَﺎ ﻓَﺎﻛِﻬ٢٦﴿ ۙ وع َو َﻣﻘَﺎ ٍم ﻛَ ۪ﺮ ٍﻢ
﴾٢٩﴿ ۟ ض َو َﻣﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ُﻣ ْﻨﻈ َ ۪ﺮ َﻦ
ْ َ﴾ ﻓَ َﻤﺎ ﺑَﻜ٢٨﴿
ُ ﺎء َو ْﺍﻻ َْر
َّ ﺖ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ُﻢ
ُ ٓ اﻟﺴ َﻤ

[4292] Meâl-i Şerîfi
Hâ-Mîm (1). Hem kitâb-ı mübîn hakkı için (2). Elhak Biz onu bir
mübarek gecede indirdik, çünkü Biz nezir gönderiyorduk (3). Bir gece
ki1 her hikmetli emir onda ayırt edilir (4). Tarafımızdan emir, çünkü Biz
resul gönderiyorduk (5). Rabbinden bir rahmet olarak, hakikat O, öyle
Semîʿ öyle Alîm’dir (6). O göklerin ve yerin ve bütün aralarındakilerin
rabbidir ehl-i yakīn olsanız2 (7). O’ndan başka tanrı yoktur, hem diriltir
hem öldürür, hem sizin rabbiniz hem de evvelki atalarınızın rabbi (8).
Fakat onlar şek içinde oynuyorlar (9). O hâlde gözet o semânın açık bir
duman3 ile geleceği günü (10). Ki nâsı saracaktır, bu bir elîm azabdır
(11). “Rabbenâ! Bizden bu azâbı aç, çünkü biz4 mü’minleriz” diyecekler
(12). Onlara düşünmek, ibret almak nerede? Kendilerine apaçık
anlatan bir resul geldi de (13) sonra ondan döndüler, “öğretilmiş”
dediler, “bir5 mecnun” dediler (14). Biz o azâbı biraz açacağız, fakat
siz yine döneceksiniz (15). Ama o büyük satvetle sıkıvereceğimiz gün
her hâlde Biz intikam alacağız6 (16). Celâlim hakkı için onlardan evvel
Firavun’un kavmini fitneye düşürdük, onlara da kerîm bir resul gelmişti
(17). Şöyle diye: “Allah’ın kullarını bana teslim edin, çünkü ben size
emîn bir resûlüm (18). Ve Allah’a karşı baş kaldırmayın,7 çünkü ben
size açık bir burhan8 ile geliyorum (19). Ve haberiniz olsun ki ben sizin
1
2
3
4
5
6
7
8

H ve F: “Bir gece ki”.
H ve F: “Hem* göklerin Rabbi hem yerin hem de bütün aralarındakilerin eğer ehl-i yakīn olsanız”.
* F +“o”.
B: “duhan”.
H: “bizler”.
H -“bir”.
B: “imtihan olacağız”.
B -“çünkü ben size emîn bir resûlüm (18). Ve Allah’a karşı baş kaldırmayın”.
H ve F: “sultan”.
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beni recminizden Rabbim ve Rabbinize sığınmışımdır (20). Onun için
eğer bana iman etmezseniz bari benden çekilin” (21). Sonra Rabbine
dua etti: “bak bunlar mücrim bir kavim” dedi (22). “Hemen” buyurdu,
“kullarımı geceleyin yürüt, çünkü siz tâkip olunacaksınız (23). Ve
denizi açık bırak, çünkü onlar ordu hâlinde gelip gark olunacaklar1”
(24). Neler terk etmişlerdi: Ne cennetler, ne kaynaklar, ne çiftlikler, (25)
ne kerîm makam (26) ve içinde zevk sürdükleri ne nimet ve refah (27).
Evet öyle ve hep onları başka bir kavme miras kıldık (28). Binnetice ne
gök ağladı üzerlerine ne yer, ne de imhâl olundular (29).
{ٓ }ﺣﻢ
ٰ Hâ-Mîm A Rahmân’ın rûh-i Muhammedîde tecellî eden
ِ َ}وﺍ ْﻟ ِﻜﺘ
[4293] ledünnî2 rahmetinin bir remz-i icmâlîsi { ِ ۪ﺎب ا ْﻟ ُﻤﺒ
َ hem de
o kitâb-ı mübîne kasem olsun.
“Mübîn” beyânı güzel, ifadesi parlak. Bu3 “kitâb-ı mübîn” bir
bakıma Levh-i Mahfuz olabilirse de Kur’an olması zamir itibariyle
daha mütebâdir, daha mütenâsıktır. {ٍ }اِﻧَّٓﺎ اَ ْﻧﺰَ ْﻟﻨَﺎهُ ۪ﻓﻲ ﻟ َْﻴﻠَﺔٍ ُﻣﺒَﺎرَﻛَﺔKi4 Biz
onu mübarek bir gecede indirdik A ekser müfessirînin kavlince bu
mübarek gece kadir gecesidir. İkrime ve daha bazıları ise şabanın yarısı
gecesi demişlerdir. Keşşâf tefsirinde der ki: “Leyle-i mübareke leyle-i
kadirdir. Bir de denildi ki şabanın yarısı gecesidir ki bunun dört adı
vardır: ‘Leyle-i mübareke’, ‘leyle-i berâe’, ‘leyle-i sakk’, ‘leyle-i rahmet’
ve denildi ki bununla leyle-i kadir arasında kırk gün vardır. Leyle-i berâe
ve sakk tesmiye olunması hakkında da denilmiştir ki harac tamamen
alındığı vakit onlara berâetlerini nâtık bir sakk (bir sened) yazıldığı gibi
Allah teâlâ da bu gece mü’min kullarına berâet yazar5 ve denilmiştir ki
bu gecede beş haslet vardır: 1. Tefrîk-i külli emrin hakîm. 2. Bundaki
ibadetin fazileti: Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem buyurmuş ki:
1
2
3
4
5

B: “olacaklar”.
H: “”ﻟﻨﺪى.
F, M ve B -“Bu”.
H -“Ki”.
Bunun için lisânımızda “berat gecesi” diye mâruf olmuştur ki hem “berâet” muhaffefidir hem sakk
mânasına gelir [Müellifin notu].

895

896

DUHÂN SÛRESİ - Hak Dini Kur’an Dili

‘Her kim bu gece yüz rekat namaz kılarsa Allah teâlâ ona yüz melek
gönderir, otuzu ona cenneti tebşir eyler, otuzu ona cehennem azâbından
teminat verir, otuzu da ondan dünya âfâtını1 def ederler, onu da
ondan şeytanın tuzaklarını hîlelerini def ederler.’2 3. Nüzûl-i rahmet,
Aleyhissalâtü vesselâm buyurmuştur ki: ‘Allah teâlâ bu gece ümmetime
öyle rahmet eder ki Benî kelb ağnâmının kılları sayısınca.’3 4. Husûl-i
mağfiret: Yine Aleyhissalâtü vesselâm buyurmuştur ki: ‘Allah teâlâ bu
gece bütün4 Müslümanlara mağfiret buyurur ancak kâhin yahut sâhir,
yahut müşâhin (çok buğuzkâr) yahut [4294] içkiye düşkün olan, yahut
ebeveynini inciten, yahut zinaya musır olan müstesnâ5.’6 5. Bunda
Resûlullah’a şefaatin tamamı verilmiş olmasıdır. Çünkü Resûlullah
şabanın on üçüncü gecesi ümmeti hakkında şefaat niyaz etti, üçte
biri verildi, on dördüncü gecesi niyaz etti üçte ikisi verildi, sonra on
beşinci gecesi niyaz etti hepsi verildi, ancak Allah’tan deve kaçar gibi
kaçanlar başka. Bir de bu gece zemzem suyunun bâriz bir surette artması
âdet-i ilâhiyedendir. Ma amâfîh ekserin kavli bu leyle-i mübareke ile
7
ِ
murad kadir gecesidir. Çünkü ِﺎه ۪ﻓﻲ ﻟ َْﻴﻠَﺔِ ا ْﻟ َﻘ ْﺪر
ُ َ[ اﻧَّٓﺎ اَ ْﻧ َﺰ ْﻟﻨel-Kadr 97/1]
۪ ـﻞ اَ ْﻣﺮٍ َﺣ
buyurulmuştur. Bir de ـﻜﻴ ٍﻢ
ُّ ُ ۪ﻓﻴﻬَﺎ ﻳُ ْﻔﺮَ ُق ﻛkavli وح ۪ﻓﻴﻬَﺎ ﺑِﺎِ ْذ ِن
ُّ ﺗَﻨَﺰَّ ُل ا ْﻟﻤَﻠٰ ٓ ِﺌﻜَﺔُ َو
ُ ﺍﻟﺮ
ٍ[ َرﺑّ ِ ِﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﻛُ ّ ِﻞ اَ ْﻣﺮel-Kadr 97/4]8 kavline mutâbıktır. Bir de ﺎن اﻟ َّ۪ﺬ ٓي اُ ْﻧﺰِ َل
َ ﻀ
َ َﺷ ْﻬ ُﺮ َر َﻣ
ِ
[ ۪ﻓﻴﻪ ا ْﻟ ُﻘ ْﺮﺍٰ ُنel-Bakara 2/185] buyurulmuştur. Ve ekser akvâlde kadir gecesi
ramazandadır. Eğer dersen: ‘Kur’ân’ın bu gecede indirilmesinin mânası
nedir?’ Derim ki: Şöyle dediler: Yedinci semâdan dünyâ semâya bir
1
2
3

4
5
6
7
8

H: “azâbını”.
Bk. İbnü’l-Cevzî, el-Mevzûât, II, 128-129.
Tirmizî, Savm, 39/739; İbn Mâce, İkāme, 191:
: »أﻛﻨﺖ ﲣﺎﻓﲔ أن ﳛﻴﻒ اﷲ ﻋﻠﻴﻚ ورﺳﻮﻟﻪ؟« ﻗﻠﺖ:« ﻓﻘﺎل، ﻓﺨﺮﺟﺖ ﻓﺈذا ﻫﻮ ﺑﺎﻟﺒﻘﻴﻊ، ﻓﻘﺪت رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻴﻠﺔ:ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻗﺎﻟﺖ
 »إن اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻳﻨﺰل ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎن إﱃ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻴﻐﻔﺮ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺪد ﺷﻌﺮ ﻏﻨﻢ: إﱐ ﻇﻨﻨﺖ أﻧﻚ أﺗﻴﺖ ﺑﻌﺾ ﻧﺴﺎﺋﻚ! ﻓﻘﺎل،ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ
 ﳛﲕ ﺑﻦ: وﻗﺎل، وﲰﻌﺖ ﳏﻤﺪا ﻳﻀﻌﻒ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ، ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻻ ﻧﻌﺮﻓﻪ إﻻ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﳊﺠﺎج. وﰲ اﻟﺒﺎب ﻋﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ.«ﻛﻠﺐ
. واﳊﺠﺎج ﺑﻦ أرﻃﺎة ﱂ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ أﰊ ﻛﺜﲑ،أﰊ ﻛﺜﲑ ﱂ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﻋﺮوة
B -“bütün”.
H ve F -“müstesnâ”.
Bk. İbn Mâce, İkāme, 191:
«. إﻻ ﳌﺸﺮك أو ﻣﺸﺎﺣﻦ، ﻓﻴﻐﻔﺮ ﳉﻤﻴﻊ ﺧﻠﻘﻪ، »إن اﷲ ﻟﻴﻄﻠﻊ ﰲ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎن: ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل،ﻋﻦ أﰊ ﻣﻮﺳﻰ اﻷﺷﻌﺮي
“Elhak biz indirdik onu kadir gecesî.”
“İner peyderpey melâike ve rûh onda, izniyle Rablerinin her bir emirden.”
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cümle olarak indi, sefere-i kirâm leyle-i kadirde istinsâhıyla emrolundu.
Cibrîl aleyhisselâm da nücûmen nücûmen (kısım kısım) Resûlullah’a
indiriyordu.”1 Keşşâf’ın inzal hakkındaki bu son beyânı leyle-i berâe
diyenlerin kavline muntabık olmuş oluyor. Zira leyle-i kadirde ibtidâ
Peygamber’e indirilmeye başlamıştır. Onun için Kādî ve Ebussuud şöyle
demişlerdir: “İbtidâ o gece indirilmeye başladı, yahut o gece cümleten
Levh’ten semâ-yı dünyaya indirildi ve Cibrîl aleyhisselâm sefereye (yazıcı
meleklere) imlâ etti, sonra da Peygamber’e yirmi üç senede nücûmen
indiriyordu.”2 Fahreddin Râzî de şöyle kaydetmiştir: “Rivayet olunur ki:
ِ
Atıyye-i Harûrî İbn Abbas Hazretleri’nden ِﺎه ۪ﻓﻲ ﻟ َْﻴﻠَﺔِ ا ْﻟ َﻘ ْﺪر
ُ َ اﻧَّٓﺎ اَ ْﻧ َﺰ ْﻟﻨkavli ile
ِ
ٍﺎرﻛَﺔ
َ َﺎه ۪ﻓﻲ ﻟ َْﻴﻠَﺔٍ ُﻣﺒ
ُ َ اﻧَّٓﺎ اَ ْﻧ َﺰ ْﻟﻨkavlinden şöyle sual etti: ‘Allah teâlâ Kur’ân’ı ayların
hepsinde indirmiş iken bu nasıl sahih olur?’ İbn Abbas radıyallahu anh
Hazretleri de dedi ki: ‘Ey İbn Esved, ben helâk olsam da bu nefsinde
kalsa cevâbını da bulamasan helâk olacaktın. Kur’an cümleten Levh-i
Mahfûz’dan Beyt-i Ma‘mûr’a3 nâzil oldu ki o dünyâ semâdadır. Sonra
1

2

3

Zemahşerî, el-Keşşâf, IV, 269-270:
 ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ ﻟﻴﻠﺔ: وﻟﻴﻠﺔ اﻟﺮﲪﺔ وﻗﻴﻞ،اﻟﺼﻚ
 وﻟﻴﻠﺔ، وﻟﻴﻠﺔ اﻟﱪاءة، اﻟﻠﻴﻠﺔ اﳌﺒﺎرﻛﺔ: وﳍﺎ أرﺑﻌﺔ أﲰﺎء، ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎن: وﻗﻴﻞ. ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر:واﻟﻠﻴﻠﺔ اﳌﺒﺎرﻛﺔ
ّ
 ﻛﺬﻟﻚ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻌﺒﺎدﻩ اﳌﺆﻣﻨﲔ، أن اﻟﺒﻨﺪار إذا اﺳﺘﻮﰱ اﳋﺮاج ﻣﻦ أﻫﻠﻪ ﻛﺘﺐ ﳍﻢ اﻟﱪاءة:اﻟﺼﻚ
ّ  و. ﻟﻴﻠﺔ اﻟﱪاءة: وﻗﻴﻞ ﰲ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ.اﻟﻘﺪر أرﺑﻌﻮن ﻟﻴﻠﺔ
 »ﻣﻦ ﺻﻠﻰ ﰲ ﻫﺬﻩ: ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻛﻞ أﻣﺮ ﺣﻜﻴﻢ وﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﻌﺒﺎدة ﻓﻴﻬﺎ: ﻫﻲ ﳐﺘﺼﺔ ﲞﻤﺲ ﺧﺼﺎل: وﻗﻴﻞ.اﻟﱪاءة ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻴﻠﺔ
 وﻋﺸﺮة ﻳﺪﻓﻌﻮن ﻋﻨﻪ ﻣﻜﺎﻳﺪ. وﺛﻼﺛﻮن ﻳﺪﻓﻌﻮن ﻋﻨﻪ آﻓﺎت اﻟﺪﻧﻴﺎ، وﺛﻼﺛﻮن ﻳﺆﻣﻨﻮن ﻣﻦ ﻋﺬاب اﻟﻨﺎر، ﺛﻼﺛﻮن ﻳﺒﺸﺮوﻧﻪ ﺑﺎﳉﻨﺔ:اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻣﺎﺋﺔ رﻛﻌﺔ أرﺳﻞ اﷲ إﻟﻴﻪ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﻚ
: ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم: »إ ّن اﷲ ﻳﺮﺣﻢ ّأﻣﱴ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻴﻠﺔ ﺑﻌﺪد ﺷﻌﺮ أﻏﻨﺎم ﺑﲎ ﻛﻠﺐ« وﺣﺼﻮل اﳌﻐﻔﺮة: ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم: وﻧﺰول اﻟﺮﲪﺔ.«اﻟﺸﻴﻄﺎن
 وﻣﺎ أﻋﻄﻰ ﻓﻴﻬﺎ رﺳﻮل،«ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻧﺎ
ّ  أو،»إ ّن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﻐﻔﺮ ﳉﻤﻴﻊ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻴﻠﺔ إﻻ ﻟﻜﺎﻫﻦ أو ﺳﺎﺣﺮ أو ﻣﺸﺎﺣﻦ أو ﻣﺪﻣﻦ ﲬﺮ أو ﻋﺎق ﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ
 ﰒ، ﰒ ﺳﺄل ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻓﺄﻋﻄﻰ اﻟﺜﻠﺜﲔ، ﻓﺄﻋﻄﻰ اﻟﺜﻠﺚ ﻣﻨﻬﺎ، وذﻟﻚ أﻧﻪ ﺳﺄل ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎن ﰲ ّأﻣﺘﻪ،اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﲤﺎم اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ
. أن ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎء زﻣﺰم زﻳﺎدة ﻇﺎﻫﺮة: وﻣﻦ ﻋﺎدة اﷲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻴﻠﺔ. إﻻ ﻣﻦ ﺷﺮد ﻋﻦ اﷲ ﺷﺮاد اﻟﺒﻌﲑ،ﺳﺄل ﻟﻴﻠﺔ اﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻓﺄﻋﻄﻰ اﳉﻤﻴﻊ
 »ﺗـَﻨـَﱠﺰُل: »ﻓِﻴﻬﺎ ﻳـُْﻔَﺮ ُق ُﻛ ﱡﻞ أ َْﻣ ٍﺮ َﺣ ِﻜﻴ ٍﻢ« ﻟﻘﻮﻟﻪ: ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ »إِﻧﱠﺎ أَﻧـَْﺰﻟْﻨﺎﻩُ ِﰲ ﻟَﻴـْﻠَ ِﺔ اﻟْ َﻘ ْﺪ ِر« وﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻗﻮﻟﻪ، ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر: أ ّن اﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻠﻴﻠﺔ اﳌﺒﺎرﻛﺔ:واﻟﻘﻮل اﻷﻛﺜﺮ
ِ اﻟْﻤﻼﺋِ َﻜﺔُ واﻟﱡﺮ
 ﻣﺎ: ﻓﺈن ﻗﻠﺖ.»ﺷ ْﻬُﺮ َرَﻣﻀﺎ َن اﻟﱠ ِﺬي أُﻧْ ِﺰَل ﻓِ ِﻴﻪ اﻟْ ُﻘ ْﺮآ ُن« وﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر ﰲ أﻛﺜﺮ اﻷﻗﺎوﻳﻞ ﰲ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن
َ وح ﻓﻴﻬﺎ ﺑِِﺈ ْذ ِن َرﱢِ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ُﻛ ﱢﻞ أ َْﻣ ٍﺮ« وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ُ َ
َ
 وأﻣﺮ اﻟﺴﻔﺮة اﻟﻜﺮام ﺑﺎﻧﺘﺴﺎﺧﻪ ﰲ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر وﻛﺎن ﺟﱪﻳﻞ، ﻗﺎﻟﻮا أﻧﺰل ﲨﻠﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ إﱃ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺪﻧﻴﺎ:ﻣﻌﻰ إﻧﺰال اﻟﻘﺮآن ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻴﻠﺔ؟ ﻗﻠﺖ
.ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻳﻨﺰﻟﻪ ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﳒﻮﻣﺎ ﳒﻮﻣﺎ
Ebussuud, İrşâdü’l-akli’s-selîm, VII, 517. Krş. Beyzâvî, Envârü’t-Tenzîl, V, 99:
ِ
اﻟﻨﱯ ﺻﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
َ  أو أ،اﺑﺘُ ِﺪئ ﻓﻴﻬﺎ إﻧﺰاﻟُﻪ
ّ  ﰒّ ﻛﺎن ﻳُﻨﺰﻟﻪ ﻋﻠﻰ، وأﻣﻼﻩ ﺟﱪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ اﻟ ﱠﺴ َﻔﺮة،ُﻧﺰل ﻓﻴﻬﺎ ﲨﻠﺔً إﱃ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻮح
.ًﻮﻣﺎ ﰲ ﺛﻼث وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ
ً ُﳒ
Doğrusu “Beyt-i İzzet” olmalı, zira “Beyt-i Ma‘mûr” yedinci semada melekler için inşa edilmiş, bir
gelen bir daha gelmemek üzere her gün 70.000 meleğin ziyaret edip ibadette bulunduğu bir mâbeddir. (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, III, 149, 153; IV, 207, 209, 210; Buhârî, Bed’ü’l-Halk, 6, Menâkıbü’l-Ensâr, 42; Müslim, Îmân, 259, 264; Nesâî, Salât, 1). el-Beytü’l-Ma‘mûr’un dördüncü veya altıncı semâda olduğuna dair rivayetler de vardır. Beytü’l-İzze ile ilgili ise İbn Abbas (r.a) şöyle demiştir:
“Kur’an ‘zikir makamı’ndan (levh-i mahfûz) alındı, dünya semasındaki Beytü’l- İzze’ye kondu. Cibrîl
de onu Hz. Peygamber’e indirir ve ağır ağır okurdu” (Tefsîru Abdirrezzâk, I, 254; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, VI, 144; Hâkim, el-Müstedrek, II, 242/2881, 667/4216).
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onun arkasından envâ‘-ı [4295] vekāyi‘e göre hâlen fehâlen nâzil
oldu.’”1 Demek ki Kur’ân’ın bir nüzûl-i icmâlîsi bir de nüzûl-i tafsîlîsi
vardır. Nüzûl-i icmâlîsi bir defada olmuştur. Buna daha ziyade “inzâl”
tâbiri muvâfıktır2. Nüzûl-i tafsîlîsi de peyderpey yirmi üç senede
olmuştur. Buna da “tenzîl” tâbiri muvâfıktır3. Bunların aynı mânada
kullanıldıkları da münker olmadığı gibi, “tenzîl”in her necmi ayrıca
mülâhaza olunduğu zaman yine “inzâl” denilmek muvâfık olacağından,
birinin bir gecede birinin de diğer gecede olması iki rivayetin tevfîkine
daha uygun gelecektir. Şu hâlde leyle-i mübarekenin leyle-i berâe olması
ِ
ِﺎه ۪ﻓﻲ ﻟ َْﻴﻠَﺔِ ا ْﻟ َﻘ ْﺪر
ُ َ اﻧَّٓﺎ اَ ْﻧ َﺰ ْﻟﻨbuyurulmasına münâfî olmayacaktır.
“Mübâreke” hayrı çok demektir, çünkü Allah teâlâ bunda kullarının
menfaatlerine ait işler tehyi’e buyurur ki yalnız Kur’ân’ın inzâli olsa yine
yeterdi. Amma niçin gece indirildi, { }اِﻧَّﺎ ﻛُﻨَّﺎ ُﻣ ْﻨ ِﺬ ۪ر َﻦçünkü Biz münzir idik,
yani inzar yapıyorduk, inzar edecek nezir bir peygamber gönderiyorduk.
A Demek ki Peygamber’in inzârı sıdk ile yapılması için evvelemirde onu
kendi nefsinde duyması muktezâ-yı hikmet idi. Buna da en yaraşan
۪ ـﻞ اَ ْﻣﺮٍ َﺣ
gece olması idi, gecenin mübarekliğine gelince: {ـﻜﻴ ٍﻢ
ُّ ُ} ۪ﻓﻴﻬَﺎ ﻳُ ْﻔ َﺮ ُق ﻛ
Her emr-i hakîm onda ayırt edilir A her hikmetli mühim iş, yahut her
muhkem, sağlam olması lâzım gelen işler onda, yani gecede ayrılıp tedbir
ve tevzî olunur. İcrâ edilmek üzere sûret-i mahsûsada ayrılır yazılır. Bu
cümle istînâfiye yahut da geceye sıfattır. Evvelkine göre mutlak gecede,
ikinciye göre de o gecede demek olur. Ebussuud der ki: “Bu vasıf onun
kadir gecesi olduğuna delâlet eder ’ﻳُ ْﻔ َﺮ ُقnun mânası da şu demek olur:
Gelecek seneye kadar ibâdın erzâkı, âcâli vesâir umûru yazılır, fasl olunur.
Bir de denilmiştir ki: bunun Levh’ten istinsâhına berâet gecesi başlanır,
kadir gecesi bitirilir. Erzak nüshası Mikâil’e, harbler, zelzeleler, hasifler,
1

2
3

Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXVII, 654:
روي أن ﻋﻄﻴﺔ اﳊﺮوري ﺳﺄل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ »إﻧﺎ أﻧﺰﻟﻨﺎﻩ ﰲ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر« وﻗﻮﻟﻪ »إﻧﺎ أﻧﺰﻟﻨﺎﻩ ﰲ ﻟﻴﻠﺔ ﻣﺒﺎرﻛﺔ« ﻛﻴﻒ ﻳﺼﺢ ذﻟﻚ ﻣﻊ أن
 ﻧﺰل اﻟﻘﺮآن، »ﻳﺎ اﺑﻦ اﻷﺳﻮد ﻟﻮ ﻫﻠﻜﺖ أﻧﺎ ووﻗﻊ ﻫﺬا ﰲ ﻧﻔﺴﻚ وﱂ ﲡﺪ ﺟﻮاﺑﻪ ﻫﻠﻜﺖ:اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻧﺰل اﻟﻘﺮآن ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﺸﻬﻮر؟ ﻓﻘﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ
. واﷲ أﻋﻠﻢ.« ﰒ ﻧﺰل ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ أﻧﻮاع اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺣﺎﻻ ﻓﺤﺎﻻ، وﻫﻮ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺪﻧﻴﺎ،ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻮح اﶈﻔﻮظ إﱃ اﻟﺒﻴﺖ اﳌﻌﻤﻮر
B: “mâruftur”.
B: “mâruftur”.
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sâ ikalar nüshası Cebrâil’e, [4296] ameller nüshası semâ-yı dünya sâhibi
İsmâil’e ki büyük bir melektir, mesâib nüshası da Melekü’l-mevt’e
verilir.”1 {ﺮﺍ ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪﻧَﺎ
ً  }اَ ْﻣTarafımızdan emir A yani “emr-i hakîm”den
murad doğrudan doğruya Allah’tan olan umûrdur. Yahut tarafımızdan
emr ile ayırt edilir. Yahut ﺎه
ُ َ اَ ْﻧ َﺰ ْﻟﻨzamirinden hâldir, yani o Kur’ân’ı
tarafımızdan bir emir, bir ferman olarak indirdik {َ  }اِﻧَّﺎ ُﻛﻨَّﺎ ُﻣ ْﺮ ِﺳ ۪ﻠçünkü
Biz risalet veriyorduk, resul gönderiyorduk2 A ki resûlün, elçinin elinde
alâmet olmak üzere bir emirnâme, bir ferman bulunmak lâzım gelir. O
risalet ne için? {ﻚ
َ ِ ّ }رَ ْﺣﻤَﺔ ً ِﻣ ْﻦ رَﺑRabbinden bir rahmet olmak üzere A ki
risâlet-i Muhammediye rahmeten li’l-âlemîndir. İnzar da onun içindir.
ِ
{ﻴﻢ
ُ ﻴﻊ ا ْﻟﻌَ ۪ﻠ
ُ اﻟﺴ ۪ﻤ
َّ  }اﻧ َّ ُﻪ ُﻫ َﻮHakikat O öyle Semî‘ öyle Alîm’dir. A Mazlumların
ِ ب اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
ِ }ر
muhtaçların3 feryatlarını işitir, ihtiyaçlarını bilir. Rabbin ﺍت
َّ
ّ َ
ِ
ِ
ِ ﺍﻻ َْر
۪
{ض َو َﻣﺎ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ َﻤﺎ
{
ﻨ
ﻮﻗ
ﻣ
ﻢ
ﺘ
ﻨ
ﻛ
ن
}ا
eğer
siz
îkān
sâhipleri
iseniz
A
ْ وdır
َ
َ
ُ ُْ ُْ ْ
ilimlerde yakīn edinmiş iseniz, yahut yakīn arıyorsanız bu böyledir
َٓ
{}ﻻ اِﻟٰﻪَ اِ َّﻻ ُﻫﻮdur
{ﻴﺖ
ُ  }ﻳُﻲـﺤْ۪ َو ُ ۪ﻤhem hayat verir hem öldürür A bunu müşahede
edip duruyorsunuz. {َ اﻻ ََّو ۪ﻟ
ْ ب ٰاﺑَٓﺎﺋِﻜُ ُﻢ
ُّ َ }رَﺑُّﻜُ ْﻢ َورHem sizin rabbiniz hem de
evvelki atalarınızın rabbidir A eski babalarınızı öldürmüş, şimdi size
hayat vermiş, binâen‘aleyh körü körüne eski ataları taklit edeceğiz diye
ٍّ  }ﺑ َ ْﻞ ُﻫ ْﻢ ۪ َﺷFakat
uğraşmamalı, O’nun emrine tâbi olmalıdır. {ﻮن
َ ﻚ ﻳ َ ْﻠﻌَ ُﺒ
onlar bir şek içinde oynuyorlar A îkān sâhibi değiller, Allah deseler de
cidd u iz‘ân ile değil, şu beyan olunan şuûn-i ilâhiyeye, Allah’ın kitap
[4297] indirdiğine, peygamber gönderdiğine yakīn ile inanmıyor,
ِ َ }ﻓo hâlde muntazır ol, gözle A işte buradan inzar
eğleniyorlar {ﺐ
ْ
ْ ﺎرﺗَﻘ
4
başlıyor, artık gözet {ٍ ۪ﺎء ﺑ ِ ُﺪ َﺧﺎ ٍن ُﻣﺒ
َّ ِ  }ﻳ َ ْﻮمَ ﺗ َ ْﺄo günü ki semâ bir duhân-ı
ُ ٓ اﻟﺴ َﻤ
mübîn ile gelecek5 {ﺎس
َ َّ  }ﻳ َ ْﻐ َ اﻟﻨnâsı saracak.
1

2
3
4
5

Ebussuud, İrşâdü’l-akli’s-selîm, VII, 518:
ِ
ﻛﻞ أﻣﺮ ﺣﻜﻴﻢ ِﻣﻦ أرزاق اﻟﻌﺒﺎد
وآﺟﺎﳍﻢ وﲨﻴﻊ أﻣﻮرﻫﻢ ِﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻴﻠﺔ إﱃ اﻷﺧﺮى
ّ وﻫﺬا
َ ُ وﻣﻌﲎ »ﻳـُْﻔَﺮ ُق« أﻧّﻪ ﻳُﻜﺘﺐ وﻳ.ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أ ّ ﺎ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر
ّ ﻔﺼﻞ
 وﻧﺴﺨﺔُ اﳊﺮوب إﱃ، ﻓﺘُﺪﻓﻊ ﻧﺴﺨﺔُ اﻷرزاق إﱃ ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ، وﻳﻘﻊ اﻟﻔﺮاغ ﰲ ﻟﻴﻠﺔ اﻟ َﻘ ْﺪر، ﻳُﺒﺪأ ﰲ اﺳﺘﻨﺴﺎخ ذﻟﻚ ِﻣﻦ اﻟﻠﻮح ﰲ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﱪاءة: وﻗﻴﻞ.ِﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
. وﻧﺴﺨﺔُ اﳌﺼﺎﺋﺐ إﱃ ﻣﻠَﻚ اﳌﻮت ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم، وﻧﺴﺨﺔُ اﻷﻋﻤﺎل إﱃ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﲰﺎء اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻫﻮ ﻣﻠَﻚ ﻋﻈﻴﻢ، وﻛﺬا اﻟﺰﻻزل واﳋَﺴﻒ واﻟﺼﻮاﻋﻖ،ﺟﱪﻳﻞ
F, M ve B -“resul gönderiyorduk”.
B: “münâcatlarını”.
B: “gün”.
H: “gelecektir”.
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“Duhân-ı mübîn” âşikâre duman. Bu duhân hakkında iki tefsir
rivayet olunmaktadır. Birisi İbn Mes‘ûd Hazretleri’nden mervî olduğuna
göre şiddetli açlık ve kaht seneleridir, çünkü çok aç olan kimseye
gerek gözlerinin zaafından ve gerek çok kuraklık ve kahtlık senelerde
havanın fenalığından semâ dumanlı görünür. Bir de Arab, gālib olan
şerre “duhân” tesmiye eder.1 Nitekim “dumanlı hava” tâbirini biz de
bu mânada2 kullanırız. Vak‘a şudur: Kureyş Resûlullah sallallâhu aleyhi
ve sellem’e isyanda ileri gitmek isteyince aleyhlerinde şöyle dua etti:
ﻚ ﻋﻠَﻰ ﻣﻀﺮ ،واﺟﻌ ْﻠﻬﺎ ﻋﻠَﻴ ِﻬﻢ ِﺳﻨِ ِ ِ
ﻒ
ﻮﺳ َ
ﻴﻦ َﻛﺴﻨﻲ ﻳُ ُ
 Yani Yûsuf ’un seneleri gibiاَﻟﻠّ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﺷ ُﺪ ْد َوﻃْﺄَﺗَ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ
kıtlık seneleriyle tazyik olunmalarını niyaz eyledi. Bunun üzerine onları
bir kaht yakaladı, hattâ cîfe, kemik, ılhiz3 yediler, kişi yer ile gök arasını
duman görüyordu, söyleyenin sesini işitir dumandan kendisini görmezdi.
4
5
ﺎس
اب اَ ۪ﻟ ٌ
ٰ bu elim bir
ﻴﻢ{  buyurulduğu üzere halkı sarmıştıﻳ َ ْﻐ َﺸﻰ اﻟﻨ َّ َ
}ﻫ َﺬا َﻋ َﺬ ٌ
azab A diyorlardı. Ebû Süfyan birkaç kişi ile Peygamber’e geldiler, Allah
teâlâ’ya ve rahime ant verdiler, eğer dua eder de bu hâli üzerlerinden def
ﻮن{ eylerse iman edeceklerine vaadleştiler.
اب اِﻧَّﺎ ُﻣ ْﺆ ِﻣ ُﻨ َ
}رﺑَّـﻨَﺎ ا ْﻛ ِﺸ ْ
َ
ﻒ َﻋﻨَّﺎ ا ْﻟﻌَ َﺬ َ
“Yâ rabbenâ bizden azâbı aç biz mü’miniz” A yani açarsan iman edeceğiz
demeleri de budur.6 İkinci tefsirde ise Hazret-i Ali’den şöyle menkuldür:
Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXVII, 656:
ﻓﺎﳊﺎﺻﻞ أن ﻫﺬا اﻟﺪﺧﺎن ﻫﻮ اﻟﻈﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﰲ أﺑﺼﺎرﻫﻢ ﻣﻦ ﺷﺪة اﳉﻮع ،وذﻛﺮ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺪﺧﺎن ﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ وﺟﻬﲔ اﻷول :أن ﰲ ﺳﻨﺔ اﻟﻘﺤﻂ ﻳﻌﻈﻢ
ﻳﺒﺲ اﻷرض ﺑﺴﺒﺐ اﻧﻘﻄﺎع اﳌﻄﺮ وﻳﺮﺗﻔﻊ اﳌﻄﺮ وﻳﺮﺗﻔﻊ اﻟﻐﺒﺎر اﻟﻜﺜﲑ وﻳﻈﻠﻢ اﳍﻮاء ،وذﻟﻚ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﺪﺧﺎن وﳍﺬا ﻳﻘﺎل ﻟﺴﻨﺔ ا ﺎﻋﺔ اﻟﻐﱪاء .اﻟﺜﺎﱐ :أن اﻟﻌﺮب ﻳﺴﻤﻮن
اﻟﺸﺮ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺪﺧﺎن ﻓﻴﻘﻮل ﻛﺎن ﺑﻴﻨﻨﺎ أﻣﺮ ارﺗﻔﻊ ﻟﻪ دﺧﺎن ،واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻴﻪ أن اﻹﻧﺴﺎن إذا اﺷﺘﺪ ﺧﻮﻓﻪ أو ﺿﻌﻔﻪ أﻇﻠﻤﺖ ﻋﻴﻨﺎﻩ ﻓﲑى اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻛﺎﳌﻤﻠﻮءة ﻣﻦ اﻟﺪﺧﺎن.
F, M ve B -“bu mânada”.
“Ilhiz”, iri kene ve devenin tüyünü kan ile yoğurup pişirerek yapılan bir nevi yemek ki a‘râb kaht senelerinde yer (Kāmûs) [Müellifin notu]; B: “İlhâz”.
ﺎس“F, M ve B -
 ”.ﻳ َ ْﻐ َ اﻟﻨ َّ َ
F ve M: “gibi”.
Zemahşerî, el-Keşşâf, IV, 271-272:
وﻳﺮوى أﻧﻪ ﻗﻴﻞ ﻻﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد :إن ﻗﺎﺻﺎ ﻋﻨﺪ أﺑﻮاب ﻛﻨﺪة ﻳﻘﻮل :إﻧﻪ دﺧﺎن ﻳﺄﺗﻰ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻓﻴﺄﺧﺬ ﺑﺄﻧﻔﺎس اﳋﻠﻖ ،ﻓﻘﺎل :ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻤﺎ ﻓﻠﻴﻘﻞ ﺑﻪ ،وﻣﻦ ﱂ
ﻳﻌﻠﻢ ﻓﻠﻴﻘﻞ :اﷲ أﻋﻠﻢ ،ﻓﺈن ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺮﺟﻞ أن ﻳﻘﻮل ﻟﺸﻲء ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻪ :اﷲ أﻋﻠﻢ ،ﰒ ﻗﺎل :أﻻ وﺳﺄﺣ ّﺪﺛﻜﻢ أ ّن ﻗﺮﻳﺸﺎ ﳌﺎ اﺳﺘﻌﺼﺖ ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ دﻋﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻘﺎل» :اﻟﻠﻬﻢ اﺷﺪد وﻃﺄﺗﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺮ واﺟﻌﻠﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳﻨﲔ ﻛﺴﲎ ﻳﻮﺳﻒ« ﻓﺄﺻﺎ ﻢ اﳉﻬﺪ ﺣﱴ أﻛﻠﻮا اﳉﻴﻒ واﻟﻌﻠﻬﺰ ،وﻛﺎن اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺮى
ﺑﲔ اﻟﺴﻤﺎء واﻷرض اﻟﺪﺧﺎن ،وﻛﺎن ﳛ ّﺪث اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻴﺴﻤﻊ ﻛﻼﻣﻪ وﻻ ﻳﺮاﻩ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﺎن ،ﻓﻤﺸﻰ إﻟﻴﻪ أﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎن وﻧﻔﺮ ﻣﻌﻪ وﻧﺎﺷﺪوﻩ اﷲ واﻟﺮﺣﻢ وواﻋﺪوﻩ إن دﻋﺎ
ِ ٍ ٍِ
ﱠﺎس« ﻳﺸﻤﻠﻬﻢ وﻳﻠﺒﺴﻬﻢ.
ﳍﻢ وﻛﺸﻒ ﻋﻨﻬﻢ أن ﻳﺆﻣﻨﻮا ،ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺸﻒ ﻋﻨﻬﻢ رﺟﻌﻮا إﱃ ﺷﺮﻛﻬﻢ »ﺑ ُﺪﺧﺎن ُﻣﺒﲔ« ﻇﺎﻫﺮ ﺣﺎﻟﻪ ﻻ ﻳﺸﻚ أﺣﺪ ﰲ أﻧﻪ دﺧﺎن »ﻳـَ ْﻐ َﺸﻰ اﻟﻨ َ
Buhârî, Tefsîr, 30; İstiskā, 2:
ﻋﻦ ﻣﺴﺮوق ﻗﺎل :ﺑﻴﻨﻤﺎ رﺟﻞ ﳛﺪث ﰲ ﻛﻨﺪة ﻓﻘﺎل :ﳚﻲء دﺧﺎن ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ،ﻓﻴﺄﺧﺬ ﺑﺄﲰﺎع اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ وأﺑﺼﺎرﻫﻢ ،ﻳﺄﺧﺬ اﳌﺆﻣﻦ ﻛﻬﻴﺌﺔ اﻟﺰﻛﺎم ،ﻓﻔﺰﻋﻨﺎ ،ﻓﺄﺗﻴﺖ
اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،وﻛﺎن ﻣﺘﻜﺌﺎ ،ﻓﻐﻀﺐ ،ﻓﺠﻠﺲ ﻓﻘﺎل :ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﻓﻠﻴﻘﻞ ،وﻣﻦ ﱂ ﻳﻌﻠﻢ ﻓﻠﻴﻘﻞ :اﷲ أﻋﻠﻢ ،ﻓﺈن ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ أن ﺗﻘﻮل ﳌﺎ ﻻ ﺗﻌﻠﻢ ﻻ أﻋﻠﻢ ،ﻓﺈن اﷲ ﻗﺎل ﻟﻨﺒﻴﻪ
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ» :ﻗﻞ ﻣﺎ أﺳﺄﻟﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﺟﺮ وﻣﺎ أﻧﺎ ﻣﻦ اﳌﺘﻜﻠﻔﲔ« .وإن ﻗﺮﻳﺸﺎ أﺑﻄﺆوا ﻋﻦ اﻹﺳﻼم ،ﻓﺪﻋﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل:
»اﻟﻠﻬﻢ أﻋﲏ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺴﺒﻊ ﻛﺴﺒﻊ ﻳﻮﺳﻒ« .ﻓﺄﺧﺬ ﻢ ﺳﻨﺔ ﺣﱴ ﻫﻠﻜﻮا ﻓﻴﻬﺎ ،وأﻛﻠﻮا اﳌﻴﺘﺔ واﻟﻌﻈﺎم ،وﻳﺮى اﻟﺮﺟﻞ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺴﻤﺎء واﻷرض ﻛﻬﻴﺌﺔ اﻟﺪﺧﺎن ،ﻓﺠﺎءﻩ

1

2
3
4
5
6
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Kıyametten evvel semâdan gelecek bir [4298] duhândır, kâfirlerin
kulaklarına girecek, ta ki her birinin başı püryan olmuş başa dönecek,
mü’mine de ondan zükâm gibi bir hâl ârız olacak ve bütün Arz, içinde
ocak yakılmış fakat deliği yok bir eve dönecek. Huzeyfe b. Yemân’dan
rivayet olunduğuna göre Resûlullah buyurmuştur ki: “Âyâtın evveli
duhân ve Îsâ b. Meryem’in nüzûlü ve Aden’in ka‘rından çıkacak bir
ateştir ki nâsı mahşere sevkedecektir.” Huzeyfe: “Yâ Resûlallah, o duhân
ِ
nedir?” demiş, Resûlullah ﺎس
َّ  ﻳ َ ْﻮمَ ﺗ َ ْﺄﺗﻲdiye okuyup
ُ ٓ اﻟﺴ َﻤ
َ َّ ﺎء ﺑ ِ ُﺪ َﺧﺎ ٍن ُﻣﺒ۪ ﻴ ٍﻦۙ ﻳ َ ْﻐ َﺸﻰ اﻟﻨ
buyurmuştur ki: “Maşrık ile mağrib arasını dolduracak, kırk gün kırk1
gece duracak, mü’min zükâm gibi olacak, kâfire sarhoş gibi burnundan
kulağından girip aşağısından çıkacak.”2 Fahreddin Râzî İbn Abbas’tan
meşhur kavil3 bu olduğunu söyler.4 Ma amâfîh “duhân-ı mübîn” tâbiri
buna, kelâmın siyâkı da evvelkine daha mülâyimdir. Zira Resûlullah’ın
hayatında olduğunu işrab etmektedir. Buyuruluyor ki: {}اَ ّٰﻧﻰ ﻟ َُﻬ ُﻢ اﻟ ّ ِﺬ ْﻛ ٰﺮى
Onlara ibret almak, bellemek nerede? {ﻴﻦ
ٌ }وﻗَ ْﺪ َﺟٓﺎءَ ُﻫ ْﻢ َر ُﺳ
َ Hâlbuki
ٌ ۪ﻮل ُﻣﺒ
kendilerine bir resûl-i mübîn geldi A açık âyetler, zâhir mucizelerle Allah
tarafından gönderildiği besbelli olarak her şeyi apaçık anlatan, hem fiili
hem kavli ile mübîn olan bir peygamber geldi. { }ﺛُﻢَّ ﺗ َ َﻮﻟ َّْﻮﺍ َﻋ ْﻨ ُﻪSonra ondan
yüz döndürdüler5 de {ﻮن
ٌ }وﻗَﺎﻟُﻮﺍ ُﻣﻌَﻠ ٌَّﻢ َﻣ ْﺠ ُﻨ
َ “mu‘allem, mecnun” dediler A kâh
mu‘allem, tâlim olunmuş, öğretilmiş, Sakif ’ten6 birinin a‘cemî bir kölesi
öğretiyor dediler, kâh da mecnun dediler, artık bu hâlde bu kābiliyette

1
2

3
4

5
6

.« ﻋﺎﺋﺪون-إﱃ ﻗﻮﻟﻪ-  »ﻓﺎرﺗﻘﺐ ﻳﻮم ﺗﺄﰐ اﻟﺴﻤﺎء ﺑﺪﺧﺎن ﻣﺒﲔ: ﻓﻘﺮأ. وإن ﻗﻮﻣﻚ ﻗﺪ ﻫﻠﻜﻮا ﻓﺎدع اﷲ، ﺟﺌﺖ ﺗﺄﻣﺮﻧﺎ ﺑﺼﻠﺔ اﻟﺮﺣﻢ، ﻳﺎ ﳏﻤﺪ:أﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎن ﻓﻘﺎل
 ﻏﻠﺒﺖ اﻟﺮوم. ٓ  »ا، »وﻟﺰاﻣﺎ« ﻳﻮم ﺑﺪر، ﻳﻮم ﺑﺪر.« »ﻳﻮم ﻧﺒﻄﺶ اﻟﺒﻄﺸﺔ اﻟﻜﱪى: ﻓﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ،أﻓﻴﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﻢ ﻋﺬاب اﻵﺧﺮة إذا ﺟﺎء ﰒ ﻋﺎدوا إﱃ ﻛﻔﺮﻫﻢ
ٓ
. واﻟﺮوم ﻗﺪ ﻣﻀﻰ.« ﺳﻴﻐﻠﺒﻮن-إﱃH: “ve”.
Zemahşerî, el-Keşşâf, IV, 272:
 ﺣﱴ ﻳﻜﻮن رأس اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ، أﻧﻪ دﺧﺎن ﻳﺄﺗﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﻗﺒﻞ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ أﲰﺎع اﻟﻜﻔﺮة:ﻋﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ أﰉ ﻃﺎﻟﺐ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ وﺑﻪ أﺧﺬ اﳊﺴﻦ
:»أول اﻵﻳﺎت
ّ  وﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ. وﺗﻜﻮن اﻷرض ﻛﻠﻬﺎ ﻛﺒﻴﺖ أوﻗﺪ ﻓﻴﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺧﺼﺎص، وﻳﻌﱰى اﳌﺆﻣﻦ ﻣﻨﻪ ﻛﻬﻴﺌﺔ اﻟﺰﻛﺎم،ﻛﺎﻟﺮأس اﳊﻨﻴﺬ

 وﻣﺎ اﻟﺪﺧﺎن؟ ﻓﺘﻼ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ، ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ: ﻗﺎل ﺣﺬﻳﻔﺔ.« وﻧﺎر ﲣﺮج ﻣﻦ ﻗﻌﺮ ﻋﺪن أﺑﲔ ﺗﺴﻮق اﻟﻨﺎس إﱃ اﶈﺸﺮ، وﻧﺰول ﻋﻴﺴﻰ اﺑﻦ ﻣﺮﱘ،اﻟﺪﺧﺎن
 وأﻣﺎ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻟﺴﻜﺮان ﳜﺮج ﻣﻦ ﻣﻨﺨﺮﻳﻪ،ﻛﻤﺔ
ّ  أﻣﺎ اﳌﺆﻣﻦ ﻓﻴﺼﻴﺒﻪ ﻛﻬﻴﺌﺔ اﻟﺰ. »ﳝﻸ ﻣﺎ ﺑﲔ اﳌﺸﺮق واﳌﻐﺮب ﳝﻜﺚ أرﺑﻌﲔ ﻳﻮﻣﺎ وﻟﻴﻠﺔ:ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻵﻳﺔ وﻗﺎل
.«وأذﻧﻴﻪ ودﺑﺮﻩ
B: “kavli”.
Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXVII, 656:
 ﻗﺎﻟﻮا ﻓﺈذا ﺣﺼﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺣﺼﻞ ﻷﻫﻞ اﻹﳝﺎن ﻣﻨﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﺒﻪ، ﰲ اﻟﺪﺧﺎن أﻧﻪ دﺧﺎن ﻳﻈﻬﺮ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ وﻫﻮ إﺣﺪى ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ:واﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﱐ
. وﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻫﻮ اﳌﻨﻘﻮل ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم وﻫﻮ ﻗﻮل ﻣﺸﻬﻮر ﻻﺑﻦ ﻋﺒﺎس، وﺣﺼﻞ ﻷﻫﻞ اﻟﻜﻔﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﺼﲑ ﻷﺟﻠﻬﺎ رأﺳﻪ ﻛﺮأس اﳊﻨﻴﺬ،اﻟﺰﻛﺎم
H ve F: “döndüler”.
B +“gönderilmiş”.
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bulunan insanlara yalnız vuku‘âtın ifadesinden ibret almak, mütenebbih
ِ َ }اِﻧَّﺎ ﻛBiz azâbı
ِ ﺎﺷ ُﻔﻮﺍ ا ْﻟﻌَ َﺬ
olmak, sözünde durmak ne kadar uzak! {ﻴﻼ
ً اب ﻗَ ۪ﻠ
biraz açacağız {ون
ُ َّ  }اِﻧmuhakkak ki siz döneceksiniz A ﻒ
َ ﻜ ْﻢ َﻋٓﺎﺋ ِ ُﺪ
ْ َرﺑَّـﻨَﺎ ا ْﻛ ِﺸ
ﻮن
َ ُاب اِﻧَّﺎ ُﻣ ْﺆ ِﻣﻨ
َ  َﻋﻨَّﺎ ا ْﻟﻌَ َﺬdiye iman vaadinizde durmayacaksınız. Bu intibâhı,
[4299] bu  رَﺑَّـﻨَﺎdiye yalvarışı, bu iman azmini unutup eski hâlinize, küfr
ü küfrânınıza avdet edeceksiniz { }ﻳ َ ْﻮمَ ﻧ َ ْﺒ ِﻄ ُﺶ ا ْﻟﺒَ ْﻄ َﺸﺔ َ ا ْﻟﻜُ ْﺒ ٰﺮىbüyük sıkımla1
tutup sıkacağımız gün A kıyamettir. {ﻮن
َ  }اِﻧَّﺎ ُﻣ ْﻨﺘَ ِﻘ ُﻤŞüphesiz ki Biz intikam
alırız A ون
َ  َﻋٓﺎﺋ ِ ُﺪtâbiri azâbın da avdetini îmâ ettiğine nazaran ikinci rivayeti
batşe-i kübrânın mukaddimesi olmak üzere burada mülâhaza etmek iki
mâna beynini cem‘ etse gerektir.
{}وﻟَﻘَ ْﺪ ﻓَﺘَﻨَّﺎ ﻗَ ْﺒﻠ َ ُﻬ ْﻢ ﻗَ ْﻮمَ ﻓِ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن
َ A Allah teâlâ’nın intikamlarından bir
numûneyi beyandır. Yine Firavun kavminden misal getirilmesi Firavun
ِ َ َاِﻧَّﻪ ﻛ
hükûmetinin en büyük zulm ü şer hükûmeti olması ve ﻴﺎ ِﻣ َﻦ
ُ
ً ﺎن َﻋﺎﻟ
۪
ِ
ﻴﻦ
َ [ ا ْﻟ ُﻤ ْﺴﺮﻓed-Duhân 44/31] buyurulacağı üzere katl ve cinâyâtta israf
edenlerin en üstünü bulunması itibariyledir. {ض
ْ ﺎء َو
ْ َ}ﻓَ َﻤﺎ ﺑَﻜ
ُ ﺍﻻ َْر
َّ ﺖ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ُﻢ
ُ ٓ اﻟﺴ َﻤ
Bi’n-netîce üzerlerine ne gök ağladı ne yer. A Bunda birkaç vecih vardır:
1. Vâhidî’nin Basît’te2 dediği vechile Enes b. Mâlik radıyallahu anh rivayet
etmiştir ki Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
“Hiçbir kul yoktur ki semâda ona iki kapı olmasın; bir kapıdan rızkı
çıkar, bir kapıdan da ameli girer. O öldüğü zaman onu kaybederler ve
ona ağlarlar.” Böyle buyurup bu âyeti okudu, buyurdu ki: “Çünkü bunlar
yeryüzünde sâlih bir amel yapmamışlardı ki yer ağlasın, semâya da ne
sâlih bir amelleri ne de hoş bir sözleri çıkmamıştı ki semâ ağlasın.” Ekser
müfessirînin kavli budur.3 2. “Ehl-i semâ” ve “ehl-i Arz” takdîrindedir4.
1
2
3

4

F ve M: “sıkmakla”.
B: “Bast’ta”.
Vâhidî, et-Tefsîru’l-basît, XX, 110:
 وﺑﺎب ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﺈذا ﻣﺎت ﻓﻘﺪاﻩ، »ﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﺒﺪ إﻻ ﻟﻪ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء ﺑﺎﺑﺎن ﺑﺎب ﳜﺮج ﻣﻨﻪ رزﻗﻪ:روى أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ أن اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
ﻋﻤﻼ ﺻﺎﳊًﺎ ﻳﺒﻜﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﱂ ﻳﺼﻌﺪ ﳍﻢ إﱃ اﻟﺴﻤﺎء ﻛﻼم ﻃﻴﺐ وﻻ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﱀ ﻓﻴﺒﻜﻲ
ً  وذﻟﻚ أ ﻢ ﱂ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻷرض: ﻗﺎل،وﺑﻜﻴﺎ ﻋﻠﻴﻪ« وﺗﻼ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ
. وﻻ ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﺠﻮدﻫﻢ ﻣﻦ اﻷرض، ﱂ ﺗﺒﻚ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺼﺎﻋﺪ أﻋﻤﺎﳍﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎء: ﻗﺎﻟﻮا، وﻫﺬا ﻗﻮل ﲨﻴﻊ اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس وﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ وﻣﻘﺎﺗﻞ وﻗﺘﺎدة،ﻋﻠﻴﻬﻢ
Tirmizî, Tefsîr, 44/3255:
 ﻓﺈذا ﻣﺎت ﺑﻜﻴﺎ، وﺑﺎب ﻳﻨﺰل ﻣﻨﻪ رزﻗﻪ، ﺑﺎب ﻳﺼﻌﺪ ﻣﻨﻪ ﻋﻤﻠﻪ: ﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﻣﻦ إﻻ وﻟﻪ ﺑﺎﺑﺎن: ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:ﻋﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺎل
.« »ﻓﻤﺎ ﺑﻜﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻤﺎء واﻷرض وﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻨﻈﺮﻳﻦ: ﻓﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ،ﻋﻠﻴﻪ
B: “takdirlerindedir”.
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Yani ne melâike ağladı ne mü’minler, belki onların helâkiyle mesrur
oldular. 3. Büyük bir adam vefat ettiği zaman “cihan ağladı”, “yer gök
ağladı” gibi tâbirlerle musibetin büyüklüğünü anlatmak için mübalağa
edilmek âdettir. Sâhib-i Keşşâf Hazret-i Peygamber sallallâhu aleyhi ve
sellem’den nakleder ki [4300] şöyle buyurmuştur: “Herhangi bir mü’min
ağlayıcıları gāib bulunan bir gurbette ölürse her hâlde ona Arz u semâ
ağlar.”1
Cerîr de bir beytinde şöyle demiştir:
3

وا

ما

כ

כ

2

כא

א

ا

Bir de bunda onları4 tehzîle benzer bir tahkir vardır.
Yani onlar kendilerini öyle büyük addediyorlardı, ölecek olsalar
kendilerine cihan ağlamak lâzım gelir, hâlbuki hiç de öyle olmadı, belki
âlem sevindi.

ِ َ َ﴾ ِﻣﻦ ﻓِﺮﻋﻮ َن ۜ اِﻧَّﻪ ﻛ٣٠﴿ اب ا ْﻟﻤﻬ۪ﻴ ِﻦ
ِ َوﻟَﻘَ ْﺪ ﻧ َ َّﺠ ْﻴﻨَﺎ ﺑ َ ۪ﻨ ٓﻲ اِﺳ َﺮٓﺍٔﻳ۪ َﻞ ِﻣ َﻦ ا ْﻟﻌَ َﺬ
ﻴﺎ ِﻣ َﻦ
ً ﺎن َﻋﺎﻟ
ُ
َْ ْ ْ
ۙ ُ
ْ
ِ َ اﻻٰﻳ
ِ
ِ
ﺎت
ْ ﺎﻫ ْﻢ ِﻣ َﻦ
َ ا ْﻟ ُﻤ ْﺴﺮِ ۪ﻓ
َ ﺎﻫ ْﻢ َﻋ ٰﻠﻰ ﻋ ْﻠ ٍﻢ َﻋﻠَﻰ ا ْﻟﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ
ُ َ﴾ َو ٰﺍﺗ َ ْﻴﻨ٣٢﴿ ۚ ﻴﻦ
ُ َ ﴾ َوﻟ َ َﻘﺪ ا ْﺧﺘَ ْﺮﻧ٣١﴿ ﻴﻦ
ٓ ِ
اﻻُو۫ﻟٰﻰ َو َﻣﺎ ﻧ َ ْﺤ ُﻦ
ْ ﴾ اِ ْن ﻫِ َﻲ اِ َّﻻ َﻣ ْﻮﺗ َ ُﺘﻨَﺎ٣٤﴿ ۙ ﻮن
َ ُ﴾ اِ َّن ٰﻫ ٓ ُﺆ َ ٓ۬ﻻ ِء ﻟ َﻴَ ُﻘﻮﻟ٣٣﴿ ﻴﻦ
ٌ َ۪ﻣﺎ ۪ﻓﻴﻪ ﺑَﻠٰ ٌﺆا ُﻣﺒ
ِ ﴾ ﻓَ ْﺄﺗُﻮﺍ ﺑِﺎٰﺑَٓﺎﺋِﻨَ ٓﺎ اِ ْن ﻛُ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ﺻ٣٥﴿ ﺑِﻤ ْﻨ َﺸ ۪ﺮ ﻦ
ﻳﻦ ِﻣ ْﻦ
َ ﴾ اَ ُﻫ ْﻢ َﺧ ْﻴ ٌﺮ اَ ْم ﻗَ ْﻮ ُم ﺗُﺒ َّ ٍﻊ ۙ َوﺍﻟ َّ۪ﺬ٣٦﴿ ﻴﻦ
َ ﺎد ۪ﻗ
َ
ُ
َ
ِ
ِ ﴾ َو َﻣﺎ َﺧﻠ َ ْﻘﻨَﺎ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ٣٧﴿ ﻴﻦ
ِ
ض َو َﻣﺎ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ َﻤﺎ
ْ ﺍت َو
َ ﺍﻻ َْر
َ ﺎﻫ ْﻢ ۘ اﻧ َّ ُﻬ ْﻢ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ُﻣ ْﺠﺮِ ۪ﻣ
ُ َﻗَ ْﺒﻠﻬِ ْﻢ ۜ اَ ْﻫﻠَ ْﻜﻨ
َّ
1

2
3

4

Zemahşerî, el-Keşşâf, IV, 276. Krş. Taberî, Câmiu’l-beyân, XXII, 35; Sa lebî, el-Keşf ve’l-beyân, XXIII,
529; Beyhakī, Şuabu’l-îmân, XII, 295:
. ﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﻣﻦ ﻣﺎت ﰲ ﻏﺮﺑﺔ ﻏﺎﺑﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻮاﻛﻴﻪ إﻻ ﺑﻜﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻤﺎء واﻷرض:وﰲ ﺣﺪﻳﺚ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
H: “”ﺑﻜﺎﺷﻔﺔ.
Güneş doğmaktadır tutulmuş değil
Sana gecenin yıldızlarıyla ay ağlıyor [Müellifin notu].
Bu beyit, Emevîler devrinde eski üslûbu devam ettiren üç büyük hiciv şairinden biri olan Cerîr b. Atıyye’nin (ö. 110/728) Ömer b. Abdülaziz için yazdığı mersiyede yer almaktadır. Bk. Dîvânu Cerîr bi-şerhi
Muhammed b. Habîb, thk. Numan Muhammen Emîn Tâhâ, Kahire: Dâru’l-Ma ârif, ts., II, 736:
.ﺗﺒﻜﻲ ﻋﻠﻴﻚ ﳒﻮم اﻟﻠﻴﻞ واﻟﻘﻤﺮا
ﻓﺎﻟﺸﻤﺲ ﻛﺎﺳﻔﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻄﺎﻟﻌﺔ
B -“onları”.
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﴾ اِ َّن ﻳ َ ْﻮمَ ا ْﻟ َﻔ ْﺼ ِﻞ٣٩﴿ ﻮن
َ ﺎﻫ َﻤٓﺎ اِ َّﻻ ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖ َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اَכْﺜَ َﺮ ُﻫ ْﻢ َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ
َ َ۪ﻻ ِﻋﺒ
ُ َ﴾ َﻣﺎ َﺧﻠ َ ْﻘﻨ٣٨﴿ ﻴﻦ

﴾ اِ َّﻻ٤١﴿ ۙ ون
َ ﴾ ﻳ َ ْﻮمَ َﻻ ﻳُ ْﻐ ۪ﻨﻲ َﻣ ْﻮﻟًﻰ َﻋ ْﻦ َﻣ ْﻮﻟًﻰ َﺷ ْﻴ ًٔـﺎ َو َﻻ ُﻫ ْﻢ ﻳُ ْﻨ َﺼ ُﺮ٤٠﴿ ۙ ﻴﻦ
َ ۪ﻣﻴﻘَﺎﺗُ ُﻬ ْﻢ اَ ْﺟ َﻤ ۪ﻌ

ِ ّٰ َﻣﻦ ر ِﺣﻢ
﴾٤٤﴿ ۛ ۚاﻻ َ ۪ﺛﻴ ِﻢ
ْ ﺎم
َ ﴾ اِ َّن َﺷ َﺠ َﺮ٤٢﴿ ۟ ﻴﻢ
ُ َ﴾ ﻃ َﻌ٤٣﴿ ۙ ت اﻟﺰَّﻗُّﻮ ِم
ُ ۪ﻳﺰ اﻟﺮَّ ۪ﺣ
َ ْ َ
ُ اﻪﻠﻟُ ۜ اﻧ َّ ُﻪ ُﻫ َﻮ ا ْﻟﻌَﺰ

ِ
ِ ٓ ﴾ ُﺧ ُﺬوه ﻓَﺎﻋ ِﺘﻠُﻮه اِﻟٰﻰ ﺳ َﻮ٤٦﴿ ﴾ ﻛَﻐَ ْﻠ ِﻲ ا ْﻟ َﺤ ۪ﻤﻴ ِﻢ٤٥﴿ ﻮن
ۚﺍء ا ْﻟ َﺠ ۪ﺤﻴ ِﻢ
ۙ ِ ُ ﻛَﺎ ْﻟ ُﻤ ْﻬ ِۚ ۛﻞ ﻳ َ ْﻐ ۪ﻠﻲ ﻓﻲ ا ْﻟ ُﺒﻄ
ُ ْ ُ
َ

ِ ﴾ ﺛُﻢَّ ﺻﺒُّﻮﺍ ﻓَ ْﻮ َق َر ْأ ِﺳ ۪ﻪ ِﻣ ْﻦ َﻋ َﺬ٤٧﴿
﴾٤٩﴿ ۪ﻳﺰ ا ْﻟﻜَ ۪ﺮ ُﻢ
َ َّ ﴾ ذُ ْق ۙ ۚ اِﻧ٤٨﴿ ۜاب ا ْﻟ َﺤ ۪ﻤﻴ ِﻢ
َ ﻚ اَ ْﻧ
ُ ﺖ ا ْﻟﻌَﺰ
ُ

ِ
ٍ َّ ﴾ ۪ﻓﻲ َﺟﻨ٥١﴿ ۙﻴﻦ ۪ﻓﻲ َﻣﻘَﺎ ٍم اَ ۪ﻣﻴ ٍﻦ
ﺎت َو ُﻋ ُﻴﻮ ٍ ۚن
َ اِ َّن ٰﻫ َﺬا َﻣﺎ ﻛُ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ﺑ ِ ۪ﻪ ﺗ َ ْﻤﺘَ ُﺮ
َ ﴾ ا َّن ا ْﻟ ُﻤﺘ َّ ۪ﻘ٥٠﴿ ون
ِ
ِ َ ﴾ ﻳ ْﻠﺒﺴ٥٢﴿
ﺎﻫ ْﻢ ﺑ ِ ُﺤﻮرٍ ۪ﻋﻴ ٍ ۜﻦ
َ ِ ﴾ ﻛَ ٰﺬﻟ٥٣﴿ ۚ ﻴﻦ
َ ﻮن ﻣ ْﻦ ُﺳ ْﻨ ُﺪ ٍس َوﺍ ْﺳﺘَ ْﺒ َﺮ ٍق ُﻣﺘَﻘَﺎﺑ ِ ۪ﻠ
ُ َﻚ ۠ َو َز َّو ْﺟﻨ
ُ َ َ

ِ
اﻻُو۫ﻟ ٰۚﻰ
ْ َ ت اِ َّﻻ ا ْﻟ َﻤ ْﻮﺗَﺔ
ُ ِ ﻮن ۪ﻓﻴﻬَﺎ ﺑ
ُ ﴾ َﻻ ﻳ َ ُﺬ٥٥﴿ ۙ ﻴﻦ
َ ﻮن ۪ﻓﻴﻬَﺎ ا ْﻟ َﻤ ْﻮ
َ وﻗ
َ ﴾ ﻳ َ ْﺪ ُﻋ٥٤﴿
َ ﻜ ّ ِﻞ ﻓَﺎﻛِﻬَﺔٍ ٰاﻣ ۪ﻨ
ِ
ﺎه
َ ِ ﻚۜ ٰذﻟ
َ ِ ّ﴾ ﻓَ ْﻀ ًﻼ ِﻣ ْﻦ َرﺑ٥٦﴿ ۙ اب ا ْﻟ َﺠ ۪ﺤﻴ ِﻢ
ُ ﻚ ُﻫ َﻮ ا ْﻟ َﻔ ْﻮ ُز ا ْﻟﻌَ ۪ﻈ
ُ َ ﴾ ﻓَﺎﻧ َّ َﻤﺎ ﻳ َ َّﺴ ْﺮﻧ٥٧﴿ ﻴﻢ
ُ َو َو ٰﻗ
َ ﻴﻬ ْﻢ َﻋ َﺬ
ِ َ﴾ ﻓ٥٨﴿ ون
﴾٥٩﴿ ﻮن
َ ِ ﺑِﻠِ َﺴﺎﻧ
َ ﺐ اِﻧ َّ ُﻬ ْﻢ ُﻣ ْﺮﺗ َ ِﻘ ُﺒ
َ ﻚ ﻟ َﻌَﻠ َُّﻬ ْﻢ ﻳَﺘَ َﺬכ َُّﺮ
ْ
ْ ﺎرﺗَﻘ
[4302] Meâl-i Şerîfi
Celâlim hakkı için, Benî İsrâil’i kurtarmıştık o ihânetli ( )إﻫﺎﻧﺘﻠﻰazabdan
(30). Firavun’dan, çünkü o üstün müsriflerden idi (31). Ve şânım hakkı
için Biz onları bir ilim üzere1 âlemîne karşı ihtiyar eylemiştik (32). Ve
onlara âyetlerden öylesini vermiştik ki onda açık bir nimet ile imtihan
vardı (33). Fakat şu berikiler diyorlar ki: (34) “İlk ölümümüzden ilerisi
yok ve biz yeniden neşrolunacak değiliz (35). Haydi getirin babalarımızı
doğru iseniz” (36). Ya onlar mı hayırlı? Yoksa Tübbaʿın kavmi ve onlardan
evvelkiler mi? Hep onları helâk ettik, çünkü mücrim idiler (37). Ve Biz o
göklerle yeri ve aralarındakileri oyunculukla yaratmadık (38). İkisini de
ancak hak sebebiyle yarattık velâkin pek çokları bilmezler (39). Haberiniz
olsun ki2 o fasıl günü hepsinin3 mîkātıdır (40). O gün ki yar yardan bir şey
1
2
3

B: “üzerine”.
H ve F: “Her hâlde”.
F, M ve B: “hepinizin”.
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defʿ edemez ve bir taraftan yardım da olunmazlar (41). Ancak Allah’ın
rahmetiyle yarlığadığı başka, çünkü O öyle Azîz öyle Rahîm’dir (42)
Şüphesiz o zakkum ağacı (43) çok vebal yüklenenin yemeğidir (44). Pota
gibi karınlarında kaynar (45) hamîm kaynar gibi (46). Tutun onu da
yaka paça doğru cehennemin ortasına sürükleyin (47). Sonra da başının
üstüne hamîm azâbından dökün (48). “Tat bakalım” deyin, “çünkü sen
azizdin, kerimdin” (49). İşte o sizin şek ve mücadele edip durduğunuz
bu (50). Elbette müttakīler emîn bir makamda (51). Cennetlerde pınar
başlarında (52). Sündüs ve istebraktan elbiseler giyerek karşı karşıya (53).
Evet böyle, hem onları iri gözlü hurilerle1 tezvic de etmişizdir (54). Orada
emniyetler içinde her türlü yemişi çağırır getirtirler (55). İlk ölümden
başka ölüm tatmazlar. Korumuştur da onları2 o cahîm azâbından (56).
Hepsi Rabbinden bir fazl olarak, işte budur ancak fevz-i azîm3 (57). Biz
onu sade senin dilinle müyesser kıldık gerek ki iyi düşünsünler (58). O
hâlde gözet çünkü onlar gözetiyorlar (59).
{}وﻟ َ َﻘ ْﺪ ﻧ َ َّﺠ ْﻴﻨَﺎ ﺑ َ ۪ ٓ اِ ْﺳ َﺮٓﺍٔﻳ۪ َﻞ
َ A Allah teâlâ Firavun’a ve kavmine yaptığını
beyandan sonra bununla da Mûsâ ve kavmine [4303] olan ihsânını
beyan buyuruyor. Yani o gark ve tahrîbin hikmeti bu necâtı4 temin
etmek olmuştu. Ve Benî İsrâili bu nimete intihâbı da bir tesadüf değil,
bile bile onlara bahşetmiş olduğu bazı meziyetler ve nimetler hasebiyle
[ ﻟِﻴَ ْﺒﻠ ُ َﻮﻛُ ْﻢ اَﻳُّﻜُ ْﻢ اَ ْﺣ َﺴ ُﻦ َﻋ َﻤ ًﻼHûd 11/7; el-Mülk 67/2]5 mantûkunca imtihâna
çekmek içindir. Bu suretle bu kıssayı itmamdan sonra yine Mekkelilere
nakl-i kelâm ile buyuruluyor ki: { }اِ َّن ٰﻫ ٓ ُﺆ َ ٓ۬ﻻ ِءŞunlar: yani şu Mekke kâfirleri
{ إﱁ...اﻻُو۫ ٰ َو َﻣﺎ ﻧ َ ْﺤ ُﻦ ﺑ ِ ُﻤ ْﻨ َﺸ ۪ﺮ َﻦ
ْ ﻮن ۙ اِ ْن ِ َ اِ َّﻻ َﻣ ْﻮﺗ َ ُﺘﻨَﺎ
َ ُ  }ﻟ َﻴَ ُﻘﻮﻟA ilk ölümden ötesini,
âhireti ve ba‘si inkâr ediyorlar. {ﻳﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠِﻬِ ْﻢ
َ  }اَ ُﻫ ْﻢ َﺧ ْ ٌ اَ ْم ﻗَ ْﻮ ُم ﺗُﺒ َّ ٍﻊ ۙ َوﺍﻟ َّ ۪ﺬYa onlar mı
hayırlı yoksa Tübba‘ın kavmi ve ondan evvelkiler mi? {ﺎﻫ ْﻢ
ُ َ }اَ ْﻫﻠَ ْﻜﻨBiz onları

1
2
3
4
5

B: “huriler”.
H ve F: “Ve korumuştur onları”.
H ve F: “Hepsi fazl olarak Rabbinden, budur işte ancak fevz-i azîm”.
B: “netîceyi”.
“…hanginiz daha güzel amel yapacaksınız diye sizi imtihan meydanına çıkarmak için…” “…sizi imtihâna çekip şunu bildirmek için ki hanginiz amelce daha güzel…”
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ihlâk ettik. A İlk ölümden ilerisini inkâr edenlere karşı bu kelâmın nasıl
bir cevap teşkil ettiğini düşünmelidir. Bunda iki suretle cevap vardır:
Birinci ilk ölüm olan ferdin ölümünden sonra onun mensup olduğu
kavim ve milletin helâki ikinci bir ölüm demek olduğunu anlatmıştır.
Bu ٰ ۫اﻻُو
ْ  اِ ْن ِ َ اِ َّﻻ َﻣ ْﻮﺗ َ ُﺘﻨَﺎdemelerine cevaptır. İkincisi de hakk u adl için
cezânın lüzûmuna mebnî ba‘sin hakkiyetini1 isbat ile va‘îddir ki bu da
’و َﻣﺎ ﻧ َ ْﺤ ُﻦ ﺑ ِ ُﻤ ْﻨ َﺸ ۪ﺮ ﻦin
cevâbıdır2. Ve bu, daha sonraki âyetlerle daha ziyade
َ

tavzih ve tafsil olunacaktır.

Ebû Ubeyde demiş ki: “Yemen mülûkünün her birine ‘Tübba‘’
denilirdi, çünkü ehl-i dünya onlara tâbi olurlardı. Câhiliyede Tübba‘ın
mevkii İslâm’da halifenin mevkii gibi idi, bunlar Arab mülûkünün en3
büyükleri idi.” Hazret-i Âişe radıyallahu anhâ “Tübba‘ bir recül-i sâlih
idi” demiş, Ka‘b da: “Allah teâlâ onun kavmini zemmetti, kendisini
zemmetmedi” demiştir. Kelbî “o, Ebû Kerb Es‘ad’dır” demiş, Hazret-i
Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’den de şu nakledilmiştir: “Tübba‘a
sebbetmeyin, çünkü o müslim [4304] olmuştu”,4 “Bilmem Tübba‘ nebî
midir değil midir?5”6 “Onlardan daha hayırlı mı” demek, “daha kuvvetli
ve şevketli mi” demektir.

َ A Sûre-i Mü’min’de kâfirlerin
{اﻻُو۫ﻟٰﻰ
ْ َ ت اِ َّﻻ ا ْﻟ َﻤ ْﻮﺗَﺔ
َ ﻮن ۪ﻓﻴﻬَﺎ ا ْﻟ َﻤ ْﻮ
َ }ﻻ ﻳ َ ُﺬو ُﻗ
[ رَﺑَّﻨَ ٓﺎ اَ َﻣﺘَّﻨَﺎ ا ْﺛﻨَﺘَ ْﻴ ِﻦ40/11] diyecekleri geçmişti. Demek ki müttakīler için
birinci ölümden sonra berzah ölümü de yoktur, âhirette ise zaten ölüm
yok.

1
2
3
4
5
6

B: “hakîkatini”.
H: “’و َﻣﺎ ﻧ َ ْﺤ ُﻦ ﺑ ِ ُﻤ ْﻨ َﺸ ۪ﺮ ﻦe
َ cevaptır”.
H -“en”.
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, V, 340:
. ﻻ ﺗﺴﺒﻮا ﺗﺒﻌﺎ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻛﺎن أﺳﻠﻢ: ﲰﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل:ﻋﻦ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻗﺎل
İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, X, 3289; Sa lebî, el-Keşf ve’l-beyân, XXIII, 536:
 ﻣﺎ أدري ﺗﺒﻊ ﻧﺒﻴﺎ ﻛﺎن أم ﻏﲑ ﻧﱯ؟: ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXVII, 662. Krş. Sa lebî, el-Keşf ve’l-beyân, XXIII, 533:
 وﻣﻮﺿﻊ ﺗﺒﻊ ﰲ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻣﻮﺿﻊ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﰲ اﻹﺳﻼم وﻫﻢ، ﻣﻠﻮك اﻟﻴﻤﻦ ﻛﺎن ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺴﻤﻰ »ﺗـُﺒـﱠًﻌﺎ« ﻷن أﻫﻞ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﺒﻌﻮﻧﻪ:ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪة
 وﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ. ﻫﻮ أﺑﻮ ﻛﺮب أﺳﻌﺪ: ﻗﺎل اﻟﻜﻠﱯ. ذم اﷲ ﻗﻮﻣﻪ وﱂ ﻳﺬﻣﻪ: وﻗﺎل ﻛﻌﺐ. ﻛﺎن ﺗﺒﻊ رﺟﻼ ﺻﺎﳊﺎ: ﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ.اﻷﻋﺎﻇﻢ ﻣﻦ ﻣﻠﻮك اﻟﻌﺮب
.« »ﻣﺎ أدري أﻛﺎن ﺗﺒﻊ ﻧﺒﻴﺎ أو ﻏﲑ ﻧﱯ،« »ﻻ ﺗﺴﺒﻮا ﺗﺒﻌﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎن ﻗﺪ أﺳﻠﻢ:وﺳﻠﻢ
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ِ
{ﻚ
َ ِ ﺎه ﺑِﻠِ َﺴﺎﻧ
ُ َ  }ﻓَﺎﻧ َّ َﻤﺎ ﻳ َ َّﺴ ْﺮﻧA Bu hâtime sûrenin evvelini bir telhistir. Yani
o kitâb-ı mübîni, Kur’ân’ı ancak senin lisânın ile müyesser kıldık, bu
güzel beyânı bu açık ve kolay anlatışı başka bir dil ile değil1 yalnız
Arapça ile yaptık2 {ون
َ  }ﻟ َﻌَﻠ َُّﻬ ْﻢ ﻳَﺘَ َﺬכ َُّﺮgerek ki anlasın düşünsünler.
ِ
{ﺐ
َ  }اِﻧ َّ ُﻬ ْﻢ ُﻣ ْﺮﺗ َ ِﻘ ُﺒçünkü
ْ َ }ﻓBinâen‘aleyh gözle A başlarına ne gelecek {ﻮن
ْ ﺎرﺗَﻘ
onlar gözetiyorlar. A Aceb onun istikbâli ne olacak diye gözlüyorlar. O
gözetilen şeylerin beyânı da Sûre-i Câsiye’de gelecek.

1
2

H -“değil”.
H ve F +“ki”.
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][4305

ُﺳ َﻮرةُ ْ
اﳉَﺎﺛِﻴَ ِﺔ َﻣ ﱢﻜﻴﱠﺔٌ َوِﻫ َﻲ َﺳْﺒ ٌﻊ َوﺛََﻼﺛُﻮ َن اٰﻳَﺔً
CÂSİYE SÛRESİ
”İşbu Câsiye Sûresi Mekkîdir. Buna “Şeriat Sûresi” ve “Dehr Sûresi
dahi denilir.
Âyetleri: Otuz yedidir.
Kelimeleri: Dört yüz seksen sekizdir.
Harfleri: İki bin yüz altmış birdir.
 harfleridir.م ،ن Fâsılası:

َوﺗ َ ٰﺮى ُﻛ َّﻞ ُاﻣَّﺔٍ “Câsiye” toplu yahut diz çökmüş demek olup bu sûre
َ [45/28] âyeti sebebiyle bu nâmı almıştır.ﺟﺎﺛِﻴَﺔ ً ۠ﻛُ ُّﻞ اُﻣَّﺔٍ ﺗُ ْﺪ ٰﻋٓﻰ اِﻟٰﻰ ﻛِﺘَﺎﺑِﻬَﺎ

اﻪﻠﻟِ اﻟﺮَّ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ اﻟﺮَّ ۪ﺣﻴ ِﻢ
ﺑ ِ ْﺴ ِﻢ ّٰ

اﻪﻠﻟِ ا ْﻟﻌَﺰ۪ﻳﺰِ ا ْﻟ َﺤ ۪ﻜﻴ ِﻢ ﴿ ﴾٢اِ َّن ﻓِﻲ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ ِ
۪ﻳﻞ ا ْﻟ ِ
ض َﻻٰﻳ َ ٍ
ﺍﻻ َْر ِ
ـﻜﺘَ ِ
ﺎت
ﺍت َو ْ
ٰﺣﻢ ٓ ۜ﴿ ﴾١ﺗ َ ْﻨﺰ ُ
ﺎب ِﻣ َﻦ ّٰ
َّ
ﻟ ِ ْﻠﻤ ْﺆ ِﻣ ۪ﻨﻴﻦ ۜ ﴿ ﴾٣و ۪ﻓﻲ َﺧ ْﻠ ِﻘﻜُﻢ وﻣﺎ ﻳﺒ ُّ ِ
ﻮن ۙ ﴿َ ﴾٤وﺍ ْﺧ ِﺘ َﻼ ِف اﻟ َّْﻴ ِﻞ
ﺎت ﻟِﻘَ ْﻮ ٍم ﻳُﻮﻗِﻨُ َ
ﺚ ﻣ ْﻦ دَ ٓاﺑَّﺔٍ ٰاﻳ َ ٌ
َ
َ
ْ َ َ َُ
ُ
اﻪﻠﻟ ِﻣ َﻦ اﻟﺴ َﻤ ٓ ِ
ض ﺑ َ ْﻌ َﺪ َﻣ ْﻮﺗِﻬَﺎ َوﺗ َ ْﺼ ۪ﺮ ِﻒ اﻟﺮِ َﺎ ِح
ﺎء ِﻣ ْﻦ رِ ْز ٍق ﻓَﺎ َْﺣﻴَﺎ ﺑِﻪِ ْ
اﻻ َْر َ
َوﺍﻟﻨَّﻬَﺎرِ َو َﻣٓﺎ اَ ْﻧ َﺰ َل ّٰ ُ
َّ
ّ
ﻚ ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖۚ ﻓَ ِﺒﺎ َِي َﺣ ۪ﺪ ٍ
اﻪﻠﻟِ َوﺍٰﻳَﺎﺗ ِ ۪ﻪ
ﻮن ﴿ ﴾٥ﺗ ِ ْﻠ َ
اﻪﻠﻟِ ﻧ َ ْﺘﻠُﻮﻫَﺎ َﻋﻠ َ ْﻴ َ
ﻳﺚ ﺑ َ ْﻌ َﺪ ّٰ
ﺎت ّٰ
ﺎت ﻟِﻘَ ْﻮ ٍم ﻳ َ ْﻌ ِﻘﻠُ َ
ﻚ ٰاﻳ َ ُ
ٰاﻳ َ ٌ
ّ

ِ
ﺎت ّٰ ِ
ﺎك اَ ۪ﺛﻴ ٍﻢ ﴿ ﴾٧ﻳَﺴ َﻤﻊ ٰاﻳ َ ِ
ﻮن ﴿َ ﴾٦و ْ ٌﻞ ﻟِﻜُ ّ ِﻞ اَﻓ َّ ٍ
ﺮﺍ
ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨ َ
اﻪﻠﻟ ﺗُ ْﺘﻠٰﻰ َﻋﻠ َ ْﻴﻪ ﺛُﻢَّ ﻳُ ِﺼ ُّﺮ ُﻣ ْﺴﺘَ ْﻜ ِﺒ ً
ۙ
ْ ُ
ِ
ِ
ۨ
ﻛَﺎ َْن ﻟ َْﻢ ﻳ َ ْﺴﻤَ ْﻌﻬَﺎ ۚ ﻓَﺒَ ِّﺸ ْﺮهُ ﺑِﻌَ َﺬ ٍ
ﻚ
وﺍۜ اُو۬ﻟٰ ٓ ِﺌ َ
اب اَ ۪ﻟﻴ ٍﻢ ﴿َ ﴾٨وﺍذَا َﻋﻠِﻢَ ﻣ ْﻦ ٰاﻳَﺎﺗِﻨَﺎ َﺷ ْﻴ ًٔـﺎ اﺗ َّ َﺨ َﺬﻫَﺎ ُﻫ ُﺰ ً
۪ﻴﻦ ۜ ﴿ِ ﴾٩ﻣ ْﻦ َو َرٓﺍﺋ ِ ِﻬ ْﻢ َﺟﻬَﻨ َّ ُﻢ ۚ َو َﻻ ﻳُ ْﻐ ۪ﻨﻲ َﻋ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َﻣﺎ ﻛَ َﺴ ُﺒﻮﺍ َﺷ ْﻴ ًٔـﺎ َو َﻻ َﻣﺎ اﺗ َّ َﺨ ُﺬوﺍ
اب ُﻣﻬ ٌ
ﻟ َُﻬ ْﻢ َﻋ َﺬ ٌ
ِﻣﻦ دو ِن ّٰ ِ ِ
ﻳﻦ ﻛَﻔَﺮوﺍ ﺑِﺎٰﻳ َ ِ
ﺎت َرﺑِّﻬِ ْﻢ ﻟ َﻬُ ْﻢ
اب َﻋ ۪ﻈ ٌ
ْ ُ
ى َوﺍﻟ َّ۪ﺬ َ ُ
ﻴﻢ ۜ ﴿ٰ ﴾١٠ﻫ َﺬا ُﻫﺪً ۚ
اﻪﻠﻟ اَ ْوﻟﻴَٓﺎءَ ۚ َوﻟ َﻬُ ْﻢ َﻋ َﺬ ٌ
ِ
ﻴﻢ ۟ ﴿﴾١١
اب ﻣ ْﻦ رِ ْﺟﺰٍ اَ ۪ﻟ ٌ
َﻋ َﺬ ٌ
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[4306] Meâl-i Şerîfi
Hâ-Mîm (1). Kitab indirilmek O Azîz, Hakîm Allah’tan (2). Her hâlde1
göklerde ve yerde mü’minler için âyetler var (3). Hayvânâtı tenevvüʿ
ettirip üreterek sizi yaratmasında da yakīn edinecek bir kavim için
çok âyetler var (4). Gece ile gündüzün ihtilâfında ve Allah’ın semâdan
bir rızık indirip de onunla Arz’ı ölümünden sonra diriltmesinde ve
rüzgârları çevirmesinde de aklı olan bir kavim için birçok âyetler
var (5). İşte bunlar Allah’ın âyetleri, sana2 onları bihakkın okuyoruz
(6). Artık Allah’ın [4307] âyetlerine inanmadıktan sonra hangi söze
inanırlar? (6). Veyl o her bir vebal yüklü sahtekâra (7). Allah’ın âyetleri
karşısında okunurken işitir de sonra kibrinden hiç işitmemiş gibi ısrar
eyler, işte onu elîm bir azab ile müjdele (8). Âyetlerimizden bir şey
mâlumu olduğu vakit de onu eğlenceye tutar, işte onlar için mühîn bir
azab var (9). Peşlerinde cehennem ve onlardan ne kazandıkları bir
şey def edebilir, ne de Allah’tan başka evliyâ edindikleri şeyler, hem
onlara azîm bir azab var (10). Bu bir irşaddır, rablerinin âyetlerine
küfredenler ise onlara en fenasından bir elîm azab var (11).
ِ ۪ﻳﻞ ا ْﻟ
ِ َـﻜﺘ
{ٓ }ﺣﻢ
ُ }ﺗ َ ْﻨﺰ
ٰ A mübtedâ yahut haber yahut kasem yahut nidâdır ﺎب
ِ{اﻪﻠﻟ
ِ
ّٰ ﻣ َﻦ
“Tenzîl” masdar-ı ma‘lûm indirmek veya masdar-ı mechûl indirilmek
yahut masdar bi-ma‘nâ mef‘ûl indirilme kitap manalarına gelebilir. Yani
bu ٓ  ٰﺣﻢsesleri Allah’tan kitab indirme, indirilmedir yahut bu kitap Allah’tan
indirilmiş kitaptır, yahut bir kimseye kitap indirilmek, risalet verilmek
ِ O Azîz, Hakîm Allah’tandır3.
veya bu kitabın indirilişi {ِاﻪﻠﻟِ ا ْﻟﻌَﺰ۪ﻳﺰِ ا ْﻟ َﺤ ۪ﻜﻴﻢ
ّٰ }ﻣ َﻦ
A Kesb ile yapılmaz, çalışmakla uydurulmaz, çünkü Allah Azîz, emrinde
gālib ve tedbîrinde Hakîm’dir. Binâen‘aleyh bu kitap da azîz,4 hakîmdir.
ِ ِ ٍ ض َﻻٰﻳ
ِ  }اِ َّن ﻓِﻲ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮŞüphesiz ki göklerde ve yerde
ِ ﺍﻻ َْر
{ﻴﻦ
ْ ﺍت َو
َ ﺎت ﻟ ْﻠ ُﻤ ْﺆﻣ ۪ﻨ
َ
َّ
mü’minler için çok âyetler var. A Yani delil ve burhana inanmak, tasdik
1
2
3
4

H ve F: “Şüphesiz”.
B: “sonra”.
B: “Allah’ındır”.
H +“ve”.
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etmek şânından olan kimseler için çok deliller, hüccetler, alâmetler vardır
ki Allah teâlâ’nın varlığına, izzet ve kudretine, hikmetine delâlet ederler.
Şu hâlde imanı olanlar semâvâtı ve Arz’ı müşahede ve tedkik ile onlardaki
âyâtı peyderpey keşfederek delâlet ettikleri hikmet-i ilâhiyeyi fehm ü
istihrac edip ona göre güzel güzel hakîmâne ameller yapmaya [4308]
çalışmak lâzım gelir. Onun için sonraki Müslümanların bu âyetlerden,
bu ilimlerden gāfil kalmaları sukūtlarına sebep olmuş ve fünûnun
tabiatçılar elinde ilhâda sapmasına meydan vermiştir (Âl-i İmrân’da
ِ [ اِ َّن ۪ﻓﻲ َﺧ ْﻠ ِﻖ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ3/190] âyetine bak). {}و ۪ﻓﻲ َﺧ ْﻠ ِﻘﻜُ ْﻢ
ِ ﺍﻻ َْر
ض
ْ ﺍت َو
َ Sizin yaratılışınızda
َّ
{ٍﺚ ِﻣ ْﻦ دَ ٓاﺑَّﺔ
ُّ }و َﻣﺎ ﻳ َ ُﺒ
َ ve üretip durduğu hayvanlarda da A yani Allah’ın bir
dâbbeden birçoklarını tenevvü‘ ve tekessür ve tekâmül1 ettirerek üretip
durduğu hayvânâtta da2 {ﻮن
َ ﺎت ﻟِﻘَ ْﻮ ٍم ﻳُﻮﻗ ِ ُﻨ
ٌ َ  } ٰاﻳyakīn edinecek kimseler için
âyetler vardır. A Hayvânâtta uzviyetin teşekkülünde, tegaddîsinde3,
tenemmîsinde4, tevellüd ve tenâsülünde ve böyle ibtidâî bir hücreden
başlayıp tekâmül, tenevvü‘ ederek üremesinde ve a‘zâ vezâifinde ve
bâhusus mebhas-i beşerde tecellî eden hayat hâdiseleri, her nev‘in ve
hatta her ferdin tehavvülâtında irâe ettiği tekâmül safhaları itibariyle
sade fizik ve kimyâ-yı gayr-i uzvî hâdiselerinden çok daha mütekâmil ve
binâen‘aleyh Sâni‘ teâlâ’nın kudret ve hikmetine delâlette daha kavî ve
daha zâhir olduğu ve bir de enfüs ve âfâkı câmi‘ bulunduğu için bunlar
îkān ayetleri olarak gösterilmiştir. Demek ki hayvânâtın güzel bir tasnîfi
ve hilkat-i beşerin tedkīki ile mutazammın oldukları âyât-ı hikmeti
istihrâca çalışmak dahi ehl-i îkānın5 vezâifindendir. {ِ}وﺍ ْﺧ ِﺘ َﻼ ِف اﻟ َّْﻴ ِﻞ َوﺍﻟﻨَّﻬَﺎر
َ
Gece ve gündüzün ihtilâfında A değişmesinde yahut birbiri arkasından
gelmesinde, ki zamanın gidişini, ömürlerin geçişini gösterir }و َﻣٓﺎ اَ ْﻧ َﺰ َل
َ
ِ ٓ اﻪﻠﻟ ِﻣ َﻦ اﻟﺴ َﻤ
{ﺎء ِﻣ ْﻦ رِ ْز ٍق
ve
Allah’ın
semâdan
indirdiği
rızıkta
A
yani
rızka
ُ ّٰ
َّ
sebep olmak itibariyle hem kudret ve hem rahmet cihetinden âyet olan
yağmur ve karda {ض
ْ ِ }ﻓَﺎ َْﺣﻴَﺎ ﺑِﻪindirip de onunla Arz’a hayat vermesinde
َ اﻻ َْر
1
2
3
4
5

F, H ve B -“ve tekâmül”.
H ve F -“da”.
B -“tegaddîsinde”.
H ve F: “nümüvvünde”.
B: “imânın”.
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A hayâtın ilk alâmeti olan bir ihtizaz neş’esiyle toprağı deprendirip
türlü türlü nebatlar, ekinler, meyveler [4309] yetiştirmesinde, hem de
{ }ﺑ َ ْﻌ َﺪ َﻣ ْﻮﺗِﻬَﺎo1 Arz’ın ölümünden sonra A hayattan eser kalmayıp kuvve-i
nâmiyesi tükendikten, otlar kuruyup ağaçlar yapraklarını, meyvelerini
ِ
döktükten sonra {}وﺗ َ ْﺼ ۪ﺮ ِﻒ اﻟﺮِ َﺎ ِح
ٌ َ } ٰاﻳ
َ ve rüzgârları çevirmesinde ﺎت ﻟ َﻘ ْﻮ ٍم
ّ
{ﻮن
َ ُ  ﻳ َ ْﻌ ِﻘﻠakıl edecek bir kavim için âyetler var. A Zamanın cereyânını ve
ömrün geçişini ve zamân ü mekân üzerinde Allah teâlâ’nın doğrudan
doğru tasarrufâtını gösteren bu tehavvülât, her tehavvülde bir âhirete
doğru gidildiğini ve kıyâs-ı temsîlî tarîkiyle ba‘s ba‘de’l-mevti ifade
ettiği cihetle bu âyetlerde bilhassa aklın, aklı hüsn-i isti mâl etmenin
ehemmiyeti tasrih olunmuştur ki bunda iki sahife sonra zikri gelecek
olan dehrîlerin akıllarındaki noksana da bir tenbih vardır.
{ﻚ
َ  }ﺗ ِ ْﻠİşte bunlar A bu ihtar olunan tekvînî âyetler ve onları anlatan bu
tenzîlî âyetler, bu sûre {ِاﻪﻠﻟ
ّٰ ﺎت
ُ َ  } ٰاﻳAllah’ın âyetleridir. A Allah’ın kudret ve
iradesini, hikmet ve ahkâmını anlatmak için ikāme ve tenzil buyurduğu
ِ ّٰ ﻳﺚ ﺑﻌ َﺪ
delillerdir. {ﻮن
َ اﻪﻠﻟ َو ٰﺍﻳَﺎﺗ ِ ۪ﻪ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨ
ْ َ ٍ  }ﻓَ ِﺒﺎ َِّي َﺣ ۪ﺪAllah ve âyetlerinden sonra
artık hangi söze inanacaklar? A Yani Allah’a ve âyetlerine inanmadıktan
ِ َ  ﻳَﺴ َﻤﻊ ٰاﻳ.ﺎك اَ ۪ﺛﻴ ٍﻢ
ٍ َّ }و ْ ٌﻞ ﻟِﻜُ ّ ِﻞ اَﻓ
sonra o imansızlar hangi söze inanırlar? Hiç. ﺎت
َ
ُ ْ
{ إﻟﺦ...ِاﻪﻠﻟ
Ebû
Cehil
ve
Nadr
b.
Hâris
gibiler
hakkında
nâzil
olmuştur.
ّٰ
ِ
{ﺮﺍ
ﺒ
ﻜ
ﺘ
ﺴ
ً ْ َ ْ  }ﺛُﻢَّ ﻳُ ِﺼ ُّﺮ ُﻣA “Israr”ın aslı, eşeğin kulaklarını dikip kıçın kıçın
dayatmasıdır.

ِ
ﻚ ۪ﻓﻴﻪِ ﺑِﺎ َْﻣﺮِ ۪ه َوﻟِﺘَ ْﺒﺘَﻐُﻮﺍ ِﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻀﻠِ ۪ﻪ َوﻟ َﻌَﻠَّﻜُ ْﻢ
ُ ي ا ْﻟ ُﻔ ْﻠ
َ ِاَ ّٰﻪﻠﻟُ اﻟ َّ ۪ﺬي َﺳ َّﺨﺮَ ﻟَﻜُ ُﻢ ا ْﻟﺒَ ْﺤﺮَ ﻟﺘَ ْﺠﺮ
ِ ﴾ َوﺳ َّﺨ َﺮ ﻟَﻜُ ْﻢ َﻣﺎ ﻓِﻲ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ١٢﴿ ۚ ون
ِ اﻻ َْر
ﻚ
ْ ﺍت َو َﻣﺎ ﻓِﻲ
َ ِ ﻴﻌﺎ ِﻣ ْﻨ ُﻪ ۜ اِ َّن ۪ﻓﻲ ٰذﻟ
َ ﺗ َ ْﺸﻜُ ُﺮ
ً ض َﺟ ۪ﻤ
َّ
َ
ِ ِ ّٰ َﻮن اَﻳَّﺎم
ِ
ِ
ٍ َ َﻻٰﻳ
ي
َ ﻳﻦ َﻻ ﻳ َ ْﺮ ُﺟ
َ ﺎت ﻟِﻘَ ْﻮ ٍم ﻳَﺘَﻔَﻜ َُّﺮ
َ ِاﻪﻠﻟ ﻟﻴَ ْﺠﺰ
َ ﻳﻦ ٰا َﻣﻨُﻮﺍ ﻳ َ ْﻐ ِﻔ ُﺮوﺍ ﻟﻠ َّ ۪ﺬ
َ ﴾ ﻗُ ْﻞ ﻟﻠ َّ ۪ﺬ١٣﴿ ون
ِ ﴾ ﻣﻦ ﻋ ِﻤ َﻞ١٤﴿ ﻮن
ﺤﺎ ﻓَﻠِﻨَ ْﻔ ِﺴ ۪ﻪۚ َو َﻣ ْﻦ اَ َﺳٓﺎءَ ﻓَﻌَﻠ َ ْﻴﻬَﺎۘ ﺛُﻢَّ اِﻟٰﻰ َرﺑِّﻜُ ْﻢ
َ ﻣﺎ ﺑ ِ َﻤﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳ َ ْﻜ ِﺴ ُﺒ
ً ﺻﺎﻟ
ً ﻗَ ْﻮ
َ ْ َ
َ
ِ
ِ
ﺎﻫ ْﻢ ِﻣ َﻦ
َ ﺗُ ْﺮ َﺟ ُﻌ
ُ َﺎب َوﺍ ْﻟ ُﺤ ْﻜﻢَ َوﺍﻟﻨُّ ُﺒﻮَّ َ َورَزَ ْﻗﻨ
َ َ﴾ َوﻟَﻘَ ْﺪ ٰاﺗ َ ْﻴﻨَﺎ ﺑ َ ۪ﻨ ٓﻲ ا ْﺳﺮَٓﺍٔﻳ۪ ـ َﻞ ا ْﻟﻜﺘ١٥﴿ ﻮن
1

B: “ve”.
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ِ َاﻟﻄ َِّﻴﺒ
ٍ َﺎﻫ ْﻢ ﺑ َ ِﻴﻨ
اﻻ َْﻣﺮِۚ ﻓَ َﻤﺎ ا ْﺧﺘَﻠ َ ُﻔٓﻮﺍ
ْ ﺎت ِﻣ َﻦ
َّ َﺎت َوﻓ
َ ﺎﻫ ْﻢ َﻋﻠَﻰ ا ْﻟﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ
ُ َﻀ ْﻠﻨ
ّ ُ َ﴾ َوﺍٰﺗ َ ْﻴﻨ١٦﴿ ۚ ﻴﻦ
ّ

ِ ِ
ﻴﻤﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ
َ َّ ﻴﺎ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ ْﻢ ۜ اِ َّن َرﺑ
ً ا َّﻻ ﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﻣﺎ َﺟٓﺎءَ ُﻫ ُﻢ ا ْﻟﻌِ ْﻠ ُﻢ ۙ ﺑ َ ْﻐ
َ ﻚ ﻳ َ ْﻘ ۪ﻀﻲ ﺑ َ ْﻴﻨَ ُﻬ ْﻢ ﻳ َ ْﻮمَ ا ْﻟ ِﻘ ٰﻴ َﻤﺔِ ۪ﻓ
ﻳﻦ
ْ ﴾ ﺛُﻢَّ َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ َك َﻋﻠٰﻰ َﺷ ۪ﺮ ﻌَﺔٍ ِﻣ َﻦ١٧﴿ ﻮن
َ ۪ﻓﻴﻪِ ﻳ َ ْﺨﺘَﻠِ ُﻔ
َ اﻻ َْﻣﺮِ ﻓَﺎﺗ َّ ِﺒ ْﻌﻬَﺎ َو َﻻ ﺗَﺘ َّ ِﺒ ْـﻊ اَ ْﻫ َﻮٓﺍءَ اﻟ َّ۪ﺬ
ِ
ِ
ِ
ِ ّٰ ﻚ ِﻣﻦ
ِ
ﺾ
َ َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ
ُ ﻴﻦ ﺑ َ ْﻌ
َ اﻪﻠﻟ َﺷ ْﻴ ًٔـﺎۜ َوﺍ َّن اﻟﻈ َّﺎﻟ ۪ﻤ
َ َ ﴾ اﻧ َّ ُﻬ ْﻢ ﻟ َْﻦ ﻳُ ْﻐ ُﻨﻮﺍ َﻋ ْﻨ١٨﴿ ﻮن
ۚ ٍ ﺎء ﺑ َ ْﻌ
ُ ٓ َﻀ ُﻬ ْﻢ اَ ْوﻟﻴ
ِ ّٰ و
ِ َّ ﴾ ٰﻫ َﺬا ﺑ َ َﺼٓﺎﺋ ِ ُﺮ ﻟِﻠﻨ١٩﴿ ﻴﻦ
﴾ اَ ْم٢٠﴿ ﻮن
َ ﺎس َو ُﻫ ًﺪى َو َر ْﺣ َﻤﺔٌ ﻟ ِ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳُﻮﻗ ِ ُﻨ
َ ﺍﻪﻠﻟُ َوﻟ ُّﻲ ا ْﻟ ُﻤﺘ َّ ۪ﻘ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ َﻳﻦ اﺟﺘَ َﺮﺣﻮﺍ اﻟﺴ ِﻴٔـ
ًﺎت َﺳ َﻮٓﺍء
َ ﺎت اَ ْن ﻧ َ ْﺠﻌَﻠ َ ُﻬ ْﻢ ﻛَﺎﻟ َّ۪ﺬ
ۙ اﻟﺼﺎﻟ َﺤ
ُ ْ َ ﺐ اﻟ َّ۪ﺬ
َّ ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ َو َﻋﻤﻠُﻮﺍ
َ َﺣﺴ
ّ َّ
﴾٢١﴿ ۟ ﻮن
ُ ﺎﻫ ْﻢ َو َﻣ َﻤﺎﺗُ ُﻬ ْﻢ ۜ َﺳٓﺎءَ َﻣﺎ ﻳ َ ْﺤ
َ ﻜ ُﻤ
ُ ََﻣ ْﺤﻴ

[4311] Meâl-i Şerîfi
Allah O’dur ki sizin için denizi musahhar kıldı, onda emri ile
gemiler aksın diye, hem fazlından talepte bulunasınız diye ve gerek
ki şükredesiniz (12). Hem göklerde ne var yerde ne varsa hepsini
kendinden olarak sizin için musahhar kıldı, şüphesiz ki bunda
düşünecek bir kavim için1 âyetler var (13). Söyle iman edenlere: Allah
günlerini ümid etmeyen kimselere mağfiretle muâmele etsinler, çünkü
her kavmi kesbleriyle cezâlandıracak (14). Her kim iyi bir iş yaparsa
kendi lehine, her kim de kötü yaparsa kendi aleyhinedir, sonra hep
döndürülüp Rabbinize götürüleceksiniz (15). Şânım hakkı için, Biz
vaktiyle Benî İsrâil’e kitap vermiş, hüküm vermiş, nübüvvet vermiştik
ve kendilerini pâk rızıklardan merzuk kılmıştık, hem âlemlerin
üstüne geçirmiştik (16). Bu emirden onlara beyyineler de vermiştik,
imdi ihtilâf etmeleri sırf kendilerine ilim geldikten sonra aralarında
bağy u ihtirastan dolayıdır, muhakkak ki Rabbin onların ihtilâf edip
durdukları şeyde kıyamet günü beynlerinde hükmünü verecektir (17).
Sonra emirden2 bir şeriat üzere seni me’mur kıldık, onun için sen o
şeriata ittibâʿ eyle de ilmi olmayanların [4312] hevâlarına uyma (18).
1
2

B -“musahhar kıldı, şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için”.
B: “emrinden”.
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Çünkü onlar Allah’tan gelecek hiçbir şeyi senden defʿ edemezler ve
çünkü zâlimler birbirlerinin velîleri, Allah ise müttakīlerin velîsidir
(19). Bu (Kur’an) insanlara basiret nûrları ve yakīn edinecek bir kavim
için mahz-ı hidâyet ve rahmettir (20). Yoksa, o kötülükleri1 yapıp
duran kimseler, kendilerini o iman edip sâlih ameller yapan kimseler
gibi yapacağız, hayat ve memâtlarını müsâvî kılacağız mı sandılar? Ne
fena hükmediyorlar! (21).
{ }اَ ّٰﻪﻠﻟُ اﻟ َّ۪ﺬيAllah: ulûhiyet münhasıran kendinin hakkı olan zü’l-celâli
ve’l-kemâl2 o kadar mün‘imdir ki {ﻜ ُﻢ ا ْﻟﺒَ ْﺤ َﺮ
ُ َ }ﺳ َّﺨ َﺮ ﻟ
َ size yahut sizin için
denizi teshir buyurmuştur.
“Teshîr” bir şeyi zorla hizmete koşmak, itaat ve inkıyad ettirmektir.
Ve ﻜ ُﻢ
lâm sıla veya ta‘lîl olmak muhtemildir. Sıla olduğuna
ُ َ ’ﺳ َّﺨ َﺮ ﻟde
َ
göre “size musahhar kıldı” demek olur, ta‘lîl olduğuna göre de “sizin
için, yani sizin menfaatiniz gaye ve hikmeti için emriyle3 musahhar
ِ
kıldı” demek olur,  ﺑِﺎ َْﻣﺮِ ۪هkaydı buna bir işaret gibidir. {4ِﻚ ۪ﻓﻴﻪ
ُ ي ا ْﻟ ُﻔ ْﻠ
َ ِﻟﺘَ ْﺠﺮ
 }ﺑِﺎ َْﻣﺮِ ۪هEmriyle onda gemiler cereyan etsin diye A yani sizin menfaatiniz
için ise de sizin emrinizle değil O’nun emriyle cereyan etmek için
musahhar kıldı. Emri, izn ü irâdesi ve O’na delâlet eden hükm-i şuûnu
demektir ki hem geminin hacmi ile aynı hacimdeki su arasındaki hiffet
ve sıklet nisbetine ve hem onunla muharrik kuvvet arasındaki şiddet
ve mukāvemet nisbetine hem de muhitteki5 ahvâl6 ve şerâitin onlarla
mütenâsib bir surette sevk u idaresi ahkâmına şâmil olur. Yoksa insanlar
her istedikleri gibi denizde tasarruf edemezler, Allah’ın emrine tatbik
etmeden sırf kendi emirleriyle gemi yürütemezler. Allah’ın emriyle gemi
yürüsün {}وﻟِﺘَ ْﺒﺘَ ُﻐﻮﺍ ِﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻀﻠِ ۪ﻪ
َ ve [4313] Allah’ın fazlından isteyip arayasınız
diye A ticaret, dalgıçlık, avcılık vesâir taharrî ve iktisab suretleriyle
berr ü bahrda tasarruf edip kazanasınız {ون
َ }وﻟ َﻌَﻠَّﻜُ ْﻢ ﺗ َ ْﺸﻜُ ُﺮ
َ hem de gerek ki
1
2
3
4
5
6

H: “kötülükler”.
B: “ve’l-cemâl”.
H ve F: “emrimize”.
B -“”ﻓﻴﻪ.
B -“şiddet ve mukāvemet nisbetine hem de muhitteki”.
F: “ehvâl”.
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şükredesiniz A bu nimetler yalnız O’nun olduğunu bilip mâbud yalnız
O’nu tanıyasınız ve O’nun emirlerini nehiylerini tanıyarak O’na ibadet
ve kulluk edesiniz, şirkten, nankörlükten kaçınasınız. Şükür yalnız
nimeti ve nimetin zevk u neş’esini sezmek değil, mün‘imi tanımak ve
nimeti mukabelesinde tâzim etmektir. Hem O’nun1 nimeti bu kadarla
kalmıyor.

ِ َ}وﺳ َّﺨﺮَ ﻟَﻜُ ْﻢ َﻣﺎ ﻓِﻲ اﻟﺴ ٰﻤﻮ
ِ اﻻ َْر
{ﻴﻌﺎ ِﻣ ْﻨ ُﻪ
ْ ﺍت َو َﻣﺎ ﻓِﻲ
ً ض َﺟ ۪ﻤ
َّ
َ َ Hem göklerde ne var
2
ve yerde ne varsa hepsini kendisinden sizin için teshir buyurdu A başka
birinin tavassutuyla değil, yalnız kendisinin halk u teshîriyle olarak3
hepsini sizin menâfi‘ ve mesâlihinize hizmet ettirmektedir, yahut size
musahhar kılmıştır. Taraf-ı sübhânîsinden bir lütuf olmak üzere hepsini
ٍ َ ﻚ َﻻٰﻳ
bir suretle istihdam edebilirsiniz. {ون
َ ِ  }اِ َّن ۪ﻓﻲ ٰذﻟŞüphe yok
َ ﺎت ﻟِﻘَ ْﻮ ٍم ﻳَﺘَﻔَﻜ َُّﺮ
ki bunda: bu teshirde tefekkür edecek bir kavim için çok âyetler vardır A
ki Allah teâlâ’nın insan üzerindeki nimetinin çokluğuna ve insana olan
fazl u inayetinin ehemmiyetine ve insanın Allah’tan başkasına kulluğu
câiz olamayacağına delâlet eder. Bu âyet çok câlib-i dikkat bir âyettir.
Evvelâ, müfessirîn buradaki ﻴﻌﺎ ِﻣ ْﻨ ُﻪ
ً  َﺟ ۪ﻤkaydının i râbında birkaç vecih
ِ
ِ
göstermişlerdir. Zemahşerî “ﻴﻌﺎ ﻣ ْﻨ ُﻪ
ً  َﺟ ۪ﻤkavlinde ’ﻣ ْﻨ ُﻪnun mânası nedir
ve i râbdan mevkii ne oluyor?” suâline karşı der ki: “Hâl mevkiindedir,
mâna4 şudur: ﻣﻜﻮﻧﻬﺎ وﻣﻮﺟﺪﻫﺎ
ّ  أﻧﻪ: ﻳﻌﻨﻰ،أﻧﻪ ﺳﺨﺮ ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء ﻛﺎﺋﻨﺔ ﻣﻨﻪ وﺣﺎﺻﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ
 ﺑﻘﺪرﺗﻪ وﺣﻜﻤﺘﻪO bütün bu eşyâyı O’ndan olarak, O’nun indinden husûle
gelmiş olarak teshir etti, yani O kudret ve hikmeti ile onların mükevvin
ve mûcidi, sonra da halkına teshir edenidir. Mahzuf bir mübtedânın
haberi [4314] olmak da câizdir: ُ ِﻫ َﻲ َﺟ ِﻤﻴﻌﺎً ِﻣْﻨﻪdemek olur. Bir de َﺳ َّﺨ َﺮ ﻟَﻜُ ُﻢ
ِ َﻣﺎ ﻓِﻲ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
ِ اﻻ َْر
yukarıdaki ’ﺳ َّﺨ َﺮ ﻟَﻜُ ُﻢü
tekid olmak ﻴﻌﺎ ِﻣ ْﻨ ُﻪ
ْ ﺍت َو َﻣﺎ ﻓِﻲ
ً ض َﺟ ۪ﻤ
َّ
َ
ِ اﻻ َْر
diye başlanılmak5 da câizdir. ض
ْ  َﻣﺎ ﻓِﻲMübtedâ  ِﻣ ْﻨ ُﻪhaber olmak da
câizdir.”6
1
2
3
4
5
6

H: “bunun”.
B -“ve”.
H ve F -“olarak”.
M ve B: “yani”.
H: “başlanmak”.
Zemahşerî, el-Keşşâf, IV, 288:

Hak Dini Kur’an Dili

Taberî İbn Abbas’tan  ﻛﻞ ﺷﻲء ﻫﻮ ﻣﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰyani her şey Allah teâlâ’dandır
diye nakleder.1 Ki bütün müfessirîn ve muhaddisîn bunu Zemahşerî’nin
dediği gibi Allah teâlâ tarafından halk u îcad olunmuştur diye anlarlar.
Hikâye olunur ki Hârûn Reşid’in huzurunda Nasârâ râhiblerinden birisi
ِ
ِ
Hazret-i Îsâ hakkındaki itikadına Kur’an’dan وح ِﻣ ْﻨ ُﻪ
ٌ َوﻛَﻠ َﻤ ُﺘ ُﻪ ۚ اَ ْﻟ ٰﻘﻴﻬَٓﺎ اﻟٰﻰ َﻣ ْﺮ َ َﻢ َو ُر
[en-Nisâ 4/171] kavliyle2 istidlâl etmek istemiş, “ ِﻣ ْﻦteb‘îz ifade eder”
demişti, ona karşı Alî b. Hüseyin3 b. Vâkıd da bu âyeti okumuş ﻴﻌﺎ ِﻣ ْﻨ ُﻪ
ً َﺟ ۪ﻤ
4
ne ise ُوح ِﻣ ْﻨﻪ
ٌ  ُرde odur. Her şey Allah’ın cüz’ü demek olamayıp Allah’ın
mahlûku demek olduğu gibi, Îsâ da Allah tarafından halkedilmiş bir rûh
demek olduğunu anlatmıştır.5
Vahdet-i vücudcu sûfiyyenin ise burada başka bir neş’esi vardır:
Âlûsî’nin beyanı vechile sûfiyyeden Şeyh İbrâhîm-i Kûrânî6 demiştir
ki: “Mahlûkat vücûd-i müfâzın ta ayyünâtıdır, vücûd-i müfâz, ‘amâ’
tesmiye olunan nefes-i Rahmânînin suretidir. Şöyle ki: Amâ nefsü’lemrde mütemeyyiz umûr-ı ademiyeden ibaret olan hakāik üzere inbisat
eylemiştir, inbisat hâdistir, ve amâ mâhiyyâta iktirânı haysiyetinden

1

2
3
4
5

6

ِ
َِ » »ﻣْﻨﻪ« ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
 أﻧﻪ ﺳﺨﺮ ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء ﻛﺎﺋﻨﺔ ﻣﻨﻪ وﺣﺎﺻﻠﺔ: واﳌﻌﲎ، ﻫﻲ واﻗﻌﺔ ﻣﻮﻗﻊ اﳊﺎل: ﻗﻠﺖ،ﲨﻴﻌﺎً ِﻣْﻨﻪُ« وﻣﺎ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب
ُ  ﻣﺎ ﻣﻌﲎ:ﻓﺈن ﻗﻠﺖ
«»و َﺳ ﱠﺨَﺮ ﻟَ ُﻜ ْﻢ
ﻳﻜﻮن
أن
و
،ﻣﻨﻪ
ﲨﻴﻌﺎ
ﻫﻲ
:ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ
،ﳏﺬوف
ﻣﺒﺘﺪإ
ﺧﱪ
ﻳﻜﻮن
أن
وﳚﻮز
.ﳋﻠﻘﻪ
ﻣﺴﺨﺮﻫﺎ
ﰒ
،وﺣﻜﻤﺘﻪ
ﺗﻪ
ر
ﺑﻘﺪ
وﻣﻮﺟﺪﻫﺎ
ﻣﻜﻮ ﺎ
َ
ّ  أﻧﻪ: ﻳﻌﲎ،ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ
ِ  »ﻣﺎ ِﰲ اﻟ ﱠﺴﻤﺎو:ﺗﺄﻛﻴﺪا ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ »ﺳ ﱠﺨﺮ ﻟَ ُﻜﻢ« ﰒ اﺑﺘﺪئ ﻗﻮﻟﻪ
ِ ،ض« ﻣﺒﺘﺪأ
َِ ض
ِ ﲨﻴﻌﺎً ِﻣْﻨﻪُ« وأن ﻳﻜﻮن »ﻣﺎ ِﰲ ْاﻷ َْر
ِ ات َوﻣﺎ ِﰲ ْاﻷ َْر
.و«ﻣْﻨﻪُ« ﺧﱪﻩ
ْ َ َ
Taberî, Câmiu’l-beyân, XXII, 65:
ِ
َِ ض
ِ اﻷر
 ﻓﺬﻟﻚ، وذﻟﻚ اﻻﺳﻢ ﻓﻴﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ أﲰﺎﺋﻪ، ﻛﻞ ﺷﻲء ﻫﻮ ﻣﻦ اﷲ:ﲨ ًﻴﻌﺎ ِﻣْﻨﻪُ« ﻳﻘﻮل
ْ »و َﺳ ﱠﺨَﺮ ﻟَ ُﻜ ْﻢ َﻣﺎ ِﰲ اﻟ ﱠﺴ َﻤ َﺎوات َوَﻣﺎ ِﰲ
َ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﻮﻟﻪ
. واﺳﺘﻴﻘﻦ أﻧﻪ ﻛﺬﻟﻚ، وﻻ ﻳﻨﺎزﻋﻪ ﻓﻴﻪ اﳌﻨﺎزﻋﻮن،ﲨﻴﻌﺎ ﻣﻨﻪ
B: “âyetiyle”.
H, F, M ve B: “Hüseyin b. Ali”.
B -“cüz’ü demek olamayıp Allah’ın”.
Bk. Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, IV, 143. Krş. Sa lebî, el-Keşf ve’l-beyân, XI, 96-98; Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XIII, 144:
 ﻓﺮد ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ واﻗﺪ اﳌﺮوزي ﺣﲔ اﺳﺘﺪل اﻟﻨﺼﺮاﱐ ﺑﺄن ﰲ،وﻟﻴﺴﺖ ﻟﻠﺘﺒﻌﻴﺾ ﻛﻤﺎ ﻓﻬﻤﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﺎرى ﻓﺎدﻋﻰ أن ﻋﻴﺴﻰ ﺟﺰء ﻣﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
 إن ﻛﺎن ﳚﺐ ﺬا أن: »وﺳﺨﺮ ﻟﻜﻢ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺴﻤﺎوات وﻣﺎ ﰲ اﻷرض ﲨﻴﻌﺎ ﻣﻨﻪ« وﻗﺎل: ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ اﺑﻦ واﻗﺪ ﺑﻘﻮﻟﻪ،« »وروح ﻣﻨﻪ:اﻟﻘﺮآن ﻣﺎ ﻳﺸﻬﺪ ﳌﺬﻫﺒﻪ وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ
. وﺻﻨﻒ اﺑﻦ واﻗﺪ إذ ذاك ﻛﺘﺎب اﻟﻨﻈﺎﺋﺮ. ﻓﺎﻧﻘﻄﻊ اﻟﻨﺼﺮاﱐ وأﺳﻠﻢ،ﻳﻜﻮن ﻋﻴﺴﻰ ﺟﺰأ ﻣﻨﻪ وﺟﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺎ ﰲ اﻟﺴﻤﻮات وﻣﺎ ﰲ اﻷرض ﺟﺰأ ﻣﻨﻪ
M: “Gûrânî”. Ebü’l-İrfân (Ebû İshâk) Burhânüddîn İbrâhîm b. Hasen b. Şihâbiddîn el-Kûrânî eş-Şehrezûrî (ö. 1101/1690) Şâfiî fakihi, muhaddis ve mutasavvıftır. Çeşitli İslâmî ilimlerde uzmanlık seviyesinde derinleşen Kûrânî’nin Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin düşüncelerini savunan İthâfu’z-zekî bi-şerhi’t-Tuhfeti’l-Mürsele isimli eserinin yanısıra çok sayıda eser ve risalesi bulunmaktadır. Toplu risaleleri
Mecmûu resâili’l-Allâme el-Molla el-Kûrânî ismiyle üç cilt halinde neşredilmiştir (nşr. Muhammed Berekât, Ali Muhammed Zeynû, Sâriye Fâyiz Aclûnî, Dârü’l-Lübâb: İstanbul-Beyrut, 2020) (Bk. Recep
Cici, “Kûrânî”, DİA, XXVI, 426).
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Hak teâlâ’nın zâtının gayrıdır. Çünkü Zât-ı Hak sübhanehu mâhiyyâta
iktiran etmeyen vücûd-ı mahzdır. Binâen‘aleyh mevcûdât, amâda hâdis
ve bununla kāim suretlerdir. Allah teâlâ da onların kayyûmudur. Zira
celle ve alâ o suretlere bekā ile imdad eden evvel-i bâtındır. Ve bundan
havâdisin Zât-ı Hak ile kıyâmı lâzım gelmez. Ve Hak sübhanehu’nun
onlara1 madde2 olması da lâzım gelmez. Çünkü Hak teâlâ’nın vücûdu,
mâhiyyâttan mücerreddir: Onlara gayr-i mukterindir, onlara göre
müte ayyin olan ancak amâdır ki vücûd-i müfâzdır.”3 Bu ifade halkı
işrak nazariyesine bir tatbik oluyor, halk u îcad [4315] tâbiri yerine
ifâza-i vücud tâbirini koymak daha nezih bir ifade değildir. Bunun4 için
beyan olunduğu üzere müfessirîn ve muhaddisînin ifadeleri daha vâzıh
ve daha ziyade şâyân-ı tercihtir. Bizim zevkimize kalırsa, ”ﺗﺴﺨﻴﺮا ﻛﺎﺋﻨًﺎ ﻣﻨﻪ“ ِﻣ ْﻨ ُﻪ
mânasıyla ’ﺳ َّﺨ َﺮden
mef‘ûl-i mutlak olmak makām-ı minnete daha
َ
muvâfıktır. Yani bu teshir ne insanlardan ne de eşyâdan bir sebebiyet ve
iktizâ ile değil, mahza Allah’ın insanlara bir lütf u inâyetinden neş’et etmiştir
ve onun için yalnız O’na ubûdiyet ile şükr eylemelidir. Bu anlaşıldıktan
sonra gelelim diğer bir işkâle: Burada  َﺳ َّﺨ َﺮ ﻟَﻜُ ُﻢgerek “size teshir etti” demek
olsun, gerekse “sizin için teshir etti” demek olsun ikisinde de insanların
bütün eşyâdan daha ehemmiyetli olduğunu ifade eder. Zira bütün
semâvât ve Arz’daki eşyânın insana musahhar olması insanın hepsine
hâkimiyetini ifade edeceği gibi, insan için musahhar olması da insanın
gāye-i hilkat olmasını ifade eder, her iki takdirde ise insan diğer eşyâdan
ِ َﻟ َ َﺨ ْﻠﻖ اﻟﺴ ٰﻤﻮ
daha mütekâmil bir hilkatte yaratılmış demek olacağından “ﺍت
َّ ُ
5
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ﻮن
ﻤ
ﻠ
ﻌ
ﻳ
ﻻ
ﺎس
ﻨ
اﻟ
ﺮ
ﺜ
כ
ْ
ا
ﻦ
ﻜ
ﻟ
و
ﺎس
ﻨ
اﻟ
ﻖ
ﻠ
ﺧ
ﻦ
ﻣ
ﺮ
ْﺒ
כ
ا
ض
َر
ﺍﻻ
و
[el-Mü’min
40/57]
ْ
َ
َ
َ
ْ
ٰ
َّ
َ
َّ
َ
َ ُ َْ
َّ َ
َ
ْ َُ
ْ َ
1
2
3

4
5

F ve M: “onda”.
M ve B -“madde”.
Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XIII, 144:
 إن اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت ﺗﻌﻴﻨﺎت اﻟﻮﺟﻮد اﳌﻔﺎض اﻟﺬي ﻫﻮ ﺻﻮرة اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺮﲪﺎﱐ اﳌﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎء وذﻟﻚ أن اﻟﻌﻤﺎء ﻗﺪ:وﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻜﻮراﱐ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ
اﻧﺒﺴﻂ ﻋﻠﻰ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﱵ ﻫﻲ أﻣﻮر ﻋﺪﻣﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﰲ ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ واﻻﻧﺒﺴﺎط ﺣﺎدث واﻟﻌﻤﺎء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻗﱰاﻧﻪ ﺑﺎﳌﺎﻫﻴﺎت ﻏﲑ ذات اﳊﻖ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ اﻟﻮﺟﻮد
ﺟﻞ وﻋﻼ اﻷول اﻟﺒﺎﻃﻦ اﳌﻤﺪ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺼﻮر ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء وﻻ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ذﻟﻚ
ّ اﶈﺾ اﻟﻐﲑ اﳌﻘﱰن ﺎ ﻓﺎﳌﻮﺟﻮدات ﺻﻮر ﺣﺎدﺛﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﺎء ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻪ واﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻴﻮﻣﻬﺎ ﻷﻧﻪ
ﻗﻴﺎم اﳊﻮادث ﺑﺬات اﳊﻖ ﺗﻌﺎﱃ وﻻ ﻛﻮﻧﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﺎدة ﳍﺎ ﻷن وﺟﻮدﻩ ﺗﻌﺎﱃ ﳎﺮد ﻋﻦ اﳌﺎﻫﻴﺎت ﻏﲑ ﻣﻘﱰن ﺎ واﳌﺘﻌﲔ ﲝﺴﺒﻬﺎ ﻫﻮ اﻟﻌﻤﺎء اﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﻮﺟﻮد اﳌﻔﺎض
.ﺟﻞ ﺷﺄﻧﻪ
ّ ﻣﻨﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺈﳚﺎدﻩ
H: “Onun”.
ِ َّ ”و ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اَכْ َ َ اﻟﻨ.
B -“ﻮن
َ ﺎس َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠ َُﻤ
َ
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âyetiyle bu âyet beyninde bir te âruz olmaz mı?” diye bir sual hatıra gelir.
Müfessirlerden buna taarruz edenine1 müsâdif olmadığımdan âyetin
lüzum gösterdiği tefekkür ile bunu şöyle anlayabileceğimizi arzederim:
İnsanın iki haysiyeti vardır, birisi bedenî, birisi de rûhî haysiyetidir.
Beden haysiyetiyle bedîhîdir ki insanın hilkati semâvât ve Arz’ın yanında
bir zerre denemeyecek kadar küçüktür. Lakin rûh haysiyetine gelince
ِ
۪ ﺖ ۪ﻓﻴﻪِ ِﻣ ْﻦ ُر
وﺣﻲ
ُّ ُﻗ ِﻞ
ُ [ َوﻧ َ َﻔ ْﺨSâd 38/72] izâfetiyle şereflendirilmiş ve وح ﻣ ْﻦ
ُ اﻟﺮ
[ اَ ْﻣﺮِ َرﺑّ۪ﻲel-İsrâ 17/85] beyânıyla i‘lâ edilmiş olan rûh-i insânî diğer
ecrâm ve ecsâm âleminin hâiz olmadığı yüksek bir cem iyyeti hâizdir.
Ve işte bu âyette beyan buyurulan teshir de bu haysiyetledir. İnsanın bir
nazarla Arz ve semâdan ne kadar geniş bir sahayı görebildiği mülâhaza
olunursa bu teshîrin bir lahzası mütalaa edilmiş olur. Bu âyetin [4316]
bilhassa tefekkür âyeti olmak üzere ihtar edilmiş olması da gösterir ki
buradaki umûmî teshirden murad teshîr-i rûhânîdir, teshîr-i fiilî ona
terettüb eder. Bu suretle bu âyet daha çok tefekkürlerle terakkīye müsâid
ise de bu kadar işaret elverir. Yalnız şunu bir daha ihtar edelim ki bu
tefekkürün ilk neticesi insana bu teshîri inayet buyurmuş olan Zât-ı
ecell ü a‘lâ’nın vahdâniyetini bilerek nimetlerine şükretmek kaziyyesi
olacağını unutmayalım.

ِ
ِ
{ِاﻪﻠﻟ
ّٰ َﻮن اَﻳَّﺎم
َ ﻳﻦ َﻻ ﻳ َ ْﺮ ُﺟ
َ  }ﻗُ ْﻞ ﻟﻠ َّ ۪ﺬİman edenlere söyle o Allah
َ ﻳﻦ ٰا َﻣﻨُﻮﺍ ﻳ َ ْﻐ ِﻔ ُﺮوﺍ ﻟﻠ َّ ۪ﺬ
günlerini ümid etmeyen kimselere mağfiretle muâmele etsinler. A
Araplar, harb gibi büyük tarihî vak‘alara “eyyâm” tabir ederler. Meselâ
Arabın büyük târihî vak‘alarına “eyyâm-ı Arab” denilir ki meşhur bir
mecazdır. Bu suretle “eyyâmullah” da Allah’ın düşmanlarına îkā‘ ettiği
vekāyi‘, yahut Allah’ın mü’minlere nusreti, sevab ve mükâfâtı, vaadi,
kâfirlere kahr u azâbı, va‘îdi için tâyin buyurduğu vakitler demek olur ki
ِ
şununla îzah edilmiştir de denebilir: {ﻮن
َ ﻣﺎ ﺑ ِ َﻤﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳ َ ْﻜ ِﺴ ُﺒ
ً ي ﻗَ ْﻮ
َ ِ }ﻟﻴَ ْﺠﺰBir kavmi
kesbleriyle cezâlandırmak için A olan günler yahut cezâlandıracağı için
mağfiret etsinler. Bu cümle emrin, yahut cevâbı olan ’ﻳ َ ْﻐ ِﻔ ُﺮوﺍnun illetidir.
Yahut da “eyyâmullah”ın beyânı mesâbesinde kaydı olup dolayısıyla

1

B: “edene”.
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emrin hikmetini de ifade eder. “Kavim” de mü’minler yahut kâfirler
yahut her ikisi olabilir, cezâ da ona göre mücâzat ve mükâfâta şâmildir.
Birisi Hazret-i Ömer’e sebbetmiş, o da onu yakalamak istemiş, affetmesi
için bu âyet nâzil olmuştur deniliyor.1 Maksud, lüzûmunda harbden
nehiy değil, ferdî olarak âdî münâza‘alardan nehiydir. Binâen‘aleyh kıtal
âyetleriyle bunun neshi lâzım gelmez, hatta eyyâmullah ile ona işaret
vardır.
{}وﻟ َ َﻘ ْﺪ ٰاﺗ َ ْﻴﻨَﺎ ﺑ َ ۪ﻨ ٓﻲ اِ ْﺳ َﺮٓﺍٔﻳ۪ ـ َﻞ
َ A [ َو َﻣ ْﻦ اَ َﺳٓﺎءَ ﻓَﻌَﻠ َ ْﻴﻬَﺎFussilet 41/46] Hükmünün
yalnız ferdde değil, cemiyette de cereyânına misâldir. Nitekim [4317]
İsrâ’da ﻜ ْﻢ َو ِﺍ ْن اَ َﺳ ْﺄﺗُ ْﻢ ﻓَﻠَﻬَﺎ
ُ [ اِ ْن اَ ْﺣ َﺴ ْﻨ ُﺘ ْﻢ اَ ْﺣ َﺴ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ِﻻ َْﻧ ُﻔ ِﺴ17/7] buyurulmuştu, bak.
ِ
{ﺎب
َ َ }ا ْﻟﻜﺘKitap A Tevrat yahut Zebur ve İncil’e dahi şâmil olmak üzere
cins-i kitab {َ}وﺍ ْﻟ ُﺤ ْﻜﻢ
َ hüküm A hükûmet {َ َّ}وﺍﻟﻨُّ ُﺒﻮ
َ ve nübüvvet A çünkü
ِ
ٍ
Benî İsrâil’de çok enbiyâ gelmiştir {ِاﻻ َْﻣﺮ
ْ ﺎﻫ ْﻢ ﺑ َ ّ ِﻴﻨَﺎت ﻣ َﻦ
َ ve onlara
ُ َ}وﺍٰﺗ َ ْﻴﻨ
bu emirden beyyineler verdik A bu din emrinden açık deliller, yahut
mucizeler verdik. İbn Abbas Hazretleri demiştir ki: “Bu emirden murad
emr-i Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem’dir. Yani Hâtemü’l-enbiyâ’nın
geleceğini ve Tihâme’den Yesrib’e hicret edeceğini beyan etmişti2 (Sûre-i
Bakara’ya bak.) {ِ }ﻳ َ ْﻮمَ ا ْﻟ ِﻘ ٰﻴ َﻤﺔKıyamet günü A Allah günlerinden bir gün
ki o günkü kazâ, hakkıyla muâhaze ve cezâdır. }ﺛُﻢَّ َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ َك َﻋﻠٰﻰ َﺷ ۪ﺮ ﻌَﺔٍ ِﻣ َﻦ
{ِاﻻ َْﻣﺮ
ْ Sonra emirden bir şeriat üzere seni me’mur kıldık A Bahr’da der
ki: “Kelâm-ı Arabda ‘şerî at’ nâsın ırmaklardan ve emsâlinden su almaya
vardıkları mevzidir, din şerî atı da bu mânadandır, çünkü nâs ondan
Allah’ın emirlerine ve rahmetine ve kurbüne erer.”3 Râgıb da demiştir
ki: “Şer‘ aslında masdardır. Sonra açık ve geniş yola isim yapılmış
1

2

3

Mukātil b. Süleyman, Tefsîr, III, 837:
ِِ
ﻳﻦ
َ  »ﻗُ ْﻞ ﻟﻠﱠﺬ:ﻓﻬﻢ ﻋﻤﺮ أن ﻳﺒﻄﺶ ﺑﻪ ﻓﺄﻣﺮﻩ اﷲ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ واﻟﺘﺠﺎوز ﻓﻘﺎل
ّ ،ﻧﺰﻟﺖ ﰲ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ وذﻟﻚ أن رﺟﻼ ﻣﻦ ﻛﻔﺎر ﻣﻜﺔ ﺷﺌﺘﻢ ﻋﻤﺮ ﲟﻜﺔ
...آﻣﻨﻮا« ﻳﻌﲏ ﻋﻤﺮ
Vâhidî, et-Tefsîru’l-basît, XX, 141:
ٍ َ »وآﺗـﻴـﻨَﺎﻫﻢ ﺑـﻴـﱢﻨ:ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
 ﻳﻌﲏ ﻣﺎ ﺑﲔ ﳍﻢ ﻣﻦ أﻣﺮ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وأﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﻦ ﺎﻣﺔ إﱃ ﻳﺜﺮب ﻳﻜﻮن:ﺎت ِﻣ َﻦ ْاﻷ َْﻣ ِﺮ« ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
َ ْ ُ َْ َ
.أﻧﺼﺎرﻩ أﻫﻞ ﻳﺜﺮب
Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, IX, 419:
: وﻣﻨﻪ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ، اﳌﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﻳﺮد ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺎس ﰲ اﻷ ﺎر واﳌﻴﺎﻩ:واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب
رب اﻟﺜﻴﺎب ﺧﻔﻲ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻨﺴﺮب
وﰲ اﻟﺸﺮاﺋﻊ ﻣﻦ ﺟﻴﻼن ﻣﻘﺘﻨﺺ
. ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﺮد اﻟﻨﺎس أﻣﺮ اﷲ ورﲪﺘﻪ واﻟﻘﺮب ﻣﻨﻪ،ﻓﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ذﻟﻚ
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‘şer‘’, ‘şir‘a’ ve ‘şerî at’ denilmiştir. Bu da dinde tarîkat-i ilâhiyeye istiare
edilmiştir. Bazıları “şerî at”a şeriat denilmesi, şerî‘a-i mâ’ya şu vechile bir
teşbih olduğunu söylemişlerdir: Çünkü hakikat ve sıdk üzere ona sülûk
eden hem kanar, hem temizlenir; kanmaktan murad bazı hukemânın
dediğidir: ‘İçerdim kanmazdım, vaktâ ki Allah’ı tanıdım içmeden
ِ ِ ّٰ اِﻧَّﻤﺎ ﻳ ۪ﺮ ُﺪ
kandım.’ Temizlenmekten murad da ﺐ َﻋ ْﻨﻜُ ُﻢ اﻟﺮِ ْﺟ َﺲ اَ ْﻫ َﻞ
ُ َ
َ اﻪﻠﻟُ ﻟ ُﻴ ْﺬﻫ
ّ
1
ِ
ِ
۪ﻴﺮﺍ
ﻬ
ﻄ
ﺗ
ﻢ
ﻛ
ﺮ
َﻬ
ﻄ
و
ﺖ
ﻴ
ﺒ
ﻟ
ا
[el-Ahzâb
33/33]
mazmûnudur.”
Burada
ﺔ
ﻌ
ﺮ
ْ
ْ
ُ
َ
ْ َ ّ َُ
ً
َ ۪ ’ َﺷda
َْ
tenvin tâzim içindir; “emr”, din işi, yahut Allah’ın emri demektir, yani
bu Kur’an’da beyan [4318] olunduğu üzere Allah’ın sana vahy eylediği
emr ü nehyinden bir büyük ve geniş yol, muazzam bir şeriat üzere
seni me’mur ettik2 { }ﻓَﺎﺗ َّ ِﺒ ْﻌﻬَﺎonun için o şeriata ittibâ et A kendini ona
uydur da {ﻮن
َ ﻳﻦ َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ
َ }و َﻻ ﺗَﺘ َّ ِﺒ ْـﻊ اَ ْﻫﻮَٓﺍءَ اﻟ َّ ۪ﺬ
َ bilmeyenlerin hevâlarına uyma
A Allah’ın ahkâmına ilmi bulunmayan veya ilmin muktezâsına tâbi
olmayan kimseler sırf kendi keyf ü heveslerinin arkasında koşarlar.
Hevâlar ise ferde göre ihtilâf eder, Benî İsrâil gibi ihtilâfa düşürür,
Allah’ın gazabına götürür. Şeriat ise toplar, tevhid ile rızâsına götürür.
Şeriatı tâkip et de câhillerin hevâlarına uyma {اﻪﻠﻟِ َﺷ ْﻴ ًٔـﺎ
َ }اِﻧ َّ ُﻬ ْﻢ ﻟ َْﻦ ﻳُ ْﻐ ُﻨﻮﺍ َﻋ ْﻨ
ّٰ ﻚ ِﻣ َﻦ
çünkü onlar Allah’tan gelecek hiçbir şeyi senden def edemezler, A onlara
uyduğun takdirde Allah’tan gelecek olan3 azab ve ikābdan seni hiçbir
ِ ve çünkü zâlimler
ِ
ِ
suretle kurtaramazlar {ﺎء ﺑ َ ْﻌ ٍﺾ
ُ ﻴﻦ ﺑ َ ْﻌ
َ }وﺍ َّن اﻟﻈ َّﺎﻟ ۪ﻤ
َ
ُ ٓ َﻀﻬُ ْﻢ اَ ْوﻟﻴ
birbirlerinin velîleridirler. A Onun için onlara yalnız zâlim olanlar uyar
ِ ّٰ  }وAllah ise müttakīlerin velîsidir, A zulümden,
dost olur {ﻴﻦ
َ ﺍﻪﻠﻟُ َوﻟ ُّﻲ ا ْﻟ ُﻤﺘ َّ ۪ﻘ
َ
haksızlıktan korunanları sever, onlara yardım eder. Onun için sen o
câhillere, zâlimlere uyma da takvâya devam et, korun.
1

2

3

Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, s. 450-451:
«ً »ﻟِ ُﻜ ﱟﻞ َﺟ َﻌ ْﻠﻨﺎ ِﻣْﻨ ُﻜ ْﻢ ِﺷ ْﺮ َﻋﺔً َوِﻣْﻨﻬﺎﺟﺎ: ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ. واﺳﺘﻌﲑ ذﻟﻚ ﻟﻠﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﳍﻴّﺔ،ٌوﺷ ِﺮ َﻳﻌﺔ
َ ،ٌوﺷ ْﺮع
َ ،ٌ ِﺷ ْﺮع: ﰒ ﺟﻌﻞ اﲰﺎ ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ اﻟﻨّﻬﺞ ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ، ﻣﺼﺪر:ُواﻟﺸ ْﱠﺮع
ي
ﺑﺎﻟﺮ
أﻋﲏ
و
:ﻗﺎل
،ﺮ
وﺗﻄﻬ
روى
اﳌﺼﺪوﻗﺔ
اﳊﻘﻴﻘﺔ
ﻋﻠﻰ
ﻓﻴﻬﺎ
ع
ﺷﺮ
ﻣﻦ
ن
إ
ﺣﻴﺚ
ﻣﻦ
اﳌﺎء
ﻳﻌﺔ
 ﲰّﻴﺖ اﻟ ﱠﺸ ِﺮ َﻳﻌﺔُ َﺷ ِﺮ َﻳﻌﺔً ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ ﺑﺸﺮ: ﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ...(٤٨/٥ )اﳌﺎﺋﺪة
ّ
ّ
ّّ
ِ  »إِﱠﳕﺎ ﻳ ِﺮﻳﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﻟِﻴﺬ: وﺑﺎﻟﺘﻄﻬﺮ ﻣﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ. ﻓﻠﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ روﻳﺖ ﺑﻼ ﺷﺮب، ﻛﻨﺖ أﺷﺮب ﻓﻼ أروى:ﻣﺎ ﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﳊﻜﻤﺎء
ِ ْﻫﺐ ﻋْﻨ ُﻜﻢ اﻟﱢﺮﺟﺲ أَﻫﻞ اﻟْﺒـﻴ
ﺖ
ُ
ّ
ْ
َْ َ َ ْ ُ َ َ ُ ُ
ّ
ُ
ّ
...(٣٣/٣٣ َوﻳُﻄَ ﱢﻬَﺮُﻛ ْﻢ ﺗَﻄْ ِﻬﲑاً« )اﻷﺣﺰاب
Burada Mettâ İncilinin Eş‘iyâ Peygamber’e atfen naklettiği şu kelâmın itmâmı vardır: “İşte intihab
eylediğim mustafâ kulum, râzı olduğum habîbim, rûhumu onun üzerine koyacağım o tâifelere şeriat
ilan edecektir. Münâza‘a etmeyecek, bağırmayacak, onun sadâsını kimse meydanlarda işitmeyecektir. Tâ
şeriatı muzaffer edinceye dek ezilmiş kamışı kırmayacak ve tüter fitili söndürmeyecektir. Tâifeler dahi
ٍ ﺎش وَﻻ ﺻ ﱠﺨ
onun ismine ümid edeceklerdir.” َﺳ َﻮ ِاق
ْ ﺎب ِﰲ ْاﻷ
َ َ ٍ ﺲ ﺑَِﻔ ﱠﺤ
َ  ﻟَْﻴYani fâhiş söylemez, sokaklarda bağırmaz
vasfı Tevrat’ta Hâtemü’l-enbiyâ’nın evsâfındandır. [Dârimî, Mukaddime, 2/8] [Müellifin notu].
B -“olan”.
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{}ﻫ َﺬا
ٰ Bu A Kur’an yahut bilhassa bu öğüt veya şeriata ittibâ ile ittikā
ِ َّ  }ﺑ َ َﺼٓﺎﺋ ِ ُﺮ ﻟِﻠﻨinsanlara basiret nûrlarıdır. A Hevâ, şehevâta ittibâ
emri {ﺎس
insanların kalblerini körlettiği, hakkı idraklerine mâni olduğu gibi,
Allah’ın kelâmını [4319] ve emirlerini tutarak şeriatına ittibâ etmek de
insanların hakka doğru kalb gözlerini açan basiret nûrlarıdır ٌ}و ُﻫ ًﺪى َو َر ْﺣ َﻤﺔ
َ
ِ
ِ
{ﻮن
ﻨ
ﻮﻗ
ﻳ
م
ﻮ
ﻘ
ﻟ
ve
îkān
şânından
olan
kimseler
için
hak
ve
savâbı
gösteren
bir
ٍ
َ ُ ُ َْ
hidâyet ve saadete erdirecek bir rahmettir.
ِ َﻳﻦ اﺟﺘَ َﺮﺣﻮﺍ اﻟﺴ ِﻴٔـ
ِ
{ﺎت
ُ ْ َ ﺐ اﻟ َّ ۪ﺬ
َ  }اَ ْم َﺣﺴYoksa kötülükler işleyip duran, seyyiât
ّ َّ
işlemekle bulaşık ve yaralı olan kimseler sandılar mı ﻳﻦ
َ }اَ ْن ﻧ َ ْﺠﻌَﻠ َ ُﻬ ْﻢ ﻛَﺎﻟ َّ۪ﺬ
ِ  ٰا َﻣﻨُﻮﺍ َو َﻋ ِﻤﻠُﻮﺍ اﻟﺼﺎﻟ ِ َﺤki kendilerini o iman edip de sâlih ameller yapan
{ﺎت
َّ
1
kimseler gibi yapacağız, {ﺎﻫ ْﻢ َو َﻣ َﻤﺎﺗُ ُﻬ ْﻢ
ُ َ}ﺳ َﻮٓﺍءً َﻣ ْﺤﻴ
َ dirimlerini ölümlerini
müsâvî kılacağız? A Öyle mi sandılar? Yani dünyâ hayatta kendileri
ِ
ِ
hakkında ِاﻪﻠﻟ
ّٰ َﻮن اَﻳَّﺎم
َ ﻳﻦ َﻻ ﻳ َ ْﺮ ُﺟ
َ  ﻳ َ ْﻐﻔ ُﺮوﺍ ﻟﻠ َّ ۪ﺬdiye afv u müsamaha ile emrettik
diye âhirette de öyle olacaklar, mü’minler gibi mağfirete erecekler mi
zannettiler? {ﻮن
َ }ﺳٓﺎءَ َﻣﺎ ﻳ َ ْﺤﻜُ ُﻤ
َ Ne fena hükmediyorlar. Hâlbuki:

ِ
ِ اﻪﻠﻟ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
﴾٢٢﴿ ﻮن
ْ ﺍت َو
َ ﺖ َو ُﻫ ْﻢ َﻻ ﻳُ ْﻈﻠ َ ُﻤ
ْ َض ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖ َوﻟﺘُ ْﺠ ٰﺰى ﻛُ ُّﻞ ﻧ َ ْﻔ ٍﺲ ﺑ ِ َﻤﺎ ﻛَ َﺴﺒ
َ ﺍﻻ َْر
َّ ُ ّٰ َو َﺧﻠ َ َﻖ

اﻪﻠﻟُ َﻋﻠٰﻰ ِﻋ ْﻠ ٍﻢ َو َﺧﺘَ َﻢ َﻋﻠٰﻰ َﺳ ْﻤﻌِ ۪ﻪ َوﻗَ ْﻠ ِﺒ ۪ﻪ َو َﺟﻌَ َﻞ َﻋﻠٰﻰ
ّٰ ﺿﻠ َُّﻪ
َ َ ﺖ َﻣ ِﻦ اﺗ َّ َﺨ َﺬ اِﻟٰﻬَ ُﻪ َﻫ ٰﻮ ُﻪ َوﺍ
َ اَﻓَ َﺮﺍ َ ْﻳ

﴾ َوﻗَﺎﻟُﻮﺍ َﻣﺎ ﻫِ َﻲ اِ َّﻻ َﺣﻴَﺎﺗُﻨَﺎ٢٣﴿ ون
ّٰ ﺎو ً ۜ ﻓَ َﻤ ْﻦ ﻳ َ ْﻬ ۪ﺪﻳﻪِ ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ
َ اﻪﻠﻟِ ۜ اَﻓَ َﻼ ﺗ َ َﺬכ َُّﺮ
َ ﺑ َ َﺼﺮِ ۪ه ِﻏ َﺸ
ﻮن
ُ ِ ﻮت َوﻧ َ ْﺤﻴَﺎ َو َﻣﺎ ﻳُ ْﻬﻠ
َ ِ ﻜﻨَ ٓﺎ اِ َّﻻ اﻟﺪَّ ْﻫ ُﺮ ۚ َو َﻣﺎ ﻟ َُﻬ ْﻢ ﺑ ِ ٰﺬﻟ
َ ُّﻚ ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻠ ٍﻢۚ اِ ْن ُﻫ ْﻢ اِ َّﻻ ﻳَﻈُﻨ
ُ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ ﻧ َ ُﻤ
ٍ َ﴾ َو ِﺍذَا ﺗُ ْﺘﻠٰﻰ َﻋﻠ َ ْﻴﻬِ ْﻢ ٰاﻳَﺎﺗُﻨَﺎ ﺑ َ ِﻴﻨ٢٤﴿
ﺎن ُﺣ َّﺠﺘَ ُﻬ ْﻢ اِ َّ ٓﻻ اَ ْن ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ا ْﺋﺘُﻮﺍ ﺑِﺎٰﺑَٓﺎﺋِﻨَ ٓﺎ اِ ْن
َ َﺎت َﻣﺎ ﻛ
ّ
ِ ُ ﻜﻢ ﺛُﻢَّ ﻳﺠﻤﻌ
ِ ِ
ِ ُﻛ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ﺻ
ﺐ
ُ اﻪﻠﻟُ ﻳُ ْﺤﻴ۪ ﻴ
ّٰ ﴾ ُﻗ ِﻞ٢٥﴿ ﻴﻦ
ُ ﻜ ْﻢ ﺛُﻢَّ ﻳُ ۪ﻤ
ْ ُ ﻴﺘ
َ ﺎد ۪ﻗ
َُ َْ
َ ْ ﻜ ْﻢ اﻟٰﻰ ﻳ َ ْﻮ ِم ا ْﻟﻘ ٰﻴ َﻤﺔ َﻻ َر
َ
ِ َّ ۪ﻓﻴﻪِ َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اَכْﺜَ َﺮ اﻟﻨ
﴾٢٦﴿ ۟ ﻮن
َ ﺎس َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠ َ ُﻤ
[4320] Meâl-i Şerîfi
Hâlbuki Allah o gökleri ve yeri hak ile halketti, hem de her nefsi hiç
hakları yenmeksizin kazandığı ile cezâlandırmak için (22). Ya şimdi
1
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baksana o kimseye ki ilâhını hevâsı ittihaz etmiş, Allah da onu bir
ilim üzerine şaşırtmış, kulağını ve kalbini mühürleyip gözüne de bir
perde çekmiştir; artık onu Allah’tan sonra kim yola getirir? Hâlâ da
düşünmez misiniz? (23) Hem dediler ki: “O hayat1 sırf bizim dünya
hayatımızdan ibarettir, ölürüz ve yaşarız ve bizi ancak dehr helâk2
eder.” Hâlbuki buna dair bir ilimleri yoktur, onlar sade zannederler
(24). Karşılarında açık açık beyyineler hâlinde âyetlerimiz okunurken
şöyle demekten başka bir tutunacakları yoktur3: “Haydi babalarımızı
getirin doğru iseniz!” (25) De ki: “Size Allah hayat veriyor, sonra sizi
O öldürür, sonra da sizi kıyamet gününe toplayacak velâkin nâsın
ekserîsi bilmezler” (26).
ِ اﻪﻠﻟ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
[4321] {ض ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖ
ْ ﺍت َو
َ ﺍﻻ َْر
َ Hâlbuki Allah o gökleri ve yeri
َّ ُ ّٰ }و َﺧﻠ َ َﻖ
hak ile halketti A zulüm ile değil, hakk u hakkāniyete mülâbis olarak
her birinin husûsiyetinde gerek birbirine ve gerek hâlıklarına nazaran
vâcib olan adl ü hikmeti gözeterek yarattı. Bu âyet evvelki hükme bir
delil siyâkındadır. Çünkü hak ile yaratış zâlimden mazlûmun hakkını
alıvermek ve iyi ile kötüyü müsâvî tutmayıp iyiye iyiliğinin, kötüye de
kötülüğünün cezâsını vermek demek olan adaleti iktizâ eder. Şu hâlde
bu, bugün şu4 dünyada olmuyorsa yarın âhirette olmak lâzım gelir.
Onun için bu mâna tasrih olunarak buyuruluyor ki:

ِ Hem her nefis hakları yenmeksizin
{ﻮن
َ ﺖ َو ُﻫ ْﻢ َﻻ ﻳُ ْﻈﻠ َ ُﻤ
ْ َ}وﻟﺘُ ْﺠ ٰﺰى ﻛُ ُّﻞ ﻧ َ ْﻔ ٍﺲ ﺑِﻤَﺎ ﻛَ َﺴﺒ
َ
kazandığıyla cezâlandırılmak, yani iyiye iyi, kötüye kötü karşılığı verilmek
için yaratılmıştır. Binâen‘aleyh kötülük yapanların istikbâli iyilik
yapanların istikbâline müsâvî olamaz, birisi mücâzat görürken diğeri
mükâfat görecektir, böyle olunca {ُﺖ َﻣ ِﻦ اﺗ َّ َﺨ َﺬ اِﻟٰﻬَﻪُ ﻫَ ٰﻮ ﻪ
َ  }اَﻓَﺮَﺍ َ ْﻳgördün a şimdi o
kimseyi ki ilâhını hevâsı ittihaz etmiş A hakkı düşünmeyip keyfi ne5 isterse
onu mâbud edinmiş, kendi zevkinin sevdâsına düşmüş {اﻪﻠﻟُ َﻋﻠٰﻰ ِﻋ ْﻠ ٍﻢ
ّٰ ﺿﻠ َُّﻪ
َ َ }وﺍ
َ

1
2
3
4
5

H ve F -“hayat”.
H: “ihlâk”.
H: “olmadı”.
H: “bu”.
H: “keyif neyi”.
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Allah da bir ilim üzerine onu şaşırtmış A yani bir ilmi olmakla beraber
şaşırtmış  ا ْﺧﺘَﻠ َ ُﻔٓﻮﺍ اِ َّﻻ ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﻣﺎ َﺟٓﺎءَ ُﻫ ُﻢ ا ْﻟﻌِ ْﻠ ُﻢ1 ﻓَ َﻤﺎkabîlinden olmuş }و َﺧﺘَ َﻢ َﻋ ٰﻠﻰ َﺳ ْﻤﻌِ ۪ﻪ
َ
ِ
۪
ِ
{ َوﻗَ ْﻠ ِﺒ ۪ﻪve kulağını ve2 kalbini üstünden mühürlemiş {ً ﺎو
ﺸ
ﻏ
ه
ﺮ
ﺼ
ﺑ
ﻰ
ﻠ
ﻋ
ﻞ
ﻌ
ﺟ
}و
َ َ
َ َ َٰ َََ َ
ve gözüne bir perde çekmiştir. A Zira hevâ ve şehvet gözü kör, kulağı sağır,
kalbi hissiz eder; o kimse âlim de olsa ilmine rağmen hakkı duymaz olur,
nitekim feylesofların ve dünya hayatına3 düşkün din âlimlerinin birçoğu
böyle olmuştur. {ِاﻪﻠﻟ
ّٰ [ }ﻓَ َﻤ ْﻦ ﻳ َ ْﻬ ۪ﺪﻳﻪِ ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ4322] Artık onu Allah’tan sonra
kim yola getirebilir? A Yani Allah şaşırttıktan sonra kimin haddine ki
hidâyet etsin {ون
َ  }اَﻓَ َﻼ ﺗ َ َﺬכ َُّﺮya hâlâ düşünmeyecek misiniz? A Bu ihtârât
karşısında hevânızı4 bırakarak ilmin muktezâsına göre bir düşünüp hakk
u âkıbeti anlamayacak mısınız? Bunların dalâllerini ve sem‘ u kalblerinin
hatmi ahkâmını beyan ile buyuruluyor ki: {}وﻗَﺎﻟُﻮﺍ
َ ve dediler A yani ilme
karşı hevâlarını ilâh ittihaz edenler sapkınlıklarından dediler ki { ﻫِ َﻲ5َﻣﺎ
 }اِ َّﻻ َﺣﻴَﺎﺗُﻨَﺎ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎdünya hayatımızdan başka hayat yoktur A hayat denilen
ondan ibarettir {ﻮت َوﻧ َ ْﺤﻴَﺎ
ُ  }ﻧ َ ُﻤölürüz ve yaşarız A öleceğimizi bilmekle
6
beraber dünyâ hayatı yaşarız, ondan ötesi yoktur {}و َﻣﺎ ﻳُ ْﻬﻠِﻜُﻨَ ٓﺎ اِ َّﻻ اﻟﺪَّ ْﻫ ُﺮ
َ bizi
başka değil, ancak dehr helâk eder.
“Dehr” aslında âlemin müddet-i bekāsı demektir7.  دﻫﺮ اي ﻏﻠﺒﻪfiilinden
masdar da olur. Râgıb der ki: “‘Dehr’ âlemin vücûdunun başlangıcından
ِ ْ َﻫ ْﻞ اَ ٰﺗﻰ َﻋﻠَﻰ
nihâyetine kadar olan müddetin ismidir. ِﻴﻦ ِﻣ َﻦ اﻟﺪَّ ْﻫﺮ
ٌ اﻻ ْﻧ َﺴﺎ ِن ۪ﺣ
[el-İnsân 76/1]8 Sonra çok bir müddete dahi ıtlak edilir; ‘zaman’ az bir
müddete de ıtlak edilmek itibariyle bundan farklıdır. ‘Filânın dehri’
onun müddet-i hayâtı demek olur. Bir de ‘dehr’ masdar olur, دﻫﺮا
ً َد َﻫَﺮ ﻓﻼﻧﺎ ﻧﺎﺋﺒﺔ
denilir, filâna bir felâket bir sarış sardı demektir.”9 Şu hâlde “dehr”
1
2
3
4
5
6
7
8
9

H, F, M ve B: “”وﻣﺎ.
B -“ve”.
H: “hayata”.
F, M ve B: “hevâları”.
H, F, M ve B: “”ان.
H +“ile”; F +“iyi”.
M: “demekti”.
“Filhakîka geldi insan üzerine dehirden bir müddet o anılır bir şey olmadı.”
Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, s. 319:
ِ ﺴﺎن ِﺣ
ِْ »ﻫﻞ أَﺗﻰ َﻋﻠَﻰ
 ّﰒ،(١/٧٦ ﱠﻫ ِﺮ« )اﻟﺪﻫﺮ
ٌ ِ ْاﻹﻧ
ْ ﲔ ﻣ َﻦ اﻟﺪ
ْ َ : وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ، اﺳﻢ ﳌ ّﺪة اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ وﺟﻮدﻩ إﱃ اﻧﻘﻀﺎﺋﻪ:اﻟ ّﺪﻫﺮ ﰲ اﻷﺻﻞ
 ﻣﺎ: ﻓﻘﻴﻞ، واﺳﺘﻌﲑ ﻟﻠﻌﺎدة اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻣ ّﺪة اﳊﻴﺎة، ﻣ ّﺪة ﺣﻴﺎﺗﻪ:ود ْﻫُﺮ ﻓﻼن
َ ،اﻟﺰﻣﺎن ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﳌ ّﺪة اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ واﻟﻜﺜﲑة
ّ
ّ  ﻓﺈ ّن، وﻫﻮ ﺧﻼف اﻟﺰﻣﺎن،ﻛﻞ ﻣ ّﺪة ﻛﺜﲑة
ّ ﻳﻌﱪ ﺑﻪ ﻋﻦ
. ﻧﺰﻟﺖ ﺑﻪ: أي،ً َد َﻫَﺮ ﻓﻼﻧﺎ ﻧﺎﺋﺒﺔ َد ْﻫﺮا: وﻳﻘﺎل،دﻫﺮي ﺑﻜﺬا
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ya masdar ya isim olur. Masdar olduğuna göre kahr u galebe ve istîlâ
mânasına gelir, isim olduğu vakit de asıl mânası zamân-ı kül, yani bütün
âlemin baştan nihâyete kadar cereyân-ı1 müddetidir ki bu bilhassa lâm
ile “ed-dehr”dir. Bundan mâ‘adâ bir de uzun bir zaman, müddet-i kesîre
mânasına gelir ki lâmsız nekre olarak ً دﻫﺮاdenildiği zaman bu mâna
daha mütebâdirdir. İmâm-ı A‘zam Ebû Hanife hazretleri nekre olan bu
[4323] “dehr”in mânasında, yani ne kadar bir zamana ıtlak edildiğinde
tevakkuf etmiştir.2 “Zaman” kelimesi ise dehrin az veya çok bütün
eczâsında da kullanıldığı cihetle e‘am ve küllî olmuş oluyor. “Zaman”
mâzî, hâl ve istikbal kısımlarına ayrılır. “ed-Dehr” ise âlemin baştan âhire
kadar bir imtidâdının ifadesi demek olduğundan “zaman”, “dehr”in
makāmâtından olarak mülâhaza olunur. Burada “ed-dehr” üç mânadan
her birine haml olunabilir ise de en ziyade murûr-ı zaman, tûl-i zaman
diye tefsir edilmiştir. Çünkü mevzû -i bahis olan ihlâk, âlemin nihâyeti
olan ihlâk-i küllî değil ihlâk-i ba‘zdır.

ِ ِ
ِ ﻚ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
﴾ َوﺗ َ ٰﺮى ﻛُ َّﻞ٢٧﴿ ﻮن
ْ ﺍت َو
َ ُ ﺎﻋﺔُ ﻳ َ ْﻮ َﻣ ِﺌ ٍﺬ ﻳ َ ْﺨ َﺴ ُﺮ ا ْﻟ ُﻤ ْﺒ ِﻄﻠ
ُ ض َو َ ْﻮمَ ﺗ َ ُﻘ
َ اﻟﺴ
َّ ﻮم
َّ ُ َو ّٰﻪﻠﻟ ُﻣ ْﻠ
ۜ ِ ﺍﻻ َْر

﴾ ٰﻫ َﺬا ﻛِﺘَﺎﺑُﻨَﺎ٢٨﴿ ﻮن
َ ُ ُاﻣَّﺔٍ َﺟﺎﺛِﻴَﺔ ً ۠ ُﻛ ُّﻞ ُاﻣَّﺔٍ ﺗُ ْﺪ ٰﻋٓﻰ اِﻟٰﻰ ﻛِﺘَﺎﺑِﻬَﺎ ۜ اَ ْﻟﻴَ ْﻮمَ ﺗُ ْﺠ َﺰ ْو َن َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ﺗ َ ْﻌ َﻤﻠ
ﻳﻦ ٰا َﻣ ُﻨﻮﺍ َو َﻋ ِﻤﻠُﻮﺍ
َ ُﻳ َ ْﻨ ِﻄ ُﻖ َﻋﻠ َ ْﻴﻜُ ْﻢ ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ِّﻖ ۜ اِﻧَّﺎ ﻛُﻨَّﺎ ﻧ َ ْﺴﺘَ ْﻨ ِﺴ ُﺦ َﻣﺎ ﻛُ ْﻨﺘُ ْﻢ ﺗ َ ْﻌ َﻤﻠ
َ ﴾ ﻓَﺎ َﻣَّﺎ اﻟ َّ۪ﺬ٢٩﴿ ﻮن
ِ اﻟﺼﺎﻟ ِ َﺤ
۠ ﻳﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮوﺍ
َ ِ ﺎت ﻓَ ُﻴ ْﺪ ِﺧﻠُ ُﻬ ْﻢ َرﺑُّ ُﻬ ْﻢ ۪ﻓﻲ َر ْﺣ َﻤ ِﺘ ۪ﻪ ۜ ٰذﻟ
َ ﴾ َوﺍَﻣَّﺎ اﻟ َّ ۪ﺬ٣٠﴿ ﻴﻦ
ُ ۪ﻚ ُﻫ َﻮ ا ْﻟ َﻔ ْﻮ ُز ا ْﻟ ُﻤﺒ
َّ
۪
﴾ َو ِﺍذَا ۪ﻗﻴ َﻞ اِ َّن٣١﴿ ﻴﻦ
ً ﺎﺳﺘَ ْﻜـﺒَ ْﺮﺗُ ْﻢ َوﻛُ ْﻨﺘُ ْﻢ ﻗَ ْﻮ
َ ﻣﺎ ُﻣ ْﺠﺮِ ۪ﻣ
ْ َاَﻓَﻠ َ ْﻢ ﺗَﻜُ ْﻦ ٰاﻳَﺎﺗﻲ ﺗُ ْﺘﻠٰﻰ َﻋﻠ َ ْﻴﻜُ ْﻢ ﻓ
ِ ّٰ وﻋ َﺪ
ﺎﻋﺔُ ۙ اِ ْن ﻧَﻈ ُ ُّﻦ اِ َّﻻ ﻇ ًَّﻨﺎ َو َﻣﺎ ﻧ َ ْﺤ ُﻦ
َ اﻟﺴ
َ ﺍﻟﺴ
َْ
َّ ﺐ ۪ﻓﻴﻬَﺎ ُﻗ ْﻠ ُﺘ ْﻢ َﻣﺎ ﻧ َ ْﺪر۪ي َﻣﺎ
َّ اﻪﻠﻟ َﺣ ٌّﻖ َو
َ ْ ﺎﻋﺔُ َﻻ َر
﴾٣٣﴿ ﺎت َﻣﺎ َﻋ ِﻤﻠُﻮﺍ َو َﺣﺎ َق ﺑِﻬِ ْﻢ َﻣﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﺑ ِ ۪ﻪ ﻳ َ ْﺴﺘَ ْﻬﺰِ ُؤ۫ َن
ُ َ﴾ َوﺑ َ َﺪا ﻟ َُﻬ ْﻢ َﺳ ّ ِﻴٔـ٣٢﴿ ﻴﻦ
َ ﺑ ِ ُﻤ ْﺴﺘَ ْﻴ ِﻘ ۪ﻨ
ِ َ ﻜ ْﻢ ِﻣﻦ ﻧ
ﺎﺻ ۪ﺮ َﻦ
ُ ﻴﺘ ْﻢ ﻟ ِ َﻘٓﺎءَ ﻳ َ ْﻮ ِﻣ
ُ َو ۪ﻗﻴ َﻞ ا ْﻟﻴَ ْﻮمَ ﻧ َ ْﻨ ٰﺴﻴ
ُ ﻜ ْﻢ ٰﻫ َﺬا َو َﻣ ْﺄ ٰو
ُ ﻜ ْﻢ ﻛَ َﻤﺎ ﻧ َ ۪ﺴ
ْ ُ َ ﺎر َو َﻣﺎ ﻟ
ُ َّ ﻜ ُﻢ اﻟﻨ
1
2

F: “cereyânı”.
Ebû Bekir el-Cessâs, Şerhu Muhtasari’t-Tahâvî, VII, 436:
. ﻻ أدري ﻣﺎ اﻟﺪﻫﺮ:ﻓﺈن أﺑﺎ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻗﺎل
Ebû Bekir el-Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân, V, 266:
.وﱂ ﻳﻌﺮف أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻣﻌﲎ دﻫﺮا ﻓﻠﻢ ﳚﺐ ﻓﻴﻪ ﺑﺸﻲء
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ِ ّٰ ﺎت
ِ َ ﻜ ُﻢ اﺗ َّ َﺨ ْﺬﺗُ ْﻢ ٰاﻳ
ﻮن
ُ وﺍ َوﻏَﺮَّ ْﺗ
ُ َّ ﻜ ْﻢ ﺑِﺎَﻧ
ُ ِ ﴾ ٰذﻟ٣٤﴿
َ ﻜ ُﻢ ا ْﻟ َﺤ ٰﻴﻮ ُ اﻟ ُّﺪ ْﻧﻴَﺎ ۚ ﻓَﺎ ْﻟﻴَ ْﻮمَ َﻻ ﻳُ ْﺨ َﺮ ُﺟ
ً اﻪﻠﻟ ُﻫ ُﺰ
ِ
ِ
ِ ب اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
ِ ض َر
ِ اﻻ َْر
ِ ﺍت َو َر
ِ ﻪﻠﻠﻓ ِ ا ْﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ َر
ﻴﻦ
ْ ب
َ ﻣ ْﻨﻬَﺎ َو َﻻ ُﻫ ْﻢ ﻳُ ْﺴﺘَ ْﻌﺘَ ُﺒ
ّٰ َ ﴾٣٥﴿ ﻮن
َ ب ا ْﻟﻌَﺎﻟ َ۪ﻤ
َّ
ّ
ّ
ّ
ِ ﴾ َوﻟ َُﻪ ا ْﻟ ِﻜﺒﺮِ َٓﺎء ﻓِﻲ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ٣٦﴿
﴾٣٧﴿ ﻴﻢ
ْ ﺍت َو
ۖ ِ ﺍﻻ َْر
ُ ۪ﻳﺰ ا ْﻟ َﺤ ۪ﻜ
ُ ض َو ُﻫ َﻮ ا ْﻟﻌَﺰ
َّ
ُ ْ
[4324] Meâl-i Şerîfi
Ve Allah’ındır bütün göklerin ve yerin mülkü, ve o gün ki Sâʿat gelecek
o gün o mubtıller hep hüsrâna düşeceklerdir (27). Ve her ümmeti
görürsün ki diz çökmüştür ve1 her ümmet kitabına davet olunuyordur,
bugün o yaptığınız amellerin cezâsı verilecek (28). İşte kitabımız,
yüzünüze karşı hakkı söylüyor, çünkü Biz sizin yaptıklarınızı hep
istinsah ediyorduk (29). İşte o iman edip de yaraşıklı işler yapmış olan
kimseler o vakit onları [4325] Rableri rahmeti içine koyacak, işte o
fevz-i mübîn o (30). Küfredenlere gelince: Değil mi karşınızda Benim
âyetlerim okunurdu da siz2 kibirlenmek istedinizdi ve mücrim bir kavim
idiniz? (32) Hem “Allah’ın vaadi haktır ve o Sâʿatin geleceğinde şüphe
yoktur” denildiğinde demiştiniz ki: “Bilmiyoruz Sâʿat nedir? Yalnız
bir zandır zannediyoruz fakat biz yakīn edinmiş değiliz” (32). Derken
onlara yaptıkları amellerin kötülükleri yüz göstermiş ve o istihzâ edip
durdukları şey kendilerini kuşatıvermiştir (33). Ve denilmiştir ki “bugün
Biz sizi, sizin bu gününüzün geleceğini unuttuğunuz gibi unutacağız,
yatağınız ateştir ve sizin için yardımcılardan bir eser de yoktur (34).
Bunun sebebi, çünkü siz Allah’ın âyetlerini eğlence yerine tuttunuz ve
dünyâ hayat sizi mağrur etti”; onun için bugün ateşten çıkarılmazlar
ve kendilerinden tarziye de kabul edilmez (35). Binâenʿaleyh hamd
Allah’ın, O göklerin rabbi, yerin de rabbi Rabbü’l-âlemîn’in (36). Ve
göklerde, yerde büyüklük O’nun, O öyle Azîz, öyle Hakîm (37).
{ُﺎﻋﺔ
َ اﻟﺴ
َ A “Sâ at”, aslında Râgıb’ın beyan ettiği vechile
َّ ُ}و َ ْﻮمَ ﺗ َ ُﻘﻮم
ِ َ اِ ْﻗﺘَ َﺮﺑ
zamanın eczâsından bir cüzdür, buna teşbîhen kıyamete de denilir ﺖ
1
2

F ve M -“ve”.
H ve F -“siz”.
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ِ 1
ِ
ِ
ﺎﻋﺔُ
ﻳ َ ْﺴٔـَﻠُﻮﻧ َ َ
اﻟﺴ َ
اﻟﺴ َ
ﺎﻋﺔ َّ [el-Kamer 54/1] ,
ﻚ َﻋ ِﻦ َ [ez-Zuhruf 43/85] veوﻋ ْﻨ َﺪ ُه ﻋ ْﻠ ُﻢ َّ
ﺎﻋﺔِ
اﻟﺴ َ
َّ [el-Ârâf 7/187; el-Ahzâb 33/63; en-Nâziât 79/42] gibi. Bunun iki
َ [el-En âm 6/62] buyurulduğu üzereوﻫ َﻮ اَﺳ َﺮ ُع ا ْﻟ َﺤ ِ
ﻴﻦ vechi vardır: Birisi
ﺎﺳﺒ۪ َ
ُ ْ
ﻛَﺎَﻧ َّ ُﻬ ْﻢ ﻳ َ ْﻮمَ hesâbının sür atidir. Birisi de şöyle tebyin olunan mazmundur
2
ِ
ِ
ِ
ﺿ ٰﺤﻴﻬَﺎ
ﺎﻋﺔ ً ﻣ ْﻦ  [en-Nâzi ât 79/46] ,ﻳ َ َﺮ ْوﻧَﻬَﺎ ﻟ َْﻢ ﻳ َ ْﻠﺒَﺜُٓﻮﺍ ا َّﻻ َﻋ ِﺸﻴَّﺔ ً اَ ْو ُ
ﻟ َْﻢ ﻳ َ ْﻠﺒَﺜُٓﻮﺍ ا َّﻻ َﺳ َ
ﺎﻋﺔُ  [el-Ahkâf 46/35]3,ﻧَﻬَﺎرٍ
َ [er-Rûm 30/55] evvelkisi kıyamet,و َ ْﻮمَ ﺗ َ ُﻘ ُ
اﻟﺴ َ
ﻮم َّ
ikincisi zamanın bir cüz’-i kalîlidir. Bir de denilmiştir ki kıyamet
mânasına Sâ at üçtür: 1. Sâ‘at-i kübrâ ki insanların muhasebe için ba‘sidir,
ﻔﺤﺶ وﺣﺘّﻰ ﻳﻌﺒﺪ اﻟ ّﺪرﻫﻢ واﻟ ّﺪﻳﻨﺎر «...إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ nitekim
اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺣﺘّﻰ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻔﺤﺶ واﻟﺘّ ّ
»ﻻ ﺗﻘﻮم ّ
“fuhuş ve tefahhuş açıklanıncaya ve dirhem ü dînâra tapılıncaya ilh...
şöyle şöyle oluncaya kadar Sâ at kıyam etmez”4 hadîsinde Aleyhissalâtü
vesselâm buna işaret buyurmuştur. 2. Sâ‘at-i vustâ, bir karn ahâlisinin
ölümüdür. Nitekim rivayet olunduğu üzere Aleyhissalâtü vesselâm
Abdullah b. Üneys’i görmüş, “bu gulâmın ömrü uzarsa Sâ at kıyam
edinceye kadar ölmez” buyurmuş5 [4326] idi ki müşârünileyh sahabenin
en son vefat edenidir deniliyor. 3. Sâ‘at-i suğrâ, insanın ölümüdür ki her
ﻳﻦ ﻛَﺬَّﺑﻮﺍ ﺑِﻠِﻘَ ٓ ِ
ِ
اﻪﻠﻟِ ۜ َﺣ ّٰﺘٓﻰ اِذَا َﺟٓﺎءَ ْﺗ ُﻬ ُﻢ insanın sâ ati kendi ölümüdür.6
ﺎء ّٰ
ﻗَ ْﺪ َﺧﺴ َﺮ اﻟ َّ ۪ﺬ َ ُ
7
ﺎﻋﺔُ ﺑ َ ْﻐﺘَﺔ ً
اﻟﺴ َ
َّ [el-En âm 6/31] gibi bazı âyetlerde de “sâ at” bu mânayadır.

”…“Yaklaştı Sâ at
”!“Onu görecekleri gün onlar, sanki bir akşam veya kuşluğundan başka durmamışa dönecekler
”“…gündüzün bir saatinden başka durmamışa döneceklerdir.
Bk. Ma mer b. Râşid, el-Cami, XI, 404:
ﺣﺪﺛﲏ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص أﻧﻪ ﲰﻊ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل :إن اﷲ ﻳﺒﻐﺾ اﻟﻔﺤﺶ واﻟﺘﻔﺤﺶ ،واﻟﺬي ﻧﻔﺲ ﳏﻤﺪ ﺑﻴﺪﻩ ﻻ ﺗﻘﻮم
اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺣﱴ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻔﺤﺶ واﻟﺘﻔﺤﺶ ،وﺳﻮء اﳉﻮار ،وﻗﻄﻴﻌﺔ اﻷرﺣﺎم ،وﺣﱴ ﳜﻮن اﻷﻣﲔ ،وﻳﺆﲤﻦ اﳋﺎﺋﻦ...
Müslim, Fiten, 137. Krş. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, III, 213:
ﻋﻦ أﻧﺲ :أن رﺟﻼ ﺳﺄل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﱴ ﺗﻘﻮم اﻟﺴﺎﻋﺔ؟ وﻋﻨﺪﻩ ﻏﻼم ﻣﻦ اﻷﻧﺼﺎر ﻳﻘﺎل ﻟﻪ ﳏﻤﺪ ،ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:
إن ﻳﻌﺶ ﻫﺬا اﻟﻐﻼم ،ﻓﻌﺴﻰ أن ﻻ ﻳﺪرﻛﻪ اﳍﺮم ﺣﱴ ﺗﻘﻮم اﻟﺴﺎﻋﺔ.
Buhârî, Rikāk, 42; Müslim, Fiten, 136:
ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻗﺎﻟﺖ :ﻛﺎن رﺟﺎل ﻣﻦ اﻷﻋﺮاب ﺟﻔﺎة ،ﻳﺄﺗﻮن اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻴﺴﺄﻟﻮﻧﻪ :ﻣﱴ اﻟﺴﺎﻋﺔ ،ﻓﻜﺎن ﻳﻨﻈﺮ إﱃ أﺻﻐﺮﻫﻢ ﻓﻴﻘﻮل» :إن ﻳﻌﺶ ﻫﺬا
ﻻ ﻳﺪرﻛﻪ اﳍﺮم ﺣﱴ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺳﺎﻋﺘﻜﻢ« .ﻗﺎل ﻫﺸﺎم :ﻳﻌﲏ ﻣﻮ ﻢ.
Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, s. 434-435:
ﻚ ﻋ ِﻦ اﻟ ﱠﺴﺎﻋ ِﺔ« )اﻷﻋﺮاف ِ ،(١٨٧/٧
ِ
َ
ﺎﻋﺔُ« )اﻟﻘﻤﺮ » ،(١/٥٤ﻳَ ْﺴﺌـَﻠُﻮﻧَ َ َ
وﻳﻌﱪ ﺑﻪ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ،ﻗﺎل» :اﻗـْﺘـََﺮﺑَﺖ اﻟ ﱠﺴ َ
اﻟ ﱠﺴ َ
اﻟﺰﻣﺎنّ ،
ﺎﻋﺔُ :ﺟﺰء ﻣﻦ أﺟﺰاء ّ
»وﻋْﻨ َﺪﻩُ
َ
اﳊ ِ
ِ
ِ
ﺎﻋ ِﺔ
ﲔ« )اﻷﻧﻌﺎم  ،(٦٢/٦أو ﳌﺎ ﻧﺒّﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪَ » :ﻛﺄَﻧـﱠُﻬ ْﻢ ﻳـَْﻮَم ﻳـََﺮْوَ ﺎ
ﺒ
ﺎﺳ
ع
ﺮ
َﺳ
أ
ﻮ
ﻫ
»و
ﻗﺎل:
ﻛﻤﺎ
ﺣﺴﺎﺑﻪ،
ﻟﺴﺮﻋﺔ
ﺑﺬﻟﻚ
ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ
،(٨٥/٤٣
)اﻟﺰﺧﺮف
ْ
ﻋ ْﻠ ُﻢ اﻟ ﱠﺴ َ
َ َُ َْ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ﱠ
ﱠ
ﺴ
اﻟ
ﻮم
ﻘ
ـ
ﺗ
م
ﻮ
ـ
ﻳ
»و
،(٣٥/٤٦
)اﻷﺣﻘﺎف
«
ر
ﺎ
ﻦ
ﻣ
ﺔ
ﺳﺎﻋ
ﻻ
إ
ا
ﻮ
ﺜ
ﺒ
ﻠ
ـ
ﻳ
ﱂ
»
،(٤٦/٧٩
)اﻟﻨﺎزﻋﺎت
ﺤﺎﻫﺎ«
ﺿ
َو
أ
ﺔ
ﻴ
ﺸ
ﻋ
ﻻ
إ
ا
ﻮ
ﺜ
ﺒ
ﻠ
ـ
ﻳ
ﱂ
ﺎﻋﺔُ ﻳـُْﻘ ِﺴ ُﻢ اﻟ ُْﻤ ْﺠ ِﺮُﻣﻮ َن ﻣﺎ ﻟَﺒِﺜُﻮا
ْ
ْ
َ
َ
َ
ﱠ
ْ َ َُ
ْ َ َُ
َ ً ْ ُ
َ َْ َ َُ ُ ﱠ َ
ًَ ْ
َﻏﻴـﺮ ٍ
ﺎﻋﺔُ اﻟﻜﱪى ،ﻫﻲ ﺑﻌﺚ اﻟﻨﺎس
ﺳﺎﻋﺔ« )اﻟﺮوم  ،(٥٥/٣٠ﻓﺎﻷوﱃ ﻫﻲ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ،واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن .وﻗﻴﻞ :اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﻫﻲ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺛﻼﺛﺔ :اﻟ ﱠﺴ َ
َْ َ
وﺣﱴ ﻳﻌﺒﺪ اﻟ ّﺪرﻫﻢ واﻟ ّﺪﻳﻨﺎر« إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ وذﻛﺮ أﻣﻮرا ﱂ
ﻔﺤﺶ ّ
اﻟﺴﺎﻋﺔ ّ
ﺣﱴ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻔﺤﺶ واﻟﺘّ ّ
ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ وﻫﻲ اﻟﱵ أﺷﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم» :ﻻ ﺗﻘﻮم ّ
ﲢﺪث ﰲ زﻣﺎﻧﻪ وﻻ ﺑﻌﺪﻩ .واﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ،وﻫﻲ ﻣﻮت أﻫﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﻮاﺣﺪ وذﻟﻚ ﳓﻮ ﻣﺎ روي أﻧّﻪ رأى ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﻧﻴﺲ ﻓﻘﺎل» :إن ﻳﻄﻞ ﻋﻤﺮ ﻫﺬا اﻟﻐﻼم ﱂ

1
2
3
4

5

6

7
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 ﻣﻦ ﻣﺎت ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﻗﻴﺎﻣﺘﻪMa amâfîh bizim anladığımıza göre hangi mânaca
olursa olsun kıyamete “Sâ at” denilmesi, indallah müsemmâ bir ecelin,
bir vaktin hulûlü sâati olması itibariyledir. Nitekim lisânımızda da “vakt
ü sâat gelmiş” tâbiri mâruftur. Burada da “sâ at” kıyamet mânasınadır.
{ً }وﺗ َ ٰﺮى ُﻛ َّﻞ ُاﻣَّﺔٍ َﺟﺎﺛِﻴَﺔ
َ Ve her ümmeti câsiye görürsün A “câsiye” iki mâna
ile tefsir edilmiştir. Birisi diz çökmüş mânasına ki lâzımı muraddır. Zira
diz çökmek derli toplu en itinalı ve en hürmetli vaziyettir. Birisi de
toplanmış cemaat mânasınadır ki ’ﺟﺜﻮﻩden me’huzdur. Bir araya gelmiş taş
ِ
yığınına denir. Murad, Sûre-i Yâsîn’de ون
َ ﻀ ُﺮ
َ ﻴﻊ ﻟ َ َﺪ ْﻳﻨَﺎ ُﻣ ْﺤ
ٌ [ ا ْن ُﻛ ٌّﻞ ﻟ َﻤَّﺎ َﺟ ۪ﻤ36/32]
buyurulduğu üzere Hakk’ın huzûrunda hesap için toplanmaktır.1

1

 »ﻗَ ْﺪ: وﻫﻲ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ،ﻛﻞ إﻧﺴﺎن ﻣﻮﺗﻪ
َ  ﻓَ َﺴ، وﻫﻲ ﻣﻮت اﻹﻧﺴﺎن،اﻟﺼﻐﺮى
ّ ﳝﺖ
ّ  واﻟﺴﺎﻋﺔ، إﻧﻪ آﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ:اﻟﺴﺎﻋﺔ« ﻓﻘﻴﻞ
ّ ﺣﱴ ﺗﻘﻮم
ّ ُﺎﻋﺔ
ِِ ﱠ
ِ ِ ِ
.(٣١/٦ ﺎﻋﺔُ ﺑـَ ْﻐﺘَﺔً« )اﻷﻧﻌﺎم
َ ﻳﻦ َﻛ ﱠﺬﺑُﻮا ﺑِﻠﻘﺎء اﻟﻠﱠﻪ َﺣ ﱠﱴ إِذا ﺟﺎءَﺗـْ ُﻬ ُﻢ اﻟ ﱠﺴ
َ َﺧﺴَﺮ اﻟﺬ
H ve F +“Yirmi beşinci cüz’ün hitâmı”.

