
KUR'AN-I ANLAMAYA GĠRĠġ 

Kur'an Sureleri Özeti (Tefhimü’l-Kur’an’dan) 

1. Fatiha suresi 

2. Bakara Suresi 

3. Al-i Ġmran Suresi 

4. Nisa Suresi 

5. Maide Suresi 

6. En?am Suresi 

7. A'raf Suresi 

8. Enfal Suresi 

9. Tevbe Suresi 

10. Yunus Suresi 

11. Hud Suresi 

12. Yusuf Suresi 

13. Ra’d Suresi 

14. Ġbrahim Suresi 

15. Hicr Suresi 

16. Nahl Suresi 

17. Ġsra Suresi 

18. Kehf Suresi 

19. Meryem Suresi 

20. Taha Suresi 

21. Enbiya Suresi 

22. Hac Suresi 

23. Mu?minun Suresi 

24. Nur Suresi 

25. Furkan Suresi 

26. ġuara Suresi 

27. Neml Suresi 

28. Kasas Suresi 

29. Ankebut Suresi 

30. Rum Suresi 

31. Lokman Suresi 

32. Secde Suresi 

33. Ahzab Suresi 

34. Sebe Suresi 

35. Fatır Suresi 

36. Yasin Suresi 

37. Saffat Suresi 

38. Sad Suresi 

39. Zümer Suresi 

40. Mü?min Suresi 

41. Fussılet Suresi 

42. ġûrâ Suresi 

43. Zuhruf Suresi 

44. Duhan Suresi 

45. Casiye Suresi 

46. Ahkaf Suresi 

47. Muhammed Suresi 

48. Fetih Suresi 

49. Hucurat Suresi 

50. Kaf Suresi 

51. Zariyat Suresi 

52. Tur Suresi 

53. Necm Suresi 

54. Kamer Suresi 

55. Rahman Suresi 

56. Vakıa Suresi 

57. Hadid Suresi 

58. Mücadele Suresi 

59. HaĢr Suresi 

60. Mümtehıne Suresi 

61. Saf Suresi  

62. Cuma Suresi 

63. Münafikun Suresi 

64. Teğabun Suresi 

65. Talak Suresi 

66. Tahrim Suresi 

67. Mülk Suresi 

68. Kalem Suresi 

69. Hakka Suresi 

70. Mearic Suresi 

71. Nuh Suresi 

72. Cin Suresi 

73. Muzzemmil Suresi 

74. Müddessir Suresi 

75. Kıyamet Suresi 

76. Ġnsan Suresi 

77. Murselat Suresi 

78. Nebe' Suresi 

79. Naziat Suresi 

80. Abese Suresi 

81. Tekvir Suresi 

82. Ġnfitar Suresi 

83. Mutaffıfin Suresi 

84. ĠnĢikak Suresi 

85. Buruc Suresi 

86. Tarık Suresi 

87. A'la Suresi 

88. ĞaĢiye Suresi 

89. Fecr Suresi 

90. Beled Suresi 

91. ġems Suresi 

92. Leyl Suresi 

93. Duha Suresi 

94. ĠnĢirah Suresi 

95. Tin Suresi 

96. Alak Suresi 

97. Kadir Suresi 

98. Beyyine Suresi 

99. Zilzal Suresi 

100. Adiyat Suresi 

101. Karia Suresi 

102. Tekasür Suresi 

103. Asr Suresi 

104. Hümeze Suresi 

105. Fil Suresi 

106. KureyĢ Suresi 

107. Maun Suresi 

108. Kevser Suresi 

109. Kafirun Suresi 

110. Nasr Suresi 

111. Tebbet Suresi 

112. Ġhlas Suresi 

113. Felak Suresi 

114. Nas Suresi 

http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557343
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557344
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557345
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557346
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557347
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557348
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557349
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557350
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557351
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557352
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557353
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557354
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557355
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557356
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557357
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557358
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557359
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557360
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557361
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557362
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557363
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557364
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557365
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557366
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557367
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557368
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557369
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557370
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557371
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557372
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557373
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557374
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557375
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557376
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557377
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557378
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557379
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557380
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557381
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557382
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557383
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557384
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557385
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557386
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557387
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557388
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557389
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557390
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557391
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557392
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557393
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557394
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557395
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557396
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557397
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557398
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557399
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557400
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557401
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557402
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557403
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557404
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557404
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557405
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557406
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557407
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557408
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557409
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557410
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557411
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557412
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557413
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557414
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557415
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557416
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557417
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557418
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557419
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557420
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557421
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557422
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557423
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557424
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557425
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557426
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557427
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557428
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557429
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557430
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557431
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557432
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557433
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557434
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557435
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557436
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557437
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557438
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557439
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557440
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557441
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557442
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557443
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557444
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557445
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557446
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557447
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557448
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557449
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557450
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557451
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557452
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557453
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557454
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557455
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#_Toc280557456


1.Fatiha suresi                                                        BaĢa Dön 

Adı: Bu sure, konusu nedeniyle Fatiha ismini almıĢtır. Fatiha, bir konuyu, bir kitabı veya baĢka bir Ģeyi "açan 

Ģey" demektir. BaĢka bir deyiĢle, Fatiha bir nevi önsözdür. 

 

Nüzul zamanı:Ġlk nazil olan vahiylerden biridir. Sahih hadislerden Fatiha'nın Hz. Muhammed'e (s.a.) nazil olan 

ilk tam sure olduğunu öğreniyoruz. Bundan önce Alâk, Müzzemmil, Müddessir surelerinin bölümleri olan birbirine 

benzer birkaç ayet nazil olmuĢtur. 

 

Konu: Bu sure aslında, Allah'ın kendi kitabını okumak isteyenlere öğrettiği bir duadır. Okuyucuya Ģu dersi 

öğretmek için Kitab'ın en baĢına yerleĢtirilmiĢtir: Eğer samimi olarak Kur'an'dan yararlanmak istiyorsan, Alemlerin 

Rabbi'ne bu Ģekilde dua etmelisin. 

Bu önsöz, okuyucunun kalbinde Alemlerin Rabbi'nden hidayet dileme -hidayeti ancak O verebilir- konusunda 

kuvvetli bir istek uyandırmayı amaçlar. O halde Fatiha, dolaylı olarak incelemek ve Alemlerin Rabbi'nin, bilginin tek 

kaynağı olduğu gerçeğini kabul etmek olduğunu öğretmektedir. Bu nedenle, kiĢi Kur'an'ı incelemeye, O'ndan 

Hidayet dileyerek baĢlamalıdır. 

Konusu nedeniyle, Fatiha ile Kur'an arasındaki iliĢkinin, bir giriĢ ve kitap iliĢkisi değil, bir dua ve ona cevap 

niteliğinde bir iliĢki olduğu açığa çıkmaktadır. Fatiha, kulun duası, Kur'an ise, Mâbud'un kuluna verdiği cevaptır. Kul, 

kendisine doğru yolu göstermesi için Allah'a yalvarır; Allah da duaya cevap olarak, tüm Kur'an'ı onun önüne koyar 

ve sanki Ģöyle der: "ĠĢte, benden dilediğin Hidayet!" 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 

BU SUREYE DAĠR HADĠSLER 

Peygamberimiz (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: 

"Ey Cabir, Kur'an'da nazil olan surenin hayırlısını sana haber vereyim mi? Bu sure "Fatiha-tül Kitab" 

(Fatiha suresi)dir. Onda her derde Ģifa vardır!"Rivayet: Hz. Câbir (r.a.) 

"Sizden biriniz, uyumak için yatağına girdiğinde, Fatiha ile birlikte bir süre okusun. Bu takdirde Allah Teala o 

kimse için bir melek görevlendirir ki, o kimse nereye gitse melek de onunla beraber gider."Ravi: Hz. Şeddad İbni 

Evs (r.a.) 

"Dört Ģey ArĢı Âzam altındaki hazineden inzal edildi (indirildi): Fatiha, Ayetel Kürsi, Amenerresulü, Ġnna 

Â'tayna.Ravi: Hz. Ebû Ümâme (r.a.) 
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2. Bakara Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Neden Bakara? 

Bakara suresi, surenin 67-73. ayetlerinde geçen inek kıssası nedeniyle bu adı almıĢtır. Fakat bu, surenin 

konusunu bildirmek amacıyla verilmiĢ bir isim değildir. Bu nedenle, nasıl ki Veli, Ali gibi isimler baĢka dillere 

tercüme edilemiyorsa, Bakara da "inek" veya "buzağı" diye tercüme edilemez. Çünkü o zaman, surenin konusunun 

"inek" olduğu zannedilebilir. Kur'an'da, bu Ģekilde adlandırılmıĢ daha birçok sure vardır. Çünkü (ne kadar zengin 

olursa olsun) Arapça, surelerde ele alınan konunun geniĢliğini kapsayacak kadar Ģümullü kelimelere sahip değildir. 

Aslında bütün dillerde aynı eksiklik vardır. 

Nüzul Zamanı: 

Medenî bir sure olmasına rağmen Bakara, Mekkî bir sure olan Fatiha'nın hemen ardından gelmektedir. Fatiha 

"Bizi doğru yola ilet" duasıyla bitiyordu. Bakara ise, "Bu bir kitaptır ve hidayettir" diye baĢlıyor. 

Bakara suresinin büyük bir bölümü Hz. Peygamber'in (s.a.) Medine'de geçirdiği ilk iki yılda nazil olmuĢtur. 

Daha sonraki dönemde nazil olan kısa bir bölüm de, surede ele alınan konuyla yakın bağlantısı olduğu için 

sonradan sureye eklenmiĢtir. Örneğin, faizi yasaklayan ayetler Hz. Peygamber'in (s.a.) hayatının son döneminde 

nazil olmuĢ; fakat, bu sureye eklenmiĢtir. Aynı nedenle, Medine'ye hicretten önce Mekke'de nazil olan son ayetler 

de (284-286) bu sureye dahil edilmiĢtir. 

Tarihsel arka-plan: Bu surenin anlamını tamamen kavrayabilmek için tarihsel arka-planı bilmemiz gerekir: 

1) Mekke'de Kur'an genellikle Ġslâm'ın cahilî, müĢrik KureyĢlilere hitap ediyordu. Fakat Medine'de Allah'ın 

birliği, peygamberlik, vahiy, Ahiret ve melekler gibi inançlara aĢina olan Yahudilerle de ilgilenmeye baĢladı. 

Yahudiler, Allah'ın, peygamberi Hz. Musa'ya (a.s.) indirdiği kanuna inandıklarını söylüyorlardı ve ilke olarak onların 

yolu Hz. Muhammed'in (s.a.) öğrettiği yolun (Ġslâm) aynısı idi. Fakat yüzyıllardan beri onlar bu yoldan uzaklaĢmıĢlar 

ve Tevrat'ta hiç anılmayan ve bildirilmeyen birçok gayri Ġslâmi inançları, ibadet Ģekillerini ve geleneklerini 

benimsemiĢlerdi. Sadece bununla da kalmayıp, kendi tefsir ve tevillerini asıl metindenmiĢ gibi kabul ederek, 

Tevrat'ı da tahrif etmiĢlerdi. Hatta kitaplarının asıl metni olan Allah kelâmını bile bozmuĢlar, dinin gerçek ruhunu 

söndürüp, süregelen donuk bir âdetler dizisi haline getirmiĢlerdi. Bunun sonucu inançları, ahlâkları ve davranıĢları 

bozulmanın en aĢağı seviyelerine düĢmüĢtü. En kötüsü, onlar durumlarından memnun olmakla kalmıyor, aynı 

zamanda böyle devam etmekten hoĢlanıyordu. Bununla birlikte hiçbir düzeltme ve ıslah hareketini kabule 

yanaĢmıyor, böyle bir giriĢime ilgi bile duymuyorlardı. Bu nedenle, kendilerine doğru yolu öğretmeye gelenlerin en 

azılı düĢmanları oldular ve bu tür çabalara karĢı ellerinden geleni yaptılar. Önceleri müslüman olmalarına rağmen 

gerçek Ġslâm'dan sapmıĢ, O'nda değiĢikler yapıp, bidatlar çıkarmıĢ, ayrılık tohumlarının ve kılı kırk yarmalarının 

kurbanı olmuĢlardı. Allah'ı unutup terketmiĢler ve ihtiraslarının kölesi haline gelmiĢlerdi. Üstelik "Müslüman" adını 

bırakıp, kendilerine "Yahudi" adını takmıĢlar ve dini Ġsrailoğulları'nın tekeline almıĢlardı. 

Hz. Peygamber (s.a.) Medine'ye gidip Yahudileri hak dine davet ettiğinde, onların dinî durumu buydu. 

Bu surenin üçte birinden fazlasının Ġsrailoğulları'na hitap etmesinin nedeni, iĢte budur. Surede onların tarihî, ahlâkî 

bozulmaları, dinden sapmaları eleĢtirel bir yaklaĢımla ele alınır. Buna paralel olarak, bir peygamberden sonra 

sapan bir topluluğun ne denli bozulduğunu belirlemek, gerçek ibadet ile Ģekilcilik arasına ve dinin esasları ile ikinci 

derecedeki kuralları arasına belirleyici bir çizgi çekmek amacıyla, hak dinin ana ilkeleri ve yüce ahlâkı da gözler 

önüne serilmektedir. 

2) Mekke'de Ġslâm çoğunlukla ana ilkeleri tebliğ etmek ve müminleri ahlâken eğitmekle ilgileniyordu. Fakat Hz. 

Peygamber'in (a.s.) , müslümanların tüm Arabistan'dan gelip yerleĢtiği ve Ensar'ın yardımıyla küçük bir Ġslâm 

Devleti'nin kurulduğu Medine'ye hicretinden sonra, tabiî olarak Kur'an sosyal, kültürel, ekonomik, politik ve hukukî 

problemlere de değinmeye baĢladı. Mekke'de ve Medine'de nazil olan sureler arasındaki farkın nedeni iĢte budur. 

Bu nedenle bu surenin yarıdan fazlası, toplumda kaynaĢma, dayanıĢma ve problemlerin çözümünü sağlamaya 

yarayan ilke ve düzenlemelerden oluĢur. 

3) Medine'ye hicretten sonra Tevhid ile ġirk arasındaki çatıĢma da yeni bir görünüme bürünmüĢtü. Bundan 

önce Ġslâm'ı kendi kabile ve akrabalarına tebliğ eden müminler, Ġslâm düĢmanlarının saldırılarına kendilerini 
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tehlikeye atarak karĢılık vermek zorundaydı. Fakat tüm Arabistan'dan müslümanların bir araya gelip bir topluluk 

oluĢturduğu ve bağımsız bir Ģehir devletinin kurulduğu Medine'de Ģartlar değiĢti. Buradaki çatıĢma, Ġslâm toplumu 

için hayatını devam ettirme meselesi haline gelmiĢti; çünkü, müslüman olmayan tüm Arabistan onu ortadan 

kaldırmak için birleĢmiĢti. Bu nedenle Ġslâm toplumunun sadece baĢarılı olmasını değil, aynı zamanda varlığını 

devam ettirmesini de sağlayan aĢağıdaki talimatlar bu sureyle nazil olmuĢtur: 

a) Ġslâm toplumu, ideolojisini yaymak ve kendi tarafına mümkün olduğu kadar fazla insan çekebilmek için 

elinden gelen tüm gücü harcamalıdır. 

b) Ġslâm'a karĢı çıkanları öylesine gözler önüne sermelidir ki, akıllı bir insanın kafasında onların yanlıĢ yolda 

oldukları hakkında en ufak bir Ģüphe bile kalmamalıdır. 

c) (Çoğunluğu fakir ve yurtsuz olan, etrafı düĢmanlarla sarılmıĢ bulunan) Üyelerini, mücadelelerinde 

karĢılaĢtıkları zor durumlarda hayatî önem arzeden ve onları bu zorlukları karĢılamaya hazırlayan bir cesaret ve 

sabırla donatmalıdır. 

d) Toplum, üyelerinin inançlarını ortadan kaldırmaya yönelik muhtemel bir saldırıyı karĢılamaya ve 

düĢmanlarının sayısal ve teknik üstünlüklerine aldırmaksızın onlara saldırmaya her an hazır halde bulunmalıdır. 

e) Aynı zamanda onlarda, bâtıl yolların ortadan kaldırılması ve Ġslâmî tarzın ortaya konulması için gerekli olan 

cesaret ve Ģevki yaratmalıdır. 

Bu nedenle Allah bu surede, yukarıdaki amaçları elde etmeye yardım edecek olan birçok talimatlar indirmiĢtir. 

4) Bu dönemde yeni bir tür "müslüman" tipi, münafikûn (iki yüzlüler) türemeye baĢlamıĢtı. Mekke'de yaĢanan 

son dönemde iki yüzlülük alâmetleri görülmeye baĢlamasına rağmen bu durum, Medine'de farklı bir Ģekil aldı. 

Mekke'de, Ġslâm'ın hak olduğuna inandığını söyleyen, fakat bu Ģehadetin sonuçlarını yüklenmeye, dünyevî fayda ve 

iliĢkilerini feda etmeye ve bu inanç kabul edildiğinde hemen ardından gelen karĢı çıkıĢlara katlanmaya hazır 

olmayan bazı kimseler vardı. Fakat Medine'de, baĢka çeĢit münafıklar türemeye baĢladı. 

Ġslâm'ı içinden yıkmak için Ġslâm'a girenler olduğu gibi, çevreleri müslümanlar tarafından sarılan ve dünyevî 

çıkarlarını korumak için "müslüman" olanlar da vardı. Bu nedenle onlar düĢmanlarla da iliĢkilerini devam 

ettiriyorlardı; çünkü, düĢmanlar kazandığı takdirde onların çıkarlarına bir zarar gelmeyecekti. Bazıları da Ġslâm'ın 

gerçekliğine tam kâni olmamıĢ; fakat, kabileleriyle birlikte müslüman olmuĢlardı. Son olarak da entellektüel yönden 

Ġslâm'ın hak olduğunu kabul eden, fakat, eski geleneklerinden, bâtıl inançlarından, kiĢisel ihtiraslarından vazgeçip 

Ġslâmî bir hayat yaĢamaya ve bunun yanısıra fedekârlıklar yapmaya yetecek denli ahlâkî Ģecaate, yiğitliğe sahip 

olmayan bir grup vardı. 

Bakara'nın nazil olduğu dönemde her türden münafık türemeye baĢlamıĢtı. Bu nedenle Allah, sure içerisinde 

münafıkların özelliklerine dikkat çekmekte, kötü özellikleri ve hileli iĢleri açığa çıktıkça, onlarla ilgili talimatlar 

indirmektedir. 

ÖZET 

Ana fikir: Hidayet 

Bu sure Hidayet'e davettir ve kıssalar, anlatılan olaylar hep bu ana fikir etrafında döner. Bu surede özellikle 

Yahudilere hitap ettiği için, Hz. Peygamber'e (s.a.) indirilen Hidayet'e tâbi olmanın kendi hayırlarına olacağını 

göstermek üzere, tarihte yaĢanmıĢ birçok olaya değinilmiĢtir. Yahudiler Kur'an'ı kabul edenlerin ilki olmalıdırlar. 

Çünkü bu Kitap, Hz. Musa'ya (a.s.) indirilenin aynısıdır. 

Konular ve Birbirleriyle ĠliĢkisi 

1-20 Bu giriĢ ayetleri Kur'an'ı bir Hidayet Kitabı olarak ilân eder: Ġman'ın temellerini, yani Allah'a, 

peygamberliğe, öldükten sonra dirilmeye olan inancı belirler; insanları kabul etme ve reddetme hususunda üç gruba 

ayırır: Müminler, kâfirler ve münafıklar. 
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21-29 Allah insanları Hidayet'i kabul etmeye, Alemlerin Yaratıcısı ve Rabbi olan kendisine boyun eğmeye, 

gönderdiği Hidayet'e, yani Kur'an'a ve öldükten sonra dirilmeye inanmaya davet eder. 

30-39 Hz. Adem'in (a.s.) yeryüzünde Allah'ın halifesi olarak tayin edilmesinin; onun Cennet'teki hayatının; 

Ģeytan'ın saptırmalarına kapılmasının; tövbe edip, tövbesinin kabul ediliĢinin hikâyesi, insanoğluna (Hz. Adem'in 

nesline) en doğru Ģeyin Hidayet'e (doğru yola) uymak olduğunu göstermek üzere anlatılmıĢtır. Bu hikâye aynı 

zamanda, Ġslâmî Hidayet'in Hz. Adem'e (a.s.) verilenle aynı olduğunu ve Ġslâm'ın insanoğlunun hakiki dini olduğunu 

da göstermektedir. 

40-120 Bu bölümde Hidayet'e davet, özellikle Ġsrailoğulları'na yöneltiliyor ve onların düĢüĢ nedenlerinin, 

Hidayet'ten sapmaları olduğunu göstermek üzere geçmiĢ ve bugünkü tutumları eleĢtiriliyor. 

121-141 Yahudiler, ataları olarak çok değer verdikleri ve bir peygamber olarak kabul ettiklerini söyledikleri 

Ġbrahim Peygamber'e (a.s.) verilen Hidayet'in aynısını getiren O'nun torunu ve izleyicisi olan Hz. Muhammed'e 

(s.a.) tâbi olmaları konusunda ikaz ediliyorlar. Hz. Ġbrahim'in (a.s.) Kâbe'yi inĢa ediĢinin hikâyesi, Kâbe, Ġslâm 

toplumunun kıblesi olacağı için anlatılmıĢtır. 

142-152 Bu bölümde sanki liderliğin, daha önceden Yahudilerin yurtlarından çıkarılmalarına neden olan haddi 

aĢmalarına karĢı birçok kez uyarılan Ġsrailoğulları'ndan alınıp, müslümanlara verildiğini ifade edercesine, kıble'nin 

Mescid-i Aksa'dan (Kudüs) Kâbe'ye (Mescid-i Haram, Mekke) çevrildiği ilân ediliyor. 

153-251 Bu bölümde, müslümanlara Hidayet'i tebliğ etmeleri için emanet edilen liderliğin ağır sorumluluklarını 

kaldırabilmeleri için pratik çözümler sunuluyor. Ümmet'i ahlâken eğitmek için namaz, oruç, zekât, hac ve cihad farz 

kılınıyor. Müminler ulu'l-emre itaat etme, adil olma, verdikleri sözde durma, anlaĢmalara sadık kalma, mallarını 

Allah yolunda harcama konularında teĢvik ediliyorlar. Günlük hayatlarını düzenlemeleri ve ahenkli bir Ģekilde 

devam ettirebilmeleri için yine sosyal, ekonomik, politik ve uluslararası meselelerin çözümü için gerekli kanun ve 

düzenlemeler bildiriliyor. Diğer taraftan Ümmet'i bozulup dağılmaktan korumak üzere içki, kumar, faizle borç 

vermek vs. yasaklanıyor. Bunların arasında, uygun yerlerde imanın temel esasları da yerleĢtiriyor; çünkü, ancak 

bunlar, kiĢinin Hidayet'e bağlanmasını sağlayıp destekleyebiliyor. 

252-260 Bu ayetler, faizle borç vermenin yasaklanmasına bir giriĢ niteliğindedir. Ġnsanların hesaba çekileceği 

gerçeğini canlı tutabilmek için Allah'a, Vahy'e ve Ahiret'e iman tekrar vurgulanıyor. Allah'ın her Ģeye kâdir olduğunu 

ve ölüyü diriltip ondan hesap sormaya muktedir olduğunu göstermek üzere, Hz. Ġbrahim (a.s.) ve yüzyıl uyuyup, 

sonra uyananlar hakkındaki kıssalar anlatılıyor. Bu nedenle müminler bunu gözönünde bulundurmalı ve faizle borç 

para vermekten kaçınmalıdırlar. 

261-283 153-251. ayetlerin özetini vermiĢtik. Orada müminler sadece Allah'ın razı olması için O'nun yolunda 

infak etmeye teĢvik ediliyorlardı. Buna karĢılık burada, faizle borç vermenin kötülüklerine karĢı uyarılıyor. Günlük 

alıĢ-veriĢlerde dürüst davranmaları konusunda da talimatlar veriliyor. 

284-286 Surenin baĢında olduğu gibi bu son ayetlerinde de, imanın temel ilkeleri tekrarlanıyor. Daha 

sonra sure, müslümanların Ġslâm'ı tebliğde çektikleri güçlükler nedeniyle o sırada çok ihtiyaç duydukları bir dua ile 

bitiyor. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 

BU SUREYE DAĠR HADĠSLER 

Peygamberimiz (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: 

"Bakara suresi Kur'anı Kerim'in sinamı (tepesi) ve zirvesidir. Ve Bakara suresinin her ayetiyle seksen melek 

inmiĢtir. Ayetül Kürsi (Allahü La ilahe illa Hüvel Hayyül Kayyum..) ArĢı Ala katından çıkarılarak vasl edilmiĢtir.Ravi: 

Hz. Ma'kil İbni Yesar (r.a.) 

"Bir kimse her farz namazdan sonra "Ayetül Kürsiyi" okursa onu Cennete girmekten hiçbir Ģey alıkoyamaz, 

ölümden gayri.(o anda ölse cennete girer)Ravi: Hz. Ebû Ümâme (r.a.) 
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"Kuran surelerinin efdali Bakara suresi, onun ayetlerinin en büyüğü de Ayetil Kürsi'dir. 

ġeytan, Bakarasuresinin (ihlasla) okunduğunu duyduğu evden kaçar gider."Ravi: Hz. Hasan (r.a.) 

"Bakara suresinin sonunda iki ayet vardır ki (Amenerrasulü), kim onu geceleyin (yatmadan evvel) okursa, bu 

o kimseye (sevap olarak) yeter."Ravi: Hz. Ebû Mesud (r.a.) 

"Evlerinizi kabir etmeyin (namaz kılın, Kur'an okuyun, ibadet edin). Hiç Ģüphe yok ki Ģeytan, sure-

i Bakara okunan evde tutunamaz, çıkar gider."Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.) 
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3. Al-i Ġmran Suresi                                                                        BaĢa Dön 

Adı: 

Bu sure adını 33. ayette geçen "Al-i Ġmran" terkibinden alır. Diğer birçok sure adı gibi, bu da sadece sureyi 

diğerlerinden ayırt etmek içindir. Ġmran Ailesi anlatıldığı için değil. 

Nüzul zamanı: 

Bu sure dört bölümden meydana gelir: 

Birinci Bölüm (1-32 ayetler): Büyük bir ihtimalle hemen Bedir savaĢı sonrasında nazil olmuĢtur. 

Ġkinci Bölüm (33-63 ayetler): H. 9. yılda Necran Hıristiyanlarından bir heyetin ziyareti üzerine nazil olmuĢtur. 

Üçüncü Bölüm (64-120 ayetler) : Birinci bölümden hemen sonra indirilmiĢ olmalıdır. 

Dördüncü Bölüm (121-200 ayetler) : Uhud savaĢından sanra nâzil olmuĢtur. 

Konu: 

Bu bölümler, farklı zamanlarda ve farklı sebeplerle indirilmiĢ olmalarına rağmen amaçları, ana konuları ve 

vurguladıkları Ģey açısından öyle iç bağlantılara sahiptirler ki, hepsi, kopukluğu olmayan tam bir bütün oluĢtururlar. 

Bu sure özellikle Ģu iki gruba hitap eder: Ehl-i kitap (Yahudiler ve Hıristiyanlar) ve Hz. Muhammed'e (s.a.) uyanlar. 

Bakara suresinde, batıl inançları ve kötü davranıĢları nedeniyle uyarılan, buna karĢılık Kur'an gerçeğini kabul 

etmeye çağrılan Yahudiler ve Hıristiyanlara yapılan davet, bu surede de sürdürülüyor. Burada onlara Hz. 

Muhammed'in de (s.a.) kendi peygamberlerinin öğrettiği hayat tarzının aynısını ortaya koyduğu söyleniyor. Öyle ki 

bu yol tek doğru yoldur, Allah'ın yoludur ve bu yoldan herhangi bir sapma onların kendi kitaplarına göre de büyük 

bir yanılgı addedilmektedir. 

Bakara suresinde en hayırlı topluluk ve Hakk'ın koruyucuları olarak açıklanan ve dünyayı düzeltme görevi 

kendilerine verilen ikinci gruba, yani Müslümanlara ise burada, bir önceki sureyi takip eder nitelikte yeni görevler 

veriliyor. Müslümanlar önceki toplulukların ahlâkî ve dinî çöküĢünden ders almaları ve o topluluklar gibi olmamaları 

için uyarılıyor. Yapmak zorunda oldukları ıslahat ile ilgili görevler konusunda da bilgi veriliyor. Bunun yanısıra, 

bu surede, Müslümanlara Ehl-i kitab'a nasıl davranacakları ve Allah'ın yoluna çeĢitli engeller koyan münafıklarla 

nasıl ilgilenecekleri öğretiliyor. En sonunda da Uhud savaĢında, açığa çıkan zayıflıklara karĢı kendilerini korumaları 

için uyarıda bulunuluyor. 

Surenin Arka-planı: 

1. Müminler, Bakara suresinde dikkatlerinin çekildiği birçok zorluk ve engellerle karĢılaĢmıĢlardı. Bedir 

savaĢından zaferle ayrılmalarına rağmen henüz güvenlikte değillerdi. Onların zaferi, Arabistan'da Ġslâm'a karĢı 

olan tüm güçlerin düĢmanlığını uyandırmıĢtı. Her tarafta tedirgin edici söylentiler yayılmaya baĢladı ve müminler 

sürekli bir korku ve endiĢe içinde yaĢamaya baĢladı. Sanki, küçücük Medine devletinin -o zaman sadece bir 

Ģehir devleti idi- çevresindeki tüm Arap dünyası, bu devletin varlığını ortadan kaldırmaya and içmiĢti. Bu savaĢ 

durumu Mekke'den hicret eden müslümanlar nedeniyle zaten sarsılan ekonomiyi de olumsuz yönde etkiliyordu. 

2. Bir de Medine'nin hemen dıĢında yaĢayan Yahudi kabileleri meselesi vardı. Hz. Peygamber'in (s.a.) 

Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra Yahudilerle yaptığı karĢılıklı anlaĢmalara Yahudiler ihanet ediyorlardı. 

Öyle ki Bedir savaĢında, Ehl-i kitap olan bu Yahudiler, imanın temel noktalarında -Allah'ın birliği, peygamberlik, 

ölümden sonra dirilme- müslümanlarla aynı Ģeyi paylaĢtıkları halde, putperestlerin kötü niyetlerine sempati 

duydular. Bedir savaĢından sonra KureyĢ ve diğer Arap kabilelerini, öçlerini almaya açıkça teĢvik ettiler. Böylece 

Yahudi kabileleri, Medine halkı ile yüzyıllardan beri varolan dostça komĢuluk iliĢkilerini bir tarafa bırakıyorlardı. 

En sonunda kötülükler ve anlaĢmaya ihanet dayanılmaz dereceye gelince Hz. Peygamber (s.a.) , müminleri dört 

bir taraftan sarmak için Medine'deki münafıklar ve Arap putperestleri ile iĢbirliği yapan ve Yahudi kabileler içinde 

en zararlısı olan Beni Kaynuka'ya saldırdı. Tehlikenin büyüklüğü Hz. Peygamber'in (s.a.) hayatının söz konusu 
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olmasına kadar varmıĢtı. Bu nedenle Ashab'tan bir kısmı geceleri zırhlarıyla uyuyorlar ve ani bir saldıraya karĢı 

hazırlıklı bulunuyorlardı. Hz. Peygamber (s.a.) bir süre için gözden kaybolsa hemen O'nu aramaya çıkıyorlardı. 

3. Yahudilerin teĢviki KureyĢ'in kalbinde yatan korları alevlendirdi ve Bedir'de yaĢadıkları yenilginin öcünü 

almak için hazırlıklara baĢladılar. Bundan bir yıl sonra 3000 kiĢilik bir ordu Medine'yi ele geçirmek üzere 

Mekke'den yola çıktı ve Uhud dağının eteklerinde bir çatıĢma meydana geldi. Hz. Peygamber (s.a.) düĢmanı 

karĢılamak üzere Medine'den 1000 kiĢi alarak yola çıkmıĢtı. SavaĢ alanına doğru yol alırken üç yüz münafık 

ordudan ayrıldı ve Medine'ye döndü. Fakat Hz. Peygamber'e (s.a.) katılanlar arasında yine birkaç münafık kaldı. 

Münafıklar görevlerini yaptılar ve çatıĢma sırasında mümin saflarında kaos ve tedirginlik yaratmak için ellerinden 

geleni yaptılar. Bu, müslüman topluluk arasında kendi kardeĢlerine zarar vermek için daima düĢmanla iĢbirliği 

yapmaya hazır çok sayıda sabotajcının varolduğunun ilk açık göstergesiydi. 

4. Uhud'daki yenilgide, münafıkların bozgunculuğu büyük bir rol oynasa da, müslümanların kendi 

zayıflıklarının da katkısı vardı. Fakat müslümanların manevî bir zaaf göstermesi çok tabiî bir olaydı. Çünkü onlar 

henüz çok kısa bir süre önce hayatlarını yepyeni bir ideoloji üzerine kurmuĢlar ve henüz normal eğitimden 

geçirilmemiĢlerdi. Maddî ve manevî güçlerini sınayan bu ikinci zor imtihanda, tabiî olarak, bazı zayıflıklar yüzeye 

çıkmıĢtı. Müslümanları, eksiklikleri konusunda uyarmak ve düzelmelerine yarayacak olan tavsiyelerde bulunmak 

için surede, Uhud savaĢının ayrıntılı biçimde ele alınmasının nedeni budur. Bu savaĢın ele alınıĢ ve inceleniĢ 

Ģeklinin, genelde buna benzer olaylardaki ele alıĢ Ģeklinden farklı olduğuna da dikkat edilmelidir. 

ÖZET 

Konu: Hidayet 

Bu sure Bakara'nın devamı niteliğindedir ve orada Ehl-i kitab'a yapılan çağrı burada da devam eder. Bakara'da 

özellikle Yahudiler Hidayet'i (Doğru Yol) kabul etmeye çağrılıyorlar. Bu surede ise özellikle Hıristiyanlar, sapık 

inançlarından vazgeçmeleri veKur'an'ın rehberliğini kabul etmeleri için uyarılmaktadırlar. Aynı zamanda 

müslümanlar, görevlerini yerine getirebilmeleri ve Allah'ın hidayetini yayabilmeleri için gerekli faziletleri edinmeleri 

konusunda eğitilmektedirler. 

Konular ve birbirleriyle bağlantısı: 

1-32 Bu ilk ayetlerde, surede tartıĢılan ana konulara uygun önsözler olarak, vahiy ve ölümden sonra dirilmenin 

hak olduğu konuları tekrarlanıyor. 

33-65 Bu bölüm özellikle "Hıristiyanlar'a hitap ediyor ve onları Ġslâm'ı kabul etmeye davet ediyor. Hz. Ġsa 

(a.s.) ve annesini, Yahudilerin attığı iftiralardan temize çıkarmasının yanısıra, doğumundaki mucize nedeniyle 

Hıristiyanlar tarafından formüle edilen Hz. Ġsa'nın (a.s.) ilâhlığı inancını da reddediyor. Bu nedenle Hz. Yahya'nın 

(a.s.) kısır bir kadın ile çok yaĢlı bir adamdan dünyaya gelmesi ve Hz. Adem'in (a.s.) annesiz ve babasız yaratılıĢı 

olaylarına değiniliyor, Hz. Ġsa'nın (a.s.) babasız doğuĢunun, O'na ilâhlık atfetme nedeni olamayacağı vurgulanmak 

isteniyor. 

66-101 Bu ayetlerde Ehl-i kitap, yani Yahudiler, kötü alıĢkanlıklarını bırakıp Allah'ın hidayetini kabul etmeye 

çağrılıyorlar. Aynı zamanda müslümanlara da Yahudilerin kötü niyetleri, sapık alıĢkanlıkları ve saçma itirazlarına 

karĢı uyanık olmaları tavsiye ediliyor. 

102-120 Müslümanlara, Ehl-i kitab'ın tarihte yaptıklarından ders almaları, kendilerini onların düzenlerine karĢı 

korumaları ve kendilerini Hakk'ı yayıp, Bâtıl'ı yok etmek için eğitip hazırlamaları konusunda öğütler veriliyor. 

121-175 Bu bölümde, müslümanları eğer sabreder, emirlere uyar ve Allah'tan korkarlarsa, düĢmanlarının 

onlara hiçbir kötülük yapamayacakları konusunda temin etmek (güven vermek) için Uhud savaĢından bahsediliyor. 

YaĢadıkları yenilginin bazı manevî niteliklerin eksikliği ve kötü duyguların varlığı nedeniyle baĢlarına geldiğine 

iĢaret ediliyor. Yenilginin asıl sebebi, geçidi koruyan okçuların zaafları olduğu için, insanların mala karĢı olan 

zaaflarını ortadan kaldırmak üzere faiz yasaklanmıĢtır. 

176-189 109-120. ayetlerde ele alınan konu, müslümanları düĢmanlarının tehlikeli oyunlarına karĢı 

cesaretlendirmek ve temin etmek bakımından burada tekrar özetlenmektedir. 
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190-200 Bu bölüm surenin sonuç bölümüdür ve kendisinden hemen önce gelen ayetlerle doğrudan bir 

bağlantısı yoktur. Fakat surenin bütünü ile bağlantılıdır. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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4. Nisa Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: 

"Nisâ" kadınlar demektir. Bu sûrede daha çok kadından, cemiyet içinde kadınların hukukî ve içtimaî yer ve 

değerlerinden bahsedildiği için adına "Nisâ" denmiĢtir. 

Nüzul zamanı: 

Bu sure, muhtemelen H. 3. yılın sonları ile H. 4. yılın sonları veya H. 5. yılın baĢları arasında geçen dönem 

boyunca nazil olan birçok bölümden oluĢmaktadır. Nüzul tarihlerini kesin olarak belirlemek oldukça zor olmasına 

rağmen, ayetlerde verilen emirler, zikredilen olaylar ve bu ayetlerle ilgili hadisler sayesinde doğru olması muhtemel 

bir nüzul dönemi belirlemek mümkündür. Bunu birkaç örnek olayla açıklayabiliriz. 

1. ġehitlerin miraslarının paylaĢtırılması ve yetimlerin haklarının korunması ile ilgili emirlerin, 70 

müslümanın Ģehid edildiği Uhud savaĢından sonra verildiğini biliyoruz. O zaman tabiî olarak Medine'deki birçok 

ailede Ģehitlerin mirasının paylaĢtırılması ve yetimlerin haklarının korunmasıyla ilgili sorunlar ortaya çıkmıĢtı. 

Bundan yola çıkarak 1-28. ayetlerin bu dönemde indirildiği sonucuna varabiliriz. 

2. Hadislerden öğrendiğimize göre savaĢta namazla (korku namazı) ilgili emirler H. 4. yılda yapılan Zatü'r-

Rika seferi sırasında verilmiĢtir. O halde 102. ayeti içeren bölümün bu sefer sırasında nazil olduğunu 

söyleyebiliriz. 

3. Yahudilere yapılan son uyarı (47. ayet) , Beni Nadir kabileleri H. 4. yılın Rebiü'l-Evvel ayında Medine'den 

çıkarılmadan önce yapılmıĢtır. Bu nedenle 47. ayeti içeren bölümün bu olaydan bir müddet önce indirildiğini 

söylememizde hiçbir sakınca yoktur. 

4. d) Teyemmümle (su bulunmadığında, temiz toprak kullanarak abdest alma) ilgili izin, H. 5. yılda Beni 

Mustalık'a karĢı yapılan seferde verilmiĢtir. O halde 43. ayeti içeren bölümün H. 5. yılda nazil olması 

muhtemeldir. 

Konular ve Surenin Arka-planı: ġimdi de sureyi anlayabilmek için o dönemin sosyal ve tarihî durumuna bir 

göz atalım. 

Bu suredeki bütün bölümler, Hz. Peygamber'in (s.a) o dönemde karĢılaĢtığı üç temel meseleyle ilgilidir. Ġlk 

olarak, Hz. Peygamber (s.a) , Medine'ye hicret ettikten sonra oluĢan Ġslâm topluluğunun düzenlenmesi ve geliĢmesi 

ile uğraĢıyordu. Bu amaçla, Ġslâm-öncesi dönemdeki değerlerin yerine ahlakî, kültürel, sosyal, ekonomik ve politik 

yeni değerler ortaya koyuyordu. O'nun dikkat ve çabasını yönelttiği bir diğer sorun da kendi davetini reddeden 

müĢrik Araplar, Yahudi kabileleri ve münafıklarla, müslüman topluluk arasındaki savaĢtı. Üçüncüsü, her Ģeyin 

ötesinde, O, kötü güçlerin tüm karĢı çıkıĢlarına rağmen Ġslâm'ı yaymak ve gün geçtikçe daha çok kiĢiyi Ġslâm'a 

kavuĢturmak zorundaydı. 

Bu nedenle, bu surede Bakara suresinde verilenlerin devamı niteliğinde, Ġslâm toplumunu güçlendiren ve 

birbirine bağlama iĢlevini gören, ayrıntılı emir ve tavsiyeler yer alır. Aile kurumunun iyi iĢlemesi ve aile kavgalarını 

çözümlenmesini sağlayan prensipler öğretilir. Evlilik kuralları, karı ve kocanın karĢılıklı ve eĢit hakları belirlenir. 

Kadının toplumdaki statüsü ortaya konur ve yetimlerin haklarının ne olması gerektiği bildirilir; mirasın 

paylaĢtırılması için gerekli olan kanun ve düzenlemeler ortaya konur ve ekonomik faaliyetleri yeniden düzenleyen 

emirler verilir. Ceza hukukunun temelleri kurulur; içki içmek yasaklanır, temizlik ve paklıkla ilgili emirler verilir. 

Müslümanlara, salih bir insanın Allah'la ve diğer insanlarla nasıl bir iliĢki içinde olması gerektiği öğretilir. Ġslâm 

toplumunda disiplinin sağlanması ve devam ettirilmesi için gerekli olan emirler verilir. 

Müslümanlara ders vermek ve onların Ehli Kitabı takip etmemeleri konusunda uyarmak için, Ehli Kitabın ahlâkî 

ve dinî durumu tekrarlanır. Münafıkların durumu eleĢtirilir ve müslümanların onları gerçek müslümanlardan 

ayırdedebilmesini sağlamak için münafıklık ile gerçek imanın belirgin özellikleri anlatılır. 

Uhud savaĢı sonrasında ortaya çıkan durumu düzeltmek için, müslümanları düĢmanlara karĢı cesurca 

savaĢmaya teĢvik eden bölümler indirilmiĢtir. Çünkü savaĢtaki yenilgi, müĢrik Arap kabilelerini, komĢu Yahudi 

kabilelerini ve münafıkları çok cesaretlendirmiĢti ve bu düĢman kabileler, müslümanları her taraftan tehdit 

ediyorlardı. Bu kritik durumda Allah müslümanlara cesaret verdi ve onlara bu tip savaĢ rüzgarları eserken gerekli 

olan emir ve tavsiyelerde bulundu. 
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Münafıklar ve imanı zayıf olan müslümanlar tarafından yayılan korkunç söylentilerin etkisini hafifletmek için, 

müminlere bu söylentilerin kaynağını iyice araĢtırmaları ve bunları sorumlu ve yetkili kiĢilere haber vermeleri tavsiye 

edilmektedir. Bunun yanısıra müminler, bazı seferler sırasında abdest almak vs. için gereken suyu 

bulamadıklarından dolayı namazlarını eda etmekte güçlük çekiyorlardı. Burada, bu gibi durumlarda temiz toprakla 

abdest almalarına (teyemmüm) ve namazı kısaltmalarına veya herhangi bir tehlikeyle karĢı karĢıya kaldıklarında 

"korku namazı" kılmalarına izin verilmektedir. Ayrıca surede kâfir ve çoğunlukla da düĢman Arap kabileleri arasında 

yaĢayan müminlerin problemleriyle ilgili çözümler ve emirler de getirilmektedir. Onlara, Ġslâm yurdu olan Medine'ye 

hicret etmeleri tavsiye edilmektedir. 

Bu sure aynı zamanda, müslümanlarla yaptıkları barıĢ anlaĢmalarına rağmen, düĢmanca ve haince 

davranıĢlarda bulunan Beni Nadir kabilesinin durumunu da ele alır. Bu Yahudi kabilesi açıkça Ġslâm düĢmanlarının 

safında yer alıyor ve hatta Medine'de bile Hz. Peygamber'e (s.a) ve Ġslâm toplumuna karĢı tuzaklar kuruyordu. Adı 

geçen kabile halkı bu tür haince davranıĢlarından dolayı sorguya çekilmiĢ ve tutumlarını değiĢtirmeleri için 

kendilerine son bir uyarı yapılmıĢtır. En sonunda da anlayıĢsızlık ve itaatsizlikleri nedeniyle Medine'den 

sürülmüĢlerdir. 

O dönemde çok belirgin olan münafıklar sorunu, müminleri çok meĢgul ediyor ve onları zorluklar içinde 

bırakıyordu. Bu nedenle müslümanların onlarla uğraĢmasını kolaylaĢtırmak için belirli kategorilere sokulmuĢlardır. 

Surede, kendileriyle savaĢ halinde olunmayan kabilelere karĢı takınılması gereken tavır hakkında da, gereken 

direktifler açıkça gözler önüne serilmiĢtir. O dönemde gereken en önemli Ģey, müslümanları Ġslâm düĢmanlarına 

karĢı yapılan savaĢa hazırlamaktı. Bu amaçla müslümanların Ģahsiyetlerinin oluĢturulmasına çok büyük önem 

verilmiĢtir. Gerçek Ģu ki; küçücük Ġslâm toplumu ancak çok yüksek bir ahlâkî karaktere sahip olduğu zaman baĢarılı 

olabilir ve hayatını idame ettirebilirdi. Bu nedenle onlar çok yüksek bir ahlâkî karaktere sahip olmaları konusunda 

eğitiliyorlar ve herhangi bir manevî zayıflık gösterdiklerinde derhal uyarılıyorlardı. 

Bu surede ahlâki ve sosyal düzenlemeler ele alınmıĢ olmasına rağmen, Ġslâm'ın tebliğ edilmesine de gereken 

önem verilmiĢtir. Bir taraftan Ġslâm ahlâk ve kültürünün, Yahudi, Hıristiyan ve müĢriklerin ahlâk ve kültüründen daha 

yüce olduğu ortaya konulurken, diğer taraftan da onları doğru yola davet ortamını hazırlamak için, yanlıĢ dinî 

düĢünceleri, hatalı ahlâk anlayıĢları ve kötü davranıĢları anlatılmaktadır. 

ÖZET 

Konu: Ġslâm Toplumu'nun Takviye Edilmesi. 

Bu surenin en önemli amacı, müslümanlara, bir topluluğu birleĢtirip güçlü ve küçük birimini oluĢturan ailenin 

istikrarı için, gereken tavsiye ve direktifler verilmektedir. Daha sonra müminler kendilerini savunmaları konusunda 

teĢvik edilmektedirler. Bunlarla birlikte onlara Ġslâm'ı tebliğ etmenin önemi de öğretilmektedir. Her Ģeyin ötesinde, 

en çok toplumu takviye etme ve birleĢtirme teması altında, ahlâkî karakterin yüksek ve güçlü olması gerektiği 

vurgulanmaktadır. 

Konular ve Aralarındaki Bağlantı: 

1-35 Karı ve koca için, aile hayatının düzenli ve güzel bir Ģekilde devam etmesini sağlayan dengeli, adil ve 

eĢitlikçi kanun ve düzenlemeler ortaya konuyor. Mirasın paylaĢtırılmasıyla ilgili ayrıntılı belirlemeler yapılıyor ve 

yetimlerin hakkının korunmasına özel bir önem veriliyor. 

36-42 Bu kanun ve düzenlemelere kolaylıkla uymayı sağlayacak olan ruhsal yapıyı oluĢturmak için 

müslümanlara etraflarındaki herkese cömertlik göstermeleri ve bencillik, cimrilik ve hasislikten sakınmaları 

emrediliyor. Çünkü toplumun birbirine sımsıkı bağlanmasını ancak bu sağlayabilir ve aynı zamanda Ġslâm'ın 

tebliğini de kolaylaĢtırır. 

43 Namazı eda etmeden önce yapılması gereken ruh ve beden temizliğinin yolları öğretiliyor. Çünkü namaz, 

ahlâkî ve sosyal düzenlemelerde en önemli rolü oynayan bir ibadettir. 
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44-57 Ahlâkî yönden hazırlandıktan sonra müslümanlara savunma ile ilgili emirler veriliyor. Öncelikle 

müslümanlar, bu yeni harekete karĢı olan komĢu Yahudi kabilelerinin düĢmanca faaliyetleri ve gizli tuzaklarına 

karĢı hazırlıklı olmaları bakımından uyarılıyorlar. Ġslâm'dan önce Medine halkı ile Yahudiler arasında varolan 

anlaĢmanın ortaya çıkarabileceği bazı yanlıĢ anlamalara meydan vermemek için böyle bir uyarı ve dikkat çekmek 

çok gerekliydi. 

58-72 Daha sonra güven ve emanetlerini Ģerefli ve ehil kiĢilere vermeleri, doğru ve adil olanı iĢlemeleri, 

Allah'a, Rasûlü'ne (s.a) ve kendi içlerinden iĢlerini yapmak üzere seçtikleri kiĢilere itaat etmeleri ve 

anlaĢmazlıklarının çözümü için Allah ve Rasûlü'ne (s.a) baĢvurmaları emrediliyor.Çünkü sadece bu tür bir davranıĢ 

toplumun birlik ve bütünlüğünü sağlayabilir. Müminler bu yoldan saparlarsa ayrılık ve çözülme ile karĢılaĢacakları 

konusunda da uyarılmaktadırlar. 

73-100 Bu ön hazırlığın sağlanmasından sonra, müminler yurtlarını savunmaya ve hiçbir korku ve zayıflık 

göstermeksizin Allah yolunda cesurca savaĢmaya teĢvik ediliyorlar. Aynı zamanda münafıklara karĢı temkinli 

olmaları konusunda da uyarılıyorlar. Ard niyetli hilekârlarla çaresiz ve samimi müminleri ayıran kesin bir sınır çizgisi 

çekiliyor. 

101-103 Burada tekrar, askeri seferler ve savaĢ sırasında namazın nasıl eda edileceği konusunda direktifler 

veriliyor, tehlike ve korku anında bile namazın önemini vurgulanıyor. 

104 Diğer konuya geçmeden önce müslümanlar, savaĢta hiçbir zayıflık göstermeksizin sebat etmeye teĢvik 

ediliyorlar. 

105-135 Ġslâm toplumunu güven içinde güçlü ve emin kılmak için müslümanlara adaleti çok iyi korumaları 

emrediliyor. Müslümanların, savaĢ halinde oldukları düĢmanlar söz konusu olduğunda bile kesinlikle adil olmaları 

gerekmektedir. Karı ile koca arasındaki anlaĢmazlıklar da adilce çözümlenmeli. Bunu becerebilmek için müminler 

inanç ve amellerini her türlü pisliklerden temizlemeli ve adaletin gerçek koruyucuları olmalıdırlar. 

136-175 Savunma konusu tekrar ele alınarak, müslümanlar düĢmanlarına karĢı temkinli olmaları konusunda 

uyarılıyor. Onlara münafıkların, kâfirlerin ve Ehli Kitabın tuzaklarına karĢı gerekli önlemleri almaları tavsiye ediliyor. 

Allah'a, vahye ve ölümden sonra diriliĢe inanmak, her tür düĢmana karĢı kiĢiyi koruyacak tek silah olduğu için, 

müminler Allah'ın Rasûlü Hz. Muhammed'e (s.a) samimiyetle inanmalı ve O'na uymalıdırlar. 

176 Bu ayette de 1-35. ayetlerde ele alınan aile hukukuna değinilse de, surenin sonuna sadece ilâve olarak 

eklenmiĢtir. Çünkü bu ayet, Nisa Suresi tam bir sure olarak vahyolunmadan çok ... önce nazil olmuĢtur. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 

 

BU SUREYE DAĠR HADĠS 

Ġbnu Mes'ud (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bana: 

" Kur'ân'ı bana oku!" dedi. Ben (hayretle): 

"- Sana indirilmiĢ bulunan Kur'ân'ı mı sana okuyayım?" diye sordum. Bana: 

" Evet, ben onu kendimden baĢkasından dinlemeyi seviyorum!" dedi. 

Ben de ona Nisa süresini okumaya baĢladım. Ne zaman ki, "Her ümmete her Ģâhid getirdiğimiz ve ey 

Muhammed, seni de bunlara Ģâhid getirdiğimiz vakit durumları nasıl olacak?" mealindeki âyete (41. âyet) geldim. 

" Dur!"dedi. Durdum ve dönüp Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a baktım. Bir de ne göreyim, iki gözünden 

de yaĢlar akıyordu."Ravi: İbnu Mes'ud (r.a.) 
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5. Maide Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: 

Bu sure adını, içinde maide kelimesinin geçtiği 112. ayetten alır. Daha baĢka pek çok surenin adı gibi, 

bu surenin adının da konusuyla özel bir bağlantısı yoktur. Yalnızca onu diğer surelerden ayırıcı bir sembol olarak 

kulanılmıĢtır. 

 

Nüzul zamanı: 

Konusunun gösterdiği ve rivayetlerin de desteklediği üzere, bu sure Hudeybiye anlaĢmasından sonra, Hicret'in 

6. yılında veya 7. yılın baĢlarında vahyolunmuĢtur. Bu nedenle, bu anlaĢmadan doğan sorunları ele almaktadır. 

Hz. Peygamber (s.a) H. 6. yılın Zilkade ayında Umre yapmak için 1400 müslümanla birlikte Mekke'ye gitti. 

Fakat, düĢmanlığa bürünen KureyĢ, Arabistan'ın tüm eski dinî geleneklerine aykırı olmasına rağmen Hz. 

Peygamber'in (s.a.) bu düĢüncesine engel oldu. Sert ve kırıcı görüĢmelerden sonra Hudeybiye'de bir anlaĢmaya 

varıldı. Buna göre umre gelecek yıl yapılacaktır. Müslümanlara gerçek Ġslâmî vakarla Mekke'ye haccetmenin 

yolunu öğretmek ve kâfirlerin kötü davranıĢlarına bir misilleme olarak, onların Mekke'ye haccetmelerine engel 

olmamayı emretmek için mükemmel bir fırsat doğmuĢ bulunuyordu. Pek çok kâfir Mekke'ye giderken 

müslümanların toprağından geçmek zorunda kaldığı için bu zor da değildi. ĠĢte bu nedenle, ilk ayetler Mekke'ye 

Hac'la ilgili konuları ele almakta, aynı Ģeyler 101-104. ayetlerde de vurgulanmaktadır. Surenin kalan konuları da 

aynı döneme ait olmalıdır. 

Konunun sürekliliği, çok büyük ihtimalle surenin tamamının aynı zamanda ve tek bir defada vahyolunduğunu 

göstermektedir. Ne var ki, bazı ayetlerin daha sonraki bir dönemde vahyedilip, sure içinde uygun düĢtükleri yerlere 

yerleĢtirilmiĢ olmaları da mümkündür. Fakat sure içinde, onun iki veya daha fazla ayrı dönemde vahyedildiğini 

gösterecek en küçük bir üslûp farklılığı, kesikliği yoktur. 

 

Konu: 

Bu sure, Al-i Ġmran ve Nisa surelerinin vahyedildiği zamanda geçerli olan Ģartlardan daha değiĢik ve farklı 

Ģartların gerekliliklerine uygun olarak vahyedilmiĢtir. Adı geçen surelerin vahyedildiği dönemde Uhud'daki 

gerileyiĢin yarattığı Ģok, Medine'nin çevresini müslümanlar için tehlikeli bir hale getirmiĢken, Ģimdi Ġslâm artık 

savunmasız bir güç olmaktan çıkmıĢ ve Ġslâm Devleti'nin sınırları doğuda Necid'e, batıda Kızıl deniz'e, kuzeyde 

Suriye ve güneyde ise Mekke'ye uzanmıĢ bulunuyordu. Uhud'daki gerileyiĢleri müslümanların kararlılıklarını 

sarsamamıĢ; aksine daha da hareketlendirmiĢti onları. Tükenmek bilmez kavgalarının ve eĢsiz fedâkarlıklarının 

sonucu olarak, 200 mil yarıçapındaki bir alanın içinde kalan komĢu kabilelerin gücü kırılmıĢtı. Medine'yi tehdit edip 

duran Yahudi baĢbelası bertaraf edilmiĢ ve Hicaz'ın kalan yörelerindeki Yahudiler de Medine Devleti'ne vergi verir 

duruma gelmiĢlerdi. KureyĢ'in Ġslâm'ı ezmek için harcadığı son çaba da Hendek SavaĢı'nda etkisiz bırakılmıĢtı. 

Artık Araplar, hiçbir gücün Ġslâmî hareketi kıramayacağını iyice anlamıĢlardı. Ġslâm, halkın zihinlerine ve kalplerine 

hükmeden bir akide değildi yalnızca; sınırları içinde yaĢayan insanların hayatlarnın her yönüne hükmeden bir 

devletti de aynı zamanda. Artık müslümanlar inançlarına göre, herhangi bir engelle karĢılaĢmadan kendi hayatlarını 

yaĢayabiliyorlardı. 

Bu dönemde bir baĢka geliĢme daha olmuĢtu. Ġslâmî bakıĢ açısı ve Ġslâm'ın ilkelerine uygunluk içinde bir Ġslâm 

medeniyeti doğmuĢtu. Tüm yönleriyle diğer medeniyetlerden bütünüyle farklı bir medeniyetti bu. Müslümanların 

ahlâkî, sosyal ve kültürel davranıĢ biçimlerinde gayri müslimlerden açıkça ayıran bir medeniyeti. Ġslâm Devleti'nin 

tüm topraklarında camiler yapılmıĢtı. Cemaatle namaz yerleĢmiĢ ve her yerleĢim bölgesi ve kabile için bir imam 

atanmıĢtı. Bütün ayrıntılarıyla tesbit edilen Ġslâm medeni ve ceza hukuku, Ġslâm mahkemeleri tarafından 

uygulanıyordu. Yeni baĢtan düzenlenmiĢ olan ticaret ve alıĢ-veriĢ biçimleri eskilerinin yerini almıĢtı. Evlenme ve 

boĢanma, kadın-erkek ayırımı, zina, iftira ve benzeri suçların cezalarıyla ilgili Ġslâmî yasalar müslümanların sosyal 

hayatına yeni bir Ģekil vermiĢti. Sosyal davranıĢ biçimleri, konuĢmaları, giyimleri, yaĢayıĢ Ģekilleri, kültürleri vs. 
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kendine özgü apayrı bir kalıba girmiĢti. Bütün bu değiĢimlerin sonucu olarak, müslüman olmayanlar, müslümanların 

artık bir daha eski durumlarına döneceklerini umamıyorlardı. 

Hudeybiye AnlaĢmasından önce müslümanlar, müslüman olmayan KureyĢ'le öylesine bir mücadele içine 

girmiĢlerdi ki, mesajlarını yayacak vakitleri bile yoktu. Bu durum, bir yenilgi gibi görülmekle birlikte, gerçekte, 

kazanılan bir zafer olan Hudeybiye AnlaĢmasıyla ortadan kalktı. Müslümanlar bu zaferin sonucunda yalnızca kendi 

topraklarında sükûna kavuĢmakla kalmadılar, aynı zamanda çevre bölgelere mesajlarını götürme fırsatını da 

buldular. Bu arada Hz. Peygamber (s.a) Ġran, Mısır ve Roma Ġmparatorluğu (Bizans-çev.) hükümdarlarına onları 

Ġslâm'a davet eden mektuplar gönderdi. Yine bu dönemde Ġslâm davetçileri kabileler arasında yayılıp, onları Allah'ın 

Ġlâhî Yolu'nu kabule çağırdılar. 

Mâide Suresinin vahyedildiği dönemde durum kısaca buydu. 

 

Konular: Mâide suresi Ģu üç ana konuyu ele alır: 

1) Müslümanların dinî, kültürel ve siyasal hayatlarıyla ilgili hükümler, talimatlar: 

Bu bağlamda, Hac yolculuğuyla ilgili hükümler manzumesi ortaya konur; Allah'ın 'Ģeaîri'ne tam bir saygı 

emredilir ve Kâbe'ye gelen hacılara karĢı giriĢilecek her türlü engelleme ve müdahale yasaklanır. Yiyecekler 

konusunda neyin helal, neyin haram olduğuyla ilgili kesin hükümler ve düzenlemeler getirilir ve Ġslâm öncesi çağın 

koyduğu saçma sınırlamalar kaldırılır. Kitap ehlinin yemeğini yeme ve kadınlarıyla evlenme izni verilir. Abdest, 

gusül ve teyemmümle ilgili hükümler ve düzenlemeler ortaya konur. Ġsyan, kamunun huzurunu bozma ve hırsızlıkla 

ilgili cezalar belirtilir. Ġçki, kumar mutlak anlamda yasaklanır. Yemin kefareti açıklanır ve Ģahitlik yasasına yeni 

ilâveler yapılır. 

2) Müslümanlara uyarılar: 

Artık müslümanlar hâkim duruma geçtiklerine göre, iktidarın kendilerini bozması tehlikesi sözkonusudur. Bu 

nedenle Allah müslümanları, büyük imtihan döneminde, adalete bağlı kalmaları ve kendilerinden önce geçen kitap 

ehlinin hatalarına düĢmemeleri konusunda tekrar tekrar uyarmaktadır. Kendilerine Allah'a ve Rasûlü'ne itaat ahdine 

bağlı kalmaları; Allah ve Rasûlü'nün emir ve yasaklarını, onları yerine getirmeyen Yahudi ve Hıristiyanların 

karĢılaĢtıkları kötü sonuçlardan korunmaları için, titizlikle gözetmeleri emredilmektedir. Yine, tüm iĢlerinde Kur'an-ı 

Kerim'in emir ve yasaklarına uymaları ifade olunmakta ve nifaka (münafıklığa) karĢı uyarılmaktadırlar. 

3) Yahudilere ve Hıristiyanlara uyarılar: 

Yahudilerin gücü tümüyle zayıflatılmıĢ ve Kuzey Arabistan'daki hemen hemen tüm yerleĢim bölgeleri 

müslümanların yönetimi altına girmiĢtir. Bu nedenle Yahudiler yanlıĢ tavırlarına karĢı yeniden uyarılmakta ve Doğru 

Yol'u izlemeye çağrılmaktadırlar. Aynı Ģekilde Hıristiyanlara da ayrıntılı bir davet yapılmaktadır. Ġnançlarındaki 

yanılgılar açıkça belirtilmekte ve kendilerine Hz. Peygamber'in (s.a) yol göstericiliğini kabul etmeleri konusunda 

uyarıda bulunulmaktadır. Burada hemen belirtelim ki, mecûsilere ve komĢu ülkelerdeki putperestlere doğrudan bir 

çağrı yapılmamaktadır. Çünkü onların durumları müĢrik Araplara yapılan sesleniĢlerle zaten ortaya konulmuĢ, 

kendilerine ayrıca seslenmeye gerek kalmamıĢtır. 

 

ÖZET 

Konu: Ġslâm Toplumu'nun yerleĢip-pekiĢmesi: 

Ġslâm Toplumu'nun yerleĢmesi için Nisa Suresi'nde verilen talimatların devamında müslümanlar, tüm 

yükümlülüklerini gözetip yerine getirmeye yöneltilmekte, bu amaç doğrultusunda müslümanları eğitmek için yeni 

yeni düzenlemeler getirilmektedir. 
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Ayrıca müslümanlar hâkim güç olarak iktidarda bulunmanın getirmesi muhtemel sapmalara karĢı 

uyarılıp, Kur'an'ın Ahdi'ni gözetmeye yöneltilmektedirler. Yine, kendi adlarına, Doğru Yol karĢısındaki yanlıĢ 

tavırlarını bırakıp, Peygamber Hz. Muhamed'in (s.a) getirdiği hidayeti kabul etme konusunda uyarılan Yahudi ve 

Hıristiyanların baĢarısızlıklarından ders almaya çağrılmaktadırlar. 

Konular ve Birbirleriyle Olan Bağlantıları: 

1-10. Müminler, tüm yükümlülüklerini inceden inceye yerine getirmeye ve Ġlâhî Hukuk'un yiyecek, cinsiyet, 

namaz, adalet vb. hakkında öngördüğü düzenlemeye uymaya sevkedilmektedirler. 

11-26. Müslümanlar kendilerinden önce gelenlerin yanılgıları karĢısında uyarılmaktadır; Sırat-ı Müstakîm'i 

izlemeli ve ahidlerini bozarak bâtıl yollara sapan Yahudi ve Hıristiyanların ortaya koydukları kötü örnekten 

sakınmalıdırlar. Ayrıca, Yahudi ve Hıristiyanlar da tuttukları yanlıĢ yol ve Ġslâm'ı kabul etme konusunda 

uyarılmaktadır. 

27-32. Hz. Adem'in (a.s) iki oğlunun kıssasıyla Hz. Peygamber (s.a) ve ashabını öldürmek için kurdukları tuzak 

nedeniyle Yahudileri azarlama arasında bağlantı kurulmaktadır. (Ayet: 11, 30). Kıssa ayrıca insan hayatının 

kutsallığını vurgulamak için de kullanılmaktadır. 

33-40. Bu amaçla, Ġslâm Devleti'nde kaos meydana getirenler için cezalar öngörülmüĢ ve müminler Ġslâm'ı 

yerleĢtirmek için ellerinden geleni yapmaya çağrılmıĢlardır; mülkiyetin kutsallığı da ayrıca vurgulanmaktadır. 

41-50. Hz. Peygamber (a.s) ve O'nun aracılığıyla müslümanlar Yahudilerin düĢmanlıklarına, Ģer planlarına ve 

tuzaklarına aldırmayıp, Kur'an'ın hidayetine uygun olarak Doğru Yol'u yerleĢtirmek için ellerinden geleni yapmayı 

sürdürmesi konusunda yeniden temin edilmektedir. Çünkü, kendi kitaplarına (Tevrat) sırt çevirenlerden daha iyi bir 

Ģey beklenemez. Peygamber, Hıristiyanlara da aynı Ģekilde davranmalıdır. Onlar da kendi Ġncillerini terketmiĢlerdir 

çünkü. 

51-69. Müminler ahlâkî çöküntü içinde bulunan Yahudi ve Hıristiyanları dost ve sırdaĢ edinmemeleri için 

uyarılmaktadırlar. Müminler, münafıkların, kâfirlerin ve benzerlerinin desiseleri karĢısında dikkatli ve korunmada 

olmalılar ve yalnızca gerçekten mümin olanlara güvenmelidirler. Sonra, kitap ehli de düĢmanlıklarını bırakmaya, 

doğru tavır takınmaya çağrılmaktadır. Aksi takdirde kurtulmaları mümkün olmayacaktır. 

70-86. Yahudi ve Hıristiyanların sapıklıkları konusu yeniden ele alınmakta, özellikle Hıristiyanlar Tevhîd 

akidesiyle ilgili hatalarından dolayı azarlanmaktadırlar. Bununla birlikte, içlerinde gerçeğe daha yakın kiĢiler 

bulunması nedeniyle, katı kalpli Yahudilere tercih edilmektedirler. 

87-108. Surenin bu bölümünde, 1-10. ayetlerdekilere ek olarak, meĢru ve gayri meĢru olanla ilgili yeni 

düzenlemeler getirilmektedir. 

109-119. Surenin sonunda, akidelerini düzeltmeleri için yanlıĢ yoldaki insanların yargılanması için Hüküm 

Günü Allah'la Peygamberi arasında geçecek konuĢma yer almaktadır. Özelde kendisine inandıklarını ikrar eden 

Hıristiyanları ve genelde peygamberleri vs. hakkında bâtıl ümitler besleyenleri uyarmak için Ġsa Peygamber'le (a.s) 

yapılacak konuĢma bir örnek olarak verilmiĢtir. 

120 Sonuç: "Ey insanlık! Göklerin ve yerin mülkü, hâkimiyeti Allah'a aittir; o halde, O'nun gerçek kulları olmaya 

bakmalı ve O'ndan korkmalısınız. Çünkü O her Ģeye kadirdir, gücü her Ģeye yetendir." 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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6. En’am Suresi                                                                BaĢa Dön 

Adı: 

Bu sure, adını putperest Arapların bazı büyükbaĢ hayvanları helâl, bazılarını da haram sayan bâtıl inançlarını 

reddeden 136, 138 ve 139'uncu ayetlerinden almaktadır. 

 

Nüzul Zamanı: 

Ġbn Abbâs'tan gelen bir rivayete göre, Sure'nin tamamı bir defada Mekke'de vahyedilmiĢtir. Yezid'in kızı ve Hz. 

Muaz Ġbn Cebel'in ilk yeğeni Esma Ģöyle der: "Bu surenin indiği (vahyedildiği) sırada Hz. Peygamber (s.a.) diĢi bir 

deve üzerinde bulunuyor ve ben de devenin yularını tutuyordum. Deve öylesine bir ağırlık hissetti ki, Peygamber'in 

(s.a.) altında sanki kemikleri kırılıyordu." Daha baĢka rivayetlerden, Hz. Peygamber'in (s.a.) surenin tamamını indiği 

gece yazdırdığını öğreniyoruz. 

Surenin konusu, onun Hz. Peygamber'in (s.a.) Mekke'deki son yılında indiğini açıkça göstermektedir. Yezid'in 

kızı Esma'dan (s.a.) gelen rivayet de bunu doğrulamaktadır. Esma Ensar'dan olduğuna ve Ġslâm'ı Hz. Peygamber'in 

(s.a.) Medine'ye hicretinden sonra kabul ettiğine göre, onun Hz. Peygamber'i (s.a.) Mekke'de ziyareti Peygamber'in 

Mekke'deki hayatının son yılında olsa gerektir. Çünkü bundan önce Peygamber'in (s.a.) Ensar'la iliĢkisi, Ensar'dan 

bir kadının kendisini Mekke'de ziyarete geleceği düzeyde içten değildi. 

 

Nüzul Sebebi: 

Ġndiği dönemi tesbit ettikten sonra, Surenin gerisinde yatan gerçeği görmek kolaydır. Hz. Peygamber'in (s.a.) 

insanları Ġslâm'a çağırmaya baĢlamasının üstünden oniki yıl geçmiĢti. KureyĢ'in düĢmanlığı ve yaptığı iĢkenceler en 

çekilmez ve vahĢi bir durum almıĢ, bu yüzden müslümanların çoğunluğu yurtlarını bırakıp, HabeĢistan'a hicret 

etmek zorunda kalmıĢlardı. 

Bütün bunların ötesinde, Hz. Peygamber'in (s.a) iki büyük destekcisi olan Ebu Talip ve Hz. Hatice artık ona 

daha fazla yardım edecek ve güç verecek durumda değillerdi. Peygamber (s.a.) tüm dünyevi desteklerden yoksun 

kalmıĢtı. Fakat, buna rağmen muhalefetin keskin diĢleri arasında görevini sürdürüyordu. Sonuçta, bir yandan da bir 

bütün olarak Mekke toplumu inat ve inkârın içine girmiĢ bulunuyordu. Ġslâm'a karĢı bir eğilim gösteren herkes alay, 

eğlence, kınama, iĢkence ve sosyal boykota maruz bırakılıyordu. Bu kara günlerdeydi ki, Mekke'de Ġslâm'ı kabul 

eden Evs ve Hazrec'in bir takım etkili kiĢilerini çabalarıyla Ġslâm'ın serbestçe yayılmaya baĢladığı Yesrib'den bir 

ümit ıĢığı belirdi. Ġslâm'ın baĢarıya giden yolunda mütevazi bir baĢlangıçtı bu ve kimse bu baĢlangıcın gizlediği 

büyük potansiyeli kestirebiliyor değildir. Çünkü, sıradan bir gözlemciye göre bu zamanda henüz Ġslâm zayıf bir 

hareketti; yalnızca, Peygamber'in (s.a.) kendi ailesi ve hareket'in birkaç yoksul bağlısının zayıf desteği dıĢında 

hiçbir destek yoktu. Açıktır ki, yoksul müslümanların da, düĢmanları haline gelen ve kendilerine iĢkence yapan 

kendi kavimlerince terkedildiklerinden, yapabilecekleri fazla bir yardım olamazdı. 

Konular: Bu sure nazil olduğu zaman Ģartlar böyleydi iĢte. Sure'de iĢlenen konular yedi baĢlık altında 

toplanabilir: 

1. ġirk'i red ve tevhid akîdesine çağrı. 

2. Ahiret'e imanın ilânı ve dünya hayatından sonra baĢka bir hayat olmadığının reddi. 

3. O zaman geçerli olan bâtıl inançların reddi. 

4. Ġslâm toplumunu kurmak için gerekli temel ahlâkî ilkelerin açıklanması. 

5. Hz. Peygamber'in (s.a.) Ģahsına ve misyonuna yöneltilen itirazlara cevaplar. 

6. O zaman görevin görünürde baĢarısız kalması nedeniyle endiĢe ve ümitsizliğe kapılan Hz. Peygamber'i 

(s.a.) ve izleyicilerini teselli ve teĢvik. 

7. DüĢmanlık ve kendini beğenmiĢliklerini bırakmaları için kâfirlere ve muhaliflere uyarı ve tehditler. 
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Bu konuların ayrı baĢlıklar halinde ele alınmadığı açıktır. Sure tam bir bütünlük içinde gitmekte ve verdiğimiz 

konular yeni yeni ve farklı yollarla tekrar tekrar ortaya konmaktadır. 

Mekkî Surelerin Gerisinde Yatan Gerçek: Bu, Kur'an'da da yer aldığı sırayla ilk uzun Mekkî Sure olduğundan, 

okuyucunun Mekkî sureleri ve bu surelerle getirdiğimiz yorumla bağlantılı olarak bu surelerin farklı aĢamalarına 

telmihlerimizi kolayca anlayabilmesi için, genel olarak Mekkî surelerin indiği ortamı açıklamak yararlı olacaktır. 

HerĢeyden önce belirtilmelidir ki, Medeni surelerin nüzul zamanı bilinir veya az bir çabayla tesbit edilebilirken, 

Mekkî surelerin indiği ortam ve geride yatan gerçekle ilgili pek az malzeme vardır. Medeni surelerdeki 

çoğu ayetlerin nüzul sebebi hakkında bile güvenilir rivayetlere sahip olduğumuz halde, Mekkî surelerle ilgili olarak 

elimizde böylesi ayrıntılı bilgi bulunmuyor. Nüzul sebebi ve zamanı hakkında güvenilir rivayetler bulunan yalnızca 

birkaç sure ve ayet vardır. Mekkî dönemin Medeni dönem gibi ayrıntılarıyla ortaya konmadığındandır bu. Bu 

yüzden, iniĢ dönemlerini tesbit etmek için surelerin kendilerine ve içten içe verdiği delillere bağlı kalmak 

durumundayız; tartıĢtıkları konular, ele aldıkları sorunlar, taĢıdıkları üslup veya nüzul sebeplerine ve ilgili olaylara 

doğrudan veya dolaylı telmihleri gibi. Sahip olduğumuz deliller ancak bu kadar olduğundan, Ģu veya bu sure veya 

Ģu ya da bu ayetin Ģu veya bu nedenle indiğini kesinlikle söylemiyoruz. En fazla yapabildiğimiz, bir surenin verdiği 

iç delili Hz. Peygamber'in (s.a.) Mekke'deki hayatını dolduran olaylarla karĢılaĢtırıp, sonra surenin döneme ait 

olduğu hakkında azami ölçüde doğru bir sonuca varmaktır. 

Bütün söylediklerimizi gözönüne alırsak, Hz. Peygamber'in (s.a.) Mekke'deki misyonunun tarihini dört 

döneme ayırabiliriz: 

Birinci Dönem: Onun risaletle görevlendirilmesiyle baĢlar ve üç yıl sonra peygamberliğini açıkça ilân etmesiyle 

sona erer. Bu dönemde, mesaj gizli gizli bazı seçkin kiĢilere götürülüyor ve genelde Mekke halkı bundan habersiz 

kalıyordu. 

Ġkinci Dönem: Peygamberliğinin ilanından sonra iki yıl sürer. Bireysel karĢı çıkıĢlarla baĢlar ve yavaĢ yavaĢ 

düĢmanlık, alay, eğlence, suçlama, kötü sözler söyleme ve sahte propaganda Ģeklini alır. Sonraları nisbeten 

yoksul, zayıf ve çaresiz müslümanlara iĢkence etmek üzere gruplar oluĢturulmuĢtur. 

Üçüncü Dönem: ĠĢkencelerin baĢlangıcından Peygamberliğin onuncu yılında Hz. Hatice veEbu Talib'in 

ölümüne kadar sürer. Bu dönem müslümanlara yapılan iĢkenceler öylesine vahĢi ve zalimce bir durum almıĢtı ki, 

çokları HabeĢistan'a hicret etmek zorunda kalmıĢlardı. Hz. Peygamber'e (s.a.) ve ailesi üyelerine karĢı sosyal ve 

ekonomik boykot uygulanıyor ve Mekke'den ayrılmayan müslümanlar kuĢatma altına alınan ġi'b-i Ebî Talib'e 

sığınmaya zorlanıyorlardı. 

Dördüncü Dönem: Peygamberliğin 10. yılından 13. yılına kadar üç yıl sürmüĢtür. Bu, Hz. Peygamber (s.a.) ve 

izleyicileri için zorlu sınavlar ve elem verici iĢkenceler dönemiydi. Mekke'de hayat çekilmez hale gelmiĢti. Mekke 

dıĢında bile sığınılacak bir yer görünmüyordu. O kadar ki, Hz. Peygamber (s.a.) Taif'e gittiğinde, kendisine ne 

sığınma hakkı ne de koruma sözü verilmiĢti. Bunun yanısıra, hacc nedeniyle Ġslâm çağrısını kabul etmeleri için her 

Arap kabilesine baĢvuruyor ve her cepheden açık redle karĢılaĢıyordu. Aynı zamanda Mekke halkı; ya öldürerek, 

ya tutuklayarak, ya da kentlerinden sürerek kendisinden kurtulmak için danıĢmalarda bulunuyorlardı. ĠĢte bu en 

kritik zamanda Allah Yesrib'de Ensar'ın kapılarını Ġslâm'a açtı ve Hz. Peygamber (s.a.) buraya hicret etti. 

Hz. Peygamber'in (s.a.) Mekke'deki hayatını bu Ģekilde dört döneme ayırdıktan sonra, bizim için herhangi bir 

Mekkî surenin nüzul zamanını mümkün olduğu kadarıyla tesbit etmek artık kolaylaĢmıĢ olmaktadır. Çünkü, belli bir 

döneme ait olan sureler diğer dönemlere ait olanlardan konuları ve üslûplarıyla ayırt edilebilmektedirler. Bunun 

yanısıra, inmelerine neden olan durum ve olaylara ıĢık tutacak telmihler de içermektedir. Bundan sonraki 

Mekkî surelerde, herbir surenin nüzul zamanını o dönemin ayırıcı özelliklerine dayanarak tesbit edecek ve 'GiriĢ'te 

belirteceğiz. 

ÖZET 

Ana Konu: Ġslâm inancı. 
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Bu sure, Ġslâm inancının tevhid, ahiret ve nübüvvet gibi belli baĢlı ilkelerini ve onların günlük hayata 

uygulanıĢlarını farklı yönlerden tartıĢır. Bunlarla birlikte muhaliflerin yanlıĢ inançlarını reddeder, itirazlarına cevap 

verir, kendilerini uyarır ve o zaman çeĢitli iĢkencelere uğrayan Hz. Peygamber'i, (s.a.) izleyicilerini teselli eder. 

KuĢkusuz bu temalar ayrı baĢlıklar halinde ele alınmakta, olağanüstü güzellikte birbirleriyle iç içe incelenmektedir. 

Konular ve Birbirleriyle Olan Bağlantıları: 

1-12: Bu ayetler giriĢ ve uyarma niteliğindedir. Kâfirler, Ġslâm inancını kabul etmezler ve Her ġeyi-Bilen ve Her 

ġeye-Kadir'den gelen Vahy'in gösterdiği 'IĢığı' izlemezlerse, kendilerinden önceki kâfirlerin uğradıkları aynı kötü 

sonuca uğrayacakları konusunda uyarılmaktadırlar. Peygamber'i (s.a.) ve ona indirilen Vahy'i reddetmek 

noktasındaki delilleri reddedilmekte ve kendilerine tanınan süreye aldanmamaları için ikaz olunmaktadırlar. 

13-24: Bu ayetler tekrar tekrar tevhid'in üzerinde durmakta ve onun kabülü yolunda en büyük engel olan Ģirk'i 

reddetmektedir. 

25-32: Bu ayetlerde, kâfirleri iman ilkeleri'ni reddetmelerinin doğuracağı sonuçlar karĢısında uyarmak için 

ahiret hayatının tasviri bir manzarası sunulmaktadır. 

33-73: BaĢlıca konu, Hz. Peygamber (s.a.) açısından tartıĢılan Nübüvvet (Peygamberlik) , onun misyonu, 

gücünün sınırları, izleyicilerine karĢı tavrı ve bunların kâfirler açısından da ele alınıĢıdır. 

74-90: Aynı konuya devamla, Ġbrahim Peygamber'in hikâyesine dönülmekte ve böylece putperest Araplara, 

karĢı çıktıkları Peygamber Hz. Muhammed'in (s.a) misyonunun Ġbrahim Peygamber'inkiyle (a.s) aynı olduğu 

hatırlatılmaktadır. Araplar kendilerini Ġbrahim'in izleyicileri kabul ettiği, (özellikle KureyĢ) onun soyundan olmakla 

övündüğü için böyle bir tartıĢma çizgisi benimsenmektedir. 

91-108: Hz. Peygamber'in (s.a) Peygamberliğinin bir diğer delili kendisine Allah tarafından indirilen Kitap'tır. 

Çünkü bu kitabın öğretileri akide ve uygulama açısından doğru yönü göstermektedir. 

109-154: Putperest Arapların bâtıl sınırlamalarına karĢılık ilâhî sınırlamalar ortaya konulmakta ve böylece ikisi 

arasındaki çarpıcı farklılıklar gösterilerek Kur'an'ın vahyedilmiĢ Kitap olduğu ispatlanmaktadır. 

160: Putperest Arapların yanısıra 144-147. ayetlerde eleĢtirilen Yahudiler Kur'an'ın öğretilerini Tevrat'inkilerle 

karĢılaĢtırarak, aradaki benzerliği görmeye ve Kur'an karĢısındaki geçersiz mazeretlerini bırakarak, kıyamet 

günü'nün azabından kurtulmak için onun hidayetini benimsemeye çağrılmaktadır. 

165: Sure'nin sonucu buradadır: Güzel ve zorlayıcı bir biçimde Hz. Peygamber'e (s.a.) korkmadan Ġslâm 

inancının ilkelerini ve anlamlarıyla birlikte sonuçlarını ilân etmesi emredilmektedir. 

 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 

BU SUREYE DAĠR HADĠS 

Peygamberimiz (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: 

"Bir kimse sabah namazını cemaatle kılar, namaz kıldığı yerde oturur ve sonra "En'am" suresinin evvelinden 

üç ayet okursa Allah ona, Allah'ı tesbih eden ve kıyamete kadar kendisi için istiğfar eden 70 melek 

görevlendirir."İbni Mes'ud (r.anhüma) . Ramuz 427/3 
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7. Araf Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Bu sure adını 46-47. ayetlerde geçen el-a'raf'tan almaktadır. Bu âyetlerde A'râf'ta yani cennet ve 

cehennem ehli arasındaki yüksek bir yerde bulunan insanlardan söz edildiği için sûreye bu ad verilmiĢtir. 

Nüzul Zamanı: Surede anlatılan konular hakkında yapılacak dikkatli bir inceleme bu sure ile En'am suresinin 

hemen hemen aynı zamanda, yani Hz. Peygamber'in (s.a) Mekke'de geçen hayatının son yıllarında nazil 

olduklarını gösterir. Ancak hangisinin daha önce geldiği kesin olarak bilinmemekte. Her halukârda, En'am ve 

A'raf surelerinin ele aldıkları konular ve anlatım biçimleri arasındaki benzerlik, bu iki surenin de aynı döneme ait 

olduklarını açıkça ortaya koymaktadır. Ġkisi de aynı tarihsel arka-plana sahip olduklarından, okuyucu 

En'am suresinin mukaddimesini de göz önünde bulundurmalıdır. 

Konu: Surenin ana konusu, dikkat çekici bir uslûpla, "Hz. Muhammed'e (s.a) gönderilen 'Ġlâhî Tebliğ'e 

çağrı'dır. Bu, Hz. Peygamber'in (s.a) Mekkelilere yaptığı uzun süren nasihatleri neticesinde, onlar üzerinde bir tesir 

görülmemesi nedeniyledir. Hatta onlar, Peygamber'in (s.a) davetine karĢı adeta sağır bir kulak kesilmiĢler ve o 

kadar inatçı, o kadar vurdumduymaz olmuĢlardı ki, neticede Hz. Peygamber'e (s.a) , yalnızca Mekkelilerle 

uğraĢmayı bırakıp baĢka insanlara da yönelmesi emrolunmuĢtu. Bundan dolayı Mekkelilere Ġlâhî Daveti kabul 

etmeleri için sürekli çağrıda bulunulmasının yanında, daha önceki kavimlerin, peygamberlerine karĢı takındıkları 

yanlıĢ tavırlarının sonuçları sert bir dille anlatılarak, bu hususa dikkatleri çekilmektedir. (O vakitte Hz. Peygamber 

(s.a) Mekke'den hicret etmek üzereydi.) Hitabın sonuç bölümü, Hz. Peygamber'in (s.a) ileride kendileriyle iliĢkiler 

içinde olacağı Ehl-i Kitab'a yöneltilmektedir. Bu, hicret vaktinin artık yaklaĢmakta olduğunun, "mesaj"ın öncekilerde 

olduğu gibi sadece kendi kavmine münhasır kalmayıp bütün insanlığa yayılacağının ifadesi idi. 

Yahudilere hitab edildiğinde, onların peygamberlik müessesesine karĢı münafıkça tutumlarının sonuçlarına 

iĢaret edilmektedir. Çünkü onlar sözle Hz. Musa'ya inandıklarını söylüyorlar, yalandan ibadet ediyorlar, fakat 

gerçekte onun öğretisine karĢı gelerek ve itaattan kaçındılar. Bütün bu tavırlarının neticesi olarak, alçaklık ve 

rezillikle suçlandılar. 

Surenin sonunda, Hz. Peygamber (s.a) ve ona uyanlara, Ġslam'ın tebliğ vazifesini hikmetlice yapabilmeleri için, 

bazı talimatlar verilmektedir. En önemlisi; muhaliflerin tahriklerine karĢılık verme konusunda, kendilerini tutma ve 

sabretme hususuydu. Ayrıca, hislerin etkisiyle, hedeflerine zarar verecek herhangi bir yanlıĢ adımın atılmaması 

tavsiye edilmektedir. 

 

ÖZET 

Ana Fikir: Ġlâhî Çağrı'ya Davet. 

Konular ve birbirleriyle alâkaları 

1-10 Bu bölümde; bütün insanlar, Hz. Muhammed (s.a) vasıtasıyla, kendilerine gönderilmiĢ olan Mesaj'ı 

izlemeye davet edilmekte ve bunu reddediĢin sonuçları hakkında da uyarılmaktalar. 

11-25 Hz. Adem'in hikâyesi, onun zürriyetinin, Ģeytanın tuzaklarına karĢı uyarılması gayesiyle 

nakledilmektedir. Çünkü ġeytan, (Hz. Adem ve Havva örneğinde de görüldüğü gibi) her an onları saptırmaya 

hazırdır. 

26-53 Bu bölüm; bazı Ġlâhi talimatları ve bunların ġeytan'ın talimatları ile olan zıdlıklarını içermekte olup her 

ikisinin sonuçlarının ve meyvelerinin bir resmi çizilmektedir. 

54-58 Yeri, göğü ve onlarda olan herĢeyi yaratan Allah tarafından gönderildiği için bu mesaj'a uyulmalıdır; o 

mesaj ki; O'nun, kuru toprağı diriltmek için indirdiği yağmura benzer. 
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59-171 Bazı meĢhur Peygamberlerin -Nuh, Hud, Salih, Lut, ġuayb, Musa- (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) 

hayatlarından olaylar, bu Ġlâhî Çağrıyı reddediĢin kötü sonuçlarını gözler önüne sermek için verilmekte, ve yine bu 

maksatla, Hz. Muhammed'in (s.a) azabtan kurtulmaları için yaptığı, daveti kabullenme ve izlemeye- çağrı, hitap ve 

konuĢmaları nakledilmektedir. 

172-174 Bir önceki bölümün sonunda, Ġsrailoğulları ile yapılmıĢ antlaĢmadan bahsedilirken, tüm insanlığa 

daha en baĢta Adem'in Allah'ın halifesi olarak atandığı zaman yapılan sözleĢmeye münasip bir Ģekilde telmihte 

bulunularak, onun zürriyetinden gelen bütün insanların verilen o ahdi hatırlaması ve Hz. Peygamber (s.a) 

tarafından kendilerine sunulan Mesaj'ı kabul edip izlemeleri gerçeğine dikkat çekilmektedir. 

175-179 Mesaj hakkında bilgisi olduğu halde buna aldırıĢ etmeyen insanın örneği, bu çağrıyı bâtıl addedenlere 

bir ihtar olsun diye verilmektedir. Mesajı tanımak için bütün kapasitelerini kullanmaya teĢvik edilmekteler. Aksi 

halde cehennem onların kalacağı yer olacaktır. 

180-198 Surenin bu sonuç kısmında, Mesaj'ı anlamak için melekelerini doğru dürüst kullanamayanların bazı 

sapkınlıklarına değinilmekte, bu kimseler uyarılmakta ve Hz. Peygamber'in (s.a) çağrısına karĢı gösterdikleri 

düĢmanca tutumların ciddi sonuçları konusunda bunlara ikazda bulunulmaktadır. 

199-206 Sonuçta, Hz. Peygamber'e ve O'na uyanlara, davete karĢı gelen ve ondan yüz çevirenlere karĢı 

takınmaları gereken tavırlar hususunda bazı talimatlar verilmektedir. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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8.  Enfal Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: 

Bu sure, "Enfal" (Ganimetler) adını birinci ayetten almaktadır. Enfâl, ziyade manasına gelen "nefl" kelimesinin 

çoğuludur. Ġslâm dinini savunmak için yapılan savaĢlarda elde edilen sevaba ek olarak alınan ganimet malına da 

"nefl" denilmiĢtir. Sûrenin birinci âyetinde savaĢtan elde edilen ganimetlerin Allah ve Resûlüne ait olduğu ifade 

edildiği için sûreye bu ad verilmiĢtir. 

Nüzul Zamanı: 

Sure, H.2. yılda Ġslâm ile küfür arasındaki ilk savaĢtan (Bedir savaĢından) sonra nazil olmuĢtur. Sure savaĢın 

ayrıntılı ve kapsamlı bir özetini verdiğine göre, tüm surenin bir defada ve aynı zamanda indirilmiĢ olması 

muhtemeldir. Fakat savaĢ sonucu ortaya çıkan problemlerle ilgili bazı ayetler sonradan indirilmiĢ ve bir bütün 

oluĢturmak üzere diğer ayetler arasında gerekli yerlere konulmuĢ da olabilir. Her halukârda, surenin herhangi bir 

yerinde, bu surenin birkaç bölümden oluĢan bir derleme olduğunu gösteren hiç bir iĢaret yoktur. 

Tarihsel Arkaplan: 

Sureyi incelemeye geçmeden önce Bedir savaĢına yol açan olaylara bir göz atmakta fayda vardır. 

Peygamberliğin Mekke'de geçen ilk on küsur yılında, davet; sebat ve dayanıklılık hususundaki baĢarısını ispat 

etmiĢti. Bu baĢarı iki noktaya dayanıyordu. Birincisi en üstün karakter özelliklerine sahip olan Hz. Peygamber (s.a) 

görevini hikmet, hoĢgörü ve Ģevkle yapıyordu. DavranıĢlarıyla, bu hareketi baĢarılı bir sona ulaĢtıracağını ve 

böylece, bu yolda her tür tehlike ve engeli karĢılamağa hazır olduğunu göstermiĢti. Ġkincisi, davetin kendisi de o 

denli etkileliyiciydi ki, kaçınılmaz bir Ģekilde insanların zihinlerini ve gönüllerini kendisine çekiyordu. Öyle ki cahiliye, 

hurafe ve ön yargılardan oluĢmuĢ tüm engeller onun geliĢmesini önleyemiyordu. ĠĢte bu nedenle, bu "hareket"i 

önceleri küçümseyen "cahiliye" Arapları, Hz. Peygamber'in (s.a) Mekke döneminin sonlarında aynı "hareket"i büyük 

bir tehlike olarak kabul etmeye baĢlamıĢ ve sahip oldukları tüm güçlerle onu ezmeye çalıĢmıĢlardır. Fakat yukarıda 

değinilen gücüne rağmen hareket, zafere ulaĢmasını sağlayacak bazı niteliklerden hâlâ yoksundu: 

Birincisi, hareketin çevresine sadece inanmakla kalmayıp kendilerini tamamen onun baĢarı ve zaferine adayan 

yeteri sayıda taraftar toplandığı henüz ispatlanmamıĢtı. Bunlar o denli kendilerini davaya adamıĢlardı ki, tüm enerji 

ve çabalarını harcamaya, hatta en yakın akrabaları bile olsa tüm dünyaya karĢı davalarını savunmak için savaĢ 

açmaya ve bu uğurda canlarını fedaya etmeye hazırdılar. Müslümanların, Mekkeli KureyĢliler elinde en Ģiddetli 

iĢkencelere maruz kaldıkları ve imanlarındaki sebatlarını ve Ġslâm'a olan bağlılıklarını ispat ettikleri doğrudur. Fakat 

Ġslam'ın çevresinde, o idealden baĢka bir Ģeyi önemsemeyen ve hayatlarını onun yolunda feda eden bir insan 

grubu toplandığını gösterilebilmesi için baĢka denemelere de ihtiyaç vardı. 

Ġkincisi, gerçi Ġslam'ın sesi tüm ülkeye yayılmıĢtı, ama onun etkisi ve topladığı güç, sadece belirli bir bölge ile 

sınırlı kalmıĢtı. Ġslam eski "cahiliye" düzeni ile Ģiddetli bir çatıĢmaya girecek kadar yeterli bir güce henüz 

ulaĢamamıĢtı. 

Üçüncüsü, Ġslam'ın henüz kendi yurdu yoktu ve gücünü yoğunlaĢtırıp, ileriki hareketler için bir dayanak olarak 

kullanabileceği bir toprağa henüz sahip değildi. Çünkü Müslümanlar ülkenin her tarafında dağınık bir haldeydi ve 

kendilerini yurtlarından söküp çıkarmak isteyen kana susamıĢ düĢmanlarıyla, kafirlerle içiçe yaĢıyorlardı. 

Dördüncüsü, Müslümanlar henüz Ġslam'a dayalı hayat tarzının bereket ve lutuflarını pratikte gösterebilecek bir 

fırsat ele geçirmemiĢlerdi. Ne bir Ġslam kültürü, ne bir Ġslam ekonomisi sosyal ve siyasal sistemi, ne de onlara yol 

gösterecek savaĢ ve barıĢ ilkeleri vardı. Bu nedenle Müslümanar, tüm hayat tarzlarının dayanağını teĢkil edecek bu 

ahlakî ilkeleri ortaya koyma fırsatı bulamamıĢlardı. Müslümanların bir toplum olarak davalarını tebliğde samimi 

oldukları da bir deneme ile henüz ortaya konmamıĢtı. 

Allah bu eksiklikleri doldurmak için fırsat yarattı. 
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Hz. Peygamber'in (s.a) Mekke'de geçirdiği son dört yıl boyunca Ġslam'ın sesi Yesrib'de (Medine'de) etkisini 

hissettiriyor ve Yesribliler, çeĢitli nedenlerle diğer Arap kabilelerinden daha hızlı ve hazır bir Ģekilde daveti kabul 

ediyorlardı. Hatta Peygamberliğin onikinci yılında, hac mevsiminde 75 kiĢilik bir heyet gecenin karanlığında Hz. 

Peygamber (s.a) ile buluĢtu. Bu insanlar sadece iman etmekle kalmadılar, aynı zamanda ona ve taraftarlarına bir 

yurt, yuva vermeyi teklif ettiler. Hz. Peygamber de (s.a) Allah'ın lutfettiği bu çığır-açan fırsatı değerlendirdi. 

Yesribliler bu teklifin ciddiyetini biliyorlardı ve bunun sadece bir mülteciye sığınma hakkı vermek anlamında 

olmadığını, fakat lider ve baĢkanları olması için Allah'ın Rasûlü'nü davet etmek demek olduğunun da farkındaydılar. 

Aynı Ģeklide muhacirlerle birlikte, kendilerinin de katılacağı düzenli bir toplum oluĢturmak üzere davet ettiklerini de 

biliyorlardı. O halde Yesriblilerin yaptığı teklif,Yesrib'i "Ġslam ġehri" yapmaktı. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a) 

onların davetini kabul etti ve Yesrib'i Arabistan'da ilk "Ġslam ġehri" yaptı. 

Yesribliler bu teklifin ne anlama geldiğini de biliyorlardı. Bu teklif aslında, tüm Arabistan'a savaĢ ilanı ve 

kendilerine ekonomik ve sosyal boykot uygulanmasına da bir çağrıda bulunmak demekti. Ve Yesribli "Ensar" 

Akabe'de Hz. Peygamber'e (s.a) biat ettiklerinde, bunun sonuçlarının da farkındaydılar. Biat sırasında Yesribli 

delegelerin en genci olan Esad bin Zürare (r.a) ayağı kalktı ve Ģöyle dedi: "Ey Yesribliler! Beni dinleyin ve meseleyi 

etraflıca düĢünün. Biz onu Allah'ın Rasûlü olarak kabul edip geldik, ama tüm Arabistan'ın düĢmanlığını üzerimize 

çekeceğimizi de bilmeliyiz. Çünkü onu Yesrib'e götürdüğümüzde bize saldıracak ve çocuklarımız kılıçtan 

geçirilecek. Bu nedenle, eğer bunu karĢılamaya cesaretiniz varsa ona biat edin. O zaman Allah size onun 

mukafatını verir. Ama sizin kendi canınızı ondan ve getirdiği mesajdan daha çok seviyorsanız, bu meseleyi burada 

bırakın ve açıktan açığa özür beyan edin. Çünkü Allah Ģu anda özürlerinizi kabul eder." 

Heyetten Abbas bin Ubade bin Nadle, aynı noktaları vurguladı: 

"Bu Ģahsa yaptığınız bağlılık yemininin ne ifade ettiğini biliyor musunuz?" ("Evet, biliyoruz" sesleri) . "Siz ona 

biat etmekle tüm dünyaya savaĢ ilan ediyorsunuz. Artık hayatlarınız ve mallarınız için her tür muhtemel tehlike 

gündemdedir. Bu nedenle iyi düĢünün. Eğer, zihninizden o zaman onu düĢmanlarına teslim etmek gibi bir düĢünce 

geçiyorsa, onu Ģimdi yalnız bırakmak daha iyidir. Çünkü böyle bir davranıĢ size bu dünyada da ahirette de utanç ve 

zillet getirecektir. Diğer taraftan eğer bu davetin neden olacağı tüm sonuçlara göğüs gereceğinize samimiyetle 

inanıyorsanız, o zaman en hayırlısı ona biat etmenizdir. Çünkü Allah'a andolsun ki bu size bu dünyada da, ahirette 

de hayır getirecektir." 

Bunun üzerine heyettekilerin hepsi bir ağızdan bağırdılar. "Bütün servetimizi, akrabalarımızı ve ailemizi onun 

uğrunda feda etmeye hazırız." 

ĠĢte "Ġkinci Akabe Biatı" diye bilinen meĢhur bağlılık yemini bu zaman yapıldı. 

Diğer taraftan Mekkeliler de kendi açılarından bunun ne anlama geldiğinin farkındaydılar. Çok iyi tanıdıkları 

Hz. Muhammed'in (s.a) sahip olduğu büyük Ģahsiyeti, olağanüstü yetenekleriyle bu anlaĢma sonucunda büyük bir 

destek kazanacağının farkına vardılar. Çünkü bu, Rasulullah'a (s.a) olan bağlılık ve sebatları denenmiĢ olan 

Müminlerin Hz. Peygamber'in (s.a) liderlik ve rehberliğinde disiplinli bir toplum halinde birleĢip bütünleĢmelerine 

yardım edecekti. Ve kafirler bunun, kendi eski hayat tarzları için ölüm anlamına geldiğini de biliyorlardı. Hayatlarını 

kazandıkları tek ve en önemli kaynak olan ticaret için de Medine'nin ne denli stratejik bir öneme sahip olduğunun 

da farkındaydılar. 

Medine'nin coğrafi konumu, Müslümanların, Yemen'le Suriye arasındaki ticaret yolunu kesmelerini ve böylece 

onların ve diğer putperest kabilelerin ekonomilerini kökten sarsmalarını mümkün kılacak nitelikteydi. Taif ve diğer 

bölgeler hariç sadece Mekkelilerin bu yol üzerinden yaptığı ticaretin değeri yılda ikiyüz bin dinar tutuyordu. 

KureyĢliler Akabe Biatı'nın ifade ettiği anlamdan haberdar oldukları için, o gece bu bağlılık yeminini haber 

aldıklarında büyük bir rahatsızlık duydular. Ġlk önce Medinelileri kendi taraflarına çekmeye çalıĢtılar. Fakat 

Müslümanların küçük gruplar halinde Medine'ye hicret ettiklerini görünce, Hz. Peygamber'in de (s.a) bir müddet 

sonra hicret edeceğini anladılar. Bundan sonra, bu büyük tehlikeyi engellemek için kesin bir tavır almak için 

hazırlandılar. 
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Hz. Peygamber'in (s.a) hicretinden birkaç gün önce KureyĢliler meseleyi görüĢmek üzere bir toplantı yaptılar. 

Bir müddet tartıĢtıktan sonra, Hz. Peygamber'in (s.a) hayatına son vermek üzere Beni HaĢim hariç KureyĢ'in her 

kabilesinden bir kiĢi seçilmesine karar verdiler. Bunun amacı Hz. Peygamber'in (s.a) ailesinin diğer KureyĢ 

kabilelerinin tümü ile savaĢmasını zorlaĢtırmak ve onları, Hz. Peygamber'in (s.a) öldürülmesine karĢılık intikam 

almak yerine, kan-diyeti almayı kabul etmeye zorlamaktı. Fakat Allah'ın bir lütfu sonucu Hz. Peygamber'in (s.a) 

hayatını hedef alan tuzak, onun takdir edilecek basireti ve Allah'a duyduğu tam güven sayesinde baĢarısızlıkla 

sonuçlandı ve Hz. Peygamber (s.a) sağ salim Medine'ye ulaĢtı. Onun hicret etmesini engelleyemeyince, Medine'ye 

ulaĢtığından beri Hz. Peygamber'e (s.a) kin besleyen Abdullah b. Ubey'den faydalanmayı düĢündüler. 

  



HARĠTA -III- 

KureyĢ ticaret yolları. 

Abdullah, Medine'nin ileri gelen liderlerindendi ve halkı onu kral yapmaya karar vermiĢti. Fakat Evs ve 

Hazreç'in çoğunluğu müslüman olup, Hz. Peygamber'i (s.a) lider, rehber ve baĢkanları olarak kabul edince, onun 

kral olma konusundaki tüm ümitleri suya düĢtü. Bu nedenle KureyĢliler ona Ģöyle bir mektup yazdılar: "Siz bizim 

düĢmanımıza sığınma hakkı tanıdığınız için, açıkça söylüyoruz ki, ya onunla kendiniz savaĢır veya onu Ģehrinizden 

sürgün edersiniz ya da Allah'a andolsun ki Ģehrinize saldırır, erkeklerinizi öldürür ve kadınlarınızı cariye ediniriz." 

Bu mektup Abdullah b. Ubey'in kıskançlık duygularını alevlendirdi ve bazı tuzaklar kurmaya niyetlendi. Fakat Hz. 

Peygamber (s.a) tam zamanında gerekli önlemleri aldı ve onun düzenleri bozuldu. 

KureyĢliler tehdit için bir fırsat daha buldular. Medine'nin ileri gelenlerinden biri olan Sa'd b. Muaz, Umre için 

Mekke'ye gittiğinde, Ebu Cehil, Kabe'nin önünde onun yolunu kesti ve Ģöyle dedi: "Siz bizim dinimizi reddedenlere 

sığınma hakkı vermiĢ ve onlara yardım etmiĢken, senin huzur içinde umre yapmana izin vereceğimizi mi 

sanıyorsun? Eğer Umeyye b. Halef'in misafiri olmasaydın, buradan canlı çıkamazdın." Sa'd: "Allah'a andolsun, eğer 

beni bundan alıkoyarsan ben de senden daha kötü bir intikam alırım ve senin Medine'den geçen yolunu keserim." 

cevabını verdi. Bu olay, Mekke'lilerin, Müslümanları Kabe'ye hac ziyareti yapmaktan alıkoyacakları, Medinelilerin 

ise buna karĢılık Suriye ticaret yolunu Ġslam düĢmanlarına kapatacakarı konusunda bir ilâna neden oldu. Gerçekte 

Müslümanların, çıkarları bu ticaret yoluna bağlı olan KureyĢlileri ve diğer kabileleri, Ġslam'a karĢı düĢmanca 

tavırlarını tekrar gözden geçirmeye zorlamak için bu yolu dikkatli bir gözetim altında tutmaktan baĢka seçenekleri 

yoktu. ĠĢte bu nedenle Hz. Peygamber (s.a) bu probleme çok büyük önem vermiĢtir. Yeni kurulan Ġslam toplumunu 

organize etmek için gerekli ilk düzenlemeleri ve komĢu Yahudi topluluklarıyla barıĢ anlaĢmaları yaptıktan sonra, bu 

bağlamda iki önlem almıĢtır. 

Birincisi, Kızıl Deniz'le bu ticaret yolu arasında yaĢayan kabilelerle anlaĢma yapıp onları müslümanlarla 

tarafsızlık (neutrality) anlaĢması imzalamaya ikna etmek üzere görüĢmeler yaptı. Bu görüĢmelerde baĢarılı oldu ve 

sahildeki dağlık bölgenin en önemli kabilelerinden bir olan Cuheyne ile tarafsızlık anlaĢması yaptı. Daha sonra, 

Hicretin birinci yılının sonunda, Yenbu ve Zu'l-UĢayra'ya yakın bir yerde yaĢayan Beni Demre kabilesi ile savunma 

anlaĢması yaptı. H. 2. yılda Beni Müdlic de, Beni Demre'nin komĢuları olduğundan bu anlaĢmaya dahil oldu. Daha 

sonra Müslümanların yürüttüğü tebliğ hareketinin sonucu bu kabilelerden bir çoğu Ġslam'ı kabul etti. 

HARĠTA -IV- 

Bedir üzerinden Mekke-Suriye ve ayrıca Medine-Bedir kervan yolları. 

Ġkincisi, Hz. Peygamber (s.a) KureyĢlilere bir uyarı olsun diye bu yola arka arkaya kendi adamlarından oluĢan 

küçük gruplar gönderdi ve bazılarında kendisi de bulundu. Hicret'in birinci yılında bu yola dört sefer yapıldı: Hz. 

Hamza'nın liderliğindeki sefer, Ubade b. Haris'in ve Sa'd b. Ebi Vakkas'ın liderliğindeki seferler ve Hz. 

Peygamber'in (s.a) liderliğindeki Ebva Seferi. Ġkinci yılın ilk ayında aynı ticaret yoluna iki akın daha düzenlendi. 

Bunlar da Buvat gazvesi ve Zu'l-UĢayra gazvesi diye bilinirler. Tüm bu gazve ve akınlar hakkında önemli olan iki 

nokta dikkate değer: 

Birincisi, bu akınlardan hiçbirinde ne kan dökülmüĢ, ne de bir kervan yağmalanmıĢtır. Bu da, bu akınların asıl 

amacının KureyĢlilere rüzgarın hangi yönde estiğini göstermek olduğunu açığa çıkarmak olmuĢtur. Ġkincisi, bu 

akınlardan hiç birine Hz. Peygamber (s.a) hiçbir Medineliyi göndermedi. Bütün akın grupları sadece muhacirlerden 

oluyordu. Böylece çatıĢma KureyĢliler arasında kalacak ve baĢka kabilelerin girmesiyle daha da yayılmayacaktı. 

Diğer taraftan, Mekke'deki KureyĢliler bu çatıĢmaya baĢkalarını da sokmaya çalıĢıyorlardı. Medine'ye akın birlikleri 

gönderdiklerinde insanları talan etmekten çekinmiyorlardı. Mesela, Kurz b. Cabir el Fihri liderliğindeki grup, gerçek 

niyetlerinin ne olduğunu gösterecek Ģekilde Ģehrin hemen dıĢında Medinelilerin sığırlarını talan edip ele geçirdiler. 

ĠĢte H. 2. yılında ġaban ayında (M.S. ġubat veya Mart 632) sadece otuz kırk kiĢinin koruyuculuğunda 50.000 

dinar veya daha fazla değerinde mal taĢıyan KureyĢ ticaret kervanının Suriye'den Mekke'ye giderken Medine'den 

kolayca saldırılabilecek bir bölgeye geldiğinde durum böyleydi. Kervan binlerce liralık ticari mal taĢıdığı ve çok iyi 

korunmadığı için, kervanın lideri Ebu Süfyan, doğal olarak ve daha önceki deneyiminin de etkisiyle müslümanların 

bir saldırı düzenlemesinden korktu. Bu nedenle, tehlikeli bölgeye girer girmez, çılgın görünüĢüyle yardım çağrısında 



bulunması için bir sürücüyü Mekke'ye gönderdi. Sürücü Mekke'ye geldiğinde, eski bir Arap geleneğine uyarak, 

devesinin kulaklarını yırttı, burnunu kesti ve devesine ters bindi. Daha sonra gömleğini önden ve arkadan yırtarak 

tüm sesiyle bağırdı: "Ey KureyĢliler! Ebu Süfyan yönetiminde Suriye'den gelen kervanımızı korumak için yardım 

gönderin, çünkü Muhammed ve adamları onun peĢinde. Aksi takdirde mallarınıza kavuĢacağınızı sanmam. KoĢun, 

yardıma koĢun! 

"Bu tüm Mekke'de heyecan ve kızgınlık yarattı ve KureyĢ'in bütün ileri gelenleri; savaĢa hazırlandılar. 600 

silahlı asker ve 100 süvarinden oluĢan bir ordu, büyük bir coĢku ve gösteriĢle savaĢ için yola çıktı. Amaçları sadece 

kervanı kurtarmak değil, aynı zamanda Medine'de güçlenen müslümanların bu yeni tehdidine toptan bir son 

vermekti. Ticaret yolunu gelecekte tamamen güvenilir bir hale getirmek için, bu yükselen gücü kırmak ve çevredeki 

kabileleri korkutup sindirmek istiyorlardı. 

Etrafta olan olaylardan ve çevrenin durumundan her zaman haberdar olan Hz. Peygamber (s.a) karar verme 

zamanının ve cesurca bir adım atma anının geldiğini hissediyordu. Bu an kullanılmazsa Ġslami hareket ebeddiyen 

sona erebilir ve tekrar dirilmesine hiç bir Ģans kalmayabilirdi. Çünkü eğer KureyĢliler Medine'ye saldırırsa, Ģans 

müslümanların aleyhine olurdu. Ġslam toplumu hala tehlike ve sarsıntı içindeydi. Çünkü Muhacirler, Medine'de 

kaldıkları bu kısa süre içinde (iki yıldan az) henüz ekonomik durumlarını düzeltmemiĢlerdi. Ensar henüz 

denenmemiĢti ve komĢu Yahudi topluluklar da düĢmanca bir tutum içindeydi. Yanısıra Medine'nin içinde güçlü bir 

müĢrik ve münafık grubu vardı. Bunun da ötesinde komĢu kabileler KureyĢ korkusuyla yaĢıyorlar ve onlara dini 

açıdan yakınlık duyuyorlardı. Bu nedenle Hz. Peygamber (s.a) bu muhtemel saldırı sonuçlarının müslümanların 

lehine olmayacağını hissediyordu. 

Ġkinci ihtimal ise, KureyĢlilerin Medine'ye saldırmayıp sadece bir kuvvet gösterisi ile kervanlarını sağ salim 

kurtarmaya çalıĢmalarıydı. Bu durumda da, eğer müslümanlar hareketsiz kalırsa bu onların Ģöhretini kötü yönde 

etkileyecekti. Bu çatıĢmada müslümanların göstereceği bir zayıf tutum, diğer Arapları da cesarete geçirecek ve 

ülkede müslümanların hayatını çok güvensiz bir konuma sokacaktı. KureyĢ'in örnek olmasıyla, çevre kabileler 

onlara düĢmanlık yapacak, Medineli Yahudi, müĢrik ve münafıklar da apaçık müslümanlara baĢkaldıracak ve 

sadece can, mal ve haysiyet güvenliğini tehlikeye sokmakla kalmayacak, aynı zamanda onların Medine'de 

yaĢamasını bile zorlaĢtıracaktı. 

Müslümanlar, hayatlarını, mal ve Ģereflerini korumak için düĢmanlarının kalplerine korku da salamayacaklardı. 

Durumun dikkatle incelenmesi, Hz. Peygamber'i (s.a) bu kararlı adımı atmaya ve toplayabildiği güçle savaĢa 

gitmeye yöneltti. Çünkü ancak bu Ģekilde Ġslam toplumunun yaĢamaya hakkı veya yok olmaya mahkum olup 

olmadığı gösterilmiĢ olacaktı. 

Hz. Peygamber (s.a) bu büyük kararı verdiğinde, tüm Ensar ve Muhacirleri topladı ve hiç bir Ģeyi gizlemeksizin 

tüm meseleyi onlara anlattı: "Allah size iki Ģeyden biriyle karĢılaĢmayı vaddetti; kuzeyden gelen kervan veya 

güneyden gelen KureyĢ ordusu. Hangisine saldırmak istiyorsunuz?" Oradakilerin çoğu kervana saldırmak 

istediklerini söylediler. Fakat baĢka bir noktayı gözönünde bulunduran Hz. Peygamber (s.a) sorusunu tekrarladı. 

Bunun üzerine Muhacirlerden Mikdad b. Amr ayağa kalktı ve Ģöyle dedi: 

HARĠTA -V- 

Bedir SavaĢı'nda cephelerin durumu. 

"Ey Allah'ın Resûlü, Allah'ın sana emrettiği yöne git, nereye gidersen biz seninle beraber geliriz. Biz 

Ġsrailoğulları gibi: "Git ve Rabbinle birlikte savaĢ, biz sizi burada bekliyoruz," demeyiz. Bilakis: "Git ve Rabbinle 

birlikte savaĢ; biz de son nefesimize dek sizin yanınızda savaĢacağız" deriz. "Peygamber (s.a) yine bir karara 

vardığını belirtmedi ve henüz Ġslam uğrunda hiçbir savaĢta rol almayan Ensar'dan bir cevap bekledi. Bu onların 

Ġslam uğrunda savaĢmaya hazır olduklarını ispat edecekleri ilk fırsat olduğundan Hz. Peygamber (s.a) direkt olarak 

onlara hitap etmeksizin üç kez tekrarladı. Bunun üzerine Ensar'dan Sa'd b. Mu'az ayağa kalktı ve: "Galiba bu 

soruyu bize soruyorsun" dedi. Hz. Peygamber (s.a) "Evet" deyince Sa'd Ģu cevabı verdi: "Biz sana inandık, senin 

getirdiğin Ģeyin hak olduğunu tasdik ettik ve seni dinlemek ve sana itaat etmek üzere kesin söz verdik. Bu nedenle, 

Ey Allah'ın Resulü neyi dilersen onu yap. Seni Hak'la gönderen Allah'a andolsun ki seni deniz kıyısına kadar takip 

etmeye hazırız. Eğer denize girersen biz de seninle birlikte gireriz. Seni temin ederiz ki, hiç birimiz geride kalmaz ve 

seni terketmez. Bizi yarın savaĢ alanına götürsen de seninle birlikte savaĢa gitmekte hiç birimiz tereddüt etmeyiz. 



SavaĢta sebat edeceğiz ve hayatımızı orada feda edeceğiz. Ümit ederiz ki, bizim bu davranıĢımız Allah'ın 

rahmetiyle senin kalbini ferahlatır. Bu nedenle, Allah'ın lütfuna güvenerek bizi savaĢ alanına götür." 

Bu konuĢmalardan sonra, kervana doğru değil, KureyĢ ordusuna doğru yürünülmesine karar verildi. Fakat bu 

kararın çok sıradan bir özelliğe sahip olduğuna dikkat edilmelidir. Çünkü savaĢ alanına giden askerlerin sayısı 

üçyüzden biraz fazlaydı. (86 Muhacir, 61 Evs'li 170 Hazreç'li) Bu küçük ordunun silahları azdı ve savaĢ için 

teçhizatları yoktu. Sadece birkaç tanesinin atı vardı ve diğerleri sahip oldukları toplam 70 deveye sırayla üçer 

dörder binmek zorundaydılar. Her Ģeyin ötesinde savaĢ için yeterli silahları yoktu. Sadece 60 kiĢinin zırhı vardı. Bu 

nedenle hayatlarını Ġslam uğruna feda etmeye hazır olanlar hariç, savaĢa katılanların çoğu bile bile ölüme 

gidiyormuĢçasına korku ile dolmuĢlardı. Olaylara kiĢisel çıkarları açısından bakanlar da vardı. Ġslam'ı kabul etmiĢ 

olmalarına rağmen, bu imanın kendilerinden canlarını ve mallarını feda etmelerini isteyebileceğini idrak 

edemiyorlardı. ĠĢte bunlar, bu seferin dini heyecandan kaynaklanan akılsızca bir savaĢ olduğunu düĢünüyorlardı. 

Fakat Hz. Peygamber (s.a) ve gerçek müminler hayati risk taĢıyan bu kritik anın önemini kavramıĢlardı. 

Bu nedenle Allah'a dayanarak dosdoğru KureyĢ ordusunun geldiği güney batıya yöneldiler. Bu onların 

baĢlangıçtan beri kervanı yağmalamak için değil, KureyĢ ordusu ile savaĢmak üzere yola çıktıklarını 

göstermektedir. Çünkü eğer kervanı yağmalamayı düĢünmüĢ olsalardı, güney-batı yönüne değil kuzey-batı yönünü 

tutarlardı. 

Ġki ordu Ramazan'ın on yedinci günü Bedir'de karĢılaĢtılar. Ġki ordu karĢı karĢıya geldiğinde ve Hz. Peygamber 

(s.a) KureyĢ ordusunun müslümanlarının üç katı olduğunu ve daha iyi silahlandığını gördüğü zaman, ellerini yukarı 

kaldırdı ve büyük bir tevazu ile Ģu duayı yaptı: "Allah'ım! ĠĢte KureyĢliler savaĢ teçhizatlarıyla övünüyorlar, senin 

Rasulü'nün yalancı olduğunu ispatlamaya gelmiĢler. Allah'ım! Bana vahyettiğin yardımı gönder. Allah'ım! Eğer 

senin kullarından oluĢan bu küçük ordu helâk olursa, o zaman yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak." 

SavaĢta Mekkeli muhacirler en ağır imtihana tabi tutuldular. Çünkü yakın akrabalarına karĢı savaĢmak kendi 

babalarını, oğullarını dayı ve amcalarını kılıçtan geçirmek zorundaydılar. Sadece Hakkı samimiyetle kabul etmiĢ ve 

bâtılla tüm bağlarını koparmıĢ olanlar böyle zor bir imtihandan baĢarıyla çıkabilirdi. Diğer taraftan Ensar'ın tabi 

tutulduğu imtihan da kolay değildi. Ensar o zamana dek, müslümanlara sağınma hakkı tanıyarak KureyĢlileri ve 

müttefiklerini sadece dıĢlamakla kalmıĢlardı. Fakat Ģimdi, ilk defa, onlarla savaĢacaklar ve uzun sürecek bir savaĢın 

tohumlarını atacaklardı. Bu da büyük bir imtihandı, çünkü birkaç bin kiĢilik nüfusa sahip bir Ģehrin tüm Arabistan'a 

karĢı savaĢın yükünü taĢıyacağı anlamına geliyordu. ġu da açık bir gerçek ki, sadece kiĢisel çıkarlarını feda 

edecek kadar Ġslam'a bağlı olanlar bu cesurca adımı atabilirlerdi. 

Böylece Allah, Muhacirlerin ve Ensar'ın kendilerini feda etmelerini, samimi imanları nedeniyle kabul etti ve 

onları yardımı ile mükafatlandırdı. Kibirli, iyi silahlanmıĢ KureyĢ ordusu, Ġslam'ın bu silahsız erleri tarafından 

yenilgiye uğratıldı. Onlardan 70 kiĢi öldürüldü, 70 kiĢi de esir alındı. Ayrıca bu öldürülenlerin içinde Ġslam'a en 

büyük düĢmanlıklar yapan KureyĢ liderleri de vardı. Bu büyük zaferin, Ġslam'ı kendi adıyla anılan bir güç haline 

getirmesinde ĢaĢılacak bir Ģey yoktur. Batılı bir araĢtırmacı, Bedir savaĢından önce Ġslam'ın sadece bir din ve bir 

devlet olduğunu, fakat savaĢtan sonra bir devlet dini ve hatta devletin kendisi olduğunu söyler. 

Ele Alınan Konular: 

Surede iĢte bu büyük savaĢ ele alınmaktadır. Fakat bu inceleme, genellikle büyük savaĢlardan sonra 

kumandanların yaptığı incelemeden oldukça farklıdır: 

1. Zafere sevinmek yerine, müslümanların kendilerini ıslah etmeleri için savaĢ sırasında yüzeye çıkan 

ahlakî zayıflıklara iĢaret edilmektedir. 

2. Müslümanların Allah'a güvenip dayanmayı ve sadece O'na ve Resûlü'ne itaat etmeyi öğrenmeleri için, 

zaferin, onların cesaret ve yiğitlikleriyle değil, Allah'ın yardımı sonucu olduğu vurgulanmaktadır. 

3. Hak'la bâtıl arasındaki çatıĢmadan alınacak ahlâkî ders bildirilmekte ve bir çatıĢmada baĢarıya sebep 

olan nitelikler açıklanmaktadır. 

4. Daha sonra güzel bir ders vererek, etkili müĢriklere, Yahudilere, münafıklara ve savaĢ esirlerine hitap 

etmektedir. 

5. Bunun yanısıra savaĢ ganimetleri ile ilgili talimatlar da verilmektedir. Müslümanlara bunları kendi hakları 

olarak değil, Allah'ın lütfu olarak kabul etmeleri söylenmektedir. Bu nedenle onlar kendilerine ayrılan payı 
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memnuniyetle kabul etmeli ve Allah'ın kendi yolunda ve fakirlere harcanması için ayırdığı payı gönül hoĢluğu ile 

bırakmalıdır. 

6. Daha sonra sure savaĢ ve barıĢ kanunları ile ilgili talimatlar da verir, çünkü bunlar Ġslamî hareketin o 

dönemde içinde bulunduğu aĢama için çok zaruriydi.Burada Müslümanlara, savaĢta ve barıĢta "cahiliye" 

adetlerinden sakınmaları ve böylece yeryüzünde kendi ahlâkî üstünlüklerini kurmaları emredilmektedir. Bu, aynı 

zamanda, Ġslâm'ın ta baĢından beri tüm dünyaya tebliğ ettiği ve pratik hayatın dayanağını teĢkil etmesi 

gerektiğini savunduğu ahlakın, pratikte uygulanması ve bunun tüm dünyaya gösterilmesi anlamına geliyordu. 

7. Sure aynı zamanda, Dar'ül Ġslam'da (Ġslam yurdu) ve bunun sınırları dıĢında yaĢayan Müslümanların 

statülerini belirlememize yarayacak Ġslam anayasasının bazı maddelerini de ortaya koymaktadır. 

ÖZET 

Konu: Allah yolunda mücahede 

Bu sure, Bedir savaĢını anlatırken (cihadın sadece bize ait yönü olan) savaĢ ve barıĢla ilgili genel ilkeler 

vazeder ve bunları, Müslümanların ahlâkî eğitimi için kullanır. 

Konular ve Birbirleriyle ĠliĢkisi: 

1-41 Bu bölüm "savaĢ ganimetleri" ile ilgili soruları ele alır. Kur'an, bunların savaĢ ganimetleri değil, "Allah'ın 

nimet ve lütfu" olduğunu söyler ve Bedir savaĢının (ve diğer savaĢanların da) Müslümanların çabaları ile değil, 

Allah'ın yardımı ile kazanıldığını göstererek bunu ispat eder. Aynı zamanda (39. ayette) müslümanların savaĢtaki 

amacının, ganimet toplamak değil, Ġslamın vazedilmesine engel olan tüm elveriĢsiz Ģartları ortadan kaldırmak 

olması gerektiği söylenir. Bunun yanısıra, ganimetler, Allah'ın nimetleri olduğu için Allah ve Resûlü'ne aittir ve onları 

toplama hakkı sadece Allah ve Resûlü'ne aittir. Daha sonra müslümanlar bu Ģartları kabul edecek bir konuma 

getirildikten sonra 41. ayette ganimetlerin nasıl bölüĢtürüleceği açıklanır. 

42-54 Bedir savaĢının sonucu, Ġslam'ın "cahiliye"ye galip geleceği bir Ģekilde Allah tarafından daha önce 

belirlenmiĢti. Bundan alınacak ders, müslümanların Allah'a güvenmeleri ve kafirler gibi Ģeytanın saptırmalarına 

kanmamalarıdır. 

55-59 AnlaĢmalara sadakat emredilmekte ve müslümanlardan karĢı taraf bozmadıkça yapılan anlaĢmalara 

uymaları istenmektedir. 

60-66 Müslümanlar her an cephede savaĢmaya hazır olmalıdırlar, fakat, karĢı taraf istediğinde her an barıĢ 

yapmaya da hazır olmalıdırlar. 

67-71 Bu ayetlerde savaĢ esirleri ile ilgili talimatlar verilmektedir. 

72-75 Müslümanlara düĢmanlarına karĢı bir bütün halinde olabilmeleri için, birbirleriyle uyumlu bir iliĢki içinde 

olmaları gerektiği öğretilmektedir. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 

BU SUREYE DAĠR HADĠS 

Peygamberimiz (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: 

"Allah Teâla Hazretleri (Ģu ayetle) ümmetim için bana iki eman (yardım) indirdi: 

1. Sen aralarında olduğun müddetçe Allah onlara (umumi bir) azab vermeyecektir. 

2. Onlar istiğfarda bulundukları müddetçe, Allah onlara azab vermeyecektir" (Enfal 33). 

Ben aralarından ayrıldım mı, (Allah'ın azabını önleyecek ikinci eman olan) istiğfarı Kıyamete kadar aralarında 

bırakıyorum."Ravi: Ebu Musa (r.a.) 
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9. Tevbe Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Bu sure iki isimle bilinir; El-Tevbe ve El-Bera'e. Tevbenin mahiyetini ve kabul edilme Ģartlarını 

bildiren ayetlerinden (102-118) dolayı "Tevbe Suresi" adını almıĢtır. Ġkinci adı olan "El-Bera'e"yi (aklanmak, 

yükümlülükten kurtulmak, azade olmak) surenin ilk kelimesinden alır. 

Sure baĢında Besmele'nin zikredilmemesinin nedeni: Bu, Kur'an'ın baĢında "Besmele" zikredilmeyen 

tek suresidir. Müffessirler bu hususta çeĢitli sebepler ileri sürmüĢ olsalar da, doğru olanı, Ġmam Razi'nin söylemiĢ 

olduğu sebeptir ki Razi'ye göre bunun sebebi, Hz. Peygamber'in (s.a) surenin baĢında Besmele'yi imla edip 

yazdırmamıĢ olmasıdır. Bu yüzden ashabı da surenin baĢına "Besmele" getirmedi ve kendilerinden sonra gelen 

tabiin de, bu konuda onları takip etti. Bu keyfiyyet, tam ve orijinal Ģeklinde kalması için, Kur'an'ın eksiksiz olması 

hususunda son derece dikkat gösterilmiĢ olduğu gerçeği hakkında ilave bir delildir. 

Surenin bölümleri ve nüzul zamanları: Bu sure üç bölümden meydana gelir. (1-37. ayetler arasında yer 

alan) ilk bölümü, Hicret'in 9. senesinin Zilkade ayında veya o zamanlarda nazil olmuĢtur. Bu bölümde zikredilen 

konu hacc esnasında ilan edilmeyi gerektirecek kadar önemli olduğundan dolayı Hz. Peygamber, Kabe'ye doğru 

gitmekte olan hacıların baĢında baĢkan olarak bulunan ve Kabe'ye doğru henüz yola çıkmıĢ olan Hz. Ebu Bekir'e 

(r.a) yetiĢmek üzere Hz. Ali'yi (r.a) gönderdi. Ve kendisine Arabistan'ın çeĢitli kabilelerinin temsilcilerinden oluĢan 

topluluğa, "müĢriklere " karĢı takip edilecek yeni politikayı haber vermek, surenin bu bölümünü onların önünde irad 

etmek üzere talimat verdi. 

Surenin ikinci kısmı (38-72. ayetler) , Hz. Peygamber'in (s.a) Tebük Seferi için hazırlıklara giriĢmiĢ olduğu Hicri 

9. senenin Recep ayında veya bundan biraz önce nazil olmuĢtur. Bu bölümde, müminler aktif olarak cihada 

katılmakla teĢvik edilmiĢ, geride bırakacakları mal-mülk kaygısı, nifak-iman zayıflığı ve ihmallerinden dolayı 

canlarını Allah yolunda feda etmekte tereddüt gösterdikleri için, iĢi ağırdan alıp savsaklayanlar Ģiddetli bir Ģeklide 

azarlanmıĢtır. 

Surenin üçüncü bölümü (73. ve 129. ayetler arası) Hz. Peygamber'in (s.a) Tebûk seferi dönüĢünde nazil 

olmuĢtu. Bu bölümde, aynı dönem süresince, çeĢitli münasebetlerle gönderilmiĢ bazı parçalar vardır ve daha sonra 

bunlar, Allah'tan gelen vahye uygun bir Ģekilde sure içindeki sıralarına göre, Hz. Peygamber (s.a) tarafından 

yerleĢtirilmiĢlerdir. Aynı konuyu ele almaları ve aynı hadiseler serisinin bir parçasını teĢkil etmelerinden dolayı 

bu ayetler, surenin bütününde olan sürekliliği ve akıcılığı kesintiye uğratmazlar. Bu bölüm, kötü amellerinden dolayı 

münafıkları uyarır ve Tebûk seferinden geriye kalan, katılmayan müminlere serzeniĢte bulunarak azarlar. Onları 

görev baĢına gelmeye teĢvik ettikten sonra Allah, Ģu veya bu sebebten dolayı Allah yolundaki cihadda yer 

alamamaları hususunda, gerçek müminleri bağıĢlar, affeder. 

Kronolojik sıraya göre, ilk bölüm daha sonra nazil olmakla birlikte anlattığı konu bakımından üç kısmın en 

önemli olması nedeniyle, surenin bütününü meydana getiren tertip ve düzen içinde ilk sırayı almıĢtır. 

Tarihsel Arka-Plan: ġimdi, surenin tarihsel arka- planını gözden geçirelim. Surede ele alınıp tartıĢılan olaylar 

dizisi, Hudeybiye AndlaĢmasından sonra meydana gelmiĢtir. O ana kadar, Arabistan'ın üçte biri bizatihi güçlü, iyi 

teĢkilatlanmıĢ ve medeni bir Ġslam devletini kurup yerleĢtirmiĢ olan müslümanların hakimiyeti altına girmiĢti. 

Sözkonusu anlaĢma, meydana getirdiği nisbi barıĢ atmosferi içinde etkisini geniĢletip yayması için Ġslam'a daha 

fazla imkanlar sağladı. Bu anlaĢmadan sonra, çok önemli sonuçlara götüren iki olay vuku buldu: 

HARĠTA -VI- 

Tebûk Seferi zamanında Arabistan. 

Arap Yarımadasının Fethi: Bu önemli neticelerden ilki, Arabistan'ın fethi idi. Hz. Peygamber (s.a) Ġslam'ı tebliğ 

için çeĢitli kabilelere tebliğciler göndermiĢ ve iki yıl gibi çok kısa bir zaman sonunda Ġslam, eski "cahiliye" düzeninin 

ve yandaĢlarının önünde çaresiz kaldıkları büyük bir güç haline gelmiĢti. O derece ki, KureyĢ'in arasında bulunan 

cahiliye düzeninin ateĢli taraftarları, Ġslam'la son ve kesin bir hesaplaĢmaya girmek için anlaĢmayı bozacak kadar 

çileden çıkmıĢ, gözleri dönmüĢtü. Fakat Hz. Peygamber (s.a) anlaĢmayı ihlallerinden sonra, bu gaye için yeter 

derecede kuvvet toplamalarına fırsat vermemek için atik davranarak hicri sekizinci yılın Ramazan ayında ani bir 

akın düzenlendi ve Mekke'yi fethetti. Her ne kadar fetih "cahiliye" düzeninin belkemiğini kırmıĢsa da bu düzenin 
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yanlıları Huneyn SavaĢıyla Ġslam'a karĢı son bir atağa geçmek istediler. Fakat bu kendilerinin ölüm fermanı oldu. 

Havazin, Sakif, Nadir, CuĢum ve daha baĢka diğer kabileler bu ıslahatçı devrimi imha etmek üzere tüm kuvvetlerini 

savaĢ meydanında topladılar, fakat, bu kötü planlarında bütünüyle baĢarısızlığa uğradılar. "Cahiliye"nin Huneyn'de 

bozgunu, bütün Arabistan'ı Ġslam Yurdu (Daru'l- Ġslam) yapma yolunu hazırladı. Sonuç olarak, Huneyn savaĢının 

üzerinden henüz bir yıl geçmeden, Arabistan'ın büyük bir kısmı Ġslam'ın etki alanına girdi ve eski düzeni 

omuzlayanlar, ülkenin Ģurasında burasında dağınık halde bulunan bir kaç kiĢi halinde kaldı. 

Ġslam'ın önünde durulmaz ve korkulup çekinilen bir güç haline gelmesini hazırlayan ikinci olay, Arabistan'ın 

kuzeyinde yer alan Roma Ġmparatorluğu'nun hudutları içinde ve yakınında yaĢayan Hıristiyanların tahrik edici 

faaliyetleri yüzünden gerekli görülen Tebûk seferi oldu. Buna göre Hz. Peygamber (s.a) üçbin kiĢilik bir ordu ile 

Roma Ġmparatorluğuna doğru cesaretle yürüdü, fakat Romalılar bu orduyu karĢılmaktan kaçındılar. Hz. Peygamber 

(s.a) ve Ġslam'ın sahip olduğu bu gücün sonucu Arabistan'ın her yerinden artarak gelen çeĢitli guruplar ve heyetler 

Ġslam'a olan sadakatlerini ve kendisine olan bağlılıklarını arzetmek için Hz. Peygamber'in (s.a) Tebûk seferinden 

dönmesini sabırsızlıkla beklemeye baĢladılar. Yüce Kur'an bu zaferi bekleyiĢi Nasrsuresinde tasvir etmiĢtir: 

"Allah'ın yardımı ve fethi geldiği ve insanların dalga dalga (bölük bölük) Ġslam'a girdiğini gördüğün zaman..." 

Tebûk'e Sefer: Tebûk'e düzenlenen sefer, Mekke fethinin hemen arefesinde Roma Ġmparatorluğu ile baĢlamıĢ 

olan sürtüĢmenin bir sonucu idi. Hudeybiye AndlaĢmasından sonra, Arabistan'ın çeĢitli bölgelerine gönderilen 

heyetlerden biri de, Suriye'nin kuzey bölgelerine yerleĢmiĢ kabileleri ziyaret etti. Roma Ġmparatorluğunun etkisi 

altında olan bura halkının çoğunluğu Hıristiyandı. Uluslararası hukukun kabul edilen genel prensiplerinin aksine, bu 

kabilelere mensup kiĢiler, Zatu Talah (veya Zatu Itlah) denilen yere yakın bir mevkide, delegasyonun onbeĢ üyesini 

katlettiler. Sadece delegasyonun reisi Ka'b bin Umeyr el-Gıfari kurtulmayı ve bu elim hadiseyi rapor etmeyi baĢardı. 

Bundan baĢka, doğrudan doğruya Roma Kayseri'nin emri altında olan Hıristiyan Busra Valisi ġurahbil b. Amr da, 

benzer bir görevle kendisine elçi olarak gönderilmiĢ olan Haris b. Umeyr'i ölüme mahkum etmiĢti. 

Bu olaylar Hz. Peygamber'i, Roma Ġmparatorluğu'na yakın bölgeyi müslümanlar için emin ve güvenli hale 

getirmek için güçlü bir askeri harekata giriĢmesinin lüzümuna inandırdı ve ikna etti. 

Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a) Hicri 8.yılın Cemadiyel Ulasında üçbin kiĢilik bir orduyu Suriye sınırına 

doğru gönderdi. Ma'an denilen yerin yakınında bir mevkie vardıklarında müslümanlar, kendileriyle savaĢmak üzere 

ġurahbil'in yüzbin kiĢilik bir orduyla gelmekte olduğunu ve Hims'te olan Kayser'in de kardeĢi Theodore 

komutasında, yüzbin kiĢiden müteĢekkil baĢka bir ordu göndermiĢ olduğunu öğrendiler. Fakat bütün ürkütücü 

haberlere rağmen, düĢman askerine göre oldukça az ama cesur bu bir avuç müslüman bahadırlar ordusu 

korkusuzca yoluna devam etti ve ġurahbil'in büyük ordusunu Mute'de karĢıladı. Müslümanların, ordularıyla 

mukayese kabul etmez korkunç oranda (iki ordu arasındaki oran 1/33) bir düĢman ordusuyla savaĢtıkları bu 

karĢılaĢmanın sonucu, düĢman ordusunun tamamen bozguna uğraması nedeniyle çok güzel neticelendi. Bu 

durum, Ġslam'ın yayılmasına çok yardımcı oldu. Yine bunun bir sonucu olarak da, Suriye ve buna yakın yerlerde 

yarı bağımsız bir devlet halinde yaĢamakta olan Araplar ve Ġran Ġmparatorluğu'nun idaresi altında olan Necid yöresi 

kabileleri Ġslam'a yöneldiler ve binlerce kiĢilik gruplar halinde Ġslam'ı kabul ettiler. Sözgelimi, Beni Suleym (reisleri 

Abbas b. Mirdap Süleymi idi) , EĢca, Gafatan, Zübyan, Feraze vs. gibi kabilelere mensup insanlar aynı dönemde 

Ġslam'a girdiler. Bütün bunlara ilaveten, Roma Ġmparatorluğuna bağlı Arap orduları baĢkumandanı Ferve b. Amr el-

Cüzemi, bu zaman esnasında Ġslam'ı kabul etti ve onun iman etmesi tüm bölgede yaĢayan halkı ciddi bir Ģekilde 

etkiledi. Kayser, Ferve'nin Ġslam'ı kabul ettiğini haber alınca, tutuklanmasını ve mahkemesine getirilmesini emretti. 

Sonra kendisine Ģöyle dedi: "Sen iki Ģeyden birini seçmek mecburiyetindesin. Ya Ġslam'ı terkeder, hürriyetine 

kavuĢur ve eski makamını tekrar elde edersin ya da bir müslüman olarak kalır ve ölümü kabul edersin." O büyük bir 

soğukkanlıkla Ġslam'ı seçti ve hayatını Hakk'ın yolunda feda etti. 

Kayser'in Arabistan tarafından gelmekte olan ve Ġmparatorluğunu tehdit eden tehlikenin farkına varmasının 

ardından, bu gibi olayların meydana gelmesinde ĢaĢılacak bir husus yoktur. Bundan dolayı, Mute'de düçar olduğu 

mağlubiyetin intikamını almak üzere, Hicri 9. yılda askeri hazırlıklar yapmaya baĢladı. Gassaniler ve diğer Arap 

reisleri de, ordularını onun komutası altında toplamaya baĢladılar. Ġslami hareketi menfi ve müsbet yönde 

etkileyecek en ufak olaylar konusunda bile daima en sağlam Ģekilde haberdar olmaya itina gösteren Hz. 

Peygamber(s.a) bu hazırlıkları istihbar eder etmez, olayların varacağı noktayı hemen anladı. Buna bağlı olarak, en 

ufak bir tereddüt göstermeden Kayser'in bu büyük güç ve kuvvetine karĢı savaĢmaya karar verdi. Çünkü en hafif bir 

zaafiyetin, aynı anda üç büyük tehlikeyle karĢı karĢıya kalınmasına ve hareketin mutlak bir baĢarısızlıkla 

http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=13&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary


sonuçlanmasına neden olacağını gayet iyi biliyordu. Bu tehlikelerin birincisi, Huneyn savaĢ meydanında, hemen 

hemen imha edilmiĢ olan "cahiliye"nin ölü gücünün tekrar canlanması ihtimali idi. 

Ġkinci olarak, sürekli böyle bir fırsat kollayan Medine münafıkları, Ġslam'a mümkün olan en büyük zararı 

verebilmek için bu fırsatı son noktasına kadar kullanabilirlerdi. Çünkü onlar, bu gaye için gereken hazırlıkları zaten 

yapmıĢ, Ebu Amir adında bir keĢiĢ (rahip) vasıtasıyla Gassanilerin Hıristiyan olan krallarına ve Kayser'in bizzat 

kendisine, kurdukları Ģeytani planlar hakkında gizli haberler göndermiĢlerdi. Bütün bunlara ilaveten, aynı maksatla 

yapacakları gizli toplantıları düzenlemek için Medine yakınlarında bir mescid inĢa etmiĢlerdi. 

Üçüncü tehlike ise, zamanın ikinci büyük süper gücü olan Ġran'ı yenmiĢ bulunan ve çevredeki toprakları alma 

hırsıyla dolup taĢan Kayser'den bizzat gelecek hücüm idi. 

Eğer, muhtemel bu üç düĢman odağının, müslümanlara karĢı birleĢmeleri hususunda bir fırsat verilmiĢ 

olsaydı, Ġslam, hemen hemen kazanılmıĢ olan savaĢı ve mücadeleyi kaybetmiĢ olacaktı. ĠĢte, Hz. Peygamber'in 

(s.a) zamanın iki büyük imparatorlukdan biri olan Roma 'ya karĢı düzenlenecek sefer için hazırlıkların yapılması 

konusunda açık bir beyanda bulunması bundandır. Görünen bütün Ģartlar, böyle bir kararın aleyhinde olmasına 

rağmen bu tebligat yapıldı. Nitekim ülkede kıtlık vardı ve sabırsız bir uzun bekleyiĢten sonra ekinlerin hasat 

mevsimi gelmiĢti. Arabistan kavurucu bir yaz mevsimi geçiriyordu ve genelde sefer hazırlıkları için yeter derecede 

para da yoktu. Bu imkansızlık, özellikle askeri techizat ve taĢımacılıkta kendini Ģiddetle hissettiriyordu. 

Fakat Allah'ın Rasulü, bu fırsatın aciliyetini kavradığı zaman sıralanan bütün handikaplara rağmen, kendisini 

Hakkı yayma görevinin devam etmesi veya yok olması konusunda karar vermek mecburiyetinde bırakan bu adımını 

attı. Suriye yönüne, Roma'ya karĢı düzenlenecek böyle bir sefer için önceki uygulamalarının aksine, hazırlıkların 

yapılması konusunda açık bir tebligatta bulunulmuĢ olması bunun nasıl önemli bir sefer olduğunu hissettirdi. Hz. 

Peygamber genellikle hangi yöne doğru gitmekte olduğunun bilinmemesi ve saldıracağı düĢmanın isminin önceden 

ifĢa edilmemesi için her türlü tedbiri alırdı. Hatta, Medine'den hareket ederken bile gideceği istikameti belli etmez ve 

Ģehrin aksi istikametine doğru yola çıkardı. 

Arabistan'da bulunan bütün gruplar, bu kritik kararın ciddi sonuçlarını çok iyi biliyorlardı. Müslümanların 

aleyhindeki bütün umutlarını Ġslam'ın Roma tarafından mağlup edilmesine bağlayan eski "cahiliye" düzeni 

taraftarlarının arta kalanları, seferin sonuçlarını büyük bir endiĢe içinde bekliyorlardı. Münafıklar da buna, 

müslümanlar eğer Suriye'de bir mağlubiyet alırlarsa, bir iç isyanla Ġslam'ın kuvvetinin imha hususunda son bir 

Ģansları olarak görüyorlardı. Bundan dolayı komploları kararlaĢtırıp oluĢturmak için kendileri tarafından inĢa edilmiĢ 

olan "Mescid-i Dırar" da hazır halde bekliyorlardı. Ayrıca seferi baĢarısız bir hareket haline çevirmek için de bir çok 

tedbir almıĢlardı. Diğer taraftan gerçek müminler, son 22 yıl boyunca, uğrunda bütün güçlerini harcamakta oldukları 

hareketin kaderinin Ģimdi olmakla olmamak noktasında asılı kaldığını anlamıĢlardı. 

Fakat eğer onlar, böyle bir kritik anda cesarat gösterirlerse, bütün dıĢ dünyanın kapıları yayılmak üzere olan 

hareketin önünde açılmıĢ olacaktı. Fakat eğer onlar, zaafiyet ya da korkaklık gösterirlerse, o zaman Arabistan'da 

yapmıĢ oldukları bütün iĢler toz-duman olup boĢa gitmiĢ olacaktı. 

Ġslam'ın o yaman müntesiplerinin söz konusu sefer için aĢk ve Ģevkle hazırlıklara baĢlamıĢ olmaları bundandır. 

Onlardan herbiri, sefer için gerekli techizat hazırlamaya, bulunacakları katkıda diğerini geçmeye çabaladı. Hz. 

Osman ve Hz. Abdurranman b. Avf paralarının çok büyük bir bölümünü bu maksat için verdiler. Hz. Ömer 

kazancının yarısıyla katkıda bulundu. Hz. Ebu Bekir ise malının tamamını verdi. Ashab-ı Kiramın maddeten fakir 

olanları da iyilik yarıĢında geri kalmadı ve alın terleriyle ne kazanabildilerse onları getirip Rasulullah'a (s.a) takdim 

ettiler. 

Kadınlar bu hamiyyet yarıĢında mücevherlerini vermekle yer aldılar. Ġslam uğruna hayatlarını feda etme 

aĢkıyla yanıp tutuĢan binlerce gönüllü, Hz. Peygamber'e (s.a) geldi ve bu sefere katılmak üzere kendileri için 

hazırlanmıĢ silah ve malzemelerin verilmesini rica ettiler. Techizat ve hazırlıkların yetersizliği nedeniyle 

silahlandırılamayan bu yiğit insanlar, üzüntüden göz yaĢı döktüler. Manzara, kendilerini yeteri derecede 

silahlandıramadığı için Hz. Peygamber'i üzecek denli acıklı idi. Sözün kısası bu vesile, gerçek bir mümini bir 

münafıktan ayıracak mihenk taĢına dönüĢtü. Çünkü sefere katılamayıp geri durmak, kiĢinin Ġslam'la olan bağının 

çok Ģüpheli olması demekti. Bundan dolayı, Tebûk seferi esnasında geriye kalan birisinin, kendisine haber 

verilmesi üzerine Hz. Peygamber (s.a) , "Onu kendi baĢına bırakın. Eğer içinde iyilik ve hayırdan birĢey varsa Allah 
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onu size katar. Eğer onun içinde iyilik ve hayırdan birĢey yoksa, o zaman öyle kötü bir arkadaĢı sizden uzaklaĢtırıp 

defettiği için O'na Ģükredin" buyurdu. 

Neticede, Hz. Peygamber (s.a) , Ġslam uğruna çarpıĢacak onbini süvari olmak üzere otuzbin mücahidden 

müteĢekkil bir ordu ile Hicri 9. yılın Receb'inde Suriye 'ye doğru harekete geçti. Develerin yetersizliğinden, orduya 

katılanların büyük bir çoğunluğunun yaya yürümek zorunda olmaları, bir müddet deveye binmek mecburiyetinde 

kaldıkları zaman bile çok seyrek sıralarını beklemek zorunda bulunmaları nazar-ı itibara alındığında seferin 

yapıldığı Ģartların zorluğu ve elveriĢsizliği kolayca anlaĢılabilir. Buna bir de çölün yakıcı-kavurucu sıcaklığı ve su 

yetersizliğinin vehameti de eklenebilir. Fakat onlar, dava hakkındaki sarsılmaz kararları, ona olan bağlılıkları ve bu 

büyük güçlük ve engelleri göğüslemelerindeki sebatları nedeniyle hesapsız bir Ģekilde mükafatlandırılmıĢlardır. 

Rasul-i Ekrem (s.a) ve ordusu, Tebûk'e vardıklarında, Kayser ve müttefiklerinin ordularını sınırdan içeriye 

çekmiĢ oldukları ve görünürde savaĢılacak hiçbir düĢmanın olmadığını öğrendiler. Böylece Hz. Peygamber (s.a) ve 

Ġslam ordusu çok geniĢ sahalarda prestijini arttıracak olan ve aynı zamanda bir damla da kan dökmedikleri manevi 

bir zafer kazanmıĢ oldu. 

Bu konuda, Rasul-i Ekrem'in (s.a) gazalarını kaleme alan tarihçilerin Tebûk Seferi ile ilgili olarak serdettikleri 

genel intibanın sahih olmadığına iĢaret etmek uygun olur. Onlar, olayı sanki Arabistan'ın sınırları yakınında Roma 

ordularının toplanması hakkındaki haberler asılsızmıĢ gibi bir tarzda naklederler. Gerçek ise, Kayser'in ordularını 

toplamaya baĢlamıĢ olduğu, fakat Rasul-i Ekrem'in (s.a) ondan daha önce davrandığı ve harekete geçmek için 

gerekli hazırlıkları tamamlamadan onun hareket sahasına girmiĢ olduğu Ģeklindedir. Bundan dolayı Kayser 

cesaretin onda dokuzunun kaçmakta olduğuna inanarak, ordularını sınırlardan geriye doğru çekmiĢtir. 

Çünkü o, Ġslam uğruna savaĢan üçbin yiğit mücahidin daha önce Mute'de yüzbin kiĢilik bir kuvveti periĢan edip 

biçare hale soktuğunu henüz unutmuĢ değildi. Bundan dolayı o, yüz veya ikiyüzbin kiĢilik bir ordu ile bile aynı 

kıvamdaki otuzbin mücahidden meydana gelmiĢ ve üstelik Hz. Peygamber'in (s.a) bizzat komutasındaki böyle bir 

ordu ile savaĢmayı göze alamadı. 

Rasul-i Ekrem (s.a) , Roma Ġmparatoru Kayser'in kuvvetlerini sınırdan çektiğini anladığı zaman, Suriye içlerine 

doğru yürümesinin mi, yoksa Tebûk'te durup beklemesinin ve manevi zaferini politik ve stratejik avantaja 

dönüĢtürmenin mi daha uygun olacağını düĢündü. Sonunda ikinci alternatifi seçerek Tebûk'te kalıp beklemeye 

karar verdi ve Tebûk'te yirmi gün kaldı. Bu zaman zarfında Hz. Peygamber (s.a) Roma Ġmparatorluğu ile Ġslam 

devleti arasında yer alan ve Roma Ġmparatorluğunun idaresi altında olan küçük tampon devletlere baskıda bulundu 

ve boyun eğdirip kendilerini Ġslam devletine cizye vermeye mecbur etti. Mesela, bazı Hıristiyan liderler, Dumetu'l-

Cendel'den Ukaydin bin Abdulmelik Kindi, Eylen'den Yuhanna bin Ruba Mekna ayrıca Cerba ve Azruh kabilelerinin 

reisleri Medine Ġslam devletine itaat edip ona cizye vermeyi kabul ettiler. Bunun bir sonucu olarak Ġslam devletinin 

sınırları, Roma Ġmparatorluğuna kadar geniĢledi ve Kayser tarafından Arabistan'a karĢı kullanılmakta olan bütün 

Arap kabileleri, bu sefer Romalılara karĢı müslümanların müttefiki oldular. 

Bütün bunların ötesinde Tebûk seferinde elde edilen bu moral ve manevi zafer, Romalılarla uzun sürecek bir 

anlaĢmazlığa girmeden önce müslümanlara Arabistan üzerindeki hakimiyetlerini güçlendirmek için çok kıymetli bir 

fırsat sağladı. Zira bu durum, ister "Ģirk"in destekçileri olsun, isterse Ġslam kisvesi altında "Ģirk"lerini gizlemiĢ 

kimseler olsun, eski "cahiliye" düzeninin yakın bir gelecekte yeniden canlanıp toparlanması konusunda hala umut 

beslemekte olan kimselerin belini kırdı. ġartların zorlaması, bu tip insanların büyük çoğunluğunun Ġslam dairesinin 

içinde toplanmasını sağlamıĢtır ve en azından, sözkonusu kimselerin hemen sonraki nesillerine gerçek müslüman 

olma imkanını sağlamıĢtır. Artık geriye bu sahada, eski düzenin destekçilerinden çok zayıf bir azınlık kalmıĢtı, fakat 

artık bunlar, Allah'ın, tamamlamak üzere Rasulü'ne indirmiĢ olduğu Ġslami inkılabın önünde duramazdı. 

Dönemin Problemleri: Eğer biz, daha önce geçen olayların arka planını gözönüne alırsak toplumun o 

dönemde karĢılaĢmakta olduğu problemleri kolayca anlarız. 

O hususlar Ģunlardır: 

1. Tüm Arabistan'ı tam bir "Daru'l-Ġslam" haline getirmek, 

2. Ġslam'ın nüfuzunu komĢu ülkelere taĢımak, yaymak. 



3. Münafıkların fitnelerine son vermek. 

4. Müslümanları, gayri müslim dünyaya karĢı cihad için hazırlamak, 

1) ġimdi; madem ki tüm Arabistan'ın idaresi müminlerin eline geçmiĢ ve bütün muhalif kuvvetler çaresiz hale 

düĢmüĢtü. O halde Arabistan'ın tam bir "Daru'l-Ġslam" (Ġslam ülkesi) haline dönüĢtürülmesi lüzumu hakkındaki 

politika hususunda açık bir deklerasyon yayınlanması gerekli idi. Bundan dolayı aĢağıda zikredilen ölçüler 

benimsendi: 

a. "MüĢriklerle" olan bütün anlaĢmların geçersiz olduğunu öngören açık bir beyanat ilan edildi. Buna göre, 

müslümanlar dört aylık bir süreden sonra anlaĢmaların müĢrikler lehinde getirdiği bütün sorumluluklardan azade 

olacaklardı. (bkz. 1-3. ayetler) 

Bu deklarasyon, "Ģirk" temeline dayanan hayat tarzını bütünüyle kökünden kazımak ve Arabistan'ı her 

ne suretle olursa olsun Ġslam'ın ruhu ile çatıĢmayacak ve O'nun için bir iç tehlike arzedemeyecek Ģekilde sadece 

Ġslam'ın merkezi yapmak için gerekli idi. 

b. Arabistan'ı ilgilendiren tüm meseleler içinde ana konumunu muhafaza eden Harem-i ġerif'e (Ka'be) hizmet, 

yani sedanet (Ka'be bakıcılığı) ve sikayet (su dağıtma) iĢlerinin bundan böyle müĢriklerden alınıp müminlerin eline 

verileceği ve sürekli onların elinde kalacağı hususunda ilahi bir hüküm indi. (12. ve 18. ayetler arası) . Aynı Ģekilde 

"cahiliye" döneminden kalan adet ve uygulamalar artık ilga edilip kaldırılmalıydı, hatta "müĢrikler" Beytullah'a 

yaklaĢtırılmamalıydılar. (28.ayet) Bu, "Ģirkin" her türlü eserini, sadece Allah'a ibadet ve itaatına mahsus olan 

Ka'be'den silip kökünden kazımak içindi. 

c. "Cahiliye" günlerinde haram ayların yerlerini dağiĢtirmek suretiyle takip etmekte oldukları ve küfrün bir 

parçası olan "Nesi" konusundaki kötü uygulama yasaklanmıĢtır (Ayet,37) . Bu, aynı zamanda Arabistan ve daha 

sonra dünyanın her yerinde bulunan müslümanların hayatından, cahiliye adetlerinden arta kalanlar türlü emarenin 

kökünü kazıma hususunda bir ilke vazifesini görmüĢtür. 

2) Müslümanlara, Ġslam'ın etkinliğini, Arabistan haricinde daha uzaklara götürmek ve yaymak için, Ġslam dıĢı 

güçleri kılıçla sindirmeleri ve Ġslam devletinin hakimiyetini kabul etmeye zorlamaları emredildi. Roma ve Ġran 

Ġmparatorlukları, bu yolda en büyük engeli teĢkil ettikleri için onlarla bir sürtüĢme ve anlaĢmazlığa girilmesi 

kaçınılmazdı. Cihadın gayesi onları, Ġslam'ı kabul hususunda zorlamak değildi. Çünkü onlar Ġslam'ı kabul etmek 

veya etmemekte serbestti. Fakat cihadın hedefi,onların baĢkalarını kendi sapıklıklarına itmelerine ve çoğalmalarına 

engel olmak idi. Müslümanlara, diledikleri takdirde, onların sapıtmıĢ hallerinden vazgeçip kurtulabilecekleri bir süre 

sapıklıklarına müsamaha göstermeleri, aksi halde, kafirlere Ġslam devletine bağlı olduklarının bir niĢanesi olarak 

"Cizye" (29. ayet) vermeyi Ģart koĢmaları emredildi. 

3) Önemli üçüncü mesele, aleni cürümlerine rağmen, Ģimdiye kadar hoĢgörü ile karĢılanan münafıkların 

fitnelerine son vermek oldu. Mademki dıĢarıdan fiilen hiçbir baskı yoktu, o halde müslümanlar, münafıklara açıkça 

kafirler olarak muamelede bulunmaları emredilmeliydi ve öyle oldu (73. ayet) . Buna uygun olarak Hz. Peygamber 

(s.a) Tebûk seferine katılmama konusunda halkı ikna edip vazgeçirmek için istiĢarelerde bulunmak üzere 

toplandıkları Süveylim'in evini ateĢe verdi. Yine bunun gibi, Tebûk dönüĢünde, gerçek müminlere karĢı komplolar 

düzenlemek maksadıyla fitnelerine bir kılıf vazifesi görmek üzere inĢa ettikleri mescidi (Mesid-i Dırar) yıkmalarını ve 

yakmalarını emretti. 

4) Müslümanların tüm Ġslam dıĢı dünyaya karĢı "Cihad" etmek maksadıyla hazırlanabilmesi için, ehemmiyetsiz 

de olsa, "Ġman" konusunda maruz kaldıkları bu hafif zaafiyetlerinin tedavi edilmesi gerekliydi. Çünkü artık özellikle 

bütün Ġslam dıĢı dünya ile ortaya çıkacak bir sürtüĢme ve mücadelede tek baĢına karĢı koyma mecburiyeti 

karĢısında kalındığı zaman, Ġslam toplumu için, iman zaafiyetinden daha büyük baĢka bir tehlike yoktu. Tebûk'e 

düzenlenen seferden geriye kalmıĢ veya en azından ihmalkarlık göstermiĢ olanlar Ģiddetle itham edilmiĢ ve eğer bu 

farzı yerine getirmemeleri hususunda makul mazeretleri yoksa, onlar münafıklar olarak kabul edilmiĢlerdi. Dahası, 

"Ġla-i Kelimetullah" (Allah sözü ve hükümlerinin üstün olması) konusunda yapacağı gayretlerin ve Ġslam ile "küfür" 

arasındaki mücadelede oynayacağı rolün gelecekte bir müslümanın imanı hakkında tek ölçü olacağı hususunda 

açık bir beyanatta bulunulmuĢtur. Bu nedenle "Eğer bir kimse canını, malını vaktini ve enerjisini bu gaye için feda 

http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary


etmekte tereddüt gösterirse, onun imanı gerçek, saf ve makbul olarak görülmeyecektir" (81 ve 96. ayetler arası) . 

Bu bakımdan cihad konusunda zaaf gösteren bir kimsenin yaptığı amelleri asla cihadın yerini almayacaktır. 

Bu sureyi tetkik ederken yukarıda zikredilen önemli noktalar dikkate alınırsa, o takdirde bunlar, surenin 

muhtevasının anlaĢılmasını kolaylaĢtıracaktır. 

ÖZET 

Temel Konu: SavaĢ ve BarıĢın Problemleri 

Enfal suresinin bir devamı olarak bu sure de savaĢ konusundaki problemleri ele alır ve konuyu Tebûk Seferi 

üzerinde temellendirir. 

ĠĢlenen konular ve birbiriyle bağlantıları: 

1-12 Bu bölüm, baĢkalarıyla yapılan anlaĢmaların dokunulmazlığını (kudsiyetini) ele alır ve karĢı tarafın 

bunlara içtenlikle uymadığı hallerde son vermeden önce gözönünde bulundurulması gereken prensip, hüküm ve 

nizamları ortaya koyar. 

13-37 Bu bölümde müslümanlar, fitneci ve hasmane davranıĢlarının sonuçları konusunda gereken uyarının 

yapıldığı Yahudi, Hıristiyan ve müĢrik Araplar'la, Allah'ın rızası için savaĢmaya teĢvik edilmiĢlerdir. 

38-72 Bu kısımdaki (muhaverede) , eğer küfürle yapılan mücadeleye katılmıĢlarsa ancak o zaman, Allah'ın 

vadettiği mükafatlara varis (sahip) olacakları, müslümanlara açık ve seçik olarak anlatılmıĢtır. Çünkü, gerçek 

müslümanları münafıklardan ayıran ölçü budur. Öyleyse gerçek müslümanlar, tehlike, engel, zorluk ve iğva gibi 

Ģeylere aldırmaksızın cihadda yerlerini almalıdır. 

73-90 Bu bölüm münafıklar meselesiyle ilgilidir ve onlara karĢı takınılması gereken tavra ait kural ve 

düzenlemeler koyarak, onları gerçek müslümanlardan ayıran mümeyyiz vasıflara iĢaret eder. 

91-110 Bu kısım, savaĢtan geri kalan ve Tebûk'e düzenlediği Cihad seferinde Hz. Peygamber'e eĢlik 

etmeyenlerin durumunu ele alır. Bu amaçla sözkonusu Ģahıslar muhtelif kategorilere ayrılır; yani, bunlar sakatlar, 

hastalar, fakirler, münafıklar, hatasını anlayıp daha Hz. Peygamber (s.a) Tebûk'ten dönmeden önce nefislerine 

kahredenler ve hatalarını ikrar edenler gibi birkaç sınıfa ayrılır. Onların durumları, suçlarının karakteri Ģumulüne 

uygun olarak ve onlara Kainatın Hakimi olan Allah'ın, onların yardımcısı ve koruyucusu olduğu teminatı verilmiĢtir. 

Buna uygun olarak Allah, Tebûk seferinde yer almayan üç mümini samimiyetlerinden dolayı affetmiĢtir. 

Sonuç bölümünde müminlere, hidayetleri için gerekli olan genel talimat verilmiĢtir. 

Surede varılan sonuç Ģudur: "ġefkatli, merhametli ve size çok düĢkün olan Rasulullah'a uyun ve kainatın 

Rabbi olan Allah'a tevekkül edin. O'na güvenin." 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 

BU SUREYE DAĠR HADĠS 

Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın azadlısı Sevban radıyallahu anh anlatıyor: "GümüĢ ve altın (biriktirme) ile 

ilgili ayet (Tevbe 34) nazil olduğu zaman halk: "Öyleyse hangi malı biriktirmeliyiz?" diye birbirlerine sordular. Hz. 

Ömer: "Bunu, ben sorup size haber vereyim!" dedi ve hemen devesine atlayıp gitti. Ben de peĢinden gittim. Hz. 

Ömer: "Ey Allah'ın Resulü hangi maldan edinelim?" diye sordu. Aleyhissalatu vesselam da: "Her biriniz, Ģükreden 

bir kalp, zikreden bir dil, ahiret iĢinize yardımcı olacak saliha bir kadın edinsin" buyurdular."Ravi: Sevban (r.a.) 
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10. Yunus Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Sure, adını, Hz. Yunus'a (a.s) atıf yapılan 98. ayettten alır. Diğerleri gibi bu ad da semboliktir ve surenin 

Yunus (a.s) kıssasıyla ilgili olduğunu göstermez. 

Vahyedildiği yer: Mevcut rivayetlerden öğrendiğimize göre -ki bunu bizzat surenin muhtevası da destekler-

 surenin tümü Mekke'de nazil olmuĢtur. Fakat bazı ayetlerinin Medine'de nazil olduğu görüĢünde olan kimseler de 

bulunmaktadır. Ancak bu görüĢ biraz sathi bir nitelik arzetmektedir. Suredeki temanın sürekliliği, surenin birbirinden 

yalıtılmıĢ ayetlerden veya farklı yerlerde veyahut da farklı olaylardan ötürü vahyedilmiĢ sözlerden meydana 

gelmediğini açıkça göstermektedir. Aksine sure, baĢlangıcından sonuna kadar tek celsede inzal edilmiĢ olması 

gereken ve birbiriyle son derece iliĢkili sözlerden oluĢmaktadır. Buna dayanarak Ģu söylenebilir ki, surenin teması, 

onun Mekke döneminde indirildiğine bizzat delil teĢkil eder. 

Nüzul zamanı: Surenin nüzul zamanı ile ilgili bir rivayete sahip değiliz; ancak temel konusu, surenin Hz. 

Muhammed'in (s.a) Mekke'deki son yılları esnasında indirilmiĢ olabileceğini göstermektedir. Çünkü suredeki ifade 

tarzından anlaĢıldığına göre nüzul zamanı, müĢriklerin düĢmanlığının Hz. Muhammed'in (s.a) ve ashabının 

varlıklarına bile katlanamayacak noktaya geldiği ve onların Hz. Muhammed'in (s.a) risaletini kavramak ve kabul 

etmek konusunda hiç bir umuda yer bırakmadıkları bir zamana tekabül etmektedir. 

Bu da gösterir ki, bu surenin muhtevasında yansıtılan Ģey, Rasul'ün (s.a) gönderildiği kavim içindeki hayatının 

son dönemi ve yaptığı son uyarılardır. Surenin ihtiva ettiği ifadelerini bu tür nitelikleri, onun, Mekke'deki hareketin 

son dönemi esnasında indirildiğinin apaçık kanıtıdır. 

Mekki hareketin son döneminde inen surelerin anlaĢılmasına yardımcı olan daha özel bir diğer iĢaret de, 

o surelerin Mekke'den Hicret etme hadisiyle ilgili gizli-açık imalar taĢıyor olmalarıdır. Sözkonusu surede bu konuyla 

ilgili hiç bir ima olmadığına göre, son dönem Mekki surelere tekaddüm ediyor demektir. 

Surenin nüzul zamanını belirlediğimize göre, Ģimdi tutup onun tarihi arka planını tekrarlamaya gerek 

kalmamıĢtır. Çünkü En'am ve A'raf surelerinin "giriĢ" bölümlerinde bu husus yeterince zikredilmiĢti. 

Konu: Bu hitab, Risalete çağrı, ihtar ve uyarıyla ilgilidir. Daha baĢlangıç ayetlerinde bu çağrı Ģöyle dile getirilir: 

"Bu mesajın bir insan tarafından iletilmesi onlara acaip geliyor ve Rasul'ü (s.a) büyücülükle itham ediyorlar. Oysa 

ne bunda bir acaiplik vardır, ne de mesajın büyü ve kehanetle bir ilgisi bulunmaktadır. Mesaj basit olarak size iki 

hakikatı bildirir: Birincisi, evreni yaratan ve onu yöneten Allah'ın, gerçek Rabbınız olduğunu ve yalnızca O'nun 

ibadete layık olduğunu söyler. Ġkincisi ise, dünya hayatından sonra ahiret'te diğer bir hayatın olacağını, ahiret'te 

dünya hayatınızın hesabını vermek zorunda kalacağınız ve Allah'ı Rabb olarak kabul ettikten sonra O'nun 

tarafından istenen salih amelleri benimsemeniz yahut O'nun iradesine aykırı davranmanıza göre ödüllendirilip 

cezalandırılacağınızı bildirir. Rasul'ün (s.a) önünüze serdiği bu iki hakikat, siz onları ister kabul edin, ister etmeyin, 

mahzâ "hakikat"tırlar. Rasul (s.a) , sizi bunları kabule ve hayatınızı onlara göre düzenlemeye davet ediyor. Eğer 

kabul ederseniz çok mutlu bir sona sahip olacaksınız; aksi takdirde sizi kötü sonuçlar bekliyor." 

Genel izahat: GiriĢ ayetlerinden sonra konular aĢağı-yukarı Ģu düzende dizilirler: 

l) Tevhid ve ahiret öğretisi, yararsız tartıĢmalar için fırsat kollamak suretiyle değil; salt nefislerini sapkınlığa ve 

onun kötü sonuçlarına karĢı korumak niyetiyle bağnazlık ve önyargılardan uzaklaĢarak Çağrı'ya kulak verenlerin, 

akıl ve kalblerini tatmin edebilecek nitelikte kanıtlarla ortaya konur. 

2) Ġnsanları tevhid ve ahiret öğretisini kabul etmekten alıkoyan (ve hep alıkoyacak olan) bu türlü yanlıĢ 

anlamalar bertaraf edilmekte ve böyle insanlar, yolları üzerinde duran gaflet taĢlarına karĢı uyarılmaktadır. 

3) ġüpheler bertaraf edilmiĢ, Hz. Muhammed'in (s.a) peygamberliği ve getirdiği mesaj hakkında ortaya atılan 

itirazlara gerekli cevaplar verilmiĢtir. 

4) Ahiret hayatıyla ilgili canlı tasvirler evvel emirde insanları uyarmak için sunulmuĢtur. Böylelikle yollarını bu 

dünyada düzeltsinler de sonradan dünya hayatıyla ilgili durumlarından piĢmanlık duymasınlar istenmiĢtir. 
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5) Ġnsanlar, bu dünyanın gerçekte bir imtihan yeri olduğu, zamana yalnızca dünya hayatının son anına kadar 

mühlet verildiği ve bunun, mesajı kabul etmek ve imtihanı kazanmak için kendilerine verilecek tek fırsat olduğu 

yolunda uyarılmaktadır. Bu yüzden insanlar, doğru yolu bulmaları, Peygamber'e (s.a) indirilmiĢ olan Kur'an'dan 

hakikat bilgisini elde etmeleri için Hz. Muhammed'in (s.a) ilahi göreve getirilmesiyle kendilerine sağlanan bu fırsatı 

en iyi Ģekilde kullanmak zorundadırlar. Aksi takdirde daimi bir piĢmanlık içinde olacaklardır. 

6) Hayatlarında ilahi kılavuzluğun gösterdiği yola itibar etmemelerinin bir sonucu olan sapıklık ve cehalet 

alameti davranıĢlarından kimisine, insanların dikkatleri çekilmektedir. 

Bu bağlamda Hz. Nuh'un (a.s) kıssası kısaca ve Hz. Musa'nınki (a.s) ayrıntılı biçimde iĢlenerek dört Ģeyin 

zihinlerde vurgulanması sağlanmaktadır. Birinci olarak uygulanan Ģudur: "Sizin Rasulullah Muhammed'e (s.a) olan 

davranıĢınız tıpkı Hz. Nuh (a.s) ve Hz. Musa (a.s) kavminin, peygamberlerine davranıĢı gibidir. ġunu iyi bilin ki, 

sizler de onların karĢılaĢtığı akıbetle karĢılaĢacaksınız." Ġkinci vurgu Ģudur: "Peygamber (s.a) ve ashabının bugün 

Ģahit olduğunuz zayıf ve biçare (gibi görünen) durumu sizi inanmaktan alıkoymamalıdır. Kadir-i Mutlak olan Allah'ın 

tıpkı Hz. Musa (a.s) ve Hz. Harun'a (a.s) destek olduğu gibi, onlara destek olacağını ve durumlarını, kimsenin 

beklemediği bir zamanda aniden değiĢtireceğini bilmelisiniz." Üçüncü olarak "Eğer size Allah tarafından öğretilen 

kelimeyi söylemez, yolunuzda ayak diretir ve bu inadı tıpkı Firavun gibi son ana kadar sürdürürseniz, tevbeniz asla 

kabul olunmayacaktır" teması vurgulanır. Son vurguysa "Peygamber'in (s.a) ashabına, morallerini bozmamaları 

yolunda güvence verilmesi"yle ilgilidir. Çünkü düĢmanlarının etraflarında oluĢturduğu kötü Ģartlar aslında 

mesnedsiz, yok olmaya mahkum Ģartlardır. Dahası, müminler, Firavun kavmi belasından Allah tarafından 

kurtarıldıktan sonra Ġsrailoğulları'nın takındıkları tavrın bir benzerine karĢı kendilerini korumaları konusunda 

uyarılmaktadır. 

7) Ve surenin sonunda Rasulullah'a (s.a) Ģu mealde bir deklarasyonda bulunması emredilmektedir: "Bana 

Allah tarafından vahyedilen ve tebliğ etmem istenen itikad ve amel prensipleri iĢte bunlardır; bunlarda hiçbir 

değiĢme sözkonusu olamaz. Kim kabul ederse kendi hayrına, kim reddederse de kendi zararınadır." 

a) Mesaja sırt çevirmiĢ bir kavmi, uyarmak üzere bir beĢerin gönderilmesinde ĢaĢılacak bir Ģey yoktur. Çünkü 

insan soyuna en uygun elçinin bir cinn, melek ya da baĢka bir Ģey değil de insan olduğu apaçık bir gerçektir. 

b) Rabb ve Yaratıcısının yanlıĢa sapmıĢ insanları doğru yola sokmak için düzenlemelerde bulunmasında bir 

acaiplik olamaz; aksine, bunu yapmazsa acaip olur. 

c) Gösterilen yola uyup da reddetmeyen kimselere gerçek onur ve baĢarının bağıĢlanmasında ĢaĢılacak hiç 

bir Ģey yoktur. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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11. Hud Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Bu sure adını, 50-60. ayetlerde kıssası zikredilen Hz. Hud'un (a.s) isminden almıĢtır. 

Nüzul Zamanı: Surenin konusu üzerinde derinlemesine düĢündüğümüzde, onun Yunus suresiyle aynı 

dönemde ve büyük bir ihtimalle hemen onun ardından nazil olduğu sonucuna varırız. 

Sure, Yunus suresiyle aynı konuyu iĢler; mesaja davet, tavsiye ve inzar. Bir farkla ki bu suredeki inzar (uyarı) 

daha Ģiddetlidir. Bu durum bir hadisle de desteklenmiĢtir. 

Rivayet edilir ki, bu surenin nüzulundan sonra bir gün Hz. Ebu Bekir (r.a) Rasulullah'a (s.a) söyle dedi: Son 

zamanlarda senin daha hızlı yaĢlanıyor olduğunu görmekteyim. Bunun sebebi nedir?" Rasulullah (s.a) cevapladı: 

"Hud suresi ve benzeri sureler beni ihtiyarlattı. " Bu gösterir ki, zaman Rasulullah (s.a) için çok çetin zamandı ve 

Ġslam'ın davetini baltalamak için elinden geleni yapan KureyĢ'in azaba uğratılmasından duyduğu endiĢelerine, bu 

sert uyarılar da eklenmiĢ bulunmaktaydı. Çünkü artık Rasulullah (s.a) için Allah tarafından tanınan mühletin son 

sınırına giderek yaklaĢıldığı ayan beyandı. Mühletin son demlerini yaĢadığından ve kavminin azaba 

uğratılacağından korkmaktaydı. 

Konu: Surenin daveti Ģudur: Allah Rasulüne itaat edin. ġirki terkedin ve yalnızca Allah'a ibadet edin; tüm 

hayat sisteminizi ahirette hesap vereceğiniz inanç üstüne kurun. 

Tavsiyesi Ģu: Hatırlayın o insanları ki, imanlarını bu dünya hayatının zahiri parlaklığına feda edip, 

peygamberlerin mesajını inkar ettiler de, korkunç akıbetlerle karĢılaĢtılar. Dolayısıyle sizlerde tarihin mahvolmağa 

götürdüğünü ispat ettiği yolun aynısını izleyip izlemediğinizi ciddi ciddi araĢtırın. 

Uyarısı da Ģu: Azabın geciktiriliyor olması sizi aldatmasın. Bu, "Allah'ın yollarınızı düzeltin" diye size lütfuyla 

tanıdığı mühletten ibarettir. Bu fırsatı değerlendirmezseniz iman edenler dıĢında helak edecek olan kaçınılmaz 

cezaya çarptırılacaksınız. 

Kur'an insanlara doğrudan hitap etme yerine, yukarıdaki hedefleri gerçekleĢtirmek için, Nuh, Hud, Salih, Lut, 

ġuayb ve Firavun kavimlerine ait kıssaları kullanmıĢtır. Bu kıssalarda vurgulanan en önemli Ģey Ģudur: Allah'ın 

hükmü bir kavim üzerinde gerçekleĢtiği zaman, her ne olursa olsun, isterse devrin peygamberinin en yakın 

akrabası olsun Allah hiç kimseyi kayırmaz. Bundan azade olanlar yalnızca peygamberlere iman edenlerdir: 

inanmayanlar, isterse onun karısı ve çocuğu olsunlar bu hükmün içindedirler. 

Dahası var: Ġman her bir müminden, hüküm geldiğinde akrabalarını tümüyle unutmasını ve yalnızca iman 

kardeĢliğini esas almasını gerektirir. Zira kan ve ırk yakınlığını dikkate almak, bu tür durumlarda Ġslam'ın ruhuna 

zıttır. Ve müslümanlar bu öğretiyi Hud suresi'nin nüzulünden 4 yıl sonra Bedir SavaĢı'da pratik olarak 

göstermiĢlerdir. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 

BU SUREYE DAĠR BĠR HADĠS 

Ashab-ı kiramdan rivayet edildiğine göre Kur?an?da Resulullah (s.a.) için bu ayetten daha Ģiddetli 

bir ayet inmemiĢtir. 

Resulullah buyurmuĢtur ki: ?Beni, Hud suresi kocattı!? 

Çünkü bu surede ona ?emrolunduğun gibi dosdoğru ol!? denilmiĢti ve bu kolay bir iĢ değildi. Allah Teala 

yalnız ona değil, onunla beraber müminlere de istikameti emretmektedir. 
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12. Yusuf Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Nüzul sebebi ve nüzul zamanı 

Ġçinde söz konusu edilen olaylar gösteriyor ki, bu sure Rasulullah'ın (s.a) Mekke'deki son dönemi esnasında, 

yani KureyĢ'in kendisini öldürme, sürme, veya hapsetme planları tasarladığı sırada nazil olmuĢtur. O dönemde bir 

takım kafirler (muhtemelen tahrikçi Yahudiler) bir soru atmıĢlardı ortaya: "Ġsrailoğulları niçin Mısır'a gitti?" Bu 

sorunun ortaya atılma nedeni, Yahudilerin bu hikayeden haberdar olmamaları, geleneklerinde böyle bir rivayetten 

söz edilmiyor olması ve Rasulullah'ın da (s.a) daha önce bu hikayeden ima yollu da olsa hiç söz etmemiĢ 

olmasıydı. Dolayısıyla bu soruya tatmin edici bir cevap veremeyeceğini yahut kaçamak karĢılıklar vereceğini ve 

ardından cevabı bir takım Yahudilerden soruĢturacağını ummuĢlardı. Böylece güya tüm foyası meydana çıkmıĢ 

olacaktı. Fakat tüm umutlarının aksine iĢler tersine döndü ve Allah Hz. Yusuf'un (a.s) tüm kıssasını elçisine vahyetti 

ve o da kıssayı oracıkta irĢad etti. Bu durum KureyĢ'i müthiĢ biçimde ĢaĢırtmıĢtı, çünkü yalnız kafalarındaki Ģemalar 

alt üst olmakla kalmıyor, aynı zamanda Ģu uyarıya maruz kalıyorlardı: "Eğer sizler de bu Rasule, Yusuf'a 

kardeĢlerinin davrandığı gibi davranırsanız, sonunuz onlarınki gibi olur." 

VahyediliĢ Amacı: 

Yukarıda söylenenlerden bu surenin iki amaç için vahyedildiği ortaya çıkıyor: 

Birinci amaç: Hz. Muhammed'in (s.a) risaletine delil getirmekti. Üstelik bu delil bizzat muhalifleri tarafından 

istenmekteydi. Ve böylece onun bilgisinin kulaktan dolma değil, vahiyle edinilmiĢ bilgi olduğu ortaya konmuĢ 

olacaktı. Zaten bu durum giriĢayetlerinde açıkça zikredilmekte ve sonuç bölümünde de yeterince açıklanmaktadır. 

Ġkinci amaç, surenin muhtevasını KureyĢ'in durumuna uygulamak ve Rasulullah'la (s.a) aralarındaki savaĢı 

eninde sonunda kaybedecekleri konusunda onları uyarmaktı. Çünkü onlar da tıpkı kardeĢlerinin Hz. Yusuf'a (a.s) 

yaptıkları gibi kardeĢleri Rasulullah'a (s.a) eziyet ediyorlardı. Böylece KureyĢ'e dolaylı yoldan iĢledikleri kötü 

fiillerinin, tıpkı, Hz. Yusuf (a.s) meselesinde kardeĢlerinin -onu kuyuya attıktan sonra bile- baĢarısızlığa uğraması 

gibi hüsranla sonuçlanacağı anlatılmıĢ oluyordu. Bu böyledir; çünkü Allah'ın iradesinin önüne geçecek hiçbir güç 

yoktur. Nitekim tıpkı Hz. Yusuf'un (a.s) önünde kardeĢlerinin boyun bükmesi gibi onlar da bir gün helak etmeye 

çalıĢtıkları kardeĢlerinden af dileyeceklerdir. Bu 7. ayette apaçık belirtilmiĢtir. "Andolsun Yusuf ve kardeĢlerinin 

kıssasında KureyĢ arasından soranlar için ayetler vardır." 

Bu kıssayı mevcut çatıĢmaya uygulamak suretiyle Kur'an, daha sonraki on yıl içinde cereyan edecek olayları 

da açık seçik haber vermiĢ oluyordu. Bu surenin nüzulundan henüz iki yıl geçmiĢti ki, KureyĢ Hz. Yusuf'un 

kardeĢleri gibi Rasulullah'ı (s.a) öldürmeye azmetti ve bunun üzerine Rasulullah (s.a) yine Hz. Yusuf'un (a.s) 

Mısır'a gidip orada bir güç kazanması gibi, Mekke'den Medine'ye göç etmek zorunda kaldı ve benzer bir güç 

kazandı. Yine, sonuçta KureyĢ, tıpkı kardeĢlerinin Hz. Yusuf'un (a.s) huzurunda boyun bükmeleri gibi Rasulullah'ın 

(s.a) önünde boyunlarını bükmüĢlerdi.KardeĢleri Yusuf'a: "Bize lütfet zira, Allah bağıĢta bulunanları cömertçe 

ödüllendirir" (ayet, 88) dediklerinde Hz. Yusuf (a.s) , onları bağıĢlamıĢ -ve her ne kadar onlardan intikam alabilecek 

güçteyse de - onlara Ģöyle demiĢti: "... Bugün sizin için bir yargılama yoktur. Sizi Allah affetsin. O merhametlilerin 

en merhametlisidir." (Ayet, 92) . Aynı olay Mekke'nin fethinden sonra Hz. Muhammed (s.a) ile onun huzurunda 

biçare duran KureyĢ arasında cereyan etmiĢti. Rasulullah (s.a) da intikam almak için gerekli güce sahipken bunu 

yapmadı onlara: "Size Ģimdi ne yapacağımı sanıyorsunuz?" diye sordu. Onlar da: "'Sen kerim bir kardeĢsin, kerim 

bir kardeĢin oğlusun" deyince onları Ģu sözlerle bağıĢladı: "Ġstirhamınıza Yusuf'un, kardeĢlerine verdiği karĢılığın 

aynısını veriyorum. Bugün sizin için bir yargılama yoktur, bağıĢlandınız". 

Konusu ve Konuyu Ele AlıĢ Biçimi: 

Dahası, Kur'an-ı Kerim bu kıssayı yalnızca bir anlatı olarak sunmakla kalmayıp, onu aĢağıdaki Ģekillerde bir 

tebliğ aracı olarak da kullanmıĢtır. 

Anlattıkları boyunca Kur'an, Ġbrahim, Ġshak, Yakub ve Yusuf'un (a.s) inandığı dinin Hz. Muhammed'inkiyle (s.a) 

aynı olduğunu ve hepsinin çağırdığı mesajın Hz. Muhammed'inkiyle (s.a) aynı mesaj olduğunu açıklığa 

kavuĢturmuĢtur. 
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Sonra, Hz. Yakub ve Hz. Yusuf (a.s) karakterleri, Yusuf'un kardeĢleri, ticaret kervanındakiler, devlet ricali, 

Mısır azizi, onun zevcesi, Mısır'ın "sosyetik bayanları"yla çeliĢmekte idi. Bu durum okuyucunun önüne kendiliğinden 

Ģu meseleyi getirmektedir: "Allah'a ibadete ve ahiret hesabına dayalı Ġslam'ın Ģekillendirdiği ilk karakterlerle; 

dünyaya tapmaya, Allah'ı ve ahiret'i hiçe saymaya dayalı küfrün ve "cehalet"in Ģekillendirdiği ikinci karakterleri 

karĢılaĢtırın ve hangisini tercih edeceğinize kendiniz karar verin." 

Kur'an bu kıssayı, bir başka gerçeği daha gündeme getirmek için kullanmaktadır: Allah ne dilerse o olur; 

insan hiçbir karĢı-planla O'nun stratejisini (mekr) altedemez, olmasını engelleyecek yahut oluĢumunu değiĢtirecek 

herhangi bir önlem alamaz. Aksine, hep olan odur ki, insan kendi amacı için devreye soktuğu ve kendi amacına 

hizmet edeceğine inandığı bir çok vasıtanın sonunda kendi amacı aleyhine iĢlediğini, ilahi amaca hizmet ettiğini 

anlayıverir. Hz. Yusuf'un kardeĢleri onu kuyuya attıkları zaman, alınabilecek en köklü tedbiri aldıklarını 

düĢünüyorlardı. Oysa aslında Hz. Yusuf'u (a.s) Mısır'a yönetici yapacak olan ilahi planın yolunu döĢemekteydiler ve 

sonunda onun huzurunda boyun bükeceklerdi. Aynı Ģekilde Aziz'in karısı da intikam almak düĢüncesiyle Hz. 

Yusuf'u (a.s) zindana göndermiĢti, fakat aslında ona Mısır'ın yöneticisi olma fırsatını sağlamıĢ olmaktaydı ve 

sonunda kendi apaçık günahını itiraf etmenin utancını yaĢayacaktı. 

Ve bunlar Allah'ın yüceltmek istediği kimseyi düĢürmek için, tüm dünyanın birleĢse de baĢarılı olamayacağını 

ispatlayan münferid örnekler değildir. Yine, Hz. Yusuf'u (a.s) "halletmek" için kardeĢlerinin baĢvurduğu "güvenilir ve 

etkili" vasıtalar Allah tarafından Hz. Yusuf'un(a.s) baĢarısı, kardeĢlerininse zillete düĢmesi yolunda kullanılmıĢlardı. 

Buna karĢılık eğer Allah birinin düĢmesini dilemiĢse ne kadar etkili olursa olsun hiçbir vasıta bu dileğe karĢı 

duramaz, hatta onun düĢüĢ ve çöküĢüne, bu vasıtaları kullananların zelil oluĢuna katkıda bulunurlar. 

Ötesi, bu kıssada Allah yolunu izlemek isteyenler için de çeĢitli dersler ihtiva etmektedir. Kıssanın öğrettiği ilk 

ders, ilahi yasanın çizdiği sınırlar içinde kalan bir kimsenin amaç, hedef ve vasıtalarıyla baĢarılı olması ya da 

olmamasının tümüyle Allah'a kalmıĢ bir Ģey olduğudur. Dolayısıyla temiz amaçları öngörmüĢ, meĢru vasıtalara 

baĢvurmuĢ fakat baĢarılı olamamıĢ bir kimse en azından rezalet ve zilletten korunmuĢ olacaktır. Oysa aĢağılık bir 

amacı öngörmüĢ ve amaca ulaĢmak için de gayri meĢru vasıtalara baĢvurmuĢ bir kimse yalnızca ahirette rezil 

rüsvay olmakla kalmayacak aynı zamanda bu dünyada da rezil ve zelil olmanın riskini göze alacaktır. 

Kıssa'nın öğrettiği ikinci ders Ģudur: Hakikat ve adalet adına gayret gösterenler, Allah'a güvenenler ve tüm 

iĢlerinde O'nu vekil bilenler, O'ndan yardım ve teselli alırlar. Bu kendilerine, düĢmanları karĢısında cesaret ve 

güven sağlar, güçlü düĢmanların korkunç vasıtalarıyla burun buruna geldikleri zaman moralleri bozulmaz. 

Görevlerini korukuszca yerine getirirler. ve sonucu Allah'a havale ederler. 

Fakat bu kıssanın öğrettiği en büyük ders, bir müminin gerçek Ġslami niteliklerle bezenmesi ve hikmetle 

donanması halinde, sırf bu niteliklerin gücüyle tüm bir beldeyi fethedebileceğidir. Hz. Yusuf (a.s) , bunun Ģahika bir 

örneğini teĢkil edecek Ģekilde saf ve yüksek karakterli bir kimsenin en olumsuz Ģartlar altında bile baĢarılı 

olabileceğini bizzat göstremiĢtir. Hz. Yusuf (a.s) Mısır'a gittiği zaman, sadece onyedi yaĢında bir delikanlıydı, yalnız 

ve garibti; ayrıca hiç bir tedariki yoktu. Olmadığı gibi burada bir köle olarak satılmıĢtı. -Ve ayrıca bu dönemdeki 

kölelerin içinde bulunduğu korkunç Ģartları her tarih öğrencisi bilir- Dahası sonra bir iftiraya uğrayıp süresiz zindana 

atılmıĢtı. Fakat bu zorlu dönemi boyunca bir kez olsun, sonunda kendisini ülkenin en üst düzey yetkilisi yapacak 

olan ahlaki ve imani niteliklerinden asla vazgeçmedi. 

Tarihi ve Coğrafi Arka-plan 

ġu tarihi ve coğrafi ayrıntılar kıssayı anlamamıza yardım edecektir: Hz. Yusuf (a.s) , Hz. Yakub'un (a.s) oğlu 

Hz. Ġshak'ın (a.s) torunu, Hz. Ġbrahim'in (a.s) de büyük torunudur. Kitab-ı Mukaddes'e göre (Kur'an'da zikredilenler 

de bu rivayeti teyid eder) Hz. Yakub'un (a.s) dört hanımından olma oniki oğlu vardı. Hz. Yusuf (a.s) ve küçük 

kardeĢi Bünyamin bir karısından, kalan on oğlu da diğer hanımlarından olmaydı. Hz. Yakub (a.s) , babası Hz. 

Ġshak'ın, ondan evvel de Hz. Ġbrahmi'in (a.s) yaĢadığı ve "Shechem" denen yerde kendine bir arazi parçası edindiği 

Hebron (yani Filistin) de yerleĢmiĢti. 

HARĠTA -VIII- 

Yusuf (a.s) 'un kıssası ile ilgili harita. 
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Kitab-ı Mukaddes araĢtırmacılarına göre Yusuf (a.s) yaklaĢık M. Ö. 1906'da doğmuĢtu ve kendisi ile ilgili 

kıssanın baĢlangıcı M.Ö. 1890 dolaylarında vuku bulmuĢtu. Yani rüyayı gördüğünde ve kuyuya atıldığında onyedi 

yaĢındaydı. Kitab-ı Mukaddes ve Talmud'a dayalı rivayetlere göre Kuyu Shechem'in kuzeyindeki Dothan 

yakınındaydı ve onu kuyudan çıkaran kervan (öte Ürdün'deki) Gilead'tan gelip Mısır'a gitmekteydi. 

Mısır'ı yöneten 15. hanedan tarihte Hyksos kralları olarak bilinir. Hyksos'lar Arap ırkındandı ve 2000 yıllarında 

Suriye-Filistin'den göçedip Mısır'a gelmiĢler ve ülkeyi ele geçirmiĢlerdi. 

Arap tarihçileri ve Kur'an yorumcuları onlara Amalik adını vermiĢlerdir ve bu, Mısır bilimciler (egyptologist) 

tarafından yapılan yakın tarihli araĢtırmalarla da teyid edilmiĢtir. Hyksoslar ülkede hüküm süren iç kargaĢayı fırsat 

bilip kendi krallıklarını kurmuĢ istilacılardı. Hz. Yusuf'un (a.s) iktidara geliĢi ve ardından Ġsrailoğulları'nın Mısır'ın en 

münbit bölgesine yerleĢmeleri konusunda hiçbir zanna mahal olmayıĢının nedeni budur; elde ettikleri güç ve 

etkinlik, onların Mısır'ı istila eden yabancılarla aynı ırktan oluĢuyla ilgiliydi. 

Hyksoslar M. Ö. 15. yy.ın sonuna dek Mısır'da hüküm sürdü ve uygulamada tüm güçler Ġsrailoğulları'nın elinde 

kaldı. Kur'an bu olaya Maide suresi'nin 20. ayetinde atıfta bulunur: "Allah içinizden peygamberler çıkardı ve sizi 

yöneticiler eyledi". Sonra bu hanedanı alaĢağı eden büyük bir ulusalcı ayaklanma böĢgösterdi ve yaklaĢık 250.000 

Amaliki ülkeden sürüldü. Bunun sonucu olarak oldukça mutaassıp bir kıpti hanedanı iktidarı ele geçirdi ve 

Amalikîlilerle ilgili herĢeyi kötünden kazıdı. Daha sonra da Hz. Musa'nın (a.s) kıssasında zikredilen Ġsrailoğulları'na 

toplu zulüm hadisesi baĢladı. 

Ayrıca Mısır tarihinden "Hyksos kralları'nın Mısır'ın geleneksel tanrılarını kabul etmediğini ve bu yüzden de 

dinlerini Mısır'da yaymak için Suriye'den kendi ilahlarını ithal ettiklerini öğreniyoruz. Kur'an'ın Hz. Yusuf'un çağdaĢı 

olan kralı Firavun diye anmasının nedeni budur. Zira bu ünvan Mısır'ın kendi özgün dinleriyle bağlantılı bir ünvandı 

ve Hyksoslarda bu dine inanmıyorlardı. Fakat Kitab-ı Mukaddes bu krala yanlıĢ bir tesmiye ile "Firavun" 

demektedir. Öyle görünüyor ki, Kitab-ı Mukaddes yazarları tüm Mısır krallarının "Firavun" olduklarını 

sanmaktaydılar. 

KarĢılaĢtırmalı Kitab-ı Mukaddes ve Mısır tarihi üzerine çalıĢan modern araĢtırmacılar Hyksos kralı Apophis'in, 

Hz. Yusuf'un (a.s) çağdaĢı olan kral olduğu görüĢünü paylaĢmaktadırlar. 

O devirde Memphis Mısır'ın baĢkentiydi. Bu kente ait kalıntılara Kahire'nin güneyinde 14 mil mesafedeki Nil 

kıyısında rastlanmaktadır. Hz. Yusuf (a.s) buraya getirildiğinde 17-18 yaĢlarındaydı. 

Aziz'in yanında iki-üç yıl, zindandaysa sekiz-dokuz yıl kaldı; Mısır'a yönetici olduğunda otuz yaĢındaydı ve 

iktidarda seksen yıl tekbaĢına kaldı. Ġktidarının dokuzuncu ve onuncu yılında babası Yakub'a (a.s) kendisi ve tüm 

aile fertlerinin Filistin'den Mısır'a gelmeleri için haber yolladı. Kitab-ı Mukaddes'e göre onları Hz. Musa'nın (a.s) 

yaĢadığı Goshen bölgesine yerleĢtirmiĢtir. Yine Kitab-ı Mukaddes'e göre Hz. Yusuf(a.s) ölmeden önce 

akrabalarından Ģu yemini almıĢtı: "Bu ülkeden atalarınızın ülkesine döndüğünüzde kemiklerimi alıp beraberinizde 

götüreceksiniz." Sonra öldü. Öldüğünde yüz on yaĢındaydı. Akrabaları da kendisini mumyaladılar. 

Her ne kadar Kur'an'da anlatılan Yusuf kıssası Kitab-ı Mukaddes ve Talmud'la ayrıntılara indikçe 

farklılaĢıyorsa da, üçü de temel öğelerde ittifak halindedirler. Biz de bu farklılıkları gerektiği yer ve zamanda 

açıklayıcı notlarımızla izaha çalıĢacağız. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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13. Ra’d Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Bu sure adını 13. ayette geçen "Er-Rad" (gök gürültüsü) kelimesinden alır. Bu kelime surenin yalnızca 

sembolik bir adıdır ve sure, gök gürültüsüyle ilgili bilimsel meseleleri hiçbir surette söz konusu etmez. 

Nüzul zamanı: 27-31. ile 34-48. ayetler bizzat göstermektedir ki, bu sure Resullullah'ın (s.a) Mekke'deki 

görevinin son döneminde, Yunus ve Hud surelerinin nazil olduğu aynı dönemde vahyedilmiĢtir. Ayetlerin zikrediliĢ 

tarzı, Resulullah'ın (s.a) mesajı iletmeye baĢlamasından o yana uzun bir zamanın geçtiğini göstermektedir. Bir 

yandan düĢmanları onu ve risaletini yenilgiye uğratmak için farklı araçlara baĢvururken, öbür yandan ona inananlar 

müĢrikleri doğru yola getirebilecek bir mucizenin gösterilmesini istemektedir. 

Allah, cevap olarak inananlara Ģu gerçeği vurgular; O'nun insanlara hidayet etme yolu bu değildir. Bu yüzden 

inananlar morallerini bozmamalıdır. Zira Allah'ın inanmayanlara uzatacağı ip, kendilerini asmaya yetecek denli 

uzun olacaktır. Yoksa Allah, ölüleri mezarlarından çıkarıp konuĢturacağı mucizeler gösterebilir (ayet,31) . Ne var ki, 

inatçı insanlar yine bir mazeret getirip meseleyi geçiĢtirmek isterler. ĠĢte bu çok açık delil, surenin, Resulullah'ın 

(s.a) Mekke'deki son döneminde vahyedildiğini açıkça isbat etmektedir. 

Ana Fikir: 

Ġlk ayet, bu surenin ana fikrini belirtmektedir: "Hz. Muhammed'in (s.a) ilettiği mesaj Hakk'tır. Fakat insanların 

çoğu onu inkar ediyorlar." ĠĢte bütün surenin etrafında döndüğü mihver budur. 

Mesajın temel unsurları olan Tevhid, ahiret ve Nübüvvetin hak olduğu tezi, iĢte bu yüzden surede tekrar tekrar 

vurgulanır. Dolayısıyla bunlara samimiyetle inanmaları kendi ahlaki ve manevi menfaatlerine olacaktır. Ġnkar 

etmeleri halinde kendi nefislerine zarar verecekleri, zira küfrün bizatihi ahmaklık ve cehalet olduğu konusunda 

uyarılar ihtiva eden sure, bunun da ötesinde yalnızca zihinleri tatmin etmekle yetinmemekte iman etmeleri için 

kalblere de hitap etmektedir. Bu yüzden insanların batıl kavrayıĢlarına karĢı yahut mesajın gerçekliğini ispatlamak 

amacıyla yalnızca mantıki deliller ileri sürmekle yetinmemekte, uygun fasılalarla sempatik ve gönül çelici bir üsluba 

baĢvurarak, küfrün sonuçlarına karĢı uyarılarda bulunmak ve imanın mutluluk veren ödüllerini zikretmek suretiyle 

kalblerini kazanmaya ve onları inatlarından vazgeçirmeye çalıĢmaktadır. 

Bunun ötesinde, düĢmanların itirazları da, kendileri zikredilmeksizin bir bir cevaplanmakta; mesajın yolunu 

tıkamak için Hakkın düĢmanları tarafından üretilen bu kuĢkular izale edilmektedir. Aynı zamanda, uzun ve yorucu 

bir imtihandan geçmiĢ bulunan, bunun sonucu bitkin düĢen ve endiĢe içinde Allah'ın yardımını bekleyen müminler 

teselli edilmekte, yaratılıĢta, umut ve cesaretle donatılmaktadırlar. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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14. Ġbrahim Suresi                                                                       BaĢa Dön 

Adı: Sure adını 35. ayette geçen Ġbrahim Peygamberden (a.s.) alır. Fakat bu, surede Ġbrahim'in (a.s.) hayat 

hikayesinin anlatıldığı anlamına gelmez. Bu isim, diğer surelerin, yani Ġbrahim'den bahsedilen diğer tüm surelerin 

ismi gibi sadece bir sembol niteliğindedir. 

Nüzul zamanı: Surenin üslubundan ve ihtiva ettiği konulardan, onun Mekke döneminin son zamanlarında 

indirildiği anlaĢılmaktadır. Örneğin 13. ayet ("Kafirler peygamberlerine dediler ki: 'ya sizi kendi toprağımızdan 

süreceğiz, ya da dinimize geri döneceksiniz.!") , surenin indirildiği dönemde müslümanlara yapılan iĢkencenin çok 

ağır olduğunu ve Mekkelilerin daha önceden gönderilen peygamberleri inkar eden diğer topluluklar gibi mü'minleri 

kendi topraklarından sürmek istediklerini açıkça ortaya koymaktadır. Bu nedenle 14. ayette kafirler "Hiç Ģüphesiz 

biz, zulme sapanları helak edeceğiz" denilerek uyarılmakta ve mü'minler de, kendilerinden önce inanan diğerleri 

gibi "Ve onlardan sonra sizi o arza yerleĢtireceğiz" denmek suretiyle teskin edilmektedirler. Aynı Ģekilde surenin 

son bölümünde (43-52) yer alan Ģiddetli uyarı da, surenin Mekke döneminin son yıllarında nazil olduğunu 

göstermektedir. 

Anafikir ve Amaç: 

Bu sure, Peygamberin (s.a) davetini reddeden ve onun görevini baĢarısızlığa uğratmak için birçok hileler kuran 

kafirlere bir uyarı ve tavsiye niteliğindedir. Fakat tavsiyede, uyarı, azarlama, kınama ve suçlama hakimdir. Çünkü 

daha önceki surelerde tavsiyeye çok yer verilmiĢ, fakat buna rağmen onların düĢmanlığı, bağnazlığı, iĢkence, kin 

ve nefretleri artmaya devam etmiĢti. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 

  

http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#bas
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=13&displayformat=dictionary


15. Hicr Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Hicr sûresi, 99 âyet olup 87'si Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiĢtir. Hicr, bir yer adıdır. 80-84. âyetlerde 

Hicr'den bahsedildiği için sûreye bu ad verilmiĢtir. 

Nüzul Zamanı: Surenin değindiği konulardan ve üslubundan, Ġbrahim suresi ile aynı dönemde nazil olduğu 

anlaĢılmaktadır. Çünkü arkaplanında belirgin iki öğe vardır. Birincisi, surede arka arkaya tekrarlanan uyarılardan, 

Peygamberin (s.a) yıllardan beri tebliğ etmesine rağmen, kavminin kabule yanaĢmadığı açığa çıkmaktadır. Hatta 

onlar, küfürde, düĢmanlıkta ve yeni dinle alay etmede zaman geçtikçe daha da ileri gidip inatlaĢmıĢlardır. Ġkincisi, o 

zaman peygamber artık kendisini küfrü ortadan kaldırmak için sarfettiği çabalardan ve kavminin düĢmanlıklarından 

yorgun ve bezgin hissetmeye baĢlamıĢtır. Bu nedenle Allah ona tekrar tekrar cesaret vererek teselli edip, 

rahatlatmaktadır. 

Konular ve Anafikir 

Sure Ģu ana konulardan oluĢmaktadır: 

a) Peygamberin davetini reddeden, ona karĢı çıkan ve peygamberle (s.a) alay edenlerin uyarılması, 

b) Peygamberin (s.a) teselli edilmesi ve ona cesaret verilmesi. Fakat bu surede, baĢka hiçbir emir ve 

tavsiyenin bulunmadığı anlamına gelmez. Aslında Kur'an hiçbir zaman sadece uyarı, azarlama ve tenkit ile 

yetinmez, bilakis her uygun olan yerde gerekli emir ve tavsiyelere yer verir. Buna uygun olarak bu surede de bir 

tarafta Tevhid'le ilgili apaçık deliller, diğer tarafta Adem ve ġeytanın hikayesiyle ilgili uyarılar yer almaktadır. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 

  

http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#bas
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=13&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=13&displayformat=dictionary


16. Nahl Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Nahl sûresi 128 âyet olup, son üç âyeti Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiĢtir. 68.âyette bal arısından 

söz edildiği için sûreye bu ad verilmiĢtir.Bu sureye adını veren "en-Nahl" kelimesi, surenin 68. ayetinden ve 

sadece sureyi diğerlerinden ayırt etmek için alınmıĢtır. 

Nüzul Zamanı: AĢağıdaki tesbitler surenin, Mekke döneminin sonlarında nazil olduğunu göstermektedir: 

1) 41. ayet, iĢkence nedeniyle birçok müslümanın bu sure nazil olmadan önce HabeĢistan'a göç etmek 

zorunda kaldığını göstermektedir. 

2) 106. ayetten, o dönemde müslümanlara yapılan iĢkencenin doruk noktasına ulaĢtığı anlaĢılmaktadır. Bu 

nedenle, dayanılmaz Ģartlar altında, bir kimsenin gerçekten kâfir olmadığı halde inkâr ettiğini söylemek durumunda 

kalıĢıyla ilgili bir mesele ortaya çıkmıĢtı. Bu, eğer bir kiĢi böyle yaparsa, ona nasıl davranılacağı meselesiydi. 

3) 112-114. ayetler, açıkça peygamberliğin geliĢinden birkaç yıl sonra baĢlayan ve Mekke'yi sarsan yedi yıllık 

kuraklık ve kıtlık döneminin sonuna iĢaret etmektedir. 

4) En'am Suresi, 119. ayette, bu surenin 115. ayetine değinilmekte, bu surenin 118. ayetinde ise 

En'am Suresi'nin 146. ayetine iĢaret edilmektedir. Bu da, her iki surenin (En'am ve Nahl) aynı dönemde nazil 

olduğunu gösteren bir delil niteliğindedir. 

Surenin genel üslubu da, Mekke döneminin sonlarında indirildiği tezini desteklemektedir. 

Ana Fikir: 

Surenin bütün konuları; tebliğin çeĢitli yönleri, yani Ģirkin reddedilmesi, tevhidin ispatı, hakka düĢmanlığın, 

karĢı çıkmanın ve onu reddetmenin sonuçlarına karĢı uyarılar gibi konular etrafında dönüp dolaĢmaktadır. 

Ele Alınan Konular: 

Ġlk ayette, daveti açıktan inkâr edenlere açık ve kesin bir uyarıda bulunulmakta ve onlara Ģöyle denilmektedir: 

"Sizin daveti reddetmenizle ilgili olarak Allah'ın hükmü gelmiĢtir. Peki neden ondan hemen tereddüt ediyorsunuz? 

Neden size verilen süreyi kullanmıyorsunuz?" Bu surenin indirildiği dönemde, Mekkeli müĢriklerin ihtiyaç duyduğu 

Ģey buydu. Çünkü onlar tekrar tekrar Hz. Peygamber'e (s.a) ihtar ediyorlardı "Bizi tehdit ettiğin azabı neden 

getirmiyorsun? Çünkü biz sadece senin davetini kabul etmemekle kalmadık, aynı zamanda uzun süredir ona 

açıktan düĢmanlık yapıyoruz." Bu, onların Hz. Muhammed'in (s.a) gerçekten peygamber olmadığının ispatı olarak 

kabul ettikleri bir teklifti. 

Bu uyarıdan hemen sonra onlara Ģirkten vazgeçmeleri tavsiye edilmektedir. Çünkü bu, ilahi davete giden yolda 

onları durduran en önemli engeldi. Daha sonra arka arkaya aĢağıdaki konular ele alınmaktadır. 

1. Tevhidi ispat eden ve Ģirki çürüten deliller, evrendeki ve insanın kendisindeki apacık iĢaretlere 

ve ayetlere dayandırılmaktadır. 

2. Kâfirlerin itirazlarına cevap verilmekte, iddiaları çürütülmekte, Ģüpheleri ortadan kaldırılmakta ve yanlıĢ 

düĢünceleri eleĢtirilmektedir. 

3. Davete düĢman olmanın ve bâtıl yollara uymakta direnmenin sonuçları ile ilgili uyarılar sunulmaktadır. 

4. Hz. Peygamber'in (s.a) getirdiği mesajın insan hayatında yapmayı amaçladığı değiĢiklikler göz alıcı bir 

Ģekilde apaçık ortaya konulmaktadır. MüĢriklere, tasdik ettiklerini söyledikleri Allah inancının, sadece dilin 

söylemesi ile sınırlı olmadığı ve bu inancın insanın ahlâkî ve pratik hayatında somut bir Ģekle bürünmesi 

gerektiği anlatılmaktadır. 

5. Hz. Peygamber (s.a) ve sahabeye, kâfirlerin düĢmanlığına ve iĢkencelerine karĢı nasıl bir tavır 

takınmaları gerektiği bildirilmekte ve onlar bu konuda teselli edilmektedirler. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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17. Ġsra Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Mekke'de nâzil olmuĢtur. Ancak 26, 32, 33 ve 57. âyetlerle 73 ilâ 80. âyetlerin Medine'de indiği 

rivayet edilmektedir. 111 âyettir. "Ġsrâ" kelimesi, geceleyin yürümek manasına gelir. Hz. Peygamber'in Mi'rac 

mucizesinin Mekke'den Kudüs'e kadar olan kısmı bu sûrede anlatıldığından, sûre "Ġsrâ" adını almıĢtır. 

Nuzül zamanı: Surenin ilk ayeti, bu surenin Miraç (Göğe yükseliĢ) olayı sırasında indirildiğini göstermektedir. 

Hadislere ve Hz. Peygamber'in (s.a) hayatını anlatan eserlere göre bu olay Hicret'ten bir yıl önce meydana 

gelmiĢtir. O halde bu sure Mekke döneminde indirilen son surelerden biridir. 

Surenin Arka-planı: Hz. Peygamber (s.a) on iki yıldan beri tevhidi tebliğ ediyor ve düĢmanları da bu tebliği 

baĢarısızlığa uğratmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Fakat onların tüm çabalarına rağmen, Ġslâm Arabistan'ın 

her köĢesine yayılmıĢtı ve onun davetinden etkilenmeyen bir kabile neredeyse yoktu. Mekke'de de gerçek 

müminler küçük bir toplum oluĢturmuĢlar ve Ġslâm'ı zafere ulaĢtırmak için her türlü tehlikeye karĢı durmaya hazır bir 

hale gelmiĢlerdi. Onların yanısıra Evs ve Hazreç'in (Medine'de iki büyük ve etkili kabile) büyük bir çoğunluğu da 

müslüman olmuĢtu. Bu nedenle Hz. Peygamber'in (s.a) Mekke'den Medine'ye hicret edip orada bütün 

Müslümanları toplama ve Ġslâm ilkelerine dayalı bir devlet kurma zamanı gelmiĢti. 

Mirac geldiğinde durum buydu ve dönüĢünde Hz. Peygamber (s.a) bu surede yer alan mesajı getirdi. 

Ana Fikir Ve Konular: Bu sure, uyarı, öğüt ve buyruğun mükemmel bir bileĢimidir; surede bu üç unsur da 

dengeli bir Ģekilde yer almıĢtır. 

Mekkeli müĢrikler, Ġsrailoğulları'nın ve diğer toplulukların kötü sonlarından ders almaları ve Allah tarafından 

kendilerine verilen ve bitmek üzere olan süre içinde kendilerini düzeltmeleri konusunda uyarılmaktadırlar. O halde 

onlar Hz. Muhammed (s.a) tarafından iletilen daveti ve Kur'an'ı kabul etmelidirler; aksi takdirde onlar helâk edilecek 

ve yerlerine baĢka bir topluluk getirilecektir. Yakın gelecekte Medine'de Ġslam'ın doğrudan kendilerine tebliğ 

edileceği Ġsrailoğulları da, kendilerini felakete sürükleyen deneyimlerden ders almaları konusunda uyarılmaktadırlar. 

"Hz. Muhammed'in (s.a) peygamberliğinden yararlanın, çünkü bu size verilen son fırsattır. Eğer Ģimdi de eskiden 

davrandığınız gibi davranmaya devam ederseniz, acıklı bir azapla karĢılaĢacaksınız." 

Ġnsanlığın eğitilmesine gelince, insanın baĢarı veya baĢarısızlığının, kazanç veya kaybının, tevhidi, öldükten 

sonra dirilmeyi ve peygamberliği iyi anlayıp anlamamasına bağlı olduğu belirtilmektedir. Buna uygun 

olarak Kur'an'ın Allah kitabı olduğunu ispatlayan ikna edici fikirler öne sürülmekte, kafirlerin bu gerçekler hakkındaki 

Ģüpheleri ortadan kaldırılmakta ve uygun yerlerde kafirler cahillikleri nedeniyle azarlanmakta ve uyarılmaktadırlar. 

Bu bağlamda Ġslâmî hayat tarzının dayandırılması amaçlanan temel ahlâk ve medeniyet ilkeleri ortaya 

konulmaktadır. O halde bu, fiili kuruluĢunun bir yıl öncesinde haber verilen Ġslâm Devletinin bir manifestosu 

niteliğindedir. Burada, bunun Hz. Muhammed'in (s.a) kendi memleketinde ve dıĢarıda kurmayı amaçladığı hayat 

tarzı oldukça açık bir biçimde ifade edilmektedir. 

Bunların yanısıra Hz. Peygamber'e (s.a) , çektiği sıkıntı ve zorluklara aldırmaksızın görevinde sebat etmesi ve 

hiçbir Ģekilde kafirlere taviz vermeyi aklından geçirmemesi emredilmektedir. ĠĢkence, alay ve acılarla 

karĢılaĢtıklarında bazen sabırsızlık ve dayanıksızlık belirtileri gösteren müslümanlara da bu kötü Ģartlara sabır ve 

dayanıklılıkla karĢı koymaları, duygu ve arzularını kontrol etmeleri emredilmektedir. Bundan baĢka "Salat" (namaz) 

nefislerini temizlemeleri ve yüceltmeleri için bir araç olarak sunulmaktadır: "Bu, sizde, Hak yolunda savaĢmaya 

niyet eden herkeste bulunması gereken niteliklerin oluĢmasını sağlayacaktır." Hadislerden, belirli zamanlarda 

kılınan beĢ vakit namazın ilk olarak Mi'rac'da farz kılındığını öğreniyoruz. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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18. Kehf Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Kehf sûresi 110 âyettir. Mekke'de nâzil olmuĢtur. Ancak, 28. âyetin Medine'de nâzil olduğu rivayeti de 

vardır. Sûre bu adı, içinde söz konusu edilen ve "mağara arkadaĢları" demek olan "Ashâb-ı Kehf"den almıĢtır. 

Nüzul Zamanı: Bu sure, Mekke döneminin üçüncü aĢamasında indirilen ilk surelerden biridir. Hz. 

Peygamber'in (s.a) Mekke'de yaĢadığı dönemi, En'am Suresi'nin giriĢ bölümünde dört aĢamaya ayırmıĢtık. Bu 

ayrıma göre üçüncü aĢama peygamberliğin beĢinci yılından onuncu yılına kadar sürmüĢtür. Bu aĢamayı ikinci ve 

dördüncü merhalelerden ayıran nokta Ģudur: Ġkinci aĢama boyunca KureyĢliler, Ġslâmı hareketi bastırmak için 

Peygamber (s.a) ve müminlerle alay ettiler, onları tehdit ettiler, onlara karĢı itirazlarda bulundular. Ġftiralar attılar. 

Fakat üçüncü aĢamada aynı amaçla iĢkence araçları, ekonomik baskı ve kaba kuvvet kullanmaya baĢladılar. Öyle 

ki müslümanların büyük bir kısmı HabeĢistan'a hicret etmek zorunda kaldı, geride kalanlar ise, Peygamber (s.a) ve 

ailesi ile birlikte ġi'bi Ebi Talib'de (Ebu Talib Mahallesinde) muhasara altına alındı. Bunun ötesinde onlara tam 

anlamıyla sosyal ve ekonomik bir boykot uygulandı. Tek teselli verici nokta Ebu Talib ve Hz. Hatice (r.a) gibi önemli 

Ģahıslar nedeniyle KureyĢ'in büyük ailelerinin onlara yardım etmesiydi. Fakat Peygamberliğin geliĢinin onuncu 

yılında bu iki önemli Ģahıs öldüğünde, Peygamber (s.a) ve tüm sahabenin Mekke'den hicret etmesine neden olan 

çok ağır iĢkenceler dönemi olan dördüncü merhale baĢladı. 

Bu surede ele alınan konulardan, surenin üçüncü merhalesinin baĢlangıcında yani iĢkencelere rağmen henüz 

HabeĢistan'a hicretin gerçekleĢmediği dönemde indirildiği anlaĢılmaktadır. ĠĢte bu nedenle, iĢkence gören 

müminleri teselli etmek onları cesaretlendirmek ve onlara mümin insanların geçmiĢte imanlarını nasıl koruduklarını 

göstermek amacıyla bu surede Ashab-ı Kehf (Mağarada uyuyanların) hikayesi anlatılmıĢtır. 

Anafikir ve Konular: Bu sure Ehli Kitapla birlik olup Hz. Peygamber'i (s.a) imtihan etmek için üç soru soran 

Mekke'li müĢriklerin sorularına bir cevap olarak gönderilmiĢtir. Bu sorular Ģunlardı: 

1. "Mağarada uyuyanlar" kimlerdir? 

2. Hızır'ın gerçek hikayesi nedir? 

3. Zü'l Karneyn hakkında ne biliyorsun? Bu üç soru, Hıristiyanların ve Yahudilerin tarihiyle ilgili olduğu ve 

Hicaz'da bilinmediği için Hz. Peygamber'in (s.a) gayb bilgisine sahip olup olmadığını imtihan etmek üzere 

sorulmuĢtur. Allah, bu üç soruya sadece cevap vermekle kalmamıĢ, aynı zamanda hikayeleri o dönemde 

Mekke'de Ġslâm'la küfür arasında süren çatıĢmada kafirlerin aleyhine bir tarzda ele almıĢtır. 

1) Soru soranlara "Mağarada uyuyanların da Kur'an'ın tebliğ ettiği aynı Tevhid'e inandıkları ve onların 

durumunun da aynı iĢkence çeken Mekkeli müminlere benzediği söylenmektedir. Diğer taraftan "Mağarada 

uyuyanlar"a iĢkence yapanlar onlara, aynen KureyĢ müĢriklerinin müslümanlara davrandığı gibi davranıyorlardı. 

Bunun yanı sıra müslümanlara, bir mümine zalim bir topluluk tarafından iĢkence edildiğinde, bâtıla boyun 

eğmemesi ve gerekirse Allah'a güvenerek oradan hicret etmesi gerektiği öğretilmektedir. Aynı zamanda Mekkeli 

müĢriklere "Mağarada uyuyanlar"ın kıssasının ahiret inancının açık bir delili olduğu söylenmektedir. Çünkü bu, 

Mağarada uyuyanlar da olduğu gibi, Allah'ın uzun süre ölüm uykusunda kaldıktan sonra bile dilerse bir kimseyi 

diriltme kudretine sahip olduğunu göstermektedir. 

2) Mağarada uyuyanlar kıssası, yeni oluĢmuĢ küçük Ġslâm toplumuna iĢkence eden Mekke'nin ileri gelenlerini 

de uyarmaktadır. Aynı zamanda Hz. Peygamber'e (s.a) iĢkence edenlerle hiç bir uzlaĢmaya girmemesi ve onları 

kendisine uyan fakir ve zayıflardan daha önemli görmemesi söylenmektedir. Diğer taraftan Mekke'nin ileri 

gelenlerine Ģu anda yaĢadıkları dünyanın geçici zevklerine aldanmamaları ve ebedi nimetleri kazanmaya 

çalıĢmaları tavsiye edilmektedir. 

3) Hızır ile Hz. Musa'nın hikayesi kafirlerin sorularını cevaplamak ve müminleri de teskin etmek için bu Ģekilde 

ele alınmıĢtır. Bu kıssadan alınacak ders Ģudur: "Allah'ın mülkünde Allah'ın dileğine uygun olarak meydana gelen 

Ģeylerin hikmetine tamamen iman etmelisiniz. Gerçeklik sizden gizli olduğu için siz meydana gelen Ģeylerin 

hikmetini anlayamazsınız. Bazen de bu olaylarda size göre bir terslik varmıĢ gibi görünür ve "bu neden oldu, nasıl 

oldu?" diye sorular sorarsınız. Gerçek Ģu ki, görünmeyenin (gayb) perdesi kaldırılsa, o zaman meydana gelenin, 

yaĢananın en iyi olduğunu siz de anlayacaksınız. Bazen bir Ģeyin sizin için kötü olduğu izlenimine kapılsanız bile, 

sonunda onun sizin için bazı iyi sonuçlara yol açtığını görürsünüz." 

http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#bas
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=13&displayformat=dictionary


4) Aynı Ģeyler Zü'l-Karneyn kıssası için de geçerlidir. Çünkü bu kıssa da soruları yöneltenleri uyarmaktadır. 

"Ey gururlu ve kendini beğenmiĢ Mekke uluları! Zu'l-Karneyn'den ders almalısınız. Zü'l-Karneyn, büyük bir kral, 

büyük bir fatih ve büyük kaynaklara ve yeteneklere sahip bir insan olmasına rağmen, yine de yaratıcısına teslim 

oldu. Oysa siz onunla karĢılaĢtırıldığında küçük ve önemsiz birer lider olmanıza rağmen Allah'a isyan ediyorsunuz. 

Bunun yanısıra Zü'l-Karneyn korunma için en güçlü duvarlardan birini inĢa etmiĢ olmasına rağmen yine de gerçek 

güvencesi Allah'tı. "duvar" değil. O duvarın ancak Allah dilediği sürece kendisini düĢmanlarından koruyabileceğine 

ve Allah dilerse onda çatlakların, deliklerin oluĢacağına inanıyordu. Oysa siz onunla karĢılaĢtırıldığında önemsiz ve 

küçük bazı bina ve evlere sahip olduğunuz halde, tüm felaketlere karĢı kendinizi emin ve korunmuĢ sanıyorsunuz." 

Kur'an bu sûrede Peygamber'i (s.a) safdıĢı bırakmaya çalıĢanların oyunlarını yine kendine çevirmektedir. 

Fakat surenin sonunda baĢlangıçta belirtilen ilkeler yine tekrarlanmaktadır: "Tevhid ve Ahiret haktır, gerçektir ve 

sizin iyiliğiniz içindir. Bunları kabul etmeli, buna göre gidiĢatınızı düzeltmeli ve bu dünyada, ahirette Allah'a hesap 

vereceğinizin farkında olarak yaĢamalısınız. Aksi takdirde hayatınızı mahvedersiniz, yaptığınız Ģeylerin değeri de 

bir hiç olur." 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 

BU SUREYE DAĠR BĠR HADĠS 

Peygamberimiz (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: 

Azameti gökle yer arasını dolduran ve yetmiĢ bin meleğin tazim ve teĢyi ettiği bir sureyi size haber vereyim 

mi? O "El Kehf" suresidir. Her kim Cuma günü onu okursa, Allah Teala bu sebeble o kimsenin diğer cumaya kadar 

ki ondan sonra da üç gün ilavesi içindeki günahlarını mağfiret eder,Ayrıca kendisine semaya kadar eriĢen bir nur 

verilir. Ve deccal fitnesinden korunmuĢ olur. Her kim yatacağı zaman bu surenin sonundan beĢ ayet okursa, 

korunur ve gecenin istediği vaktinde de uyandırılır."Ravi:Hz. İsmail İbni Rafi (r.a.) 
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19. Meryem Suresi                                                                        BaĢa Dön 

Adı: Sure adını 16. ayetten alır. Meryem sûresi, 98 âyet olup Mekke'de nâzil olmuĢtur. Bazı tefsircilere göre 

58. âyet, bazılarına göre de 71. âyet Medine'de nâzil olmuĢtur. Bu sûre, diğer bahisler yanında, özellikle Hz. 

Meryem'den ve onun Hz. Ġsa'yı dünyaya getirmesinden bahsetmesi sebebiyle "Meryem sûresi" adını almıĢtır. 

Nüzul Zamanı: Bu sure HabeĢistan'a hicretten önce nazil olmuĢtur. Sahih hadislere göre, Hz. Cafer (r.a) , 

NecaĢi, muhacirleri sarayında topladığı zaman onun huzurunda bu sûrenin 1-40. ayetlerini okumuĢtur. 

Tarihsel Arka-Planı: O dönemin Ģartlarına Kehf Suresi'nin giriĢ bölümünde de kısaca değinmiĢtik. Burada 

daha çok bu ve benzeri surelerin anlamını kavramamıza yardımcı olacak ayrıntılara yer vermek istiyoruz. KureyĢ'in 

ileri gelenleri Ġslâmî hareketi alay ve küçümseme ile, tehditler yaparak, iftiralar atarak bastıramayacaklarını 

anlayınca iĢkence, maddi baskı ve ekonomik kısıtlamalara baĢ vurdular. Yeni müslümanları kabilelerinden ayırıyor, 

onlara iĢkence yapıyor, onları açlığa mahkum ediyor, hatta Ġslâm'dan vazgeçmeleri için onlara fiziksel baskı ve acı 

uyguluyorlardı. Bu iĢkencenin en zavallı kurbanları ise fakirler, köleler ve KureyĢ'e sığınan yabancılardı. Örneğin, 

Bilal, Amir bin Füheyra, Ummi Ubeys, Zinnire, Ammar bin Yasir ve onun anne-babası. Bu zavallı insanlar 

dövülüyor, hapsediliyor aç ve susuz bırakılıyor ve Mekke'nin kaynar kumları üzerinde sürükleniyorlardı. Çoğu kimse 

vasıflı iĢçileri çalıĢtırıyor ve yaptıkları iĢin karĢılığını vermiyordu. Buna örnek olarak Buhari ve Müslim'de yer alan 

Habbab b. Eret olayını gösterebiliriz. 

"Mekke'de demircilik (nalbantlık) yapıyordum; bir keresinde As ibn Vail'in bir iĢini yaptım. Paramı almaya 

gittiğimde "Muhammed'den vazgeçmedikçe sana ücretini ödemeyeceğim" dedi. 

Aynı bağlamda Habbab derki: "Bir gün Nebi (s.a) Kabe'nin gölgesinde oturuyordu. Ona gittim ve "Ey Allah'ın 

Rasûlu! ĠĢkence son sınırına ulaĢtı. Niçin Allah'a dua etmiyorsun?" Nebi (s.a) buna çok kızdı. Dedi ki: "Sizden önce 

geçen müminler sizden daha çok acı çektiler. Onların kemikleri demir taraklarla tarandı, baĢları testere ile kesildi, 

fakat yine de imanlarından dönmediler. Seni temin ederim ki, Allah dinini tamamlayacaktır ve öyle bir zaman 

gelecek ki bir kimse Sana'dan Hadramut'a kadar yolculuk yapacak ve Allah'dan baĢka korkulacak hiçbir kimse ile 

karĢılaĢmayacaktır. Fakat siz sabırsızlığa düĢüyorsunuz." (Buhari) 

ġartlar artık dayanılmaz hale geldiğinde, Peygamber (s.a) Peygamberliğinin 5. yılının Recep ayında ashabına 

Ģöyle bir tavsiyede bulundu: "HabeĢistan'a hicret edebilirsiniz, çünkü orada hiç kimsye haksızlık yapılmasına izin 

vermiyen bir kral vardır. Onun ülkesinde hayır vardır. Allah size bu beladan bir kurtuluĢ verinceye kadar orada 

kalabilirsiniz." 

Bundan sonra ilk planda 11 erkek ve 4 kadın HabeĢistan'a doğru yola çıktılar. KureyĢliler onları sahile kadar 

takip etti, fakat müslümanlar Ģans eseri olarak ġuaybiye limanında hemen HabeĢistan'a gidecek olan bir gemiye 

rastladılar ve kurtuldular. Birkaç ay sonra bir grup mümin daha HabeĢistan'a hicret etmiĢ ve sayıları, KureyĢ'ten 83 

erkek ve 11 kadın, KureyĢli olmayanlardan da 7 kiĢiye ulaĢmıĢtı. Bundan sonra Mekke'de Peygamber'le (s.a) 

birlikte sadece 40 kiĢi kalmıĢtı. 

Bu hicretten sonra Mekke'de "onları yakalayın" diye büyük bir feryat baĢladı. Çünkü KureyĢli her aile bu 

olaydan olumsuz bir Ģekilde etkilenmiĢti. Bir oğul, bir damat, bir kız, bir kız kardeĢ veya bir erkek kardeĢ 

kaybetmeyen hemen hemen hiç bir aile yoktu. Mesela, muhacirler arasında Ebu Cehil'in, Ebu Süfyan'ın ve 

müslümanlara yaptıkları iĢkencelerle meĢhur KureyĢ'in diğer ileri gelenlerinin yakın akrabaları da vardı. Örneğin 

Ebu Cehil'in kardeĢi, Selma bin HiĢam ve yeğeni HiĢam bin Ebi Huzeyfe, AyyaĢ bin Ebi Rabeyye, Ümmü Seleme, 

Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habibe, Utbe'nin oğlu ve Hind'in kardeĢi Ebu Huzeyfe, Suheyl bin Amr'ın kızı Sehile vs. 

Bu nedenle bazılarının Ġslâm'a düĢmanlığı daha da artarken, bazıları bundan etkilenerek Ġslâmı kabul ediyordu. 

Mesela bu hicret Hz. Ömer üzerinde çok derin etkiler yaratmıĢtı. Onun akrabalarından biri olan Hasme'nin kızı 

Leyla Ģöyle anlatıyor: "Kocam Ambr b. Rebia gitmiĢti, ben de hicret için eĢyalarımı hazırlıyordum. O sırada Ömer 

geldi ve ben yolculuk için hazırlanmakla meĢgulken beni seyretmeye baĢladı. 

Sonra "Sen de mi hicret edeceksin?" dedi. Ben de: "Evet, Allah'a andolsun siz bize çok iĢkence ettiniz. Fakat 

Allah'ın geniĢ arzı bizim için açıktır. ġimdi Allah'ın bize barıĢ ve huzur ihsan edeceği bir yere gidiyoruz." diye cevap 

verdim. O zaman Ömer'in yüzünde o güne dek görmediğim bir duygu ifadesi gördüm. Sadece "Allah sizinle beraber 

olsun" dedi ve gitti." 
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Hicretten sonra KureyĢliler toplantılar yaptılar ve Ebu Cehil'in üvey kardeĢi Abdullah ibni Ebi Rebia'yı ve Amr 

b. As'ı NecaĢi'yi muhacirleri Mekke'ye geri iade etmeye ikna etmek üzere değerli hediyelerle HabeĢistan'a 

göndermeye karar verdiler. Hz. Ümmü Seleme (Nebi'nin hanımlarından biri) muhacirler arasındaydı ve olayın bu 

kısmını Ģöyle anlatmıĢtır: "KureyĢ'in bu iki akıllı sözcüsü HabeĢistan'a ulaĢtıklarında değerli hediyeleri NecaĢi'nin 

sarayındaki adamları arasında dağıttılar ve onları NecaĢi'yi muhacirleri geri vermeye teĢvik etmeleri için ikna ettiler. 

Daha sonra NecaĢi'nin huzuruna çıktılar, ona da değerli hediyeler verip: "ġehrimizden bazı akılsız insanlar ülkenize 

sığınmıĢ, liderlerimiz bizi, bu insanları geri iade etmenizi rica etmek üzere size gönderdiler. Bu sapıklar bizim 

inancımızdan döndüler, sizin dininize de girmediler, fakat yeni bir din icad ettiler," dediler. Onlar konuĢmalarını bitirir 

bitirmez, saray adamları onları destekledi ve: "Biz onları memleketlerine geri göndereceğiz, çünkü kendi kavimleri 

onları daha iyi bilir. Onları burada barındırmamız doğru değil. "Kral buna sinirlendi ve yeterli bir araĢtırma 

yapmadan onları geri vermeyeceğim. Bu insanlar baĢka bir ülkeye değil de benim ülkeme sığındıkları ve buraya 

barınmaya geldikleri için onlara ihanet etmeyeceğim. Ġlk önce onlara haber gönderip daha sonra bu insanların onlar 

hakkında öne sürdükleri suçlamaları araĢtıracağım. Sonra son kararımı vereceğim" dedi. Bundan sonra Kral 

Peygamber'in (s.a) ashabına haber gönderdi ve onları sarayına çağırdı. 

Muhacirler Kral'ın gönderdiği haberi duyunca toplandı ve Kral'a ne söyleyeceklerini tartıĢtılar. Sonunda Ģu 

karara vardılar: "Kral'a Peygamberimizin (s.a) öğrettiklerini, ona hiçbir Ģey ekleyip eksiltmeden, bildirelim ve bizi 

ülkesinde barındırma veya dıĢarı atma kararını ona bırakalım." Saraya geldiklerinde Kral hemen onlara Ģu soruyu 

yöneltti: "Kavminizin dininden çıkıp, ne benim inandığım dine, ne de varolan dinlerden hiçbirine girmediğinizi 

biliyorum. Ġnandığınız bu yeni dinin ne olduğunu bilmek istiyorum." Bunun üzerine Cafer ibn Ebi Talib Muhacirler 

adına önceden hazırlanmadığı bir konuĢma yaptı. 

"Ey Kral! Biz cehalete batmıĢ ve sapıtmıĢtık. ĠĢte o zaman Muhammed (s.a) bize Allah'ın Rasûlü olarak geldi 

ve bizi islah etmek için elinden geleni yaptı. Fakat KureyĢliler ona uyanlara iĢkence etmeye baĢladılar. Bizde bu 

iĢkence ve acılardan kurtulmak amacıyla sizin ülkenize geldik." Bu konuĢmadan sonra Kral: "Allah tarafından sizin 

peygamberinize gönderilen vahiyden bir bölümünü oku!" dedi. Bunun üzerine Cafer, Meryem suresinin Yahya ve 

Ġsa (a.s) ile ilgili kıssayı anlatan bölümünü okudu. Kral bunu dinledi ve ağlamaya baĢladı, o denli ağladı ki sakalları 

gözyaĢından ıslandı. Cafer (r.a) okumasını bitirdiğinde: "Muhakkak bu söz Ġsa'ya indirilen aynı kaynaktan geliyor. 

Allah'a andolsun sizi bunların eline teslim etmeyeceğim" dedi. 

Ertesi gün Amr b. As, NecaĢi'ye gitti ve Ģöyle dedi: "Onlara bir haber daha gönder ve onların Meryem oğlu Ġsa 

ile ilgili inançlarını sor, çünkü onlar onun hakkında kötü Ģeyler söylüyorlar." Kral tekrar muhacirlere haber gönderdi. 

Muhacirler o zamana kadar Amr'ın düzenini öğrenmiĢlerdi. Tekrar bir araya geldiler ve Kral, Hz. Ġsa ile ilgili soruyu 

sorduğunda ne cevap vereceklerini tartıĢtılar. Ġçinde bulundukları durumun çok kritik olmasına ve hepsinin de 

bundan korkmalarına rağmen, bu konuda Allah'ın ve Rasûlü'nün kendilerine öğrettiği gerçekleri söylemeye karar 

verdiler. Saraya gittiklerinde, Kral onlara Amr Ġbn As'ın teklif ettiği soruyu sordu. Bunun üzerine Cafer b. Ebi Talib 

ayağa kalktı ve hiç tereddüt göstermeden cevap verdi: "O Allah'ın bir kulu ve elçisiydi. O bir Ruh ve Allah'ın 

Meryem'e ilka ettiği bir kelimesi idi" Kral yerden bir çöp aldı ve "Allah'a andolsun! Ġsa, sizin söylediğinizden ancak 

Ģu çöp kadar farklıdır" dedi. Bundan sonra Kral, KureyĢ'in gönderdiği elçilere döndü ve: "Ben rüĢvet kabul etmem", 

dedi. Daha sonra muhacirlere dönerek: "Burada huzur ve güvenlik içinde kalabilirsiniz." dedi. 

Anafikir ve Konular: Bu tarihsel arka-planı göz önünde bulundurursak, bu surenin muhacirlere HabeĢistan'a 

yapacakları yolculuk için bir "erzak" olarak indirildiği anlaĢılmaktadır. Surede sanki onlara Ģöyle denilmektedir: "Siz 

iĢkence çeken muhacirler olarak kendi ülkenizi bırakıp bir Hıristiyan memleketine sığınıyorsunuz. Fakat buna 

rağmen sahip olduğunuz bilgilerden hiçbirini gizlememelisiniz. Bu nedenle Hz. Ġsa'nın, Allah'ın oğlu olmadığını, 

Hıristiyanlara apaçık ilan etmelisiniz." 

(1-40) ayetler, Ġsa (a.s) ve Yahya (a.s) kıssaları anlatıldıktan sonra (41-50) ayetlerde Ġbrahim'in (a.s) kıssasına 

değinilmektedir. Bu da muhacirlere bir teselli sunmaktadır, çünkü Ġbrahim de (a.s) onlar gibi babası, ailesi ve kavmi 

tarafından yapılan iĢkencelerle memleketinden ayrılmaya zorlanmıĢtır. 

Bu bir taraftan muhacirlerin Hz. Ġbrahim'in izinden yürüdükleri ve aynı o Peygamber gibi iyi bir akibete 

kavuĢacakları anlamına gelmektedir. Diğer taraftan bu Mekke'li müĢriklere, kendilerinin müslümanların ataları ve 

liderleri olan Ġbrahim'e (a.s) iĢkence yapan insanların konumunda oldukları, oysa müminlerin Hz. Ġbrahim'in 

konumunda oldukları söylenmek istenmektedir. 
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Daha sonra (51-65) ayetlerde Hz. Muhammed'in (s.a) daha önce peygamberlerin getirdiği aynı hayat tarzını 

tebliğ ettiğini fakat onlara uyanların sonradan sapıttıklarını vurgularcasına diğer bazı peygamberlere de 

değinilmektedir. 

Son bölümde (66-98) Mekkeli müĢriklerin kötü tavırları sert bir Ģekilde eleĢtirilirken, müminlere hak 

düĢmanlarının tüm çabalarına rağmen kendilerinin baĢarılı olacakları ve insanların en çok sevileni olacakları 

konusunda müjde verilmektedir. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi)  
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20. Taha Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Bu sure adını ilk kelimesi olan "TÂ-HÂ"dan alır. Bu surenin adı da diğer birçok surede olduğu gibi sadece 

semboliktir. 

Nüzul Zamanı: Nazil olduğu zaman Meryem Suresi ile aynı döneme rastlar. HabeĢistan'a hicret sırasında 

veya hemen ondan sonra nazil olması muhtemeldir. Ne olursa olsun, bu surenin Hz. Ömer'in (r.a) müslüman 

olmasından önce nazil olduğu kesindir. 

Çok iyi bilinen sahih bir hadise göre Hz. Ömer, Peygamber'i (s.a) öldürmek için yola çıktığında bir adama 

rastladı. Adam ona: "Sen herĢeyden önce kızkardeĢinin ve eniĢtenin müslüman olduğunu bilmelisin" dedi. Bunu 

duyan Ömer (r.a) doğruca kızkardeĢinin evine gitti. Orada kardeĢi Fatıma ve eniĢtesi Said ibn Zeyd'i Habbab b. 

Eret'den bir kağıt parçasında yazılı olan bir Ģeyler öğrenir buldu. Fatıma onun geldiğini görünce kağıt parçasını 

hemen bir yere sakladı, fakat Hz. Ömer (r.a) okunanları duymuĢtu, bu yüzden sorular sormaya baĢladı. Daha sonra 

eniĢtesini dövdü ve kocasını korumaya çalıĢan kızkardeĢini de yaraladı. Sonunda her ikisi de "Evet müslüman 

olduk, ne yaparsan yap" diye itiraf ettiler. Hz. Ömer kızkardeĢinin baĢından akan kandan etkilendiği için 

"okuduğunuz Ģeyi bana gösterin." dedi. Kız kardeĢi ondan kağıdı yırtmayacağına dair yemin aldı ve 

"Temizlenmeden ona dokunamazsın" dedi. Bunun üzerine Ömer (r.a) yıkandı. Ve bu surenin yazılı olduğu kağıdı 

okumaya baĢladığında "Ne mükemmel bir Ģey!" diye söylenmekten kendini alamadı. Bunu duyan Habbab, onun 

ayak seslerini duyduğunda gizlendiği yerden çıkarak: "Allah'a andolsun, Allah sana Peygamberinin davetini tebliğe 

hizmet ettirecek. 

Çünkü dün Peygamber'in (s.a) : 'Rabbim, ya Ebul Hakem b. HiĢam (Ebu Cehil) , ya da Ömer b. Hattab ile 

Ġslâm'ı destekle' diye dua ettiğini duydum. Ey Ömer Allah'a dön, Allah'a dön!" dedi. Bu sözler o denli ikna edici idi ki 

Ömer (r.a) Habbab'la birlikte, Ġslâm'ı kabul etmek üzere Peygamber'in (s.a) yanına gitti. Bu olay, HabeĢistan'a 

hicretten kısa bir süre sonra meydana gelmiĢti. 

Anafikir ve Ele Alınan Konular: Bu sure, Kur'an'ın indiriliĢ amacını beyan ederek baĢlar: "Ey Muhammed, 

bu Kur'an senin güçlük çekmen için indirilmedi, bu Kur'an senden, inatçı kafirlerin kalbine imanı sokman gibi 

imkansız bir Ģeyi de istemiyor. Bu sadece Allah'dan korkan ve kendilerini O'nun azabından korumak isteyenleri 

doğru yola ulaĢtırman için bir öğüttür. Bu Kur'an yerlerin ve göklerin yaratıcısının kelamıdır. Ve ilâhlık, hükümranlık 

sadece O'na mahsustur. Ġnsan inansa da, inanmasa da bu iki nokta ebedi bir gerçektir." 

Bu giriĢten sonra sure birdenbire görünürde hiçbir ilgisi yokken ve o dönemin olaylarına uygulanabilirliğine bir 

iĢaret belirtmeksizin Hz. Musa (a.s) kıssasının anlatılmasıyla devam eder. Ama satır aralarını da okursak bu 

bölümün tamamen Mekkelilere de uygulanabileceğini anlarız. Fakat bu bölümün gizli anlamını açıklamaya 

geçmeden önce Arapların, genelde Hz. Musa'yı bir peygamber olarak kabul ettiklerini belirtmekte fayda vardır. 

Bunun nedeni, Arapların çevrelerindeki Yahudi topluluklarından ve komĢu Hıristiyan krallıklarından etkilenmiĢ 

olmalarıdır. ġimdi bu hikayenin satırları arasında gizli olan noktaları ele alalım: 

1. Allah bir peygamberi, davullar eĢliğinde yapılan bir tören sonucu, Ģu Ģu kimseyi peygamber ilan ettiğini 

söyleyerek seçmez. "Biz Ģu kimseyi bugünden itibaren Peygamber yaptık" diye bir beyanatta bulunmaz. Tam 

tersine, Musa kıssasında olduğu gibi Peygamberliği dilediği kuluna gizlice lutfeder. Bu nedenle Hz. 

Muhammed'in (s.a) birden bire ve hiçbir kamuoyu açıklaması yapmaksızın peygamber seçilmesine 

ĢaĢırmamalısınız. 

2. Hz. Muhammed'in (s.a) tebliğ ettiği ana ilkeler tevhid ve ahiret Musa'nın (a.s) kendi gönderildiği 

dönemde tebliğ ettiği ilkelerin aynısı idi. 

3. Hz. Muhammed (s.a) KureyĢliler arasında hiçbir maddi varlığı olmaksızın Hakk'ın tebliğinin tek sorumlu 

taĢıyıcısı idi. Aynı Ģekilde Hz. Musa'ya da Firavun gibi zalim bir krala gidip isyankarlığından vazgeçmesini tebliğ 

etme görevi verilmiĢtir. Bunlar, Allah'ın hayret verici iĢleridir. O, Medyen'den Mısır'a doğru yola çıkan bir yolcuyu 

durdurur ve ona: "Git ve zamanın en büyük zalimi ile savaĢ" der. Ona görevi için gerekli olan silahlar ve ordular 

vermez. Onun yaptığı tek yardım, Hz. Musa'nın isteği üzerine kardeĢi Harun'u kendisine yardımcı tayin 

etmesidir. 

4. Ey Mekkeliler, sizin Hz. Muhammed (s.a) aleyhine yaptığınız Ģeylerin -saçma itirazlar, suçlamalar ve 

vahĢice iĢkenceler- hepsini Firavun'un da Musa'ya (a.s) uyguladığını iyi bilmelisiniz. Allah'ın Peygamberinin 

büyük ordulara ve güçlü silahlara sahip olan Firavun'u yenilgiye uğrattığını da bilmelisiniz. Burada sözle olmasa 
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da müslümanlar KureyĢlilerle savaĢmaktan korkmamaları konusunda teskin ve teselli edilmektedirler. Çünkü 

Allah'ın desteklediği bir hareket en sonunda zafere ulaĢır. Aynı zamanda müslümanlar, Firavun'un canice 

iĢkence tehditlerine rağmen imanlarında sebat eden sihirbazların örneğini takip etmeye teĢvik edilmektedirler. 

5. Yalancı tanrı ve tanrıçaların putlaĢtırılmasının nasıl saçma ve basit bir Ģekilde baĢladığı ve Allah'ın 

peygamberlerinin en ufak putperestçe uygulamaya bile izin vermediklerini göstermek için Ġsrailoğulları tarihinden 

bir olay anlatılmaktadır. Aynı Ģekilde Hz. Muhammed (s.a) 'de Ģirke ve putperestliğe karĢı çıkmada diğer 

peygamberlerin yolundan gitmektedir. 

O halde, Musa (a.s) kıssası, Hz. Muhammed'e (s.a) KureyĢliler arasındaki tartıĢmalarla ilgili meselelere ıĢık 

tutmak amacıyla kullanılmıĢtır. Daha sonra kıssanın sonunda KureyĢliler Ģu Ģekilde uyarılmaktadırlar: "Kur'an sizin 

iyiliğiniz için kendi dilinizde indirilmiĢtir. Eğer onu dinler ve verdiği öğüte uyarsanız, bunu kendi iyiliğiniz için yapmıĢ 

olursunuz. Fakat eğer reddederseniz kötü sonla kendiniz karĢılaĢacaksınız." 

Bundan sonra Adem (a.s) kıssası ele alınmakta ve sanki KureyĢlilere Ģöyle denmektedir: "Sizin takip ettiğiniz 

yol Ģeytanın yoludur, oysa bir insana layık olan atası Adem'in yolundan gitmektir. O, Ģeytanın aldatmasına 

kanmıĢtı, fakat hatasını anlayınca hemen ondan piĢman oldu, tevbe etti ve tekrar Allah'a ibadete geri dönüp onun 

rızasını kazandı. Diğer taraftan eğer bir insan Ģeytanın yolundan gider ve bütün uyarılara rağmen inatla hatasında 

ısrar ederse, aynen Ģeytan gibi sadece kendisine zarar vermiĢ olur." 

En sonunda Peygamber'e (s.a) ve müslümanlara, kafirlerin yaptıkları iĢkencelere karĢı sabırlı olmaları tavsiye 

edilmektedir: "Onları Allah'a bırak. O, onları hemen cezalandırmaz, bir süre mühlet verir. Bu nedenle 

sabırsızlanmamalı, fakat iĢkencelere sabırla göğüs germeli ve Ġslâmı tebliğe devam etmelisiniz." 

Bu bağlamda, müminlerde, o dönem için hakkı tebliğde çok değerli olan sabır, dayanıklılık, Allah'ın dileğine 

tevekkül , gönül rahatlığı ve teslimiyet gibi yüce karakter özellikleri yaratmak için namaza (salat) çok büyük önem 

verilmiĢtir. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 

 

  

http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=13&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=13&displayformat=dictionary


21. Enbiya Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Bu surenin adı, içindeki bir ayetten alınmamıĢ, fakat birçok peygamberin (enbiya) kıssasına değindiği için 

"Enbiya" adını almıĢtır. Bununla birlikte yine de sembolik bir isimdir. 

Nüzul Zamanı: Hem surede ele alınan konu, hem de üslûbu, surenin Hz. Peygamber'in (s.a) Mekke hayatının 

üçüncü safhasında indirildiğini göstermektedir. (Bkz. En'am Suresi'nin giriĢ bölümü) . 

Konu ve BaĢlıklar: Sure, indirildiği dönemde Hz. Peygamber (s.a) ile Mekke'nin ileri gelenleri arasında 

gündemde olan çatıĢmaları ele alır ve peygamberler, tehvid ve ahiret ile ilgili Ģüphe ve itirazları 

cevaplandırır. Surede aynı zamanda Mekke'nin ileri gelenleri de Peygamber'e (s.a) kurdukları tuzaklar nedeniyle 

azarlanmakta ve kötü amellerinin sonuçları ile uyarılmaktadırlar. Onlara davete karĢı takındıkları ilgisiz ve sert 

tutumdan vazgeçmeleri tavsiye edilmektedir. Surenin sonunda ise onların "bela ve felaket" diye niteledikleri 

kimsenin onlara "bir rahmet" olarak geldiği söylenmektedir. 

Anafikirler: 

1-47. ayetlerde özellikle aĢağıdaki konular ele alınmaktadır: 

1. Kafirlerin, bir insanın peygamber olamıyacağı, bu nedenle de Hz. Muhammed'i (s.a) peygamber olarak 

kabul edemiyecekleri konusundaki itirazları reddedilmektedir. 

2. Kur'an'a ve Peygamber'e (s.a) karĢı yönelttikleri birbirine karĢıt ve çok çeĢitli itirazlar nedeniyle, kafirler 

sorguya çekilmektedir. 

3. Onların hayat hakkındaki yanlıĢ fikirlerinin asılsız olduğu ortaya konmaktadır. Çünkü onların 

Peygamber'in (s.a) davetine karĢı ilgisiz ve sert bir tavır takınmalarının asıl sorumlusu bu hayat görüĢüdür. 

Onlar, hayatın sadece bir oyun ve eğlence olduğuna, bunun ötesinde ve öncesinde hiçbir amacının olmadığına 

ve hesaba çekilme, ceza veya mükafat görme gibi bir Ģeyin sözkonusu olmadığına inanıyorlardı. 

4. Kafirlerle Peygamber (s.a) arasındaki çatıĢmanın en büyük sebebi onların Ģirkte ısrar etmesi ve Tevhid'e 

karĢı çıkmalarıydı. Bu nedenle burada Ģirk reddedilmekte ve Tevhid güçlü ve etkili delillerle desteklenmektedir. 

5. Kafirlerin hatalı anlayıĢlarından birini daha düzeltmek için ikna ve uyarı delilleri kullanılmaktadır. Onlar, 

Hz. Muhammed'in (s.a) yalancı peygamber ve onun Allah'ın azabı konusundaki uyarılarının boĢ tehditler 

olduğunu zannediyorlardı. Çünkü Peygamber'i (s.a) inkarda ısrar etmelerine rağmen hâlâ onlara bir azab 

gelmemiĢti. 

48-91. Ayetlerde, Allah tarafından gönderilen peygamberlerin hepsinin insan olduğunu ve peygamberlere özgü 

bazı özellikler dıĢında, hepsinin her insanda bulunan niteliklere sahip olduğunu vurgularcasına peygamberlerin 

hayat hikayelerinden önemli kıssalar anlatılmaktadır. Onların ilâhlıkta hiçbir payları yoktur ve her ihtiyaçları için 

Allah'dan yardım dilemek zorundadırlar. 

Bunların yanısıra iki noktaya daha değinilmektedir: 

1. Bütün peygamberler, zorluk ve engellerle karĢı karĢıya gelmek zorunda kalmıĢlardır, düĢmanları da 

onların görevlerini engellemek için ellerinden geleni yapmıĢlardır. Fakat buna rağmen onlar Allah'tan gelen 

olağanüstü bir yardımla zafere ulaĢmıĢlardır. 

2. Bütün Peygamberler, Hz.Muhammed (s.a) tarafından sunulan aynı "hayat tarzı"nı (DĠN) tebliğ 

etmiĢlerdir. Tek doğru hayat tarzı budur ve sapık insanlar tarafından uydurulup icad edilen tüm diğer yollar 

yanlıĢtır. 

92-106. ayetlerde, Allah'ın hükmü sonunda sadece doğru yola uyanların kurtuluĢa erecekleri ve o yoldan 

sapanların kötü bir akibetle karĢılaĢacakları bildirilmektedir. 

107-112. ayetlerde insanlara, Allah'ın gerçeği bildirmek üzere kendilerine bir peygamber göndermesinin büyük 

bir lütuf olacağı ve onu rahmet olarak değil de, bir bela ve felaket olarak kabul edenlerin büyük bir aptallık içinde 

oldukları bildirilmektedir. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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22. Hac Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Bu sure adını 27. ayetten alır. Bu sûrede, hac farizasının daha önce Hz. Ġbrahim tarafından 

baĢlatıldığından ve Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından da devam ettirildiğinden bahsedildiği için sûreye "Hac sûresi" 

denilmiĢtir. 

Nüzul zamanı: Bu sure hem Mekkî hem de Medenî surelerin özelliklerine sahip olduğu için, 

müfessirler surenin nazil olduğu zaman konusunda farklı görüĢler öne sürmüĢlerdir. Fakat gerek üslubu gerekse 

ele aldığı konuları gözönünde bulundurarak bizsurenin ilk bölümünün (1-24) Peygamber'in (s.a) Mekke hayatının 

son döneminde, diğer bölümünün ise (25-78) Medine hayatının ilk döneminde nazil olduğu sonucuna vardık. ĠĢte 

bu nedenle bu sure, hem Mekkî hem de Medenî surelerin özelliklerini taĢımaktadır. 

25. ayetten itibaren üslupta göze çarpan ani değiĢiklik, 25-78. ayetlerin büyük bir ihtimalle Hicret'in birinci 

yılında Zil-Hicce ayında nazil olduğunu göstermektedir. Bu görüĢün dayanağı 25-41. ayetlerde yer almakta ve 39-

40. ayetlerin nazil oluĢu ile desteklenmektedir. Zil-Hicce ayı Muhacirlere vatanları Mekke'yi hatırlatmıĢ, onlar da 

Kutsal Ģehirlerini, oradaki hac ibadetini düĢünüp müĢrik KureyĢlilerin kendilerini Mescid-i Haram'ı ziyaretten 

alıkoymalarına üzülmüĢ olmalılar. Bu nedenle kendilerini yurtlarından çıkaran, Allah'ın Evi'ni ziyaret etmelerini 

engelleyen ve onların Ġslam'ı uygulamalarını zorlaĢtıran bu zalimlere karĢı savaĢ açmak için Allah'ın iznini bekliyor 

ve bunun için dua ediyor olmalılar. ĠĢte bu ayetler böyle bir psikolojik ortamda nazil olmuĢtur. Bu nedenle Mescid-i 

Haram'ın inĢa ediliĢ amacına özellikle değinilmektedir. Haccın yalnızca bir tek Allah'a ibadet için emredildiği açıkça 

belirtilmektedir. 

Ne yazık ki sonraları Mescid-i Haram Ģirke dayalı ibadetler için kullanılmaya baĢlanmıĢ ve bir tek Allah'a ibadet 

edenlerin onu ziyaret etmeleri engellenmiĢtir. Bu nedenle bu zalimleri oradan çıkarıp hakkı hakim kılmak ve bâtılı 

yeryüzünden silmek için, doğru hayat tarzını ikame etmek için onlara karĢı savaĢ açma izni verilmiĢtir. Ġbn Abbas, 

Mücahid, Urve bin Zübeyir, Zeyd bin Eslem, Mukâtil bin Hayyan, Katade ve diğer büyük müfessirlere göre 39. ayet, 

müslümanların savaĢ açmasına izin veren ilkayettir. Hadis ve siyer kitapları, bu izinden sonra savaĢ hazırlıklarının 

baĢladığını ve H.2. yılın Sefer ayında Kızıldeniz sahiline Veddan veya El-Ebva seferi olarak bilinen bir sefer 

düzenlendiğini söyler. 

Anafikir ve Konular: Bu sure, 1) Mekkeli müĢriklere 2) Kararsız müslümanlara, 3) Gerçek müminlere hitap 

etmektedir. MüĢrikler korkutularak Ģöyle uyarılmaktadırlar: "Siz inatla ve ısrarla cahiliye fikirlerinin üzerinde duruyor, 

hiç bir güce sahip olmadıkları halde, Allah'a değil, put ve ilahlarınıza güveniyor ve Allah Rasulü hakkında kötü 

Ģeyler yayıyorsunuz. Siz de, daha öncekilerin akibeti ile karĢılaĢacaksınız. Elçimizi inkar etmekle ve kendi 

kavminizin en iyilerine iĢkence etmekle kendi kendinize kötülük yapıyorsunuz. Taptığınız bu ilâhlar sizi Allah'ın 

gazabından kurtaramayacaktır." Aynı zamanda müĢrikler, tekrar tekrar Ģirke karĢı uyarılmakta ve tevhid ve ahiretle 

ilgili sağlam fikir ve deliller öne sürülmektedir. 

Ġslâm'ı kabul eden, fakat henüz bu yolda karĢılaĢacakları zorlukları göğüslemeye hazır olmayan kararsız 

müslümanlar da Ģöyle uyarılmaktadırlar: "Sizin bu imanınız nasıl bir iman? Bir taraftan zenginlik ve barıĢ ortamı 

içinde olduğunuzda Allah'a inanmaya ve O'nun kulu olmaya hazırsınız, diğer taraftan O'nun yolunda herhangi bir 

güçlük veya engelle karĢılaĢtığınızda Allah'ı bir tarafa bırakıp O'nun kulu olmaktan vazgeçiyorsunuz. Bilin ki, sizin 

bu kararsız tutumunuz, Allah'ın sizin için tayin ettiği kayıp ve Ģanssızlıkları sizden uzaklaĢtıramaz." 

Gerçek müminlere gelince, onlara iki Ģekilde hitap edilmektedir: 1) Arabistan'daki herkesi kapsayacak kadar 

genel bir tarzda ve 2) sadece onları kasteden özel bir Ģekilde: 

1) Müminlere, müĢriklerin onları Mescid-i Haram'ı ziyaretten alıkoymaya asla hakları olmadığı söylenmektedir. 

Onların kimseyi Hac'dan alıkoymaya hakları yoktur. Çünkü Mescid-i Haram onların özel mülkü değildir. Bu karĢı 

çıkıĢ sadece ispatlanmakla kalmayıp aynı zamanda KureyĢ'e karĢı siyasi bir silah olarak kullanılmaktadır. Çünkü bu 

itiraz diğer Arap kabilelerini de Ģöyle bir soru sormaya yöneltmektedir: 

KureyĢliler Mescid-i Haram'ın sadece bağlıları mı, yoksa onun sahipleri mi? Eğer KureyĢliler hiçbir tepki 

görmeksizin müslümanların Haccını engelleyebiliyorsa, gelecekte KureyĢ'le iliĢkileri kötüye giden herhangi baĢka 

bir kabilenin de haccetmesini engelleme cesaretini kendilerinde bulabilirlerdi. Bu noktayı vurgulamak için, Mescid-i 

Haram'ın Allah'ın emri ile Hz. Ġbrahim tarafından inĢa edildiğini ve onun tüm insanları Kabe'ye haccetmeye 
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çağırdığını göstermek üzere Mescid-i Haram'ın inĢa ediliĢ tarihi anlatılmaktadır. ĠĢte bu nedenle baĢlangıçtan beri 

orada yaĢayanlarla, haccetmeye gelen diğer insanlar eĢit haklara sahiptirler. Burada Kabe'nin Ģirke dayalı ibadetler 

için değil, bir tek Allah'a ibadet için inĢa edildiği de açıkça belirtilmektedir. O halde, orada putlara açıkça tapılınırken 

Allah'a ibadetin yasaklanması apaçık bir zulümdü. 

2) Müslümanların, KureyĢlilerin bu zulmüne karĢı koyabilmeleri için savaĢmalarına izin verilmektedir. Fakat 

oraya hakim oldukları zaman hak ve adalete dayalı bir tutum takınmakla da emrolunuyorlar. Ġnananlara resmen 

"Müslüman" adı verilmiĢ ve onlara Ģöyle denmiĢtir: "Siz Ġbrahim'in gerçek varislerisiniz ve tüm insanlar katında 

Hakkın Ģahitleri olarak seçildiniz. Bu nedenle doğru hayat tarzının birer timsali olabilmeniz için namaz kılın, zekatı 

verin ve Allah'ın kelamını tebliğ etmek için cihad edin." (41, 77, 78. ayetler) 

Bu sureyi okurken Bakara ve Enfal surelerinin giriĢ bölümlerini göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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23. Mu?minun Suresi                                                                        BaĢa Dön 

Adı: Sure adını ilk ayetindeki "el-Mü'minûn" kelimesinden almaktadır. 

Özellikle ilk âyetlerinde kurtuluĢa eren müminlerin ibadetlerinden, ahlâki yaĢayıĢlarından ve nâil olacakları 

uhrevî nimetlerden bahsedildiği için sûre "el-Mü'minûn" adını almıĢtır. 

Nüzul Zamanı: Surenin gerek üslûb, gerekse ele aldığı konu onun Risalet'in Mekke döneminin ortalarında 

indirildiğini ortaya koymaktadır. Ayetleri okurken, iĢkenceler daha henüz vahĢet derecesine ulaĢmamıĢsa da, Hz. 

Peygamber'le (s.a) Mekkeli kâfirler arasında çetin bir mücadelenin baĢlamıĢ olduğunu seziyoruz. Sure'nin sahih 

rivayetlere göre Risalet'in ortalarında meydana gelen 'kıtlık' senesinde indiği anlaĢılıyor. 

Öte yandan, Urve bin Zubeyr'den rivayet edilen bir hadise göre, surenin indiği günlerde Ġslâm'a girmiĢ olan Hz. 

Ömer (r.a) Ģöyle demiĢtir: "Bu sure indiğinde ben de Hz. Peygamber'in (s.a) yanındaydım ve onun durumunu 

gözlüyordum. Vahy hali bittiğindeHz. Peygamber (s.a) Ģöyle buyurdular: "ġimdi bana on ayet geldi ki, onlara uyan 

kesinlikle Cennete girecektir." Sonra da Sure'nin baĢlangıç ayetlerini okudular." (Ahmed ibn Hanbel, Tirmizî, Neseî, 

Hakim.) 

Ana Tema ve Konular: Sure'nin ana teması, Hz. Peygamber'in (s.a) getirdiği mesajı kabul ve izlemeye çağrı 

olup, tüm sure bu tema çerçevesinde dönmektedir. 

ÖZET 

1-11 Hz. Peygamber'in (s.a) mesajını kabul edenlerin bu tür soylu karakter niteliklerini kazanmıĢ olması 

Mesajın doğruluğunun pratik kanıtıdır. 

12-22 Bu bölümde, insan da içinde olmak üzere, tüm kainatı; insanları tevhid ve ahiret inancına çağıran Hz. 

Peygamber'in (s.a) mesajının gerçekliğinin açık bir delili olduğunu vurgulamak için insanın ve kaniatın yaratılıĢına 

dikkat çekilmektedir. 

23-54 Sonra, önceki rasullerle kavimlerinin hikayeleri anlatılarak mesajın doğruluğuna tarihi deliller getirilmekte 

ve Ģu gerçekler vurgulanmaktadır: 

(a) DüĢmanların Hz. Muhammed'in (s.a) mesajına karĢı yükselttikleri itirazlar ve Ģüpheler yeni değildir. Aynı 

itiraz ve Ģüpheler bizzat Allah'ın elçileri olarak kabul ettikleri önceki peygamberlere karĢı da yükseltilmiĢtir. Bu 

yüzden, tarihten bir ders almalı ve peyamberlerin mi, yoksa onlara karĢı çıkanların mı doğru yolda olduklarına karar 

vermelidirler. 

(b) Hz. Muhammed'in (s.a) getirdiği tevhid mesajı ve ahiret inancı öteki rasullerin de getirdiği Ģeyin aynısıdır, 

bu durumda kabul edilmemeleri için gerçekçi bir durum yoktur. 

(c) Mekkeli müĢrikler, peygamberlerin mesajını reddetmiĢ bulunan toplumların karĢılaĢtığı sonuçlardan ders 

almalıdırlar. 

(d) Bütün peygamberler Allah'dan tek ve aynı dini getirmiĢlerdir ve hepsi de tek ve aynı ümmetin üyeleridir. 

BaĢka tüm dinler, bizzat insanların kendileri tarafından uydurulmuĢ olup, Allah'tan gelme değildir. 

55-67 Rasullerin hikayeleri anlatıldıktan sonra temel bir ilke ortaya konmaktadır: Dünya hayatındaki baĢarı ve 

mutluluk, Allah katındaki kurtuluĢ ve baĢarı için bir ölçü değildir. Eğer bazı kiĢiler veya herhangi bir kiĢi dünyada 

zengin, güçlü ve refah içindeyse, bu hiçbir zaman bu kiĢi veya kiĢilerin Allah'ın sevgilileri olduğu anlamına gelmez. 

Aynı Ģekilde, diğerlerinin yoksulluğu ve baĢlarına gelen felaketler, Allah'ın onlardan razı olmadığının bir delili 

değildir. Gerçek ölçü iman (veya küfür) ve takva (veya zıddı) dır. Hz. Peygamber'in (s.a) düĢmanları, zenginlikleri 

dolayısıyla Allah'ın ve tanrılarının kendilerinden razı oldukları inancına kapılan Mekke ileri gelenleri (ve onların 

izleyicileri) olduğundan, bu açıklama gerekliydi. Öte yandan Hz. Muhammed (s.a) ve izleyicileri yoksul ve çaresiz 

bir durumda oldukları gerçeğinden hareketle, Allah'ın onlardan razı olmadığını ve tanrılarının da kendilerini 

lanetlediğini iddia ediyorlardı. 
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68-77 Bu bölümde, müĢrikler, Hz. Muhammed'in (s.a) Allah'ın gerçekten peygamberi olduğu konusunda ikna 

etmek için çeĢitli deliller sıralanmaktadır. Sonra da, kıtlığın (ayet 75-76) yalnızca bir uyarı olduğu anlatılmakta ve 

"iyisi mi, yolunuzu doğrultun, yoksa korkunç bir azaba uğratılacaksınız" denmektedir. 

78-95 MüĢrikler, Hz. Peygamber'in (s.a) mesajının açık delilleri olması nedeniyle, yeniden kainattaki ve bizzat 

kendilerindeki "ayetler"i gözlemeye çağrılmaktadırlar. 

96-97 Hz. Peygamber'e (s.a) düĢmanların kötü davranıĢlarına misilleme olarak herhangi yanlıĢ bir yola 

girmemesi ve Ģeytanın dürtmelerine karĢı korunması söylenmektedir. 

98-118 Bu son bölümde, gerçeğin düĢmanları ahirette hesap verecekleri ve müminlere yaptıkları iĢkencelerin 

sonuçlarına katlanacakları, dolayısıyla yollarını düzeltmeleri konusunda uyarılmaktadırlar. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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24. Nur Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Sure adını, "Nûr âyeti" diye bilinen 35. âyette Allah'ın, gökleri ve yeri aydınlatan nûrundan bahsedildiği 

için "Nûr sûresi" adını almıĢtır. 

Nüzul Zamanı: Bu surenin Beni Mustalık Gazası'ndan sonra indiğinde icma (görüĢ birliği) vardır ve bu icma, 

gaza dönüĢü meydana gelen "Ġfk-Ġftira' olayıyla ilgili 11-20'nci ayetlerle desteklenmektedir. Fakat, bu gazanın H. 

5'inci yılda Hendek SavaĢı'ndan (Bu savaĢ Ahzab gazvesi diye de bilinir) önce mi, yoksa sonra H. 6'ıncı yılda mı 

olduğu konusunda görüĢ ayrılığı vardır. Bu surenin mi, yoksa Kur'an'da kadınların örtünmesiyle ilgili hükümleri 

içeren tek diğer sure el-Ahzab'ın mı önce indiği sorununu çözmek bir hayli önemlidir. Ahzab Suresi'nin Hendek 

SavaĢı münasebetiyle indiği açıktır. Bu durumda, eğer bu savaĢ daha önce olduysa, örtünmeyle ilgili ilk hükümler 

Ahzab Suresi'yle bildirilmiĢ ve ardından bu suredeki hükümlerle tamamlanmıĢ demektir. Yok, eğer Mustalikoğulları 

Gazası daha önce olduysa, örtüyle ilgili hükümlerin tarihi sırası tersine dönecek ve hükümlerin anlam ve hikmetini 

kavramak zorlaĢacaktır. 

Ġbn Sa'd'a göre Müstalikoğulları Gazası H. 5'inci yılın ġaban ayında Hendek SavaĢı ise aynı yılın Zi'l-Ka'de 

ayında meydana gelmiĢtir. Bu görüĢ, 'Ġfk Olayı'yla ilgili Hz. Sa'd b. Ubade ile Hz. Sa'd b. Muaz arasında geçen bir 

tartıĢmanın söz konusu edildiği Hz. AiĢe'den gelen bazı rivayetlere dayanmaktadır. Hz. Sa'd bin Muaz, sahih 

rivayetlere göre Hendek SavaĢı'nın hemen ardından gelen Kureyzaoğulları Seferi'nde vefat etmiĢtir. Bu bakımdan 

H. 6'ıncı yılda Ġfk Olayıyla ilgili bir tartıĢmada bulunması düĢünülemez. 

Öte yandan, Muhammed Ġbn Ġshak, Hendek SavaĢı'nın 5. yılın ġevval ayında, Mustalıkoğulları seferininse 6. 

yılın ġaban ayında meydana geldiğini belirtir. Hz. AiĢe ve daha baĢkalarından gelen pek çok sahih rivayet bu 

görüĢü desteklemektedir. Bu rivayetlere göre 1) Örtünmeyle ilgili hükümler Ġfk olayından önce Ahzab Suresi'nde 

gelmiĢtir 2) Hz. Peygamber (s.a) Hz. Zeyneb'le H.5'inci yılda Hendek SavaĢı'ndan sonra evlenmiĢtir, 3) Hz. AiĢe 

Hz. Zeyneb'in rakibi olduğundan Hz. Zeyneb'in kızkardeĢi Hanne Ġfk-Ġftira'nın yayılmasında baĢı çekenler arasında 

yer almıĢtır. Bütün bunlar Muhammed Ġbn Ġshak'ın görüĢünü desteklemektedir. 

Bu iki görüĢe Ģimdi biraz daha yakından bakalım: Birinci görüĢün lehindeki tek delil, "Ġfk Olayı"'yla ilgili bir 

tartıĢmada Sa'd bin Muaz'ın taraf olduğunun anılmasıdır. Fakat, bu delili, yine Hz. AiĢe'den gelen, ama bu kez Hz. 

Sa'd b. Muaz'ın yerine Hz. Üseyd b. Hudayr'ın adının geçtiği baĢka rivayetler zayıflatmaktadır. O halde, rivayetler 

aktarılırken isimlerde bir karıĢtırma olsa gerektir. Öte yandan, salt Sa'd Ġbn Muaz'ın adı geçiyor diye ilk görüĢü 

kabul ettiğimizde, bu kez çözülmesi imkansız daha baĢka güçlüklerle karĢılaĢıyoruz. Sözgelimi, bu durumda örtüyle 

ilgili hükümlerin iniĢiyle, Hz. Peygamber'in Hz. Zeyneb'le evleniĢinin Hendek SavaĢı'ndan önce meydana geldiğini 

kabul etmek zorunda kalacağız. Fakat, bu iki olayın da Hendek SavaĢı ve Kureyzaoğulları Seferi'nden sonra 

olduğunu Kur'an'dan ve pek çok sahih rivayetlerden öğreniyoruz. Bu nedenle, Ġbn Hazım, Ġbn Kayyım ve daha bazı 

seçkin alimler Muhammed Ġbn Ġshak'ın görüĢünü doğru kabul etmiĢlerdir, biz de aynı görüĢe katılıyoruz. O halde 

sonuç, Ahzab Suresi'nin kendisinden aylarca sonra H. 6'ıncı yılın ikinci yarısında vahyolunan Nur Suresi'nden önce 

indiği Ģeklinde olmaktadır. 

Tarihsel Arka-Plan: ġimdi de surenin iniĢ zamanındaki Ģartlara bir göz atalım. Surenin nüzul sebebini 

oluĢturan "Ġfk" olayının Ġslâm'la kâfirler arasındaki çatıĢmayla yakından bağlantılı olduğu hatırda tutulmalıdır. 

Bedir zaferinden sonra Ġslâmî hareket her geçen gün daha bir güçlenmeye baĢlamıĢtı. O kadar ki, Hendek 

SavaĢı'nın olduğu zamana gelindiğinde, düĢmanın sayısı onbine varan birleĢik kuvvetlerinin kıramayıp, Medine 

kuĢatmasını bir ay sonra kaldırmak zorunluluğuna düĢecekleri bir güç düzeyine ulaĢmıĢtı. Her iki tarafın iyice 

farkına vardığı Ģekilde, kâfirlerin yıllardır sürdüregeldiği saldırı savaĢının artık sona ermesi demekti bu. Nitekim, bu 

savaĢtan sonra Hz. Peygamber (s.a) de bu durumu Ģöyle ifade etmiĢlerdi: "Bu yıldan sonra KureyĢ bir daha size 

saldırmayacaktır, hücum sırası sizi geçmiĢ bulunuyor" (Ġbn HiĢam, cilt: 3, sh: 266) 

Kâfirler, Ġslâm'ı savaĢ alanında yenemeyeceklerini anlayınca, çatıĢmayı sürdürmek için ahlâk cephesini 

seçtiler. Bu taktik değiĢiminin bilinçli danıĢmaların ürünü mü, yoksa düĢmanın elde edilebilir tüm güçlerinin 

toplandığı Hendek SavaĢı'ndaki onur kırıcı yenilginin kaçınılmaz bir sonucu mu olduğunu kestirmek zordur. Ġslâm'ın 

yükselmesinin müslümanların sayı gücüne, üstün silahlarına, cephanesine ve daha büyük maddi kaynaklarına bağlı 

olmadığını, tersine bütün bu cephelerde müslümanların büyük dezavantajlarla savaĢtıklarını düĢman çok iyi 

biliyordu. BaĢarılarını manevi ve ahlâki üstünlüklerine borçluydu müslümanlar. DüĢmanları, Hz. Peygamber'in (s.a) 

http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#bas
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=13&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=13&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary


ve ashabının temiz yaĢayıĢları ve soylu karakterlerinin halkın kalblerini fethettiğini ve kendilerini disiplinli bir toplum 

haline getirmekte olduğunu kavramıĢtı. ĠĢte bu yüzden müĢrikler ve Yahudiler hem savaĢ, hem de barıĢ cephesinde 

yenilgiye uğruyorlardı. 

Dikkat edilecek olursa, ahlâken bozulmuĢ insanlar, genellikle rakiplerinin üstün meziyetleri karĢısında, 

kendilerini düzeltecekleri yerde, rakiplerini karalamaya çalıĢırlar. 

Sözünü ettiğimiz bu Ģartlar altında kâfirlerin kötü plan ve niyetleri, kendilerini Hz. Peygamber (s.a) ve 

müslümanlara karĢı, düĢmanlarını yenmede müslümanlara büyük yardımı olan ahlâk ve mânâ siperini yıkmak için 

bir karalama kampanyası baĢlatmaya sevketti. Bu amaçla, Hz. Peygamber (s.a) ve ashabı aleyhinde iftiralarda 

bulunmak için münafıkların yardımlarını sağlama yolunu seçtiler. Böylece, müĢrikler ve Yahudiler, müslümanların 

arasına ayrılık tohumları ekmek ve disiplinlerini bozmak için bu iftiraları kullanacaklardı. 

Bu Ģekilde oluĢturulan yeni stratejinin uygulamaya konması için ilk fırsat, Hz. Peygamber'in (s.a) evlatlığı Zeyd 

b. Harise'den boĢanmıĢ bulunan CahĢ kızı Hz. Zeynep'le evlendiği H. 5'inci yılın Zi'l-Ka'de ayında doğdu. Ancak 

Hz. Peygamber (s.a) bu evliliği kiĢinin bizzat kendi öz oğlunun hakkı olan statünün aynısını evlatlığa da tanıyan 

cahilî âdete bir son vermek için yapmıĢtı. Ne var ki içerde münafıklar, Hz. Peygamber'i (s.a) karalamak için bu olayı 

bulunmaz bir fırsat olarak gördüler. DıĢarda da Yahudiler ve müĢrikler kirli bir iftira kampanyasıyla Hz. 

Peygamber'in (s.a) yüce adına kara çalmak amacıyla bu olayı istismar etmeye baĢladılar. Hayali hikâyeler, 

uydurulup olabildiğince yayıldı: 

"NeymiĢ, bir gün Muhammed (s.a) evlatlığının karısını görmüĢ ve ona aĢık olmuĢ, onun boĢanmasını sağlamıĢ 

ve sonunda onunla kendisi evlenmiĢ." Ne kadar saçma bir uydurma da olsa, bu hikâye ustalıkla yayıldı ve amacına 

ulaĢtı. O kadar ki, bir takım müslüman hadisçi ve tefsirciler bu hikâyenin bazı bölümlerine eserlerinde yer verdiler 

ve müsteĢrikler de Hz. Peygamber'i (s.a) karalamak için bunları kullanıp durdular. Oysa Hz. Peygamber (s.a) Hz. 

Zeyneb'e rastgele bir kez görüp de hemen ilk bakıĢta aĢık olacak kadar yabancı değildi. Hz. Zeynep, Hz. 

Peygamber'in (s.a) halası Abdülmuttalib kızı Ümeyme'nin kızıydı. Hz. Peygamber (s.a) kendisini çocukluğundan 

beri tanıyordu. Daha bir yıl önce, KureyĢlilerle azatlı kölelerin insan olmak bakımından eĢit olduklarını uygulamada 

göstermek için, Hz. Zeyneb'i istememesine rağmen Hz. Zeyd'le evlenmeye bizzat kendisi ikna etmiĢti. Oysa Hz. 

Zeyneb'in kardeĢi Abdullah bin CahĢ bu evliliğe karĢı çıkıyordu. Nitekim Zeynep bir azatlı köleyle evlenmeyi bir 

türlü içine sindiremediğinden kocasıyla geçinememiĢ ve boĢanmak zorunda kalmıĢlardı. Bu olup bitenleri herkes 

biliyordu, buna rağmen iftiracılar propagandalarında o ölçüde baĢarılı oldular ki, bugün bile Ġslâm'ı lekelemek için 

bu olayı istismar edenler vardır. 

Ġkinci iftira kampanyası, Mustalıkoğulları Seferi dönüĢü meydana gelen bir olay üzerine Hz. Peygamber'in (s.a) 

hanımlarından Hz. AiĢe'nin namusuna karĢı baĢlatıldı. Bu kampanya birincisinden daha yaygın ve daha geniĢ 

boyutlu olup, bu surenin de bel kemiğini oluĢturduğundan, daha ayrıntıyla ele alacağız. 

Önce, bu kampanyada rollerin en alçakçasını oynayan Abdullah b. Übeyy hakkında birkaç söz söyleyeyim. 

Hazrec kabilesinden olan bu adam Medine'nin en önde gelenlerinden biriydi. Hz. Peygamber'i (s.a) hicretinden 

önce halk kendisini kral yapmaya niyetlenmiĢ, fakat Hicret'le birlikte değiĢen Ģartlar bu niyetin gerçekleĢmesine 

engel olmuĢtu. Her ne kadar Ġslâm'a girmiĢse de, kalben münafık olarak kalmıĢtı. Münafıklığı o kadar belliydi ki, 

kendisine "Münafıkların reisi" deniliyordu. Öcünü almak için, Ġslâm aleyhinde atılabilecek hiçbir iftira fırsatını 

kaçırmazdı. 

H. 6'ıncı yılın ġaban ayıydı. Hz. Peygamber (s.a) Mustalıkoğullarının müslümanlara karĢı bir savaĢ 

hazırlığında olduklarını ve bu amaçla diğer kabileleri de toplamaya çalıĢtıkları haberini almıĢ ve daha önce 

davranarak düĢmanı ansızın bastırmıĢtı. Kabile halkını ve mallarını ele geçirdikten sonra, bölgedeki su 

kaynaklarından Müreysi kıyısında konaklanılmıĢtı. Bir gün, kaynaktan su alma konusunda, Hz. Ömer'in bir 

hizmetçisiyle Hazrec kabilesinin bir müttefîki arasında tartıĢma çıkmıĢ, bu tartıĢma Muhacirlerle Ensar arasında 

kavgaya yol açmıĢ, fakat hemen bastırılmıĢtı. Ne var ki, çok sayıda münafıkla birlikte sefere katılan Abdullah b. 

Übeyy'in stratejisine yaramamıĢtı bu. Bu nedenle, hemen "Siz bizzat kendiniz bu KureyĢlileri Mekke'den getirdiniz, 

mülkünüze ve servetinize ortak yaptınız, Ģimdi de sizin rakipleriniz oldular ve üzerinizde egemenlik kurmak 

istiyorlar. ġimdi bile desteğinizi onlardan çekseniz, hemen Ģehrinizden ayrılmak zorunda kalacaklardır" diyerek 

Ensarı kıĢkırtmaya baĢladı. Sonra da yemin edip, "Medine'ye varır varmaz, Ģerefliler rezilleri Ģehirden çıkaracaktır" 

diye ilan etti." 
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Bu sözü duyar duymaz Hz. Ömer, "onu katlet ya Rasûlullah" dedi. Hz. Peygamber (s.a) ise "Ya Ömer, böyle 

yaparsak herkes, Muhammed kendi arkadaĢlarını öldürüyor demez mi?" diye karĢılık vermiĢtir. 

Hz. Peygamber (s.a) bu durum üzerine hemen hareket ve Medine'ye geri dönüĢ emrini verdi. Cebrî (zorunlu) 

yürüyüĢ hiç mola vermeksizin ertesi gün öğleye kadar sürdü ve herkes yorulduğundan boĢboğazlığa da zaman 

kalmadı. Useyd bin Uzeyr, Rasûlallah'a, "Ya Rasûlallah sizi böyle acele hareket etmeye sevkeden nedir?" diye 

sordu. Hz. Peygamber (s.a) "ArkadaĢınızın ne söylediğini duymadın mı?" diye cevap verince o, "Hangi arkadaĢtan 

bahsediyorsunuz?" dedi. Hz. Peygamber, (s.a) "Abdullah bin Ubey" deyince, Useyd bin Uzeyr. "Onu hoĢgör ya 

Rasûlullah, siz Medine'ye gelmeden önce biz onu kral yapmaya karar vermiĢtik. Siz gelince o kral olamadı ve bu 

yüzden sizden nefret ediyor" dedi. 

Hz. Peygamber'in (s.a) bu akıllı kararı ve çabuk hareketi fitnenin istenmeyen sonuçlarını önlediyse de, 

Abdullah b. Übeyy'in eline çok daha ciddi ve çok daha büyük bir fitne için önemli bir fırsat geçti. Hz. AiĢe'ye iftira 

atmaktı bu yeni fitne. Eğer Hz. Peygamber (s.a) ve ona içten bağlı olanlar gerekli akıllılığı, bunu karĢılamada 

gerekli sabır ve olağanüstü disiplini göstermemiĢ olsalardı, genç Ġslâm Ümmetini iç savaĢa sürükleyebilecek bir 

fitneydi bu. Ġftira olayına yol açan hadisleri anlamak için, olup bitenleri Hz. AiĢe'nin kendi ağzından dinleyelim: 

"Hz. Peygamber (s.a) ne zaman bir sefere çıksa, hanımlarından hangisinin kendisine eĢlik edeceğini 

belirlemek için kura çekerdi. 

Buna göre, Mustalıkoğulları seferinde kendisine ben eĢlik edecektim. DönüĢte Hz. Peygamber (s.a) geceleyin 

yolda son olarak bir yerde konakladı. Vakit henüz geceydi ki, yürüyüĢ için hazırlıklara baĢladılar. Ben de 

rahatlamak için kampın dıĢına çıktım. Dönüp de kaldığım yere yaklaĢtığımda gerdanlığımın bir yerlerde düĢmüĢ 

olduğunu farkettim. Aramak için geri döndüm, fakat bu arada kervan hareket etmiĢ ve ben de arkalarında yalnız 

kalmıĢtım. Hevdeci taĢıyan dört kiĢi, boĢ olduğunun farkına varmadan onu deveye yüklemiĢlerdi. O günlerde 

yiyecek kıtlığından dolayı zayıf olduğumdandı bu. 

HARĠTA ? X 

Beni el-Mustalık'e karĢı kampanya 

ÇarĢafıma bürünüp geride kaldığım anlaĢılır da gelir beni götürürler ümidiyle yere uzandım. Bu arada 

uyumuĢum. Sabahleyin Safvan bin Muattal Sülemî yoldan geçerken, örtüyle ilgili hüküm inmeden önce beni birkaç 

kez görmüĢ olduğundan beni gördü ve tanıdı, devesini durdurdu ve bağırdı: "Ġnna lillahi ve inna ileyhi raciun! Hz. 

Pey-gamber'in hanımı burada kalmıĢ!" Bu ses üzerine birden uyandım ve çarĢafımla yüzümü kapadım. BaĢka bir 

Ģey demeden devesini çöktürdü ve kenarda durdu, ben de deveye bindim. Deveyi yularından tutuyordu, öğle 

sıraları tam durduğu zaman kervana yetiĢtik ve kimse benim geride kaldığımı farketmemiĢti. Sonradan bu olayın 

bana iftira atmak için kullanıldığını ve Abdullah b. Übeyy'in iftiracıların baĢını çektiğini öğrendim. (Daha baĢka 

rivayetlere göre, Hz. AiĢe Safvan'ın yedeğindeki deve üzerinde orduya yetiĢip de geride kaldığı anlaĢılınca, 

Abdullah b. Übeyy "Allah'a yemin olsun, artık o iffetli ve temiz değildir. Bakın bakın, Peygamberimizin karısı geceyi 

birlikte geçirdiği adamın çektiği deve üzerinde ve açık olarak geliyor" diye bağırmıĢtır.) 

Medine'ye varınca hastalandım ve bir aydan daha fazla yatakta kaldım. Olanlardan bütünüyle habersiz 

idiysem de, 'iftira haberi Ģehirde bir skandal halini almıĢ ve Hz. Peygamber'in (s.a) kulağına da ulaĢmıĢtı. Eskiden 

olduğu gibi hastalığımla ilgilenmediğini görüyordum. Geliyor, bana hiçbir Ģey söylemeden baĢkalarından nasıl 

olduğumu öğreniyor ve gidiyordu. Bir Ģeyler dönüyor diye aklım çatlıyordu nerdeyse. Rasûlullah'tan izin aldım ve 

daha iyi bakım için annemin evine gittim. 

Ben orada kalırken, bir gece babamın yeğeni olan Mistah'ın annesiyle rahatlamak için Ģehrin dıĢına çıktım. 

(Hz. Ebubekir,Mistah ve ailesinin geçimini üstlenmiĢti.) Oradan buradan konuĢurken bir Ģeye takılıp sendeledi ve 

aynı anda bağırdı; "Yok olsun Mistah!" "Sen nasıl annesin ki, Bedir SavaĢı'na katılmıĢ olan oğlunu böyle 

lânetliyorsun?" dedim. "Sevgili kızım" diye cevap vermeye baĢladı ve Ģöyle devam etti: "Onun ne skandal heveslisi 

olduğundan haberin yok mu?" Ardından bana iftira kampanyasıyla ilgili herĢeyi anlattı. (Münafıkların yanısıra, bazı 

gerçek müslümanlar da bu kampanyaya katılmıĢlardı. Mistah, Ġslâm'ın ünlü Ģairi Hassan b. Sabit ve CahĢ'ın kızı 

Hz. Zeyneb'in kızkardeĢi Hamne bunların önde gelenleriydi.) Bu korkunç hikâyeyi duyunca kanım dondu, hemen 

eve dönüp, gecenin kalan kısmını ağlayarak geçirdim. 
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Ben yokken Hz. Peygamber, (s.a) Ali ve Üsame b. Zeyd'le bu konuyu konuĢmuĢ. Üsame hakkımda güzel 

sözler söylemiĢ, "Ey Allah'ın Rasûlü" demiĢ. "hanımında iyilikten baĢka bir Ģey görmedik. Onun hakkında yayılan 

her Ģey yalan ve iftiradan ibarettir." Ali ise, "Ey Allah'ın Rasûlü, kadın kıtlığı yok, istersen bir baĢkasıyla 

evlenebilirsin. Bununla birlikte, meseleyi araĢtırmak arzusundaysan kadın hizmetçisini çağırt ve ondan sor" 

görüĢünde bulunmuĢ. Hizmetçi çağırıldığında O, "Seni Hakkla gönderen Allah'a yemin ederim ki, onda kötü 

hiçbirĢey görmedim, ancak, kendisine ben yokken yoğrulmuĢ hamura bakmasını söylediğimde uyuyakalır ve bir 

keçi gelip onu yer." demiĢtir. 

"Aynı gün Hz. Peygamber (s.a) minbere çıkıp halka sesleniyor ve Ģunları söylüyor: "Ey müslümanlar, karıma 

iftira atarak bana zarar vermede hiçbir sınır tanımayan adamın saldırılarına karĢı içinizden kim benim Ģerefimi 

koruyacak? Allah'a yemin olsun ki, ben iyice araĢtırdım ve ne onda, ne de adı iftiraya karıĢan kiĢide kötü hiçbir Ģey 

bulamadım." Bunun üzerine Üseyd bin Hudayr (veya, bazı rivayetlere göre, Sa'd bin Muaz ayağa kalkıp, "Ey 

Allah'ın Rasûlü, eğer bu adam bizim kabilemize mensupsa onu biz öldürelim, yok eğer Hazrec kabilesine 

mensupsa, eğer emredersen yine öldürelim" diyor. Bunu duyan Hazrec kabilesinin reisi Sa'd bin Ubade ayağa 

kalkarak, "Yalan söylüyorsun, onu asla öldüremeyeceksin. Bu adamın bizim kabilemize ait olduğunu bildiğinden 

böyle konuĢuyorsun" diye karĢılık veriyor. Hz. Üseyd, "Sen bir münafıksın, bu nedenle de bir münafığı koruyorsun" 

cevabında bulunuyor. Bunun üzerine mescidde, Hz. Peygamber (s.a) orada olmasına rağmen bir ayaklanmaya 

dönüĢebilecek derecede genel bir kargaĢalık çıkıyor. Fakat, Hz. Peygamber (s.a) öfkelerini bastırıyor ve minberden 

iniyor." 

Olayın kalan ayrıntılarını sonunda Hz. AiĢe'yi onurluca temize çıkaran ayetleri yorumlarken vereceğiz. Fakat, 

burada Abdullah bin Übeyy'in çıkardığı, fitnenin büyüklüğüne iĢaret etmek istiyoruz. ġöyle ki: (1) Bu, Hz. 

Peygamber (s.a) ve Hz. Ebu Bekir Sıddık'ın Ģerefine ve namusuna karĢı bir saldırıydı. (2) Ġslâmi hareketin en büyük 

serveti olan yüksek manevi üstünlüğü sarsmaya yönelikti. (3) Muhacirlerle Ensar ve ensarın iki kabilesi olan Evs'le 

Hazrec arasında bir iç savaĢ çıkarma amacını da taĢıyordu. 

Tema ve Konular: Bu sure ve (adeta bir tamamlayıcısı olduğu) Ahzab Suresi'nin 23-73'üncü ayetleri, 

münafıkların saldırısının ana hedefi olan maneviyat cephesini güçlendirmek için inmiĢtir. Ahzab Suresi'nin 28-

73'üncü ayetleri Hz. Peygamber'in (s.a) Hz. Zeynep'le evlenmesiyle ilgili olarak, Nur Suresi de ikinci saldırı üzerine 

(Ġfk Olayı) Ġslâm ümmetinin birliğinde ortaya çıkan çatlakları onarmak için gönderilmiĢtir. Her iki sureyi incelerken bu 

noktayı gözönünde tutarsak, örtünmeyle ilgili hükümlerin altında yatan hikmeti anlayabiliriz. Maneviyat cephesini 

güçlendirmek ve korumak ve Hz. Zeynep'le evlenme olayının yol açtığı propaganda fırtınasını karĢılamak için Allah 

aĢağıdaki talimatları indirmiĢtir: 

1. Hz. Peygamber'in (s.a) hanımları kendi gizli ve özel odalarında kalacaklar, süslerini göstermekten 

kaçınacaklar ve baĢkalarıyla konuĢmalarında dikkatli ve tedbirli olacaklardır. (32-33) . 

2. Diğer müslümanlar, Hz. Peygamber'in (s.a) özel odalarına girmeyecekler ve istediklerini perde arkasından 

sorup söyleyeceklerdir. (53) . 

3. Mahrem ve mahrem olmayan yakınlar arasına bir sınır çizilmektedir. Ancak mahrem olanlar, yani 

evlenmeleri yasak olacak ölçüde yakınlığı bulunanlar Hz. Peygamber'in (s.a) hanımlarının odalarına 

girebileceklerdir. (55) . 

4. Peygamber'in (s.a) hanımlarının müslümanlara kendi öz anneleri gibi haram olduğu ilan edilmekte, 

dolayısıyla her müslümanın onlara en temiz niyetlerle bakması emrolunmakatdır. (53-54) 

5. Müslümanlar, eğer Hz. Peygamber'e (s.a) eziyet verirlerse Allah'ın lanet ve azabını çekecekleri konusunda 

uyarılmaktadırlar. Aynı Ģekilde, herhangi müslüman bir erkek veya kadına iftira etmek, onurunu rencide etmek de 

büyük bir günahtır. (57-58) . 

6. Evlerinden dıĢarı çıkmak zorunda olduklarında, tüm müslüman kadınlar örtüleriyle baĢlarını ve yüzlerini 

örteceklerdir. (59) . 

"Ġftira" olayı üzerine, bu olayın korkunçluğuyla sarsılan Ġslâm toplumunun manevi örtüsünü güçlendirmek ve 

duruluğunu korumak için bu sure indirildi. Kur'an'ın ahlâki, manevi ve sosyal ölçülerin benimsenmesiyle ümmeti 
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ıslah etmek için psikolojik bir durumdan nasıl yararlandığının anlaĢılması için aĢağıda ilgili hüküm ve talimatların bir 

özetini veriyoruz: 

1. Sosyal bir suç olduğu daha önce açıklanmıĢ bulunan (Nisa: 15-16) zinanın burada ceza gerektirici bir 

suç olduğu ve yüz sopayla cezalandırılacağı ilan edilmiĢtir. 

2. Zina eden erkek ve kadınlardan uzaklaĢılması emredilmiĢ ve müslümanların böyleleriyle evlilik iliĢkisi 

kurmaları yasaklanmıĢtır. 

3. BaĢkasını zina etmekle suçlayan, fakat dört tanık getiremeyen seksen sopayla cezalandırılacaktır. 

4. Kocanın karısına zina suçu yüklemesi durumunda "lian" yasası getirilmiĢtir. 

5. Müslümanlara, "Ģerefli ve iyi ad sahibi kiĢiler zina yüklenmesi durumunda oldukça titiz davranmalı ve 

bunu yaymak Ģöyle dursun, hemen bastırmalı ve reddetmelisiniz" denircesine, Hz. AiĢe'yle ilgili "ifitra" olayından 

ders almaları emredilmiĢtir. Bu bağlamda, Ģöyle bir genel ilke konmuĢtur: Temiz erkeğe gereken eĢ, temiz bir 

kadın olmalıdır, çünkü o uzun süre kirli bir kadınla geçinemez, aynı Ģekilde temiz bir kadının eĢi de, temiz 

olmalıdır. Kur'an bu noktada adeta Ģöyle demektedir: "Hz. Peygamber'in (s.a) temiz bir insan, hem de insanların 

en temizi olduğunu bilip dururken, nasıl oldu da, kirli bir kadınla mutlu olabileceğine ve bu kadını hanımları içinde 

en çok sevdiği olacak Ģekilde yüceltebileceğine inandınız? Açıktır ki, kirli bir kadın yapmacık tutumuyla Hz. 

Peygamber (s.a) gibi temiz bir erkeği ne yapsa aldatamaz. Hem, suçlanılan temiz bir kadın olduğu halde, 

suçlayanın alçak birisi olduğunu da gözönüne almanız gerekirdi. Bu, suçlamanın dikkate değer olmadığına, hatta 

düĢünülemez olduğuna yeterli bir nedendi. 

6. Ġslâm ümmeti içinde asılsız haber ve kötü söylentiler yayanlar ve kötülüğü propaganda edenler 

yüreklendirilmeye değil, cezalandırılmaya layıktırlar. 

7. Ġslâm ümmetinde iliĢkilerin zan ve Ģüpheye değil, sağlam inanç ve imana dayanması genel ilkedir, suçlu 

olduğu kesinleĢmedikçe herkese suçsuz muamelesi yapılacaktır. 

8. Kimse bir baĢkasının evine dilediği Ģekilde ve izin almadan giremez. 

9. Hem erkekler, hem de kadınlar karĢılaĢtıklarında bakıĢlarını indirmeli ve birbirlerine bakmamalıdırlar. 

10. Kadınlar evlerinin içinde bile baĢlarını ve göğüslerini örtmelidirler. 

11. Kadınlar, hizmetçileri ve evlenmelerinin haram olduğu yakınlarının dıĢında kimseye karĢı süs eĢyalarını 

da takmamalıdırlar. 

12. Bekârlar genelde iffetsizliğin yayılmasında önayak olduklarından, köle ve cariyeler için bile evlenme 

teĢvik edilmelidir. 

13. Kölelik kurumu hoĢ görülmemekte ve köle sahipleri ve daha baĢkalarına mükâtebe kanunuyla 

özgürlüklerini kazanmaları için kölelere mali yardımda bulunmaları emredilmektedir. 

14. Ġlk bakıĢta, cariyelerin fuhuĢ yapması yasaklanmaktadır, çünkü Araplar'da fahiĢelik yalnızca bu sınıfa 

özgüydü. Bu da fahiĢeliğin yasaklanması demektir. 

15. Hizmetçiler ve evin küçük çocukları dahil, ev hayatında gizlilik esastır ve kutsaldır. Çocuklar, izin 

almadan özellikle sabahları, öğleleri ve geceleri hiçbir erkek veya kadının özel odasına giremezler. 

16. YaĢlı kadınlar evlerinde baĢörtülerini takmayabilirler, fakat süslerini göstermekten kaçınmalıdırlar. Hatta 

baĢörtülerini takmaları daha iyidir. 

17. Kör, sakat, topal ve hasta olanlar baĢkalarının evlerinden izinsiz yiyecek herhangi bir Ģey alabilirler, 

çünkü bu, kabul edilir suçlardandır, hırsızlık ve kandırma sayılmaz. 

18. 18. Bütün bunlardan ayrı olarak, müslümanların yemeklerini bir arada yiyerek karĢılıklı iliĢkileri 

geliĢtirmeleri çok iyidir. Çok yakın akrabalar ve samimi dostlar resmi davete gerek olmaksızın birbirlerinin 

evlerinde yemek yiyebilirler. Gelecek herhangi bir fitne ve kötülüğü karĢılamak için böylece aralarındaki 

iliĢkilerde daha bir yakınlaĢma, içtenlik ve sıcaklık doğar. Bu hüküm ve talimatlarla birlikte, her müslüman 

seçebilsin diye müminlerle münafıkların açık nitelikleri de ortaya konmaktadır. Ayrıca, ümmet disipline edici 

ölçülerle daha bir güçlendirilmekte, bireyler birbirlerine daha bir yaklaĢtırılmakta ve böylece düĢmanların fitne 

çıkarma heves ve cesaretleri kırılmaktadır. 

Hepsinin üstünde, surede ortaya çıkan en açık görüntü, böylesi saçma ve utanmazlık örneği saldırıları 

izlemesi kaçınılmaz olan keskin ve yaralayıcı ifadelerin yer almayıĢıdır. Bu kıĢkırtma karĢısında gazaba gelmek 

yerine, surenin dili bir takım yasa ve düzenlemeler geticiri, yapıcı hükümler koyucu ve ümmetin eğitim ve 

öğretiminin gerektiği bir zamanda akıllıca talimatlar verici niteliktedir. Böylesi kıĢkırtıcı fitneleri nasıl soğukkanlılıkla 

ve akıllıca karĢılamamız gerektiğini de öğretiyor bize. Aynı zamanda,Kur'an'ın Hz. Muhammed'in (s.a) değil, tüm 

insanî durum ve Ģartları en yüksek düzeyden gözleyen ve hiçbir kiĢisel önyargı, duygu ve eğilim olmadan insanlığa 

yol gösteren bir Varlığın sözü olduğunun apaçık bir delilidir de bu. Eğer Hz. Peygamber'in (s.a) sözü olmuĢ olsaydı, 
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bütün yumuĢaklığına ve gönül yapıcılığına rağmen, içinde ufak tefek acılıklar da herhalde bulunurdu. çünkü, ne 

kadar soylu da olsa, bir insanın Ģerefine böyle alçakça saldırıldığında kızması, sadece insanî bir tavırdır. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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25. Furkan Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Sûre, adını ilk âyetinde geçen "el-furkan" kelimesinden alır. "Furkan", hakkı bâtıldan ayırt eden demektir 

ve Kur'an-ı Kerim'in isimlerindendir. 

Nüzul Zamanı: Üslup ve konusundan, bu surenin de Müminun Suresi gibi, Mekke'nin ortasında indiği 

anlaĢılmaktadır. Ġbn Cerir ve Ġmam Razi, Dahhak Ġbn Müzahim'den bu surenin Nisa Suresi'nden sekiz yıl önce 

indiği rivayetinde bulunurlar. Bu da, sureile ilgili nüzul zamanı konusundaki görüĢümüzü doğrulamaktadır. (Ġbni 

Cerir, XIX: 28-30; Tefsiru'l Kebir, VI: 358) 

Ana ve Yan Konular: Sure, Mekke kâfirlerinin Kur'an, Hz. Muhammed'in (s.a) peygamberliği ve getirdiği 

öğretilere karĢı yükselttikleri Ģüphe ve itirazları ele almaktadır. Her itiraza uygun cevap verilmekte ve halk gerçeği 

reddetmenin sonuçları hakkında uyarılmaktadır. Surenin sonunda, Müminun Suresi'nin baĢında olduğu gibi, 

müminlerin ahlâkî-manevî üstünlükleri tasvir edilerek sanki Ģöyle denmektedir: "Gerçekle sahteyi ayırmanın ölçüsü 

buradadır. Bunlar Rasûlullah'a inanan ve öğretilerini izleyen insanların soylu nitelikleridir ve bu insanlar, 

Rasûlullah'ın yetiĢtirmeye çalıĢtığı tiplerdir. O halde, bu insanların Mesaj'ı henüz kabul etmemiĢ ve "cahiliye" de 

kalıp gerçeği yenmek için ellerinden geleni yapan insanlarla karĢılaĢtırabilir ve değerlendirebilirsiniz. Sonra da, 

kendi adınıza hangi tarafı seçeceğinize karar verebilirsiniz." Bu sorun, bu kadar çok sözle ifade edilmiyorsa da, 

hissedilir Ģekilde Arap'ın önüne konmaktadır. Bir kaç yıl sonra bu soruya verilen pratik cevabın, çok az istisna 

dıĢında, Ġslâm'ı kabul Ģeklinde olduğunu belirtmeliyiz. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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26. ġuara Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: "ġuarâ", Ģairler demektir; 224. âyetinde Ģairlerden söz edildiği için, sûre bu ismi almıĢtır. 

Muhaliflerin Kur'an'a karĢı ileri sürdükleri iddialarından biri de, onun bir Ģair tarafından meydana getirilmiĢ olduğu 

idi. ĠĢte Kur'an, Hz. Peygamber'in irĢadı ile daha önceki peygamberlerin irĢadlarının özde birleĢtiğini ve Kur'an'ın bir 

Ģair eseri olmadığını ispat ederek, bu iddiayı çürütmekte ve reddetmektedir. 

Nüzul zamanı: Konu, üslup ve ilgili rivayetler, surenin Mekkî dönemin ortalarında indiğini gösteriyor. Ġbn 

Abbas'a göre önce Ta Ha Suresi, sonra Vakıa suresi, ardından da ġuara Suresi nazil olmuĢtur. (Ruhu'l-Meani, C. 

XIX. S. 64) . Ta Ha Suresi'nin Hz. Ömer'in (r.a) Ġslâm'a girmesinden önce indiği bilinmektedir. 

Konular: Surenin temelinde, Mekke kafirlerinin Ģu veya bu bahaneyle Hz. Peygamber (s.a) tarafından tebliğ 

edilen Ġslâm Mesajı'nı ısrarla reddediĢleri yatmaktadır. Zaman oluyor ki, Hz. Peygamber'in, (s.a) peygamberliğini 

isbat için kendilerine "ayet" getirmediğini (mucize göstermediğini) söylüyorlar; zaman oluyor, ona Ģair ve kahin 

etiketi vuruyorlar ve mesajıyla alay ediyorlar, zaman oluyor, onun peĢinden gidenlerin bir-kaç akılsız genç, ya da 

yoksullar ve köleler olduğunu, buna karĢılık misyonun halk için gerçekten bir değeri olmuĢ olsaydı, soyluların ve 

ileri gelenlerin onu öncelikle kabul etmesinin sözkonusu olduğunu söyleyerek, misyonunu eğlenceye alıyorlardı. 

Sonuçta, bir yanda Hz. Peygamber (s.a) , kendilerine inançlarının hatalarını akli delillerle ve tevhid ve ahiret 

akidesini kanıtlama çabalarıyla yorulur ve yıpranırken, kafirler beri tarafta, birbiri ardısıra, inatlarını çeĢitli biçimlerde 

sergilemekten bıkmıyorlardı. ĠĢlerin bu Ģekilde gitmesi, Hz. Peygamber'e (s.a) büyük acı ve üzüntü veriyordu. 

Sûre'nin indiği dönemde Mekke'de durum buydu. Dolayısıyle Sûre, anlam bakımından Ģu ifadelerle Hz. 

Peygamber'i (s.a) teselli ederek baĢlamaktadır: "Onlar adına niye kendini tüketirsin? Eğer bu adamlar sana 

inanmıyorlarsa, bu hiç bir "ayet" görmediklerinden değil, inatlarından dolayıdır. Onlar, akla ve mantığa kulak 

vermez, baĢlarını aĢağılık içinde eğmelerini gerektirecek bir "ayet" görmek isterler. Zamanı gelip de 

bu ayet gösterilmeye baĢlayınca, o zaman onlar Ģimdi kendilerine sunulanın gerçek olduğunu kavrayacaklardır." 

Bu giriĢin ardından 191. ayete kadar sürekli olarak tek bir konunun üzerinde durulmakta ve Ģöyle denmektedir: 

"Yeryüzü, gerçeği arayan kimseyi kendisine götürecek "ayet"lerle doludur. Fakat, dikkafalı ve yanlıĢ yolda olanlar, 

ister tabii olgular olsun isterse peygamberlerin mucizeleri olsun, "ayetler"i gördükten sonra da inanmamıĢlardır. 

Ġlâhî ceza kendilerini yakalayıncaya kadar, bu sapık insanlar, yanlıĢ akidelerine saplanıp kalmıĢlardır." Bu gerçeği 

örneklemek için, Mekke kafirleri gibi, küfürlerinde inat eden yedi eski kavmin tarihi anlatılmaktadır. Bu bağlamda 

aĢağıdaki hususlar vurgulanmaktadır: 

1) Ayetler iki türdür: 

a) Yeryüzünün her yanına dağılmıĢ halde bulunup akıllı bir kiĢinin görmesiyle Hz. Peygamber'in (s.a) 

sunduğunun gerçek olup olmadığına karar verebileceği ayetler, 

b) Firavun ve kavmine, Nuh kavmine, Ad kavmine, Semud ve Lut kavmi ile Eykelilere gösterilen ayetler. Artık, 

hangi tür ayetleri görmek istediklerine karar vermek, kafirlere kalmıĢ bulunmaktadır. 

2) Çağlar boyu, kafirlerin zihin yapıları hep aynı olagelmiĢtir. TartıĢma biçimleri, karĢı çıkıĢları ve inanmamak 

için ileri sürdükleri bahane, özürleri ve sonunda kaderleri de aynı olmuĢtur. Aynı Ģekilde, her çağda peygamberler 

hep aynı öğretileri sunmuĢlar; kiĢisel karakterleri, akıl yürütmeleri ve muarızlarına karĢı ileri sürdükleri deliller de 

aynı olmuĢ ve hepsi de Kadir Allah'ın rahmetiyle nimetlenmiĢtir. Bu iki davranıĢ modelinin ikisi de tarihte görülmekte 

olup bizzat kafirler de, kendilerinin hangi, Hz. Peygamber'in (s.a) hangi modele ait olduğunu görebilirler. 

3) Allah aynı zamanda hem Kadir, hem Rahim, hem de güçlüdür. Tarih, O'nun rahmeti gibi, gazabına da 

Ģahitlik etmektedir. Bu durumda, Allah'ın rahmetine mi, yoksa gazabına mı müstehak olmaya karar vermek, 

insanların kendilerine kalmıĢ bulunmaktadır. 

4) Son olarak sure Ģöyle bir özetle bitmektedir: "Ey kafirler! Eğer illâ ayet görmek istiyorsanız, neden eski 

toplumları helâk eden korkunç ayetleri görmemekte ısrar ediyorsunuz? Neden, kendi dilinizde okunan Kur'an'ı 

görmüyorsunuz? 
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Neden Hz. Muhammed'i (s.a) ve Ashabını görmüyorsunuz? Kur'an'ın ayetleri cin veya Ģeytan iĢi olabilir 

mi? Kur'an'ın kendisine nazil olduğu Peygamber (s.a) hiç kahine benziyor mu? Hz. Muhammed (s.a) ve Ashabı 

Ģairlerden ve hayranlarından farklı değiller mi? Neden küfürden vazgeçmiyor ve onları yargılarken kalbinize 

danıĢmıyorsunuz? Kalbinizin derinlerinde Kur'an'ın kehanet ve Ģiir olmadığına inandığınız halde, ona karĢı 

çıkmakla zalim ve gaddar olduğunuzu bilin ve yine bilin ki, zalim ve gaddarlar için hazırlanan acı sonu mutlaka 

göreceksiniz." 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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27. Neml Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Sure adını, bu surenin karınca kıssasının anlatıldığı bir sure olduğunu ima eden 18. ayetteki "vadi'in-

neml" ibaresinden alır. "Neml" karınca demektir. 18. âyetinde, Süleyman aleyhisselâmın ordusuna yol veren 

karıncalardan söz edildiği için sûre bu ismi almıĢtır. 

Nüzul zamanı: Surenin konu ve üslubu Mekke döneminin ortalarında inen surelere çok benzer. Bu benzerlik 

bazı rivayetlerle de desteklenmektedir. Ġbn Abbas ve Cabir bin Zeyd'e göre "Sözkonusu surelerden önce ġuara, 

sonra Neml, ondan sonra da Kasas Suresi indirildi." 

Anafikir ve konular: Bu sure iki bölümden meydana gelir. Birinci bölüm baĢtan 58. ayetin sonuna kadar 

devam eder. Ġkinci bölüm ise 59. ayetle baĢlayarak son ayetle son bulur. 

Birinci bölümün anafikri şudur: Yalnız Kur'an'ın getirdiği gerçekleri kainat konusunda temel hakikatler olarak 

kabul eden ve hayatını bu gerçeklere itaat ve teslimiyet içerisinde sürdüren kimseler bu Kitap'ın hidayetinden 

faydalanabilir ve dolayısıyla vaadedilen mükafatlara layık olabilir. Ne var ki, böyle bir hayatı sürdürmenin en büyük 

engeli ahireti inkar etmektir. Çünkü bu inançsızlık kiĢiyi sorumsuz, bencil ve dünya hayatına aĢırı derecede bağlı 

duruma getirir. Böyle bir kimsenin Allah'a teslim olabilmesi, hırs ve arzularını sınırlama yoluna gidebilmesi mümkün 

değildir. 

Bu giriĢten sonra ortaya üç insan tipi konulur. Birinci tipin özellikleri Firavun, Semud kavminin ileri gelenleri 

ve Lut kavminin soyluları ile karakterize edilmektedir. Sayılanların tümü ahiret sorumluluğuna aldırmayan ve bunun 

sonucu olarak da dünyaya kul olmuĢ kiĢilerdir. 

Bu insanlar mucizeleri gördükten sonra inanmamakta direnmiĢlerdi. Dahası iyiliğe ve salih olmaya çağıranların 

aleyhlerine dönmüĢ ve onlara düĢman kesilmiĢlerdi. Aklı baĢında her insanın nefretle karĢıladığı çirkin 

davranıĢlarını ısrarla sürdürmüĢler, kendilerini helak eden Allah'ın azabı gelip kapıya dayandığında bile uyarılara 

kulak vermemiĢlerdi. 

Ġkinci tip Hz. Süleyman'ın (a.s) kiĢiliğinde sergilenir. Allah Hz. Süleyman'a (a.s) Mekkeli kafirlerin ileri 

gelenlerinin hayal bile edemeyeceği bir derecede zenginlik, mülk ve ihtiĢam bağıĢlamıĢtı. Ne var ki, Allah önündeki 

sorumluluk bilincinden ve sahip olduğu herĢeyin yalnızca Allah'ın bir lütfu olduğu duygusunu taĢıdığından tam bir 

teslimiyet içinde olmuĢ ve kendini beğenmiĢlik onun kiĢiliğini lekelememiĢti. 

Üçüncüsü ise Sebe melikesinin karakterize ettiği tiptir. Sebe melikesi Arabistan tarihinin en zengin ve ünlü 

insanlarını yönetmiĢtir. Bir insanı kibir ve gurura sevkedecek her türlü imkana sahipti. KureyĢ'in sahip olduğu mal-

mülkten çok daha fazla bir zenginliğe sahipti. Gene de "Ģirk" içinde olduğunu kabul ve itiraf etti. "ġirk", onun sadece 

atalarının hayat tarzı olmakla kalmıyor, ayrıca bir idareci olarak durumunu sürdürebilmek için takip etmek zorunda 

olduğu bir hayat biçimiydi de. Bundan dolayı "Ģirk"i terketmesi ve "tevhid" yolunu benimsemesi sıradan bir müĢrikin 

kabulünden daha güçtü. Buna rağmen gerçek apaçık ortaya çıkınca, hiçbir Ģey onu kabulden alıkoymadı. Aslında 

onun sapıklığı tutku ve arzularına kul olmaktan değil, müĢrik bir çevrede doğup yetiĢmesinden ileri geliyordu. Yine 

de vicdanı Allah önünde sorumluluk duygusundan yoksun değildi. 

Ġkinci bölümün hemen baĢlarında evrenin çok açık, gözle görülebilen bazı gerçeklerine dikkat çekilmiĢ ve 

Mekke kafirlerine ardı ardına Ģu anlamda sorular yöneltilmiĢtir: "Bu gerçekler, halen sizin takip etmekte olduğunuz 

"Ģirk" inancını mı, yoksaKur'an'ın sizi davet ettiği "tevhid" gerçeğini mi doğruluyor?" Bundan sonra kafirlerin asıl Ģu 

gerçek hastalığına iĢaret edilerek Ģöyle denilmektedir: "Gözleri kör eden ve her türlü apaçık gerçeğe karĢı onları taĢ 

gibi duygusuz hale getiren ahireti inkar etmeleridir. bu inkarları onlara hayatın her konu ve meselesini önemsiz ve 

gayri ciddi kılmaktadır. Onlara göre herĢey bütünüyle yok olacağına, hayattaki tüm çabalar sonuçsuz kalacağına, 

bütün gayeler, hedefler anlamsız olacağına göre, hak ve bâtıl eĢittir ve birbirine benzer Ģeylerdir. Hayat mücadelesi 

tümüyle gayesiz ve varacağı bir hedef yoktur. Böyle olunca, kiĢinin hayat sistemini hak veya bâtıl temeller üzerine 

dayandırma meselesi tümüyle önemini yitiriyor. 

Yukarıda ana hatlarıyla belirttiğimiz bu bölüm Hz. Peygamber (s.a) ve müslümanları, asi ve imansız kimseleri 

"tevhid"e davet etmekten caydırma amacı gütmüyor. ĠĢin doğrusu bu bölümde güdülen amaç onları uyuĢukluk ve 

uykudan uyandırmaktır. Bu nedenle 67-93. ayetleri arasında insanlarda ahiret duygusunu oluĢturmak, onları 
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inançsızlığın sonuçları konusunda uyarmak ve onları ahireti gözleriyle görüyormuĢçasına inandırmak için belli 

Ģeyler tekrar tekrar vurgulanmıĢtır. 

Sonuç olarak Kur'an'ın gerçek daveti, yani yalnız tek bir ilâha kul olma çağrısı kısa fakat mucizevi bir Ģekilde 

sunulmaktadır. Bunu kabul etmenin kendi yararlarına, reddetmenin de kendi zararlarına olacağı hususunda 

insanlar uyarılmıĢtır. Kabul ve teslimiyetten baĢka bir seçenek bırakmayan Allah'ın ayetlerini görünceye kadar 

imanlarını ertelemeleri durumunda -ki o zaman kıyamet gelip çatmıĢ demektir- artık inanmalarının bir yararı 

olmayacağı unutulmamalıdır. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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28. Kasas Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Bu sure, adını, 25. ayetinde geçen "el-Kasas" kelimesinden alır. "Kasas", olaylar, hikâyeler demektir. 

Sûrenin baĢlıca konularını, Hz. Musa'nın çocukluğundan itibaren hayatı, mücadeleleri; tevhid ehlinnin zaferi ve 

dünya servetine güvenilmemesi teĢkil etmektedir. 

Nüzul Zamanı: Daha önce Neml Suresi'nin giriĢinde de zikredildiği gibi, Ġbn Abbas ve Cabir b. Zeyd'in 

rivayetine göre; ġuara, Neml ve Kasas sureleri birbiri ardınca nazil olmuĢtur. Dil, uslûb ve konuları da bu 

üç surenin vahiy dönemlerinin hemen hemen aynı olduğunu göstermektedir. Aralarındaki benzer özelliklerin diğer 

bir sebebi, Hz. Musa'ya (a.s) ait kıssanın, bu surelerde hikayenin bütününü oluĢturan muhtelif yerlerinde zikredilmiĢ 

olmasıdır. O, ġuara Suresi'nde risalet görevini kabul etmemesi hakkında Ģöyle bir mazeret ileri sürüyordu: 

"Firavun'un kavmi bana bir suç isnadında bulunuyor, bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum." Daha sonra 

Firavun'un huzuruna çıktığında Firavun Ģöyle diyecekti: "Biz seni bir çocukken evimizde alıp büyütmedik mi? 

Hayatının bir çok yılını aramızda geçirdin, sonunda yapacağını yaptın." Bu surede baĢka hiç bir Ģey 

zikredilmemiĢtir, oysa Kasas Suresi'nde kıssaya ait diğer ayrıntılar da mevcuttur. Aynı Ģekilde Neml Suresi'nde de 

kıssa apansız biçimde Hz. Musa'nın (a.s) ailesiyle birlikte seyahate çıktığı ve birden biraz ötede bir ateĢ gördüğü 

zamandan baĢlayıverir. 

Bu surede de seyahatin mahiyeti yahut nereden geldikleri veyahut da nereye vardıkları baĢlarına neler geldiği 

konusunda hiçbir Ģey zikredilmez, oysa Kasas Suresi tüm gerekli ayrıntıları ihtiva etmekedir. ġu halde bu 

üç sure birlikte okunduğunda Hz. Musa'nın (a.s) kıssası tamamlanmıĢ olmaktadır. 

Konu: Anafikir, Hz. Muhammed'in (s.a) peygamberliği karĢısında çoğalan Ģüphe ve itirazları bertaraf etmek 

ve kendisine iman etmemek için ileri sürülen mazeretleri geçersiz kılmaktadır. 

Bu amaçla ilkin, Musa'nın (a.s) kıssasının vahyediliĢ dönemi, telmih ve temsilen anlatılmakta, böylece 

dinleyenlerin zihninde Ģu noktalar kendiliğinden uyandırılmıĢ olmaktadır. 

1. Allah irade buyurduğu her vasıta ve saiki, idrak edilemeyen yollarla devreye sokar. Allah aynı Ģekilde 

nesne ve olayları öyle ayarlamıĢtır ki, Firavun'u iktidarından uzaklaĢtıran çocuk, bizzat Firavun'un evinde 

beslenip, büyümüĢ ve Firavun, kimi beslediğini bilememiĢtir. ġu halde kim Allah ile savaĢabilir ve O'nun 

planlarıyla baĢedebilir? 

2. Peygamberlik bir kimseye gökler ve yerlerden yayınlanan bir bildiriyle, Ģenlikler içinde kutlanarak 

bahĢedilmez. Sizler Hz. Muhammed'in (s.a) nasıl olup da beklenmedik bir Ģekilde peygamberlikle 

müjdelendiğine akıl erdiremiyorsunuz, oysa bizzat kendinizin bir peygamber olarak kabul ettiğiniz (48. ayet) Hz. 

Musa (a.s) da umulmadık bir zamanda peygamber olmuĢtur; bir seyahatte Sina Dağı'nın ıpıssız eteğinde hiç 

kimsenin ne olacağını bilmediği zamanda... Hatta bizzat Hz. Musa (a.s) bile peygamberlikle müjdelendiği anın bir 

öncesine kadar durumu bilmiyordu. Aslında bir parça ateĢ getirmeye gitmiĢ ve fakat, peygamberlik bağıĢıyla 

dönmüĢtü. 

3. Allah'ın, bir görevi yerine getirmesini istediği kimse, ordusuz, zırhsız, görünürde bir destek yahut 

arkasında bir kuvvet olmadan, çok güçlü ve çok donanımlı muhaliflerini yenilgiye uğratır. Hz. Musa'nın (a.s) 

kuvvetleri ile Firavun arasındaki güç farkı, Hz. Muhammed (s.a) ile KureyĢ arasındakinden çok daha belirgindi ve 

Ģimdi ise bütün dünya, sonunda kimin galip geldiğini, kimin yenildiğini bilmektedir. 

4. Siz Hz. Musa'dan (a.s) tekrar bahisle, "Niçin Musa'ya verilen asa, parlayan el... vs. gibi mucizelerin 

aynısı Muhammed'e verilmedi?" diyorsunuz. Hz. Musa'nın Firavun'a gösterdiği türden mucizeler size de 

gösterildiğinde hemencecik inanıvercekmiĢsiniz gibi (!) ... Peki, kendilerine mucize gösterilenler buna mukabil 

nasıl karĢılık verdiler, biliyor musunuz? Onlar mucizeleri gördükten sonra bile inanmamıĢ ve yalnızca Ģöyle 

demiĢlerdi: "Bu sihirdir"; zira hakikate karĢı düĢmanlık beslemekte ve ayak diretmekteydiler. 

Aynı hastalık bugün sizi de yakalamıĢ. Siz de sadece aynı türden mucizeler gösterildiğinde mi inanacaksınız? 

Öyleyse mucizeleri gördükten sonra inanmayanların akibetini biliyor musunuz? Onlar Allah tarafından helâk 

edilmiĢlerdi. ġimdi inatla mucize isteyerek aynı felaketle karĢılaĢmayı mı istiyorsunuz? 

Bütün bunlar, bu kıssayı dinleyen Mekke'nin putperest çevresine mensup herkesin zihninde kendiliğinden 

vurgulanmıĢ oluyordu. Zira bir zamanlar Hz. Musa (a.s) ile Firavun arasında vuku bulan çatıĢmanın benzeri Ģimdi 

Mekke müĢrikleri ile Rasûlullah (s.a) arasında cereyan ediyordu. Musa'ya (a.s) ait kısssanın anlatılmasının sebeb-i 

hikmeti buydu ve böylece Mekke'de hüküm süren Ģartlarla Hz. Musa (a.s) döneminde mevcut olan Ģartlar 
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arasındaki benzerlik, ayrıntılara varıncaya kadar kendiliğinden belirtilmiĢ oluyordu. 43. ayetten itibaren ise surenin 

içeriği asıl anafikre yönelmeye baĢlamaktadır. 

Hemen giriĢte Rasûlulah'dan (s.a) iki bin sene önceki tarihî olayların, bu denli sarih biçimde anlatılmasının 

nedeni Rasûlullah'ın (s.a.) risaletine delil teĢkil etmesi içindir. Zira o bir ummiydi. Gerek hemĢehrileri, gerekse 

kabilesi bunun pek iyi farkındalardı ki, Hz. Muhammed'in (s.a) böyle ikibin yıllık bilgileri alabileceği bir kaynak, 

bildikleri kadarıyla bulunmuyordu. 

Dahası, onun bir peygamber olarak tayin edilmesi, Allah'ın kendilerine bir lutfu olarak değerlendirilmelidir. Zira 

onlar gafildiler ve Allah bu icraatı onlar hidayet bulsun diye yapmaktaydı. Böylece onların sık sık tekrarladıkları 

"Niye bu peygamber Musa'nın getirdiği mucizeleri getirmiyor?" itirazları da cevaplanmıĢ oluyordu. ġöyle ki: "Sanki 

siz -bizzat tasdik ettiğiniz gibi- Alllah'dan mucizeler getiren Musa'ya (a.s) inanmıĢ mıydınız da, bu Rasûl'den mucize 

istemekte haklı olasınız? ġehvet ve heveslerinize tapmadığınız sürece hâlâ hakikatı görme Ģansınız var. Fakat bu 

hastalıktan kurtulamadığınız takdirde, size ne tür mucize gösterilirse gösterilsin hakikati asla göremezsiniz. 

Sonra Mekke müĢrikleri uyarılmakta ve o günlerde vuku bulan bir hadisenin hatırlatılmasıya 

utandırılmaktadırlar. Olay Ģudur: Bir grub Hıristiyan Mekke'ye gelmiĢ ve Rasûlullah'dan (s.a.) Kur'an'ı iĢitince 

müslüman olmuĢtu. Mekkeliler bundan bir ders almak yerine öylesine feveran ettiler ki, Ebu Cehil'in öncülüğünde 

hepsine fena muamelede bulundular. 

Surenin son bölümü müĢriklerin Rasûlullah'a (s.a.) neden inanmadıkları yolundaki mazeretlerini ele 

almaktadır. Korktukları Ģey Ģuydu: "Eğer biz Arapların çok tanrılı itikadından vazgeçip de, onun yerine tevhid 

inancını benimsersek, bu bizim dinî, siyasî ve ekonomik alandaki üstülüğümüzün sonu olur; çünkü aksi durumda 

Arabistan içinde en etkili kabile olma statümüzü kaybederiz; üstelik ülkede gidebileceğimiz hiçbir yer kalmaz." 

KureyĢ ileri gelenlerini, hakikate düĢman olmaya iten temel neden buydu; bunun dıĢındaki Ģüphe ve itirazları 

yalnızca halkı aldattıkları birer bahaneden ibaretti. Allah (c.c) surenin sonunu tamamen bunlara ayırarak her birinin 

gerçek yüzünü, hikmetli bir Ģekilde sergilemiĢ ve Hak ile batıl'ı ayırmada yalnızca dünyevî çıkarları ölçü alanların bu 

temel hastalığına çözüm teklif etmiĢtir. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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29. Ankebut Suresi                                                                       BaĢa Dön 

Adı: Bu sure adını, "Ankebut" kelimesinin geçtiği 41. ayetten alır."Ankebût", örümcek demektir. 41. âyetinde 

kâfirlerin iĢleri örümcek ağına benzetildiği için sûre bu ismi almıĢtır. 

Nüzul Zamanı: 56'dan 60'a kadar olan ayetler, bu surenin HabeĢistan'a hicretten çok kısa bir süre önce nazil 

olduğunu göstermektedir: Bu görüĢü ele alınan konunun özelliği de desteklemektedir. Bazı müfessirler, surede 

münafıklardan bahsedildiği ve münafık sorunu Medine'de ortaya çıktığı için ilk on ayetin Medine'de geri kalanlarının 

ise Mekke'de nazil olduğu görüĢündedirler. Oysa burada münafıklığından bahsedilen kiĢiler, kafirlerin 

müslümanlara uyguladığı baskı ve iĢkencelerden korktukları için ikiyüzlü bir tutum benimseyen kimselerdi. Bu 

nedenle bu tür bir iki yüzlülük Medine'de değil ancak Mekke'de meydana gelmiĢ olabilir. Aynı Ģekilde bazı 

müfessirler de, bu surede müslümanların hicrete teĢvik edildiğini görerek bu surenin Mekke'de nazil olan 

son sure olduğunu kabul etmiĢlerdir. Bu görüĢler hiçbir rivayete dayanmamakta, fakat surenin ele aldığı ana 

konulardan kaynaklanmaktadır. Surenin değindiği ana konular tüm olarak gözönünde bulundurulduğunda, bunların 

Mekke'deki son döneme değil, HabeĢistan'a hicretten hemen önceki Ģartlara iĢaret ettiği anlaĢılır. 

Ana Fikir ve Konular: 

Sure ayrıntılı bir incelemeye tabi tutulduğunda, nüzul zamanının müslümanların Mekke'de en Ģiddetli 

iĢkenceye maruz kaldıkları dönem olduğu görülür. Kafirler, Ġslâm'a tamamen karĢı çıkıyor ve yeni dine girenler en 

Ģiddetli baskılara maruz bırakılıyorlardı. Allah, samimi müslümanları cesaretlendirmek, güçlendirmek ve iman 

zayıflığı gösterenleri utandırmak için bu sureyi indirdiğinde Ģartlar böyleydi. Bunun yanısıra Mekkeli müĢrikler, her 

çağdaki Hak düĢmanlarının uğradığı akibeti kendi kendilerine davet etmemeleri için uyarılmaktadırlar. 

Bu bağlamda, o dönemde birkaç gencin karĢılaĢtığı sorunlara da cevap verilmektedir. Mesela bu gençlerin 

aileleri onlara Hz. Muhammed'i (s.a) bırakıp, atalarının dinine dönmeye zorlayarak Ģöyle diyorlardı: "Sizin iman 

ettiğiniz Kur'an, ana-baba haklarını en üst seviyede tutuyor. O halde bizim söylediklerimizi dinleyin. Aksi taktirde 

dininizin emirlerine karĢı gelmiĢ olursunuz." Buna, surenin 8. ayetinde cevap verilmektedir. 

Aynı Ģekilde bazı kabile üyeleri de Ġslâm'a yeni girenlere Ģöyle diyorlardı: "Azab ve sevap gibi Ģeyler bizim 

olsun. Bizi dinleyin ve bu adamı bırakın. Eğer Allah sizi ahirette hesaba çekerse biz ortaya çıkıp Ģöyle diyeceğiz: 

"Rabbimiz, bu insanlar masumdur, onları imandan dönmeye biz zorladık. bu nedenle bizi cezalandır." Bu konu da 

12-13. ayetlerde ele alınmıĢtır. 

Bu surede değinilen kıssalar da çoğunlukla Ģu aynı noktayı vurgulamaktadır. "Onlar büyük zorluklar çektiler ve 

uzun yıllar boyunca eziyete uğradılar. En sonunda Allah'ın yardımına mazhar oldular. Bu nedenle cesur ol: Allah'ın 

yardımı mutlaka gelecektir. Fakat bir deneme ve sıkıntı dönemi yaĢanmalıdır." Müslümanlara öğretilen bu dersin 

yanısıra kafirler de Ģöyle uyarılmaktadır: "Eğer Ģimdi Allah tarafından hemen cezalandırılmıyorsanız, hiçbir zaman 

cezalandırılmayacağınız gibi bir zehaba kapılmamalısınız. Helak olmuĢ eski ümmetlerin izleri gözlerinizin 

önündedir. Bakın onlar nasıl bir akibete uğramıĢlar ve Allah peygamberlerine nasıl yardım etmiĢ." 

Daha sonra müslümanlara Ģöyle bir talimat verilmektedir: "Eğer iĢkenceler dayanamacağınız hale geldiyse, 

imanınızı terketmek yerine memleketinizi terkedin. Allah'ın arzı geniĢtir; rahatça Allah'a ibadet edebileceğiniz yeni 

bir yer bulun." 

Bütün bunların yanısıra kafirler de Ġslâm'ı anlamaya teĢvik edilmektedirler. Tevhid ve ahiret ile ilgili güçlü 

deliller öne sürülmekte, Ģirk reddedilmekte ve onların dikkatleri evrendeki çeĢitli ayetlere çekilerek, tüm bu ayetlerin 

peygamberin onlara sunduğu öğretiyi teyit ettiği söylenmektedir. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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30. Rum Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Sure, Rum adını, içinde "ğulibet'ir-Rum" ifadesi geçen ikinci ayetten alır.Ġranlılarla yapılan savaĢta 

yenilmiĢ olan Rumların (Bizanslıların) tekrar galip gelecekleri anlatıldığından, sûreye bu isim verilmiĢtir. 

Nüzul Zamanı: Bu surenin nüzul zamanı, surenin baĢlangıcında değinilen tarihsel olaylar gözönünde 

bulundurularak tespit edilebilir. Surede "Rumlar en yakın bir yerde yenildiler" denilmektedir. O günlerde Arabistan'a 

yakın Bizans yönetimindeki ülkeler Ürdün, Suriye ve Filistin'di ve bu ülkelerde MS. 615'de Bizanslılar Ġranlılar'a 

yenilmiĢlerdi. O halde büyük bir kesinlikle bu surenin o yıl nazil olduğu söylenebilir ki, bu HabeĢistan'a hicret edildiği 

yıldı. 

Tarihsel Arka-Plan: Bu surenin ilk ayetlerinde verilen gaybi bilgiler, Kur'an'ın Allah kelamı ve Hz. Muhammed'in 

(s.a) Allah'ın Rasûlü olduğunun apaçık delilleridir. 

Tarihsel Arkaplan 

Hz. Muhammed'in (s.a) peygamber olarak ortaya çıkıĢından sekiz yıl önce Phokas, Bizans Ġmparator'u 

Maurice'i tahtından indirip onun yerine kendisini Ġmparator ilan etti. Phokas, ilk önce Ġmparatorun beĢ oğlunu onun 

gözleri önünde öldürttü, daha sonra Ġmparatoru da öldürttü ve baĢlarını Konstantinopol (Ġstanbul) caddelerinde 

dolaĢtırdı. Bundan birkaç gün sonra da Ġmparatoriçe ve üç kızını öldürttü. 

Bu olay, Ġran'ın Sasani Kralı Hüsrev Perviz'e, Bizans'a saldırması için iyi bir fırsat vermiĢ oldu. Çünkü 

Ġmparator Maurice, Hüsrev'in dostuydu, Hüsrev onun yardım ve desteğiyle tahta geçmiĢti. Bu nedenle Kral Hüsrev, 

tahtı gaspeden Phokas'tan manevî babasının ve onun çocuklarının intikamını alacağını ilan etti. Bunun üzerine MS. 

603'de Bizans'a karĢı savaĢ açtı. Ve birkaç yıl içinde Phokas'ın ordularını peĢpeĢe yenilgiye uğratarak bir taraftan 

Anadolu'da Edessa'ya (bugünkü Urfa) , diğer taraftan Suriye'de Halep ve Antakya'ya kadar ilerledi. Bizanslı 

yöneticiler Phokas'ın ülkeyi kurtaramayacağını görünce, Afrika valisinden yardım istediler. O da oğlu Herakliyus 'u 

kuvvetli bir ordu ile Konstantinopol'a gönderdi. Phokas hemen tahttan indirildi ve Herakliyus imparator ilan edildi. 

Herakliyus, Phokas'a aynen onun eski Ġmparator Maurice'e davrandığı gibi davrandı. Bu olay, Hz. Muhammed'e 

(s.a) peygamberliğin geldiği MS. 610 yılında vuku buldu. 

Hüsrev Perviz'in savaĢ açma sebebi, Phokas tahttan indirilip öldürüldükten sonra artık geçerli değildi. Eğer bu 

savaĢın asıl sebebi dostunu öldürdüğü için Phokas'tan intikam almak olsaydı, Hüsrev, Phokas'ın ölümünden sonra 

yeni Ġmparatorla anlaĢma yapardı. Fakat o savaĢa devam etti ve savaĢa Mecusilik (ateĢperestlik) ve Hıristiyanlık 

arasındaki bir anlaĢmazlık niteliği kazandırdı. Yıllardan beri resmi kilise yetkilileri tarafından afaroz edilen ve 

zulmedilen (Nasturî ve Yakubî gibi) Hıristiyan mezhepleri de Mecusileri desteklediler. Yahudiler de onlarla birlik 

oldu. Hatta Hüsrev'in ordusundaki Yahudilerin sayısı 26.000'e ulaĢıyordu. 

Herakliyus bu güçlü saldırıyı durduramadı. Tahta geçtikten sonra doğudan aldığı ilk haber, Antakya'nın 

Ġranlılar tarafından iĢgal edildiği oldu. Bundan sonra MS. 613'de ġam düĢtü. MS. 614'de Kudüs'e giren Ġranlılar 

Hıristiyan dünyasını da yerle bir ettiler. Doksanbin Hıristiyan öldürülmüĢ ve Mescid-i Aksa tahrip edilmiĢti. Hıristiyan 

inancına göre Hz. Ġsa'nın (a.s) üzerinde öldürüldüğü kutsal haç yerinden sökülmüĢ ve Medyen'e taĢınmıĢtı. BaĢ 

rahip Zekeriya esir alınmıĢ, Ģehrin bütün önemli kiliseleri yerle bir edilmiĢti. Hüsrev Perviz'in bu zafer nedeniyle 

nasıl böbürlendiği, Kudüs'ten Herakliyus'a yazdığı bir mektuptan anlaĢılabilir: "Bütün tanrıların en büyüğü ve tüm 

dünyanın hakimi Hüsrev'den onun zavallı ve aptal kuluna: "Sen rabbine güvenip, dayandığını söylüyorsun. O halde 

rabbin neden Kudüs'ü benden kurtarmadı?" 

Bu baĢarıdan sonra bir yıl içinde Ġran orduları, Ürdün, Filistin ve tüm Sina Yarımadası'nı geçip Mısır sınırlarına 

ulaĢtılar. O günlerde Mekke'de daha büyük tarihî sonuçlara yol açacak baĢka bir çatıĢma devam ediyordu. 

Bir tek Allah'a inananlar, Hz. Muhammed'in (a.s) önderliğinde, KureyĢ'in ileri gelenlerinin yönetimindeki 

müĢriklere karĢı varolma savaĢı veriyorlardı. MS. 615 yılında bu savaĢ öyle bir dereceye ulaĢmıĢtı ki, 

müslümanlardan oldukça büyük bir grup, yurtlarını terkedip o günlerde Bizans'ın müttefiki olan Hıristiyan HabeĢ 

Krallığına sığınmak zorunda kalmıĢtı. O günlerde Sasanilerin Bizanslılara karĢı zafer kazanması, Mekke'de çok 

konuĢulan bir konu idi. MüĢrikler bu olaya çok seviniyor ve müminlerle Ģöyle alay ediyorlardı: "Bakın, Ġran'ın 
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ateĢperestleri zafer kazanıyor ve vahye, peygamberliğe inanan Hıristiyanların kökü kurutuluyor. Aynı Ģekilde biz de 

Arabistan putperestleri olarak sizi ve dininizi kökten yok edeceğiz." 

Bu sure nazil olduğunda Ģartlar böyleydi ve surede Ģöyle bir gaybî haber veriliyordu: "Rumlar en yakın bir 

yerde yenildiler, fakat bu yenilgiden kısa bir süre sonra zafere ulaĢacaklardır. ĠĢte o gün müminler Allah'ın lütfettiği 

zafere sevineceklerdir." Burada bir değil iki gaybî haber verilmektedir. Birincisi Rumlar zafer kazanacaklar, ikincisi 

aynı zamanda müslümanlar da bir zafer kazanacaklardır. Görünür Ģartlar dahilinde bu iki müjdenin de 

gerçekleĢmesi imkansız gibiydi. Bir taraftan Mekke'de ezilen, iĢkence gören bir avuç müslüman vardı ve bu 

müjdeden sonra sekiz yıl boyunca bile müminlerin zafer kazanma Ģansları yokmuĢ gibi görünüyordu. Diğer taraftan 

Rumlar her geçen gün toprak kaybediyorlardı. MS. 619'da Mısır'ın tamamı Sasanilerin eline geçmiĢ ve Mecusi 

orduları Trablusgarb'a kadar ulaĢmıĢlardı. Anadolu'da Rumları Boğaziçi'ne dek sürmüĢler ve MS. 617'de 

Konstantinopol'un tam karĢısındaki bölgeyi (bugünkü Kadıköy) ele geçirmiĢlerdi. Ġmparator bunun üzerine Hüsrev'e 

bütün Ģartları kabul etmek üzere bir barıĢ yapmaya hazır olduğunu bildiren bir elçi gönderdi. Fakat Hüsrev Ģu 

cevabı verdi: "Ġmparator, zincirlenmiĢ halde önüme getirilmedikçe ve çarmıha gerilmiĢ tanrısından vazgeçip ateĢ 

tanrısına tapmadıkça ona eman vermeyeceğim." Bu yenilgiden çok üzüntü duyan imparator en sonunda 

Konstantinopol'den Kartaca'ya (bugünkü Tunus) gitmeye karar verdi. Kısacası, Ġngiliz tarihçi Gibbon'un da dediği 

gibi, Kur'an'ın bu müjdeyi vermesinden sekiz yıl sonra bile hiç kimse, Bizans imparatorluğu'nun tekrar Ġran'ı 

yenilgiye uğratacağını hayal bile edemezdi. Hatta değil Ġran'ı yenmek, hiç kimse bu Ģartlar altında Ġmparatorluğun 

hayatını idame ettirebileceğine ihtimal vermiyordu. 

Bu ayetler nazil olduğunda, Mekkeli müĢrikler bunlarla çok alay ettiler ve Ubeyy bin Halef, Hz. Ebu Bekir'le 

(r.a) Romalılar üç sene içinde zafer kazanması Ģartıyla on deve üzerinde bahse tutuĢtu. 

Hz. Peygamber (s.a) bu bahsi duyunca Ģöyle dedi: "Kur'an, Bid'i Sinin- ifadesini kullanıyor. Arapça "Bid" 

kelimesi, ona kadar olan sayıları kapsar. O halde bahsi on seneye, develerin miktarını da yüze çıkarın." Bunun 

üzerine Hz. Ebu Bekir (r.a) , Ubeyy'le tekrar konuĢtu ve bahis on yıl ve yüz deve üzerinden yapıldı. 

MS. 622'de Hz. Peygamber (s.a) Medine'ye Hicret ettiğinde, Ġmparator Herakliyus gizlice Konstantinopol'dan 

ayrılıp Trabzon'a, oradan da Karadeniz'e gitti ve Ġran'a arkadan saldırma hazırlıklarına giriĢti. Bunun için Kilise'den 

para yardımı istedi. Papa Sergius ona Hıristiyanlığı, AteĢperestliğe karĢı koruması için Kilise hazinesinden faizle 

borç para verdi. Heraklius karĢı saldırısına M.S 623'de baĢladı. Ertesi yıl MS. 624'de Azerbeycan'a girdi ve 

ZerdüĢt'ün doğum yeri olan Cloromia'yı yerle bir edip Ġran'ın en önemli ateĢ tapınağını yıktı. Allah'ın kudreti ne 

kadar da büyük! Aynı yıl müslümanlar da Bedir'de müĢriklere karĢı ilk defa zafer kazandılar. Böylece 

Rum Suresi'nde verilen iki gaybî haber de on yıl içinde gerçekleĢmiĢ oldu. 

Bizans kuvvetleri Ġranlıları püskürtmeye devam ettiler ve Ninova'daki çarpıĢmada (MS. 627) onlara en büyük 

darbeyi vurdular. "Dastagerd"i ele geçirip, o günlerde Ġran'ın baĢkenti olan "Ctesiphon" taraflarına kadar ulaĢtı. MS. 

628'de bir iç ihtilâlde Hüsrev Perviz hapsedildi, on sekiz oğlu gözleri önünde öldürüldü ve birkaç gün sonra da 

kendisi hapishanede öldü. Bu, Kur'an'ın "büyük zafer" diye ifade ettiği Hudeybiye AnlaĢmasının imzalandığı yıldı. 

Aynı yıl Hüsrev'in oğlu II. Kubâd, iĢgal edilen Rum topraklarından çekildi. Hakiki çarmıh'ı (Hıristiyanlara göre Hz. 

Ġsa'nın (a.s) üzerinde öldürüldüğü çarmıh) restore edip monte etmek üzere Kudüs'e gitti ve aynı yıl Hz. Muhammed 

(s.a) , Hicret'ten sonra ilk defa "Umret'ül-kaza" yapmak için, Mekke'ye girdi. 

Bundan sonra artık Kur'an'ın önceden bildirdiği gaybî haberlerden kimse Ģüphe edemezdi. Bu olay birçok Arap 

putperestin Ġslâm'ı kabul etmesine neden oldu. Ubeyy bin Halef'in varisleri bahsi kaybetmiĢlerdi ve Hz. Ebu Bekir'e 

yüz deve vermek zorundaydılar. Hz. Ebu Bekir, bahisten kazandığı develeri Hz. Peygamber'e getirdi. Hz. 

Peygamber (s.a) , bahsin henüz kumar ve Ģans oyunlarının yasaklanmadığı bir dönemde yapıldığını, fakat Ģimdi 

bunlar yasaklandığı için develerin sadaka olarak verilmesi gerektiğini söyledi. Bu nedenle cedelci kafirlerle girilmiĢ 

olan bahisten elde edilen malın alınması kabul edilmiĢtir, fakat elde edilenin kiĢisel harcamalarda kullanılmayıp 

sadaka olarak harcanması konusunda da talimat verilmiĢtir. 

Ana Fikir ve Konular: 

Sure, Rumların yenilgiye uğradıklarını ve dünyadaki bütün insanların imparatorluğun yıkılacağını 

düĢündüklerini, fakat birkaç yıl içinde durumun tersine dönüp yenilenlerin zafer kazanacaklarını bildiren bir bölümle 

baĢlamaktadır. 
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Bu giriĢ, insanların sadece görünürde ve yüzeyde olanları görmeye yakın oldukları gibi büyük bir gerçeği 

vurgulamaktadır. Ġnsan görünenin ve yüzeyin ötesindekilerden haberdar değildir. Hayatın önemsiz meselelerinde, 

bu sadece yüzeyde olanı görme alıĢkanlığı, insanı yanlıĢ anlama ve hesaplamalara yöneltebilir. Ve insan "yarın ne 

olacağı" konusunda bilgisinin eksikliği nedeniyle yanlıĢ tahminler yapmaya yatkınsa, bütün hayatını, sadece 

görünürde varolanları gözönünde bulundurarak yönlendirdiğinde hatasının ne kadar büyük olacağını tahmin etmek 

zor değil. 

Daha sonra, Bizansla Ġran arasındaki savaĢın ardından konunun yönü ahiret inancına çevrilmiĢtir. 

Yirmiyedinci ayete dek insana, çeĢitli Ģekillerde ahiretin zaruri ve makul olduğu kadar mümkün de olduğu 

anlatılmaktadır. Ġnsanın hayat düzenini, dengeli ve istikrarlı bir Ģekilde devam ettirebilmesi için bugünkü hayatını 

ahiret inancına göre düzenleyip planlaması gerekmektedir. Aksi takdirde sadece görünürde ve yüzeyde varolan 

Ģeylere dayananların düĢtüğü hataya o da düĢecektir. 

Bu bağlamda, ahiret inancını ispatlamak için delil olarak sunulan kainattan ayetler, aynı zamanda tevhid 

inancını da desteklemektedir. O halde, 28. ayetten itibaren tevhidin tasdiki ve Ģirkin reddi konu alınmakta ve insan 

için en fıtrî hayat tarzının sadece bir tek Allah'a ibadet olduğu vurgulanmaktadır. ġirk insanın fıtratına olduğu kadar, 

kainatın doğasına da aykırıdır. Bu nedenle insan ne zaman bu sapıklığı seçtiyse, fesat ve fitne ortaya çıkmıĢtır. 

Yine burada iki büyük güç arasındaki savaĢın neden olduğu karıĢıklığa dikkat çekilmekte ve bu karıĢıklığın da, 

Ģirkin bir sonucu olduğu, insanlık tarihinde fitne ve karıĢıklık çıkaranların hepsinin de müĢrikler olduğu 

söylenmektedir. 

Sonuç olarak, insanlara, ölmüĢ olan toprak Allah'ın indirdiği yağmur suyuyla nasıl birdenbire canlanıp 

bitkilerle kaplanıyor ve yeĢeriyor ise, ölü insanların da aynı Ģekilde tekrar dirilip canlanacaklarını anlatan bir misal 

gösterilmektedir. Allah rahmetini (yağmur) vahiy ve risalet Ģeklinde gönderir, bu da insanlara yepyeni bir hayat verir 

ve onların geliĢip serpilmelerini sağlar. O halde: "Eğer siz bu fırsatı değerlendirirseniz Arabistan'ın verimsiz çölleri 

Allah'ın rahmetiyle verimli hale gelecek ve bütün avantajlar sizin lehinize olacaktır. Aksine bu fırsatı 

değerlendiremezseniz sadece kendinize zarar vermiĢ olacaksınız. O zaman piĢmanlığın hiçbir faydası olmayacak 

ve size değerlendirmeniz için fırsat verilmeyecektir." 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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31. Lokman Suresi                                                                       BaĢa Dön 

Adı: Bu sure 12-19. ayetlerinde, oğluna verdiği tavsiyeleri zikredilen Lokman el-Hakîm'in kıssasından 

bahsedildiği için bu adı almıĢtır. 

Nüzul Zamanı: Konu dikkatle incelendiğinde görülür ki, bu sure, Ġslâm'a daveti önlemek ve bastırmak için 

zulmün baĢladığı ve bu amaçla her türlü entrikanın devreye sokulduğu ancak Ģiddetin zirvesine ulaĢmadığı bir 

dönemde inzal edilmiĢtir. Genç mühtedilere, her ne kadar anne-baba hakkı Allah'a itaatten hemen sonra geliyorsa 

da, eğer onlar kendilerini Ġslâm'ı kabulden menedip, Ģirk ve putperestliğe avdet etmeleri için zorluyorlarsa onları 

dinlememeleri gereğinin anlatıldığı 14-15. ayetlerle bu durum ihsas ettirilmektedir. Aynı Ģeyin Ankebut Suresi'nde 

de zikredilmesi bu iki surenin aynı dönemde inzal edilmiĢ olduğunu gösteriyor. Ancak iki sure üslup ve konusu 

bütünüyle araĢtırıldığında Lokman Suresi'nin daha önce indirilmiĢ olduğu görülür. Çünkü bu surenin arka planında 

"Ģiddet" belirtilen herhangi bir iĢaret görülmezken Ankebut Suresi, vahyedildiği dönemde müslümanlara açıkça 

zulmedildiğini, Ģiddet gösterildiğini iyice ihsas ettirebilmektedir. 

Konu: Bu surede Ģirkin anlamsızlık ve saçmalığı, tevhid'in aklîlik ve gerçekliği anlatılmakta; insanlar 

körükörüne atalarını taklitten vazgeçmeye, Hz. Muhammed'in (s.a) alemlerin Rabbinden gelen talimatını salim 

kafayla düĢünme ve âfak enfüste bulunan ve mesajın hakikatına delâlet eden apaçık ayetlere dikkatle bakmaya 

davet edilmektedir. 

Bu çerçevede bir baĢka Ģeye daha iĢaret edilmektedir: Bu, dünyada yahut Arap ülkesinde ilk kez sunulmuĢ 

olan ve insanların ilk kez duyduğu yeni bir öğreti değildir. GeçmiĢ asırların bilgili ve hakim kimseleri Hz. 

Muhammed'in (s.a.) öğrettiği bu Ģeyin aynısını söylediler, öğrettiler. Yani, "Ey insanlar kendi ülkenizde Lokman 

Hakîm isminde bir adam yaĢadı. Onun hikmeti tarafınızdan gayet iyi bilinmekte, vecize ve hikmetli sözleri günlük 

konuĢmalarınızda zikredilmekte, Ģair ve hatipleriniz tarafından sık sık iktibas edilmektedir. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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32. Secde Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Sure, 15. ayette ifadesini bulan secde (teslimiyet ve acziyet ifadesi olarak yere kapanmak) teması 

münasebetiyle bu ismi almıĢtır. 

Nüzul Zamanı: Sure'nin üslûbundan, onun Mekke döneminin ortalarında, daha da tahsis edilirse, bu dönemin 

baĢlangıç safhasında nazil olduğu açıkça anlaĢılmaktadır; zira okuyucu sonraki safhalarda nazil olan surelerde 

ifadesini bulan Ģiddetli baskı ve zulme bu surenin arka plânında rastlamamaktadır. 

Konu: Surenin ana fikri insanların tevhid, ahiret ve risaletle ilgili Ģüphelerini gidermek ve onları bu üç hakikate 

davet etmektir. Mekke müĢrikleri Rasûlullah'la (s.a.) özel olarak görüĢtükten sonra birbirlerine Ģöyle diyorlardı: "Bu 

adam acaip Ģeyler uyduruyor. Bazen ölümden sonrasına ait haberler veriyor ve Ģöyle diyor: "Toprak olduktan sonra 

hesab vermeye çağrılacaksınız, Cennet olacak, cehennem olacak..." Bazen Ģöyle diyor: "Yalnızca bir olan Allah 

ilahtır." Bazen de Ģunları söylüyor: "Size okuduğum bu sözler kendi sözlerim değil. Allah'ın kelamıdır. ĠĢte ortaya 

attığı hep böyle acaip Ģeyler." Bu Ģüphe ve endiĢelere verilen cevap Sure'nin ana fikir ve temel konusunu 

oluĢturmaktadır. 

Bu bağlamda müĢriklere Ģu söylenmektedir: "Kesinlikle bu Allah kelâmıdır; risaletin rahmet ve bereketinden 

mahrum kalmıĢ gaflet içine gömülmüĢ insanları uyandırmak için inzal edilmiĢtir. Allah'tan geldiği apaçık ve âĢikar 

iken ona nasıl uydurma diyebiliyorsunuz?" 

Sonra onlara Ģöyle sorulmaktadır: "Akl-ı seliminizi kullanın, Kur'an'la gelen Ģeylerin acaip, iĢitilmedik Ģeyler 

olup olmadığına kendiniz karar verin. Göklerin ve yerin yönetimine bakın, kendi bünye ve hilkatiniz üzerine 

düĢünün. Bu Ģeyler Rasûl'ün Kur'an'da size sunduğu öğretiye tanıklık etmiyor mu? Kâinattaki nizam tevhid'e mi, 

yoksa Ģirke mi delâlet ediyor? Tüm bu nizamı ve kendi yaradılıĢınızı düĢündüğünüzde, size Ģimdi varoluĢu 

bahĢeden bir varlığın sizi tekrar yaratamayacağına aklınız hükmediyor mu?" 

Sonra ahiretten bir sahne tasvir ediliyor, imanın semeresi ve küfrün kötü sonuçları sergileniyor ve insanlar 

azap günleriyle karĢılaĢmadan önce küfürden vazgeçmeye, ahirette kendilerinin yararına olacak Kur'an öğretisini 

kabule teĢvik ediliyorlar. 

Sonra kendilerine Ģunlar söyleniyor: "Sonsuz rahmetinden ötürü Allah, insanları hatalarından dolayı tek ve 

nihaî bir kararla hemen cezalandırmaz; onları ufak tefek problem, zorluk, felaket, kayıp ve ters durumlara maruz 

bırakarak belki kendilerine gelip öğüt dinlerler diye, önceden uyarır." 

Daha sonra Ģu söylenir: "Bu, Allah'tan insana gönderilen, kendi türünde ilk kez görülüp duyulmuĢ bir kitap 

değildir. Hepinizin bildiği gibi, önce Musa'ya da kitap gönderilmiĢti. Bunda garipsenecek hiçbir Ģey yok. Emin olun 

ki, bu kitap Allah'tan nazil olmuĢtur ve iyi bilin ki, bir zamanlar Musa zamanında olanlar Ģimdi de vuku bulacaktır. 

Liderlik Ģimdi de Ġlahi Kitab'ı kabullenenlere bahĢedilecek, reddedenlerse helâk olacaktır." 

Akâbinde Mekke müĢriklerine Ģu tavsiyede bulunulmaktadır: "Ticarî seyahatleriniz esnasında harabelerinin 

yanından geçip durduğunuz helâk olmuĢ eski kavimlerin akibetlerine bakın. Siz de aynı akibete uğramak ister 

misiniz? DıĢ görünüĢe ve yüzeyde olana bakıp aldanmayın. Bugün hiçkimsenin birkaç genç adam, bazı köleler ve 

zavallılar dıĢında Muhammed'i (s.a) dinlemediğini ve O'nun her taraftan kendisine yönelen çirkin davranıĢların ve 

sövgülerin hedefi olduğunu görmektesiniz. Sonra bundan, O'nun risaletinin yürümeyeceği gibi yanlıĢ bir izlenime 

kapılıyorsunuz. Fakat bu, gözlerinizin bir yanıltmacası sadece. Oysa günlük hayatınızda yaĢadığınız Ģeydir! Önce 

çıplak olan toprak, bir yağmur çiselemesiyle üzeri bitki örtüsüyle yeĢermeye baĢlayıverir. 

Daha önce toprağın altında bulunan Ģeylerin böyle bir yeĢillik ve bitki zenginliğini gizlediği hiç kimsenin 

aklından bile geçmiyordu." 

Sonuç bölümünde, Rasûlulah'ın Ģuna dikkati çekiliyor! "Bu insanlar söylediğin Ģeyleri, bu kesin zafere 

ulaĢacağın haberini alaya alıyorlar. Onlara de ki: "Sizin ve bizim hakkımızda son hüküm geldiğinde, artık size hiç 

yararı olmayacak. Ġnanacaksanız, Ģimdi inanın, yok eğer son hükmü bekleyecekseniz, bekleyin bakalım dilediğiniz 

gibi!.." 
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(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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33. Ahzab Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Sure el-Ahzab adını 20. ayetten alır. "Ahzâb", "hizb"in çoğuludur. Topluluk, gurup, bölük, parti gibi 

manalara gelir. Bu sûrede, müslümanlara karĢı savaĢmak üzere birleĢen Arap kabilelerinden bahsedildiği için, bu 

isim verilmiĢtir. 

Nüzul Zamanı: Sure üç önemli olayı ele alır: H.5. yılın, ġevval ayında meydana gelen Hendek SavaĢı (Ahzab: 

Hizipler) ; H.5 yılının Zil-Kade ayında yapılan Beni Kurayza gazvesi ve yine H.5. yılının Zil-Kade ayında meydana 

gelen Peygamberimizin (s.a) Zeynep ile evlenmesi olayı. Bu tarihi olaylar, bu surenin nüzul tarihini bildirmektedir. 

Tarihsel Arka-plan: Hz. Peygamber'in (s.a) tayin ettiği okçuların hatası yüzünden Ġslâm ordusunun Uhud'daki 

geri çekiliĢi (H.3) , Arap putperestlerin, Yahudilerin ve münafıkların moralini o denli yükseltmiĢti ki, en sonunda 

Ġslam'ı ve Müslümanları tamamen ortadan kaldıracakları ümidine kapılmaya baĢladılar. Onların bu moral yüksekliği, 

Uhud'dan bir yıl sonra meydana gelen olaylardan da anlaĢılabilir. Henüz iki ay geçmiĢti ki, Necd'den Beni Esad 

kabilesi Medine üzerine sefer hazırlıklarına baĢladı. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a) , onlar üzerine Ebu 

Seleme kumandasında küçük bir ordu göndermek zorunda kaldı. H.4. yılın sefer ayında Adel ve Kâre 

kabilelerinden bazı adamlar, Peygamber'den (s.a) kendilerine Ġslâm'ı öğretecek kimseler göndermesini istediler. Bu 

amaçla sahabeden altı kiĢi onlarla birlikte gönderildi. Fakat Raci'ye (Râbiğ ve Cidde arasında bir yer) ulaĢtıklarında 

Hudayl'ı onların üzerine gönderdiler. O da sahabeden dördünü Ģehit etti, diğer ikisini de (Hz. Hubeyb bin 'Adiy ve 

Hz. Zeyd bin ed-Desihne) Mekke'ye götürüp düĢmana sattı. 

Yine Safer ayı içinde Beni Amir'den bir kabile reisinin isteği üzerine Hz. Peygamber (s.a) Ensarın gençlerinden 

oluĢan 40 kiĢilik (bazılarına göre 70) bir tebliğci grubu da Necd'e gönderdi. Fakat onlar da kandırılmıĢlardı. Beni 

Süleym kabilesinin Useyye, Ri'l ve Zekvân kollarından bir grup adam onları Bi'r Mauna'da aniden sarıp Ģehit ettiler. 

O sırada Medine'deki Yahudi kabilesi Beni Nadir cesaret alarak anlaĢmalara ihanet etmeye devam ediyordu. O 

denli ki, H.4. yılın Rabi'ul- Evvel ayında Peygamber'e (s.a) bizzat bir suikast giriĢiminde bulundular. H.4. yılın 

Cemaziyel-Evvel ayında Beni Gatafan kabilelerinden Beni Sa'lebe ve Beni Muharib, Medine'ye saldırı hazırlıklarına 

giriĢtiler ve Hz. Peygamber (s.a) onları cezalandırmaya gitmek zorunda kaldı. Yani, Uhud'daki yenilgiden sonra 

Müslümanlar, yedi veya sekiz ay boyunca sürekli geri tepen bir durum içinde yaĢadılar. Bununla birlikte Hz. 

Peygamber'in (s.a) hikmeti ve kararlılığı ve sahabenin büyüklerinin fedakârlık ruhu, bu ters Ģartları kısa bir süre 

içinde değiĢtirdi. Arapların uyguladığı ekonomik boykot, Medinelilerin hayatını zorlaĢtırıyordu. Medine çevresindeki 

bütün müĢrik kabileler isyan ediyorlardı. Medine içinde de Yahudiler ve münafıklar fitne çıkarıyorlardı. Fakat bir 

avuç samimi Müslümanın, Hz. Peygamber'in (s.a) önderliğinde ardı ardına aldığı önlemler, Arabistan'da Ġslâm'ın 

gücünü tekrar eski haline getirmekle kalmadı, aynı zamanda bu gücü artırdı. 

Hendek SavaĢ'ından Hemen Önceki Gazveler 

Böyle bir giriĢim Uhud SavaĢ'ından hemen sonra yeralmıĢtı. SavaĢın hemen ertesi günü, Müslümanların 

büyük çoğunluğunun yaralandığı, hemen hemen her evin bir Ģehid vermesi nedeniyle üzüntü içinde bulunduğu ve 

Hz. Peygamber'in (s.a) hem yaralı, hem de amcasının Ģehadeti nedeniyle üzgün olduğu sırada, Peygamber (s.a) , 

samimi Ġslâm erlerini, putperestlerin Medine'ye geri dönüp saldırmamaları için takibe çağırdı. Hz. Peygamber'in 

(s.a) bu tahmini tamamen doğruydu. O, KureyĢlilerin kazandıkları zaferin avantajını kullanmadan geri çekilmiĢ 

olmalarına rağmen, konakladıklarında bu akılsızlıklarından piĢman olacaklarını ve yolculuk sırasında meseleyi 

soğukkanlılıkla ele alıp tekrar Medine'ye saldıracaklarını biliyordu. Bunun üzerine KureyĢ ordusunun peĢinden 

gitmeye karar verdi ve hemen Müslümanlardan 630 kiĢi gönüllü olarak ona katıldılar. Mekke yolu üzerindeki 

Hamra- El-Esed'e varıp orada üç gün boyunca konakladıklarında Hz. Peygamber (s.a) dost bir gayri- müslimden 

Ebu Süfyan'ın 2978 kiĢilik bir ordu ile Medine'ye 36 mil uzaklıkta olan Ravha'da kaldığını öğrendi. 

KureyĢ ordusu yaptığı hatadan piĢman olmuĢtu ve Medine'ye tekrar saldırı planları yapıyordu. Fakat 

Peygamber'in (s.a) bir ordu ile peĢlerinden geldiğini duyduklarında cesaretlerini yitirdiler ve bu planlarından 

vazgeçtiler. Bu hareketle sadece KureyĢliler safdıĢı bırakılmakla kalmamıĢ, aynı zamanda Medine çevresinde 

yaĢayan diğer düĢmanlar da, Müslümanların, kararlı, bilgili ve tecrübeli bir Ģahıs tarafından yönetildiğinin ve 

Müslümanların onun emriyle her an onların güvenliklerini sarsmaya hazır olduklarının farkına varmıĢlardı. 

(Ayrıntılar için bkz. Ali Ġmran Suresi giriĢ bölümü ve an: 122) 
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http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary


Daha sonra Beni Esed, Medine'ye sefer hazırlıklarına giriĢir giriĢmez, Hz. Peygamber'in (s.a) gizli ajanları 

hemen onların bu niyeti hakkında ona bilgi ulaĢtırdılar. Böylece Beni Esed henüz Medine'ye saldıracak gücü 

toplayamadan Hz. Peygamber (s.a) , onları bastırmak üzere Ebu Seleme (Hz. Seleme'nin ilk hocası) 

kumandasında 150 kiĢilik bir ordu gönderdi. Müslüman ordusu, Beni Esed'i ansızın bastırdı. Beni Esed bu 

ĢaĢkınlıkla tüm mallarını Müslümanların eline geçecek Ģekilde geride bırakarak kaçtı. 

Bundan sonra sıra Beni Nadir kabilesine gelmiĢti. Onların Peygamber'e (s.a) suikast düzenledikleri ve bu sırrın 

ortaya çıktığı gün, Hz. Peygamber (s.a) onlara on gün içinde Medine'yi terk etmelerini söyledi ve bu sürenin 

sonunda hâlâ gitmeyenlerin öldürüleceğini bildirdi.Münafıkların lideri Abdullah bin Ubeyy onlara bu teklifi kabul 

etmemelerini ve Medine'den ayrılmamalarını söyledi. Hatta onlara 2000 kiĢi ile yardım edeceğine dair söz verdi ve 

Necd'den Beni Gatafan'ın da yardımlarına geleceğini temin etti. Bunun üzerine Beni Nadir, Hz. Peygamber'e (s.a) 

ne yaparsa yapsın Medine'den çıkmayacaklarına dair haber gönderdi. 

On günlük süre sona erer ermez, Hz. Peygamber (s.a) Beni Nadir'i kuĢatma altına aldı, fakat hiçkimse onları 

kurtarmaya gelmedi. En sonunda Beni Nadir'liler, üç kiĢiye bir deve olmak üzere istedikleri kadar mal yükleyip, 

diğer mallarını geride bırakmak ve böylece Medine'den ayrılmak Ģartıyla teslim oldular. 

Böylece Beni Nadir'in bütün evleri, bahçeleri ve diğer malları Müslümanların eline geçti ve bu hain kabile 

Hayber, Vad il-Kur'a ve Suriye'ye dağılarak yerleĢti. 

Daha sonra Peygamber (s.a) dikkatini, Medine'ye bir saldırı hazırlığı içinde olan Beni Gatafan'a çevirdi. 400 

Müslümanı yanına alıp onlara Zat-ür-Rika'da baskın yaptı. Gatafanlılar o denli ĢaĢırmıĢlardı ki hiç savaĢmaksızın 

evlerini bıraktılar ve dağlara sığındılar. 

Bundan sonra, H.4. yılın ġaban ayında Hz. Peygamber (s.a) , Ebu Süfyan'la savaĢmak üzere Bedir'e gitti. 

Uhud SavaĢı'nın sonunda Ebu Süfyan Müslümanlara ve Hz. Peygamber'e (s.a) Ģöyle meydan okumuĢtu: "Sizinle 

bir yıl sonra tekrar Bedir'de karĢılaĢalım. " Cevap olarak Peygamber (s.a) sahabeden birine Ģöyle söylemesini 

emretmiĢti: "Tamam, bu teklifinizi kabul ediyoruz." Bu nedenle kararlaĢtırılan vakitte Peygamber (s.a) 1500 kiĢilik 

Müslüman ordusuyla Bedir'e gitti. Diğer taraftan Ebu Süfyan 2000 kiĢilik bir orduyla Mekke'den yola çıktı. Fakat 

Merr'ez-Zehran'dan (Ģimdiki Vad-i Fatıma) öteye ilerleme cesaretini gösteremedi. Hz. Peygamber (s.a) sekiz gün 

boyunca Bedir'de Ebu Süfyan'ın ordusunu bekledi. Bu sırada Müslümanlar bir ticaret kervanı ile çok kârlı 

alıĢveriĢler yaptılar.Bu olay, Uhud'da kaybedilen güçlülük imajını Müslümanlara tekrar kazandırdı. Aynı zamanda 

bütün Arabistan'ın, KureyĢ'in artık tek baĢına Hz. Muhammad'i (s.a) durdurmaya güç yetiremeyeceğini farketmesini 

sağladı. (Ayrıca bkz. Al-i Ġmran an: 124) 

Müslümanların bu güçlü itibarı baĢka bir olayla daha da desteklenmiĢ oldu. Dumat'ül-Cendel (ġimdiki Yauf) , 

Suriye-Arabistan sınırında önemli bir merkezdi. Güneyde Irak ile Kuzeyde Suriye ve Mısır arasında ticaret yapan 

Arap kervanları, oradan geçtiklerinde yerliler tarafından soyulup yağmalanıyorlardı. H.5. yılın Rebi-ül-Evvel ayında, 

Hz Peygamber 1000 kiĢilik bir ordu ile bizzat onları cezalandırmaya gitti. Dumet-ül-Cendeliler ona karĢı çıkıp 

savaĢma cesareti gösteremediler ve orayı terkedip kaçtılar. Bu, bütün Kuzey Arabistan'ın, Ġslâm'ın gücünden 

korkmaya baĢlamasına neden oldu ve kabileler Medine'de doğan bu büyük gücün dehĢet verici olduğunu ve artık 

bir veya iki kabile tarafından durdurulamayacağını farkettiler. 

Hendek SavaĢı 

Hendek SavaĢı meydana geldiğinde Ģartlar böyleydi. Aslında bu savaĢ, Medine'de doğan yeni gücü ortadan 

kaldırmak isteyen birçok Arap kabilesinin ortak bir saldırısıydı. SavaĢ, Medine'den çıkarıldıktan sonra Hayber'e 

yerleĢen Beni Nadir Yahudileri tarafından teĢvik edilmiĢtir. Beni Nadir Yahudileri KureyĢ, Gatafan, Hudayl ve daha 

birçok kabileyi dolaĢarak onlara tüm güçlerini birleĢtirip hep birden Medine'ye saldırmayı teklif etmiĢlerdi. Böylece 

H.5. yılın ġevval ayında, Arap kabilelerinden oluĢan büyük bir ordu, Medine üzerine yürüdü.Kuzeyden, Medine'den 

sürüldükten sonra Hayber ve Va'dil-Kura'ya yerleĢen Beni Nadir ve Beni Kaynuka Yahudileri geliyordu. Doğudan 

Gatafan kabileleri -Beni Süleym, Fezare, Mürre, AĢca, Sa'd, Esed, vs- Güneyden ise müttefikleri ile birlikte 

KureyĢliler geliordu. 

HARĠTA -III ? 



Hz. Peygamber döneminde Arap kabileleri 

HARĠTA - IV ? 

Hendek SavaĢı 

Eğer bu ani bir saldırı olsa sonu felaket olabilirdi. Fakat Hz. Peygamber (s.a) Medine'de bundan habersiz 

değildi. Onun her kabilede düĢmanın hareketlerini hemen kendisine haber veren adamları ve Ġslâmî hareketin 

sempatizanları vardı. DüĢman Ģehre ulaĢmadan önce Müslümanlar altı gün içinde Medine'nin kuzey-batısına bir 

hendek kazmıĢlar ve Sel Dağı'nı arkalarına alarak hendeği 3000 kiĢilik bir ordu ile korumaya hazır hale gelmiĢlerdi. 

Medine'nin güneyinde birçok bahçeler vardı (bugün de hâlâ vardır.) ve o taraftan saldırı olamazdı. Doğuda ise 

büyük bir ordunun geçmesini imkansız kılan kayalıklar vardı. Güney-batı tarafı için de aynı Ģey söz konusuydu. Bu 

nedenle sadece Uhud'un doğu ve batısından saldırı yapılabilirdi ve Hz Peygamber (s.a) buraları da bir hendek 

kazdırarak emniyete almıĢtı. Kafirler Medine'nin dıĢında bir hendekle karĢılaĢacaklarından habersizdiler. Böyle bir 

savunma stratejisi Araplara yabancıydı. Bu nedenle hazırlanmadıkları halde kıĢ mevsiminde uzun bir kuĢatmaya 

katlanmak zorundaydılar. 

Bundan sonra kâfirlere sadece bir seçenek kalıyordu:ġehrin güney doğusunda oturan Yahudi kabilesi Beni 

Kurayza'yı ihanet ve isyana teĢvik etmek. Müslümanlar, Yahudilerle Ģehre bir saldırı olduğunda onu birlikte 

savunacaklarına dair bir anlaĢma yaptıkları için o tarafta hiçbir önlem almamıĢlar, hatta ailelerini güney-doğudaki 

korunmalı evlere yerleĢtirmiĢlerdi. Saldırganlar Ġslam savunmasındaki bu zayıflığın farkına vardılar. Beni Nadir'in 

lideri Huyay bin Ahtab'ı anlaĢmayı bozup savaĢa katılmaları için Beni Kurayza ile konuĢmaya gönderdiler. 

BaĢlangıçta Beni Kurayzalılar bu teklifi kabul etmediler ve anlaĢmaya tamamen sadık kalıp hiçbir Ģekilde ona ihanet 

etmeyen Muhammad''le (s.a) anlaĢma halinde olduklarını söylediler. Fakat Ġbn Ahtab onlara: "Bakın, ona karĢı 

bütün Arabistan'ın gücünü birleĢtirdim. Bu ona bir son vermek için mükemmel bir fırsat. Eğer bu fırsatı kaçırırsanız 

bir daha böylesi elinize geçmez." deyince Ġslâm düĢmanı, Yahudi kafası bütün ahlâkî sorumlulukları unuttu ve Beni 

Kurayzalılar anlaĢmayı bozmaya ikna oldular. 

Hz. Peygamber (s.a) bununla ilgili haberleri aldı. Bunun üzerine Ensar'ın ileri gelenlerinden Sa'd ibn Ubade, 

Sa'd ibn Muaz, Abdullah bin Revaha ve Havvat bin Cübeyr'i gerçeği araĢtırmak üzere gönderdi. Onlara eğer Beni 

Kurayza'nın hâlâ anlaĢmaya bağlı olduğunu tespit ederlerse, gelip gerçeği bütün Ġslâm ordusu önünde açıkça 

söylemelerini, yok eğer onların anlaĢmaya ihanet ettiklerini tespit ederlerse, Müslümanların moralinin bozulmaması 

için gerçeği sadece kendisine söylemelerini emretti. Oraya vardıklarında sahabîler Beni Kurayzalıları ihanete 

dalmıĢ buldular. Onlar sahabîlere açıkça Ģöyle dediler: "Bizimle Muhammed arasında ne anlaĢma, ne de bir 

sözleĢme vardı." Bunun üzerine sahabîler Peygamber'in (s.a) yanına döndüler ve "Adel ve Kare" dediler. Yani 

"Kurayzalılar, Adel ve Kare'nin Reci'de Ġslâm tebliğcilerine yaptıklarını yaptılar." dediler. 

Bu haber Müslümanlar arsında yayıldı ve büyük bir dehĢete neden oldu, çünkü her taraftan sarılmıĢlardı ve 

Ģehirleri hiçbir savunma önlemi almadıkları, hatta ailelerini korunmak üzere gönderdikleri taraftan tehdit ediliyordu. 

Bu münafıkların cesaretini ve faaliyetini artırdı ve Müslümanların moralini yıkmak için psikolojik saldırıya geçtiler. 

Birisi Ģöyle diyordu: "Ne garip ! Bize Sezar'ın ve Kisra'nın topraklarını ele geçireceğimiz söyleniyor, oysa burada hiç 

birimiz kaçıp kendini kurtaracak halde bile değil." BaĢka birisi de Hendek'teki görev yerini bırakıp tehlikede olan 

kendi evini savunmaya gitmek için izin istiyordu. Bir baĢkası da gizlice Ģöyle bir propaganda yapıyordu: 

"Saldırganlarla meselenizi kendiniz halledin ve Muhammed'i onlara teslim edin." Bu, kalbinde ufak bir parça da olsa 

nifak taĢıyan herkesin kendini eleverdiği çok kritik bir andı. Sadece hakikî ve samimi Müslümanlar bağlılık ve 

fedakârlıklarında sebat edip dayandılar. 

Bu kritik anda Hz. Peygamber (s.a) Beni Gatafan ile barıĢ görüĢmeleri yaptı ve savaĢtan çekilmelerine karĢılık 

onlara Medine hurma hasadının üçte birini kabul ettirmeye çalıĢtı. Fakat Ensarın ileri gelenlerinden Sa'd bin Ubade 

ve Sa'd bin Muaz'a barıĢ Ģartları ile ilgili fikirlerini sorduğunda onlar Ģöyle dediler: "Ey Allah'ın Rasulü ! Bu senin 

fikrin mi, yoksa Allah'ın emri mi? Yoksa bu teklifi sadece bizi düĢmandan korumak için mi yapıyorsunuz?" Hz. 

Peygamber (s.a) Ģu cevabı verdi: "Bunu sadece sizi kurtarmak için teklif ediyorum. Bütün Arabistan'ın size karĢı 

ortak bir cephe oluĢturduğunu görüyorum. Bu nedenle düĢmanı bölmek istiyorum." Bunu üzerine iki sahabe Ģöyle 

dediler: "Efendimiz, eğer bunu bizim için yapıyorsanız, hemen unutun. Bu kabilelere, müĢrik olduğumuz 

dönemlerde haraç vererek boyun eğmedik. ġimdi Allah ve Rasulüne iman ile Ģereflendiğimiz halde, bu rezilliğe 



boyun mu eğeceğiz ? Allah aramızda hüküm verinceye dek kılıç aramızda hakem olacaktır." Bu sözlerin ardından 

henüz imzalanmamıĢ olan anlaĢma metnini yırttılar. 

O sırada Gatafan kabilesinin Asça koluna mensup olan Nuaym bin Mesud Müslüman olmuĢ, Hz. 

Peygamber'in (s.a) huzuruna gelip Ģöyle demiĢti: "Benim Müslüman olduğumu henüz kimse bilmiyor. Sana dilediğin 

Ģekilde hizmette bulunabilirim." Buna karĢılık Peygamber (s.a) : "Git ve düĢman arasına ayrılık tohumları saç." dedi. 

Bunun üzerine Nuaym dost olduğu Kurayzalılara gitti ve Ģöyle dedi: "KureyĢliler ve Gatafanlılar kuĢatmadan 

sıkılabilir ve bırakıp gidebilirler ve hiçbir kayıpları olmaz, oysa siz burada Müslümanlarla birlikte yaĢamak 

zorundasınız. Eğer böyle olursa, durumunuzun nasıl olacağını bir düĢünün. DıĢarıdan kuĢatanlar size bazı önemli 

Ģahısları rehin vermedikçe düĢmanla iĢbirliği yapmamanızı tavsiye ederim." Bu, Beni Kurayzalılar üzerinde istenen 

etkiyi yaptı ve kuĢatma için birleĢmiĢ olan kabilelerden rehine istemeye karar verdiler. Nuaym daha sonra KureyĢ 

ve Gatafan liderlerine gidip: "Beni Kurayzalılar, gevĢek ve kararsız görünüyorlar. Belki de sizden bazı rehineler 

isterler ve Muhammed'le (s.a) aralarını düzeltmek için bu rehineleri ona teslim ederler. Bu nedenle onlarla olan 

iliĢkilerinizde çok dikkatli ve ihtiyatlı olun." dedi. Bu, kuĢatma için birleĢen cephenin Beni Kurayzalılardan 

Ģüphelenmesine neden oldu ve onlara Ģöyle bir mesaj gönderdiler: "Bu uzun kuĢatmadan bıktık, artık karĢılıklı bir 

çarpıĢma olsun. Bu nedenle her iki taraftan ortak bir saldırı yapalım." Beni Kurayzalılar da Ģu cevabı verdiler: "Bize 

ileri gelen önemli adamlarınızdan rehineler vermedikçe savaĢa katılamayız." KureyĢ ve Gatafan kabileleri Nuaym'ın 

söylediğinin doğru olduğuna kani oldular. Rehine göndermeyi reddettiler. Diğer taraftan Beni Kurayzalılar da 

Nuaym'ın kendilerine iyi bir tavsiyede bulunduğu inancına vardılar. Yani uygulanan strateji iĢe yaramıĢ, düĢmanı 

bölmüĢtü.Bu olay sırasında Hz. Peygamber (s.a) Ģöyle buyurmuĢtu: "SavaĢta hile caizdir." 

KuĢatma 25 günden fazla sürdü. Mevsim kıĢtı. Yiyecek, içecek ve hayvan yemi stoku gün geçtikçe azalıyor ve 

taraflar arasındaki ayrılık kuĢatıcıların moralleri üzerinde büyük bir baskı yaratıyordu. O sırada bir gece aniden 

gökgürültüsü ve ĢimĢekle beraber bir rüzgar fırtınası çıktı. Soğuk ve karanlığa bir de bu eklenmiĢti. Rüzgâr çadırları 

yerinden söküyor ve düĢmanı rahatsız ediyordu. Tabiatları icabı bu kadar Ģiddete dayanamazlardı. Bu nedenle 

henüz sabah olmadan savaĢ alanını terkedip evlerine döndüler. Müslümanlar sabahleyin uyandıklarında, savaĢ 

alanında bir tek düĢman askerinin bile kalmadığını gördüler. SavaĢ alanını tamamen boĢ bulan Hz. peygamber 

(s.a) Ģöyle dedi: "KureyĢ bundan sonra size hiçbir zaman saldıramayacak Ģimdi sıra sizde." 

Bu, durumu çok doğru değerlendiren bir sözdü. Sadece KureyĢliler değil, diğer bütün düĢman kabileler de 

Ġslâm'a karĢı son saldırılarını yapmıĢlar ve baĢaramamıĢlardı. Artık Medine'yi iĢgal etmeyi düĢünemezlerdi bile, 

Ģimdi saldırı sırası Müslümanlardaydı. 

Beni Kurayza Gavzesi 

Hz. Peygamber (s.a) Hendek'ten döndüğünde, öğlen vakti Cebrail (a.s) geldi ve Müslümanların silahlarını 

bırakmayıp Beni Kurayza sorununu da halletmelerini söyleyen ilahi emri getirdi. Bu emri alan Peygamber (s.a) 

Ģöyle dedi: "Ġtaatinde sabit olan hiçkimse Beni Kurayza topraklarına varıncaya dek ikindi namazını kılmasın." 

Bundan hemen sonra Hz. Peygamber (s.a) Hz. Ali (r.a) kumandasında küçük bir bölüğü öncü kol olarak Beni 

Kurayza'ya gönderdi. Öncü kol oraya ulaĢtığında, Yahudiler çatılara çıkıp Peygamber (s.a) ve Müslümanlar 

hakkında iyi sözler söylemeye baĢladılar, fakat yaptıkları hareketler onları ihanetlerinin kötü akibetinden 

kurtaramadı. Onlar, savaĢın en kritik anında anlaĢmaya ihanet etmiĢler, düĢmanla iĢbirliği yapmıĢlar ve bütün 

Medinelileri tehlikeye atmıĢlardı. Beni Kurayzalılar Hz. Ali'yi (r.a) öncü birliği sandılar. Fakat Hz. Peygamber'le (s.a) 

birlikte bütün Ġslâm ordusu gelip etraflarını kuĢatınca büyük bir dehĢete kapıldılar. Bu kuĢatmaya iki veya üç 

haftadan fazla dayanamadılar. En sonunda haklarında Evs'in lideri Sa'd ibn Muaz'ın (r.a) hüküm vermesi Ģartıyla 

teslim oldular. Hakim olarak Sa'd ibn Muaz 'ı (r.a) seçmiĢlerdi, çünkü Ġslâm-öncesi dönemde Evs ve Kurayza 

müttefikti ve bu eski bağların, daha önce Beni Kaynuka ve Beni Nadir Yahudilerinde olduğu gibi, kendilerinin 

Medine'yi terketmelerini sağlayacağını umuyorlardı. Evs kabilesi mensupları da Sa'd'ın (r.a) eski müttefikleri olan 

Kurayzalılara yumuĢak davranmasını istiyorlardı. Fakat Hz. Sa'd (r.a) , daha önce Medine'den ayrılmalarına izin 

verilen Yahudi kabilelerinin, Medine çevresindeki diğer kabileleri nasıl savaĢa teĢvik ettiklerini ve nasıl 

Müslümanlara karĢı on-oniki bin kiĢilik birleĢik bir cephe oluĢturduklarını görmüĢ ve bizzat yaĢamıĢtı. Bu son 

Yahudi kabilesinin de, Ģehrin dıĢarıdan saldırıya maruz kaldığı ve bütün nüfusunun hayatının tehlikede olduğu kritik 

bir anda nasıl haince davrandığından haberdardı. Bu nedenle Beni Kurayza'nın bütün erkeklerinin öldürülmesi, 

kadın ve çocuklarının esir alınması ve mallarının Müslümanlar arasında dağıtılması hükmünü verdi. Ceza adil bir 

Ģekilde yerine getirildi. Müslümanlar, Yahudilerin evlerine girdiklerinde, bu hainlerin savaĢa katılmak için yaklaĢık 

1500 kılıç, 300 zırh, 2000 mızrak ve 1500 kalkan toplamıĢ olduklarını gördüler. 



Eğer Müslümanlara Allah'ın yardımı ulaĢmamıĢ olsaydı, bütün bu silahlar, kâfirler Hendek'ten toplu bir saldırı 

yaptığı sırada Müslümanlara karĢı arkadan kullanılmıĢ olacaktı. Bu ortaya çıktığında, Hz. Sa'd'ın (r.a) bu insanlar 

hakkında verdiği kararın tamamen yerinde olduğu anlaĢıldı. 

Sosyal Düzenlemeler (Reformlar) 

Uhud SavaĢı ile Hendek SavaĢı arasında geçen iki yıllık dönem, bir rahatsızlık ve karmaĢa dönemiydi. 

Peygamber (s.a) ve ashabı rahat ve barıĢ içinde bir gün bile geçirmemiĢlerdi. Buna rağmen bir bütün olarak 

reforma ve Ġslâm toplumunun yeniden inĢasına hiç ara verilmeksizin devam edildi. ĠĢte bu dönemde evlilik ve 

boĢanma ile ilgili Ġslâm kuralları kondu, miras hukuku belirlendi, içki ve kumar yasaklandı, ekonomik ve sosyal 

hayatın diğer yönlerini kapsayan birçok kural ve düzenlemeler getirildi. 

Bu hususta, düzeltilmesi gereken en önemli Ģey, evlat edinme olayı idi. Araplarda evlat edinilen çocuk gerçek 

bir oğul gibi kabul ediliyordu. Mirastan pay alıyor, evlat edinen anne onu gerçek bir oğul, kızı da onu öz kardeĢ gibi 

kabul ediyordu; evlat edinilen oğul,evlat edinen kiĢinin kızıyla veya ölümünden sonra onun dul karısıyla 

evlenemezdi. Evlatlık öldüğünde veya karısını boĢadığında da aynı Ģey sözkonusuydu. Evlat edinen kiĢi, 

evlatlığının karısını gerçekten öz gelini imiĢ gibi kabul ediyordu. Bu gelenek, Bakara ve Nisa Surelerinde Allah 

tarafından ortaya konulan miras, nikah ve boĢanma kuralları ile çatıĢma halindeydi. Bu gelenek aslında mirasta hiç 

hak sahibi olmayan bir kiĢiye mirastan hak veriyordu. Evlenmesi helâl olan kadın ve erkeğin evlenmelerini 

yasaklıyor ve herĢeyin ötesinde Ġslâm Kanunlarının ortadan kaldırmaya çalıĢtığı ahlâksızlıkların yayılmasına yardım 

ediyordu. Çünkü ne kadar meĢru ve kutsal kabul ederse etsin, hiçbir zaman evlatlık kız,evlatlık edinenin kızı gibi 

olmaz. Geleneksel meĢruiyet ile izin verilen suni akrabalık iliĢkileri serbestçe gerçek akrabalık iliĢkileri ile karıĢırsa, 

bu ancak kötü sonuçlar doğurur. ĠĢte bu nedenle Ġslâm'da boĢanma ve nikâh hukuku, miras hukuku ve zinanın 

yasaklanmasını gerektiren hukuk kuralı, evlatlığı gerçek öz oğul gibi kabul etme gelenek ve fikrinin tamamen 

silinmesini gerektirmiĢtir. 

Fakat böyle bir fikir sadece sözle: "Evlatlık, öz oğul gibi değildir" demekle zihinlerden silinemez. Yüzyılların 

getirdiği önyargı ve batıl inançlar sadece sözle değiĢtirilemez. Ġnsanlar bu iliĢkilerin gerçek akrabalık iliĢkisi 

olmadığını kabul etseler bile, evlatlık oğul ile evlat edinen annenin, evlatlık ile üvey kardeĢinin, baba ile evlatlık 

kızın ve evlat edinen kiĢi ile evlatlığının karısının evlenmelerine hâlâ çirkin ve uygunsuz bakabilirler. 

Bunun yanısıra hâlâ iliĢkiler arasında bir karıĢıklık olmaya devam edebilir. Bu nedenle bu geleneğin bir 

uygulama ile ve Peygamber'in (s.a) bizzat kendisi tarafından kaldırılması zorunluydu. Çünkü hiçbir Müslüman; 

Peygamber'in (s.a) bizzat ve Allah'ın emri ile yaptığı bir Ģeyi çirkin ve iğrenç bulamazdı. Bu nedenle, Hendek 

SavaĢı'ndan bir müddet önce, Hz. Peygamber (s.a) Beni Kurayza kuĢatması sırasında bu emri yerine getirdi. (Emir 

ile uygulama arasında belirli bir zaman geçmesinin sebebi, henüz Zeyneb'in iddetinin dolmaması ve Peygamber'in 

(s.a) o sırada savaĢ hazırlıklarıyla meĢgul olması olabilir.) 

Hz. Zeyneb'in Evliliği Üzerine Çıkan Söylentiler 

Evlilik gerçekleĢir gerçekleĢmez, Hz. Peygamber (s.a.) aleyhine bir yığın söylentiler yayılmaya baĢladı. 

MüĢrikler, Yahudiler ve münafıkların hepsi onun ardı ardına kazandığı baĢarıları kıskanıyorlardı. Uhud'dan sonraki 

iki yıl içinde, Hendek SavaĢı'nda ve Kurayza meselesinde aĢağılanıp yenik düĢmeleri onları çok sarsmıĢtı. SavaĢ 

alanında onu yenme ümitlerini de yitirmiĢlerdi. Bu nedenle bu evlilik meselesini Allah tarafından gönderilmiĢ bir 

fırsat bildiler ve bu olayın, onun asıl güç ve kudretini oluĢturan ahlakî üstünlüğüne bir son vereceğini düĢündüler. 

Bu nedenle Hz. Peygamber'in (s.a) -Allah korusun- gelinine aĢık olduğu, oğlunun da bunu öğrenince karısını 

boĢadığı ve onun da gelini ile evlendiği Ģeklinde hikayeler uydurdular. Fakat bu söylenti çok saçmaydı. Hz. Zeyneb, 

Peygamber'in (s.a) halasının kızıydı. Ve onu çocukluğundan beri tanıyordu. Bu nedenle onu bir kez görüp aĢık 

olması sözkonusu olamaz. Bunun yanısıra onun Zeyd'le evlenmesine, Zeyneb'in ailesinin karĢı çıkmasına rağmen 

bizzat kendisi önayak olmuĢtu. Ailesi KureyĢin soylu bir ailesine mensup olan kızlarını, azat edilmiĢ bir köleye 

vermek istememiĢlerdi. Hz. Zeyneb de bu evlilik teklifinden hoĢnut olmamıĢtı. Fakat herkes kendisini Hz. 

Peygamber'in (s.a.) emrine uymak zorunda hissediyordu. Evlilik gerçekleĢtirildi ve bununla Arabistan'da Ġslâm'ın 

azatlı bir köleyi KureyĢli bir soylunun statüsüne çıkardığını gösteren bir örnek ortaya konmuĢ oldu. Eğer Hz. 

Peygamber (s.a) , Hz. Zeyneb'i (r.a) istemiĢ olsaydı, onu Zeyd'le (r.a) evlendirmez, kendisi onu nikahlayabilirdi. 

Fakat bütün bunları öyle abartıp yaydılar ki, bazı Müslümanlar bile bu uydurma haberlere inanmaya baĢladılar. 

http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary


Tesettürle Ġlgili Ġlk Emirler 

Ġslâm düĢmanları tarafından uydurulan dedikodu ve söylentilerin, Müslümanlar arasında da sohbet konusu 

teĢkil etmesi, toplumdaki Ģehvet unsurunun her tür sınırı aĢtığını gösteren apaçık bir iĢarettir. Eğer bu illet 

bulunmasaydı, insanlar, Hz. Peygamber (s.a) gibi temiz ve ahlâklı bir kiĢiyle ilgili böyle saçma ve iğrenç hikayelere 

önem atfetmezlerdi. Bu olay, Ġslâm toplumunda Hicap veya tesettürle ilgili düzenleyici emirlerin verildiği zamanı 

belirlemektedir. Bu sosyal düzenlemelere ilk önce bu surede bir giriĢ yapılmıĢ, bir yıl sonra Hz. AiĢe'ye (r.a) iftira 

atılması olayı üzerine nazil olan Nur Suresi'nde bu emirler tamamlanmıĢtır. (Daha fazla izah için bkz. Nur, GiriĢ 

bölümü) 

Hz. Peygamber'in (s.a) Aile Hayatı ile Ġlgili Meseleler 

Bu dönemde çözümlenmesi gereken iki sorun daha vardı. Gerçi bunlar Peygamber'in (s.a) sadece kendi aile 

hayatını ilgilendiren sorunlardı, fakat Allah'ın Dinini yüceltmek uğrunda çaba sarfeden ve gece gündüz bu büyük 

görevle meĢgul olan bu büyük Ģahsın zihinsel ve ailevî huzuru için bu sorunların çözümlenmesi Ģarttı. 

Birinci sorun, Peygamber'in (s.a) , o sıralarda ekonomik sıkıntılar içinde olmasıydı. Ġlk dört yıl boyunca Hz. 

Peygamber'in (s.a) hiçbir gelir kaynağı yoktu. H.4. yılda Beni Nadir kabilesinin sürgün edilmesinden sonra, onların 

topraklarından bir kısmı, Allah'ın emri ile Hz. Peygamber'in (s.a) kullanımına ayrıldı, fakat bu da onun ailevî 

gereksinimleri için yeterli değildi. Diğer taraftan peygamberlik görevi o kadar ağırdı ki, bedeninin, zihninin ve 

kalbinin tüm enerjisi ile zamanının tümünü harcamasını gerektiriyordu. Hayatını kazanacak zaman ve enerjisi 

kalmıyordu. Ekonomik zorluklar nedeniyle eĢlerinin kendisini huzursuz ettikleri böyle durumlarda Hz. Peygamber 

(s.a) kuĢkusuz kendisini iki yönden sıkıĢmıĢ hissediyordu. 

Diğer sorun ise Ģuydu: Hz. Peygamber (s.a) Zeyneb'le (r.a) evlenmeden önce dört hanımı daha vardı; Hz. 

Sevde, Hz. AiĢe, Hz. Hafsa, Hz. Ümmü Seleme, Hz. Zeyneb beĢinci hanımı oluyordu. Bunun üzerine Ġslâm 

düĢmanları, baĢkalarının aynı anda dörtten fazla kadınla evli olamazken Peygamber'in (s.a.) nasıl olup da beĢinci 

bir kadınla evlendiği Ģeklinde karĢı çıkmaya, Müslümanlardan bazıları da Ģüphe duymaya baĢladılar. 

Anafikir ve konular 

Bunlar Ahzab Suresi nazil olduğu dönemde Hz. Peygamber'i (s.a.) ve Müslümanları meĢgul eden sorunlardı 

ve bu sorunlara verilen cevaplar surenin ana fikrini teĢkil etmektedir. 

Anafikir ve arka-plan dikkatle okunduğunda surenin bir konuyu ele alan bir tek bölümden oluĢmadığı, bilakis, 

dönemin önemli olaylarıyla bağlantılı olarak birbiri arkasına indirilen emir ve konulardan oluĢtuğu ve daha sonra bu 

konuların surede bir araya getirildiği anlaĢılır. Birbirini takip eden bölümlerin her biri diğerinden farklıdır: 

1) 1-8 ayetler Hendek SavaĢı'ndan önce indirilmiĢ olmalıdır. Bu ayetler, arka-plan da gözönünde 

bulundurularak okunduğunda, bunlar nazil olmadan önce Hz. Zeyd'in (r.a.) Zeyneb'i boĢamıĢ olduğu anlaĢılır. Hz. 

Peygamber (s.a.) evlatlık ile ilgili cahiliye inanç, gelenek ve önyargılarının ortadan kaldırılması gerektiğini 

hissediyordu ve kendisi bizzat bir önlem almazsa, insanların evlatlık iliĢkileri ile ilgili sadece duygusal temellere 

dayanan hassas ve ince hislerinin ortadan kaldırılamayacağını da hissediyordu. Fakat aynı zamanda, Hz. Zeyd'in 

boĢadığı karısı ile evlendiğinde, Ġslâm'a karĢı bir propaganda fırsatı arayan münafıklar, müĢrikler ve Yahudilerin 

fitne çıkaracağından endiĢe duyarak bu konuda tereddüt ediyordu. 1-8 ayetlerin müzul sebebi iĢte bu olaydı. 

2) 9-27. ayetlerde Hendek SavaĢı ve Beni Kurayza Gazvesi ile ilgili bir değerlendirme yer almaktadır. Bu da, 

bu ayetlerin bu olaylardan sonra nazil olduğunu göstermektedir. 

3) 28-35. ayetlerde ele alınan konu iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde Allah, zor koĢullardan sabırsızlığa 

düĢen Peygamber'in (s.a.) hanımlarına dikkat çekerek Ģöyle demektedir. "Bu dünya hayatı ve nimetleri ile, Allah ve 

Rasûlü ve ahiret arasında seçiminizi yapın. Eğer birincisini seçerseniz, açıkça söyleyin; bir gün bile zorluk içinde 

bırakılmayacaksınız, güzellikle salıverileceksiniz. 

Eğer ikincisini seçerseniz, Allah ve Rasûlü ile birlikte olmalı ve sabırla göğüs germelisiniz. Ġkinci bölümde, 

kafaları Ġslâmi görüĢ açısı ile Ģekillenen kiĢilerin zorunluluğunu hissetmeye baĢladıkları sosyal reformlarla ilgili ilk 
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adımlar atılmaktadır. Bu hususta reform Peygamber'in (s.a.) kendi evinden baĢlamıĢ ve onun hanımlarına islam 

öncesi zamanlardaki gibi davranıp hareket etmekten sakınmaları, vakarla evlerinde oturmaları ve diğer erkeklerle 

konuĢurken dikkatli olmaları emredilmiĢtir. 

4) 36-48. ayetler Hz. Peygamber'in (s.a.) Hz. Zeyneb'le (r.a.) evleniĢi ile ilgilidir. Bu bölümde Ġslâm 

düĢmanlarının bu evliliğe itirazlarına cevap verilmekte, Müslümanların zihninde beliren Ģüpheler ortadan 

kaldırılmakta, Müslümanlara Hz. Peygamber'in (s.a.) kanun ve statüsünün ne olduğu öğretilmekte ve Hz. 

Peygamber'e de (s.a.) kâfir ve münafıkların yaptığı karĢı propagandaya sabretmesi söylenerek teselli verilmektedir. 

5) 49. ayetle, boĢanma (talak) hukukunun bir hükmü ortaya konulmaktadır. Bu ayet, büyük bir ihtimalle aynı 

olaylarla ilgili bir mesele üzerine indirilmiĢ tek bir ayettir. 

6) 50-52. ayetler de, Peygamber'in (s.a.) evlilikle ilgili Müslümanlara uygulanan sınırlamalardan müstesna 

olduğunu iĢaret eden ve sadece Peygamber'in (s.a.) evliliğini kapsayan özel bir hüküm yer almaktadır. 

7) 53-55. ayetlerde sosyal reformla ilgili ikinci adım atılmaktadır. Bu adım Ģu emirlerden oluĢur; diğer 

erkeklerin, Hz. Peygamber'in (s.a.) hanımlarının evlerini ziyaretinin sınırlanması; ziyaret ve davetlerde Ġslâmî adabı 

muaĢeret kurallarının konulması, Peygamber'in (s.a.) hanımlarını evlerinde sadece yakın akrabalarının ziyaret 

edebilmesi; diğer erkeklerle perde arkasından konuĢmaları, Peygamber'in (s.a) ölümünden sonra onlarla kimsenin 

evlenememesi. 

8. 56-57. ayetlerde Hz. Peygamber'in (s.a) evliliği ve aile hayatı konusundaki eleĢtirilerin kesilmesi ile ilgili bir 

uyarı yer almakta ve Müslümanlara, Ġslâm düĢmanları gibi sürekli kusur aramayı bırakıp Peygamberleri için 

Allah'tan rahmet ve salat dilemeleri emredilmektedir. Ayrıca onlara, değil Peygamber'in Ģahsiyeti ile ilgili, birbirleri 

arasında bile asılsız ve yanlıĢ suçlamalardan kaçınmaları emredilmektedir. 

9) 59. ayette sosyal reform ile ilgili üçüncü adım atılmaktadır. Bütün Müslüman kadınlara, evlerinden zaruri bir 

ihtiyaç için çıktıklarında dıĢ kıyafetlerini örtmeleri ve yüzlerini de örtmeleri emredilmektedir. 

Bundan sonra surenin sonuna dek, münafıklar ve diğer anlayıĢsız kimseler, o dönemde Ġslâm'a ve 

Müslümanlara karĢı yaptıkları kötü propaganda nedeniyle azarlanmaktadırlar. (Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi)   
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34. Sebe Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Bu sure adını, içinde Sebe kelimesi geçen 15. ayetten alır. Bu da surede yemen'de bir bölge veya kabile 

ismi olan Sebe'den (yani Sabiî'lerden) bahsedildiğini belirtmektedir. 

Nüzul Zamanı: Surenin kesin nüzul zamanını bildiren sahih rivayetler yoktur. Fakat surenin üslubu Mekke 

döneminin ilk zamanlarında veya ortalarında nâzil olduğunu göstermektedir. Eğer Mekke döneminin ortalarını kabul 

edersek, henüz iĢkencelerin çok ağırlaĢmadığı ve Ġslâmî hareketin sadece alay, küçümseme, söylenti ve 

dedikodular yayma ve insanların düĢüncelerini yanlıĢ yönlendirme gibi araçlarla bastırılmaya çalıĢıldığı zamanlarda 

indirilmiĢ olması muhtemeldir. 

Konu ve Anafikir: Sure, kafirlerin Hz. Peygamber'e (s.a) çoğunlukla alay ederek ve küçümseyerek itirazlar 

yönelttikleri tevhid, ahiret ve Hz. Muhammed'in peygamberliği gibi konuları ele almaktadır. Bu itirazlara bazan, 

itirazın kendisine değinilerek, bazan da hiç değinilmeksizin cevap verilmekte ve konunun akıĢı cevaplanan itirazın 

ne olduğunu göstermektedir. Cevaplar genellikle talimat, öğüt verme ve delil getirme, tartıĢma Ģeklinde olmakta, 

fakat bazı yerlerde kafirler inatçılıklarının yol açacağı kötü akibet ile uyarılmaktadır. Bu hususta Sabiîlerin, Davud 

ve Süleyman Peygamberlerin kıssaları onlara Ģu dersi vermek için anlatılmaktadır: "Sizden önce bu iki grup insan 

da yaĢadı. Bir tarafta Allah'ın kendilerinden önce hiç kimseye nasip etmediği büyük güçler, Ģöhret ve zafer ihsan 

edilen Davud ve Süleyman Peygamberler var. Bu nimetlere rağmen onlar kibir ve gurura kapılmayıp Rabblerine 

Ģükreden kullar olarak yaĢadılar. Diğer tarafta ise Allah'ın kendilerine lütuflar ihsan ettiğinde kibre kapılan ve bu 

yüzden sadece efsanelerde ve destanlarda hatırlanacak Ģekilde ortadan kaldırılıp helak edilen Sebe' halkı var. 

Bunları göz önünde bulundurarak kendiniz için hangi hayatın daha hayırlı olduğuna karar verebilirsiniz. Tevhid'e ve 

ahiret inancına ve Allah'a karĢı Ģükredici bir tavır takınmaya dayanan bir hayat mı, yoksa küfür, Ģirk ve ahireti 

inkara ve dünyaya tapmaya dayanan bir hayat mı? 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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35. Fatır Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Ġlk kelimesi, sureye ad olarak verilmiĢtir. Bu surenin ikinci adı birinci ayette geçen el-melaike'dir. 

Nüzul Zamanı: Surenin ne zaman nazil olduğu ancak muhtevasından tahmin edilebilmektedir. Bu sure, 

muhtemelen Mekkeli müĢriklerin Ģiddete baĢvurdukları, aynı zamanda Ġslam davetini önlemek ve Allah'ın Rasûl'ünü 

(s.a) mağlub edebilmek için, hiçbir hileden geri kalmadıkları dönemde, yani Mekke döneminin ortalarında nazil 

olmuĢtur. 

Konu: Bu sure Ģöyle özetlenebilir: Allah, Mekke toplumunun ileri gelenlerini davete karĢı olan tutumlarından 

dolayı ikaz etmekte ve onlara bir nasihatçı, bir öğretmen gibi hitab etmektedir; "Ey akılsızlar! Bu peygamber 

iyiliğiniz için sizlere Ġslam'ı anlatmaya çalıĢırken siz ona kızıyor ve onu çeĢitli hilelerle yalanlamaya kalkıĢıyorsunuz. 

Bu davetin size bir zararı mı var? Oysa siz ona zarar veremezsiniz. Peygamber'in (s.a) size ne anlatmaya 

çalıĢtığını hiç düĢündünüz mü? O halde bunda tuhaf olan nedir? O size Ģirkten kaçınmanızı söylemektedir. Biraz 

düĢünün, bu kâinat nizamında Ģirke yer var mıdır? Fakat sizler Allah'a Ģirk koĢuyorsunuz. Peygamber (s.a) size 

Allah'ın birliğini tebliğ ediyor, biraz düĢünün, yeri ve göğü yaratan Allah'tan baĢkası bu sıfatları taĢıyabilir mi? O, 

size bu dünyada baĢıboĢ bırakılmadığınızı, sonunda Allah'a döneceğinizi ve yaptıklarınızdan hesaba çekilerek, 

hesabın sonunda ceza ve mükâfat göreceğinizi söylemektedir. 

Bunda ĢaĢıracak ne var? Kâinatta herĢeyin aslına rücu ettiğini görmüyor musunuz? O halde sizin dönüĢünüz 

niçin mümkün olmasın? Allah sizi bir damla sudan, nutfeden meydana getiriyorken, sizi ölümünüzden sonra 

diriltmesi niye zor olsun? Ġyilik ve kötülüğün bir olmaması gerektiği, akla daha yatkın değil midir? DüĢünün bir kere; 

iyi bir kimseye mükâfat, kötü bir kimseye ise ceza vermek mi daha makuldur, yoksa ölümden sonra toz olarak hiçbir 

karĢılık görmemek mi? ĠĢte size bu gerçekleri anlatan Peygamber'i (s.a) reddetmekte ısrar eder, sahte tanrılara 

tapmakta ve sorumsuzca hayat sürmekte devam ederseniz, zararlı çıkacak olan yine sizler olursunuz. Peygamber 

(s.a) için hiçbir zarar sözkonusu değildir. Çünkü onun vazifesi sadece tebliğ etmektir ve o da bu görevini yapmıĢtır." 

Burada Allah, Rasûlüne (s.a) "üzülme senin görevin sadece tebliğ ve nasihat etmektir" diye hatırlatmaktadır. 

"Sen inkarında ısrar eden kimseleri düzeltmekle mükellef değilsin. Sen üzülmeden tebliğine devam et, hidayeti 

kabul eden ve tebliğe kulak verenlere yönel." 

Bu surede müminlere, "Ġmanları artsın ve böylece Allah'ın vaadettiklerine olan güvenleri daha da 

sağlamlaĢsın" diye, hakikatler tekrar tekrar bildirilmektedir. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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36. Yasin Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Birinci ayette geçen "Yasin" kelimesi surenin adı olmuĢtur. Sûreye isim olarak verilen "yâsîn"in, genellikle 

"Ey insan!" manasına geldiği kabul edilir. Yâsîn sûresi Kur'an'ın kalbi kabul edilmiĢ ve müslümanlar arasında ayrı 

bir önem kazanmıĢtır. 

 

Nüzul Zamanı: Bu surenin muhtevasından, Mekke döneminin ortalarında veya sonlarına doğru nazil olduğu 

anlaĢılmaktadır. 

Konu: Kısaca bu surede, Hz. Muhammed'in (s.a) peygamberliğini inkar etmenin, alay ve zulüm ile karĢı 

koymanın korkunç sonuçlarıyla KureyĢli müĢrikler korkutulmaktadır. Her ne kadar deliller öne sürülerek açıklamalar 

yapılıyorsa da bu surede "Ġnzar" esastır ve ağır basmaktadır. 

Üç hususta deliller öne sürülmüĢtür. 

1) Tevhid hakkında delil olarak, kâinatta cerayan eden hadiselere iĢaret edilerek, insanın aklına hitab 

edilmiĢtir. 

2) Ahiret hakkında ise, kâinat, insan yapısı ve her akıl sahibinin düĢünebileceği hususlar delil olarak ileri 

sürülmüĢtür. 

3) Risalet hakkında Ģunlar delil olarak verilmiĢtir: Hz. Peygamber (s.a) Ġslam'ın tebliği dolayısıyla çektiği 

meĢakkatlerden ötürü, sizlerden hiçbir surette ücret istemez. Çünkü, o bunları karĢılıksız yapmaktadır. Ayrıca 

Rasûlullah'ın (s.a) tebliğ ettiği mesaj akla uygundur ve bu mesajı kabul etmek sizlerin yararınadır. 

Burada, kalplerdeki kilitlerin kırılması ve kalbinde az çok duygu bulunan hiçbir kimsenin etkilenmekten hali 

kalmaması için, kuvvetli bir üslûbla tehdit ve tenbih gayet Ģiddetli bir Ģekilde tekrarlanmıĢtır. 

Ġmam Ahmed, Ebu Davud, Nesaî, Ġbn Mace ve Taberani, Hz. Muakkıl b. Yesar'dan, Rasûlullah'ın (s.a) Ģöyle 

bir hadisini rivayet etmiĢlerdir: "Yasin Suresi Kur'an'ın kalbidiir." Fatiha Suresi hakkında, adeta Kur'an'ın bir özeti 

olduğundan nasıl "Kitab'ın anası" denmiĢse, Yasin suresi için de "Kur'an'ın çarpan kalbi" denmiĢtir. Sureye böyle 

denilmesinin nedeni, onun etkileyici bir üslûbta ruhları harekete geçirmesi ve onları durgunluktan kurtarmasıdır. 

Yine Hz. Muakkıl b. Yesar'dan Ġmam Ahmed, Ebu Davut ve Ġbn Mace, Rasûlullah'dan Ģöyle bir hadis 

rivayet ederler: "Ölmekte olanlara Yasin Suresi'ni okuyun." Hadisin maksadı, ölüm yaklaĢtığında, Ġslam'ı toplu bir 

Ģekilde hatırlatmak ve Ġslam akidesinin zihinlerde tazelenmesini sağlamaktır. Böylece sözkonusu kiĢinin gözü 

önünde ahiret manzarası canlanacağı için, öbür dünyada ne gibi sahnelerle karĢılaĢacağını bilir ve kendisini buna 

hazırlar. Bunun bir faydası olabilmesi için kiĢi Arapçayı bilmiyorsa da, zikrin amacına ulaĢabilmesi bakımından 

mealini okuması gerekir. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 

BU SUREYE DAĠR HADĠSLER 

Peygamberimiz (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: 

"Her Ģeyin bir kalbi vardır, Kurân'ın kalbi de Yâsin sûresidir. Kim onu okursa, Yâsinsiz 10 kere Kurân okumuĢ 

gibi kendisine sevap yazılır."Ravi: Hz. Enes (r.a.) / Tirmizî. 

"Yasin suresi" Kur'anın kalbidir. Bir kimse ki, Allah'ı ve ahireti kasdederek O'nu okursa, Allah o kimseyi 

mağfiret eder. Yasin'i ölülerinize de okuyun."Ravi: Hz. Ma'kil İbni Yesar (r.a.) 

"Bir kimse ana babasının veya birinin kabrini her Cuma ziyaret eder ve orada Yasin okursa, Allah ona Yasin'in 

her harfi miktarınca mağfiret eder."Ravi: Hz. Âişe (r.anha) 
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37. Saffat Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Sure, adını  "saffat" (saf tutmuĢ meleklere) iĢaret eden ilk âyetten alır ve kâinattaki güçlerden söz eder. Ġlk 

üç âyette, saf tutmuĢ meleklere, bulutları sevk ve idare eden güce, zikri yapan dile yahut insana yemin edilerek 

Allah'ın bir olduğu gerçeği ortaya konmuĢtur. 

Nüzul Zamanı: Muhtevasından surenin Mekke dönemi ortalarında veya sonlarına doğru nazil olduğu 

anlaĢılmaktadır. Nitekim surenin üslûbundan Hz. Peygamber'in (s.a.) ve ashabının Ģiddetli bir muhalefet ile karĢı 

karĢıya bulundukları belli olmaktadır. 

Konu: Mekkeli müĢrikler, "Sizler Rasûlullah'ın (s.a) tebliğ ettiği tevhid ve ahiret akidesini, alayla karĢılıyor ve 

onun peygamberliğini inkâr ediyorsunuz. Ancak reddettiğiniz bu peygamber kısa bir süre içinde sizleri hüsrana 

uğratacak ve kendinizi Allah'ın askerlerinin ayakları altında bulacaksınız" Ģeklinde ikaz edilmektedir. (171,179) . Bu 

ültimatom, Rasûlullah'ın (s.a.) zafere ulaĢacağı ile ilgili hiçbir belirti dahi bulunmadığı ve Allah'ın "ordu" biçiminde 

vasıflandırdığı müslümanların, günlerini baskı ve zulüm altında geçirdiği bir dönemde verilmiĢti. O dönemlerde 

müslümanların dörtte üçü, ülkelerini terk ederek hicret etmek zorunda kalmıĢlardı. Rasûlullah (s.a) ile birlikte 

Mekke'de kalan 40-50 müslüman ise, her bakımdan çaresizlik içinde oldukları halde, her türlü zulüm ve iĢkenceye 

de hâlâ dayanmaktaydılar. Böyle bir ortamda, Rasûlullah'ın (s.a) ve bir avuç çaresiz müslümanın zafere 

ulaĢacaklarını hiç kimse tahmin dahi edemezdi. Hatta çoğu insan bu hareketin Mekke dağları arasında yok olup 

gideceğini sanıyordu. Fakat daha 15-16 yıl bile geçmeden Mekke fethedildi ve oradaki müĢrikler Allah'ın önceden 

bildirdiği gibi kendilerini Allah'ın askerlerinin ayakları altında buldular. 

Bu bölümde, sadece ikaz ve tehdit ile yetinilmemiĢ, kafirlerin idrak edebilmeleri için nasihat yoluyla tevhid ve 

ahiret hakkında da deliller öne sürülmüĢtür. Ayrıca onlar bâtıl düĢüncelerden ötürü eleĢtirilerek bunun kötü 

sonuçlarından haberdar edilirken, müminlere de salih amellerinin güzel sonuçları hakkında müjde verilmiĢtir. 

Bunların yanısıra geçmiĢ kavimlerin, kıssaları aktarılmak suretiyle, Allah'ın peygamberlerine nasıl yardım ettiği, 

peygamberlerini yalanlayanları nasıl helâk ettiği ve kendisine itaat eden kullarını nasıl mükâfatlandırdığı beyan 

edilmiĢtir. 

Burada beyan edilen kıssalardan en dikkati çekeni Hz. Ġbrahim'in (a.s) kıssasıdır. Hz. Ġbrahim'in (a.s) bir iĢaret 

aldıktan hemen sonra Allah'ın emrini yerine getirmek üzere, biricik oğlunu kurban etmeyi göze alıĢının zikredilmesi, 

sadece kendilerini Hz. Ġbrahim'e (a.s) nisbet etmek suretiyle övünen kafirlere yönelik bir uyarı değildir. Ayrıca 

müslümanlara, mümin bir kimsenin Allah'ın rızası için herĢeyi nasıl göze aldığı örneği verilerek, Ġslâm'ın gerçek 

ruhu öğretilmek istenmiĢtir. 

Surenin son ayetlerinde yalnız kafirlere uyarıda bulunulmakla kalınmıyor, ayrıca Rasûlullah (s.a) ile birlikte güç 

bir dönem geçirmekte olan müminlere de müjde veriliyor. Onlara Ģöyle denilmektedir. "Yolun baĢında çektiğiniz 

meĢakkatlerden ye'se kapılmayın, sonunda mutlaka sizler galip geleceksiniz. ġimdi bu kafirler belki galip durumda 

gözükmekdedirler ama aynı kimseler çok geçmeden sizlere mağlup olacaklardır." Gerçektende bir kaç yıl sonra, 

Allah'ın bildirdiklerinin bir teselliden ibaret olmadığı ve O'nun iman edenlerin kalplerini sağlamlaĢtırmak için verdiği 

haberlerin kesin birer gerçek olduğu ortaya çıkmıĢtır. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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38. Sad Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: AçılıĢ harfi (sad) , surenin adı olmuĢtur. 

Nüzul zamanı: Ġleride de açıklanacağı gibi Hz. Peygamber (s.a) Mekke'de Ġslâm'ı açıkça anlatmaya baĢladığı 

zaman, daveti KureyĢ'in ileri gelenleri arasında bomba etkisi yapmıĢtı. Bu bakımdan surenin, risaletin 4. yılında 

nazil olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim bazı rivayetlere göre bu sure, Hz. Ömer Ġslâm'a girdikten sonra nazil 

olmuĢtur. Hz. Ömer'in ise, HabeĢistan hicretinden sonra müslüman olduğu bilinmektedir. Fakat surenin Ebu Talib'in 

hastalığı zamanında nazil olduğunu bildiren rivayetlere itibar edilirse, o zaman bu surenin risaletin 10. veya 11. 

yılında indiğini kabul etmek gerekir. 

Tarihsel arkaplan: Ġmam Ahmed, Nesei, Tirmizî, Ġbn Cerir, Ġbn ġeybe, Ġbn Ebi Hatim ve Ġbn Ġshak'dan alınan 

nakillerin özeti aĢağıda verilmiĢtir: 

Ebu Talib hastalandığında, KureyĢ'in ileri gelenleri biraraya gelerek aralarında istiĢare etmiĢler ve Ebu Talib'in, 

yeğeni Muhammed'le aralarını düzeltmesi için, kendisine arabuluculuk teklifinde bulunmayı kararlaĢtırmıĢlardır. 

Çünkü, Ebu Talib öldükten sonra Hz. Muhammed'e (s.a) dokunacak olurlarsa, tüm Arap kabilelerinin, kendileri için, 

"Amcası hayatta iken, ona dokunmaya cesaret edemediler. Ama Ebu Talib öldükten sonra Muhammed'e 

saldırdılar" diye ta'n edeceklerini düĢünmüĢlerdir. 

ĠĢte bu karar üzerine, KureyĢ'in ileri gelenlerinden 25 kiĢilik bir heyet Ebu Talib'in yanına girmiĢtir. Heyetin 

içinde, Ebu Cehil, Ebu Süfyan, Umeyye b. Halef, As b. Vail, Esved b. Muttalib, Ukbe b. Muayt, Utbe ve ġeybe gibi 

ileri gelen kafirler vardı. Bu heyet doğruca Ebu Talib'in yanına giderek, her zaman yaptıkları gibi, Hz. Peygamber'i 

amcasına Ģikayet ettiler ve ona Ģöyle dediler: "Muhammed kendi dini üzerinde kalsın, biz de kendi dinimiz üzerinde 

kalalım. O bizim dinimize karıĢmazsa biz de onu kendi dininde serbest bırakır ve kime ibadet ederse etsin ona 

dokunmayız. Ama o da bizim tanrılarımızı kötülmesin ve halk arasında dinini yaymaya çalıĢmasın." dediler 

(müfessirler yukarıdaki tespiti hangi kaynaklara dayandırarak yaptıklarını belirtmemiĢlerdir. ancak, lay doğruysa bu, 

kabul edilebilir, makul bir görüĢtür.) KureyĢ müĢrikleri Ġslâm yayılmaya baĢladığı için oldukça periĢandılar. Ġslâm'ın 

davetçisi, Ģerefli, lekesiz bir geçmiĢe sahip, akıl ve ciddiyet bakımından tüm KureyĢ'in en seçkin kimselerindendi. 

Onun sağ kolu Hz. Ebu Bekir ise, değil sadece Mekke'nin, çevredeki kabilelerin de Ģerefli, dürüst ve zeki bir insan 

olarak tanıdıkları bir Ģahsiyetti. ġimdi de Hz. Ömer gibi cesur ve azimetli kiĢiliğe sahip birinin de onlarla birleĢtiğini 

görünce, tehlikenin boyutlarının büyüdüğünü hissetmiĢlerdir. 

Konu: Yukarıda zikredilen olaylara ve anlatılanlara surenin giriĢinde değinilmiĢtir. Kafirlerle Hz. Peygamber 

(s.a.) arasındaki konuĢma hakkında, kafirlerin Ġslâm'ı, kendisinde bir eksiklik, yanlıĢlık gördükleri için değil, kin, 

haset ve körü körüne atalarını taklit ettiklerinden dolayı reddettikleri söylenmiĢtir. Çünkü onlar kendi içlerinden bir 

peygambere tabi olmayı hazmedemiyorlardı. Bunun üzerine Ebu Talib, Hz. Peygamber'i (s.a) yanına çağırarak ona 

"Ey yeğenim! Kavmimizin ileri gelenleri bana geldiler. Onlar, aranızda âdilane bir anlaĢmanın olup, bu çekiĢmezliğin 

sona ermesini istiyorlar" dedi ve sonra yeğenine KureyĢlilerin teklifini iletti. Hz. Peygamber (s.a.) ise amcasına 

Ģöyle bir cevap verdi: "Ey amcacığım! Ben onlara öyle bir kelimeyi kabul ettirmeye çalıĢıyorum ki, bu kelimeyi kabul 

ettikleri takdirde, onlara sadece Araplar değil, tüm dünya tabi olur." KureyĢ heyetine Hz. Peygamber'in (s.a.) bu 

cevabı iletilince fena halde bozularak, cevap veremediler. Böylesine makul bir teklifi reddedebilecek kelimeleri 

hemen bulamamıĢlardı. Fakat kendilerine geldikten sonra, "Biz bir kelime değil, bin kelime bile söylemeye razıyız. 

Ama o kelime nedir?" dediler. Hz. Rasulüllah (s.a) "O kelime, la ilahe illallah'tır." diye cevap verdi. Bu cevabı duyar 

duymaz, KureyĢ heyeti aniden hiddetlenerek ayağa kalktı ve söylenerek (ki ne söylediklerini surenin baĢında Allah 

Teâlâ beyan ediyor) çıkıp gittiler. Ġbn Sa'd "Tabakat" adlı eserinde, bu olayın tümünü sadece "Bu, Ebu Talib'in son 

hastalığı değildi" Ģeklindeki farklılıkla, yukarıdaki gibi zikretmiĢtir. Ona göre bu olay, "filan Ģahıs müslüman olmuĢ, 

filan Ģahıs Ġslâm'a girmiĢ" Ģeklindeki haberlerin kulaktan kulağa yayıldığı ilk dönemde vuku bulmuĢtur. 

Öyle ki, bu haberler halk arasında yaygınlaĢınca, KureyĢ'in ileri gelenleri, Ebu Talib'e, Hz. Peygamber'i (s.a.) 

Ġslâm'ı anlatmaktan vazgeçirmesi için peĢisıra heyetler gönderdiler. ĠĢte bu heyetlerden birisi de yukarıda zikredilen 

heyettir. 

ZemahĢerî, Razî, Nisaburî ve bazı müfessirlere göre, bu heyet, Hz. Ömer Ġslâm'ı kabullendiği zaman Ebu 

Talib'e gitmiĢtir. Çünkü Hz.Ömer'in müslüman olması onları oldukça sarsmıĢtı. Fakat bu iddiayı doğrulayacak 

nitelikte hiçbir iĢaret yoktur. Çünkü onlar, sırf cehaletlerinden dolayı, içlerinden sadece bir kimsenin hakikati görmüĢ 
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olmasının imkansız olduğunu öne sürerek, hakikatı tereddütle karĢılıyorlardı. Üstelik bu hakikati, yani Tevhid ve 

Ahiret düĢüncesini sadece inkâr etmekle kalmayıp, alay konusu da yapıyorlardı. 

Bundan sonra Allah, "Alay ettiğiniz ve önderliğini kabul etmeye yanaĢmadığınız bu Ģahıs, sizlerin üzerinde 

galip gelecek ve yine bu Ģehirde (Mekke'de) onun ayakları altında kalacaksınız." diye kafirleri uyarmıĢtır. 

Ardından arka arkaya 9 peygamber zikredilmiĢtir. Ancak Hz. Davud ve Hz. Süleyman'ın kıssası, diğerlerinden 

daha ayrıntılı bir biçimde beyan edilmiĢtir. 

Böylelikle Allah, Kur'an'ı okuyan kimselerin zihinlerine Ģu hususları yerleĢtirmek istiyor: "Adalet kesinlikle 

tarafsızdır. Allah katında ancak dürüst olan, yanlıĢta ısrar etmeyen, yanlıĢlık yapsa bile, hemen arkasından tevbe 

edip, dünyada ahiret hesabını dikkate alarak yaĢayan kimseler makbuldur." 

Daha sonra, isyan eden ve müslüman kimselerin ahiretteki hayatlarının bir tablosu çizilmiĢtir. Bu bölümde 

kafirlerin dikkati iki noktaya çekilmektedir. Birincisi, "Hiç düĢünmeden körü körüne önderlerinizin peĢinden koĢuyor 

ve dalâlet yolunu takip ediyorsunuz. Fakat yarın onlar takipçilerinden önce kendilerini cehennemde bulacaklar ve 

birbirlerini suçlayacaklardır." 

Ġkincisi, "Bugün mü'minleri zelil ve hakir görüyorsunuz ama yarın kendiniz azab içindeyken, cehennemde 

onlardan kimsenin bulunmadığını hayretle göreceksiniz." 

Surenin sonunda Adem ile Ġblis kıssası yer almaktadır. Bu kıssanın beyan edilmesinin amacı, KureyĢ'in 

kafirlerine, Hz. Peygamber'i (s.a.) kabul etmelerine kibirlerinin mani olduğunun hatırlatılmasıdır. Çünkü aynı kibir, 

Ġblis'i Adem'e secdeden alıkoymuĢtu. "Allah'ın Adem'e verdiği mevki ve rütbeye rağmen, Ġblis sırf hasedinden ötürü 

Allah'a karĢı gelmiĢ ve lanete müstehak olmuĢtu. ġimdi de Allah, Hz. Muhammed'e (s.a) bir mevki ve rütbe 

vermiĢken sizler sırf hasedinizden dolayı ona karĢı çıkıyorsunuz. Allah onu bir peygamber olarak görevlendirmiĢ 

olmasına rağmen, Hz. Muhammed'i (s.a) reddediyorsunuz. Bu yüzden sizlerin sonu Ġblis'in sonu gibi olacaktır. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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39. Zümer Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Adını, 71 ve 73. âyetlerde geçen mümin ve kâfirlerin oluĢturduğu topluluklar anlamına gelen "zümer" 

kelimesinden almıĢtır. 

Nüzul zamanı: Bu surenin 10. ayetinde "Allah'ın arzı geniĢtir" Ģeklinde bir ifade geçmektedir. Bu ifade, surenin 

müslümanların HabeĢistan'a hicret etmelerinden önce nazil olduğuna bir karine teĢkil etmektedir. Nitekim bazı 

rivayetlerde (Ruhu'l-Meani, c: 23, sh: 226) Hz. Cafer bin Ebi Talib ve arkadaĢlarının HabeĢistan'a hicret etme 

niyetleri üzerine nazil olduğu bildirilmektedir. 

Konu: Surenin tümü çok güzel bir hitabet örneğidir. Bu sure, Mekke'de müĢriklerin müslümanlara karĢı aĢırı 

zulüm, Ģiddet ve düĢmanlık havası estirdikleri bir dönemde nazil olmuĢtur. Genelde Mekke'deki müĢriklere, yani 

KureyĢlilere hitap eden surede yer yer mü'minlere de seslenilmiĢtir. Hz. Peygamber'in (s.a) yaptığı çağrının esasları 

açıklanırken, insanın halisane sadece Allah'a kulluk etmesi ve baĢkalarına kulluk etmemek suretiyle de Ģirkten 

kaçınılması öğütlenmiĢtir. Bu husus sure boyunca tekrarlanarak, değiĢik uslûplarla aktarılmıĢ, tevhidin hakikatı, onu 

kabul etmenin yararları, Ģirkin bâtıllığı ve kötü sonuçları birer birer vurgulanmıĢtır. Ayrıca insanlara Ģirkten 

vazgeçmeleri ve Allah'ın rahmetine sığınmaları için, çağrıda bulunulurken, mü'minlere de, "Bir beldede mü'min 

olarak yaĢamanız mümkün değilse hicret edin ve imanınızı korumak için Allah'ın geniĢ olan arzına yayılın. 

Sabrettiğiniz için Allah sizleri mükafatlandıracaktır" denilerek kendilerine yol gösterilmektedir. Ayrıca, kâfirlerin 

kendisinden herhangi bir taviz beklememesi için, Hz. Peygamber'e (s.a) , onlar ne yaparlarsa yapsınlar, yine de, 

yoluna devam edeceğini bildiren tavrını, açıkça ortaya koyması emrediliyor. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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40. Mü’min Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Surenin adı, içinde mü'min bir kimseden bahsedilen 28. ayetten alınmıĢtır. 

Nüzul zamanı: Ġbn Abbas ve Cabir b. Ziyad'a göre, bu sure Zümer Suresi'nden hemen sonra nazil olmuĢtur. 

Bu surenin Kur'an'daki tertibi, nüzul sırasıyla mutabakat halindedir. 

Tarihsel arkaplan: Bu surenin ihtiva ettiği konulardan, surenin nazil olduğu zamanda, müslümanların ne gibi 

zorluklarla karĢı karĢıya bulundukları ve o dönemin Ģartları oldukça açık bir Ģekilde anlaĢılıyor. MüĢrikler Mekke'de, 

Rasûlullah'ın (s.a) davetine iki tür yöntemle karĢı koyuyorlardı. Birincisi, çeĢitli tartıĢma ortamları açmak ve yalan, 

iftira yoluyla Rasûlullah'ı (s.a) ve müslümanları yıpratmak. Böylece hâlâ Ġslâm'ı kabul etmemiĢ olan kimselerin 

kafalarında istifhamlar oluĢturarak, onları tereddüde düĢürmek istiyorlardı. Ġkincisi Hz. Peygamber'in (s.a) 

öldürülmesini sağlamak için Ģiddetli bir muhalefet havası estirerek planlar yapıyorlardı. Böylece o öldürülse bile, hiç 

kimse aldırmayacaktı. Hatta bir defasında Hz. peygamber'i (s.a) öldürme denemesine dahi kalkıĢtılar. Buhari, 

Abdullah bin Ömer bin As'tan Ģöyle bir rivayet nakleder: "Bir gün Rasûlullah (s.a) Harem-i ġerif'te namaz kılmakta 

idi. Aniden Ukbe bin Ebi Muayt, Rasûlullah'ın (s.a) boynuna bir bez parçası sardı ve sıkmak sureti ile onu 

öldürmeye kalkıĢtı. Tam o sırada Hz. Ebubekir (r.a) yetiĢerek, Ukbe'yi itti ve Rasûlullah'ı (s.a) onun elinden 

kurtardı." 

Hz. Abdullah, Hz. Ebubekir'in (r.a) Ukbe ile mücadele ederken "Siz sadece "Benim Rabbim Allah'tır." dediği 

için mi bir kimseyi öldürüyorsunuz?" dediğini söyler. Aynı hadisi farklı bir Ģekilde Ġbn HiĢam ve ayrıca Neseî ve Ġbn 

Ebi Hatim de nakletmiĢlerdir. 

Konu: Surenin baĢında bu iki husus açıkça anlatıldıktan sonra, aynı konular çerçevesi içinde, gayet etkili ve 

ders verici yorumlar yapılmıĢtır. Kafirlerin, Hz. Peygamber'i (s.a.) öldürme planları hakkında Al-i Firavun'un kıssası 

(23. ayetten 55. ayete kadar) zikredilerek Ģu üç gruba da ayrı ayrı dersler verilmiĢtir. 

1) Kafirlere, "Sizler Firavun'un Hz. Musa'ya (a.s) yapmak istediği aynı Ģeyleri Hz. Muhammed'e de yapmak 

istiyorsunuz" denmektedir. Sizler kendi akibetinizin, Firavun'un akibeti gibi olmasını mı istiyorsunuz?" 

2) Hz. Peygamber (s.a) ve ashabına Allah, "Bu zalim ve kafirler ne kadar kuvvetli ve size karĢı ne kadar üstün 

görünüyorlarsa da, yaymaya çalıĢtığınız dinin sahibi olan Allah'ın herkesten kuvvetli ve herĢeye kadir olduğuna 

yürekten inanmalısınız." diye buyurmaktadır. Binaenaleyh, bunların tehdit ve zulümlerine karĢı Allah'a sığının ve hiç 

korkmadan Ġslâm dinini yaymak için çalıĢmaya devam edin. Allah'a iman edenlerin her türlü tehdide karĢı verdikleri 

cevap, Hz. Musa'nın (a.s) Firavun'a verdiği cevap gibidir: "Ben, hesap gününe inanmayan her kibirliden, benim de 

Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınıyorum." ġayet sizler önünüzdeki tehlikelerden hiç korkmadan, Ġslâm'ı 

tebliğ etmeye devam ederseniz, Ģüphesiz o takdirde zafer sizlerin olacaktır. Günümüzün Firavun'ları da, Mısır 

Firavunu'nun gördüğü gibi zaferin iman edenlerin olduğunu göreceklerdir. Zafer gelinceye değin, üzerinize adeta bir 

tufan gibi arka arkaya gelen her türlü zulüm ve eleĢtiriye, sabırla karĢı koymalısınız. 

3) Bu iki grubun dıĢında, Rasûlullah'ın (s.a) davetinin hak olduğunu anlayan ve KureyĢ kafirlerinin Hz. 

Peygamber'e (s.a.) haksız yere ve açıkça zulmettiğini gören üçüncü bir grup daha vardır. Fakat bu kimseler buna 

rağmen Hak-Batıl arasında devam eden savaĢa seyirci kalıyorlar. Bu yüzden Allah, "Yazıklar olsun! Hakka tecavüz 

edilirken sizler hâlâ seyretmektesiniz" diye buyurdu. Böyle bir durumda vicdanı tamamen kararmamıĢ olan kimseler 

her türlü bahaneyi bir kenara iterek, Hakkı savunmalıdırlar. Tıpkı Firavun'un Hz. Musa'yı (a.s) öldürmek istediğinde, 

o ana kadar imanını gizleyen bir mü'minin "Ben iĢimi Allah'a bırakıyorum" diyerek, Hakkı müdafaa için ortaya çıkıĢı 

gibi. Hepinizin bildiği gibi, Firavun o mü'mine dokunmaya cesaret edememiĢ ve ona bir zarar da verememiĢtir. 

Kafirlerin, Mekke'de süren, Hakkı yenilgiye uğratma mücadelesine karĢılık, Allah Teâlâ, tevhid ve ahiret 

düĢüncesi ile ilgili delilleri serdetmiĢtir. Zaten kafirler ile Hz. Peygamber (s.a) arasındaki ihtilafın merkez noktası 

burasıydı. Bu delillerle, kafirlerin Hz. Peygamber'e (s.a) karĢı ortaya koydukları tavrın ilmî ve mantıkî hiçbir delile 

dayanmadığı isbat edilmiĢtir. Ayrıca Allah, KureyĢ'in ileri gelenlerinin asıl itirazlarının Hz. Peygamber'in (s.a) 

mesajına olmayıp, bunun bir bahane olarak öne sürüldüğünü belirtmiĢtir. Onların asıl korkusu, iktidarın ellerinden 

çıkma ihtimaliydi. Bu yüzden, o kadar Ģiddetle Rasûlullah'a (s.a) karĢı çıkıyorlardı. Dolayısıyla 58. ayette açıkça 

Ģöyle denilmiĢtir: "Sizlerin Peygambere karĢı çıkmanızın nedeni tekebbürden baĢka bir Ģey değildir. Hz. 
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Peygamber'in (s.a.) davetini kabul ettiğiniz takdirde büyüklüğünüzün ortadan kalkacağını bildiğinizden dolayı, 

Rasûlullah'ın (a.s) davetini engellemek için elinizden gelen her hileye baĢvuruyorsunuz." 

Bu surede aynı konular iĢlenerek, kafirlere tekrar tekrar "ġayet bu mücadeleden vazgeçmezseniz, akibetiniz 

sizden önceki toplumlar gibi olacak ve ahirette de onlardan daha beter cezalara uğrayacaksınız. ĠĢte o vakit piĢman 

olursunuz ama piĢmanlığınızın sizlere bir yararı dokunmaz" denilmiĢtir.  (Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi)  
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41. Fussılet Suresi                                                                         BaĢa Dön 

Adı: Adını, 3. âyette geçen "fussılet" kelimesinden almıĢtır. Secde, Hâ, Mîm ve Mesâbih adları ile de anılan bu 

sûre, Mekke'de inmiĢtir. 54 âyettir. 

Nüzul Zamanı: Bu sure, muteber rivayetlerden anlaĢıldığına göre, Hz. Hamza'nın (r.a) müslüman olduktan 

sonra ve Hz. Ömer (r.a) müslüman olmadan önceki zaman diliminde nazil olmuĢtur. Nitekim kadim siyer 

tarihçilerinden Ġbn Ġshak, meĢhur tâbi Muhammed b. Ka'b Kurzi'den, surenin nüzul zamanı ile ilgili Ģunları 

naklediyor: 

"KureyĢ'in ileri gelenleri, bir defasında Mescid-i Haram'da oturmuĢ sohbet ediyorlardı. Aynı zamanda Hz. 

Peygamber de (s.a) bir köĢede yalnız baĢına oturuyordu. O dönemde Hz. Hamza müslüman olmuĢtu ve KureyĢ'in 

ileri gelenleri Ġslâm'ın yayılıĢından tedirginlik duyuyorlardı. Utbe b. Rebia (Ebu Süfyan'ın kayınpederi) Rasulüllah'ı 

(s.a) bir köĢede yalnız baĢına oturuyor görünce, yanındaki KureyĢ'in ileri gelenlerine dönerek "Müsade ederseniz 

Ģayet, gidip Muhammed'le konuĢayım ve ona bazı tekliflerde bulunayım. 

Bu Ģartları kabul ettiği takdirde barıĢ mümkün olur ve belki bize muhalefet etmekten vazgeçer" dedi. KureyĢ'in 

ileri gelenleri onun bu teklifini ittifakla kabul edince, o da gidip Rasulüllah'ın yanına oturdu ve sözüne "Ey yeğenim" 

diye baĢladı. "Sen kendinin soy ve sülale bakımından ne kadar asil olduğunu biliyorsun. Fakat buna rağmen 

kavmine musibet getirdin, topluluk içinde ayrılık çıkardın. Üstelik kendi kavmini aptal kabul edyor, onun dinini ve 

ilahlarını kötülüyor ve bizim atalarımızın kafir olduğu iddiasında bulunuyorsun. ġimdi beni iyi dinle, çünkü sana bazı 

tekliflerde bulunacağım." Rasulüllah (s.a) , "KonuĢ ya Ebu'l-Velid! Seni dinliyorum" dedi. Utbe, "Ey yeğenim, 

giriĢtiğin bu iĢten maksadın zengin olmaksa, hepimizden daha zengin olacağın kadar sana mal verelim. Yok eğer 

gayen büyüklük ve liderlikse, senin iznini almadan, hiçbir iĢ yapmaz ve seni kendimize lider seçeriz. ġayet seni bir 

hastalık ya da cin rahatsız ediyorsa, aramızda para toplayıp çok iyi bir tabib bulalım ve seni tedavi ettirelim" diye 

konuĢurken Hz. Peygamber (s.a) dikkatle ve sessizce onu dinledi, sonra Ģöyle dedi: "Ey Ebu'l-Velid, 

söyleyeceklerin bitti mi?" Utbe "Evet" diye karĢılık verdi. Bunun üzerine Rasulüllah, "ġimdi sen beni dinle" dedi ve 

"Bismillahirrahmanirrahim" diyerek Fussilet Suresi'ni okumaya baĢladı. Utbe arkasına yaslanmıĢ bir halde 

dinliyordu. Hz. Peygamber (s.a.) 38. ayeti okuduktan sonra secde etti ve "Ey Ebu'l Velid" dedi, "Cevabını aldın, 

artık gerisini sen bilirsin." Utbe Rasulüllah'ın (s.a) yanından kalktığında, uzaktan onu görenler "Vallahi Utbe'nin 

rengi değiĢti" dediler. Yanlarına gittiğinde ise, "Sana ne söyledi anlat bize" deyince Utbe, "Allah'a yemin ederim ki, 

daha önce böyle bir söz iĢitmiĢ değilim. Vallahi bu Ģiir değil, sihir değil ve kehanet değildir. Ey KureyĢ'in ileri 

gelenleri! Beni dinleyecek olursanız, onu kendi haline bırakın. Ġnanıyorum ki bu sözler, bir tesir husule getirecektir. 

Araplar'ın onu yendiğini farzedelim, o takdirde sizler kendi kardeĢinizin kanına girmekten kurtulmuĢ olursunuz. Yok 

eğer o galip gelirse, onun iktidarı sizlerin iktidarı, onun Ģerefi sizlerin Ģerefi demektir" dedi. Bunun üzerine KureyĢ'in 

ileri gelenleri, "Ey Ebu'l-Velid, o seni de büyülemiĢ" deyince, Utbe, "Ben kendi kanaatimi söyledim, yine de siz 

bilirsiniz" diye karĢılık verdi. (Ġbn HiĢam, c. I. sh. 313-314) 

Bu kıssa, çeĢitli muhaddisler tarafından, Hz. Cabir b. Abdullah'tan (r.a) mervi olarak bazı farklılıklarla 

nakledilmiĢtir. Nitekim bazı rivayetlerde, Rasulüllah'ın "Eğer yüz çevirirlerse de ki: Ben sizi Ad ve Semud 

(kavimlerinin baĢına gelen) yıldırıma benzer bir yıldırım ile uyardım." ayetini okurken Utbe'nin, telaĢla Hz. 

Peygamber'in (s.a) ağzını kapatmaya çalıĢtığı ve "Allah hakkı için kavmine merhamet et!" dediği zikredilir. 

Utbe bu davranıĢını, KureyĢ'in ileri gelenlerine Ģöyle izah eder: "Muhammed'in her söylediğinin gerçekleĢtiğini 

hepiniz biliyorsunuz. ĠĢte ben de bizim üzerimize azabın geleceğinden korktuğum için ağzını kapatmaya çalıĢtım." 

(Tefsir-i Ġbn Kesir, c. 4, sh: 90-91) El-Bidaye ve'n-Nihaye c.3, sh: 62) 

Konu: Allah'ın nazil ettiği (indirdiği) ayetlerde Utbe'ye cevap verilirken, onun sözleri naklolunmamıĢtır. Çünkü 

Utbe'nin sözleri Hz. Peygamber'i (s.a) küçük ve hakir düĢürücü idi. Utbe, özet olarak Ģunları demek istiyordu: 

"Muhammed'e bu sözlerin vahyolunması mümkün olmadığına göre, o, ya mal için, ya iktidar sahibi olmak için 

peygamberliği öne sürmektedir, ya da akıl hastasının birisidir. Gerçekten de Utbe, birinci Ģıkka dayanarak mal ve 

iktidar hususunda pazarlık etmiĢtir. Ġkinci Ģıkka dayanarak ise, "Sen bir hastalığa yakalanmıĢsın, seni tedavi 

ettirelim' demekle Hz. Peygamber'i (s.a) hakir görerek onunla alay etmek istemiĢtir. KarĢısındaki kiĢi terbiyesizce 

davrandığı takdirde, Ģerefli bir insan, doğal olarak onun terbiyesizliğine aldırmaz ve sadece inandıklarını 

söylemekle iktifa eder. 
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Bu surede de, Utbe'nin söylediklerine hiç aldırıĢ edilmeden, sadece iddialarının cevaplandırılmasıyla 

yetinilmiĢtir. Kafirler ise yüce Kur'an'ı etkisiz kılabilmek için, inatla Ģunları söylemektedirler: "Sen, ne dersen de seni 

dinlemeyiz. Söylediklerine karĢı kalbimizi kapattığımız gibi, sana kulak da vermeyiz. Aramızda beraber olmamızı 

engelleyen bir duvar bulunmaktadır." 

Kafirler, Hz. Peygamber'e açık açık, ellerinden geldiğince kendisinin davetine karĢı muhalefet edeceklerini 

bildirmiĢlerdi. 

Hz. Peygamber (s.a) ve arkadaĢları Kur'an okuduklarında, onları kimse duymasın diye bir plan dahilinde 

gürültü çıkarıyorlardı. Ayrıca Kur'an'ın ayetlerini siyak ve sibakı içinden sıyırarak baĢkalarının Ġslam'ın mesajını 

anlamalarını engellemeye çalıĢıyorlardı. 

Yine, "Arapça ifade edilen bir söz, niçin mucize olsun? Fakat bir kimse durup dururken, yabancı bir dille fasih 

ve beliğ sözler söylerse eğer, iĢte o zaman mucize sözkonusu olur. Arapça, herkesin anadili olduğu için herkes 

onun söylediği sözler gibi bir söz söyleyebilir?" demek suretiyle acaib itirazlarda bulunuyorlardı. 

Böylesine körükörüne yapılan muhalefete karĢı verilen cevapların özeti Ģudur: 

1) Allah'ın inzal ettiği ve gerçekleri çok açık bir Ģekilde beyan eden bu kelam Arapça'dır. Cahiller bu kelamda 

bir ıĢık görmüyorlar belki ama, akıl sahipleri ondan istifade etmektedirler. Allah'ın bu kelamı nazil etmesi, O'nun 

rahmetinin bir delilidir. Halbuki bazı kimseler, bunu eziyet ve zahmet zannediyorlar. 

Bu Kur'an, kendisini kabul ve istifade edenler için bir müjde, yüz çevirenler içinse bir uyarıdır. 

2) Sizlerin kalbleri kapanmıĢ, kulakları örtülmüĢ ise eğer, Hz. Peygamber'in (s.a.) inanmanızı sağlamak gibi bir 

zorunluluğu yoktur. O'nun görevi sadece, inanmak isteyenlere tebliğ etmektir. 

3) Ne kadar inkar ederseniz edin, yine de sizleri yaratan Allah'ın bir olduğu gerçeği değiĢmez. Fakat doğruyu 

kabul eder ve amellerinizi düzeltirseniz, bu sizlerin yararına olur. Yok eğer inkar etmekte ısrar ederseniz, kendi 

kendinize felaketi davet etmiĢ olursunuz. 

4) Sizler kime ortak koĢtuğunuzu ve yine neyi inkar ettiğinizi hiç düĢünmüyor musunuz? O Allah ki sonsuz 

büyüklükteki kainatı, yeri ve göğü yaratmıĢtır. Yeryüzündeki bereket dolu ürünlerden yararlanmakta ve O'nun 

verdiği rızıklar sayesinde yaĢamaktasınız. Fakat tüm bunlara rağmen, O'nun yarattıklarını, O'na ortak koĢuyor ve 

size tebliğ ettiğinde Hz. Peygamber'den (s.a) yüz çeviriyorsunuz. 

5) Ġnkarınızda ısrar ettiğiniz takdirde, Ad ve Semud kavimlerine gelen azabın bir benzerini bekleyin. 

Suçlarınıza karĢılık verilen en büyük azab bu olacaktır. Ayrıca öbür dünyada da cehennem ateĢi sizleri 

beklemektedir. 

6) Cinlerden ve insanlardan olan Ģeytanların, her kötülüğü güzel gösterdiği ve düĢünmelerine fırsat vermediği 

kimseler, ne kadar da talihsizdirler! Üstelik bu Ģeytanlar, onların baĢkalarının sözlerini de dinlemelerini istemezler. 

Bu akılsızlar, bugün küstahlıkta adeta birbirleriyle yarıĢ etmektedirler. Oysa kıyamet gününde birbirlerine düĢman 

kesilerek, dalâlete düĢürdükleri için biri diğerini suçlayacak ve fırsat bulabilseler, neredeyse birbirlerini ayaklar 

altına almaya çalıĢacaklardı. 

7) Bu Kur'an, ayetleri tahkim edilmiĢ bir kitabtır. Yalan ve iftira atarak karĢı koymakla sizler, onun mesajının 

yayılmasına mani olamazsınız. Yaptığınız gizli ve açık planlar bir yarar sağlamayacaktır. 

8) Bu Kur'an, anlayabilesiniz diye kendi lisanınız olan Arapça ile indirilmiĢtir. ġayet bu baĢka bir dilde inzal 

edilmiĢ olsaydı, o takdirde sizler Araplara yabancı dilden bir kitabın nazil olmasını acaib karĢılayacak ve itiraz 

edecektiniz. ĠĢte bu, sizin kötü niyetinizin ve bahanelerinizin bir ispatıdır. 

9) Sizler, Kur'an'ın gerçekten Allah tarafından nazil olabileceği ve o takdirde aldığınız tavır dolayısıyla halinizin 

ne olacağı ihtimalini hiç düĢündünüz mü? 
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10) Bu gün sizler belki inkar ediyorsunuz ama kısa bir süre sonra bu Kur'an davetinin yayılacağını ve yenilgiye 

uğrayacağınızı göreceksiniz. ĠĢte o zaman, size bugün anlatılanların hak olduğunu anlayacaksınız. 

Muhaliflere bu cevaplar verilirken, aynı zamanda da mü'minlerin ve peygamberin (s.a) yaĢadıkları o zor 

günlerin sorunları üzerinde durulmuĢtur. Mü'minler için, tebliğ etmek bir yana dursun, imanları üzerinde direnmek 

bile çok zordu. Öyle ki müslüman olduğunu ilan eden herkes baskı ve zulüm altındaydı. Kafirlerin saldırılarına karĢı 

çaresiz ve savunmasız bir durumdaydılar. Bu durum hakkında Ģöyle denilmiĢtir: "Sizler aslında çaresiz ve yalnız 

değilsiniz. Allah, iman eden ve imanı üzerinde direten kimseleri ahirete kadar korumaları için melekleri 

görevlendirir." Ayrıca müslümanlara, "En hayırlı insan, kendisi salih amellerde bulunduğu halde, baĢkalarına iyiliği 

tavsiye eden ve müslüman olduğundan ötürü Ģeref duyan kimsedir," diye bildirilmiĢtir. 

Hz. Peygamber'in (s.a) her dönemde en büyük problemi, Ģiddetli muhalefet yüzünden önü tıkanan Ġslâm'ın, bu 

engellerin arasından nasıl kurtulacağı sorusu idi. Söz konusu problem hakkında Ģöyle buyrulmuĢtur: "Bu muhalefet 

ve engeller, güzel ahlâkınız ve tebliğ çalıĢmalarınız sonucunda ortadan kalkacaktır. Sizler, Ģeytanın kıĢkırtmalarına 

alet olmadan Allah'a sığının ve güzel ahlâk ile tebliğinize devam edin." 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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42. ġûrâ Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Adını 38. âyette geçen ve müslümanların, iĢlerini aralarında danıĢma ile yapmalarının gereğini bildiren 

"ġurâ" kelimesinden almıĢtır. 

Nüzul Zamanı: Nüzul zamanıyla ilgili kesin kayıt bulunmamasına rağmen bu sure muhtemelen 

"Fussilet Suresi"nden hemen sonra nazil olmuĢtur. Çünkü bu surenin muhtevası, "Fussilet Suresi"nin adeta bir 

devamı niteliğindedir. Fussilet Suresi'ni dikkatle mutalâa eden bir okuyucu; Mekke ve civarındaki her hassas 

insanın açıkça müĢahede edebilmesi için, KureyĢ'in ileri gelenlerinin ne kadar haksızca muhalefet yaptıklarını, 

buna mukabil Hz. Peygamber'in (s.a) davasının ne kadar ciddi ve mantıklı, kendisinin ne kadar Ģerefli bir insan 

olduğunun anlatıldığını görecektir. Bu hususun tam akabinde, Ġslâm davası öylesine net bir Ģekilde ortaya 

konmuĢtur ki, hakikate saygı gösteren bir kimsenin, artık Kur'an'ı reddetmesi mümkün değildir. Ancak dalâlet içinde 

olanlar müstesna. Çünkü onlar kör ve sağırlar gibidirler ve girdikleri cehalet bataklığından da çıkamazlar. 

Konu: Surenin giriĢinde Ģöyle denilmiĢtir: "Sizler, elçimizin getirdiği mesaj hakkında niçin dedikodu 

yapıyorsunuz? Rasulullah'ın (s.a) bu daveti yeni bir Ģey olmadığı gibi, bu davet tarihte ilk defa gönderiliyor da 

değildir. Nitekim Allah, daha önce de seçtiği kullarına vahyini indirmiĢ ve insanlara hidayet göndermiĢtir. O halde 

kainatın yaratıcı ve hakimi olan Allah'ın biricik ma'bud oluĢunda ne gibi bir acaiplik bulunmaktadır? 

Asıl acaip olan, Allah'ın yarattığı nimetlerden yararlanmanıza rağmen, baĢkalarını ma'bud ittihaz etmeniz ve 

sizleri tevhide davet eden birine kızmanızdır. Oysa sizleri ve kainatı yaratan Allah'a ortak koĢmanız, çok büyük bir 

cürümdür. Bu yüzden, göğün üzerinizde çatlaması, hiç de acaip olmaz. Sözkonusu küstahlığınıza melekler dahi 

hayret etmekte ve her an azabın üzerinize gelebileceğinden çekinmektedir. 

Bundan sonra bir Ģahsın nebi veya rasul olarak gönderilmesinin, onun, insanların kaderini elinde tuttuğu ve 

onların nasiplerini değiĢtirebileceği anlamına gelmeyeceği anlatılmaktadır. Zaten hiçbir peygamber, böyle bir 

iddiada da bulunmamıĢtır. Ġnsanların kader ve kısmetleri ancak Allah'ın elindedir. Peygamberlerin vazifesi ise, 

sadece gaflet içinde olanları uyarmak ve onlara doğru yolu göstermektir. Peygamberi inkar ederek, ondan yüz 

çevirenlerden hesap sorulacak ve muhakkak surette azaba çarptırılacaklardır. Ancak, bunu Allah yapacaktır. 

Dolayısıyla, kendilerine tabi olmadığınızda ya da karĢı geldiğinizde, sizleri helâk etmek ve kahretmekle tehdit eden 

dinî önderlerinizin iddia ettiği gibi, peygamberlerin de aynı iddiayla ortaya çıktığı düĢüncesini zihninizden çıkarın. Bu 

yanlıĢın tashihi yanısıra, Ģu hususa da değinilmiĢtir: "Peygamber (s.a) sizlerin iyiliğinizi ister, kötülüğünüzü değil. Bu 

yüzden o, takip ettiğiniz yolun felakete götürdüğünü söyleyerek sizleri doğru yola davet etmektedir." 

Daha sona Allah Teâlâ; "Niçin her insanı doğuĢtan hak yola koymadığı ve insanların inhiraf ederek sapıklığa 

düĢmelerine izin verdiği" gibi meseleleri açıklamıĢtır. Ġnsanlara böyle bir serbestî tanımasının nedeni olarak da, 

onların kendi iradeleriyle Allah'ı tanımalarının ve böylece O'nun sonsuz nimetlerine kavuĢmalarının istendiği 

bildirilmiĢtir. Bu özellik ise diğer mahlukata verilmemiĢtir. Bazı insanlar, kendi Ģuur ve iradeleriyle Allah'ı veli 

edinirler. ĠĢte bu insanlara, Allah yardım eder, onlara doğru yolu gösterir, salih ameller nasip eder ve onları kendi 

rahmeti altına alır. Allah'dan baĢka veli edinen kimseler ise, Allah'ın rahmetinden mahrum kalırlar. Burada ayrıca 

gerçek velînin Allah olduğundan ve baĢka hiç kimsenin velâyet hakkına sahip bulunmadığından bahsedilmiĢtir. Bir 

kimsenin baĢarısı, gerçek velisini tesbit edebilmesine, yani yalnız Allah'ı veli edinebilmesine bağlıdır. 

Daha sonra Rasulullah'ın öne sürdüğü iddianın keyfiyeti açıklanmıĢtır. 

Öncelikle bilinmelidir ki, Allah, kâinatın ve insanların yaratıcısıdır. Dolayısıyla kainatın asıl sahibi, velisi ve 

hükümdarı da O'dur. Ġnsanlar için kurallar koymaya, onlara din ve Ģeriat vermeye, insanların aralarındaki 

ihtilaflarda, hakkın ve haksızlığın ne olduğunu bildirmeye de sadece O'nun yetkisi vardır. 

O'nun dıĢında hiçbir kimsenin bu konularda söz söylemeye hakkı yoktur. BaĢka bir ifadeyle, gerçek hükümdar 

ve kanun koyucu Allah'tır. Dolayısıyla bir kimsenin bu konularda söz söyleme hakkı yoktur. BaĢka bir ifadeyle, 

gerçek hükümdar ve kanun koyucu Allah'tır. Dolayısıyla bir kimse, Allah'tan baĢkalarının koyduğu kurallara uyduğu 

takdirde, Allah'ı tek hakim kabul etse dahi, bu bir anlam ifade etmez. Çünkü Allah, insanlara baĢlangıçtan itibaren 

bir "din" vermiĢ, onlara gidecekleri yolu göstermiĢtir. 
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Tüm peygamberler, kavimlerine aynı dini getirmiĢ ve ayrı dinlerden bahsetmemiĢlerdir. Allah'ın tayin ettiği bu 

peygamberler, baĢından beri, nesilden nesile aynı dini takip etmiĢler ve diğer insanları da aynı dine davet 

etmiĢlerdir. 

Bu din, sadece kabul etmekle yetinin diye değil, onu yeryüzünde hakim kılın, uygulayın ve arzdaki sapık dinleri 

ortadan kaldırarak, gerçek dini ikâme edin diye gönderilmiĢtir. Yine peygamberler bu dini sadece tebliğ etmek için 

değil, aynı zamanda diğer sapık dinlerin kökünü kazıyarak Ġslâm'ı hakim kılmaları için görevlendirilmiĢlerdir. 

Aslında insanlar için gönderilen din aynıdır. Ancak peygamberlerden sonra bazı çıkarcı insanlar, sırf kendi 

menfaatleri için gerçek dini tahrif etmiĢler, ihtilaf çıkarmıĢlar ve böylelikle sayısız din ve mezhep icad etmiĢlerdir. 

Bütün bunların hepsi, gerçek dinin tahrif olmuĢ Ģekilleridir. 

ĠĢte Hz. Muhammed (s.a) tahrif edilmiĢ bu dinlerin yerine, gerçek dini tebliğ etmek ve onu hakim kılmaya 

çalıĢmak için gönderilmiĢtir. Sizler, bu yüzden Allah'a hamd edeceğinize, aksine akılsızlığınızdan dolayı Hz. 

Peygamber'e (s.a) karĢı çıkıyorsunuz. Bu saçma muhalefetinizden ötürü, Hz. Peygamber (s.a) asla davetten 

vazgeçmeyecektir. Çünkü o, bu davayı sonuna kadar sürdürmekle görevlendirilmiĢtir. Ondan hiçbir surette taviz 

beklemeyin, zira o, bu halis dine, sizin adet ve hurafelerinizi sokmayacaktır. Zaten onun görevi, dini bu hurafelerden 

arındırmaktır. 

Sizler, Allah'tan baĢkasının koyduğu kuralları getirerek, Allah'ın dinine ne kadar büyük düĢmanlık yaptığınızı 

idrak bile edemiyorsunuz. Bunun yanısıra dünyada yaptıklarınızı önemsemiyorsunuz, ama unutmayın ki bu, Allah'ın 

indinde Ģirktir, büyük bir suçtur ve cezası da çok ağırdır. Allah'a karĢı gelerek kendiliğinden bir "din" ortaya 

koyanların ve bu dine uyanların hepsi de aynı cezaya çarptırılacaktır. 

Dinin gerçek sınırları çizildikten sonra, "Rasulullah (s.a) sizleri yola getirebilmek için, en güzel üslupla tebliğ ve 

tavsiyede bulunmuĢtur." denilmektedir. Bir yanda Allah'ın kitabı, hakikati sizlere kendi dilinizde açıklarken, diğer 

yanda Hz. Peygamber'in (s.a) ve arkadaĢlarının tertemiz hayatları, bu kitabın nasıl insan yetiĢtirdiğine birer örnek 

teĢkil etmektedir. Fakat buna rağmen hidayeti kabul etmezseniz Ģayet, artık hiçbir Ģey sizleri doğru yola getiremez. 

Böylece sizler, asırlar boyu cehaletinizde ısrar etme sonucunda Allah'ın dalâlette kalanlar için takdir ettiği azaba 

çarptırılacaksınız. 

Bu hakikatler beyan edilirken, yer yer de tevhid ve ahiret hakkında deliller öne sürülmekte ve ayrıca dünyada 

tamah etmenin kötü sonuçları ile ahiretteki karĢılığı hakkında uyarılarda bulunulmaktadır. Ayrıca kafirlerin 

kendilerinin Ġslâm'ı kabul etmelerine engel olan ahlâkî zaafları eleĢtiri konusu yapılmaktadır. 

Özetlemek gerekirse, bu surede, iki hususa değinilmiĢtir. 

1) Hz. Muhammed (s.a) daha önce 40 yıl süren hayatı boyunca "Kitap" hakkında hiç bilgiye sahip değildi ve 

imana taalluk eden meselelerden habersizdi. ġimdiyse birdenbire bu iki konudan (kitap ve iman) bahsetmektedir ki 

bu da onun, bir peygamber olduğunun apaçık kanıtıdır. 

2) Hz. Peygamber'in (s.a) Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğu Ģeklindeki iddiası, onun, Allah'ı bizzat gördüğü 

anlamına gelmez. Allah, daha önceki peygamberlere vahyettiği gibi, Ģu üç yolla mesajını göndermiĢtir. 

Birincisi, vahiy yoluyla, ikincisi, perde arkasından, üçüncüsü, melek aracılığıyla. Bu husus, kafirlerin Hz. 

Peygamber'e (s.a) "Allah ile bizzat konuĢuyor" Ģeklinde itiraz etmelerini önlemek ve hakkı arayanların da Hz. 

Peygamber'in (s.a) hidayeti hangi vasıtayla aldığını anlamalarını sağlamak için izah edilmiĢtir. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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43. Zuhruf Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Surenin adı, içinde "zuhruf" kelimesi geçen 35. ayetten almıĢtır. Zuhruf, altın ve mücevher anlamına gelir. 

Sûrede bunlardan söz edildiği ve Allah'ın insana sahip olduğu altın ve mücevherle değil, inanç ve davranıĢlarına 

göre değer verdiği anlatıldığı için sûre bu adla anılmıĢtır. 

Nüzul Zamanı: Bu surenin nüzul zamanı ile ilgili kesin bir kayıt yoktur. Ancak muhtevasından surenin indiği 

dönemle, Fussilet ve ġûrâ Surelerinin indiği dönemin aynı olduğu anlaĢılmaktadır. Çünkü bu surenin konuları bir 

zincirin halkaları gibi birbirine benzemektedirler. Hepsi de kafirlerin Hz. Peygamber'in (s.a) hayatına son vermek 

için planlar kurmaya baĢladıkları bir dönemde nazil olmuĢtur. Hatta o dönemde kafirler böyle bir giriĢimde de 

bulunmuĢlardır. Nitekim surenin 79-80. ayetlerinde bu olaya iĢaret edilmektedir. 

Konu: Bu surede, KureyĢ'in ve diğer Arap kabilelerinin cahilce inanç ve davranıĢları Ģiddetle eleĢtirilerek, 

onların bu akidelerinin bir temele dayanmadığı ve asılsız olduğu ispatlanmaktadır. Ayrıca bu cahiliye toplumunun 

bireylerinden aklı selime sahip olanları "Toplumun hurafelere yapıĢtığının ve bu hurafeler yüzünden batacağının 

açıkça görülmesi ve kendilerini kurtarmak için çırpınmasına rağmen Hz. Muhammed'i (s.a) reddetmelerinin ne 

kadar akılsızca olduğunu" düĢünmeye çağırmaktadırlar. 

Surenin giriĢi Ģu Ģekildedir: "Siz, aklınız sıra zorbalık yapmak suretiyle Kitab'ın nüzulunu önleyeceğinizi 

sanıyor ve bunun için çabalıyorsunuz. Ancak hiçbir zaman kitapların ve peygamberlerin gönderilmesi Ģerrin 

muhalefetinden ötürü durdurulmamıĢ, bilakis, Allah, peygamberlere ve kitaplara karĢı koyan kafirleri en sonunda 

helâk etmiĢtir. 

ġayet sizler de aynı yolda ısrar ederseniz, akibetiniz onlarınki gibi olacaktır." Aynı konuya ilerideki ayetlerde 

(41-42 ve 79-80) tekrar değinilmiĢtir. Daha sonra muhatap Hz. Peygamber (s.a) gibi görünüyorsa da aslında onun 

hayatına kastetmek isteyenlere, Ģöyle bir ikazda bulunulmuĢtur: "Sen hayatta kalsan da, kalmasan da onlar 

mutlaka hak ettikleri cezayı göreceklerdir." Bunun yanısıra kafirler "Sizler, Peygamber'e (s.a) karĢı bir karar aldınız, 

ancak biz de sizlere karĢı bir karar alacağız" denilerek tehdit edilmektedirler. 

Daha sonra kafirlerin inandıkları "din", Hz. Peygamber'e (s.a) karĢı öne sürdükleri "deliller", Ģu Ģekilde ele 

alınmaktadır. 

Kendileri de kabul etmektedirler ki; kainatın, Allah'a ortak koĢtukları ilahların ve bizzat kendilerinin dahi 

yaratıcısı Allah'tır. Yine bilmektedirler ki, faydalanmakta oldukları dünyadaki tüm nimetlerin yaratıcısı da Allah'tır. 

Fakat buna rağmen onlar, baĢkalarını Allah'a ortak koĢmakta hâlâ ısrar ediyorlar. 

Ġnsanları Allah'ın çocukları olarak nitelemekte bir beis görmezlerken, kendileri için kız çocuğa sahip olmayı zül 

telakki ediyorlar. 

"DiĢi ilahlar" olarak kabul ettikleri meleklerin heykellerini yapmakta, onlara kadın elbiseleri giydirip, 

mücevherler takmakta ve "Allah'ın kızları" olduklarına inandıkları için onlardan istekte bulunmaktadırlar. Oysa 

ellerinde, bu düĢünce ve davranıĢlarını doğrulayıcı bir delil de yoktur. 

Onlar, yaptıkları bu hareketleri dolayısıyla ikaz olunduklarında, "Allah istememiĢ olsaydı, bizi böyle 

davranmaktan alıkoyardı" demektedirler. Halbuki yeryüzünde bazı olayların Allah'ın izniyle vuku buluyor olması, 

Allah'ın o yapılanları tasvip ettiği anlamına gelmez. Sözgelimi, dünyada putlara tapılmakta, hırsızlık, zina, zorbalık, 

cinayet vs. gibi cürümler iĢlenmektedir. Ancak hiçbirisi de Allah'ın razı olduğu iĢlerden değildir. Allah'ın hangi 

davranıĢı tasvip ettiği, hangi davranıĢı tasvip etmediği, insanlara yol gösterici olarak gönderdiği kitaplarda 

bildirilmiĢtir. Dolayısıyla O'nun razı olduğu düĢünce ve davranıĢları bilebilmek için bu kitaplara baĢvurmak gerekir. 

Onlara, "Bu düĢünce ve davranıĢlarınızı hangi delile dayandırıyorsunuz?" diye sorduğunuz takdirde, Ģu Ģekilde 

cevap vereceklerdir: "Atalarımız da böyle yapıyorlardı." Yani onlar bir dinin haklılığının ölçütü olarak atalarının da 

aynı Ģekilde davranmıĢ olmasını yeterli saymaktadırlar. Bir de bunlar, Hz. Ġbrahim'in (a.s) torunları olmakla 

övünmekteydiler. 
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Oysa Hz. Ġbrahim (a.s) , atalarının dinine sırt çevirmiĢ ve körü körüne taklide karĢı çıkmıĢtı. Madem onlar 

atalarını taklit etmek istiyorlar, o halde niçin atalarından Ģerefli olanları -Hz. Ġbrahim, Hz. Ġsmail gibi- bırakıp cahil 

olanları takip ediyorlar? 

Onlara, "Allah'ın gönderdiği peygamberlerden ve indirdiği kitaplardan biri, hiçbir surette Ģirki tavsiye etmiĢ 

midir?" diye soracak olursanız hıristiyanları örnek vererek Ģöyle derler: "Hıristiyanlar da Ġsa'yı Allah'ın oğlu kabul 

ederek ona tapıyorlar." Oysa soru, "Hangi peygamberin ümmeti, Allah'a ortak koĢmuĢtur?" Ģeklinde değildi. Bilakis 

soru, "Hangi peygamber halka Ģirkin mesajını aktarmıĢtır?" Ģeklindeydi. Yani Meryem oğlu Ġsa (a.s) ne zaman, 

"Ben Allah'ın oğluyum, bana kulluk edin" diye söylemiĢtir? Onun halka aktardığı mesaj, her peygamberin mesajı 

gibi "Benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin" Ģeklindedir. 

Sizler, Hz. Muhammed'i mal ve mülk sahibi olmadığı için peygamber olarak kabul etmekte tereddüt duyuyor ve 

"Eğer Allah peygamber göndermiĢ olsaydı, iki Ģehirden (Mekke-Taif) birinin büyüğüne gönderirdi" diye 

düĢünüyorsunuz. Nitekim Firavun da Musa'ya peygamberliği yakıĢtırmayarak onu hâkir görmüĢ ve Ģöyle bağırmıĢtı: 

"ġayet gökyüzünün hükümdarı, yeryüzünün hükümdarı olan benim gibi birine bir elçi gönderecek olsaydı, Ģüphesiz 

ki kollarında altın bilezikler olan ve yanında meleklerden ordu bulunduran bir elçi gönderirdi. Bu adam da nereden 

çıkageldi? 

Ben, fazilet ve Ģeref sahibiyim. Nil Nehri benim ayaklarımın altından akmaktadır ve ben Mısır'ın hakimiyim. 

Oysa O, ne servet ve mülke, ne de bir iktidara sahiptir." 

Kafirlerin bunun gibi cahilce inanç ve düĢünceleri tek tek çürütülür ve sonunda açıkça Ģöyle buyurulur: "Allah 

tektir. O hiç kimseyi evlat edinmemiĢtir ve O'ndan baĢka ilah yoktur. Hiç kimseye, bile bile dalâlet üzerinde ısrar 

etmiĢ birini, Allah'ın azabından kurtarması için Ģefaat etme yetkisi tanımamıĢtır. Allah, evlat edinmekten 

münezzehtir. O, kainatın tek yaratıcısıdır ve O'nun dıĢında herĢey yaratılmıĢtır. Hiçbir Ģey zatında ve sıfatlarında 

O'na ortak olamaz. Allah indinde Ģefaat, ancak hak yolunda olanlar tarafından, yine bu yolda olmak için çaba 

göstermiĢ olanlara edilir. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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44. Duhan Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Sure, adını 10. ayette geçen ve duman manasına gelen "Duhan" kelimesinden almıĢtır. 

 

Nüzul Zamanı: Bu surenin nüzul zamanıyla ilgili herhangi bir rivayet olmamasına rağmen 

muhtevasından surenin, Zuhruf ve ondan önceki birkaç surenin nazil olduğu dönemlerde, ancak onlardan sonra 

indiği anlaĢılmaktadır. Tarihsel arka planı Ģudur: Mekke'de kafirlerin muhalefeti oldukça ĢiddetlenmiĢti ve her geçen 

gün de artmaktaydı. Bu sıralarda Rasulullah (s.a) Ģöyle duada bulundu: "Ya Rabbi! Yusuf'a kıtlık 

göndermek suretiyle nasıl yardım ettiysen, aynı Ģekilde Arabistan'a da kıtlık göndererek bana yardım et." Böyle dua 

etmekle Hz. Peygamber (s.a) kıtlık gelince kafirlerin Allah'ı hatırlayacaklarını ve kalplerinin yumuĢayıp nasihata 

kulak vereceklerini ummuĢtu. Sonuçta Allah, elçisinin duasını kabul etti ve bölgede Ģiddetli bir kıtlık hüküm sürmeye 

baĢladı. Bunun üzerine KureyĢ'in bazı ileri gelenleri (Ġbn Mesud'un rivayetine göre Ebu Süfyan) , Hz. Peygamber'e 

(s.a) gelip, "Kavmine merhamet et ve Allah'a bizim için yalvar" diye rica ettiler. ĠĢte bu sure tam o dönemlerde nazil 

olmuĢtur. 

Konu: Sure, Mekke'deki kafirlere bir uyarı ve açıklama niteliğinde birkaç hususla baĢlamaktadır: 

1) "Sizlerin, bu kitabı Muhammed uydurdu" Ģeklindeki düĢünceleriniz yanlıĢtır. Kur'an'ın bizzat kendisi, "Bu 

kitabın beĢer sözü olmadığına, bizzat Allah gibi yüce bir zat tarafından nazil olduğuna Ģehadet etmektedir." 

2) "Sizler bu Kitab'ın değerini takdir edemiyor ve onun kendiniz için bir musibet olduğunu zannediyorsunuz. 

Oysa, Allah'ın elçisini göndererek, O'na yüce bir Kitab indirmesinin sizler için çok mübarek bir hadise olduğu apaçık 

bir gerçektir." 

3) "ġayet sizler, bu yüce peygamberi ve mübarek Kitab'ı yenilgiye uğratacağınızı sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. 

Elçimizi ve mübarek Kitab'ı göndermeye karar verdiğimiz o an, mübarek bir andır. Dolayısıyla Allah'ın kararı 

kesindir ve hiç kimsenin O'nun kararını değiĢtirmeye gücü yetmez. Ayrıca O'nun kararlarında bir eksiklik veya 

yanlıĢlık ihtimali sözkonusu bile değildir. O, kainatın efendisidir. HerĢeyi duyan, bilen ve hikmet sahibidir. 

Binaenaleyh, O'na karĢı çıkmak kolay bir iĢ değildir." 

4) "Sizlerin de bildiği ve kabul ettiği gibi, yerin, göğün ve kainatın içindeki herĢeyin mülkü Allah'ın elindedir. 

Can veren ve alan O'dur. Fakat sizler tüm bu gerçekleri bilmenize rağmen, Allah'tan baĢka tanrılara kullukta ısrar 

ediyorsunuz. Ancak, atalarınızın da o tanrılara tapmıĢ olmasından baĢka elinizde bir delil bulunmamaktadır. Oysa, 

Ģuurlu bir Ģekilde Allah'ın herĢeyi yarattığına ve canı verenin de alanın da O olduğuna inanan bir kimse, Allah'tan 

baĢka ma'bud olmayacağını kabul eder. Atalarınız dalâlet içinde yaĢadı diye sizlerin de onları taklit ederek dalâlet 

içinde yaĢamanız gerekmez. Sizleri yaratan Allah, onları da yarattı. Onlar da bir tek ilaha kulluk etmeliydi, sizler de 

bir tek ilaha kulluk etmelisiniz." 

5) "Allah'ın "Rab" ve "Rahim" olmasının anlamı, O'nun sadece sizi rızıklarla beslemesi demek değildir. O, 

bunların yanısıra, hidayeti vasıtasıyla doğru yolu bulabilmeniz için, sizlere elçisini göndermiĢ ve bu kitabı 

indirmiĢtir." 

Böyle bir giriĢten sonra Arabistan'daki yaygın kıtlık olayı ele alınmıĢtır. Yukarıda da açıklandığı gibi, bu kıtlık 

Rasulullah'ın (s.a) duası sonucunda vuku bulmuĢtur. Rasulullah, kıtlığın tesiriyle KureyĢlilerin kibirinin azalacağını 

ve Allah'ın gönderdiği mesaja kulak vereceklerini düĢünüyordu. Nitekim birçok KureyĢli, Allah'a "Eğer bizi bu 

musibetten kurtaracak olursan, sana halis olarak kulluk edeceğiz" diye yalvarmaya baĢlamıĢlardı. Bunun üzerine 

Allah, Peygamberine "Bunların ders alacağını sanma. Onlar sana karĢı geldiler. Senin ahlâkından, hayat 

içerisindeki her davranıĢından hak peygamber olduğunun anlaĢılmasına rağmen, onlar yine de sana inanmadılar. 

Dolayısıyla bu kıtlıktan bir ders almayacakları da bellidir." diye nasihat etmiĢtir. 

Diğer yandan kafirlere hitaben de "Sizler yalan söylüyorsunuz. Biz sizin üzerinizden bu musibeti defetsek bile, 

sizler yine bundan ders almazsınız. Aslında sizler daha büyük bir musibet istiyorsunuz." denilmiĢtir. 
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Aynı konu iĢlenmeye devam edilerek, Firavun ve kavminden bahsedilmiĢ ve Ģöyle denmiĢtir: "Biz, Firavun ve 

kavmini de tıpkı KureyĢ'i ve ileri gelenlerini imtihan ettiğimiz gibi imtihan etmiĢ ve onlara Ģerefli bir elçi göndermiĢtik. 

Ancak onlar, o elçinin apaçık mucizelerini gördükleri halde, hak peygamberi yalanlamıĢlar ve inatlarında ısrar 

ederek onu öldürmeye bile kalkıĢmıĢlardı. Oysa onun, Allah'ın bir elçisi olduğunu biliyorlardı. Biz de onları, 

sonradan geleceklere ibret olacak bir azab ile yakaladık. 

Daha sonra Mekkeli müĢriklerin inkar ettikleri ahiret konusuna değinilmiĢtir. Çünkü onlar, "Ölümden sonra 

diriltilmiĢ herhangi bir kimse görmedik, Ģayet doğru söylüyorsan bizim ölmüĢ atalarımızı bir dirilt bakalım" diyorlardı. 

Ahiret ile ilgili olmak üzere iki delil öne sürülmüĢtür: 

1) Ahiret akidesini inkar etmek, beraberinde her zaman ahlâkî bir çöküntüyü de getirmiĢtir. 

2) Bu kainata dikkatlice bakıldığında, kainatın bir oyun ve onu yaratanın da eğlence arayan biri olmadığı 

açıkça görülecektir. Bu, hikmet üzere kurulmuĢ bir nizamdır, onu yaratan ve sahibi olan Allah hikmet sahibidir. O, 

anlamsız hiçbir Ģey yaratmaz. Kafirlerin "Eğer hak peygambersen ve ölümden sonra diriliĢ mümkün ise, bizim 

ölmüĢ atalarımızı dirilterek bu iddianı ispatla" Ģeklindeki sorularına gelince, bu soruya da Ģöyle cevap verilmiĢtir: 

"Bu, hiçkimsenin keyfine göre yapılmaz. Bunun için belli bir vakit tayin edilmiĢtir. O vakit geldiğinde tüm insanlar 

diriltilecek ve Allah'ın huzuruna getirilerek hesaba çekileceklerdir. O vakti bir düĢünün. ġayet kurtulmak istiyorsanız, 

davranıĢlarınızı ona göre ayarlayın. O gün hiç kimse kendi gücüyle kurtulmayacağı gibi, kimsenin de birbaĢkasını 

kurtarma gücü yoktur." 

Kıyamet gününde kurulacak olan mahkemeden bahsedilerek, suçluların feci akibeti ve salih amel iĢleyenlerin 

görecekleri mükafat hakkında açıklamalar yapılmıĢtır. Ve en sonunda da "Bu Kur'an, sizlerin kendi dilinde ve 

anlaĢılır bir uslupla nazil olmuĢtur. Fakat sizler yine de anlamamakta diretiyorsanız, o takdirde baĢınıza gelecek 

olan akibeti bekleyin. Nitekim peygamberler de beklemektedir. Vakti gelince hep birlikte olacakları görürsünüz." 

denilerek sureye son verilmiĢtir. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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45. Casiye Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Adını, 28. âyette geçen ve kıyamette diz üstü çökenleri anlatan "câsiye"den almıĢtır. Bu sûreye Ģerîat ve 

dehr sûresi de denilmiĢtir. 

Nüzul Zamanı: Bu surenin nüzul zamanıyla ilgili kesin bir rivayet olmamasına rağmen, muhtevasından, 

Duhan Suresi'nden kısa bir süre sonra nazil olduğu anlaĢılmaktadır. Çünkü bu iki surenin muhtevaları birbirlerini 

tamamlayıcı niteliktedir. 

Konu: Bu surede kafirlerin tevhid ve ahiret hakkındaki kuĢkuları cevaplandırılmakla birlikte, 

onlar, Kur'an karĢısında takındıkları tavır dolayısıyla ikaz edilmiĢlerdir. 

Sureye tevhid hakkında deliller öne sürülmek suretiyle bir giriĢ yapılmıĢtır. Bu konuda insanın yaratılıĢı, yer, 

gök ve kainattaki harikulade nizam Ģahit gösterilerek Ģöyle buyurulmuĢtur: "Nereye bakarsanız bakın herĢeyin 

tevhidi ispatladığını göreceksiniz. ÇeĢit çeĢit canlılar, gece ve gündüzün deveranı, yağmurun yağması ve bitkilerin 

çıkması, rüzgarların esmesi ve hatta insanın doğuĢu ile ilgili vakıalar üzerinde önyargıya sahip olmayan bir kafayla 

düĢünülecek olursa, muhakkak surette, kainat nizamının kendi kendine meydana gelmediği veya birkaç ilahın eseri 

olmadığı sonucuna varılır. Çünkü kainatı bir tek Allah idare etmektedir. Ancak bu gerçeğe inanmayan, önceden 

karar vermiĢ bir insana, elbette iman nasip olmaz." 

Sonraki ayetlerde ise Ģunlar anlatılmaktadır: "Kainatta emriniz altına verilen bunca sayısız varlık ve kuvvet, 

kendi kendine mi oluĢmuĢtur? 

Ya da sizin ilahlarınız mı onları yaratmıĢtır? Onları yaratan ve hizmetinize veren tek olan Allah'dır. Dolayısıyla 

akıl sahibi her insan, hamd ve Ģükre ancak bunları yaratan Allah'ın layık olduğu sonucuna varır." 

Bundan sonra, Kur'an davetiyle alay etmelerinden dolayı kafirler ikaz edilmektedir: "Bu Kur'an, Ġsrailoğullarına 

verilen nimeti sizlere getirmektedir. Onlar nankörlük ettikleri ve aralarında "din" dolayısıyla ihtilafa düĢtükleri için 

kendilerine verilen bu nimetten mahrum olmuĢlardır. Aynı nimet Ģimdi sizlere verilmiĢtir. Bu sizleri dinin anayollarına 

ileten bir yol göstericidir. Ona tabi olmayanlar sadece kendi kötü akibetlerini hazırlamaktadırlar. Fakat Allah'ın 

rahmet ve yardımına layık olanlar ise, sadece bu yol göstericiye tabi olan takva sahipleridir. 

Rasulullah'ın ashabına ise, "Bu Allah'tan korkmayan kimselerin, sizlerle alay etmelerine, küstahlıklarına, sabır 

ve tahammülle karĢı koyun. Allah en sonunda onları hesaba çekecek ve sizleri gösterdiğiniz sabırdan dolayı 

mükafatlandıracaktır" diye nasihat edilmiĢtir. Daha sonraysa kafirlerin cahiliyye inançları ele alınmıĢtır. Kafirlerin, 

"Bu hayatın sonunda baĢka bir hayat daha yoktur. Bizi sadece zaman öldürür. Tıpkı bir saatin belli bir süre sonra 

durması gibi. ĠĢte insanoğlu da tıpkı saat gibi, hayatın sonunda, yani ölümden sonra toz toprak olur gider. Zaten 

"ruh" diye birĢey yok ki kabzedilebilsin ve tekrar kendisine üflenerek can verilebilsin. Fakat gerçek senin dediğin 

gibiyse eğer ölmüĢ atalarımızı bir dirilt bakalım" Ģeklindeki sözlerine peĢisıra aĢağıdaki cevaplar verilmiĢtir: 

a) Bu iddianız bir ilme dayanmamaktadır ve baĢka bir hayatın olmayacağı Ģeklindeki düĢünceniz sadece bir 

zandır. Sizler ölümden sonra baĢka bir hayatın olmayacağını, ruhların kabzedilip yok olacağını gerçekten biliyor 

musunuz? 

b) Sizler, ölümden sonra diriltilmiĢ bir kimseyi görmemiĢ olmanızı en kuvvetli bir deliliniz sayıyorsunuz. Oysa 

bu delil ahiret hayatını inkar etmek için yeterli midir? Sizler tecrübe ve müĢahedeye dayanmayan her düĢüncenin 

olamayacağına hükmeder ve onu imkansız mı kabul edersiniz? 

c) Salih ve fasık insanların, itaat eden ve isyan eden kimselerin, zalimlerin ve mazlumların sonlarının aynı 

olacağı Ģeklindeki bir düĢünce akla ve mantığa tamamen ters düĢmektedir. Ġyilerin sonlarının iyi, kötülerinkinin ise 

kötü olmazsa ve yine mazlumlar adalet, zalimler ceza görmezse, kısaca herkes aynı sonuçla karĢılaĢırsa, bu akla 

uygun mu olur? Bir kimse bunun akla uygun olacağına gerçekten inanıyorsa eğer, çok yanlıĢ düĢünmektedir. 

Ancak zalim ve fasık kimseler böyle düĢünürler. Çünkü onlar amellerinin sonucunda kötü Ģeylerle karĢılaĢmak 

istemezler. Fakat bu kainatı yaratan Allah adildir. Zalimle salih kimseleri birbirinden ayırıp, onlara yaptıklarına göre 

ceza veya mükafat vermesi, O'nun adaletinin gereğidir ve bundan daha tabii ne olabilir? 
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d) Ahireti inkar, ahlaki çöküĢü getirir ve onu ancak nefislerinin kölesi olan kimseler inkar ederler. Bu insanların 

bu gibi düĢüncelere sarılmasının nedeni, arzu ettikleri her kötülüğü dilediğince yapabilmeleri dolayısıyladır. Nitekim 

bir insan böylesine sapık bir yola girdikten sonra, artık battıkça batar ve hatta öyle bir noktaya girer ki, tüm ahlaki 

hassasiyeti yok olur, sonunda ise hidayeti kabul etme yeteneğinden tamamen yoksun olur. ĠĢte böyle bir kimse için 

artık hidayetin tüm kapıları kapanmıĢ demektir. 

Bu deliller sırasıyla serdedildikten sonra, kesin bir uslup kullanılarak, kafirlere Ģöyle denilmiĢtir: "Sizler nasıl 

Allah'ın izniyle yaĢıyorsanız, yine Allah'ın izniyle hayatınız son bulur ve sonuçta O'nun huzurunda toplanırsınız. 

Cehaletiniz nedeniyle inanmıyorsanız yine inanmayın ama Ģunu iyice belleyin ki vakit gelince kendinizi Allah'ın 

huzurunda bulacak ve tüm amellerinizin kayıtlı olduğu defterler önünüze getirilecektir. ĠĢte o zaman ahireti inkar 

etmek ve onunla eğlenmek sizlere neye mal olmuĢtur öğrenirsiniz. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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46. Ahkaf Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Âd kavminin yaĢadığı bölgede rüzgârlar, "ahkaf" denen kum tepeleri meydana getiriyordu. Ġçinde bu 

kavmin yaĢadığı bölge ve kum yığınlarından söz edildiğinden sûre Ahkaf adını almıĢtır. 

Nüzul Zamanı: Bu surenin nüzul zamanı 29-32. ayetler arasında anlatılmakta olan bir tarihi vakıadan tespit 

olunmaktadır. Bu ayetlerde, cinlerin Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek topluluklarına geri dönmeleri açıklanır. Bu hadise 

hakkında hadis ve siyer kitaplarındaki ittifak edilen rivayete göre, Allah Rasulü Taif'ten Mekke'ye geri dönerken 

yolda Nahle denilen yerde konaklamıĢtı. Ve bütün güvenilir tarihi rivayetlere göre Allah Rasulü'nün Taif'e gitme 

olayı hicretten üç sene önce meydana gelmiĢtir. Dolayısıyla o zaman bu sure nübüvvetin 10. senesinin sonu ile 11. 

senesinin baĢlarında nazil olmuĢtur. 

Tarihsel Arkaplan: Nübüvvetin 10. yılı Allah Rasulü'nün hayatındaki en zor ve çetin yıldı. Tam üç seneden 

beri KureyĢ'in bütün kabileleri HaĢimoğulları'na ve müslümanlara boykot uyguluyorlardı. Allah Rasulü, kabilesi ve 

diğer arkadaĢlarıyla beraber ġi'bi Ebi Talip <ġi'bi-Ebi talib: Mekke'nin bir mahallesinin ismidir. Burada HaĢimoğulları 

oturmaktaydı. ġi'bi Arapça'da "iki dağın arasındaki vadi" demektir. Bu mahelle Ebu KureyĢ Dağı'ndadır. Ebu Talip 

ise HaĢimoğulları'nın reisiydi. Bu yüzden bu yere ġi'bi Ebu Talip adı verilmiĢtir. Bugün Mekke'de Allahrasulü'nün 

doğduğu yer olarak bilinen mevkiye yakındır. ġimdi ise ġi'bi-Ali veya ġi'bi Beni HaĢim olarak anılmaktadır.> denilen 

yerde mahsur idiler. 

KureyĢliler bu mahalleyi tamamıyla kuĢatma altında tutuyorlar ve kimse de bu ablukayı yararak müslümanlarla 

irtibata geçemiyor ve alıĢveriĢ yapamıyordu. Ancak Hac sırasında müslümanlar dıĢarı çıkarak alıĢ-veriĢ 

yapabiliyorlardı. Fakat o zaman bile eğer Ebu Leheb bir kimseyi pazarda gelen ticaret kervanlarından bir Ģey satın 

almak isterken görürse hemen satıcıya "Bunlara en yüksek fiyatı söyle ki alamasınlar, daha sonra ben o malı 

senden alırım, bir zararın olmaz" demekteydi. PeĢpeĢe üç senelik bu kuĢatma müslümanların, HaĢimoğulları'nın 

belini iyice bükmüĢtü. O kadar zor günler geçirdiler ki bazen ot bazen de ağaç yaprakları yemeye mecbur kaldılar. 

Üç sene sonra bu kuĢatma kalkacaktı ama bu sefer de bir müddet sonra, on küsür yıldır KureyĢlilere karĢı 

Allah Rasulü'nü korumakta olan amcası Ebu Talip vefat edecek ve bu hadiseden bir ay bile geçmeden de, 

nübüvvetin baĢlangıcından bu güne kadar Allah Rasulü'nün en büyük destekcisi ve teselli edicisi olan hanımı Hz. 

Hatice vefat edecekti. PeĢisıra gelen bu darbeler yüzünden Allah Rasulü bu seneyi "Hüzün Yılı" 

olarak adlandırmıĢtı. 

Ebu Talib'in ve Hz. Hatice'nin vefatlarından sonra Mekkeli kafirler, Allah Rasulü'ne karĢı daha bir 

cüretlenmiĢler ve ona eskisinden daha fazla eziyet etmeye baĢlamıĢlardı. Hatta Allah Rasulü evinden dıĢarı bile 

çok zor çıkabiliyordu. Ve Ġbn HiĢam'ın rivayetine göre gene bu dönemde KureyĢli serserilerden biri Allah Rasulü 

geçerken onun yüzüne toprak atmıĢtı. 

Daha sonra Allah Rasulü, Beni Sakîfe'yi Ġslam'a davet etmek veya hiç olmazsa orada kalmasına izin verirler 

belki diye Taif'e gitti. O zaman Allah Rasulü'nün bir binek almaya bile maddi gücü yoktu. Taif'e kadar bütün yolu 

yaya olarak gitti. Bazı rivayetlere göre giderken yalnız baĢınaydı. Bazı rivayetler ise yanında Hz. Zeyd bin 

Harise'nin olduğunu söylemektedir. Orada birkaç gün kaldı. Beni Sakîf'in ileri gelenleri ile tek tek görüĢtü. Fakat 

hiçbirisi ona kulak asmadılar. Üstelik acele Ģehri terk etmesini istediler. Çünkü Allah Rasulü'nün davetinin gençleri 

ifsad edeceğinden endiĢeliydiler. Sonunda Taif'i terk etmeye mecbur kaldı. Allah Rasulü Ģehri terk ederken beni 

Sakif'in ileri gelenleri bazı serserileri peĢinden gönderdiler. Bunlar yolun iki tarafına geçerek Allah Rasulü'ne hem 

küfür ediyorlar hem de taĢ atıyorlardı. Allah Rasulü (s.a) yaralandı, ayakları kan içerisinde kaldı. Bu halde Taif'in 

dıĢarılarında bir bahçenin duvarının gölgesine yaslanarak Allah'a Ģöyle nidada bulundu. "Ey Allahım! Senin 

huzurunda çaresizliğimi ve halkın nazarında kıymetsizliğimi Ģikayet ediyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi, 

Sen mustazafların Rabbisin. 

Benim Rabbim Sensin. Beni kimlerin eline bırakıyorsun? Bana bu kadar sert davranan insanların eline 

bırakıyorsun, üzerime çullanan bir düĢmana bırakıyorsun. Eğer sen benden dargın değilsen, ben bu musibetlere 

aldırmam. Fakat eğer tarafından bana bir afiyet nasib olursa daha rahatlayacağım. Sana sığınırım. Senin Nurun bu 

zulmeti aydınlatır. Dünya ve ahiret iĢlerini düzeltir. Beni, senin gazabının üzerime gelmesinden ya da ikabına 

müstehak olmamdan koru. Benden hoĢnut olacağın Ģekilde senin rızana uyayım. Senin kuvvetinden baĢka kuvvet 

yoktur." (Ġbn HiĢam C. 2, Sayfa: 62.) 
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Allah Rasulü üzgün bir vaziyette geriye dönerken Karnel-Menazil'e yaklaĢtığında havada bir bulut sezdi. 

Yukarı bakınca da Cebrail'i (a.s) gördü. Cebrail ona "Senin kavmin sana nasıl bir karĢılıkta bulunmaktaysa Allah 

(c.c) onu duymuĢtur. Dağların idaresinden sorumlu meleği gönderdi. ġimdi ne istiyorsan emret" dedi. Bunun 

üzerine bu melek Allah Rasulü'ne selam vererek Ģöyle dedi: "Emret, bu iki dağı bunların kafasına geçireyim" Allah 

Rasulü ise "Hayır" dedi. "Ben ümid ederim ki, Rabbim onların zürriyetinden, bir Allah'a ibadet eden ve O'na eĢ 

koĢmayanlar çıkaracaktır." (Buhari; YaratılıĢın BaĢlangıcı, Meleklerin Zikri. Müslim: Kitabu'l-Meğazi. Nesai: Baas.) 

Allah Rasulü bu olaydan sonra bir kaç gün daha Nahle denilen mevkide konakladı. "Taif'te olup bitenler büyük 

ihtimalle Mekke'ye ulaĢmıĢtı, Ģimdi nasıl Mekke'ye geri döneceğim? Kafirler bundan da cesaret alarak daha 

ĢedidleĢecekler" diye düĢünüyordu. Ayrıca bu günlerde bir gün Allah Rasulü namazda Kur'an okuyorken cinlerden 

bir taife oradan geçmekteydi. Onun Kur'an okuyuĢunu duymuĢtular. Ve ona iman etmiĢler, kendi topluluklarına geri 

dönerek Ġslam'ı tebliğ etmeye baĢlamıĢlardı. Bunun üzerine Allah (c.c) "Ġnsanlar senin davetinden yüz çevirmelerine 

rağmen, bu cinler sana iman ettiler ve kendi topluluklarına onu tebliğ etmekteler," diyerek onu müjdelemiĢti. 

Konu: ĠĢte bu Ģartlar altında Allah Rasulü'ne bu sure nazil olmuĢtur. O Ģartları göz önünde bulundurarak 

bu sureyi mütalaa edecek herkesin, bu kelamın gerçekten Muhammed'in sözü olmadığına, bunu nazil edenin 

kuvvet ve hikmet sahibi Allah olduğuna dair hiçbir Ģüphesi kalmayacaktır. Surenin baĢından sonuna kadar hiçbir 

yerinde yukarıda anlattığımız bu gibi zor Ģartların altından henüz çıkmıĢ bu insani hislerden ve cezbelerden bir eser 

görülemez. Eğer bu kitap, peĢpeĢe bu darbelere, musibetlere maruz kalan ve Taif'teki o son hadisenin hâlâ Ģiddetli 

ıstırabı içerisinde olan Muhammed'in (s.a) kelâmı olsaydı muhakkak bütün bu hadiseler ona yansırdı. 

Aksine bu surede onlardan bir iz bile yok. Az yukarıda Allah Rasulü'nün Allah'a yakarıĢını nakletmiĢtik. Kendi 

kelâmıydı o, her kelimesi dert ve ıstırap dolu. Ama o sırada nazil olan ve onun mübarek ağzından aktarılan 

bu surede bu acılara hiç rastlanılmamaktadır. 

Surenin konusu, kafirlerin sapık amellerinin kötü sonucundan onları uyarmaktır. Onlar kibirle bu 

sapıklıklarında ısrar ediyorlar ve onları bu sapıklıklardan korumaya çalıĢan Ģahsa da saldırıyorlardı. Kafirler bu 

dünyayı sadece amaçsız bir oyun ve kendilerini de bu dünyada sorumsuz mahluk zannediyorlardı. Tevhid daveti 

onlara göre batıldı. Allah'a bir takım Ģerikler koĢarak onlara ibadet ediyorlardı. Bu Kur'an'ın Allah'ın kelamı 

olduğuna inanmıyorlardı. Risalet hakkında ise kafalarında acaip cahilane düĢünceler vardı. Muhammed'in (s.a) 

peygamberlik davasını sınamak için çeĢit çeĢit acaip sorularda bulunuyorlardı. Ġslâm'ın hak bir din olmadığına en 

büyük Ģahit olarak kabilelerinin ileri gelenlerinin, reislerinin bu dine inanmamaları fakat bir kaç tane genç, bir kaç 

fakir ve birkaç kölenin inanmalarını gösteriyorlardı. Ayrıca, kıyamet, ölümden sonra diriliĢ ve ceza-mükafatı da 

uydurma ve bunların vuku bulmalarının imkansız olduğunu zannediyorlardı. 

Bu surede özet olarak, kafirlere, akıllarıyla ve burhanlarla hakikatı anlatmaya çalıĢma yerine, taassub ve 

inatlarından dolayı Kur'an'ı ve Peygamber'in risaletini inkar etmeleri halinde sonlarını harap ettikleri, tek tek Ģahitler 

gösterilerek anlatılmıĢtır. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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47. Muhammed Suresi                                                                    BaĢa Dön 

Adı: Sure adını, ikinci ayetinde geçen Hz. Peygamber'in (s.a.) adından almaktadır. Bu adın yanında surenin 

meĢhur olmuĢ ikinci bir adı da "Kıtal"dir. Bu isim de surenin kıtalden (savaĢ) söz eden yirminci ayetinden alınmıĢtır. 

Nüzul Zamanı: Ġhtiva ettiği konular, bu surenin Hicret'ten sonra Medine'de savaĢa izin verildiği, fakat henüz fiili 

olarak savaĢa girilmediği bir zamanda nazil olduğunu gösteriyor. Bu, surenin sekizinci açıklama notunda deliller 

gösterilerek ayrıntılı biçimde açıklanacaktır. 

Tarihsel Arkaplan: Bu surenin nazil olduğu zamanda Arabistan genelinde, özellikle de Mekke'de 

müslümanlar iĢkence ve zulmün hedefi kılınmıĢlar ve onlar için hayat çekilmez bir duruma getirilmiĢti. Bu nedenle 

müslümanlar dört bir taraftan "Daru'l-Eman" (Güvenlik Yurdu) olan Medine'ye gelerek toplanıyorlardı. Ama KureyĢ 

müĢrikleri onları burada da rahat bırakmayacaklardı. Kafirler küçük bir Ģehir olan Medine'yi her yandan kuĢatma 

altına almıĢlar, müslümanları yok etmek için fırsat kolluyorlardı. 

Müslümanlar için yalnızca iki seçenek vardı: Ya Hak dine davet ve onu tebliğ bir yana, ona bağlı kalmaktan 

bile vazgeçerek cahiliye hayatını seçecekler veya bir ölüm-kalım savaĢına giriĢeceklerdi. Bu, aynı zamanda 

Arabistan'da cahiliye düzeninin devamı veya Ġslam'ın hakim kılınması yolunda alınmıĢ kesin bir karar anlamı 

taĢıyordu. 

Bu durum karĢısında Allah, mü'minlerin seçebileceği tek yol olan gayret ve kararlılık yolunu göstererek 

müslümanlara bu yolu seçmelerini emretti. Daha önce, Hacc Suresi'nin 39. ayetinde savaĢ izni verilmiĢ, sonra 

Bakara Suresi'nin 190. ayetinde savaĢ emredilmiĢti. O zaman her insan, bu durumda savaĢın ne anlama geldiğini 

gayet iyi biliyordu. Medine'de küçük bir topluluk olan mü'minler, hepsi savaĢabilecek güçte bin kiĢiden oluĢan bir 

kuvvet ortaya çıkaracak bir durumda bile değildi. ĠĢte bu durumdaki insanlara cahiliye düzenine bağlı bütün 

Araplar'a karĢı yalın kılıç kıyam edilmesi emrediliyordu. Evsiz barksız yüzlerce muhacirin henüz tam olarak 

yerleĢemediği, dört bir yandan kuĢatan cahiliye Araplar'ının ekonomik boykotlarıyla beli kırılmıĢ bir Ģehirden savaĢ 

için gereken malzeme nasıl temin edilebilirdi? 

Konu: Genel durumu böyle olan bir dönemde nazil olan sure, mü'minleri savaĢa hazırlatmakta ve onlara 

savaĢ konusundaki ilk emirleri vermektir. Bu nedenle adına "Kıtal" (SavaĢ) Suresi de denilmektedir. Surede 

sırasıyla aĢağıdaki konular iĢlenmiĢtir: 

Surenin baĢ taraflarında Ģu anda, taraflar arasında bir karĢılaĢma olduğu belirtilmektedir. Taraflardan biri 

Hakk'a inanmayı reddetmekte ve Allah'ın Hak Dini'nin yayılmasını engellemektedir. Diğer taraf ise, Allah kulu Hz. 

Muhammed'e (s.a) indirilen Hak Dini kabul etmekte ve onun yayılmasına çalıĢmaktadır. Allah'ın kesin kararı Ģöyle 

tecelli etmiĢtir: Birinci tarafın bütün gayret ve didinmeleri boĢa çıkmıĢ, ikinci tarafın durumu da düzelmiĢtir. 

Bundan sonra müslümanlara savaĢın öncelikli yolları gösterilmiĢ, Allah'ın yardım ve kesin desteğinin 

kendilerinden yana olacağı anlatılmıĢtır. Allah yolunda fedakarlıklar yaptıkları takdirde kendilerine en iyi mükafatlar 

verileceği vaat edilmiĢ, Hak yolundaki çabalarının boĢa gitmeyeceği hususunda gönülleri tatmin edilmiĢ, hatta 

sadece ahirette değil, dünyada da bu gayretlerinin en güzel meyvelirini toplayacakları bildirilmiĢtir. 

Daha sonra, kafirlerin Allah'ın desteğinden mahrum oldukları, tedbirlerinin mü'minler karĢısında hiçbir değer 

taĢımayacağı, dünyada olduğu gibi ahirette de çok kötü bir sonuca ulaĢacakları anlatılmıĢtır. Kafirler Allah'ın 

Peygamberi'ni Mekke'den çıkarmakla büyük bir baĢarı elde etmiĢ olduklarını zannetmiĢlerdi. Oysa onlar bu 

hareketleriyle kendi kendilerinin mahvolmalarını hazırlamıĢlar, kendi felaketlerini kendileri davet etmiĢlerdi. 

Bundan sonra da hitap münafıklara yöneltilmektedir. Çünkü onlar, savaĢ emri gelmeden önce kendilerini 

seviyeli müslümanlar olarak gösteriyorlardı. 

Fakat savaĢ emri geldikten sonra neye uğradıklarını ĢaĢırdılar, rahat ve emniyetlerini korumak için kafirlerle 

gizlice görüĢmelere baĢladılar. Bu nedenle onlara açık bir Ģekilde, Allah ve dini konusunda münafıklık yapanların 

hiçbir amellerinin kabul edilmeyeceği haber verilmiĢtir. Buradaki ana sorun iman iddiasında bulunanların 

sınanmasıdır. KiĢi Hakk'ın mı yanındadır, batılın mı yanındadır? Ġlgisi, Ġslam ve müslümanlarla mıdır, küfür ve 

kafirlerle midir? Kendi kiĢisel çıkarlarını mı üstün tutmaktadır, yoksa iman ettiğini iddia ettiği Hak yolunun 
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gerektirdiklerini mi üstün tutmaktadır? Bu sınamada fire veren kiĢi mü'min değildir. O halde onun namazı, orucu, 

zekatı Allah katında nasıl kabul görebilir? 

Ayrıca müslümanlara, malzeme bakımından yetersizliklerine, sayılarının az oluĢuna, düĢmanlarının çokluğuna 

ve malzemelerinin bolluğuna bakarak yılmamaları anlatılmıĢ, onlara barıĢ teklifleri götürerek zayıflık 

göstermemeleri istenmiĢtir. Çünkü böyle bir durumda kafirler Ġslam ve müslümanlara karĢı daha fazla cesaret 

kazanır ve azgınlıkları daha bir artar. Müslümanlar Allah'a güvenerek bu küfür dağına karĢı koymalıdırlar. 

Müslümanlar mutlaka üstün gelecek ve bu küfür dağı onlara çarparak parça parça olacaktır. Çünkü Allah 

müslümanlarla beraberdir. 

Surenin son bölümünde ise müslümanlardan mallarını Allah yolunda harcamaları istenmektedir. Oysa o 

dönemde müslümanların mali durumları çok kötü idi. Ancak konu müslümanların varlığı-yokluğu sorunu idi. 

Sorunun önemi, müslümanların kendilerini ve dinlerini küfrün tasalludundan korumaları ve Allah'ın dininin üstün 

gelmesi yolunda can ve mallarıyla çalıĢmalarını gerektiriyordu. Bu gereklilikleri yerine getirmek konusunda cimrilik 

gösterenlerin Allah'a en küçük bir zarar veremeyecekleri, ama kendilerini yok olma tehlikesiyle karĢı karĢıya 

bırakacakları anlatılmaktadır. Allah insanlara muhtaç değildir. Dini uğruna fedekarlıklardan kaçınan topluluğu saf 

dıĢı ederek onun yerine baĢka bir topluluğu getirir. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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48. Fetih Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Surenin adı, ilk ayeti olan "Ey Peygamber biz sana apaçık bir fetih kapısı açtık," ayetinden alınmıĢtır. 

Fetih, sadece bu surenin adı değil, içeriği yönünden bir bakıma ünvanıdır da. Çünkü, Allah Teala'nın Hz. 

Peygamber'e ve müslümanlara lütfettiği Hudeybiye AntlaĢması Ģeklinde tezahür eden o büyük fetihten (zafer) 

bahsetmektedir. 

Nüzul Zamanı: H. 6. yılının Zilka'de ayında Hz. Peygamber (s.a.) Mekke kafirleriyle Hudeybiye'de antlaĢma 

yaptıktan sonra Medine'ye geri dönerken nazil olduğunda ittifak edilmiĢtir. 

Tarihsel Arkaplan: Bu surenin nazil oluĢunu anlatan olaylar dizisinin baĢlangıcı Ģöyle olmuĢtur. Bir gün Hz. 

Peygamber (s.a) rüyasında sahabeyle birlikte Mekke'ye gittiklerini ve orada Umre ziyareti yaptıklarını görüyor. 

Peygamber rüyasının sadece hayali ve asılsız bir rüya olamayacağı apaçık bir gerçektir. Rüya da 

bir vahiy çeĢididir. Daha ilerki bölümlerde 28. ayette bizzat Allah, Hz. Peygamber'e gösterdiği bu rüyayı açıklamıĢ 

ve tevsik etmiĢtir (sağlamlaĢtırmıĢ, belgelemiĢtir) . Bu bakımdan gerçekte bu sadece bir rüya değil, bilakis Hz. 

Peygamber'in (s.a) uyması gereken ilahi bir iĢarettir. 

O günlerde, görünüĢte bu ilahi buyruğun yerine getirilmesi ve ona göre hareket edilmesi imkan dahilinde 

gözükmüyordu. Uygulanması imkansız gibiydi. KureyĢ kafirleri 6 seneden beri müslümanlara Kabe yolunu 

kapatmıĢlardı. 

Bütün bu zaman zarfında bir tek müslümanı dahi, Hac ve Umre için de olsa Kabe'nin sınırlarına 

yaklaĢtırmadılar. Durum böyleyken onların Hz. Peygamber'in (s.a) ve Sahabe'nin toplu halde Mekke'ye giriĢlerine 

müsamaha göstermeleri nasıl umulurdu? Silahsız gitmekse kendinin ve arkadaĢlarının hayatlarını tehlikeye atmak 

demekti. ĠĢte bu Ģartlar altında Allah Teala'nın bu emrinin nasıl uygulanacağını hiç kimse bilmiyordu. 

Fakat Peygamber'in (s.a) mevkii ve Allah karĢısındaki durumu gereği Rabbinin kendisine verdiği emir ne 

olursa olsun hiç tereddüt etmeden onu uygulaması gerekir. ĠĢte bu yüzden Hz. Peygamber (s.a) hiç tereddüt 

etmeden rüyasını Sahabe-i Kiram'a anlatarak sefer hazırlıklarına baĢladı. Civardaki kabilelere de "Umre'ye 

gidiyoruz, bize katılmak isteyenler gelsin" diye haber gönderdi. Olayın görünüĢüne bakanlar: "Bu insanlar ölüme 

gidiyorlar" diyerek Peygamber'e (s.a) katılmaya onunla gitmeye yanaĢmadılar. Fakat Allah'a ve Peygamber'e imanı 

sağlam olanlar bu iĢin sonu nereye varır diye hiç tereddüde kapılmadılar. Onların bu sefere katılması için Allah 

Teala'nın bir iĢareti olması ve Peygamberi'nin emri yerine getirmek için ayağa kalkması yeterli idi. Bundan sonra 

artık hiçbir Ģey onları Peygamber'le beraber olmaktan alıkoyamazdı. 1400 Sahabe, Hz. Peygamber'in (s.a.) 

önderliğinde bu son derece tehlikeli sefere çıkmak üzere hazırlandılar. 

Hicretin 6. yılının Zilkade ayının baĢlarında bu mübarek kafile Medine'den hareket etti. Zül-Huleyfe'ye ulaĢınca 

hepsi Umre için ihrama girdi. Kurban için 70 deve aldılar. Boyunlarına, Kabe'ye kurban kesilmek üzere adak 

olduklarını belirten gerdanlıklar taktılar. Silah torbalarına sadece bir tek kılıç koydular. Arapların meĢhur adetlerine 

uygun olarak Kabe'nin bütün ziyaretçilerine tek bir kılıç taĢıma izni veriliyordu. Bunun dıĢında hiçbir savaĢ aleti 

alınmadı. Böylece Kafile Lebbeyk! Lebbeyk! nidalarıyla Kabe'ye (Mekke'ye) doğru yürümeye baĢladı. 

O günlerde Mekke ve Medinelilerin iliĢkilerinin ne durumda olduğunu çocuklara varıncaya kadar bütün Araplar 

biliyordu. Daha evvelki sene H.5 yılın ġevval ayında KureyĢ, diğer Arap kabilelerinden de katılan kuvvetlerle 

Medine'ye saldırmıĢ ve meĢhur Ahzab Gazvesi (Hendek SavaĢı) yapılmıĢtı. Bu sebeble Hz. Peygamber (s.a.) 

böyle büyük bir toplulukla kanlarına susamıĢ düĢmanlarının yurduna doğru yola çıkınca bütün Arapların gözleri bu 

ilginç sefere yönelmiĢti. 

Herkes bu kafilenin savaĢ için değil, savaĢın haram sayıldığı aylar içinde ihram giyerek, Kabe'de kurban 

edilmek üzere adanmıĢ develeri alarak Beytullah'a doğru silahsız olarak gittiklerini görüyordu. 

Hz. Peygamber'in (s.a.) bu hareketi KureyĢlileri son derece müĢkil durumda bıraktı. Çünkü yüzlerce seneden 

beri Araplar arasında Kabe'yi ziyaret ve Hac için mübarek kabul edilen haram aylardan Zi'lka'de ayında 

bulunuluyordu. Bu ayda ihram giyip Hac veya Umre için gelen bir topluluğu engellemek hiçkimsenin hakkı değildi. 

DüĢman kabul ettikleri bir kabile dahi olsa, kesinkes uydukları kanunlar nedeniyle onların kendi bölgelerinden 

geçmesini engelleyemezlerdi. KureyĢliler: "Eğer biz Medine'nin bu topluluğuna saldırarak Mekke'ye girmelerini 
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engellersek, bütün Arabistan'da kıyamet kopacak; her Arab "Bu tam bir zulümdür, haddi aĢmadır" diye feryat 

edecek, bütün Arap kabileleri Kabe'yi mülkiyetimize geçirip, tekelimize aldığımızı zannedecek," diye endiĢeye 

düĢtüler. Hatta bu tavrımız sonucu bazı kabilelerde gelecekte bir kimsenin Umre veya Hac yapması veya 

yapmamasının bizim arzumuza bağlı olacağı, kızdığımız kimseyi Kabe'yi ziyaretten, Medinelileri engellediğimiz gibi 

engelleyeceğimiz endiĢesini uyandıracaktır diye düĢünmeye baĢladılar. Eğer böyle bir hata yaparsak bütün Arablar 

bize karĢı gelir düĢüncesine kapıldılar. Buna karĢılık Muhammed (s.a) 'in beraberindeki büyük kalabalığı huzur 

içinde Ģehrimize sokarsak, bütün Arap diyarında itibarımız zedelenecek, Ģöhretimiz sönecek ve halk 

Muhammed'den (s.a) korktuğumuzu söyleyecek diye düĢünüyorlardı. Sonunda korku ve ĢaĢkınlık içinde konuyu 

tartıĢtıktan sonra Cahiliye devri gururları ağır bastı, Ģeref ve haysiyetleri uğruna, ne pahasına olursa olsun bu 

kafileyi Ģehirlerine sokmamak kararı aldılar. 

Peygamber (s.a) Kâboğullarından birini, KureyĢ'in ne yapmak istediğini, KureyĢlilerin nasıl hareket ettiklerini 

öğrenmek ve zamanında haber vermek üzere önceden Mekke'ye göndermiĢti. Kafile Usfan'a ulaĢtığında haberci 

gelerek Peygamber'e KureyĢlilerin tüm hazırlıklarını tamamlayarak Zi Tuva denen yere ulaĢtıklarını ve ayrıca Halid 

b. Velid'i de ikiyüz süvarisiyle birlikte Peygamber'in yolunu kesmek üzere Kûra'el-¶amim'e doğru yolladıklarını 

haber verdi. KureyĢ'in niyeti, ne pahasına olursa olsun Peygamber'in ashabına sataĢıp tahrik etmek ve daha sonra 

savaĢ çıkarsa, bu insanların gerçekte savaĢmak için geldiklerini, Umre'yi perde olarak kullandıklarını ve ihramı 

sadece aldatmak için giydiklerini, iddia ederek etrafa yaymaktı. Peygamber (s.a) bunu öğrenir öğrenmez derhal 

yolunu değiĢtirdi, son derece sarp ve ücra yollardan büyük meĢakkat ve zorluklarla geçerek Hudeybiye denen yere 

ulaĢtı. 

Hudeybiye tam Harem sınırı üzerinde bir yerdir. Burada Huzaa oğullarının baĢkanı Hudeyl b. Verka, 

kabilesinden birkaç kiĢiyle Peygamberimizin yanına gelerek ne niyetle geldiklerini sordu: Peygamber de (s.a) 

hiçkimseyle savaĢmak için gelmediklerini, sadece Beytullah'ı ziyaret ve tavaf etmek niyetinde olduklarını söyledi. 

Bunun üzerine heyettekiler geri dönerek KureyĢ'in liderlerine durumu anlattılar, konuĢmayı naklettiler ve 

KureyĢlilere bu Kabe ziyaretine engel olmamalarını tavsiye ettiler. Fakat onlar inatlarında ısrar ettiler ve Ehabis 

kabilesinin lideri Huleys b. Alkame'yi Peygamber'in (s.a) yanına, onu geri dönmeye ikna etmesi için gönderdiler. 

KureyĢ liderlerinin ümidi, Hz. Peygamber (s.a) Huleys b. Alkame'nin arzusunu kabul etmediği takdirde Huleys'in 

Peygamber'e kızacağı ve öfkeli olarak dönüp, tüm Ehabis'in kuvvetiyle KureyĢ'in yanında yer alması idi. Fakat o 

kafilenin yanına vardığında kendi gözüyle bütün kafilenin ihramlı olduğunu, Kabe'ye adanmıĢ develerin ön tarafta 

boyunlarında adak olduklarını belirten gerdanlıklar asılı olarak ayakta durduklarını görür, bu insanların savaĢmak 

için değil, aksine Beytullah'ı tavaf için geldiklerine kanaat getirince, Peygamberimize hiçbir Ģey söylemeden geri 

döndü. KureyĢlilerin yanına gitti; açık ve kesin olarak bu insanların Beytullah'ın azametini kabul ederek onu ziyarete 

geldiklerini söyledi ve sözlerine Ģöyle devam etti: "Eğer siz ona engel olursanız Ehabis kabilesi bu konuda asla 

sizin yanınızda olmayacaktır. Biz sizinle bütün haramları çiğneyesiniz ve kutsal adetleri ayak altına alasınız, buna 

karĢılık biz de bu davranıĢınızda sizi destekleyelim diye anlaĢma yapmadık." 

Daha sonra KureyĢ tarafından Urve b. Mesud Sekafi gönderildi. O kâh alttan kâh üstten alıp bütün maharetini 

kullanarak Peygamberimizi geri dönmeye ikna etmek ve Mekke'ye girme kararından vazgeçirmek istedi. Fakat Hz. 

Peygamber (s.a) , ona da, Huzaa oğullarına verdiği cevabı verdi. "Biz savaĢmak için gelmedik, Kabe'yi ziyaret ve 

dini bir vecibeyi yerine getirmek için geldik" dedi. 

Urve geri dönerek KureyĢlilere Ģöyle dedi: "Ben, Ġran, Bizans, HabeĢistan krallarının huzuruna girdim, 

yanlarında bulundum. Yemin ederim, ben Muhammed'in adamlarının, ona karĢı gösterdikleri fedakarlık ve saygıyı 

hiçbir kralın huzurunda görmedim. 

Bu adamların tutumları Ģöyle: "Muhammed abdest alırken ashabı, suyun bir damlasını dahi yere 

düĢürmüyorlar hepsini beden ve elbiselerine sürüyorlar. Artık siz, kimlerin karĢısında bulunuyorsunuz bir düĢünün!" 

Elçilerin geliĢ, gidiĢ ve görüĢmeleri böyle sürüp giderken, KureyĢliler defalarca gizlice Peygamber'in kampına 

hücum edip sahabeyi tahrik ederek, ne pahasına olursa olsun savaĢı baĢlatmaları için bahane olabilecek bir olay 

çıkarmaya çalıĢıyorlardı. Fakat her seferinde sahabenin sabır ve disiplini, Hz. Peygamber'in (s.a.) ince düĢüncesi 

ve hikmetli davranıĢı onların bütün oyunlarını boĢa çıkardı. Bir keresinde 40-50 KureyĢli geceleyin gelip 

müslümanların kampına taĢ ve ok yağdırmaya baĢladılar. Sahabe-i Kiram hepsini yakalayıp Hz. Peygamber'in 

(s.a.) huzuruna getirdiler. Ama Peygamber hepsini serbest bıraktı. Bir diğer olayda, Ten'im tarafından 80 kiĢi, tam 

sabah namazı vakti gelerek ani bir hucum yaptılar. Bu adamlar da yakalandılar ama Peygamber (s.a) bunları da 



serbest bıraktı. Böylece KureyĢ'in oyunları ve hileleri boĢa çıktı. Nihayet Peygamber (s.a) , Hz. Osman'ı Mekke'ye 

elçi olarak gönderdi. Onun vasıtasıyla, KureyĢ liderlerine harb etmek için gelmediklerini, aksine ziyaret için 

adaklarla birlikte geldiklerini, Kabe'yi tavaf edip kurban keserek geri döneceklerini haber verdi. Ama onlar 

inanmadılar ve Hz. Osman'ı Mekke'de alıkoydular. Bu sırada Hz. Osman'ın katledildiği haberi yayıldı. Hz. Osman'ın 

geri dönmemesi de müslümanların haberin doğru olduğuna inanmalarına neden oldu. Artık daha fazla tahammül 

göstermek yersizdi. Mekke'ye girmek bir yana bunun için kuvvet kullanmak bile asla düĢünülmemiĢti. Ama sıra 

elçinin öldürülmesine kadar gelip dayanınca müslümanların savaĢa hazırlanmaktan baĢka çareleri kalmamıĢtı. 

Nitekim Peygamber (s.a) bütün ashabını topladı ve onlardan artık buradan son nefesimizi verinceye kadar bir adım 

geri çekilmeyeceğiz diye söz aldı. Durumun nezaketi göz önüne alınırsa bunun basit bir biat olmadığını herkes 

anlar. Müslümanlar sadece 1400 kiĢiydiler, yanlarına hiçbir savaĢ malzemesi almadan gelmiĢlerdi. Merkezlerinden 

(Medine'den) 250 mil uzakta tam Mekke sınırında konaklamıĢlardı. Burada düĢman bütün gücüyle onlara hücum 

edebilirdi. KureyĢ, etrafındaki anlaĢmalı kabileleri de toplayıp, onları çepeçevre sarabilirdi. Buna rağmen birtek kiĢi 

bile hariç olmamak üzere bütün kafile Peygamber'in (s.a) eli üzerine ya öleceklerine ya da öldüreceklerine biat 

etmek için düĢünmeden sıraya girdiler. 

Bu insanların imanlarındaki samimiyeti ve Allah yolundaki fedakarlıklarını bundan baĢka ne ispat edebilir? Bu 

biat, Ġslâm tarihinde Biat-ı Rıdvan (gönül rızası ile verilen söz) adıyla meĢhur olmuĢtur. Daha sonra Hz. Osman'ın 

öldürüldüğü haberinin asılsız olduğu anlaĢıldı. Hz. Osman da bu sırada geri geldi. Suheyl önderliğinde bir heyet de 

barıĢ müzakeresi yapmak için Peygamberimizin kampına ulaĢtılar. Artık KureyĢliler, Peygamber ve Ashabını 

istisnasız Mekke'ye sokmayacaklarına dair aldıkları inatçı karardan vazgeçmiĢlerdi. 

Kendi itibarlarını kurtarmak için Hz. Peygamber'in (s.a.) bu sene geri dönerek, gelecek sene Umre için 

gelmesinde ısrar ediyorlardı. Uzun görüĢmelerden sonra barıĢ anlaĢmasının maddeleri Ģöyle belirlendi: 

1) 10 sene süreyle iki taraf arasında savaĢ durdurulacak. Bir taraf diğerine karĢı, gizli veya açık hiçbir 

harekette bulunmayacak. 

2) Bu süre içinde KureyĢ'ten biri kendi hamisinin izni olmadan kaçarak Muhammed'in yanına gelirse, o kiĢi 

Mekke'ye geri gönderilecek. Peygamberimizin adamlarından bir kiĢi KureyĢ'e dönerse onlar onu iade etmeyecek. 

3) Arab kabilelerinden her biri bu anlaĢmaya katılarak taraflardan birini seçmekte serbest olacak. 

4) Muhammed bu sene geri dönecek; gelecek sene Umre için üç gün Mekke'de kalabilecek. Yanlarına birtek 

kılıçtan baĢka hiçbir aleti almayacaklar. Bu üç gün süresince Mekkeliler, herhangi bir çatıĢmaya meydan vermemek 

için Mekke'yi üç gün süreyle terkedecekler. Ama müslümanlar geri dönerken Mekke halkından hiç kimseyi 

götürmelerine izin verilmeyecektir. 

Bu anlaĢma Ģartları hazırlanırken müslümanlar aĢırı derecede huzursuzdu. Hz. Peygamber'in (s.a.) bu Ģartları 

hangi niyetle kabul ettiğini kimse anlayamıyordu. Hiç kimsenin basireti bu barıĢ anlaĢmasının getireceği büyük 

hayırları görebilecek kuvvette değildi. KureyĢ müĢrikleri, bunu kendi zaferleri zannediyorlardı. Müslümanlar ise, 

niçin biz altta kalarak bu küçük düĢürücü Ģartları kabul edelim diyerek hoĢnutsuzluklarını dile getiriyorlardı. Hz. 

Ömer gibi uzak görüĢlü bir kimse bile: "Müslüman oluĢumdan bu yana, gönlümde hiçbir zaman Ģüphe ve tereddüd 

meydana gelmedi, bu olayda ben de bu duygudan kurtulamadım." diyordu. Hz. Ömer son derece huzursuz bir 

halde Hz. Ebu Bekir'e gitti ve: "Peygamber Allah'ın elçisi değil midir? Biz müslüman değil miyiz? ġu karĢımızdaki 

insanlar müĢrik değil midirler? Buna rağmen biz dinimiz uğruna bu zilleti niçin kabul ediyoruz?" diye sordu. 

O da cevap olarak: "Ey Ömer! O Allah'ın Peygamberidir ve Allah onu asla mahzun ve mağlup etmeyecektir" 

dedi. Fakat Hz. Ömer kendine hakim olamadı ve Hz. Peygamber'e (s.a) bizzat giderek bu soruları tekrarladı. Hz. 

Peygamber de (s.a) Hz. Ebu Bekir'in verdiği cevabı verdi. Daha sonra Hz. Ömer, Hz. Peygamber'e karĢı söylediği 

sözlere çok piĢman oldu, nafile ibadetler yaparak, sadakalar vererek Allah Teala'dan kendisini bağıĢlamasını istedi. 

AnlaĢmada en çok Ģu iki madde müslümanların gücüne gidiyordu: Birincisi, ikinci madde idi ki bununla ilgili 

olarak herkes, adaletsizliği açıkca belli bir Ģarttır, diyorlardı. Mekke'den kaçarak gelenleri biz geri vereceksek 

Medine'den kaçıp gidenleri onlar niçin geri göndermesinler? diye itiraz ediyorlardı. Bunun üzerine Hz. Peygamber 

(s.a) Ģöyle buyurdu: "Bizden kaçarak onlara giden kiĢi bizim ne iĢimize yarar, Allah onu bizden uzaklaĢtırmıĢtır, 

http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary


ama onlardan kaçarak bizim yanımıza gelenleri iade edersek Allah onları kurtarmanın bir baĢka yolunu 

gösterecektir." 

Müslümanların kalbini inciten ikinci konu ise, 4. maddenin hükmü idi. Müslümanlar, bunu kabul etmemiz, bütün 

Araplar önünde baĢarısız ve mağlup olarak geri dönüĢümüzü kabul etmemiz manasına gelir diyorlardı. Ayrıca 

gönüllerde huzursuzluk meydana getiren diğer bir düĢünce de "Hz. Peygamber (s.a) rüyasında Mekke'de tavaf 

ettiğimizi görmüĢtü, halbuki biz Ģimdi tavaf yapmadan dönme Ģartını kabul ediyoruz" fikriydi. 

Hz. Peygamber (s.a.) bunun üzerine halka Ģu ince noktayı anlattı: "Rüyada açıkca bu sene tavaf yapılacağı 

belirtilmemiĢtir, barıĢ Ģartlarına uygun olarak bu sene değil inĢallah gelecek sene tavaf yapılacak" Bunun üzerine 

anlaĢma Ģartlarını görüĢmek üzere gelen KureyĢ temsilcisi Suheyl b. Amr'ın oğlu Ebu Cendel'in tam barıĢ 

anlaĢmasının maddelerinin yazıldığı sırada çıka-gelmesi huzursuzluğu iyice körükledi. Ebu Cendel müslüman 

olmuĢtu, Mekke kafirleri de onu hapsetmiĢti. Bir yolunu bularak kaçıp Peygamber'in kampına ulaĢtı. Ayaklarında 

zincirler, vücudunda iĢkence izleri vardı. O bu halde Peygamber'den kendisini bu zülumden kurtarmasını istedi. Bu 

durumu gördükten sonra Sahabe-i Kiram'ı zaptetmek zorlaĢtı. Süheyl b. Amr: "Sulh Ģartlarının yazılıĢı 

tamamlanmamıĢ olsa bile sizin ve bizim aramızdaki Ģartlar belirlenmiĢtir. Bu bakımdan bu çocuğu bana iade 

etmelisiniz" dedi. Hz. Peygamber (s.a) onun bu isteğini kabul etti. Ebu Cendel'i zalimlere geri verdi. 

BarıĢ yapıldıktan sonra Hz. Peygamber (s.a) Ashaba: "Artık kurbanlarınızı burada kesiniz, baĢlarınızı traĢ 

ediniz, ihramlarınızı çıkarınız," dedi. Ama hiç kimse yerinden kıpırdamadı. Hz. Peygamber (s.a) bu emri üç defa 

tekrarladı. 

Ama Sahabe-i Kiram o derece üzüntülü, kalbi kırık ve kederli idi ki hiçbiri herhangi bir hareket için istek 

göstermiyordu. Hz. Peygamber'in (s.a.) bütün peygamberliği süresince, ashabına emir verdiği halde onların bu emri 

yerine getirmek için koĢuĢturmadıkları böyle bir olay hiçbir zaman meydana gelmemiĢtir. Bu davranıĢlar karĢısında 

Hz. Peygamber (s.a) çok üzüldü, çadırına dönerek mü'minlerin annesi Ümmü Seleme'ye ne kadar üzüldüğünü 

söyledi. O da: "Siz sessizce giderek kendi devenizi kesiniz, berberi çağırarak traĢ olunuz daha sonra herkes 

kendiliğinden sizi takip edecektir, yaptıklarınızı yapacaktır ve alınan kararların artık değiĢtirilemeyeceğini 

anlayacaklardır", diyerek görüĢünü açıkladı. Nitekim öyle oldu. Peygamber (s.a) 'in yaptıklarını görerek 

müslümanlar da kurbanlarını kestiler, saçlarını traĢ ettiler ve ihramdan çıktılar. Ama buna rağmen kalpleri kederle 

doluydu. 

Bu kafile, Hudeybiye AntlaĢması'nı kendilerinin yenilgi ve aĢağılanması kabul ederek Medine'ye doğru geri 

dönerken Dacnan denen yere (Bazılarının ifadesine göre Kura el-Gamim) gelince bu sure nazil olmuĢtur. 

Bu sure müslümanlara, yenilgi zannettikleri bu barıĢın gerçekte büyük bir fetih (zafer) olduğunu bildirmektedir. 

Bu sure nazil olduktan sonra Peygamber (s.a) müslümanları toplayarak onlara Ģöyle buyurdu: "Bugün bana 

dünyadan ve dünyadaki herĢeyden daha kıymetli birĢey nazil olmuĢtur." Daha sonra bu sureyi okudu ve özellikle 

Hz. Ömer'i çağırarak ona dinletti. Çünkü o herkesten daha çok üzüntülüydü. 

Allah Teala'nın bu buyruğunu iĢitince müslümanların kalbleri yatıĢmıĢ, çok geçmeden de bu sulhun faydaları 

teker teker ortaya çıkmaya baĢlamıĢtı. Artık hiç kimsenin bu sulhun muĢteĢem bir fetih ve zafer olduğuna Ģüphesi 

kalmamıĢtı. Bu faydaları Ģöyle sıralayabiliriz: 

1) Bu barıĢ antlaĢmasıyla Arabistan'da Ġslami bir idarenin varlığı tam olarak ilk defa kabul edilmiĢ oluyordu. Bu 

olaya kadar Arablar, Hz. Peygamber'e (s.a) ve Ashabına, KureyĢ ve Arab kabilelerine karĢı isyan etmiĢ bir zümre 

olarak bakıyorlardı. Dolayısıyla müslümanları kanun dıĢı (illegal) kabul ediyorlardı. Artık KureyĢ'in kendisi 

Peygamber (s.a) ile antlaĢma yaparak Ġslam idaresinin sınırları içinde, Hz. Peygamber'in (s.a) iktidarını kabul ediyor 

ve Arab kabileleri içinde bu iki siyasi güçten istedikleri biriyle, çekinmeden dostluk kurma kapısı açılmıĢ oluyordu. 

2) Müslümanların Kabe'yi ziyaret etme hakkını kabul etmekle KureyĢ, kendiliğinden Ģimdiye kadar iddia 

ettikleri gibi Ġslam'ın bir dinsizlik değil, bilakis Arablar için de mevcut dinlerden biri olduğunu kabul etmiĢ oluyorlardı. 

Diğer Arablar gibi bu dinde olanlar da Hac ve Umre ibadetlerini yerine getirme hakkına sahip oluyorlardı. Bu 

anlaĢma sayesinde, KureyĢ'in propagandası yüzünden Arabların gönlünde Ġslam aleyhinde yerleĢmiĢ olan nefret 

azalmıĢtır. 
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3) On sene müddetle savaĢın durdurulmasının karar altına alınmasından dolayı müslümanların güvenliği 

sağlanmıĢ ve bütün Arabistan'ın en uzak noktalarına dağılarak süratle Ġslam'ı yaymıĢlardır. Hudeybiye sulhundan 

önceki 19 yıllık süre içerisinde müslüman olanların sayısı kadar insan, bundan sonraki iki sene içerisinde 

müslüman olmuĢtur. Hatta iki yıl sonra Mekke'lilerin anlaĢmayı bozması üzerine Hz. Peygamber (s.a) Mekke'yi 

fethetmek için yola çıktığı zaman beraberinde 10.000 kiĢilik bir ordu vardı. 

4) KureyĢ tarafından savaĢın durdurulmasından sonra Hz. Peygamber (s.a) kendi bölgesi içinde Ġslam 

Devleti'ni sağlam bir Ģekilde oturtmak ve Ġslam kanunlarını tam olarak uygulayarak Ġslam toplumunu üstün bir 

medeniyet ve ahlak örneği yapma fırsatı bulmuĢtur. Bu öyle büyük bir nimettir ki; Allah Te'ala bununla ilgili olarak 

Maide Suresi'nin 3. ayetinde Ģöyle buyuruyor: "Bugün ben dininizi sizin için kemale erdirdim ve nimetimi üzerinize 

tamamladım. Sizin için Ġslam'ı din olarak seçip beğendim. (Daha geniĢ bilgi için bkz. Maide, giriĢ bölümü ve an: 15) 

5) KureyĢ'le anlaĢma yapılarak güney sınırlarının emniyete alınmasıyla müslümanlar Kuzey ve Orta 

Arabistan'ın bütün muhtelif güçlerini kolaylıkla yenmiĢlerdir. Hudeybiye AntlaĢması'nın imzalanması üzerinden 

henüz 3 ay geçmiĢti ki yahudilerin en büyük yerleĢim merkezi Hayber fethedildi. Daha sonra Fedek, Vadi-el Kura, 

Teyma ve Tebük'ün yahudi köyleri Ġslam idaresi altına girdi. Bundan sonra, Orta Arabistan'ın yahudi ve KureyĢlilerle 

gizli iliĢkiler kuran bütün kabileleri de Hz. Peygamber'in (s.a) emrine girmiĢlerdir. Böylece Hudeybiye barıĢı iki sene 

içerisinde Arabistan'da güç dengesini öyle değiĢtirmiĢtir ki, KureyĢ ve müĢriklerin gücü altedilmiĢ ve Ġslam'ın 

galibiyeti kesinleĢmiĢtir. Görüldüğü üzere bu barıĢı müslümanlar kendileri için bir baĢarısızlık, KureyĢ de bir baĢarı 

olarak telakki etmekteyken, müslümanlara nasip olan hayırlar böylesine çoktu. 

Bu anlaĢma Ģartları içinde müslümanlara en ağır gelen Ģey: Mekke'den kaçarak Medine'ye gelenlerin iade 

edilmesi, buna karĢılık Medine'den kaçıp Mekke'ye gidenlerin iade edilmemesini öngören madde idi. Fakat çok az 

bir zaman geçmiĢti ki bu madde de KureyĢ'in aleyhine çalıĢmaya baĢladı. 

Hz. Peygamber'in (s.a) uzak görüĢüyle anlaĢmanın yararlı sonuçlarını görerek anlaĢmayı imzalamasının 

uygunluğu bu tecrübeler sonunda iyice anlaĢıldı. 

AnlaĢmanın yapılmasından birkaç gün sonra, Ebu Basir isimli bir müslüman KureyĢ'in elinden kurtulup 

Medine'ye ulaĢtı. KureyĢ onun geri gönderilmesini istedi. Hz. Peygamber (s.a) anlaĢma gereği, onu geri verdi. 

Fakat Ebu Basir Mekke'ye götürülürken KureyĢ heyetinin elinden kurtulup kaçtı ve Kızıl Deniz sahilinde KureyĢ'in 

ticaret kervanlarının geçtiği yol üzerinde yerleĢti. Bu olaydan sonra KureyĢ'in elinden kurtulan her müslüman 

kaçarak Medine'ye gitmiyor, bunun yerine Ebu Basir'in yanına gidiyordu. Nihayet sayıları 70'i buldu. Ve bunlar 

KureyĢ kervanlarına saldırarak nefes aldırmaz ettiler. Sonunda KureyĢliler kendiliğinden (Medine'ye) Peygamber'e 

(s.a) gelerek bu adamları Medine'ye çağırmasını rica ettiler. Böylece Hudeybiye AntlaĢması'nın o Ģartı hükmen 

düĢmüĢ oldu. 

Bu tarihi olaylar dizisi göz önüne alınarak bu sure okunursa daha rahat anlaĢılması mümkün olur. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 

NOT: Bu sureyi öğle vaktinde (öğle namazı sonrası) ve cuma günleri okumanın fazileti, sevabı çoktur. 
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49. Hucurat Suresi                                                                      BaĢa Dön 

Adı: Adını, 4. âyetteki "odalar" anlamına gelen "hucurât" kelimesinden alır. Bu sûrede müminlere bazı görgü 

kuralları, Peygamber'e ve birbirlerine karĢı nasıl davranacakları öğretilmektedir. Medine'de inmiĢtir. 18 âyettir.  

Nüzul Zamanı: Surenin, muhtelif zamanlarda nazil olan fakat konu beraberliği ve benzerliği bakımından 

biraraya toplanmıĢ olan ilahi emir ve hükümleri içine aldığı, hem rivayetlerden, hem de surenin konularından 

anlaĢılmaktadır. Bununla birlikte surenin içindeki emir ve hükümlerin Medine döneminin son zamanlarında nazil 

olduğu de belli olmaktadır. Mesela 4. ayetle ilgili olarak bütün müfessirler; "Temim kabilesinden gelen heyetin 

adamlarının, Peygamberimizin mübarek hanımlarının bulunduğu odaların arkasından Peygamberimizi yüksek sesle 

çağırmaları üzerine nazil olmuĢtur", demektedirler. Bütün siyer ve Ġslam tarihi kitapları da bu heyetin geliĢini H.9. 

sene olarak haber vermektedirler. Ve yine surenin 6. ayetinde; Peygamberimiz tarafından zekatlarını toplamak 

üzere Mustalik oğullarına gönderilen Velid b. Ukbe hakkında indiği birçok hadis rivayetlerinden anlaĢılmaktadır. 

Velid b. Ukbe'nin de Mekke'nin fethi olayında müslüman olduğu kesin olarak bilinmektedir. 

Konu: Surenin konusu; müslümanlara iman sahiplerinin Ģanına ve adına layık olan edep ve terbiyenin 

öğretilmesidir. Ġlk beĢ ayette; müslümanların Allah ve Peygamberi hakkında gözönünde bulundurmaları gereken 

edep ve saygı anlatılmaktadır. 

Daha sonra her haberin araĢtırılması, gerçek olup olmadığının soruĢturulması, bu yapılmadan harekete 

geçilmesinin uygun olmayacağı ihtar edilmekte, bir kiĢi, millet veya kabile hakkında bir haber alınmıĢ ise haber 

kaynağının sağlam olup delilleriyle incelenmesi gerektiğinin, haber kaynağı olan kiĢi güvenilir değilse, harekete 

geçmeden önce haberin kendisinin doğru olup olmadığının iyice incelenmesi gerektiği tavsiye edilmektedir. 

Daha sonra, müslümanlardan iki grubun savaĢması halinde diğer müslümanların bu konuda tutumlarının nasıl 

olması gerektiği açıklanmaktadır. Arkasından sosyal hayatı berbat eden ve müslümanlar arasındaki iliĢkileri bozup 

zedeleyen kötülüklerden müslümanların sakınması gerektiğini ısrarla ve te'kitle vurgulayan emirler buyurulmaktadır. 

Bir kiĢiyle alay etmenin, birbirini kötülemenin, birbirine kötü lakablar takmanın, kötü zanlarda bulunmanın, 

baĢkalarının durumunu ve hayatlarının gizli yönlerini araĢtırıp soruĢturmanın, insanları arkasından çekiĢtirmenin -ki 

bunlar bizatihi günah olan ve toplum düzenini bozan Ģeylerdir- haram olduğunu teker teker sayarak belirtmektedir. 

Bunun ardından; bütün insanlığı felakete sürükleyen, dünya çapında huzursuzluğa sebep olan ırk ve soy 

imtiyazlarına darbe indirmekte; millet, kabile ve ailelerin Ģan ve Ģöhretleriyle öğünmeleri, baĢkalarını kendilerinden 

aĢağıda görmeleri, kendi üstünlüklerini devam ettirebilmek için diğerlerini çiğnemeleri, dünyayı zulüm ve haksızlıkla 

dolduran ana sebepler olarak zikrediliyor. 

Allah Teala küçücük bir ayette bütün insanların bir tek asıldan yaratıldığını, millet ve kabilelere ayrılmalarının 

övünmeleri için değil tanınmaları için olduğunu bildirerek ırkçılık pisliğinin kökünü kazımıĢtır. Ġnsanın insana ahlak 

değerleri (takva) dıĢında bir üstünlüğünün olamayacağını, aksi bir iddianın sağlam bir temeli olmayacağını insan 

mantığına yerleĢtirmiĢtir. 

Ve nihayet insanlığa, önemli olanın iman davasının dilde olmayıp, kalblerinde Allah ve Rasûlü'ne sağlam bir 

iman taĢıyarak, ameli olarak Allah'ın emirlerini uygulamaya devam etmek, ihlas ve samimiyetle Allah yolunda canla, 

malla mücadele etmek olduğu bildirilmekte ve hakiki mü'minlerin bu yolu seçenler olduğu anlatılmaktadır. 

Kalble tasdik etmeyip sadece dilleriyle müslüman olduklarını iddia eden, bundan sonra sanki müslüman 

olmakla baĢkalarına iyilik yapıp, minnet altında bırakmıĢ gibi davranan insanlara gelince; bu insanlar dünya 

hayatında müslüman sayılabilir ve toplum düzeni içinde kendilerine müslamanca davranılabilir. Fakat Allah katında 

onlar asla müslüman değillerdir. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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50. Kaf Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: BaĢlangıç harfi olan "Kâf"dan alınmıĢtır. Anlamı, Kâf harfi ile baĢlayan sure, demektir. 

Nüzul Zamanı: Kesin ne zaman nazil olduğu hakkında sağlam rivayetlerle bilgi edinilememiĢtir. Fakat konular 

ilerledikçe bu surenin nüzul zamanı, Mekke-i Muazzama'nın ikinci dönemi olan peygamberliğin üçüncü senesinden 

baĢlayarak beĢinci seneye kadar devam eden zaman içinde olduğu anlaĢılmaktadır. 

Bu dönemin özelliklerini En'am Suresi'nin giriĢ kısmında açkıladık. Bu özellikleri göz önüne alarak bu surenin, 

kafirlerin muhalefetinin bayağı Ģiddet kazandığı, ama henüz eziyet ve iĢkencenin baĢlamadığı beĢinci senede nazil 

olduğu kıyaslamalarla tahmin edilmektedir. 

Konu: Muteber rivayetlerde, Peygamberimiz'in (s.a) çok kere bayram namazlarında bu sureyi okuduğunu 

öğrenmekteyiz. Peygamberimiz'in komĢusu olan Ümmü HiĢam bin Harise adındaki bir kadın, "Bu sureyi ben cuma 

hutbelerinde çok kere Peygamberimiz'in mübarek ağzından iĢittim de ezberledim" diyor. Diğer bazı rivayetlerde: 

Sabah namazında da Peygamberimiz'in çok kere bu sureyi okuduğu rivayet ediliyor. Bundan Hz. Peygamber'in 

(s.a.) nazarında çok önemli bir sure olduğu açığa çıkmaktadır. Bu sebeple, çok çok okumak suretiyle, inananların 

bu surenin konusunu daha iyi anlamalarına dikkat buyurdukları görülmektedir. Bu ihtimam içerisinde sure dikkatli 

okunursa kolaylıkla anlaĢılabilir. BaĢtan sona bütün surenin konusu ahiret ile ilgilidir. 

Hz. Peygamber'in (s.a) , Mekke'de risaletini açıklayıp insanları Ġslam'a davet ettiği sıralarda bu insanlar en çok; 

öldükten sonra tekrar dirilip, yaptıkları iĢlerin ve her çeĢit amellerinin hesabını vereceklerine bir türlü akıl 

erdiremiyor, hayret ediyorlardı. "Bu olmayacak bir iĢ, olabileceğini de akıl kabul etmez, her zerremiz toprakta 

darmadağın olduktan ve bu dağınık parçaların binlerce yıl geçtikten sonra, tekrar bir araya getirilerek vücudumuzun 

yeni baĢtan düzenlenip-diriltilip ayağa kaldırılması olabilecek Ģey midir?" diyorlardı. Buna cevap olarak Allah Teala 

tarafından iĢte bu ifadeler nazil buyuruldu. 

Bu sure içinde çok kısa yoldan, küçük küçük ifadeler içinde, bir taraftan ahiretin mümkün olduğu ve onun 

meydana geleceğine dair deliller, ispatlar verilmiĢ, diğer taraftan; "Ġsterseniz hayret ediniz, yahut akıldan uzak kabul 

ediniz veya yalanlayınız, her halükarda bunlarla hakikat değiĢmez" diye bilgi verilmektedir. Hakikat Ģudur ki: 

Toprakta darmadağın olan vücudumuzun her parçasının nereye gidip, nerede kaldığını, ne durumda olup hangi 

yerde bulunduğunu Allah bilmektedir. Bütün bu dağınık parçaların yeniden bir araya gelmesi ve sizi eskiden 

olduğunuz gibi tekrar yaratıp ayağa kaldırması için Allah Teala'nın bir iĢareti kafidir, yularsız develer gibi salıverilip 

yaptığınız iĢlerin hiç kimseye hesabını vermeyeceğiniz konusundaki bu tip ham hayalleriniz, çürük bir anlayıĢtan 

baĢka bir Ģey değildir. 

Gerçek olan O; bizatihi Allah Teala, doğrudan doğruya her söz ve hareketinizi hatta kalbinizden geçen 

düĢünce ve tasavvurlarınıza kadar her Ģeyi bilmektedir. Her Ģahsın yanına tayin edilmiĢ melekleri de bütün 

hareketleri ve davranıĢları kayda almaktadır. Vakti gelince bir nida üzerine hepiniz, yağmur zerreleri yeryüzüne iner 

inmez otların fıĢkırıp çıktığı gibi ayağa kalkacaksınız. ĠĢte o zaman, bugün aklınızın önüne gerilmiĢ olan perde 

açılacak ve bugün inkar ettiğiniz o Ģeylerin hepsini gözlerinizle göreceksiniz. O zaman siz, dünyada sorumsuz ve 

baĢıbozuk bırakılmadığınızı, aksine sorumlu olup hesaba çekileceğinizi öğreneceksiniz. Bugün tuhaf efsaneler 

zannettiğiniz azap ve mükafat, günah ve sevap, cennet ve cehennem, o zaman bunların hepsi gözlerinizle 

gördüğünüz, karĢınıza dikilip kendilerini müĢahede ettiğiniz birer hakikat olacaklardır. Hak ve Hakikate direnmenizin 

karĢılığında, akıldan uzak kabul ettiğiniz cehenneme atılacaksınız ve Allah'tan korkup doğru yola gelenlerin, 

gözlerinizin önünde bugün adını duyduğunuz zaman hayret edip dudak büktüğünüz o cennete girdiklerini 

göreceksiniz. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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51. Zariyat Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Ġlk âyette geçen ve "rüzgârlar" anlamına gelen "zâriyât" kelimesi, sûrenin adı olmuĢtur. 

Nüzul Zamanı: Konular ve ifade tarzından açıkça anlaĢılmaktadır ki bu sure, Hz. Peygamber'in (s.a) Ġslam'a 

daveti karĢısında yalanlama, alaya alma ithamlarının büyük boyutlara ulaĢtığı, zulüm ve iĢkence değirmeninin 

henüz dönmeye baĢladığı bir dönemde nazil olmuĢtur. Bu bakımdan bu surenin de Kaf Suresi'nin nazil olduğu 

dönemde indiği anlaĢılmaktadır. 

Konu: Büyük bölümü Ahiret konusundadır. Sonunda Tevhid inancına çağrı yapılmaktadır. Bununla birlikte Hz. 

Peygamber'in (s.a.) sözlerine inanmamanın ve kendi cahilce (ahmakça) düĢüncelerinde ısrar etmenin bu tutumu 

benimseyen kavimlerin nasıl mahvolduğu insanlara hatırlatılmaktadır. 

Ahiret hakkında bu surenin küçük fakat son derece anlamlı ayetlerinde anlatılanlar Ģunlardır: "Ġnsan hayatının 

sonu hakkında insanların çeĢitli inançları kendiliğinden açık bir Ģekilde görüĢler getirememekte, aksine hiçbir ilmi 

dayanakları olmaksızın tahminle ve benzetmelerle bir takım görüĢ ve nazariyelere dayandığını ispat etmektedir." 

Biri, öldükten sonra hayat yoktur demekte, diğeri ölümden sonra hayata inanmakta fakat bunun tenasüh 

(öldükten sonra ruhun baĢka bir varlığa geçerek yaĢamaya devam etmesi) Ģeklinde olduğunu iddia etmekte, bir 

diğeri ahiret hayatını, ceza ve mükafatı kabul etmekte fakat amellerin (davranıĢların) cezasından kurtulmak için 

binbir çeĢit kurtarıcılar araya sokmaktadır. Böyle büyük ve çok önemli bir konuda insanın, kanaat, görüĢ ve 

akidesinin yanlıĢ olması bütün hayatını yanlıĢ yola itecek ve geleceğini de mahvedecektir. Ġlmi gerçeklere 

dayanmadan sadece tahmin ve kıyaslara dayanan bir inanç kurmak çok büyük bir ahmaklıktır. Bu durum, bir 

kimsenin çok büyük bir yanlıĢ anlayıĢ sonucu bütün ömrünü kör bir gaflet içinde geçirip öldükten sonra aniden hiç 

hazırlıklı olmadığı bir olayla karĢılaĢması demektir. Böyle konular hakkında doğru kanaat elde etmenin tek bir yolu 

vardır. O da insanların ahiret hakkında Allah'tan vahiy yoluyla elde ettikleri bilgiyi dikkatle incelemeleridir. Yeryüzü 

ve gök düzenine hatta kendi varlığına dikkatle bakarak bunları basiretle incelediği takdirde, bu bilginin doğru 

olduğunu ispat eden delilleri her yerde görecektir. Bu arada rüzgar ve yağmur düzeni, yeryüzünün yaratılıĢı ve 

oradaki diğer (bütün) mahlukları, insanın kendi varlığını, gökyüzünün yaratılıĢı ve dünyanın bütün çift olarak 

yaratılan varlıkları, ahiretin birer ispatı olarak öne sürülmüĢlerdir. Ve insanlık tarihi de kainat düzeninde yapılan 

herĢeyin bir karĢılığı olduğunu gösteren örneklerle doludur. Kur'an'da bunlar seçilerek belirtilmiĢtir. 

Daha sonra insanlar tek Allah'a inanmaya çağrılarak kısa bir ifade ile buyurulmuĢtur ki: Allah sizi baĢkalarına 

kulluk için değil, ancak kendisine kulluk etmeniz için yaratmıĢtır. O, gıdasını sizden alan ve yardımınız olmadan 

ilahlığını sürdüremeyen uydurma mabutlarınız (putlar) gibi değildir. O, herkese rızık veren ilahtır, hiç kimseden rızık 

istemeye muhtaç değildir. O'nun ilahlığı kendi gücüyle kaimdir. 

Bunlar arasında Ģu da belirtilmiĢtir ki; peygamberlere her ne zaman karĢı konulmuĢsa akla uygun delillerle 

değil ancak inat, aksilik ve ahmakça bir gurura dayanarak karĢı konulmuĢtur. ĠĢte bu gün Hz. Muhammed'e (s.a) 

reva görülen muamelenin itici sebebi serkeĢlik ve azgınlıktan baĢka bir Ģey değildir. Bundan sonra Hz. 

Muhammed'in (s.a) bu serkeĢlere önem vermemesi, kendi davet ve uyarılarına devam etmesi bildiriliyor. Çünkü Hz. 

Peygamber'in (s.a) daveti o serkeĢlere tesir etmese de iman edenlere faydalıdır. 

SerkeĢlikte ısrar eden zalimlere gelince, bunlardan önce bu yolda yürüyenler hak ettikleri azabı bulmuĢlardır. 

Bunların hak ettikleri azab da hazırdır. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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52. Tur Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Adını, birinci âyette geçen ve üzerinde Hz. Musa'ya Tevrat'ın indiği, böylece onun ilâhi hitaba mazhar 

olduğu Tûr dağından almıĢtır. 

Nüzul Zamanı: Bu surenin de Zariyat Suresi'nin nazil olduğu Mekke döneminde nazil olduğu, konuların içinde 

geçen bilgilerin verdiği ip uçlarından tahmin edilmektedir. Bu sureyi okurken, nazil olduğu günlerde Hz. 

Peygamber'e karĢı koyuĢlar, iftira ve itirazların yapıldığı, fakat iĢkence ve eziyet çarkının bütün gücü ile henüz 

dönmeye baĢlamadığı kat'i olarak hissedilmektedir. 

Konu: Ġlk bölümün konusu ahirettir. Zariyat Suresi'nde, ahiretin mümkün olduğu ve mutlaka meydana 

geleceğine ve ahiretin olmasının gerekliliğine deliller gösterilmiĢti... O bakımdan burada o deliller tekrarlanmamıĢtır. 

Fakat ahireti ispat eden birkaç gerçeğe ve iĢaretlere yemin edilerek bütün açıklığıyla Ģöyle buyurulmuĢtur: Hiç 

tereddüt ve Ģüphe olmasın ki, birgün kıyamet gözler önüne serilecek ve kimsede bu kopmayı önleme gücü 

olmayacaktır.Daha sonra da kıyamet kopunca onu yalanlıyanların akıbetlerinin ne olacağı, ona inanıp takva yolunu 

seçenlerin Allah tarafından nasıl mükafatlandırılacakları anlatılmaktadır. Bunu müteakip ikinci bölümde Hz. 

Peygamber'in (s.a) daveti karĢısında KureyĢ liderlerinin hareket tarzları tenkid edilmekte, kınanmaktadır. Onlar 

Peygamberimiz'e bazan sihirbaz, bazan deli bazan da Ģairdir diyerek halk tabakasını, getirdiği mesaja, yaptığı 

davete gönülden ilgi duymasınlar diye aleyhine kıĢkırtıyorlardı. 

KureyĢ ileri gelenleri Peygamberimiz'in Ģahsını kendi haklarında ansızın gelmiĢ bir bela kabul ediyorlar ve açık 

açık ona bir felâket gelse de peĢimizi bıraksa diyorlardı. "Bu Kur'ân'ı kendisi düzenliyor da Allah'tan geldi diyerek 

bize gösteriyor. Bu (hâĢâ) bir hiledir, ve (hâĢâ) bu kendisinin düzenlediği bir oyundur." diyerek Peygamber'e iftira 

ediyorlardı. Onlar sürekli, "Allah'ın Peygamberliği buna mı kaldı?" diye alay ediyorlardı. Onlar, Hz. Peygamber'in 

(s.a.) davet ve tebliğinden o kadar yılmıĢlardı ki, sanki peygamber onlardan birĢey istemek için peĢlerine takılmıĢ 

da onlar kendilerini kurtarmak için yüzlerini örterek dolaĢan insanlar gibiydiler. Aralarında toplanarak, "O'na karĢı ne 

yapalım da, iddiasından vazgeçirelim, davetine son verelim" diye görüĢüyorlardı. 

Bütün bunları yaparken ne kadar ahmakça inançlar içinde olduklarını, o batıl inanıĢların karanlıklarından 

insanları çıkarmak için Hz. Muhammed'in (s.a) tamamen fedakârane hayatını harcadığını düĢünmüyorlar, 

anlamıyorlardı. Allah Teala onların bu tutumunu tenkid ederken arasıra bazı sorular sormaktadır. Bunlardan herbir 

soru ya onların itirazına bir cevaptır ya da onların beyinsizliklerinden birine iĢarettir. Daha sonra Ģöyle 

buyurulmuĢtur: Peygamberliğine inandırmak için bu insanlara herhangi bir mucize göstermenin hiçbir faydası 

yoktur. Çünkü bunlar öyle iz'ansız, vicdansız insanlardır ki, ne gösterilirse gösterilsin onun bir tevil yolunu bularak 

iman etmekten kaçınacaklardır. Bu bölümün baĢ tarafında Hz. Peygamber'e: "Bu inatçıların ve karĢı çıkanların 

baskılarına, itirazlarına kulak asmadan sürekli davet ve tebliğini yürüt" emri verilmektedir. 

Son kısımda da, Allah Teala'nın hükmü gelinceye kadar bu meĢakkatlere karĢı koyması pekiĢtirilerek 

zikredilmiĢ, bununla beraber Allah'ın kendisini Hak düĢmanlarının karĢısında kimsesiz bırakmadığı, bilakis devamlı 

muhafazası altında bulundurduğunu bildirerek teskin etmiĢtir. 

"Allah'ın emrinin, hükmünün saati gelinceye kadar sen her Ģeye tahammül etmeye devam et ve Rabbine hamd 

ve tesbih ederek böyle durumlarda Allah yolunda çalıĢanların ihtiyaç duyduğu kuvveti elde et" diye de tavsiyede 

bulunulmaktadır. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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53. Necm Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Ġlk kelimesi sureye ad olarak verilmiĢtir. Fakat "Necm" kelimesinin, surenin muhtevasıyla doğrudan bir 

ilgisi yoktur. 

Nüzul Zamanı: Hz. Abdullah b. Mes'ud'dan rivayet olunduğuna göre, "Necm Suresi kendisinde secde ayeti 

bulunduğu halde nazil olan ilk suredir." (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesaî) . Bu hadisin Esved b. Yezid, Ebu Ġshak 

ve Zuhir b. Muaviye'nin Ġbn Mes'ud'dan rivayet ettikleri bölümünden anlaĢıldığına göre "Necm Suresi, Hz. 

Peygamber'in (s.a) KureyĢ'ten bir topluluk karĢısında okuduğu ilk suredir." (Ġbn Merduye'nin rivayeti, surenin 

Harem-i ġerif'de okunduğunu göstermektedir.) Bu topluluk içinde, kafirler de mü'minler de bulunuyordu. Surenin 

sonunda Hz. Peygamber (s.a) secde ettiğinde, Ġslâm düĢmanı KureyĢliler ve ileri gelenleri Müslümanlarla secde 

ettiler. Ġbn Mes'ud, "Ben orada secde etmeyen bir tek kafir olarak Umeyye b. Halef'i gördüm. O da secde etmediği 

gibi yerden bir avuç toprak almıĢ ve alnına sürmüĢ, bu bana yeter", dedi. demiĢtir. "Ġbn Mes'ud bu sözüne ayrıca 

"Ben bu kafirlerin küfür hali üzerindeyken öldüğünü gördüm" diye ilavede bulunmuĢtur. 

Bu olayın bir diğer Ģahidi de, o döneme kadar hâlâ Ġslâm'ı kabul etmemiĢ olan Muttalib b. Veda'dır. O bu olayla 

ilgili olarak Ģunları söylemektedir. "Rasûlullah (s.a) , Necm Suresi'nin sonunda secde ettiğinde ben secde etmedim. 

ġimdi bu sure ne zaman okunsa, muhakkak surette secde eder ve o zaman secde etmemekle iĢlediğim hatayı 

telafi etmeye çalıĢırım." (Nesaî, Müsned-i Ahmed) 

"Risaletin 5. yılında ġevval ayında küçük bir topluluk HabeĢistan'a hicret etmiĢti. Aynı senenin Ramazan 

ayında Hz. Peygamber'in (s.a) Necm Suresi'ni tilaveti esnasında kafirlerle Müslümanların birlikte secdeye gitmeleri 

hadisesi vuku buldu. Bu hadise, HabeĢistan'daki muhacirlere "Mekke'de kafirler Ġslâm'a girdi Ģeklinde ulaĢınca, 

onlardan bazıları bu haberi duyar duymaz ġevval ayında Mekke'ye geri döndüler. Fakat Mekke'de Müslümanlara 

yapılan zulüm devam etmekteydi. Bu olaydan sonra Müslümanlar, birincisinden daha çok sayıda olmak üzere, 

ikinci kez HabeĢistan'a hicret ettiler." (ibn Sa'd) . 

Yukarıdaki rivayetlerden bu surenin Risalet'in 5. yılında nazil olduğu kesinlik kazanmaktadır. 

Tarihsel Arkaplan: Nüzul zamanı ile ilgili verilen ayrıntılardan bu surenin nazil olduğu dönemde, Mekke'de 

nasıl bir havanın estiği açıkça anlaĢılmaktadır. O döneme kadar Hz. Peygamber (s.a) , 5 sene boyunca sürekli 

tanıdık kiĢilerin evlerinde, özel ve herkese açık olmayan toplantılarda Ġslâm'ı tebliğ ediyor ve Kur'an'ı okuyordu. Bu 

döneme kadar O genel bir topluluğa hitap edememiĢti. Çünkü kafirler ona hep Ģiddet ile karĢılık vermiĢlerdi. Onlar 

Hz. Peygamber'in (s.a) Ģahsiyetinin, hitabetinin veKur'an'ın ne kadar etkileyici olduğunu bildikleri için, onu dinlemek 

istemedikleri gibi baĢkalarına da mani oluyorlardı. Ayrıca bir yandan "Muhammed yoldan çıkmıĢ, baĢkalarını da 

yoldan çıkarıyor" diye iftira atarken, diğer yandan da, Hz. Peygamber'in (s.a) gittiği her yerde "sapıkça" diye 

niteledikleri mesajının duyulmaması için gürültü çıkarıyorlardı. Yani iddialarının yalan olduğunu kendileri de bildiği 

için, baĢka kimselerin mesajı iĢitmesine fırsat dahi vermiyorlardı. 

ĠĢte böyle bir ortamda Rasûlullah (s.a) birgün Harem-i ġerif'te KureyĢ'den bir topluluğun karĢısında, tebliğ 

etmek üzere ayağa kalkmıĢ ve vahyolunan bu sureyi okumuĢtur. Ancak okunan sure, çevredekileri o kadar çok 

etkilemiĢtir ki, KureyĢliler adeta büyülenmiĢ gibi sessizce sureyi dinlemiĢler ve her zaman yaptıklarının aksine 

gürültü çıkarmayı unutmuĢlardır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.) surenin sonunda secde ayetini okuduğunda hemen 

secdeye gidince, kafirler de onunla birlikte secdeye gitmiĢler, fakat bu davranıĢlarının hemen akabinde, bir zaaf 

içine düĢtüklerini farketmiĢlerdir. Hatta bunun üzerine bazı kimseler onların ileri gelenlerini "Sizler hem bu Kur'an'ı 

dinlemekten baĢkalarını menediyorsunuz hem de bu sözleri kendiniz dinlediğiniz yetmiyormuĢ gibi bir de secdeye 

gidiyorsunuz," diye eleĢtirmeye baĢlamıĢlardır. 

Onlar da kendilerini Ģu Ģekilde savunmuĢlardır "Biz Muhammed'in, "Lat, Uzza ve üçüncüleri olan Menat yüce 

bir makama sahip ilahlardır ve onların Ģefaat etmeleri umulur" diye söylediğini zannettiğimizden O'nun dinimizi 

kabul ettiğini düĢündük." Oysaayetlerin siyak ve sibakına bakıldığında, onların "yanlıĢ anladık" Ģeklindeki 

iddialarının saçma olduğu açıkça görülür. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Hacc an: 96-101 

Konu: Bu surede Mekkeli müĢrikler, Kur'an ve Hz. Peygamber (s.a) karĢısında takındıkları tavır dolayısıyla 

uyarılmıĢlardır. 
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Sure Ģöyle bir giriĢle baĢlamaktadır: "Sizlerin iddia ettiği gibi, ne Hz. Peygamber (s.a.) yolunu kaybetmiĢ ve 

azmıĢtır ne de tebliğ etiği mesaj kendisinin uydurduğu bir sözdür. Tam aksine onun tebliğ ettiği mesaj, kendisine 

Allah tarafından vahyolunmaktadır. O mesaj kendi zan ve hevasının ürünü değil, hakikatın ta kendisidir. Çünkü O 

bizzat müĢahadelerine dayanan hakikatleri sizlere aktarmaktadır. O kendisine vahiy getiren meleği kendi gözleriyle 

görmüĢ ve alemlerin Rabbi olan Allah'ın büyük iĢaretlerini bizzat müĢahade etmiĢtir. O'nun sizlere aktardıkları kendi 

düĢünceleri değil, bizzat müĢahede ettiği hakikatlerdir. Ancak tüm bunlara karĢılık sizler O'na, tıpkı gördüğü Ģeyleri 

anlatan birine, kendi görmemesine rağmen karĢı çıkan, inatçı kör bir adam gibi tavır alıyorsunuz. 

Bundan sonra sırasıyla Ģu üç konu üzerinde durulmuĢtur: 

1) Ġnandığınız din zanna dayanmaktadır. Ġlahlıkla hiçbir ilgileri olmamasına rağmen, Lat, Uzza ve Menat gibi 

putlara tapıyorsunuz. Melekleri Allah'ın kızları olarak nitelediğiniz halde, kendiniz kız çocuklarınızı yüz karası ve 

utanç vesilesi olarak kabul ediyorsunuz. Onların sizleri Allah'ın azabından kurtaracağını mı sanıyorsunuz? Oysa 

tüm melekler bir araya gelseler, Allah'ın bir emrini bile değiĢtiremezler. Bu inançlarınızın ilmi ve akli hiçbir delil ve 

mesnedi yoktur. Bunlar sadece sizlerin akide haline getirdiğiniz vehim ve arzularınızdır. Fakat bu büyük bir 

sapıklıktır. Çünkü "din" zan değil, hakikattır, dolayısıyla zanna değil ilme (vahye) dayanmalıdır. ĠĢte Hz. Muhammed 

(s.a) sizlere ilme (vahye) dayanan bir din getirmiĢtir, ama sizler ondan yüz çeviriyorsunuz. Öyle ki, size doğru bir 

bilgi getiren kimseyi sapıklıkla suçluyorsunuz. Ancak böyle davranmanızın asıl nedeni, dünyanın peĢinden koĢup 

ahiret hayatına inanmıyor olmanızdır. Ayrıca Hakka da talib değilsiniz. Çünkü bu sapık inançlarınızın, nasıl bir 

sonla karĢılaĢmanıza sebep olacağını düĢünme zahmetine bile katlanmıyorsunuz. 

2) Allah bu kainatın yegane sahibidir. Doğru yol üzerinde olanlar, ancak Allah'ın gösterdiği yolu izleyenlerdir. 

Bu yolun dıĢına çıkanlar ise sapıklardan baĢkası değildir. Allah, kimin doğru yolu, kimin sapık yolu izlediğini çok iyi 

bilir. 

Bu yüzden salih amel iĢleyenler mükafatlandırılırken, kötülük yapanlar da cezalandırılacaklardır. Bu karar ise, 

sizlerin zannına göre değil, Allah'ın ilmine göre verilecektir. Çünkü kimin takva sahibi olduğunu, kimin olmadığını en 

iyi bilen O'dur. Binaenaleyh, sizler büyük günahlardan sakınırsanız, küçük günahları Allah affedecektir. 

3) Asırlar önce Hz. Ġbrahim'in ve Hz. Musa'nın sahifelerinde beyan olunan dinin temel prensipleri, Ģimdi tekrar 

beyan olunmaktadır. Yani, Hz. Muhammed'in (s.a) getirdiği din yeni bir din olmayıp, Allah'ın her dönemde 

gönderdiği dinin ta kendisidir. O'nun Ģimdi tebliğ ettiği bu dini, daha önceki Peygamberler de tebliğ etmiĢtir. Ayrıca 

daha önce gelen sahifelerde, Ad, Semud, Nuh ve Lut kavimlerinin baĢlarına gelen felakete neden olarak tıpkı Ģimdi 

KureyĢlilerin isyan ettiği gibi, onlarında isyan etmiĢ olmaları gösterilmektedir. 

Bu açıklamalardan sonra, kıyamet saatinin yakın olduğu ve onu önlemeye kimsenin gücünün yetmeyeceği 

bildirilmektedir. "Tıpkı daha önceki peygamberlerin kendi kavimlerini uyardıkları gibi, Hz. Muhammed (s.a) 

ve Kur'an da sizi kıyametin geleceğini haber vererek uyarmaktadır." 

"ġimdi siz bu sözden (Kur'an'dan) dolayı mı hayretler içinde kalıyorsunuz? Ve gülüyorsunuz da, 

ağlamıyorsunuz ve baĢkaldırıyorsunuz? Haydi Allah'a secde edin, O'na itaat ve kulluk edin!" 

ĠĢte bu ayetleri iĢitince en mütekebbir kafirler dahi, Rasûlüllah (s.a) ile birlikte secdeye kapandılar. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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54. Kamer Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Sure, adını birinci ayette geçen "el-Kamer" kelimesinden almıĢtır. Ayın yarılması mucizesi bu sûrede 

anlatılır. Onun için bu adı almıĢtır. 

Nüzul Zamanı: Surede geçen "ġakku'l-Kamer" (ayın yarılması) olayından dolayı, surenin nüzul zamanı tespit 

edilebilmektedir. Muhaddisler ve müfessirler, bu hadisenin (ayın yarılması) hicretten 5 yıl önce Mina'da vuku 

bulduğu konusunda müttefiktirler. 

Konu: Bu surede, Rasûlullah'ın (s.a) davetine karĢı inatçı bir tavır takınmalarından dolayı kafirler ikaz 

edilmektedirler. Ayın yarılması mucizesi, Hz. Peygamber'in (s.a) haber verdiği kıyametin gerçekliğine ve yakın 

oluĢuna apaçık bir iĢarettir. Ay gibi büyük bir küre onların gözü önünde yarılmıĢ ve iki parçaya ayrılmıĢtır. Öyle ki bir 

parça dağın bir tarafında diğer bir parça dağın öbür tarafında görülmüĢ ve sonra tekrar bir araya gelerek 

birleĢmiĢtir. Bu olay kainatın ezeli ve ebedi olmadığının açık bir delilidir. Kainatın bir sonu vardır ve bu nizam her an 

alt-üst olabilir, olacaktır da. Büyük yıldız ve gezegenler birbirleriyle çarpıĢabilirler ve infilak edebilirler. Dolayısıyla 

bu olayların manzarasının tıpkı Kur'an'da çizildiği gibi vuku bulması mümkündür. Hatta bu anlatılanlar, kıyametin 

baĢlangıcıdır ve onun geliĢi uzak değildir. Zaten o sürekli yaklaĢmaktadır. ĠĢte Hz. Peygamber (s.a) , ayın yarılması 

olayını bu nedenden dolayı, halka göstermiĢ ve "Ģahit olunuz" demiĢtir. Ancak kafirler ona inanmadıkları gibi, ayrıca 

inkarları üzerinde direnmiĢlerdir. Üstelik bu mucizeyi bir sihir olarak nitelemiĢlerdir. Surede, aynı Ģekilde inaçtı bir 

tavır sergileyen kafirler uyarılmaktadır. 

GiriĢte, kafirlerin nasihat ve tebliği anlamadıkları, tarihten ders almadıkları ve apaçık ayetleri gördükten sonra 

bile, inanmadıkları beyan edilmektedir. Onlar kıyamet günü, kabirlerinden çıkıp mahĢer meydanında, Allah'ın 

huzurunda koĢarak gidecekleri zaman inanırlar. 

Daha sonra, kafirlere, Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud, Lut ve Firavun'un kavminin tarihçesi beyan edilmekte ve 

bu kavimlerin peygamberlerini yalanladıkları için azaba çarptırılarak ne feci bir sonla karĢılaĢtıkları açıklanmaktadır. 

Bu kavimlerin isimleri tek tek belirtilerek "Kur'an'ın bir öğüt ve azabdan kurtuluĢun bir yolu olduğu ve geçmiĢ 

kavimlerin akibetinden ders alarak doğru yola giren bir kavmin, önceki kavimlere gelen azabtan kurtulacağı" 

bildirilmektedir. ġimdi bu kadar kolay bir yoldan ve öğütten yüz çevirmek, dolayısıyla azabın gelmesi için ısrar 

etmek, akılsızlığın ta kendisi değil midir? 

GeçmiĢ toplumların ibret verici tarihlerine değinildikten sonra kafirlere hitap edilerek Ģöyle denilmiĢtir. "Önceki 

toplumlar da sizler gibi inatçılık yapmıĢlar ve azaba uğramıĢlardı. ġimdi sizler de aynı yolu takip ederseniz aynı 

sonuçla karĢılaĢırsınız. Çünkü sizler, herhalde bu kuraldan istisna edilerek, azaptan kurtulacak değilsiniz. 

ġayet kabilenizin gücüne güveniyorsanız, güvendiğiniz bu gücü zelil edecek ve sizlere diz çöktürecek o vakit pek 

uzak değildir. Bilin ki kıyamet günü ahiretteki durumunuz çok daha kötü olacaktır." 

Surenin sonunda, Allah'ın kıyamet için büyük bir hazırlık dönemine ihtiyaç duymadığı ve O'nun bir emrinin kafi 

geleceği bildirilmektedir. Fakat bu kainatın nizamı ve insanoğlunun kaderi tayin edilmiĢtir. Dolayısıyla herĢey bir 

takdire bağlanmıĢ, Kıyametin vakti tayin edilmiĢtir ve tayin olunan vakit vuku bulacaktır. Buna göre kıyamet, 

herkesin istediği zamanda gelecek değildir. ġayet sizler onun meydana geleceğine inanmıyorsanız dilediğiniz gibi 

davranın ve fakat bilin ki, her hareketiniz kaydedilmektedir ve sonunda bu davranıĢlarınızdan hesap vereceksiniz. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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55. Rahman Suresi                                                                      BaĢa Dön 

Adı: Ġlk kelime olan "Rahman", sureye ad olarak verilmiĢtir. Bu ad, surenin muhtevasıyla da alakalıdır. 

Zira surenin içinde baĢtan sona kadar Allah'ın rahmeti ve rahmetinin tezahürleri zikredilmiĢtir. 

Nüzul Zamanı: Genellikle müfessirlerin tümü, bu surenin Mekki olduğu görüĢündedirler. Gerçi bazı rivayetler, 

Ġbn Abbas, Ġkrime ve Katade'nin bu sureyi Medeni olarak niteledikleri Ģeklinde ise de, bu rivayetler diğerlerine ters 

düĢmektedir. Ayrıca surenin muhtevası, diğer Mekki surelerle kuvvetli bir benzerlik göstermektedir. Hatta bu 

benzerlikler, surenin Hicretten çok önceleri Mekke'de nazil olduğunu teyid etmektedir. 

Esma binti Ebu Bekir, Ģöyle bir rivayette bulunur: "Ben Rasulullah'ı Harem-i ġerif'te, Hacer'ul-Esved'in 

bulunduğu köĢede gördüm. O dönemde henüz, "sana vahyedileni açıkça tebliğ et" ayeti nazil olmamıĢtı. Ancak 

müĢrikler, Rasulullah namaz kılarken, "Febi eyyi alai Rabbikuma tukezziban" (Ģimdi Rabbinizin hangi nimetini 

yalanlıyorsunuz?" kelimelerini iĢitiyorlardı." (Müsned-i Ahmed) Bu rivayetten anlaĢıldığına göre bu sure, 

Hicr Suresi'nden önce nazil olmuĢtur. 

Ġbn Ömer'den rivayet edildiğine göre, Rasulullah bir defasında, Rahman Suresi'ni okumuĢ (ya da bu sure onun 

huzurunda okunmuĢ) ve sonra "Niçin sizlerden cinlerin, Rabbine verdiği gibi bir cevap iĢitmiyorum?" demiĢ Sahabe 

"O cevap nedir ya Rasulullah?" diye sorunca, Hz. Peygamber (s.a) Ģöyle cevap vermiĢtir: 

"Ben 'ġimdi Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?'" ayetini okuduğumda onlar "La biĢeyyin min nimeti 

Rabbina nukezzibu" (Biz Rabbimizin hiçbir nimetini yalanlamıyoruz) dediler. (Bezzar, Ġbn Cerir, Ġbn Münzir, 

Darekutni, Ġbn Merduyye) . 

Aynı olay, Cabir b. Abdullah'ın rivayetinde Ģu ifadeler ile nakledilmiĢtir: "Rahman Suresi'ni dinledikten sonra 

ortalığı bir sessizlik kapladı. Bunun üzerine Rasulullah, "Ben bu sureyi cinlerin Kur'an dinlemek için geldikleri gece 

okuduğumda, onların cevabı bundan çok daha iyi idi. 

Ben, "Ey cinler ve insanlar topluluğu..... Ģimdi Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz" ayetini okuduğumda 

onlar "Ey Rabbimiz Senin hiçbir nimetini yalanlamıyoruz. Hamd sadece sanadır." dediler." (Tirmizi, Hakim ve Hafız 

Ebu Bekir el-Bezzar) 

Bu rivayetlerden, Ahkaf: 29-33'de bildirilen, cinlerin Kur'an'ı dinleme olayının kastedildiği anlaĢılmaktadır. 

Nübüvvetin 10. yılında, Rasulullah Taif yolculuğundan dönerken Nahle vadisinde bir süre dinlenmiĢ ve namaz 

esnasında Rahman Suresi'ni okurken kendisini cinler dinlemiĢtir. Bazı rivayetlere göre, Rasulullah, 

okuduğu Kur'an'ın baĢkaları tarafından dinlendiğini biliyordu. Ya da Allah'ın, elçisine daha sonra bu hususu bildirip 

cinlerin verdiği cevabı aktarmıĢ olması da mümkündür. 

Ancak Rahman Suresi'nin, Hicr ve Ahkâf surelerinden önce nazil olduğu kesinlikle anlaĢılmaktadır. Yine baĢka 

bir rivayetten anlaĢıldığına göre Rahman Suresi'nin, Mekke'nin ilk döneminde nazil olan surelerden biri olduğu 

kesinlik kazanmaktadır. Ġbn Ġshak, Urve b. Zübeyr'den bu olayı Ģöyle nakleder: "Bir gün Ashab kendi arasında, 

KureyĢlilerin hiçbir zaman Kur'an'ı dinlememiĢ olduklarını ve dolayısıyla bir kez bile olsa onlara Kur'an'ı açıktan 

dinletecek olan Ģahsın kim olacağı hususunda konuĢuyorlardı. Ġbn Mes'ud "Bu iĢi ben yaparım" deyince sahabeler, 

"Sana eziyet etmelerinden çekiniyoruz. Aramızda bu iĢi yapacak kimse öyle biri olmalı ki, kabilesi güçlü olsun, zira 

KureyĢliler kendisine bir zarar vermeye kalkıĢtıklarında, kabilesi onu savunur" dediler. Ġbn Mes'ud ise, "Siz bu iĢi 

yapmama izin verin, beni Allah muhafaza eder" dedi ve hemen ertesi gün sabahleyin KureyĢ'in ileri gelenleri 

Harem-i ġerif'te sohbet ederlerken, O Kâbe'de Makam-ı Ġbrahim'e giderek, Rahman Suresi'ni yüksek sesle 

okumaya baĢladı. Kafirler önce Ġbn Mes'ud'un ne okuduğunu anlamadılar fakat kısa bir süre sonra O'nun, Allah'ın 

Rasulullah'a indirdiği ayetleri okuduğunu farkedince, ona saldırıp, yüzüne-gözüne vurmaya baĢladılar. 

Fakat O buna rağmen Rahman Suresi'ni okumaya devam ederek, gücü yettiğince okumaktan vazgeçmedi ve 

sonunda arkadaĢlarının yanına, oldukça periĢan bir halde döndü. O'nu bu halde görünce arkadaĢları "ĠĢte biz de 

bundan korkuyorduk" dediler. Ġbn Mes'ud ise Ģöyle cevap verdi: "Allah'ın düĢmanlarını, karĢımda bugünkü kadar 

zavallı görmedim. ġayet isterseniz yarın yine gidebilirim". ArkadaĢları ona, "Bu kadarı kafi. Sen onlara dinlemek 

istememelerine rağmen, dinlettin dediler." (Ġbn HiĢam c. I sh: 336) 
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Konu: Bu sure, Kur'an'da, insanlar ile birlikte irade sahibi bir diğer varlık olan cinlere de hitap eden tek suredir. 

Yani, hem insanlara, hem de cinlere hitab edilmek suretiyle, Allah'ın sayısız nimet ve kudretine dikkat çekilmiĢ ve 

bu nimet ve kudret karĢısında insanların ve cinlerin acz ve çaresizliğine iĢaret edilerek, onların Allah'ın karĢısındaki 

sorumlulukları vurgulanmıĢtır. Ayrıca, Allah'a karĢı gelmenin ve itaat etmemenin kötü sonuçları ile ona teslim olup, 

itaat etmenin hayırlı sonuçları anlatılmıĢtır.Kur'an'ın diğer bölümlerinde, cinlerin de insanlar gibi sorumluluk sahibi 

varlıklar olduğu, aralarında Müslümanların ve kafirlerin bulunduğu, Allah'a itaat edenlerin de, isyan edenlerin de, 

peygamberlere ve kitaplara iman edenlerin de, etmeyenlerin de mevcut olduğu beyan edilmiĢtir. Ancak 

bu surede, Kur'an'ın ve Hz. Peygamber'in (s.a) çağrısının sadece insanları değil, cinleri de kapsadığı açık bir ifade 

ile beyan edilmektedir. 

Surenin baĢlangıcında hitap insanlaradır; zira yeryüzünün hilafeti onlara verilmiĢ, peygamberler insanların 

arasından çıkmıĢ ve semavi kitaplar yine insanların dilinde nazil olmuĢtur. Ancak 13. ayette insanlarla cinlere 

birlikte hitap edilerek, her iki varlığa da aynı çağrı yapılmıĢtır. 

Bu sure, kısa kısa cümlelerden oluĢmuĢ bir tertibe sahiptir. 

1-4. Bu Kur'an Allah tarafından nazil olmuĢtur ve insanlara hidayet vererek doğru yolu göstermek, Allah'ın 

rahmetinin bir gereğidir. Ġnsanları akıl ve Ģuur sahibi olarak yaratan da O'dur. 

5-6. Kainatın tüm nizamı Allah'ın izniyle devam etmektedir ve Ona tabidir. Bu konuda hiçkimsenin bir 

müdahalesi sözkonusu değildir. 

7-9. Allah, bu kainatın nizamını adalet üzere inĢa etmiĢtir. Bu yüzden, bu nizamın tabi sınırları içinde kalın ve 

kuralları bozup hududa tecavüz ederek dengeyi bozmayın. 

10-25. Allah'ın yaratmıĢ olduğu harikulade mükemmeliyete iĢaret edilerek, insanların kendilerinden (gece ve 

gündüz) yararlandıkları nimetlere dikkat çekilmiĢtir. 

26-30. Ġnsanlara ve cinlere hitap edilerek, evrendeki herĢeyin geçici ve fani olduğuna, ancak Allah'ın zatının 

bundan müstesna bulunduğu gerçeğine dikkatleri çekilmiĢtir. Dolayısıyla küçük-büyük her mahluk, varlığını 

sürdürebilmek için Allah'a muhtaçdır. Çünkü evrendeki her olay, O'nun izin ve emrine binaen vuku bulmaktadır. 

31-36. Her iki varlığa da (Ġns ve Cin) yakında kendilerine hesap sorulacağı, hiçkimsenin ise bu sorgulamadan 

kaçamayacağı ve kurtulamayacağı bildirilmektedir. Çünkü Allah, ins ve cinni her tarafından kuĢatmıĢtır. 

"Kaçabilirseniz eğer, kaçın bakalım!" 

37-38. Bu hesap kıyamet günündedir. 

39-45. Suçlu olan insanların ve cinlerin kötü akibetleri bildirilmiĢtir. 

46-78. Ġnsanlara ve cinlere verilecek olan mükafaat hakkında bahsedilerek, bu mükafatın kendilerine, dünyada 

iken Allah'dan korkarak ve bu idrak içerisinde yaĢadıkları için verileceği söylenmiĢtir. 

Bu sure bir hitabe biçimindedir. CoĢku ve belağat dolu olan bu hitabede, Allah'ın kudretinin mükemmelliği, 

O'nun Cebbar ve Kahhar oluĢu birer birer anlatılmıĢtır. Ceza ve mükafaat en ince ayrıntılarıyla beyan edilerek 

insanlara ve cinlere Ģöyle sorulmuĢtur: "ġimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?" 

Biz ileride "alai" kelimesinin geniĢ bir anlamda kullanıldığına değineceğiz. Çünkü bu kelime, sure içerisinde 

çeĢitli yerlerde, çeĢitli anlamlarda kullanılmıĢtır. Cin ve insanlara soru Ģeklinde yöneltilen bir ifade, mahal ve mevki 

itibariyle özel anlamlar taĢımaktadır. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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56. Vakıa Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Adını ilk âyetinde geçen ve kıyamet olayını ifade eden "vâkıa" kelimesinden almıĢtır. 

Nüzul Zamanı: Ġbn Abbas, surelerin nüzul zamanına göre tertibini belirlerken, Taha, Vakıa ve 

ġuara surelerinin peĢisıra nazil olduğunu ifade eder. (El-Itkan, Suyuti) . Ġkrime de aynı görüĢtedir. (Delail'il-

Nübüvve, Beyhaki) 

Bu görüĢ, Hz. Ömer'in Ġslâm'ı kabul etmesi olayını hikaye eden rivayeti teyid etmektedir. Ġbn HiĢam'ın Ġbn 

Ġshak'tan naklettiğine göre, bir gün Hz. Ömer kızkardeĢinin evine gider. Bu esnada evde Taha Suresi 

okunmaktadır. Hz. Ömer'in geldiğini görünce hemen Kur'an sayfalarını saklarlar. Hz. Ömer, ne okuduklarını sorar 

ve eniĢtesinin çekinmeden cevap vermesine karĢı, O'na vurur, kızkardeĢi de kocasını savunmak için aralarına 

girince Hz. Ömer O'na da vurur. Ve O da yaralanır, baĢından kanlar akmaya baĢlar, Hz. Ömer kızkardeĢinin bu 

halini görünce piĢman olur ve sakladıkları sayfaların içinde ne yazdığını görebilmek için onlara bakmayı ister. Bu 

isteği üzerine kızkardeĢi Hz. Ömer'e "Sen müĢrik olduğun için necis sayılırsın" demiĢ ve sözlerine Ģunları 

eklemiĢtir. "KuĢkusuz O'na sadece temiz olan dokunabilir." Hz. Ömer de yıkandıktan sonra sayfaları almıĢ ve sonra 

okumuĢtur. Bu rivayetten daha önce Vakıa Suresi'nin nazil olduğu anlaĢılmaktadır. Çünkü 

bu ayet Vakıa Suresi'ndedir. Ayrıca Hz. Ömer'in, HabeĢistan hicretinden sonra risaletin 5. yılında Müslüman olduğu 

bilinmektedir. 

Konu: Bu sure, Tevhid, Ahiret ve Kur'an hakkında Mekkeli müĢriklerin itirazlarına bir reddiyedir. Onların en 

önemli itirazı, kıyametin vukuu, kainat nizamının alt-üst olmasından sonra yeniden diriliĢ, va'dolunan mizan, hesap 

günü ve tüm bunların sonunda ceza (Cehennem) veya mükafat (Cennet) hakkındadır. Onların "hayal" olarak 

niteledikleri bu konularla ilgili itirazlarına karĢı Ģöyle cevap verilmiĢtir: "Bu anlatılanların hepsi gerçekleĢecek ve o 

zaman hiç kimse bunları yalanlama cesaretini gösteremeyecektir. Kıyametin geliĢini kimse engelleyemeyeceği gibi, 

inkar da edemeyecektir. ĠĢte o gün insanlar üç gruba ayrılır. 1) Sabikûn 2 Salihûn 3) Hayatlarının son anına kadar 

ahireti inkar eden, Ģirk, küfür ve büyük günahları hiç çekinmeden iĢleyen Kafirûn. Bu üç gruba da nasıl muamele 

edileceği 7. ayetten 56. ayete kadar açıklanmıĢtır. 

57-74. ayetlerde Ġslâmiyet'in Sadakat ve Hakkaniyet ilkeleri hakkında, kafirlerin inkarlarına karĢı arka arkaya 

deliller getirilmiĢtir. Çünkü onlar, Tevhid, Ahiret ve Kıyamet'in vukuunu inkar ediyorlardı. Söz konusu deliller, 

yeryüzündeki diğer unsurları ele almayıp sadece insanoğlunun vücuduna dikkat çekmektedir. Ġnsanın yediği 

yiyeceklere, içtiği suya ve yemek piĢirmek için kullandığı ateĢe telmihte bulunularak insanlar, düĢünmeleri için ikaz 

edilmektedir. "Allah sizleri yarattı ve hayatınızı devam ettirebilmeniz için gereken herĢeyi verdi. Buna rağmen, 

O'nun hakkında Allah bu kainatı yaratmıĢtır ama yeniden diriltmekten acizdir Ģeklindeki düĢüncelere nasıl 

inanabilirsiniz?" 

78-82. Ayetlerde de kafirlerin Kur'an hakkındaki Ģüpheleri cevaplandırılmıĢtır. Ve bunlara, "Ey Bedbahtlar! 

Sizler, bunca nimet için Ģükretmeniz gerekirken, tam aksine bu nimetleri size vereni yalanlıyorsunuz" denilerek ikaz 

edilmektedirler. Kur'an'ın hak oluĢu ile ilgili, kısa cümleyle sağlam deliller öne sürülerek Ģöyle buyurulmuĢtur: 

"ġayet Kur'an'da anlatılanları düĢünürseniz, onun tıpkı kainatın, yıldızların, gezegenlerin, vs. dayandıkları gibi 

muhkem bir sisteme dayalı olduğunu görür ve sonuçta kainatı yaratan ile Kur'an'ı indiren Zat'ın aynı olduğu 

gerçeğini açıkça kavrarsınız." "Ayrıca Kur'an'ın Levh-i Mahfuz'da olduğu ve her türlü kötü mahluktan korunduğu 

zikredilmektedir. Yani Rasulullah'a vahiy getiren pâk ve temiz meleklerden baĢkası ona dokunamaz. 

Son olarak, insanın ne kadar gururlanırsa gururlansın neticede öleceği ve ölüm karĢısında çaresiz olduğu 

vurgulanarak, kafirler ikaz edilmiĢlerdir. Annenizi, babanızı ve çocuklarınızı ölümden kurtaramıyor, sevdiğiniz Ģeyh, 

lider ve önderlerin ölümünü onlardan savamıyorsunuz. 

Hepsinin de gözlerinizin önünde ölmelerine rağmen, elinizden bir Ģey gelmiyor. ġayet üstünüzde sizlere 

hükmeden ve sizleri idare eden bir zatın varlığına inanmıyor ve kendinize çok güveniyorsanız, görüyorsunuz ki, 

bunun karĢısında çaresizsiniz. ĠĢte ceza ve mükafat verileceği va'dolunan hesap gününde de bu Ģekilde çaresiz 

olacaksınız. O günün geliĢini engelleyemezsiniz. Ġnansanız da inanmasanız da o gün geldiğinde herkes 

yaptıklarının karĢılığını görecektir. Mukarrebler, salihler, o gün için ne hazırlamıĢlarsa göreceklerdir. Kafirler de kötü 

akıbetlerinden kurtulamayacaklardır. 
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(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 

BU SUREYE DAĠR HADĠS 

Peygamberimiz (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: 

"Bir kimse her gece (akĢam namazı sonrası) Vâkıa suresini okursa ona ömrü boyunca fakirlik isabet etmez, o 

kimse ömrü boyunca yokluk görmez.Ravi: Hz. İbni Abbas (r.anhüma)  
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57. Hadid Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Adını 25. ayetinden almıĢtır. Arapça'da demir anlamına gelen "hadid" kelimesiyle isimlenmiĢ ve demirin 

önemine iĢaret ettiği için bu adı almıĢtır. 

Nüzul Zamanı: Bu surenin "Medeni" olduğuna dair görüĢ birliği vardır. Nitekim muhtevasından, surenin Uhud 

SavaĢı ile Hudeybiye AntlaĢması arasında bir dönemde nazil olduğu anlaĢılmaktadır. Civardaki tüm kafirlerin 

tehdidi altında bulunan Medine'deki küçük Ġslâm toplumu, zayıf olmasına rağmen çevresindeki müĢrik Arap 

güçlerine karĢı sürekli teyakkuz halindeydi. ĠĢte böyle bir ortamda Ġslâm, kendi davetine icabet edenlerden canları 

ve malları konusunda fedakarlıklar istemektedir. Bu yüzdendir ki,surede müminlerden canları ve malları konusunda 

yapacakları fedakarlıklar teĢvik ve talep edilmektedir. Nitekim 10. ayette de teyid edildiği gibi Allah müminlere 

seslenerek "Zaferden sonra Ġslâm'ı yayma yolunda mallarını sarfedip, canlarıyla savaĢanlar elbette zaferden önce 

mal ve canlarıyla savaĢanlarla bir değildir." buyurulmaktadır. Hz. Enes 6. ayetin açıklamasını yaparken "Kur'an'ın 

nazil oluĢundan itibaren geçen 17 sene içerisinde ilk kez müminlere böylesine Ģiddetli bir ikazda bulunulmuĢtur" 

demektedir. (Ġbn Merduye) . Bu rivayete dayanarak Hadid Suresi'nin hicretin 4. ve 5. yıllarında nazil olduğu 

söylenebilir. 

Konu: Bu sure, Allah yolunda infak (sarfetmek-harcamak) konusunda yapılan telkin ve teĢvikleri ihtiva eder. 

Ġslâm tarihinin, Ġslâm ile cahiliyenin kıyasıya birbirleriyle ölüm kalım savaĢı yaptığı o nazik dönemde, 

bu sure müminleri mâlî fedakarlıklar yapmaları hususunda teĢvik etmiĢtir. 

Ayrıca Ġslâm'ın, sadece bir Ģahsın Müslüman olduğunu iddia etmesi, bir takım sathî ve zahirî ibadetlerde 

bulunması olmadığı belirtilerek Allah'a iman etmede ihlasın önemi vurgulanmıĢtır. Ki zaten bu da Ġslâm'ın gerçek 

ruhudur. ġayet bir kimse imanında ihlas sahibi değilse, can, mal ve çıkarlarına Allah'ın dininden daha çok önem 

veriyorsa bu kimsenin müminlik iddiası yalandır ve Allah indinde hiç bir değeri yoktur. 

Bu sebepten ötürü öncelikle, muhatapların kendilerine seslenen yaratıcı beyan edilmiĢ ve daha sonra aĢağıda 

zikredilen konular iĢlenmiĢtir. 

Allah yolunda infak etmekten kaçınmamak Ġslâm davasının ve imanın gereğidir. Aksine davranmak sadece 

iman olgusuna değil, gerçeğe de ters düĢer. Çünkü mal, insana Allah tarafından geçici olarak verilmiĢ bir nimettir. 

"Sizlerin bu gün sahip olduğunuz mal ve mülk yarın elinizden alınıp bir baĢkasına verilebilir; zira onun asıl sahibi 

Allah'tır. O Allah ki, kainattaki her Ģey O'nun emri altındadır. Allah'ın, tasarrufunuz altına vermiĢ olduğu mal ve 

mülkü kendi isteğiniz ile Allah rızası için kullandığınızda ancak bir yarar sağlamıĢ olursunuz." 

Allah yolunda bir kimsenin canını ve malını ortaya koyması her ne kadar hüsn-ü kabul görürse de, bu 

davranıĢın kıymeti, can ve maldan geçildiği Ģartlar nazarı dikkate alınarak değerlendirilecektir. Sözgelimi Ġslâm'ın 

tehlikede olduğu ve her an kafirlerin gücü karĢısında yenilme ihtimalinin bulunduğu bir zamanda, canlarını ve 

mallarını verenler ile; Ġslâm'ın muzaffer, Müslümanların güçlü olduğu bir zamanda canlarını ve mallarını verenler 

arasında, elbette derece itibariyle bir farklılık olacaktır. Hak yolunda infak edilen bir mal Allah'a "Karzı-Hasen" 

(güzel bir borç) vermek gibidir, Allah bu karz-ı hasenin karĢılığını kat kat verecektir. 

Ahirette Allah'ın nuru ancak Allah yolunda mallarını ve canlarını sarfedenlere nasip olacaktır. Dünyada hakkın 

veya batılın hüküm süreceğine aldırıĢ bile etmeyen münafıklar, burada her ne kadar Müslümanların saflarında 

gözüküyorlarsa da, ahirette Müslümanlardan ayrılarak Allah'ın nurundan mahrum kalacak ve mahĢer meydanında 

kafirlerle birlikte olacaklardır. 

Müslümanlar, hayatlarını dünyanın peĢinden koĢarak tüketmiĢ ve gaflet dolayısıyla kalpleri katılaĢmıĢ Ehli 

Kitap gibi olmamalıdırlar. Onlar (Ehli Kitap) nasıl mümin olabilirler ki, Allah'ın zikrini iĢittiklerinde kalpleri 

yumuĢamaz ve Allah'ın indirdiği hakka boyun eğmezler? 

Allah indindeki Ģehid ve sıddıklar, ancak Allah yolunda mallarını ve canlarını hiç gösteriĢ yapmadan feda eden 

müminlerdir. 

Dünya hayatı, geçici ve aldatıcı bir zevkten baĢka bir Ģey değildir. Elinizdeki zinetler, aranızdaki övünme, mal 

ve evlat yarıĢı hepsi de geçicidir. Bu, tıpkı yemyeĢil bir tarlanın misaline benzer: Önce sararır, sonra kurur ve çürür, 
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sonunda da yok olup gider. Asıl kalıcı olan Cennet hayatıdır. O halde ne yapacaksanız, Cennet hayatı için yapın. 

Dünyada sıkıntı veya ferahlık, Allah'ın takdirine bağlıdır. Müminler, bir musibetle karĢılaĢtıklarında meyus olmayan, 

zenginlik ve refah elde ettiğinde kibirlenmeyen bir karaktere sahip olmalıdırlar. Çünkü kafir ve münafıklar, Allah 

kendilerine nimet verdikçe kibirlenip Ģımaran, Allah'ın bağıĢladığı nimeti O'nun rızası için sarfetmeyen ve hatta 

baĢkalarını da sarfetmekten alıkoyan bir özelliğe sahiptirler. 

Allah, peygamberlerini apaçık iĢaretlerle göndererek, adaleti tesis etmeleri için beraberlerinde Kitap ve Mizan'ı 

indirmiĢ ve hakkı ikame edip batıl güçleri ezmeleri için de, bunlarla birlikte Demir'i yaratmıĢtır. Böylece Allah, 

kimlerin dinini ikâme edeceğini ve kendine yardımda bulunacağını görecektir. "Bu imtihan ilerlemeniz ve bir üst 

makama yükselmeniz içindir. Yoksa Allah kendi dinini ikâme etmek için sizlere muhtaç değildir." 

Daha önce de Allah tarafından peygamberler gönderilmiĢtir. Onların davetine icabet edenler olduğu gibi, tekrar 

fıska dalanlar da oldu. Hz. Ġsa peygamber olarak gönderildiğinde, bir çoğu iyiliğin yoluna girmiĢlerdi ama, ondan 

sonra ümmeti, ruhbanlık bid'atine saplanıverdi. ġimdi ise Hz. Muhammed (s.a) , Allah tarafından peygamber olarak 

gönderilmiĢtir. O'nun peygamberliğine iman edip Allah'tan korkarak hayatlarını sürdürenler, Allah'ın rahmetinden iki 

kat hak alırlar ve bu dünyada hak ve batılı açıkça görebilmeleri için kendilerine basiret bahĢedilir. Ehl-i Kitap, 

Allah'ın lütfunu kendi tekellerinde sanmaktadırlar, sanmaya da devam etsinler. Allah'ın fazl ve rahmeti kendi 

elindedir ve bunu dilediğine verir. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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58. Mücadele Suresi                                                                      BaĢa Dön 

Adı: Bu surenin adı "Mücadele" veya "Mücadile" olarak bilinir. Bu ad, surenin ilk ayetinde geçen "tucâdiluke" 

fiilinden alınmıĢtır. Çünkü surenin giriĢinde beyan edilen bir olayı, yani bir kadının Hz. Peygamber'den (s.a) 

kocasıyla arasındaki "zıhar" meselesine çözüm bulmasını, böylelikle kendisini ve çocuklarını mahvolmaktan 

kurtarması için sürekli ve ısrarlı taleplerini, Allahu Teâlâ, "Mücadele" olarak nitelemiĢtir. Dolayısıyla surenin adı da 

"Mücadele" olmuĢtur. Ancak bu kelimeyi "Mücadile" Ģeklinde ism-i fail olarak okumak da mümkündür ki o zaman, 

söz konusu meselede ısrar eden kadına atıf yapılmıĢ olur. 

Nüzul Zamanı: Bu surenin nüzul zamanı ile ilgili kesin bir rivayet bulunmamaktadır. Ancak sure içinde mevcut 

bir karineden hareketle, bu surenin 5. hicri yılın ġevval ayında yapılan Ahzab Gazvesi'nden sonra nazil olduğu 

anlaĢılmaktadır. Çünkü AhzabSuresi'nde, evlatlık edinilen çocukların, gerçek evladın yerini almasının mümkün 

olmadığı beyan edilirken, kendilerine zihar yapılan kadınların da, hiç bir surette kocalarının anneleri konumuna 

geçemeyeceği vurgulanmıĢtır. Mesele, sadece bu kadar kısa bir değini ile geçiĢtirilmiĢ ve zıharın, günah veya bir 

suç olduğu Ģeklinde bir tanım yapılmayıp, hadise bir hükme de bağlanmamıĢtır. Fakat bu surede zıhar olayının 

ayrıntılarına inilerek, bir hükme bağlanması, sözkonusu ayrıntıların Ahzab Suresi'nden sonra nazil olduğunu ortaya 

koyuyor. 

Konu: Bu surede Müslümanlara kendileri ile ilgili birtakım meselelerde çözüm yolları gösterilmiĢtir. 

Surenin giriĢinden 6. ayete kadar zıhar olayının Ģer'i hükümleri açıklanmıĢtır. Aynı zamanda Müslümanlar 

Ģiddetle ikaz edilerek kendilerine Müslüman olduktan sonra cahiliyyenin örf ve adetlerine bağlı kalmanın, Allah'ın 

koyduğu sınırları aĢmak ve O'nun kurallarına karĢı çıkmak anlamına geleceği anlatılmıĢtır. Böyle bir davranıĢ ise, 

yani insanın kendi keyfince kurallar vazetmesi kesin surette iman ile çeliĢir, sonuçta insanı dünyada hüsrana 

götürür ve ahirette de insan bu yüzden hesaba çekilir. 

7. ve 10. ayetlerde münafıklar, kendi aralarında yaptıkları dedikodular ve gizli gizli fısıldaĢmalarından ötürü 

ikaz edilmiĢlerdir. Çünkü onlar bu Ģekilde bozgunculuk çıkarmak için gizli planlar kuruyorlar ve kalplerindeki kin ve 

buğz nedeniyle, tıpkı Yahudiler gibi Hz. Peygamber'e (s.a.) selam veriyorlardı. Fakat söyledikleri sözler bedduadan 

baĢka bir Ģey değildi. Ayrıca bu ayetlerde Müslümanlara, onların yaptıkları gizli planların kendilerine hiç bir zarar 

veremeyeceği, Allah'a tevekkül edip, O'nun yolunda sabırla yürümeleri gerektiği anlatılarak, teselli verilmiĢtir. 

Ayrıca ihlaslı müminlerin kendi aralarında günah, zulüm ve Hz. Peygamber'e (s.a.) karĢı çıkmak hakkında 

konuĢmayacakları ve onların sadece iyilik ile takva üzere bir araya gelecekleri vurgulanarak ahlâkî dersler 

vazedilmiĢtir. 

11. ve 13. ayetlerde ise, Müslümanlara birtakım sosyal kurallar tebliğ edilmiĢtir. Çünkü kendilerinde (o 

dönemde) bazı sosyal zaaflar bulunmaktaydı. Nitekim günümüz Müslümanlarında da aynı zaaflar hâlâ vardır. 

Sözgelimi, bir meclise dıĢarıdan biri geldiğinde, orada oturanlar yeni gelen kardeĢlerine yer vermek için, kendilerini 

toplamak gibi bir zahmete katlanmazlar. Tabii ki bu durumda yeni gelen Ģahıs ayakta kalır ve zorunlu olarak kapının 

önünde oturur veya geri döner ya da oturanların üzerlerinden atlayarak kendisine yer bulmak için içeri dalar. Bu tür 

durumlar Hz. Peygamber'in (s.a.) meclisinde de vuku bulduğu için bu surede Müslümanlara bencil ve katı 

davranmayıp, baĢkalarına karĢı daha hoĢgörülü olmaları ve böyle durumlarda yeni gelen kimselere yer vererek, 

cömertliklerini sergilemeleri emredilmiĢtir. 

Ayrıca insanlarda bir baĢka zaaf daha vardır ki o da, bir kimseyi ziyaret ettiklerinde (özellikle önemli bir 

kimseyi) o Ģahsın yanında oldukça fazla kalmaları ve uzun bir süre oturmakla ziyaretine gittikleri Ģahsa ne kadar 

eziyet verdiklerini ve ayrıca önemli iĢlerden o Ģahsı alıkoyduklarını düĢünmemeleridir. 

ġayet ev sahibi kendilerine gitmelerini söyleyecek olsa, hemen gücenirler. Kendilerini bırakıp, oradan ayrılsa, 

onu ahlâksızca davranmakla suçlarlar. Keza ima yoluyla, baĢka iĢleri olduğunu söylemeye çalıĢsa, bu sefer hiç 

dikkate almazlar. ĠĢte Hz. Peygamber (s.a) de bu tür problemlerle karĢı karĢıyaydı. Öyle ki bazı kimseler, sırf 

Rasulullah'ın (s.a) sohbetinin lezzetinden dolayı, kendisini önemli bir takım iĢlerden alıkoyduklarını hiç 

düĢünmüyorlardı. Bu nedenlerden ötürü, surede Müslümanlara, kendilerine sohbetin sona erdiği bildirilince, hemen 

dağılmaları söylenmiĢtir. 
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Yine bir baĢka zaaf da, gerekli gereksiz herkesin Hz. Peygamber (s.a) ile özel görüĢme konusundaki ısrarlı 

talepleriydi. Nitekim bu kimseler Hz. Peygamber'le (s.a) meclis içinde fısıltılı konuĢuyorlardı ki bu da hem Hz. 

Peygamber'i hem de bu meclisde bulunanları rahatsız ediyordu. Bu sebep dolayısıyla, Allah Teâlâ, Hz. Peygamber 

(s.a) ile bu Ģekilde görüĢmek isteyenlerin, görüĢme öncesinde sadaka vermeleri Ģartını koydu. Böylelikle, bu 

davranıĢın kötü bir adet olup, terk edilmesi gerektiği hususunda Müslümanların uyarılması amaçlanmıĢtı. 

Gerçekten de, Müslümanlar bu kötü adeti terk ettikleri için, bu Ģart bir süre sonra yürürlükten kaldırılmıĢtır. 

14. Ayetten surenin sonuna kadar, içinde ihlaslı müminlerin, münafıkların ve mütereddid kimselerin bulunduğu 

Ġslâm toplumuna, açıkça ihlasın ölçüsünün ne olduğu bildirilmiĢtir. Çünkü bir kısım Müslümanlar, kafirlerle 

dostluklarını sürdürüyorlar, Ġslâm'a zarar verse de, sırf çıkarları için bir tavır almaktan kaçınıyorlardı. 

Bu yüzden çevrede Ġslâm hakkında kuĢkular oluĢuyor ve bazı mütereddid kimseler Müslüman olmaktan 

kaçınıyorlardı. Müslümanların saflarında görülen çıkarcı kimseler ikiyüzlülükleri dolayısıyla ceza almaktan da 

korunuyorlardı, ama ihlaslı müminler böyle değildi. Onlar değil baĢkalarını; analarını, babalarını, çocuklarını, 

kabilelerini bile Ġslâm'ın çıkarları söz konusu olduğunda savunmuyorlardı. Çünkü kalplerinde Allah ve Rasulünün 

düĢmanlarına yer yoktu. Allah Teâlâ açıkça, birinci grupdaki Müslümanların da gerçek müminler olup, Allah'ın 

hizbine dahil bulunduklarını beyan etmiĢtir. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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59. HaĢr Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Bu sure, adını 2. ayette geçen "HaĢr" kelimesinden almıĢtır. 

Nüzul Zamanı: Said bin Cübeyr'den (r.a) rivayet edildiğine göre, O, Ġbn Abbas'a HaĢr Suresi'ni sorduğunda, 

Ġbn Abbas, "Bu sure, tıpkı Enfal Suresi'nin Bedir SavaĢı hakkında nazil olması gibi, Benu Nadir ile yapılan savaĢ 

hakkında nazil olmuĢtur," diye cevap verir. (Buhari, Müslim) . Said bin Cebeyr'den nakledilen baĢka bir rivayete 

göre, Ġbn Abbas, "Bu sureye Nadir Suresi de diyebilirsiniz" demiĢtir. Aynı görüĢ Mücahid, Katade, Zührî, Ġbn Zeyd, 

Yezid bin Ruman ve Muhammed bin Ġshak'tan da mervidir. Bu rivayetlerin hepsi de, surede sözü geçen Ehli 

Kitab'ın Benu Nadir olduğu hususunda ittifak halindedirler. Yezid bin Ruman, Mücahid ve Ġbn Ġshak'a 

göre sure tamamiyle bu savaĢ ile ilgili nazil olmuĢtur. 

Bu savaĢın ne zaman vuku bulduğu ile ilgili olarak Ġmam Zührî, Urve bin Zübeyr'den naklen savaĢın Bedir'den 

6 ay sonra vuku bulduğunu söylüyor. Ancak buna karĢı, Ġbn Said, Ġbn HiĢam ve Belâzurî, bu savaĢın 4. hicrî yılın 

Rebi'ul-Evvel ayında vuku bulduğunu yazmaktadırlar ki doğru olanı da budur. Çünkü tüm rivayetler bu savaĢın, Bîri 

Maune gazvesi sonunda vuku bulduğunda görüĢ birliği içindedirler. Yine Bîri Maune gazvesinin, Uhud SavaĢı'ndan 

sonra vuku bulduğu tarihen sabittir. 

Tarihsel Arkaplan: 

Bu surenin muhtevasını daha iyi kavrayabilmek için, Medine ve Hicaz Yahudilerinin tarihine bir göz atılması 

gerekir. Çünkü bu bilinmeden, Hz. Peygamber'in (s.a.v) Yahudilere nasıl muamele ettiğinin 

sebeplerini anlamak çok güç olur. 

Arabistan'daki Yahudiler ile ilgili olarak yazılmıĢ güvenilir bir tarih çalıĢması bulunmadığı gibi, tarihleri hakkında 

bilgi sahibi olabileceğimiz kendi yazdıkları bir belge veya eser de yoktur. Arabistan dıĢındaki Yahudi tarihçi ve 

müellifler de onlar hakkında bir Ģey yazmamıĢlardır. YazmayıĢlarının nedeni olarak da, onların genel Yahudi 

toplumundan koptuklarını, diğer Yahudilerle bir alakaları kalmadığını göstermektedirler. Bu bakımdan Arabistan 

dıĢındaki Yahudiler, onları kendilerinden saymazlar, zira Hicazlı Yahudiler Ġbrani kültüründen koptukları gibi, kültür 

ve hatta lisanları dahi AraplaĢarak asimile olmuĢ ve Ġbranice'yi bile unutmuĢlardı. 1. Miladi asra kadar Hicaz'daki 

hiçbir tarihi eser ve belgede, birkaç Yahudi ismi dıĢında, onlara ait hiçbir iz yoktur. Dolayısıyla Hicaz Yahudileri ile 

ilgili birçok bilgi, Araplar arasında yaygınlaĢmıĢ Ģifahî kaynaklara dayanır. Bu bilgilerin kaynağı da bizzat o dönemin 

ve o bölgenin Yahudileridir. 

Arabistan'daki Yahudilerin iddialarına göre, kendileri, Hz. Musa'nın (s.a) son dönemlerinde Hicaz'a gelmiĢ ve 

orada yerleĢmiĢlerdir. Bunu Ģöyle özetleyebiliriz: Hz. Musa, Yesrib (Medine) bölgesindeki Amalika kabilesine karĢı 

bir ordu gönderip, onlara bu kabileden kimseyi hayatta bırakmamalarını emreder. Bu bölgeye gelen Ġsrail ordusu, 

Hz. Musa'nın emrini ifa eder ama çok yakıĢıklı bir delikanlı olan Amalika kralının oğlunu öldürmeyip yanlarına 

alarak, Filistin'e getirirler. Ancak onlar Filistin'e daha gelmeden Hz. Musa vefat ettiğinden, onun yerine geçenler, 

'Amalika kabilesinden hiç kimseyi hayatta bırakmamanızı size bir peygamber emretmiĢti. Oysa siz bu genci hayatta 

bırakmakla onun buyruğuna karĢı gelmiĢ oldunuz' diye bu orduyu suçlayarak toplumdan tecrid ederler. Onlar da 

bunun üzerine Yesrib'e (Medine) geri dönerek, oraya yerleĢirler. (Kitab-ul-Ağani, cilt. 19 sh. 94) Böylece Yahudiler 

Arabistan'a 12 asır önce yerleĢtiklerini iddia etmiĢ oluyorlardı. Ancak bu iddiayı destekleyici hiçbir tarihi delil 

bulunamamaktadır. Muhtemelen Yahudiler eski ve yüce bir nesilden geldiklerine Arapları inandırabilmek için böyle 

bir hikayeyi uydurmuĢlardır. 

Yahudilerin bir baĢka rivayetine göre onlar M.Ö. 587'de Buhtun-Nasr'ın Beyt-i Mukaddes'i yakıp yıktığı ve 

Yahudileri dağıttığı bir dönemde birçok kabile Hicaz'a gelip Vadi'l-Kura, Teyma ve Yesrib bölgelerine 

yerleĢmiĢlerdir. 

HARĠTA - I ? 

Yahudilerin yerleĢim bölgelerini gösteren harita 

(Fütuhu'l-Buldan, Belâzurî) . Ancak bu iddianın da tarihî bir mesnedi yoktur. Bu da muhtemelen yine 

Yahudilerin, yüce ve kadim bir nesil olduklarını kanıtlayabilmek için uydurdukları hikayelerden biridir. 
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M.S. 70'te Rumların, Filistin'de Yahudileri katlettikleri ve M.S. 132'de bir kısmını Filistin'den sürdükleri sabit 

olan tarihi gerçeklerdendir. Bu dönemde Filistin'den kaçan birçok Yahudi kabilesi, gelip Hicaz'a sığınmıĢtır. Çünkü, 

Güney Filistin, Arabistan'a yakındır. Böylece onlar Arabistan'a gelip, yeĢillik bir bölgeye yerleĢmiĢler, daha sonra da 

hileyle ve bilhassa tefecilik olan mesleklerini icra ederek yavaĢ yavaĢ buraları ellerine geçirmiĢlerdir. Eyle, Makne, 

Tebuk, Teyma, Vadi'l-Kura, Fedek ve Hayber hep onların eline geçmiĢti. Bu kabileler Benu Kurayza, Benu Nadir, 

Benu Kaynuka ve Benu Bahdal idi. 

Medine'ye yerleĢen kabileler içinde en meĢhurları Benu Nadir ile Benu Kurayza'dır. Çünkü kahinlik ve dini 

liderlik bu kabilelerdeydi ve en soylu kabileler olarak kabul görülüyorlardı. Yahudiler Medine'ye geldiklerinde, 

onrada bulunan bazı Arap kabileleri üzerinde tahakküm kurarak, Medine'nin hakimi olmuĢlardı. Bundan yaklaĢık 3 

asır sonra M.S. 450 ve 451 de büyük Yemen seli dolayısıyla (bu vak'a Sebe' Suresi'nde zikredilmiĢtir) Sebe 

kavimlerinden bazı kabileler Yemen'den kaçıp Arapların bölgesine göç etmek zorunda kalmıĢlardı. Bu kabileler 

içinde Gassan'lılar ġam'a, Lahmi'ler Irak'a, Benu Huzaa Cidde ve Mekke arasında bir bölgeye, Evs ve Hazreç 

Medine'ye gelerek yerleĢmiĢlerdi. Ancak Medine'ye Yahudiler hakim olduğundan, baĢlangıçta Evs ve Hazreç'e 

toprak vermiĢler ve bu iki Arap kabilesi de çöle yerleĢmek zorunda kalmıĢtı. Sonunda Evs ve Hazreç'in ileri 

gelenlerinden bir Ģahıs, ġam'a yerleĢmiĢ akraba kabile olan Gassan'lılardan yardım istemiĢ ve ġam'dan büyük bir 

ordu gelerek Medine'deki Yahudi gücünü kırmıĢtır. Bunun üzerine de Evs ve Hazreç kabileleri Medine'de tamamen 

hakimiyeti ele geçirmiĢler, iki büyük Yahudi kabilesi Benu Nadir ve Benu Kurayza, Ģehri terketmiĢ ve üçüncü kabile 

Benu Kaynuka da bu iki Yahudi kabilesiyle iyi geçinemediğinden Ģehir içinde kalmıĢtır. Ancak Ģehir içinde 

kalabilmek için Benu Kaynuka, Hazreç kabilesinin; buna karĢı Ģehrin çevresinde kalabilmek için Benu Nadir ile 

Benu Kurayza da Evs kabilesinin himayesi altına girmiĢlerdir. 

Hz. Peygamber'in (s.a.) Medine'ye hicretinden önce ve hemen sonrasında Arabistan'da ve bilhassa Medine'de 

Yahudilerin durumu Ģöyleydi: 

Yahudilerin dil, giyim, kültür, örf ve adetleri tamamıyle AraplaĢmıĢtı. Öyle ki çocuğunun adı bile Arapçaydı. 

Hatta Hicaz'a yerleĢmiĢ 12 Yahudi kabilesinden Benu Zavra'nın dıĢında hiçbir kabilenin adı Ġbranice değildi. 

Ġçlerinde birkaç alim dıĢında kimse Ġbranice bilmezdi. Cahiliyye döneminin Yahudi Ģairlerinin Ģiirleri ile Arap 

Ģairlerinin Ģiirleri dil, düĢünce ve konu bakımından hiç farklı bir nitelik taĢımazdı. Yahudiler ile Araplar aralarında kız 

alıp veriyorlardı. Aslında, onlarla Araplar arasında dinleri dıĢında bir fark vardı denemezdi. Ama buna rağmen 

Arapların içinde tümüyle asimile olmamıĢlar ve inatla Yahudilik Ģuurunu devam ettirmiĢlerdi. Zahiren 

AraplaĢmalarına gelince, Arabistan'da kalabilmek için baĢka çareleri yoktu. 

Bu zahirî AraplaĢma nedeniyle yanılan bazı müsteĢrikler, onların aslen Yahudi olmadıklarını ve Yahudiliği 

kabul etmiĢ Araplar olduklarını veya en azından çoğunluğu Yahudi Arapların teĢkil ettiğini sanmıĢlardır. Fakat 

Yahudilerin Arabistan'da kendi dinlerini yaymaya çalıĢtıklarını veya onların alimlerinin, Hıristiyan papazları gibi 

Araplara Yahudilik propagandası yaptıklarını gösteren hiçbir tarihi delil yoktur. Aksine Yahudilerde millî gurur ve 

tekebbürün olduğunu açıkça müĢahede edebiliyoruz. Bu yönden Araplara "Centile" (Ümmî) yani vahĢî ve cahil 

diyorlardı. Onlar ümmilerin Yahudiler gibi insani haklara sahip olduklarına inanmıyor, ümmilerin mallarının meĢru 

veya gayri meĢru yolla elde edilebileceğini, onların malını almanın Yahudilere helal olduğunu sanıyorlardı. 

Arapların ileri gelen bir kaçı dıĢında, diğer Arapların Yahudiliğe girip, kendileriyle eĢit olacaklarına ihtimal dahi 

vermezlerdi. Birkaç kiĢinin Yahudiliğe girdiğini gösteren özel vak'alar dıĢında herhangi bir Arap kabilesinin ya da 

Arap büyüğünün Yahudiliğe katıldığına dair hiçbir tarihi delil yoktur. Üstelik Yahudilerde dinlerini tebliğ etme gibi bir 

merak yoktu, onlar sadece ticaretlerini düĢünüyorlardı. Dolayısıyla Arabistan'da Yahudilik bir din olarak 

yayılmamıĢtı ve birkaç kabilenin milli gurur aracı olmaktan öte bir anlam taĢımıyordu. Ancak yine de Yahudi 

bilginler muskacılık, sihir, müneccimlik gibi meslekleri bir kazanç aracı olarak kullanmıĢ ve Araplar arasında 

kendilerine bilgin ve kahin Ģeklinde bir yer edinmiĢlerdi. 

Arap kabilelerinin karĢısında ekonomik bakımdan Yahudiler daha güçlüydüler. Çünkü onlar, Filistin ve ġam 

gibi geliĢmiĢ bölgelerden geldiklerinden, Araplar'ın bilmediği bir çok mesleklere sahiptiler. Ayrıca onların Arabistan 

dıĢındaki dünya ile de iliĢkileri bulunduğundan, Medine'den ve Arabistan'ın kuzey bölgesinden buğday ithal edip 

hurma ihracaatı yapıyorlardı. Tavukçuluk ve balıkçılık ellerinde olduğu gibi, kumaĢ da dokuyorlardı. 

Yer yer meyhaneler açmıĢlardı ve ġam'dan Ģarap getirip buralarda satıyorlardı. Benu Kaynuka, genelde 

meslekleri olan kuyumculuk, demircilik ve madeni eĢya imalatı ile uğraĢıyorlardı. Bununla pek yüksek kârlar elde 

ediyorlarsa da asıl gelir kaynakları tefecilikti. Öyle ki tüm Arabistan'da muazzam bir tefecilik Ģebekesi kurmuĢlardı 
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ve böylelikle Arapları tuzaklarına düĢürüyorlardı. Özellikle kendilerinden borç alarak, Ģan ve Ģöhretlerini artırma 

hastalığına yakalanan Arap kabile reisleri Yahudilerin tuzağına düĢmüĢtü. Bunlar yüksek faizlerle Yahudilerden 

borç alıyorlar ve Yahudiler de buna kat kat faizi ekleyerek onları kendilerine bağımlı kılıyorlardı. ĠĢte bu yüzden 

Araplar, ekonomik bakımdan müthiĢ bir mali kriz yaĢıyor ve dolayısıyla Yahudilere büyük kin ve nefret besliyorlardı. 

Yahudiler ticarî ve malî çıkarları gereğince, Araplardan hiçbir kabileyi, baĢka bir kabileye karĢı 

desteklemezlerdi. Ayrıca Arapların kendi aralarında savaĢmaları onların iĢine geliyordu. Çünkü onlar, Arapların bir 

araya gelmeleri halinde, tefecilik yoluyla kazandıkları bunca verimli araziyi, bağ ve bahçeyi kendilerine 

bırakmayacaklarını biliyorlardı. Bunun yanısıra her Yahudi kabilesi, kendilerine saldırmasından korktukları baĢka bir 

kabileye karĢı, güçlü bir Arap kabilesinin himayesine girmiĢti. Dolayısıyla zaman zaman bir Arap kabilesine karĢı 

savaĢan müttefikine yardım uğruna, karĢı kabilenin müttefiki olan bir baĢka Yahudi kabilesi ile de savaĢmak 

zorunda kalıyorlardı. Medine'de Benu Kurayza ve Benu Nadir kabileleri Evs Kabilesiyle, Benu Kaynuka da Hazreç 

kabilesiyle müttefikti. Hicretten bir süre önce, Evs ve Hazreç kabileleri arasında, Buas mevkiinde çok Ģiddetli bir 

savaĢ vuku buldu ve müttefik kabileler birlikte savaĢtılar. 

ĠĢte bu Ģartlar içerisinde Ġslâm Medine'ye ulaĢtı ve Hz. Peygamber (s.a) (s.a) hicret ederek, orada Ġslâm 

devletini kurdu. Hz. Peygamber (s.a) devleti kurduktan sonra ilk iĢ olarak, Evs, Hazreç ve Muhacirleri bir araya 

getirerek orada bir toplum oluĢturmuĢtur. Ġkinci iĢ olarak, bu Müslüman toplum ile Yahudiler arasında açık bir 

anlaĢma yapmıĢtır. Bu anlaĢmanın Ģartları gereğince, hiç kimsenin bir baĢkasının hakkını yemeyeceği ve dıĢ 

düĢmana karĢı Medine'nin birlikte savunulacağı karara bağlanmıĢtır. Bu anlaĢmaya göre, Yahudiler ile 

Müslümanların birbirlerine karĢı sorumlulukları Ģu Ģekilde belirlenmiĢtir. 

"Yahudiler kendi savaĢ masraflarını kendileri karĢılayacaklardır. Taraflar, bir saldırı olması halinde, birbirlerine 

yardım etmeye zorunludurlar. Birbirlerine iyi niyetli davranacaklar, hak ve iyilik için yardımlaĢılacak, kötülük ve 

günah için değil. Birbirlerine zulmetmeyeceklerdir. 

Mazlumlar korunacaklardır. ġayet savaĢ uzarsa, yapılan masrafa taraflar ortak olacaklardır. Bu antlaĢmayı 

yapanlara Medine'de fitne ve fesad çıkarmak yasaktır. Fesat çıkma ihtimali olan bir anlaĢmazlıkta kararı, Allah'ın 

Kitabı'na göre Muhammed verecektir. (...) KureyĢ ve müttefiklerine hiç kimse destek çıkmayacaktır. Medine'ye 

dıĢarıdan bir saldırı olması halinde müttefikler birbirlerine yardım edeceklerdir. (...) Taraflar kendi bölgelerinin 

savunmasından kendileri sorumludurlar." (Ġbn HiĢam, cilt: 2, sh: 147-150) 

Bu kesin ve açık bir anlaĢmaydı ve Yahudiler bu antlaĢmayı kabul etmiĢlerdi. Fakat çok geçmeden, Hz. 

Muhammed'e (s.a) , Ġslâm'a ve Müslümanlara karĢı düĢmanca bir tavır takınıp, zamanla düĢmanlıklarını artırdılar. 

Bu tavırları üç nedene dayanmaktaydı: 

a) Yahudiler, Hz. Peygamber'i (s.a) herhangi bir kabile reisi gibi görmek istiyorlar ve bunun siyasî bir antlaĢma 

olduğu fikrinden hareketle, her iki tarafın da bu antlaĢmayı kendi dünyevî çıkarları için yaptığını sanıyorlardı. Ancak 

Hz. Peygamber'in (s.a) Allah'a, Peygamberlere, Kitaplara, Ahirete (onların peygamber ve kitapları da dahil) iman 

etmeye Tevhid'e ve Allah'ın hükümlerine itaate, ilâhî sınırların içinde kalmaya, tıpkı kendi peygamberlerinin 

çağırdığı gibi davet ettiğini görünce, bu onlara çok ağır geldi ve bu evrensel hareketin baĢarılması halinde, dinî ve 

millî gururlarının kırılacağından korktular. 

b) Evs, Hazreç ve Muhacirlerin arasında bir kardeĢliğin tesis olunduğunu ve civardaki Arap kabilelerinden 

Ġslâm'ı kabul edenlerin bu kardeĢliğe katılmak suretiyle bir toplum vücuda getirmeye baĢladıklarını görünce, 

asırlardır Arap kabileleri arasında nifak çıkararak menfaat sağladıklarını fakat Ģimdi bu dinin Arapları bir araya 

toplayarak, bir güç haline getirdiğinden, artık eski oyunlarını sürdüremeyeceklerini anladılar. 

c) Hz. Muhammed'in (s.a) getirdiği dini, ahlâkî ve sosyal kanunlar, tefecilik yoluyla kazandıklarını gayr-i meĢru 

kazanç olarak ilan ediyordu. Bu yüzden Yahudiler, Hz. Muhammed'in (s.a) Araplar üzerinde bir hakimiyet 

sağlaması halinde, bunun kendilerinin sonu demek olacağını düĢünmeye baĢladılar. 

Tüm bu nedenler dolayısıyla Hz. Peygamber'e (s.a) karĢı çıkmak, artık Yahudiler için milli bir dava görünümü 

kazanmıĢtı. Öyle ki onun yenilmesi için her türlü yola baĢ vurmaktan kaçınmıyorlardı. Hz. Muhammed (s.a) 

hakkında birçok yalan, iftira ve kuĢkular ortaya atarak, bunları çevreye yayıyorlar ve böylece Ģüpheye düĢüp bu dini 

terketmeleri için Ġslâm'a girenleri yanıltmaya çalıĢıyorlardı. 
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Hatta kendileri önce Ġslâm'a giriyor, sonra da dönüyorlardı, ki böylece "Demek ki bu iĢte bir bit yeniği var. 

Yoksa bunlar Müslüman olduktan sonra, dönmezlerdi" diye düĢünerek halkta Hz. Peygamber (s.a) ile ilgili olarak 

yanlıĢ kanaatler uyanmasını istiyorlardı. Fitne çıkartabilmek için münafıklarla iĢbirliği yapıyorlardı ve Ġslâm düĢmanı 

kiĢi ve kabilelerle irtibat halindeydiler. Müslümanlar arasında fesat çıkarabilmek için ellerinden geleni ardlarına 

koymuyorlardı. Bu hususta özellikle Evs ve Hazreç kabilesini hedef almıĢlardı, zira onlarla uzun bir süre müttefik 

olmuĢlardı. Aralarında yeniden savaĢ çıkıp Ġslâm'ın kendilerine bağıĢladığı kardeĢliğin parçalanması için bilhassa 

Buas SavaĢı'na tekrar tekrar değiniyorlardı. Ayrıca Müslümanları ekonomik bakımdan periĢan edebilmek için adeta 

çırpınıyorlardı. Öyle ki, alıĢveriĢ yaptıkları biri, Ġslâm'ı kabul ederse eğer, ona zarar verebilmek için her türlü yola 

baĢ vuruyorlardı. Bir Müslümandan alacakları varsa, bunu hemen tahsil etmeye çalıĢıyor ve böylelikle o Müslümanı 

zor duruma düĢürüyorlardı. Yok eğer borçları varsa, ödememek için borçlarını inkar ediyorlar ve "Biz senden borç 

aldığımızda sen baĢka dindeydin, Ģimdi ise, dinini değiĢtirdiğinden bizden alacağını istemeye hakkın yoktur" 

diyorlardı. Bu konudaki bir çok örneği Ali Ġmran Suresi'nin 75. ayetinin açıklama notunda, Taberi, Nisâburî, 

Taberanî ve Alusî'den naklen zikretmiĢtik. 

Yahudiler, antlaĢmaya karĢı bu açık açık düĢmanca tavırlarını Bedir SavaĢı'ndan önce takınmıĢlardı. Bedir 

SavaĢı'nda Hz. Peygamber (s.a) ve Müslümanlar KureyĢlileri mağlup edince, bu sefer düĢmanlıkları daha da 

artmıĢtı. Çünkü onlar Müslümanların KureyĢliler karĢısında yenileceklerini ve böylece yok olacaklarını sanıyorlardı. 

Bu yüzden de Ġslâm'ın Bedir'deki galibiyet haberi gelmeden önce Medine'de çevreye asılsız bir haber fısıldayarak 

Hz. Peygamber'in (s.a.) öldürüldüğünü, Müslümanların yenildiğini ve KureyĢ ordusunun Ebu Cehil komutasında 

Medine'ye doğru ilerlediğini yaydılar. Ancak olayların beklentilerinin aksine geliĢmesi, onları müthiĢ derecede 

öfkelendirmiĢti. Benu Nadir'in Reisi Ka'b bin EĢref bunun üzerine, "Allah'a yemin ederim ki, Muhammed KureyĢ'in 

ileri gelenlerini öldürmüĢse eğer, yerin altı bizim için yerin üstünden daha iyidir." demiĢ ve daha sonra Mekke'ye 

gidip öldürülen KureyĢli liderlerin ardından kıĢkırtıcı Ģiirler okuyarak intikam almaları için Mekke'lileri tahrik etmeye 

çalıĢmıĢtı. Medine'ye döndükten sonra da öfkesini bastırmak amacıyla Müslüman kız ve kadınlar hakkında aĢk 

Ģiirleri okumaya baĢlamıĢtı. En sonunda onun bu fesat ve ahlaksızlığından bıkan Hz. Peygamber (s.a) Hicri 3. yılın 

Rebi'ul-Evvel ayında Muhammed bin Mesleme el-Ensarî'yi gönderip onu öldürtmüĢtür. (Ġbn Sa'd, Ġbn HiĢam, 

Taberi) 

Bedir SavaĢı'ndan sonra antlaĢmayı ilk ihlal eden Yahudi kabilesi Benu Kaynuka, Medine içinde bir mahallede 

yaĢıyordu. Kuyumculuk, demircilik ve madeni eĢya imalatı ile uğraĢıyorlardı. Bu bakımdan Medine'liler, onlarla 

sürekli alıĢveriĢ yaparlardı. Beni Kaynuka Yahudileri cesaretlerine çok güvenirlerdi. Demircilik yaptıklarından, 

onlarda yetiĢen her çocuk silahlıydı. Ġçlerinde savaĢabilecek durumda en az 700 silahlı muharip bulunuyordu. 

Bunun yanısıra onlar Hazreç'in eski müttefiki olmalarına da güveniyorlardı. Nitekim Hazreç kabilesinin Reisi 

Abdullah Ġbn Übey onları destekliyordu. 

Benu Kaynuka Yahudileri Bedir SavaĢı'ndan sonra, çarĢıya gelen Müslümanlara eziyet etmeye baĢlayacak 

kadar kudurmuĢlardı. Hatta bir gün çarĢıda Müslüman bir kadını soymuĢlardı. Bunun üzerine büyük bir fırtına koptu 

ve çıkan hadisede bir Müslüman ile Bir Yahudi öldürüldü. ĠĢ bu noktaya gelince, Hz. Peygamber (s.a) bizzat, 

Yahudilerin mahallesine gitti ve onları toplayarak yola gelmeleri için onlara nasihat etti. Fakat buna rağmen onlar, 

"Ey Muhammed, sen bizi o öldürdüğün savaĢ bilmeyen KureyĢ mi sanıyorsun. Bizimle savaĢmaya yeltenirsen, 

cesaretin ne olduğunu görürsün!" Ģeklinde bir karĢılık verdiler. Bu sözler oradaki antlaĢmayı bozmak ve açıkça bir 

savaĢ ilanı demekti. En sonunda Hz. Peygamber (s.a) Hicrî 2. yılın ġevval (baĢka bir rivayete göre Zi'l-Kade) 

ayında onların mahallesini abluka altına aldı ve 15 gün süren abluka sonunda teslim oldular. Müslümanlarla 

savaĢan tüm Yahudi savaĢçıları esir alındılar. Abdullah Ġbn Übey'in onların affı için Ģiddetle ısrar etmesi üzerine, 

Hz. Peygamber (s.a) onun isteğini kabul etmiĢ ve tüm mal, silah ve sanayi aletlerini bırakarak Medine'yi 

terketmeleri Ģartıyla Benu Kaynuka'yı serbest bırakmıĢtı. (Ġbn Sa'd, Ġbn HiĢam ve Taberi) 

Beni Kaynuka'nın Medine'den çıkarılması ve Kab bin EĢref'in öldürülmesi gibi iki sert tepkiden sonra, bunlar 

Yahudileri öyle korkuttu ki hiçbir kötü davranıĢta bulunmaya cesaret edemediler. H. 3. yılın ġevval ayında Bedir'in 

intikamını almak amacıyla KureyĢliler Medine'ye saldırmak için büyük bir hazırlık yaptılar ve Medine'ye doğru yola 

koyuldular. KureyĢ'in 3.000 askerine karĢı Hz. Peygamber'in (s.a.) 1.000 asker çıkarabildiğini ve bunlardan 300 

münafıkın geri döndüğünü gören Yahudiler, Müslümanlara yardım etmeyerek antlaĢmaya ilk defa açıktan karĢı 

çıktılar. Oysa yapılan antlaĢma gereğince Medine'yi Müslümanlarla birlikte savunmak zorundaydılar. Üstelik 

Müslümanların Uhud SavaĢı'nda büyük bir zarara uğradıklarını görünce Yahudilerin cesaretleri iyiden iyiye artmıĢtı. 
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Öyle ki Benu Nadir, Hz. Peygamber'e (s.a.) , suikast tertiplemiĢ, fakat hain planları baĢarısız kalmıĢtı. Bu vak'a 

Ģöyle olmuĢtur: Bir-i Maune gazvesinden sonra (Hicrî 4. yılın sefer ayı) Amr bin Umeyye Demri, intikamını almak 

isterken yanlıĢlıkla Hz. Peygamber (s.a) ile müttefik olan Benu Amir'den iki kiĢiyi öldürür. Amr, onları kendi 

düĢmanları zannedip öldürdüğünden dolayı maktüllerin fidyesini vermek Müslümanlara vacip olmuĢtu. Benu Amir 

ile Benu Nadir'in de müttefik olması nedeniyle Hz. Peygamber, yanına birkaç kiĢi alarak, fidyeye iĢtirak etmelerini 

sağlamak amacıyla Benu Nadir'in mahallesine gider. Hz. Peygamber (s.a) oraya varınca, Yahudiler onu meĢgul 

etmek için lafa tutarlar ve bu sırada Hz. Peygamber'in (s.a.) önünde oturduğu duvarın damına çıkardıkları bir adamı 

büyük bir taĢı Hz. Peygamber'in (s.a.) üzerine atması için görevlendirirler. Ancak o adam daha harekete geçmeden 

önce Allah, Peygamberini haberdar eder ve Hz. Peygamber (s.a) de hemen oradan ayrılarak Medine'ye döner. 

Artık bundan sonra onlara hüsnüniyetle davranmanın bir anlamı kalmamıĢtı. Bu yüzden Hz. Peygamber (s.a) 

hemen bir ültimatom göndererek, "Yapmak istediklerinizi öğrendim. Dolayısıyla 10 gün içinde Medine'yi terkedin. 

Bundan sonra sizlerden orada kim ele geçerse öldürülecektir" diye Yahudilere kararını bildirmiĢtir. Abdullah Ġbn 

Ubey'in kendilerine, "Ġkibin kiĢiyle ben size yardım ederim. Benu Kurayza ve Benu Gatafan da yardıma gelecekler. 

Hiç taviz vermeyin ve yerinizi terketmeyin" Ģeklinde bir haber göndermesi üzerine, Hz. Peygamber'e (s.a) , ne 

yaparsa yapsın Medine'yi terketmeyecekleri cevabını verdiler. Bunun üzerine Hz. Peygamber'de Hicrî 4. yılın 

Rebi'ul-Evvel ayında onları kuĢatma altına alır ve birkaç günlük (bazılarına göre 6 gün, bazılarına göre 15 gün) 

muhasaradan sonra, silahları dıĢında develerine yükleyebildiklerini yanlarına almak Ģartıyla Medine'yi terketmeye 

razı oldular. Böylece aralarında Ġslâm'ı seçip kalan iki kiĢi dıĢında, bu ikinci yahudi kabilesi de Medine'yi terketmiĢ 

ve ġam ve Hayber'e doğru gitmiĢlerdir. 

ĠĢte HaĢr Suresi'nde, bu olay hakkında mütealalar yapılmıĢtır. 

Konu: Surenin konusu, yukarıda da açıklandığı gibi Benu Nadir ile yapılan savaĢ hakkındaki yorumları ihtiva 

etmektedir. Surede konular toplam dört baĢlık altında incelenmiĢtir: 

1-4- Ġnsanlar Benu Nadir'in akibetinden ibret almaya davet edilmiĢlerdir. Sayıları, mal ve servetleri 

Müslümanlardan kat kat fazla olan, sağlam kaleler içinde korunan büyük bir kabile bile birkaç günlük kuĢatmaya 

dayanamamıĢ, hiçbir ölüm hadisesi olmaksızın asırlardır oturdukları ev ve yurtlarını bırakıp, gitmeye razı 

olmuĢlardır. 

Burada Allah Teâlâ bunun Müslümanların kendi güçleri nedeniyle olmadığını, fakat onlar Allah ve Rasulü'ne 

karĢı geldikleri için böyle bir akıbetle karĢılaĢtıklarını vurgulamaktadır. Kim Allah'ın gücüne karĢı çıkarsa, sonu 

böyle olur. 

5- Bu bölümde bir takım savaĢ kaideleri beyan edilmiĢtir. DüĢmanın bölgesinde savaĢ nedeniyle tahribat 

yapmak, yeryüzünü ifsad etmek değildir. 

6-10- Bu bölümde de, bir ülkenin arazi ve servetinin gerek savaĢarak, gerekse savaĢmadan ele geçtiğinde, 

nasıl idare edileceği anlatılmıĢtır. Çünkü ilk defa Müslümanların eline fetholunmuĢ bir bölge geçmiĢti. 

11-17, Bu bölümde münafıkların Benu Nadir ile savaĢ esnasında takındıkları tavır mütalaa edilmiĢ ve böyle 

davranmalarının asıl nedenleri irdelenmiĢtir. 

18-24- Son bölümde, mümin olduklarını iddia edip Müslümanların arasına giren, ama iman ruhundan yoksun 

kimselere seslenilmektedir. Onlara Ģöyle deniliyor: "Ġmanın asıl iktizası takva ve fısk arasındaki farkı bilebilmektir. 

Kendisine inandıklarını iddia ettikleri Kur'an'ın önemi nedir? Ve kendisine inandıklarını iddia ettikleri Allah'ın sıfatları 

nelerdir?" 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 

Bir Hadis: Peygamberimiz (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: 

"Kim, sabahleyin (sabah namazı sonrası) HaĢrsûresinin son üç âyetini okursa, Allah onun için 70 bin melek 

görevlendirir, akĢama kadar onun için Allah'tan af dilerler. Eğer o gün ölürse, Ģehîdlerden yazılır. AkĢamleyin 

okursa yine bu menzilede olur."Ravi: Mâkil (r.a.) Tirmizî. 
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60. Mümtehıne Suresi                                                                     BaĢa Dön 

Adı: Bu surenin adı, 10. ayette hicret eden kadınların imtihan edilmesiyle ilgili hüküm dolayısıyla, "Mümtehine" 

olmuĢtur. Bu kelime "Mümtehine" ya da "Mümtihine" Ģeklinde telaffuz edilir. ġayet "t" harfi fetha okunursa, bu 

kelime "imtihan olunan kadın", kesre okunursa, "imtihan eden sure" anlamına gelir. 

Nüzul Zamanı: Sure içinde zikredilen iki hadisenin zamanlarını bildiğimizden dolayı, surenin de nüzul 

zamanını tesbit edebiliyoruz. Ġlk hadise, Hatib bin Ebi Belta'nın Mekke'nin fethinden önce KureyĢ'in ileri gelenlerine, 

Hz. Peygamber'in (s.a) Mekke'ye saldırı niyetini haber vermeye çalıĢmasıdır. Ġkincisi ise, Müslüman kadınların 

Hudeybiye AntlaĢması'ndan sonra, hicret edip, Medine'ye gelmeleriyle birlikte, "AntlaĢma gereğince iade edilen 

Müslüman erkekler gibi, kadınlar da kafirlere iade edilecek mi, edilmeyecek mi?" Ģeklinde ortaya çıkan sorundur. 

Bu iki hadiseden, surenin Hudeybiye AntlaĢması ile Mekke'nin fethi arasında nazil olduğu kesinlikle 

anlaĢılmaktadır. Üçüncü hadise de, surenin sonunda zikredildiği gibi, Ġslâm'a giren kadınların, ne üzerine biat 

edeceği ile ilgilidir. Bu bölüm de büyük bir ihtimalle, Mekke'nin fethinden sonra nazil olmuĢtur. Çünkü Mekke'nin 

fethinden sonra, KureyĢ'in erkekleri gibi kadınları da Ġslâm'ı kabul ederek büyük bir çoğunlukla Müslümanlara 

katılacaklardı. Dolayısıyla böylesine büyük bir topluluğun, nasıl biat edeceği sorunu ortaya çıktı. 

Konu: Bu sure üç bölüme ayrılır. 

BaĢlangıçtan 9. ayete kadar ve tek baĢına 13. ayet bir bölümdür. Bu bölümde, ailesini kurtarmak için Hz. 

Peygamber'in (s.a) savaĢ hakkındaki gizli ve önemli bir sırrını düĢmanlara iletmeye çalıĢan Hatib bin Ebi Belta'nın 

bu davranıĢı tenkid edilmiĢtir. ġayet, gönderdiği haber ele geçmeden düĢmana ulaĢsaydı, Mekke fethinde oldukça 

kan dökülüp, birçok can telef olabilirdi. Aynı zamanda daha sonraları Müslüman olarak Ġslâm'a hizmet eden birçok 

KureyĢ'li de öldürülmüĢ olacaktı. Ayrıca Mekke'nin kan dökülmeden, fetholunmasıyla elde edilen birçok fayda da 

boĢa gidecekti. Üstelik tüm bunlar, Müslümanlardan birinin ailesinin savaĢ tehlikesinden korunması pahasına 

vukubulacaktı. Bu büyük hata hakkında, dolaylı olarak tüm müminleri uyaran Allah Teâlâ, hiçbir müminin Ģartlar ne 

olursa olsun, Ġslam düĢmanlarıyla sevgi ve dostluk iliĢkisi kurmaması gerektiğini ve Ġslâm-küfür mücadelesinde 

kafirlere yararı olacak iĢlere girmekten kesin bir surette kaçınması lazım geldiğini anlatmıĢtır. Ancak Ġslâm'a ve 

Müslümanlara düĢmanlık tavrı içinde olmayan ve Müslümanlara eziyet etmeyen kafirlere bir iyilik yapmakta sakınca 

yoktur. 

Ġkinci bölüm 10. ve 11. ayetlerdir. Bu ayetlerde, o dönemde Müslümanlar açısından aktüel bir mesele haline 

gelen toplumsal bir sorun karara bağlanmıĢtır. Kocaları kafir olan birçok Müslüman kadın, onları terkedip 

Mekke'den hicret ederek Medine'ye gelmekteydi. Ayrıca Medine'deki birçok Müslümanın hanımı kafirdi ve 

Mekke'de kalmayı tercih etmiĢlerdi. Dolayısıyla, bu kimselerin aralarında karı-koca hukukunun devam edip etmediği 

meselesi ortaya çıktı. Allah Teâlâ, bu konuda ebediyyen geçerliliğini sürdürecek olan Ģu kararını nazil etti: 

"Müslüman bir kadına, müĢrik bir koca haramdır. Müslüman bir erkeğe de, müĢrik bir kadını nikahında 

bulundurmak haramdır." Bu karar kanun olması itibariyle çok önemlidir ve biz bunun önemini ilerideki açıklama 

notlarında beyan edeceğiz. 

12. Ayet de üçüncü bölümü teĢkil eder. Bu ayette Hz. Peygamber'e (s.a) , Ġslâm'ı kabul eden kadınlardan, o 

dönem cahiliye kadınlarında bulunan kötü davranıĢlardan sakınmaları, Allah ve Rasulü'nün emrettiği gibi iyilik 

yapmaları hususunda biat alması bildirilmiĢtir. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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61. Saf Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Adını, müminlerin saf tutarak Allah yolunda savaĢtıklarını bildiren 4. âyetinden almıĢtır 

Nüzul Zamanı: Bu surenin nüzul zamanı konusunda bilgi veren herhangi bir muteber rivayete rastlamıĢ 

değilim. Ancak muhtevasından, surenin -muhtemelen- Uhud SavaĢı'na yakın bir dönemde nazil olduğu 

anlaĢılmaktadır. Çünkü surenin satır aralarında birtakım hadiselere değinide bulunulmaktadır ki bu hadiseler iĢaret 

ettiğimiz dönemle alâkalıdır. 

Konu: Bu surede müminler, Ġslâm'a ihlasla bağlanmaya davet edilerek, Allah yolunda mallarını, canlarını feda 

etmeleri hususunda teĢvik olunmaktadırlar. Ayrıca surede a) Ġmanı zayıf Müslümanlara, b) Ġnanmadıkları halde 

mümin oldukları iddiasında bulunan münafıklara, c) Ġhlaslı müminlere seslenilmektedir. Bazan ilk iki gruba birden 

hitap edilirken, bazan sırf münafıklara, bazan de ihlaslı müminlere hitap edilmektedir. Hangi ayetin hangi gruba 

hitap ettiğine gelince bu, ayetlerin uslûbundan açıkça belli olmaktadır. 

1-4. Surenin baĢında iman edenlere seslenilerek, "Söylediklerinin aksine davrananlar Allah indinde gazabı 

haketmiĢ kimselerdir. Allah ise, kendi yolunda kurĢunla kaynatılmıĢ binalar gibi saf saf çarpıĢanları sever." 

denilmiĢtir. 

5-7. Hz. Peygamber'in (s.a.) ümmeti, dinin ve peygamberin karĢısında nasıl bir tavır takınmaları gerektiği 

hususunda uyarılmıĢtır. "Sizler Ġsrailoğulları'nın, peygamberleri Musa'ya davrandıkları gibi davranmamalısınız." 

Yani, onlar Hz. Musa'nın peygamber olduğunu bilmelerine rağmen, onu çok incitmiĢler ve ayrıca açık 

açık ayetlerini görmelerine rağmen Hz. Ġsa'yı da yalanlamaktan kaçınmamıĢlardı. Fakat sonunda, bu ümmetin 

zihniyeti bozulmuĢ, hidayeti kabul etmeye müsait tabiatları dejenere olmuĢ ve hayrı algılamaktan mahrum 

kalmıĢlardır. ġimdi de onların, bir toplumun takdir edebileceği hiçbir yanları yoktur. 

8-9. Bu ayetlerde; Yahudiler, Hıristiyanlar ve onlarla iĢbirliği halindeki münafıklar, Allah'ın nurunu söndürmek 

için ne kadar uğraĢırlarsa uğraĢsınlar, yine de bu nurun yayılmaya devam edeceği ve müĢrikler istemese bile Hz. 

Muhammed'in (s.a) getirdiği dinin, diğer dinlere galip geleceği bildirilmektedir. 

10-13. Bu bölümde de, müminlere dünya ve ahirette baĢarı kazanmanın tek yolunun, Allah'a ve Rasûlü'ne 

ihlasla inanmak, Allah yolunda can ve mal ile cihad etmek olduğu gösterilmektedir. Ahirette bunun mükafatı, 

Allah'ın azabından kurtuluĢ, günahların bağıĢlanması ve cennetin ebedi nimetlerine kavuĢmaktır. Dünyadaki 

mükafaat ise, Allah'ın rızası, yardımı ve fethidir. 

14. Surenin sonunda, yine müminlere hitaben, "Ġsa'nın havarileri kafirler karĢısında peygamberlerine yardım 

ederek nasıl Allah'ın yardımcıları (Ensarullah) olmuĢlar ve kendilerinden önceki müminler gibi Allah'ın rızasını 

kazanmıĢlarsa, sizler de kafirler karĢısında Muhammed'e yardım ederek Allah'ın rızasını kazanın" denilmiĢtir. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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62. Cuma Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Sure; adını 9. ayetinden almıĢtır. Bu surede Cuma namazı ile ilgili hükümler beyan edilmiĢ olmasına 

rağmen, surede sadece Cuma Namazı iĢlenmiĢ değildir. Diğer surelerde olduğu gibi bu ad, bir alâmettir. 

Nüzul Zamanı: Ġlk sekiz ayet Hicri 7. yılda ve muhtemelen Hayber fethinde yahut ondan bir zaman sonra nazil 

olmuĢtur. Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesei ve Ġbn Cerir; Ebu Hureyre'nin "Biz Rasulullah'ın huzurunda iken, bu ayetler 

nazil oldu" dediğini nakleder. Ebu Hureyre'nin ise Hudeybiye AntlaĢması'ndan sonra, Hayber'in fethinden önce 

Müslüman olduğu kesinlikle sabittir. Ġbn HiĢam'a göre, Hayber, Hicri 7. yılda muharrem ayında, Ġbn Sa'd'a göreyse 

Cemaziyul-evvel'de fetholunmuĢtur. Dolayısıyla Yahudilerin bu son kalesi de feth olunduktan sonra Allah'ın onlara 

hitaben bu ayetleri inzal etmiĢ olması ihtimal dahilindedir. Yahut bu ayetler, Hayber'in fethinden sonra Arabistan'ın 

kuzeyindeki Yahudi kabilelerin Ġslâm yönetimine bağlanmasıyla birlikte indirilmiĢ olabilir. 

Son üç ayet, hicretten kısa bir zaman sonra nazil olmuĢtur; zira Hz. Peygamber (s.a) Medine'ye geldiğinin 5. 

günü Cuma Namazı kıldırmıĢ ve bu ayetler Cuma günü namaz esnasında vuku bulan bir olay üzerine indirilmiĢtir. 

Bu ayetlerde Müslümanlara, toplantılarda nasıl davranılması gerektiği hususunda tebliğde bulunulmuĢtur. 

Konu: Yukarıda da zikredildiği gibi, bu surenin iki ayrı bölümü, iki ayrı dönemde nazil olmuĢtur. Bu bakımdan 

konuları ve muhatapları da farklıdır. Ancak bir münasebet dolayısıyla bu iki bölüm bir araya getirilmiĢtir. Bu 

münasebeti anlayabilmek için, her iki bölümü de ayrı ayrı ele almak daha uygun olur. 

Cuma Suresi'nin ilk sekiz ayeti nazil olduğunda, Ġslâm davetini önlemek için, Yahudilerin sarfettikleri tüm 

çabalar, geçen 6 yıl süresince baĢarısız olmuĢtu. BaĢlangıçta Medine'deki üç güçlü Yahudi kabilesi (Beni Kaynuka, 

Beni Kurayza, Beni Nadir) Hz. Peygamber'e (s.a) tüm güçleriyle karĢı koymuĢlar ve sonuçta kabilelerden biri 

tamamen yok olurken, diğer ikisi ülkelerini terketmek zorunda kalmıĢlardır. Daha sonra ise, Yahudiler diğer Arap 

kabilelerini kıĢkırtarak onları Medine'ye saldırmaları için teĢvik ederler. Ancak bu sefer onların hepsi Ahzab 

SavaĢı'nda bozguna uğrarlar. Geriye, Medine'den sürülen çok sayıdaki Yahudinin de toplandığı en büyük kaleleri 

Hayber kalmıĢtı. Bu ayetler nazil olduğunda, onlar da fazla karĢı koymadan teslim olmuĢlar ve bizzat kendi 

baĢvuruları üzerine Müslümanların zimmetinde orada kalmayı kabul etmiĢlerdir. Bu son yenilgiden sonra, 

Arabistan'daki Yahudi gücü tamamen ortadan kaldırılmıĢ ve Vadi'l-Kura, Fedek, Teyme, Tebuk hepsi de arka 

arkaya teslim alınmıĢtır. Öyle ki, Ġslâm'ın adını bile duymak istemeyen o Yahudiler, Ġslâm'ın zimmeti altına girmek 

zorunda kalmıĢlardır. Böyle bir atmosferde Allah Teâlâ bu sureyle, onlara bir kez daha seslendi ve bu 

muhtemelen Kur'an'da zikredilen, Yahudilere yapılmıĢ son hitaptı. Bu hitabede üç nokta vurgulanmıĢtır: 

a) Sizler bu peygamberi, kendi kavminize değil, tahkir ederek "ümmî" dediğiniz baĢka bir kavme mensup 

olduğu için reddediyorsunuz. Peygamberin sizin kavminizden olma zorunluluğu batıl bir düĢünceden baĢka bir Ģey 

değildir. Yine kavminize mensup olmayan ve peygamberlik iddiasında bulunan bir kimsenin ancak bir yalancı 

olabileceği Ģeklindeki düĢünce de sizin vehminizdir. Çünkü "nübüvvet" Ģerefinin sadece kendi soyunuzun tekelinde 

olduğunu kabul ediyor ve Ümmîler arasında hiçbir zaman bir peygamberin gelmeyeceğini sanıyorsunuz. Oysa Allah 

o ümmiler arasından bir peygamber çıkarmıĢtır. O peygamber ki gözlerinizin önünde sizlere "mesaj" tebliğ etmekte, 

insanları tezkiye edip, sapıklıktan kurtararak, onlara doğru yolu göstermektedir. Bu, Allah'ın bir lütfudur ve O 

dilediğini "peygamberlik" ile Ģereflendiririr. Sizlere, istediğiniz bir kimseye peygamberliğin verilmesi veyahut 

istemediğiniz kimsenin peygamberlikten mahrum olması gibi bir lütufta bulunulmamıĢtır. 

b) Sizler Tevrat'ı yüklenen kimseler olmanıza rağmen, onun kıymetini bilemediniz ve sorumluluğunuzu yerine 

getiremediniz. Sizler tıpkı kitaplar yüklendiği halde, o kitaplarda neler yazdığını bilmeyen merkeplere 

benziyorsunuz. Hatta sizlerin durumu merkepten de kötüdür. Çünkü merkep Ģuur sahibi olmadığı gibi, "anlamak" 

Ģeklinde bir mükellefiyeti de yoktur. Oysa sizlere Ģuur verildiği halde, sizler Allah'ın kitabını taĢımanın 

sorumluluğundan kaçmakla kalmıyor, O'nun ayetlerini bile bile yalanlıyorsunuz. Üstelik buna rağmen, kendinizi 

Allah'ın sevgili kulları olarak kabul ediyor, "nübüvvet" nimetinin sadece size mahsus bir hak olduğunu ve ayrıca ne 

yaparsanız yapın, Allah'ın gönderdiği mesajın sorumluluğunu yerine getirin-getirmeyin, yine de Allah Teâlâ'nın sizin 

isteğinize uyarak, mesajını sizlerden baĢkasına yüklemeyeceğini sanıyorsunuz. 

c) Sizler, gerçekten Allah'ın sevgili kulları olsaydınız ve gerçekten Allah indinde büyük izzet ve ikrama mazhar 

olacağınıza inansaydınız eğer, ölümden bu derece korkmamanız gerekirdi. Ancak sizler sırf ölüm korkusuyla 

dalâlet içinde yaĢamayı kabul edip, bu yüzden geçen birkaç sene içerisinde sürekli yenilgiyi tercih ettiniz. Sizlerin 

http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#bas
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=13&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary


bu hali bile, yaptıklarınızın doğru olmadığını bildiğinize tek baĢına delildir. Sizler, bu halinizle Allah'ın huzuruna 

gittiğinizde, orada bu dünyadakinden daha zelil olacağınızı pekalâ biliyorsunuz. 

Bu sure, birinci bölümle, ondan birkaç sene önce nazil olan ikinci bölümün bir araya getirilmesiyle teĢekkül 

etmiĢtir. Yahudilerin Sebt'ine (Cumartesi gününe) karĢılık, Müslümanlara Cuma'nın bağıĢlanması nedeniyle, bu iki 

bölüm bir araya getirilmiĢ olabilir. Burada Müslümanlar, Yahudilerin sebt'e karĢı takındıkları tavır gibi Cuma'ya bir 

tavır takınmamaları konusunda uyarılıyorlar. Bu ayetler, Medine'de bir Cuma namazı vaktinde Mescid-i Nebevî'deki 

Müslümanları ticari bir kafilenin gelmesi üzerine davul sesini duyup, 12 kiĢi dıĢında hepsinin, gelen kafileye 

koĢması üzerine nazil olmuĢtur. 

Oysa onlar kafileye koĢtukları esnada, Hz. Peygamber (s.a) hutbe irad etmekteydi. Bu sebepten dolayı 

bu ayetler Cuma vaktinde (ezandan sonra) her türlü meĢguliyeti ve alıĢveriĢi haram kılmıĢtır. Müslümanların Cuma 

vaktinde her türlü meĢguliyeti bırakarak Allah'ın zikrine koĢmaları gerekmektedir. Ancak namaz bittikten sonra, 

kendi iĢlerine dönüp, rızık aramak için yeryüzüne yayılabilirler. Bu bölüm Cuma hükümleri hakkında müstakil 

bir sure olabilirdi. Ama Yahudilerin Sebt gününü ihlal etmeleri nedeniyle uğradıkları kötü azabın kendi baĢlarına 

gelmemesi için Müslümanların uyarıldıkları diğer bölüm ile bir araya getirilmiĢtir. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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63. Münafikun Suresi                                                                      BaĢa Dön 

Adı: Sure, adını birinci ayetten almıĢtır. Bu kelime, surenin adı olmakla birlikte, ayrıca surenin muhtevasını 

yansıtır; çünkü bu surede münafıkların tutum ve davranıĢları konusunda yorumlar yapılmaktadır. 

Nüzul Zamanı: Ġleride beyan edileceği üzere, bu sure Hz. Peygamber, Benu Mustalık Gazvesi'nden dönüĢte 

yolda veya döndükten sonra Medine'de nazil olmuĢtur. Biz, Nur Suresi'nin giriĢ bölümünde, Beni Mustalık 

Gazvesi'nin H. 6. yılın ġaban ayında vuku bulduğunu incelemelerimiz sonucunda beyan etmiĢtik. Dolayısıyla 

bu surenin nüzul zamanı kesin surette bilinmiĢ olmaktadır. 

Tarihsel Arkaplanı: Bu sure, belirli bir hadise üzerine nazil olmuĢtur. Ancak bu hadise zikredilmeden önce, o 

dönemde Medine'deki münafıkların tarihine bir göz atılması gerekir. Çünkü sözkonusu hadise bir tesadüf eseri 

vukubulmamıĢtır. Bilakis ardında birtakım zincirleme hadiseler vardır ve bu hadise onların son halkasıdır. 

Hz. Peygamber (s.a) Medine'ye gelmezden önce, Evs ve Hazreç kabileleri, aralarında yaptıkları savaĢlar 

dolayısıyla oldukça yıpranmıĢ ve liderliği altında toplanmak üzere bir Ģahıs hakkında görüĢ birliğine varmıĢlardı. Bu 

liderin tacı dahi hazırlandı. Bu Ģahıs Hazrec Kabilesi'nin reisi, Abdullah Ġbn Übey Ġbn Selûl'dür. Ġbn Ġshak'ın 

açıklamasına göre, Hazrec Kabilesi'nin ileri gelenleri O'nun liderliğinde ittifak halindeydiler ve ilk kez Evs ve Hazrec 

kabileleri, bir kimsenin liderliğinde birleĢmiĢlerdi. (Ġbn HiĢam, cilt: 2, sh: 234) 

Böyle bir atmosferde, Ġslâm'ın mesajı Medine'ye ulaĢmıĢ ve bu iki kabilenin ileri gelenlerinden bazıları 

Müslüman olmaya baĢlamıĢlardı. Hicretten önce Akabe biatı esnasında, Hz. Peygamber (s.a) Medine'ye gelmesi 

için davet edildiğinde, Hz. Abbas bin Ubade bin Nedle el-Ensari, Abdullah bin Übey'in de biat etmesi ve bu davete 

kendisinin de ortak olarak hepsinin görüĢ birliği ile Medine'nin Ġslâm'ın merkezi haline gelmesi için, bu daveti 

ertelemek istemiĢti. Ancak iki kabileden müteĢekkil 75 kiĢilik heyet, bu maslahatı önemsemeyip, akabinde her 

tehlikeyi, göze alarak, Hz. Peygamber'i (s.a) Medine'ye davet etmiĢlerdir. (Ġbn HiĢam, cilt: 2, sh: 89, Ayrıca bu 

hadise ile ilgili ayrıntılar Enfal Suresi'nin giriĢ bölümünde de verilmiĢtir.) 

Daha sonra Hz. Peygamber (s.a) hicret edip, Medine'ye geldiğinde, Ġslâm her eve girmiĢ bulunmaktaydı. 

Abdullah Ġbn Übey çaresizliğinden ve kabilesinin kendisine olan güvenini kaybetmeyi istemediği için, Müslüman 

olmaktan baĢka çıkar yol bulamayıp, Ġslâm'ı kabul etmiĢ görünür. Ġki kabilenin de ileri gelenlerinden bazı kimseler, 

her ne kadar onun gibi Ġslâm'a girmiĢ iseler de, aslında kalplerinde hased ateĢi yanmaktaydı. Özellikle Ġbn Übey 

içlerinde bu iĢe en çok üzülenlerdendi. Çünkü Hz. Peygamber'in (s.a) Medine'ye geliĢi, onun kral olmasını 

engellemiĢti. ĠĢte bu yüzden O, yıllarca iki yüzlülüğü sebebiyle tuhaf ve birbirine zıt davranıĢlarda bulunmuĢtur. 

Öyle ki bir taraftan, her Cuma namazına iĢtirak eder ve Hz. Peygamber (s.a) hutbe için minbere çıkar çıkmaz ayağa 

kalkarak Ģöyle derdi: "Ey cemaat! Allah'ın Rasulü aranızda bulunmaktadır. Allah onunla sizleri ĢereflendirmiĢtir. Bu 

yüzden o ne söylüyorsa tasdikleyin, emirlerini dikkatle dinleyin ve ona itaat edin." (Ġbn HiĢam, cilt: 3, sh: 111) diğer 

taraftan da kendisinin ikiyüzlülüğü her geçen gün iyice açığa çıkıyordu. Sonunda samimi Müslümanlar Abdullah Ġbn 

Übey ve arkadaĢlarının Hz. Peygamber'e (s.a.) ve ashabına karĢı büyük bir kin beslediklerini anlamıĢlardı. 

Bir defasında Hz. Peygamber (s.a) yoldan geçerken Abdullah Ġbn Übey kendisine küstahlık yapar ve Hz. 

Peygamber bunu Sa'd bin Ubeyde'ye anlatır. Bunun üzerine O, Rasulullah'a Ģöyle der: "Ya Rasulellah; ona 

yumuĢak davranınız. Çünkü siz Medine'ye gelmezden önce, biz onu kendimize kral yapmak için hazırlanıyorduk. 

ġimdi ise o, sizin kendisinin krallığına mani olduğunuza inanıyor." (Ġbn HiĢam, Cilt: 2, sh: 237, 238) 

Bedir SavaĢı sonrasında bir Yahudi kabilesi olan Benu Kaynuka, Müslümanlarla kendi aralarındaki antlaĢmayı 

hiçe sayarak bir kenara itmiĢ ve Müslümanlar tarafından bir tahrik sözkonusu olmaksızın huzursuzluk çıkarmaya 

baĢlamıĢlardır. Hz. Peygamber de (s.a) buna karĢılık onların üzerine yürüdüğünde, Abdullah Ġbn Übey onları 

himaye etme amacıyla ayağa kalkarak, Hz. Peygamber'in (s.a.) zırhından tutmuĢ ve Ģöyle demiĢtir: "Allah'a yemin 

ederim ki, bizim bu eski müttefikimizi affetmedikçe seni bırakmam. Çünkü bu 700 savaĢçı düĢmanlarımızla 

yaptığımız her savaĢta, bizlerin yanında yer aldılar. ġimdi sen bir günde hepsini yok etmek mi istiyorsun?" (Ġbn 

HiĢam, cilt: 3, sh: 51-52) 

Uhud SavaĢı esnasında, yine aynı Ģahıs açıkça Müslümanlara ihanet etmiĢ ve 300 arkadaĢı ile birlikte savaĢ 

meydanından geri çekilmiĢtir. Onun böylesine nazik bir anda geri çekilmesinden niyetinin ne olduğu 

anlaĢılmaktadır. Çünkü KureyĢ 3.000 askeri ile Medine'ye saldırıya hazırlandığında, Hz. Peygamber (s.a) sadece 
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1.000 kiĢiyle birlikte onlara karĢı koymak için Medine'den dıĢarı çıkmıĢtı. O münafık ise, bu 1.000 kiĢiden üçyüzünü 

yanına alarak savaĢ meydanını terketmiĢ ve böylece Hz. Peygamber (s.a) 3000 kiĢilik düĢman ordusuna, 700 kiĢi 

ile karĢı koyma durumunda bırakılmıĢtır. 

Bu vakıadan sonra Medine'deki tüm Müslümanlar bu Ģahsın kesinlikle münafık olduğunu ve yanındaki 

adamların nifaklarını açığa vurduklarını anlamıĢlardır. Bu yüzden, Uhud SavaĢı sonrasında Hz. Peygamber (s.a) 

Cuma namazında hutbe irad etmek için minbere çıktığında her zaman olduğu gibi ayağa kalkmıĢ, fakat yanında 

oturan Müslümanlar hemen elbisesinin eteğini çekerek, ona oturmasını ve konuĢmaya layık olmadığını 

söylemiĢlerdir. Medine'de ilk kez birisinin kendisini böylesine küçük düĢürmesi üzerine, Ġbn Übey öfkeden kızarmıĢ 

ve cemaatin baĢları üzerinden geçerek, mescidi terketmiĢtir. Mescidin kapısında Ensar'dan bazı kimseler ona, "Sen 

ne yapıyorsun? Git ve hemen, Hz. Peygamber'den (s.a.) özür dile" demiĢlerse de, o buna daha da öfkelenerek, 

özür dilemeyeceğini söylemiĢtir. (Ġbn HiĢam, cilt: 3, sh: 111) 

H. 4. yılda vuku bulan Benu Nadir hadisesinde, Ġbn Ubey ve arkadaĢları bu sefer daha açık bir Ģekilde 

Müslümanlara karĢı, Ġslâm düĢmanlarını himaye etmiĢlerdir. Bir yanda Hz. Peygamber (s.a) ve arkadaĢları 

Yahudilere karĢı savaĢa hazırlanırlarken, öbür yanda bu münafıklar gizlice Yahudilere teslim olmamaları için 

mesajlar gönderiyor ve "Biz sizin arkanızdayız. SavaĢ olursa, size yardım edeceğiz, yurtlarınızı terkedecek 

olursanız biz de sizinle birlikte çıkarız" diyorlardı. Ancak onların bu gizli hesaplarını Allah, tıpkı HaĢr Suresi'nde 

olduğu gibi açıkça ortaya çıkarmıĢtır. 

Ancak Abdullah Ġbn Übey ve arkadaĢlarının münafık oldukları tüm açıklığıyla belli olmasına rağmen, Hz. 

Peygamber (s.a) onların yaptıklarına göz yummaya devam etmiĢtir. Zira münafıklar hâlâ güçlü bir gruptu Evs ve 

Hazreç kabilelerinin ileri gelenlerinin bu grubu kollamasının yanısıra, Medine nüfusunun en az üçte biri onların 

yanındaydı. Nitekim Uhud SavaĢı'nda bu gerçek ortaya çıkmıĢtır. Dolayısıyla dıĢarıdaki düĢmanlar ile savaĢırken, 

bir de içteki düĢmanlarla uğraĢmak akıllıca bir davranıĢ olmazdı. Bu sebepten ötürü Hz. Peygamber (s.a) 

münafıklara, onların zahiri iman iddialarını göz-önüne alarak davranmaya devam etmiĢtir. Öte yandan münafıklar 

da kendilerinin kafir olduğunu açıkça ilan edecek veyahut düĢmanları Müslümanlara saldırdığında, onlarla birlikte 

olup Müslümanlara karĢı savaĢacak güçte değillerdi. Her ne kadar onlar görünüĢte güçlü görünüyorlarsa da, 

aslında kendi içlerinde birçok zaafları da taĢıyorlardı. Nitekim bu zaaflar HaĢr Suresi'nin 12-14. ayetlerinde ortaya 

konmuĢtur. ĠĢte onlar bu nedenlerden dolayı Müslüman görünmeyi tercih ediyorlardı. Öyle ki namaz kılıyorlar, zekat 

veriyorlar ve hatta samimi Müslümanların gerek bile duymadıkları derecede, konuĢurken Ġslâm ile ilgili büyük 

iddialarda bulunuyorlardı. Ayrıca bu münafıklar kendi nifaklarını gizlemek için birçok yalan ve hileye baĢvurmak 

zorunda kalıyorlardı. Böyle yapmakla, kendileriyle birlikte olduklarını ihsas etmek amacıyla kabilelerini (Evs ve 

Hazrec) kandırmaya çalıĢıyorlardı. Dolayısıyla, bir yandan kabilelerinden kopmaları sonucunda baĢlarına gelecek 

belalardan bu yalanlar vasıtasıyla korunurlarken, diğer yandan kabile bağlarını kullanarak fitne ve fesadlarını daha 

rahat bir Ģekilde sürdürüyorlardı. 

ĠĢte bu nedenler dolayısıyla Abdullah Ġbn Ubey ve onun münafık yandaĢlarının Benu Mustalik gazvesine 

katılmaları mümkün olmuĢ ve bu gazve esnasında aynı anda iki fitnenin çıkmasına sebebiyet vermiĢlerdir. 

Sözkonusu bu iki fitne, Müslüman toplumu paramparça edebilecek derecede büyüktü. Ama Kur'an'ın yol 

göstericiliği ve Hz. Peygamber'in (s.a) mürebbiliği sonucunda Müslümanlar, bu iki büyük fitneyi bastırabilmiĢler ve 

münafıklar tüm hesaplarının aksine kendileri zelil olmuĢlardır. Bu fitnelerden birincisi Nur Suresi'nde, diğeri ise 

bu surede zikredilmiĢtir. 

Sözkonusu vak'a, Buhari, Müslim, Ahmet Ġbn Hanbel, Nesei, Tirmizi, Beyhaki, Taberani, Ġbn Merduye, 

Abdürrezzak, Ġbn Cerir, Ġbn Sa'd ve Ġbn Ġshak tarafından birçok senetle nakledilmiĢtir. Kimi rivayetlerde bu vak'anın 

hangi gazve esnasında meydana geldiği tasrih edilmemiĢtir. Bazı rivayetlerde ise bu hadisenin Tebuk gazvesinde 

vuku bulduğu nakledilmiĢtir. Ancak tüm siyer ve mağazi alimleri, bu olayın Benu Mustalik gazvesi esnasında 

meydana geldiği hususunda görüĢ birliği içindedirler. Nitekim tüm rivayetleri bir araya getirdiğimizde, sözkonusu 

hadisenin Ģöyle cereyan ettiği anlaĢılıyor: 

Benu Mustalık gazvesinin zaferle sonuçlanması sonrasında, Ġslâm ordusu hâlâ oradan ayrılmamıĢken, 

Muraysi kuyusu çevresinde iki Müslüman (Hz. Ömer'in seyisi Cahcah bin Mesud Giffari ve Sinan bin Dabrul-

Cuheyni) birbirleriyle kavga ederler. (Bu olayın kahramanları diğer rivayetlerde değiĢik isimlerle anılıyorlarsa da, biz 

Ġbn HiĢam'da verilen isimleri naklettik) Taraflardan bir tanesi olan Sinan, Cüheyni kabilesine mensuptu ve Cüheyni 

kabilesi de Hazrec'in müttefiklerindendi. TartıĢmanın baĢında her ikisi de birbirlerine sözle karĢılık verirlerken, 
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Cahcah, Sinan'a tekme atar, ve Kadim dönemlerde, Yemen adetlerine göre tekme yemek büyük bir hakaret olarak 

telakki edildiğinden, Sinan Ensarı, Cancah ta Muhacirleri yardıma çağırır. Ġbn Übey olayı haber alınca, Evs ve 

Hazrec kabilesini kıĢkırtmak için "KoĢun müttefikinize yardım edin" diyerek bağırmaya baĢlar. Diğer taraftan 

muhacirler de koĢup gelince, ortaya öyle bir durum çıkar ki, neredeyse Muhacir ve Ensar birbirlerine saldıracak gibi 

olurlar. Oysa biraz önce birlik içinde, düĢman bir kabileyi yenilgiye uğratmıĢlar ve Ģimdi ise daha oradan ayrılmadan 

birbirleriyle kavga etmek durumuna düĢmüĢlerdir. Gürültüler üzerine dıĢarı çıkan Hz. Peygamber (s.a) Ģöyle dedi: 

"Bu cahiliyye çağrısı da nedir? Sizin bu yaptığınız cahiliyettir ve bu çok kötü bir Ģeydir." Hz. Peygamber'in (s.a) bu 

sözleri üzerine her iki taraftanda samimi Müslümanlar bir araya gelerek hadiseyi yatıĢtırmıĢlar ve Sinan da 

Cancah'dan af dilemiĢ ve barıĢmıĢlardır. 

Bu olay üzerine tüm münafıklar Abdullah Ġbn Ubey'in yanına gidip, ona Ģöyle dediler: "Bizler senin hakkında bir 

takım ümitler besliyorduk ve sen de bizi müdafaa ediyordun. Fakat artık öyle anlaĢılıyor ki, sen de bize karĢı bu 

dilencilerin yanındasın." Zaten için için yanmakta olan Ġbn Übey, bu sözleri duyunca dayanamayıp patlamıĢ ve Ģu 

sözleri sarfetmiĢtir: "Bu sizlerin kendi suçunuzdur. Çünkü sizler, onlara ülkenizde kendiniz yer verdiniz, onlar ile 

mallarınızı paylaĢtınız. ġimdi ise onlar güçlenmiĢ ve düĢmanlarımız olmuĢlardır. Bizim bu dilencilerle olan 

durumumuz, "köpeğini semizlet, seni yesin" diyen adamın durumu gibidir. Fakat siz onlar ile alakanızı keserseniz 

onlar yok olup giderler. Fakat Allah'a yemin ederim ki Medine'ye döndüğümüzde, Ģerefliler Ģerefsizleri oradan 

çıkaracaktır." 

Bu toplantıda tesadüfen, o zaman genç bir delikanlı olan Zeyd bin Erkam da bulunuyordu. O bu toplantıda 

münafıkların tüm konuĢmalarını gidip Ensar'ın ileri gelenlerinden biri olan amcasına aktarmıĢtı. O da yeğeninin 

kendisine anlattıklarını, Rasulullah'ın (s.a) huzuruna varıp aynen anlatmıĢtır. Bunun üzerine Rasulullah (a.s) Zeyd'i 

çağırarak, kendisine toplantıda iĢittiklerini yeniden anlattırmıĢ ve ona, "Sen Ġbn Ubey'in böyle dediğini sanabilirsin" 

demiĢtir. Fakat Zeyd'in, tüm söylediklerini bizzat kulaklarıyla duyduğuna yemin etmesi üzerine, Hz. Peygamber 

(s.a) Ġbn Ubey'i çağırarak, bir de ona sormuĢtur. Ancak Ġbn Ubey kesinlikle tüm suçlamaları reddederek, böyle 

birĢey söylemediğine yemin eder. Ensar'dan yaĢlı ve ileri gelenler de, Zeyd'in bir genç olarak yanlıĢ anlamasının 

mümkün olabileceğini, dolayısıyla bir kabile reisi dururken bir gence itimat edemiyeceklerini söylemiĢlerdir. Fakat 

Hz. Peygamber, Zeyd'i tanıyordu, Abdullah Ġbn Ubey'i de. Bu bakımdan o hakikati anlamıĢtı!.. 

Hz. Ömer bu olaydan haberdar olur olmaz Hz. Peygamber'e (s.a.) (s.a) Ģöyle der: "Ya Rasulellah! Ġzin verin 

bana, bu münafığın kellesini uçurayım. Yok eğer bana izin vermeyi uygun görmüyorsanız, Ensar'dan Muaz bin 

Cebel ve Ubade bin BeĢir'e yahut Sa'd bin Muaz veya Muhammed bin Mesleme'ye emredin, onlar bu münafığı 

öldürsünler." Bazı rivayetlerde Ensar'dan muhtelif kimselerin isimleri verilerek, Hz. Ömer, Rasulullah'a "Bunlardan 

birini seç" der. Hz. Peygamber (s.a) ise, "Böyle yapmayın. 

Çünkü ben bu Ģekilde davranırsam, Muhammed arkadaĢlarını öldürtüyor derler" buyurur ve daha sonra hemen 

yola çıkmaları emrini verir. Oysa bu emir, hiç uygun bir vakitte verilmediği gibi, Hz. Peygamber'in (s.a) de böyle 

aniden yola çıkması adeti değildi. 30 saat hiç dinlenmeden yola devam edilmesi sonucunda, herkes yorgun ve 

bitkin düĢünce durdular ve herkes uyudu. Hz. Peygamber'in (s.a.) böyle yapmasının nedeni, Muraysi kuyusunun 

çevresinde vuku bulan hadisenin izlerini silmekti. Ensar'ın ileri gelenlerinden biri olan Hz. Usad bin Hudeyr Hz. 

Peygamber'e (s.a) "Ya Rusülellah! Bu saatte hareket etmemizi emrettiniz. Ancak münasip değildir. Ayrıca siz hiçbir 

zaman bu Ģekilde yola çıkmazdınız. Bunun sebebi nedir acaba?" diye sormuĢ ve Hz. Peygamber (s.a) "Sen 

efendinin ne yaptığını iĢitmedin mi? Ģeklinde cevap vermiĢtir. O "Hangi efendim?" deyince, Hz. Peygamber, "Ġbn 

Ubey" deyip karĢılık vermiĢtir. Bunun üzerine, "O ne yaptı?" diye sormuĢ ve Hz. Peygamber (s.a) onun, "Medine'ye 

döndüğümüzde Ģerefliler Ģerefsizleri çıkaracaktır" dediğini nakletmiĢtir. Hz. Usud ise, "Ya Rasulellah! Allah'a yemin 

ederim ki, Ģeref sahibi olan sizsiniz ve zelil olan odur. Ne zaman isterseniz onu kovabilirsiniz" demiĢtir. 

Bu haber yavaĢ yavaĢ Ensar arasında yayılmıĢ ve onlar da Ġbn Ubey'e karĢı müthiĢ bir öfke oluĢturmuĢtur. 

Hemen Ġbn Ubey'e giderek, Hz. Peygamber'den (s.a.) af dilemesini söylemiĢler, ama buna karĢılık Ġbn Ubey 

öfkesiyle Ģöyle demiĢtir: "Siz O'na iman et, dediniz iman ettim, zekat ver dediniz, verdim, Ģimdi ise Muhammed'e 

secde etmediğim kaldı." Bu sözleri üzerine Ensar'ın ona kızgınlığı artmıĢ ve kendisine lanetler yağdırmıĢlardır. 

Sonra ise bu kafile Medine'ye girmek üzere iken, Abdullah Ġbn Ubey'in oğlu -ki onun adı da Abdullah idi- kılıcını 

çekerek babasına karĢı dikilmiĢ ve Ģöyle demiĢtir: "Sen, Medine'ye döndüğümüzde Ģerefli olanlar Ģerefsizleri 

çıkaracak demiĢsin. Sen Ģerefin Allah'a ve O'nun Rasulü'ne ait olduğunu Ģimdi anlarsın. Allah'a yemin ederim ki, 

Rasulullah izin vermedikçe Medine'ye giremezsin." Bunun üzerine Ġbn Ubey, "Ey Hazrec kabilesi! Bakın oğlum, 

benim Medine'ye girmeme mani oluyor" diye bağırmaya baĢlar. Bu olay Hz. Peygamber'e (s.a.) ulaĢtırılınca O, 
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"Abdullah'a babasının girmesine izin vermesini söyleyin" der. Söz kendisine iletilince, Hz. Abdullah, babasına 

"Madem Hz. Peygamber (s.a) izin vermiĢ, o halde girebilirsin" demiĢtir. Daha sonra Hz. Peygamber (s.a) Hz. 

Ömer'e, "Gördün mü? 

Sen bana, izin ver onu öldüreyim dediğinde, sana onu öldürmen için müsaade etseydim eğer, birçok kiĢi onun 

için üzülecekti. Ama sen, onu bugün öldürürsen hiçbir Ģey olmayacaktır" diye buyurmuĢtur. Bunun üzerine Hz. 

Ömer, "Allah'a yemin ederim ki, Allah Rasulü'nün sözleri benim sözlerimden daha çok hikmete mebnidir" diye 

karĢılık vermiĢtir. 

Bu surede muhtemelen Hz. Peygamber (s.a) Medine'ye vasıl olduktan sonra indirilmiĢtir. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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64. Teğabun Suresi                                                                     BaĢa Dön 

Adı: Adını, 9. âyette geçen ve aldanma, kâr-zarar manasına gelen "teğâbün" kelimesinden alır. 

Nüzul Zamanı: Mukatil ve Kelbî'nin bu surenin bir kısmının Mekke'de diğer bir kısmının da Medine'de nazil 

olduğunu söylemelerine karĢılık, Ġbn Abbas ve Ata bin Yessar ise, 13 ayetin Mekke'de, geri kalan ayetlerin ise, 

Medine'de nazil olduğunu söylemektedirler. Fakat müfessirlerin çoğu, bu sureyi Medeni olarak 

nitelemiĢlerdir. Surenin nüzul zamanını tayin etmemize yarayacak hiçbir ipucu bulunmamasına karĢı, 

muhtevasından onun Medine'nin baĢlangıç dönemlerinde nazil olduğu anlaĢılabilir. Bu bakımdan surenin uslûbu 

hem Mekki hem de Medeni ayetlerin uslûbuna benzemektedir. 

Konu: Bu surenin konusu, iman ve itaat etmeye çağrı ve güzel ahlâkın esasları ile ilgilidir. Ġlk dört ayette tüm 

insanlara seslenilirken, 5. ayetten 10. ayete kadar Kur'an'ın davetini reddeden kimselere, buradan surenin sonuna 

kadar da Ġslâm'ı kabul edenlere seslenilmiĢtir. 

Tüm insanlara hitap edilirken, birkaç cümleyle Ģu 4 temel hakikat anlatılmıĢtır. 

a) Ġçinde yaĢamakta olduğunuz bu kainat sahipsiz değildir. Onun yaratıcısı ve idare edeni Mutlak Kadir olan 

Allah'tır. O'nun her tür noksanlıktan münezzeh olduğuna, kainattaki her zerre Ģehadet etmektedir. 

b) Bu kainat amaçsız yaratılmamıĢtır, bilakis onun varlığı bir hikmete dayanmaktadır. Bu kainatın bir eğlence 

için yaratılmıĢ olduğu ve böylece son bulacağı Ģeklindeki bir yanlıĢ zanna sakın kapılmayın. 

c) Allah sizleri en güzel Ģekilde yaratmıĢ, küfür ve imanı seçmede serbest bırakmıĢtır. Elbette bu, maksatsız 

yapılmamıĢtır. Küfrü veya imanı seçtiğinizde sonuç farklı olacaktır. Allah size bu seçme hürriyetini vermek suretiyle 

bu hürriyeti nasıl kullanacağınızı, hakkı mı, batılı mı seçeceğinizi denemektedir. 

d) Sizler, baĢıboĢ ve sorumsuz bırakıldığınızı zannetmeyin. En sonunda Allah'a dönecek ve o herĢeyi Bilen'in 

huzuruna geleceksiniz. Hiçbir Ģeyiniz O'ndan gizli değildir. O sizin niyet ve hayallerinizi dahi bilir. 

Kainat ve insan hakkında bu 4 temel hakikat beyan edildikten sonra, hitap, kafirlere çevrilmiĢtir. Onların dikkati 

insanlık tarihi üzerine çekilerek, dünyaya gelip, yükselen ve sonunda helak olan toplumlara değinilmiĢtir. Ġnsan aklı 

bu vakıayı nasıl açıklamaya çalıĢırsa çalıĢsın, Allah Teâlâ bunun iki temel nedene dayandığını beyan eder. 

a) O toplumlara peygamberler gönderilmiĢ ve peygamberler onları doğru yola davet etmelerine rağmen, onlar 

bu daveti reddetmiĢlerdir. Bu inatçılıkları neticesinde, Allah onları kendi baĢlarına bırakmıĢ ve onlar da kendi 

felsefelerine dayanarak bir dalâletten, diğerine sürüklenip durmuĢlardır. 

b) O toplumlar, hayatın dünyaya mahsus olduğunu ve hesap verecekleri baĢka bir dünyanın olmadığını 

sanarak, ahiret inancını reddetmiĢlerdir. Bu düĢünceleri nedeniyle, tüm hayatları fesad olmuĢ ve dünyayı ancak 

Allah'ın, azabıyla temizleyebileceği bir pislikle doldurmuĢlardır. 

Ġnsanlık tarihindeki bu iki temel gerçeğin beyan edilmesi sonrasında kafirler, "ġayet sizler de kendi akibetinizin, 

önceki toplumlar gibi olmasını istemiyorsanız, Allah'ın 'Kur'an' olarak peygamberine inzal ettiği yol göstericiye tabi 

olun" denilerek uyarılmıĢlardır. Ayrıca önceki ve sonrakilerin bir araya toplanarak, herkesin yaptıklarının ortaya 

döküleceği o günün mutlaka geleceği konusunda da ikaz edilmiĢlerdir. Herkesin gelecekteki hayatı, dünyada 

yaptıkları dikkate alınarak takdir edilecektir. Ġman edip salih amel iĢleyenler ebedi Cennet hayatına hak 

kazanırlarken, inkar edip fesad iĢleyenler daimi Cehennem azabına müstehak olacaklardır. 

Bu bölümden sonra, iman edenlere seslenilerek bazı talimatlar verilmiĢtir. 

a) Dünyada hiçbir musibet Allah'ın izni olmaksızın insanın baĢına gelemez. Kötü Ģartlarda müminler sabırlı 

olmalı, sebat göstermelidirler. Allah sabredenleri kendi yoluna iletecektir. Bir kimse korku nedeniyle imanından 

dönse bile, Allah'ın izni olmaksızın kendine gelen musibetten kurtulamaz. Üstelik o kimse kendisini en büyük 

musibete sokmuĢ olur. En büyük musibet ise, Allah'ın hidayetinden mahrum olmaktan baĢka bir Ģey değildir. 
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b) Mümin iman etmekle herĢeyin bittiğini sanmamalıdır. Ġman edildikten sonra Allah'a ve Rasulü'ne de itaat 

edilmesi gerekir. Allah'a itaatten yüz çeviren kimse, gelecek zararla ilgili tüm sorumluluğu üstüne almıĢ demektir. 

Çünkü Hz. Peygamber (s.a) , hakkı tebliğ ettikten sonra sorumluluğu o kimseye vermiĢtir. 

c) Mümin kimse, sadece kendisine ve bir baĢkasının gücüne itimat etmez. O yalnızca Allah'a güvenir. 

d) Bir mümin için mal, evlat, eĢ önemli birer imtihan sebebidirler. Çünkü bir mümini iman ve itaatten çoğunlukla 

bunlar alıkoyar. Bu bakımdan onlar, doğrudan veya dolaylı bunların kendilerini imandan ayırmaması için hassas 

olmaları gerektiği konusunda uyarılmıĢlardır. Yine müminler nefislerini mala tapma fitnesinden koruyabilmek için 

mallarını Allah yolunda sarf etmelidirler. 

e) Her insan, gücü nisbetinde sorumluluk taĢır. Allah hiçbir insandan gücü üstünde bir iĢi gerçekleĢtirmesini 

istemez. Ancak müminler, güçleri yettiğinde Allah korkusu içinde yaĢamaya, söz, davranıĢ ve münasebetlerinde, 

zaafları dolayısıyla Allah'ın hududunu çiğnememeye gayret göstermelidirler. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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65. Talak Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: "Talâk", boĢama anlamına gelir. Sûre boĢama konusunu ihtiva ettiği için bu ismi almıĢtır 

Nüzul Zamanı: Ġbn Mesud'un açıklamalarının yanısıra, muhtevasından da bu surenin Bakara'daki 

Talak ayetlerinden sonra nazil olduğu anlaĢılmaktadır. Her ne kadar surenin ne zaman indiğini kesinlikle tayin 

edebilmek güç ise de, bu surenin BakaraSuresi'nin Talak ayetleri hakkındaki yanlıĢ anlama ve uygulamanın 

düzeltilmesi için inzal edildiği rivayetlerden ortaya çıkmaktadır. 

Konu: Bu surenin ayetlerinin yeterince kavranabalimesi için, Kur'an'da daha önceden nazil olmuĢ talak ve 

iddet ile ilgili ayetlerin hatırlanması gerekir. 

"BoĢanmıĢ kadınlar üç kur" kendilerini gözetlerler. Eğer Allah'a ve Ahiret gününe inanıyorlarsa, Allah'ın kendi 

rahimlerinde yarattığını gizlemeleri kendilerine helal olmaz. Kocaları da bu arada barıĢmak isterlerse, onları geri 

almaya daha çok hak sahibidirler." (Bakara: 228) 

"Erkek (üçüncü kez) boĢarsa, artık kadın baĢka bir kocaya varmadan kendisine helal olmaz" (Bakara: 230) 

"Ey iman edenler! Ġnanan kadınları nikahlayıp da, henüz onlara dokunmadan boĢarsanız, onların üzerinde 

sayacağınız bir iddet hakkınız yoktur." (Ahzab: 49) 

"Ġçinizden ölenlerin geriye bıraktıkları eĢler, dört ay on gün bekleyip kendilerini gözetirler." (Bakara: 234) 

Bu ayetlerden aĢağıdaki kaideler çıkarılmıĢtır: 

a) Bir erkek, eĢini en çok üç kez boĢama hakkına sahiptir. 

b) Birinci ve ikinci boĢamada, iddet esnasında, erkek hanımını geri almaya hak sahibidir. Ġddet bitiminde ise 

nikah yenilenir. Kadının kocasına yeniden helal olabilmesi için herhangi bir Ģart sözkonusu değildir. Fakat erkek, 

hanımını üçüncü kez boĢadığında (son hakkını kullandığında) , hanımını iddet esnasında bile alamaz ve onunla 

artık bir daha evlenemez. 

Ancak kadın baĢka bir erkekle evlenip yeni kocasının kendi isteği ile onu boĢaması halinde, eski kocasıyla 

yeniden evlenebilir. 

c) Hayızdan kesilmemiĢ medhule (zifaf görmüĢ) bir kadının iddet süresi 3 aybaĢı (hayız) dır. Birinci ve ikinci 

boĢama esnasında kadın, iddet süresi içinde erkeğin eĢi olarak kalmaya devam eder ve erkeğin onu geri alma 

hakkı vardır. Fakat erkek eĢini üçüncü kez boĢarsa, artık onun karısını iddet süresi içinde bile alma hakkı yoktur. 

Ama buna rağmen kadın iddet süresi içinde bir baĢkasıyla evlenemez. 

d) Gayri medhule (evlendiği halde zifaf görmemiĢ) kadın iddet beklemez. 

e) Kocası vefat eden bir kadının iddet süresi 4 ay 10 gündür. 

Talak Suresi'nin ayetleri, bu kaidelerden hiçbirini ortadan kaldırmamıĢ veya değiĢtirmemiĢtir. Bu surenin 

nüzulü Ģu iki sebepten ötürüdür. 

Birincisi, Erkeklere hanımları boĢama hakkı verilirken, mümkün mertebe boĢanma olmasın diye, onlara 

ellerindeki bu haklar hikmetle anlatılmıĢtır. BoĢanma ancak, barıĢtırma imkanları sonuna dek arandıktan sonra 

vukubulmalıdır. Çünkü Ġslâm'da boĢanmaya -kerhen- izin verilmiĢtir. Nitekim Allah'ın mübahlar içinde en sevmediği 

Ģey boĢanmadır. Hz. Peygamber (s.a) Ģöyle buyurmuĢtur: "Allah'ın helâl kıldığı ama en sevmediği Ģey 

boĢanmadır." (Ebu Davud) , "Tüm helâl Ģeyler içerisinde, Allah'ın en nefret ettiği Ģey boĢanmadır" (Ebu Davud) . 

Ġkincisi, Bakara Suresi'ndeki emirlerden sonra, mutlaka çözüme kavuĢturulurken, diğer yandan da Ġslâm'daki 

aile hukuku kemale erdirilmiĢtir. Sözgelimi hayız ve nifastan kesilmiĢ henüz hayız görmeye baĢlamamıĢ bir kadının 

iddet süresi ne kadar olacaktır? Yahut kendisine 2 talak verilmiĢ veya kocası vefat etmiĢ hamile kadın ne kadar 
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iddet bekleyecektir? ÇeĢitli nedenlerle boĢanmak durumunda olan kadınların nafaka, ikamet meseleleri nasıl 

çözümlenecektir? Anne ve babası boĢanmıĢ olan bir çocuğun emzirilmesi nasıl halledilecektir? ĠĢte bu surede, 

bunlara cevap verilmiĢtir. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi)  
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66. Tahrim Suresi                                                                          BaĢa Dön 

Adı: Sure adını 1. ayetten almıĢtır. Ancak bu adın, surenin muhtevasıyla doğrudan bir ilgisi bulunmamaktadır. 

Yani, surede birtakım haramlar bildiriliyor değildir. Sadece, Hz. Peygamber'in (s.a) birĢeyi nefsine yasaklama 

teĢebbüsü ele alınmaktadır. 

Nüzul Zamanı: Bu vak'a ile ilgili olarak, hadislerde Hz. Peygamber'in (s.a.) , birisi Hz. Safiye, diğeri Hz. Mariye 

olmak üzere iki hanımının adı zikredilmektedir. Hz. Peygamber'in (s.a.) , Hz. Safiye ile Hayber'in fethinden sonra 

evlendiği ve Hayber'in de hicretin 7. yılında fetholunduğu hususunda ihtilaf yoktur. Ġkinci hanımı Hz. Mariye'ye 

gelince, Mısır hükümdarı Mukavkıs, O'nu hicretin 7. yılında Hz. Peygamber'e (s.a.) hediye olarak göndermiĢtir. 

O'ndan da Hz. Peygamber'in (s.a.) 8. hicrî yılın zilhicce ayında Ġbrahim adlı bir oğlu olmuĢtur. Bu tarihî 

bilgilerden surenin, hemen hemen hicrî 7. ve 8. yılları arasında nazil olduğu kesinlik kazanmaktadır. 

Konu: Bu surede Hz. Peygamber'in (s.a) hanımları ile arasında geçen birçok önemli hadiseye iĢaret edilmekte 

ve bunlar da aĢağıda zikredeceğimiz birtakım mühim meselelere ıĢık tutmaktadır: 

a) Haram-helal, caiz olan-olmayan, had koymak-koymamak hususunda hüküm sadece ve sadece Allah'a aittir. 

Değil sıradan bir insana, Allah'ın Rasulü'ne dahi, bu tür bir yetki tanınmamıĢtır. Bir peygamber eğer bir Ģey 

hakkında haram veya helal kararı veriyorsa, bu muhakkak Allah'ın O'na bir iĢareti iledir. 

Bu iĢaret, Kur'an'da olduğu gibi açık bir Ģekilde de, vahy-i hafi ile de olabilir. Ancak Allah'ın mübah kıldığı bir 

Ģeyi haram kılmak, değil sıradan birinin, bir peygamberin yetkisi dahilinde bile değildir. 

b) Ġslâm toplumu içinde Hz. Peygamber (s.a) tabiatı icabı çok hassas bir konumda bulunuyordu. Öyle ki, O'nun 

herhangi bir davranıĢı bile -ki bir baĢkası yaptığında bir anlam taĢımaz- yasal nitelik taĢıyabiliyordu. Bu bakımdan 

Allah Teâlâ, peygamberlerin hayatını çok yakından sürekli bir denetim altında tutmuĢtur. Allah kendi rızası dıĢında 

birĢey sokulmasın diye ve Ġslâmî kaide ve usullerin sahih bir biçimde sadece Allah'ın Kitabı'nda değil, yanısıra 

Peygamber'in (s.a) "güzel bir örnek" olan hayatında da sergilenmesi için, peygamberlerin yollarından biraz 

sapmaları halinde bile onları hemen düzeltmiĢtir. 

c) Yukarıdaki hususun açıklanmasından sonra, ortaya Ģöyle bir sonuç çıkmaktadır: ġayet Hz. Peygamber (s.a) 

küçük bir zaaf için bile uyarılmıĢ, tenkid edilmiĢ ve bunlar Kur'an ile de kayıtlanmıĢsa, Hz. Peygamber'in (s.a.) bize 

kadar ulaĢabilen tertemiz hayatı boyunca iĢlediği fiil ve davranıĢları, emir ve irĢadları içinde Allah'ın tenkid ve tashih 

etmediklerinin tümü haktır ve Allah'ın rızasına uygundur. Dolayısıyla bizler, tereddüt etmeksizin, güvenle onları yol 

gösterici olarak alabiliriz. 

d) Kur'an'da Hz. Peygamber'e (s.a) saygı gösterilmesi, Allah'a imanın bir Ģartı olarak bildirilmiĢtir. Bu surede 

ise, aynı Peygamber, hanımlarını memnun etmek için helal bir Ģeyi kendisine haram kıldığından ve Allah'ın 

kendilerini "müminlerin anneleri" Ģeklinde niteleyip, Müslümanlara onlara saygı göstermelerini emrettiği Peygamber 

hanımları, taĢıdıkları bazı zaaflardan dolayı Ģiddetle ikaz edilmiĢlerdir. Üstelik Hz. Peygamber'e (s.a.) ve temiz 

eĢlerine bu ikaz gizlice değil, açıktan yapılarak, Ġslâm ümmetinin gece-gündüz okuyacağı Kur'an-ı Kerim'e de 

kaydedilmiĢtir. Burada, Allah'ın maksadının Hz. Peygamber'i ve eĢlerini Müslümanların gözünden düĢürmek 

olmadığı açıkça ortadadır. Ayrıca Kur'an'ın bu suresini okumalarının Müslümanların kalbinde onlara karĢı varolan 

saygı ve hürmeti azaltacağı da düĢünülemez. Peki o halde bu meselenin Kur'an'da zikredilmesinin sebebi nedir? 

Bunun sebebi, Allah Teâlâ'nın müminlere, kendi önder ve büyüklerine saygı ve hürmetin sınırlarını öğretmek 

istemesidir. Yani, Hz. Muhammed (s.a) sadece bir peygamberdir. O (hâĢâ) kendisinden hiçbir zaafın sudur 

etmeyeceği bir ilah değildir! Hz. Peygamber'e (s.a.) gösterilen saygı, kendisinden hiçbir zaaf ve kusurun sudur 

etmemesi nedeniyle değil, Allah'ın insanlara gönderdiği bir nümune-i imtisal olduğu içindir. 

O'ndan küçük bir hata bile sadır olduğunda, Allah O'nu düzeltmeksizin bırakmamıĢtır. Bu bakımdan biz, Hz. 

Peygamber'in (s.a) güzel örnekliğinin Allah'ın rızasına uygun olduğuna, huzur-u kalp ile inanırız. Bunun yanısıra 

sahabe ve Ümmü-l Müminin de ne melektir, ne de insan üstü varlıklar!... Pekalâ onlardan da hatalar sudur edebilir. 

Onlara bu makamın verilmesi, onların Allah'ın Rasulü'nün, terbiyesi altında yetiĢip, insanlığın en güzel örnekleri 

olmaları nedeniyledir. Dolayısıyla onlara gösterilen saygı, her hatadan münezzeh olmalarından değil, bunun içindir. 

Bu yüzden Hz. Peygamber'in (s.a.) döneminde sahabelerden ya da müminlerin annelerinden hatalı bir davranıĢ 

sudur ettiğinde, açıkça onlar da ikaz edilmiĢlerdir. Hz. Peygamber'in (s.a.) düzelttiği, onların bazı hataları 
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hadislerde kayıtlıdır. Ayrıca Müslümanların, büyükleri aĢırı yüceltme hususunda ileri gitmemeleri, onları beĢer 

hüviyetinden çıkarmamaları ve onları ilahlaĢtırmamaları için, onların hatalarına bizzat Allah dikkat çekerek, onları 

düzeltmiĢtir. 

Kur'an'ı dikkatle mütalea eden bir kimse, bu konuda birçok örnek bulabilir. Al-i Ġmran Suresi'nin 152. ayetinde 

Allah Uhud SavaĢı'ndan bahisle, sahabeye Ģu Ģekilde hitap etmiĢtir. "Kendi izniyle onları öldürdüğünüz sürece, 

Allah size va'dini doğruladı; nihayet siz korktunuz. Allah size arzu ettiğiniz galibiyeti gösterdikten sonra verilen emir 

hakkında çekiĢip, isyan ettiniz. Kiminiz dünyayı istiyordu, kiminizse ahireti istiyordu. Sonra Allah sizi denemek için 

onlara sizi mağlup ettirdi, sizi bağıĢladı. Allah müminlere karĢı çok lütufkardır." 

Nur Suresi'nin 12-17. ayetlerinde ise, Hz. AiĢe'ye yapılan iftiradan bahisle, sahabeye Ģöyle seslenilmiĢtir. 

"Onu iĢittiğiniz zaman inanan erkek ve kadınların kendiliklerinden güzel zanda bulunup, "bu, apaçık bir iftiradır" 

demeleri gerekmez miydi? (...) Eğer size dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu olmasaydı, içine daldığınız bu 

yaygarada, size mutlaka büyük bir azap dokunurdu. Çünkü siz onu dillerinize alıverdiniz ve hakkında hiç bilginiz 

olmayan birĢeyi ağızlarınızla söylediniz ve onu önemsiz bir iĢ sandınız. Oysa o, Allah yanında büyük bir günahtı. 

Onu iĢittiğiniz zaman "Bunu konuĢmamız bize yakıĢmaz. HâĢâ, bu büyük bir iftiradır" demeniz gerekmez miydi? 

Allah size öğüt veriyor ki, eğer inananlar iseniz böyle bir Ģeye asla dönmeyesiniz." 

Ahzap Suresi'nde (28-29) müminlerin annelerine seslenilerek Ģöyle buyurulmuĢtur: 

"Ey peygamber! EĢlerine söyle: Eğer siz dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız, gelin sizi 

yararlandırayayım ve sizi güzellikle salıvereyim. Eğer siz, Allah'ı ve ahiret yurdunu istiyorsanız, Allah sizden güzel 

hareket edenlere büyük mükafat hazırlamıĢtır." 

Cuma Suresi'nde (11) sahabe hakkında Ģunlar söylenmiĢtir 

"Bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp, ona gittiler ve Seni ayakta bıraktılar. De ki: Allah'ın 

yanında bulunan, eğlenceden de ticaretten de hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır." 

Mümtehine Suresi'nde ise, Mekke'nin fethinden önce Hz. Peygamber'in (s.a.) Mekke'ye saldırı planlarını, 

KureyĢlilere gizlice haber vermek isteyen Bedir ashabından Hatip bin Ebi Belta'nın bu davranıĢı, Ģiddetli bir Ģekilde 

eleĢtiri konusu olmuĢtur. 

Buna benzer daha birçok örnek Kur'an'da zikredilmiĢtir. Yine Kur'an'da Allah Teâlâ, sahabenin ve müminlerin 

annelerinin yüce faziletlerini beyan ederek, kendilerinden razı olduğunun müjdesini vermiĢtir. ĠĢte bu denge 

dolayısıyladır ki Müslümanlar; yahudi ve hıristiyanların kendi büyüklerini ilahlaĢtırdıkları gibi bir hataya 

düĢmemiĢlerdir. Bu bakımdan hadis, tefsir ve siyer konusunda Ehl-i Sünnet'in ileri gelenleri yazdıkları eserlerde, 

sahabe, müminlerin anneleri ve Müslüman büyüklerin faziletlerini anlatırlarken, onların zaaf, hata ve yanılgılarını da 

açıklamaktan kaçınmamıĢlardır. Oysa bu kimseler, günümüzde onları yüceltenlerden daha kadir kıymet bilir 

kimselerdi. 

e) Bu surede açıkça, Allah'ın insanlar hakkındaki kararlarının objektif olduğu beyan edilmiĢtir. Herkes imanının 

ve amelinin karĢılığını alacaktır. Ġleri gelen büyük bir zat ile yakınlığı dolayısıyla hiç kimsenin ayrıca bir hak 

kazanması mümkün olmadığı gibi, kötü bir zat ile olan yakınlığı nedeniyle de hiçbir kimseye zarar gelmez. Bu 

bölümde müminlerin annelerine, Üç tip kadın örnek verilmiĢtir. Birincisi, Hz. Nuh ile Hz. Lut'un (a.s) hanımlarıdır. 

ġayet iman etmiĢ olsalardı, Hz. Muhammed'in (s.a) hanımları gibi, onlar da Peygamber olan kocalarının vesilesiyle 

Müslümanların anneleri olacaklardı. Ancak onlar tam aksi davrandıklarından, Peygamber hanımı olmalarına 

rağmen, cehenneme hak kazanmıĢlardır. Ġkinci olarak Allah'ın en büyük düĢmanlarından Firavun'un hanımı örnek 

verilmiĢtir. O iman ederek, Firavun ve kavminin yaptıklarından kendisini ayırmıĢtır. Ve onlardan ayrı bir yol izlediği 

için, Firavun'un karısı olmasına rağmen, bunun kendisine bir zararı dokunmamıĢtır. Allah O'nu Cennetine layık 

kılmıĢtır. Üçüncü örnek ise, Hz. Meryem'dir. Allah O'na en yüce makamı, kendisini en Ģiddetli imtihana soktuğunda 

bile, Allah'ın emirlerine uyduğu için ihsan etmiĢtir. Gerçekten de Hz. Meryem'in dıĢında yeryüzünde hiçbir kız 

böylesine zor bir imtihana tabi tutulmamıĢtır. 
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O bir bakire iken, Allah kendisini mucize olarak hamile kılar ve O'ndan, bu görevi yerine getirmesini ister. O da 

hiç Ģikayet etmeksizin, gerçek müminler gibi bu görevi kabullenir ve Allah'ın emrini yerine getirir. Sonuçta Allah 

kendisini Cennetteki kadınların seyyidesi kılmıĢtır. (Müsned-i Ahmed) 

Bir baĢka önemli gerçek ise, Allah tarafından Hz. Peygamber'e (s.a) gönderilen vahiylerin sadece Kur'an ile 

kayıtlanmıĢ olmadığıdır. Yani Hz. Peygamber'e Kur'an'ın dıĢında da vahiy geldiği bir vakıadır. Nitekim bu surenin 

üçüncü ayeti, bu konuda bir delildir. Bu ayete göre, Hz. Peygamber, hanımlarından birine bir sır vermiĢ ama O, bu 

sırrı Hz. Peygamber'in (s.a.) bir baĢka hanımına daha açıklamıĢtır. Bunun üzerine Allah Teâlâ'da bu muhabereyi 

Rasulü'ne bildirince, hanımı "bunu sana kim haber verdi" diye sorar. Rasulüllah, "Bunu bana Alim ve Habir olan 

Allah haber verdi" Ģeklinde cevaplar. Bu noktada, "Ey peygamber, hanımın senin kendisine verdiğin sırrı filan 

kimseye söyledi" biçiminde bir ayetin Kur'an'ın neresinde kayıtlı bulunduğu gibi bir soru akla gelmektedir. 

ġayet Kur'an'da böyle bir ayet yoksa -ki yoktur-, bu Hz. Peygamber'e (s.a.) Kur'an'ın dıĢında da 

açıkça vahiy geldiğini ispatlar. Dolayısıyla hadis inkarcılarının "Rasulullah'a Kur'an dıĢında vahiy inmemiĢtir" 

Ģeklindeki iddiaları da çürümektedir. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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67. Mülk Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Adını, birinci âyetinde geçen "el-mülk" kelimesinden almıĢtır. Ayrıca Tebâreke, Münciye, Mücâdele, 

Mâni'a, Vâkiye adları ile de anılır. 

Nüzul Zamanı: Bu surenin nüzul zamanı ile ilgili olarak, kesin bir rivayet bulunmamaktadır. Ancak surenin 

üslup ve muhtevasından, onun Mekke dönemininin baĢlarında nazil olan surelerden biri olduğu anlaĢılmaktadır. 

Konu: Bu surede bir yandan kısaca Ġslâm tanıtılırken, diğer yandan gaflet içindeki insanlar uyarılmıĢlardır. 

Zaten bu, Mekke'de ilk nazil olan surelerin özelliklerindendi. Bu surede de, Ġslâm'ın öğretisi ve Hz. Peygamber'in 

(s.a) gönderilmesinin amacı ayrıntılı olarak değil, kısa ve özet halinde verilmiĢtir. Çünkü Ġslâm'ın bu insanların 

zihinlerine tedricen yerleĢtirilmesi gayesi güdülüyordu. Bu bakımdan bu tür surelerin, üzerinde en yoğun olarak 

durduğu hususlar, gafilleri ısrarla uyarmak ve onları vicdanlarında düĢünmeye zorlamaktır. 

1-5 Ġnsanlara içinde yaĢadıkları kainatın, muazzam ve muhkem bir düzen üzere kurulu olduğu ve bu düzende 

hiçbir bozukluk, eksiklik bulamayacakları anlatılmak isteniyor. Bu kainatı yoktan vareden Allah'tır. Kainatı O idare 

etmektedir, tüm yetkileri O'nun elindedir. Ve iktidarı da sınırsızdır. Ayrıca insanoğluna, bu dünyanın bir imtihan yeri 

olduğu ve burada salih ameller iĢlediği takdirde baĢarı elde edeceği bildirilmiĢtir. 

6-11 Ġnkar etmenin, insanın öbür dünyada karĢılaĢmasına neden olduğu korkunç sonuçlar açıklanmıĢtır. 

Ayrıca Allah Teâlâ, bu sonuçtan sakınmaları için insanlara peygamberler gönderdiğini bildirmiĢtir. 

"ġayet sizler, Ģimdi gönderilen peygamberlerin söylediklerini dinleyip, ıslah olmazsanız, ahirette bu yüzden 

cezaya çarptırıldığınızda, bu cezayı hakettiğinizi bizzat kendiniz itiraf edeceksiniz." 

12-14 Yaratıcı olan Allah, yarattığı mahlukattan habersiz değildir. O sizlerin açıkladığınızı da gizlediğinizi de 

bilir, hatta niyetleriniz ve düĢüdüklerinizden de haberdardır. Bu bakımdan ahlâkın gerçek temeli, insanın Allah'ı 

görmediği halde, O'nun korkusuyla kötülükten sakınmasıdır. Dünyadaki beĢerî güçler kendisini hesaba çekse de, 

çekmese de, yahut dünyada zarar görse de görmese de, sırf Allah korkusuyla kötülüklerden sakınan kimseler, 

ahirette kurtuluĢa erecekler ve büyük mükafata hak kazanacaklardır. 

15-23 Ġnsanın günlük hayatta karĢılaĢtığı gerçekler üzerinde düĢünmesi istenerek, Ģöyle buyurulmuĢtur: 

"Üzerinde serbestçe dolaĢtığınız ve kendisinden rızık elde ettiğiniz arzı bir düĢünün! Arzı emrinize müsahhar kılan 

Allah'tır. ġayet bir zelzele meydana gelirse veyahut bir tufan koparsa, tümünüz helâk olursunuz. Bakın, kuĢlar 

gökyüzünde nasıl uçmaktadırlar? Onlara gökyüzünde uçabilme Ģartlarını kim hazırlamıĢtır? Sizlere verdiğimiz onca 

imkan ve vasıtalar üzerinde bir düĢünün! ġayet Allah sizlere azab gönderecek olsa, sizi ondan kim kurtarabilir veya 

Allah sizin rızık kapılarınızı kapatacak olsa, o kapıları kim açabilir? Tüm bu gerçekler, sizlere asıl hakikatı 

göstermiyor mu? Ancak sizler hayvanlar gibi bu gerçeklere bakıyor, ama ondan (hidayeti bulmanıza yarayacak) 

hiçbir sonuç çıkaramıyorsunuz. Çünkü sizler, Allah'ın size verdiği dinleme, görme ve düĢünme yeteneklerini 

kullanmıyor ve bu yüzden hakikate ulaĢamıyorsunuz. 

24-27 Sonunda hepiniz kendinizi Allah'ın huzurunda bulacaksanız. Bu günün tarihini ve saatini bildirmek, 

Peygamber'in görevi değildir. O'nun görevi, sizleri önceden haberdar kılmaktır. Fakat siz, O'ndan bugünün vaktini 

sizlere bildirmesini istiyorsunuz. Oysa o vakit gelip, dehĢet içinde kaldığınızda, sizlere "ĠĢte sorduğunuz vakit bu 

zamandır" denecektir. 

28-29 Mekke'deki kafirlerin Hz. Peygamber (s.a) ve ashabı ile ilgili söylediklerine cevap verilmiĢtir. Onlar, Hz. 

Peygamber (s.a) ve müminlerin helâk olması için beddua ediyorlardı. Bunun üzerine Ģöyle buyurulmuĢtur: "Sizleri 

doğru yola davet edenler helâk olsalar da, Allah onlara merhamet etse de sizlerin akibeti değiĢmeyecektir. Sizler, 

Allah'ın azabı geldiğinde sizleri kimin kurtaracağını düĢünün. Allah'a inanıp, O'na tevekkül edenlerin dalâlette 

olduğunu söylüyorsunuz ama o vakit gelip hakikat ortaya çıktığında dalâlette asıl kimlerin olduğunu 

uanlayacaksınız. 

30 Surenin sonunda, müĢriklere Ģöyle bir soru sorularak, onlara düĢünme fırsatı tanınmıĢtır. "Arabistan'da çöl 

ve dağların altından, sizlerin hayatının ona bağlı olduğu "su" çıkmaktadır. ġayet su, arzın altına çekilse, size o suyu 

tekrar kim geri getirebilir? 
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(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 

BU SUREYE DAĠR HADĠS 

Peygamberimiz (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: 

"Kurânda 30 âyetlik bir sûre vardır ki, (yatsı vaktinde) devamlı okuyanına, hesap günü bağıĢlanıncaya dek affı 

için aracılık eder, bu sure Tebâreke (Mülk) sûresidir.  

"Tebareke suresi her gece yatmadan evvel onu okuyana kabir hayatında eĢlik eder ve onu kabir azabından 

korur (ondan kabir azabı kaldırılır.)"Ravi: Ebû Hureyre (r.a.) Ebû Dâvud. 
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68. Kalem Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Bu sure adını El-Kalem veya En-Nun kelimelerinin geçtiği birinci ayetten almıĢtır. 

Nüzul Zamanı: Bu sure, Mekke devrinin baĢlarında nazil olan surelerdendir. Muhtevadan bu surenin, 

Mekke'de Allah Rasulü'ne karĢı çıkıĢların Ģiddetlendiği bir zamanda nazil olduğu anlaĢılmaktadır. 

Konu: Bu surede üç konu ele alınmaktadır: Muhaliflerin ileri sürdükleri itirazlara cevap; onları ikaz edip 

tavsiyede bulunmak; ve Allah Rasulü'ne (s.a) sabrın ve istikametin telkin edilmesi. 

Surenin bidayetinde görülüyor ki; her ne kadar sen (Allah'ın Rasulü) onlara bu Kitabı takdim etmekteysen ve 

en güzel ahlaka sahipsen de onlar gene sana deli ve mecnun demektedirler. Aslında sırf bu iki keyfiyet 

yani Kur'an ve senin örnek ahlâkın onların ithamlarını çürütmeye yeter. Yakında kimin deli olduğuna Ģahit olacaklar. 

Sen, bunların tazyiklerine karĢı hiçbir tavizde bulunma. Zaten onların kastı da senden tavizler kopararak seni 

uzlaĢmaya razı etmektir. Daha sonra, insanları göstermek için o zaman Mekke'de herkesçe bilinen bazı 

simaların, adları zikredilmeden, ahlaki portreleri çizilmektedir. Bu sayede insanlar Hz. Muhammed'in (s.a) yüksek 

ve temiz karakteriyle bunlarınkini mukayese ederek karĢı çıkanların karakter ve tavırlarının ne kadar çirkin 

olduğunu göreceklerdir. 

Bundan sonra, 17. ayetten 33. ayete kadar olan bölümde Allah Teâlâ'ya karĢı nankörlük yaptıklarında 

içlerinden biri ikaz etmiĢ olmasına rağmen ona kulak vermediklerinden sonunda Allah Teâlâ'nın onları bu nimetten 

mahrum bıraktığı ve bilahare gerçeğin farkına vardıkları bahçe sahiplerinin öyküsü anlatılmaktadır. Bu misal ile 

Mekkelilere, tıpkı yukarıdaki bahçe sahiplerinin, salih bir kul tarafından ikaz edilmesi gibi Hz. Muhammed'in (s.a) 

gönderiliĢinin de bir ikaz ve imtihan olduğu uyarısı yapılmaktadır. "Eğer Allah'ın Rasulü'ne kulak vermezseniz bu 

dünyada muhtelif sıkıntı ve mahrumiyetlere müptela kılınacağınız gibi öte tarafta da Ģüphesiz çok daha büyük 

azaba müstehak olacaksanız." denilmektedir. 

Daha sonraki 34 ila 47. ayetler arasında müteakiben kafirlere hitap edilmektedir. Bazen doğrudan doğruya 

bunlarla muhatap olunurken, bazı yerlerde de Allah Rasulü'ne hitap edilmiĢ ama dolaylı olarak onlar ikaz 

edilmiĢlerdir. Özetle denilmek istenen Ģudur: Öbür dünyanın güzellikleri ve iyilikleri Ģüphesiz Allah'tan korkarak 

yaĢayanlar içindir. Allah indinde, O'na itaat eden kulların suçlu sayılacağı apaçık mantıksızlıktır. 

Kafirlerin, Allah'ın onların iddia ettikleri gibi davranacağı hayalleri tamamen saçmadır. Buna hiç bir delilleri 

yoktur. Bu dünyada bazı insanlardan Allah Teâlâ'nın önünde secdeye kapanmaları istendiğinde inkar etmiĢlerdir 

ama kıyamet günü farkına varıp secde etmek istediklerinde bu sefer secde edemeyecekler ve zelil 

olacaklardır. Kur'an'ı yalanlayanlar Allah'ın azabından kurtulamaz. Bu dünyada onlara verilen mühlet kendilerini 

aldatmaktadır. Bu yalanlamalarına rağmen azap olunmayacaklarını ve azap gelmediğinde de doğru yolda 

olduklarını zannediyorlardı. Halbuki helâke doğru sürüklendiklerinden habersizdiler. Ellerinde, Allah Rasulü'ne karĢı 

direnmeleri için hiçbir ma'kul sebepleri yoktur. Çünkü O, hiçbir menfaat ve karĢılık gözetmeyen bir habercidir. 

Bunda hiçbir Ģahsî menfaati yoktur. Ayrıca O'nun Allah'ın Rasulü olmadığını ve getirdiği Ģeyin ise asılsız bir yalan 

olduğunu da ileri sürecek bir bilgileri yoktur bunların. Bölümün sonunda Allah Rasulü'ne, Allah'ın emri 

kesinleĢinceye kadar "Ġslâmî tebliğ" yolundaki zorluklara göğüs gererek sabır göstermesi, Yunus (a.s) gibi 

sabırsızlık ederek onun düĢtüğü belalara düĢmemesi bildirilmektedir. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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69. Hakka Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Adını, ilk âyetindeki "el-hâkka" kelimesinden almıĢtır. "Hâkka"ya değiĢik manalar verilmiĢtir. "Hak" 

kökünden geldiği için, hepsinde hak ve hakikat manası vardır. Daha çok "kıyamet" manası verilmektedir. 

Nüzul Zamanı: Mekke döneminin baĢlarında nazil olan surelerdendir. 

Muhtevasından, bu surenin Allah Rasulü'ne karĢı muhalefetin yeni yeni baĢladığı, ama henüz Ģiddete baĢ 

vurulmadığı sıralarda nazil olduğu anlaĢılmaktadır. Ahmed'in Müsned'inde Hz. Ömer'den Ģöyle bir rivayet nakledilir: 

Müslüman olmadan evvel bir gün Hz. Muhammed'e (s.a) eziyet ve kötülük etmek niyetiyle evden çıktım. Lakin, O 

benden önce Mescid-i Haram'a varmıĢtı. Ben geldiğimde namaz kılmaktaydı, el-Hakka Suresi'ni okuyordu. 

Arkasına dikilerek dinlemeye baĢladım. Bu sureleri duyunca sanki mest oldum. Derhal aklıma bu adamın 

KureyĢlilerin söyledikleri gibi muhakkak bir Ģair olduğu geldi. Ben böyle düĢünürken O'nun ağzından Ģu sözler 

döküldü. "O muhakkak kerim bir Rasulün sözüdür bir Ģairin değil" O zaman Ģair değilse bir kahindir, dedim. Bu 

sefer mubarek ağızlarından "... bir kahinin sözü de değildir, siz pek az düĢünüyorsunuz. O Alemlerin Rabbinden 

gönderilmedir". Bunları duyunca kalbimde derin izler açıldı. ĠĢte Hz. Ömer'in bu sözlerinden de anlaĢılıyor ki 

bu sure Hz. Ömer'in Ġslâm'ı kabulünden önce nazil olmuĢtur. Çünkü bu hadiseden sonra daha bir müddet Hz. Ömer 

henüz Müslüman olmamıĢ ve bir çok hadise mütemadiyen O'nu Ġslâm'ın tesiri altına çekmiĢtir. Ve en sonunda da 

kız kardeĢinin evinde son darbeyi yiyince Ġslâm'a vasıl olmuĢtur. (Ġzah için bkz. Meryem Suresi ve El-Vakıa Suresi 

giriĢ bölümleri.) 

Konu: Bu surenin birinci bölümünde (ayn iĢareti) ahiret hakkında malumat vardır. Ġkinci bölümde ise Kur'an-ı 

Kerim'in Allah tarafından gönderildiği ve Peygamber'in (s.a) yine Allah tarafından vazifelendirilmiĢ bir hak Rasul 

olduğu açıklanmaktadır. 

Birinci bölümün baĢlarında kıyametin bir gün geleceği, ahiretin de vaki olacağı hakikatinin mutlaka 

gerçekleĢeceği beyan edilmektedir. Sonra 4. ayetten 12. ayete kadar geçmiĢ kavimlerden bazılarının ahireti inkâr 

ettikleri ve sonunda da Allah'ın azabına mustahak oldukları anlatılmaktadır. Ayrıca 17. ayette kıyametin geliĢinin 

tablosu çizilmektedir. Daha sonra 18. ayetten 37. ayete kadar asıl söylenilmek istenen maksat yani Allah Teâlâ'nın 

bu halihazırdaki dünyadan sonra insanlara baĢka bir hayat takdir ettiği vurgulanmaktadır. Az sonra da o gün bütün 

insanların Rabbi huzurunda mahkemede hazır bulunacakları söyleniyor. Burada artık hiçbir gizli kapaklı Ģey 

kalmayacaktır. Herkesin amel defteri elinde olacaktır. Bu dünyada bir gün Allah'a hesap vereceği korkusuyla 

yaĢayan ve güzel ameller iĢleyenlere ahirette karĢılıkları verilecektir. Hesaplarının temiz olduğunu görecekler ve 

cennette sonu olmayan bir huzura kavuĢacaklardır. Ama bu dünyadayken Allah'a kulluk hakkını itiraf etmeyerek 

kulluk vazifelerini yerine getirmeyenleri ise Allah'ın cezalandırmasından kimse kurtaramayacaktır ve sonunda 

bunlar cehennem ateĢine gönderileceklerdir. 

Ġkinci bölümde bu Kur'an-ı Kerim'e "bir Ģair ya da bir kahinin sözüdür" diyorsunuz, oysa Allah Teâlâ tarafından 

gönderilmiĢ ve Kerim bir Rasul tarafından size getirilmiĢ bir kitaptır. Bu Rasul, bu kelamda hiçbir eksiklik ya da 

artırma da yapmaya yetkili değildir. Eğer o böyle yapacak olsa, O'nun kalp damarını keser, boynunu koparırdık. 

Muhakkak ki bu, hak kelamdır, kim onu yalanlarsa sonunda hüsrana uğrayacaktır" denilerek Mekke'deki kafirlere 

cevap verilmektedir. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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70. Mearic Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Sure adını,üçüncü âyetindeki "el-meâric" kelimesinden almıĢtır. Meâric, "ma'rec"in çoğulu olup "yükselme 

dereceleri" demektir. 

Nüzul Zamanı: Muhtevasından bu surenin hemen hemen el-Hakka Suresiyle aynı zamanlarda nazil olduğu 

anlaĢılmaktadır. 

Konu: Bu surede, kendilerine kıyamet, ahiret, cennet cehennem hakkında haberler verildiğinde, bunları alaya 

alan kafirleri ikazda bulunup nasihat edilmektedir. O kafirler ki, Allah Rasulü'ne "Biz seni tekzib ediyoruz. Sana göre 

biz kıyamette cehennem azabına çarptırılacakmıĢız. Hadi o bizi korkuttuğun kıyamet gelsin de bir görelim" diyerek 

meydan okumaktaydılar. Burada onların bu kafa tutuĢlarına cevap verilmektedir. 

Surenin bidayetinde "Onlar azabın gelmesini taleb ediyorlar ama aslında bu azaba inanmıyorlar ki, "O azab 

tayin edilen vakitte gelecektir ve geldiği zaman da kimse onu engelleyemeyecektir" buyurulmaktadır. Allah'ın 

indinde bir Ģey geç olabilir ama muhakkak vuku bulur. Onun için sen bu alaylara aldırıĢ etme ve sabret. Onlar bu iĢi 

imkândan uzak görüyorlar ama biz yakın görüyoruz. 

Kıyamet hemen gelsin istiyorlar, aslında alay ediyorlar. Fakat bu ne korkunç bir Ģeydir. O geldiği zaman bu 

mücrimlerin hali ne kadar kötü olacaktır. O zaman kendi eĢlerini, çocuklarını ve sevdiklerini bile kendilerini 

kurtarabilmek için fidye olarak teklif ederler. Ama maalesef kurtulamayacaklardır. 

Daha sonra bildirilmektedir ki; o gün insanların akibetleri hakkında karar onların akide, ahlâk ve amellerine 

göre verilecektir. Dünyada iken doğrudan yüz çevirenler, mal-mülk yığmakla uğraĢanlar cehenneme layık 

olacakken, bu dünyada Allah'ın azabından korkan, ahirette inanan, namazlarına devam eden, kendi mallarından 

muhtaçların hakkını veren, zinadan uzak duran, emanete hıyanet etmeyen, verdikleri söze riayet eden ve doğru 

Ģahitlikte bulunan kimseler ise cennette ağırlanacaklardır. 

En sonunda, her gördükleri yerde koĢarak Rasulüllah (s.a) ile alay etmeye gelen Mekke'deki kafirlere "Eğer 

inanmayacaksanız Allah sizin yerinize baĢkasını getirecektir" denilerek ikazda bulunulmaktadır. Allah Rasulü'ne de 

bunların alay ve dalga geçmelerine aldırıĢ etmemesi telkin edilmektedir. "Eğer onlar kıyamet günündeki zilletlerini 

görmek için ısrar ediyorlarsa onları beyhude meĢgaleleri içinde bırak, en sonunda kötü sonlarını görecekler." 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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71. Nuh Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Nuh, hem surenin ismi hem de konusudur. BaĢından sonuna kadar bu surede Nuh'un (a.s) kıssası 

anlatılmaktadır. 

Nüzul Zamanı: Bu sure, Mekke döneminin baĢlarında nazil olan surelerdendir. Muhtevasından, bu surenin de 

Allah Rasulü'ne karĢı muhalefetin Ģiddetlendiği dönemde nazil olduğu anlaĢılmaktadır. 

Konu: Bu surede Hz. Nuh (a.s) kıssası sırf hikaye olsun diye anlatılmamaktadır. Bununla, Mekke'deki 

kafirlerin Hz. Muhammed'e (s.a) karĢı takındığı tavrın Nuh'un (a.s) kavminin takındığı tavrın aynısı olduğu 

açıklanarak uyarıda bulunulmaktadır. Ve eğer bu tavrınızdan vazgeçmezseniz sizin sonunuz da aynı Nuh'un (a.s) 

kavminin sonu gibi olacaktır. Surenin hiçbir yerinde açıkça böyle söylenmese de surenin nüzul zamanındaki Ģartlar, 

kendiliğinden böyle olduğu anlamını vermektedir. Birinci ayette, Allah'ın (c.c) Hz. Nuh'a (a.s) peygamberlik vererek 

onu nasıl bir vazifeyle vazifelendirdiği bildirilmektedir. 

Ġkinci ayetten dördüncü ayete kadar kısaca Hz. Nuh'un tebliğine nasıl baĢladığı ve kavmini neye davet ettiği 

açıklanıyor. Daha sonra uzunca bir süre daveti ve tebliği uğruna her türlü eziyet ve musibetlere nasıl katlandığı 

anlatılmaktadır. En sonunda daNuh (a.s) , Rabbi huzurunda, -beĢinci ayetten yirminci ayete kadar olan bölümde 

açıklandığı gibi- kavminin halini ve onların tavırlarını arzetmektedir. "Ben ne kadar onları yola getirmek için 

çabaladımsa onlar da o kadar inatla bana karĢı geldiler" demiĢtir. 

Daha sonra, 21 ve 24. ayetler arasında kavminin onun davetini artık kesinlikle kabul etmediğine dair Nuh'un 

(a.s) son arz-ı hali beyan edilmektedir. "Bu insanlar, kendi yularlarını reislerinin eline vermiĢler ve o ileri gelenler de 

bana karĢı her türlü oyunu ve fesadı yapmaktadırlar. Artık bunların doğru yola girme kapılarının kapanma zamanı 

gelmiĢtir." Bu, Hz. Nuh'un sabırsız olduğunun bir göstergesi değildir. Fakat senelerce azami sabır ile en zor Ģartlara 

karĢı tebliğ vazifesini ifa ettikten sonra artık kavminden umudu kesmiĢ ve bunları yola getirmenin mümkün olmadığı 

neticesine varmıĢtır. O'nun bu görüĢü zaten Allah'ın (c.c) aldığı karara muvafık düĢüyordu. Bu yüzden hemen 

sonraki 25. ayette bu topluluğun hakkı kabulden yüz çevirici tavrı dolayısıyla Allah'ın bu azabı gönderdiği 

buyurulmaktadır. 

Bu ayetlerde, tam azap geldiği anda Nuh'un (a.s) yapmakta olduğu dua beyan edilmektedir. Hz. Nuh, bu 

duada kendisi ve bütün ehli iman için mağfiret talebinde bulunurken kavmi için de "Allah'ım! Bunlarda hiçbir hayır 

kalmamıĢtır, onlardan hiçbirini canlı bırakma. Bunların nesilleri de kafir ve facir olacak," demekteydi. 

Bu sureyi mütaala ederken Kur'an'ın diğer yerlerinde Hz. Nuh'un öyküsünün geçtiği bölümler de göz önünde 

tutulmalıdır. (Mesela bkz. Araf: 59-64; Yunus: 71-73; Hud: 25-29; Muminun: 23-31; ġuara: 105-122; Ankebut: 14- 

15; Saffat: 75- 82; Kamer: 9- 16) . 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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72. Cin Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Cin kelimesi, surenin ismi olduğu gibi muhtevasıdır da. Çünkü bu surede cinlerin Kur'an dinlemeleri, 

hidayete ermeleri ve sonra kendi kavimlerine dönmeleri hadisesi açıklanmaktadır. 

Nüzul Zamanı: Buhari ve Müslim'de Hz. Abdullah bin Abbas'tan rivayet edilir ki, bir gün Allah Rasulü yanında 

arkadaĢları ile beraber Ukaz panayırına gitmiĢti. Yolda Nahle denilen yerde Allah Rasulü sabah namazını kıldırdı. 

Bu esnada Cinlerden bir grup oradan geçmekteydi. Kur'an'ın tilavetini duyduklarında hemen durmuĢlar ve dikkatle 

dinlemeye baĢlamıĢlardı. ĠĢte bu hadisenin zikri bu surede geçmektedir. 

Müfessirlerden çokları bu rivayete dayanarak bu hadisenin Rasulüllah'ın Taif seferi esnasında olduğunu 

söylemiĢlerdir ki bu hadise risaletin 10. yılında hicretten 3 sene önce vukubulmuĢtu. Fakat bu kıyas birçok 

nedenden dolayı doğru değildir. Rasulüllah'ın Taif seferi sırasında cinlerin Kur'an dinlemesi hadisesinin anlatıldığı 

Ahkaf Suresi'nin 29. ayeti ile 39. ayetleri arası göz önünde bulundurulursa, o cinlerin iman ehlinden oldukları 

anlaĢılacaktır. Bunlar, Hz. Musa'ya ve diğer gelmiĢ semavi kitaplara inanmaktaydılar. Halbuki bu surenin 

2. ayetinden 7. ayetine kadar olan bölümden açıkça anlaĢılmaktadır ki, bu sefer de Kur'an-ı Kerim dinleyen cinler 

müĢrik idiler, ahireti ve peygamberliği kabul etmiyorlardı. Ayrıca tarihi kayıtlardan da anlaĢılıyor ki Rasulüllah'ın 

yanında Hz. Zeyd bin Harise'den baĢka kimse yoktu. 

Halbuki bu seferde Ġbn Abbas'ın rivayetine göre Rasulüllah'ın yanında birkaç sahabinin de bulunduğu 

anlaĢılmaktadır. Ve diğer rivayetlerden, Rasulüllah'ın Taif'ten dönerken yolda Nahle'de konakladığı zaman 

cinlere Kur'an'ı dinlettiği anlaĢılmaktadır. Ġbn Abbas'ın rivayetine göre, bu surede geçen seferde ise Allah Rasulü 

Mekke'den Ukaz'a doğru gitmekteydi. Bu sebeplerden, bu surede geçen hadise ile Ahkaf Suresi'nde geçen 

hadisenin aynı olmadıkları ayrı ayrı zamanlarda vukubuldukları anlaĢılmaktadır. 

Ahkaf Suresi'nde zikredilen hadise hakkında, bu hadisenin risaletin onuncu senesinde Taif'e giderken 

meydana geldiği hususunda bütün raviler ittifak etmektedir. O zaman, bu ikinci hadisenin ne zaman vuku bulduğu 

sorusunun cevabını yukarıdaki Ġbn Abbas'ın rivayetinden anlayamamaktayız. Ayrıca bunun ne zaman olduğuna, 

yani Rasulüllah'ın (s.a) ne zaman bir cemaatle beraber Ukaz panayırına gittiğine dair herhangi bir tarihî rivayet de 

yoktur. Fakat bu surenin 8. ayetinden 10. ayetine kadarını dikkatle okursak bunun risaletin ilk dönemine ait bir 

hadise olduğunu anlarız. Bu ayetlerde beyan edilmektedir ki, Rasulüllah'ın bi'setinden önce cinler bazen gökten 

bazı haberler alabiliyorlardı. Fakat bundan sonra cinler birdenbire gökte her yerde çok sıkı kontrol olduğunu, gözcü 

meleklerin konulduğunu ve yıldızların kendilerine atıldığını farkettiler. Daha önce az çok sağdan soldan kaçak 

haber alabiliyorlardı, ama Ģimdi artık bu mümkün olmuyordu. Her tarafta melekler bulunduğunu ve onlara ateĢ 

saçan yıldızlar fırlattıklarını gördüler. Bu yüzden gökten bir haber alabilmeleri için sabit bir yerde duramıyorlardı. 

"Herhalde yeryüzünde çok büyük bir hadise vukubulmuĢ veya vukubulacak ki bu kadar sıkı denetim var" diyorlardı. 

ĠĢte cinler Rasul'ün ağzından Kur'an-ı Kerim'i duyduklarında o büyük hadisenin bu olduğunu ve bunun için gökteki 

bütün kapıların kendilerine kapandığını hemen anladılar. 

Cinlerin Hakikatı: Bu sureyi mütaala etmeden önce zihinde bir karıĢıklık meydana gelmemesi için cinlerin 

mahiyetinin ne olduğunu anlamamız gerekmektedir. Çağımızda bazıları cinlerin bir hakikati olmadığı yanılgısına 

düĢmüĢlerdir. Bunlara göre, bu, eski çağların vehim ve hurafelerinin bir kalıntısıdır. Onların bu görüĢü ne bir 

araĢtırmaya dayanmaktadır, ne de kendilerinin böyle bir bilgi sahibi olduklarını iddia edebilirler. 

Duyumlayamadıkları Ģeyin bir varlığının olmadığını ileri sürmektedirler. Halbuki, bu koca kainat içerisinde insanın 

his ile idrak edebileceği Ģeyler o kadar azdır ki bunun misali bir okyanusun yanında bir katre gibidir. Bu yüzden, 

hissedemediği Ģeyin var olmadığını ve var olan Ģeyin muhakkak hissedilmesi gerektiğini sanmak, aslında o kiĢinin 

kendi aklının iflasının bir delilidir. 

Böyle bir düĢünce ile insan, sadece cinlerin varlığını inkar etmekle kalmaz, daha birçok kendi tecrübe ve 

gözlemine girmeyen gerçeği de inkar eder. Diğer Ģeyler bir kenara, onun için Allah'ın varlığı bile kabul edilecek bir 

Ģey olamaz. ĠĢte Müslümanlardan bu düĢüncelerin etkileri altında kalan bazıları Kur'an'ı inkar etmediler, ama cin, 

iblis ve Ģeytan hakkında değiĢik tevillere gittiler. Bunlardan kasıt, müstakil bir varlıkları olan gizli mahluklar değildir 

diyorlardı. Bazı yerlerde Ģeytanı, insanın behimî kuvvetleri olarak yorumlamıĢlardı. Ve bazen cin kelimesinden 

kasıt;Kur'an'ı gizlice dinleyen, vahĢi, medenî olmayan ve dağlarda yaĢayan insanlar olarak tevil etmekteydiler. 

Halbuki Kur'an'ın buyruğu hiçbir tevile yer bırakmayacak Ģekilde açıktır. 
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Kur'an-ı Kerim'de sadece bir yerde değil, müteaddid yerlerde ve insanların iki ayrı cins yaratık olduklarından 

bahsedilmektedir. Örneğin bkz. Araf: 38; Hud: 119; Fussilet: 25-29; Ahkaf: 18; Ez-Zariat: 56; en-Nas: 6; ve 

Rahman Suresi, cinleri insanoğlunun bir kısmı olarak saymaya yer bırakmayacak açıklıktadır. 

Araf:12'de Hicr 26-27'de ve Rahman 14-15'de insanın çamurdan yaratıldığı, oysa cinlerin ateĢten yaratıldıkları 

açık bir Ģekilde bildirilmektedir. 

Hicr Suresi 27. ayette cinlerin insandan önce yaratılmıĢ oldukları izah edilmektedir. Bunu, Kur'an'da yedi yerde 

geçen Adem ve Ġblis kıssası da teyid etmektedir. Her yerde insan yaratılmadan önce Ġblisin mevcut olduğu 

anlaĢılmaktadır. Ayrıca Kehf Suresi 50. ayette Ġblisin cinlerden birisi olduğu bildirilmiĢtir. 

Araf Suresi 27. ayette cinlerin insanları gördüğü, ama insanların onları görmediği söylenmektedir. 

Hicr 16-18; Saffat 6-10; Mülk 5'de cinlerin göklere çıkabildikleri ama belli bir sınırdan öteye gidemedikleri 

açıklanır. O sınırdan öteye geçemezler ve Mele-i Alâ'daki konuĢmaları dinlemek isterlerse orada durdurulurlar. 

Gizlice dinlemeye çalıĢırlarsa, yıldız ateĢiyle kovulurlar. Bu Ģekilde, müĢrik Araplar'ın, cinlerin Allah'ın gaybını ve 

O'nun sırlarını bildiklerine dair olan yanlıĢ düĢünceleri reddedilmektedir. Aynı düĢünce Sebe Suresi 14. ayette de 

reddedilmiĢtir. 

Bakara Suresi 30-40 ve Kehf Suresi 50. ayetlerden Allah'ın, yeryüzünün halifeliğini insana verdiği ve insanların 

cinlerden üstün mahluklar oldukları anlaĢılıyor. ġüphesiz bazı istisnaî sayılabilecek güçler, cinlere de 

bağıĢlanmıĢtır. Buna Neml Suresi 7.ayette bir örnek verilmektedir. Ama bu gibi bazı güçler insanlardan çok daha 

güçlü olan hayvanlara da verilmiĢtir. Fakat bu, hayvanların insanlardan daha faziletli oldukları anlamına gelmez. 

Kur'an-ı Kerim'de, cinlerin de insanlar gibi irade sahibi yaratıklar oldukları bildirilmektedir. Onlara da irade 

verilmiĢtir. Onlar da itaat veya isyan etmek, inkar veya iman etmek hususunda tıpkı insanın serbest olduğu gibi 

serbesttirler. Ġblis hadisesi ve Ahkaf ve Cin Surelerinde geçen, bazı cinlerin iman etme hadiseleri bunun açık 

delilidir. 

Kur'an-ı Kerim'de onlarca yerde, Ġblis'in, ta Adem'in yaratılıĢından beri insanı yoldan çıkartmaya azmettiği 

gerçeği açıklanmaktadır. O zamandan beri cinlerden Ģeytan olanlar insanları yoldan çıkarmaya çalıĢmaktadır. Ama 

insana musallat olarak ona zorla bir Ģeyi yaptırma gücüne sahip değillerdir. Fakat insanların kalbine vesvese 

verirler ve onları kötü yola teĢvik ederek çirkin ve kötü Ģeyleri güzel gösterir, onları yoldan çıkarmaya çalıĢırlar. 

Mesela bkz. Nisa: 117-120; Araf: 11-17; Ġbrahim: 20; Hicr: 30-42; Nahl: 98-100; Ġsra: 65. 

Kur'an-ı Kerim'de cahiliye döneminde müĢrik Arapların, cinleri Allah'ın Ģeriki sayarak onlara ibadet etmekte 

oldukları ve onları Allah'a nispet ettikleri bildirilmiĢtir. Bkz. El-Enami: 100; Sebe: 40-41; Saffat: 158. 

Bu izahlardan sonra, cinlerin insanlardan ayrı, kendi baĢlarına bir varlıkları olan gizli mahluklar oldukları 

anlaĢılmaktadır. Esrarlı hususiyetleri dolayısı ile bazı cahiller onların varlıkları ve güçleri hakkında çok abartmalı 

düĢüncelere kapılmıĢlar ve hatta onlara tapmaya baĢlamıĢlardır. Fakat Kur'an-ı Kerim onlar hakkında gerçek 

hakikatleri bildirerek onların ne olup ne olmadıklarını izah etmiĢtir. 

Konu: Bu surenin ilk ayetinden 15. ayetine kadar cinlerden bir gurubun Kur'an'ı dinledikleri ve bunun onları 

etkilediği ve sonra kendi kavimlerine dönerek onlara ne söyledikleri bildirilmektedir. Bu bağlamda Allah (c.c) onların 

bütün konuĢmalarını değil, ondan sadece bazı gerekli kısımlarını aktarmıĢtır. Bu yüzden üslub da devamlı bir 

konuĢma niteliğinde değildir. Onların ne dediği bazı cümleler aktarılarak bildirilmektedir. Cinlerin dillerinden çıkan 

kelimeleri dikkatlice okursak, onların iman etme ve kavimlerine bunun tebliğini yapma hadiselerinin neden burada, 

beyan edildiği kolayca anlaĢılacaktır. Biz dipnotlarda onların sözlerini açıklamıĢtık. Bu da onların gayelerini 

anlamaya yardımcı olacaktır. 

Bundan sonra ayet 16'dan 18'e kadar insanlara, eğer Ģirkten vazgeçerler ve doğru yolda sebat ederlerse, 

üzerlerine nimetlerin yağacağı anlatılmaktadır. Tersine, eğer Allah'ın gönderdiği nasihate yüz çevirirlerse sonunda 

Ģiddetli azaba maruz kalacaklardır. Daha sonra 19'dan 23'e kadar Mekke'deki kafirlere "Allah Rasulü sizi Allah'a 

çağırıyor, siz ise O'na hücum ediyorsunuz" denilerek onlar azarlanmaktadır. Oysa ki Rasul'ün iĢi sadece size 

Allah'ın mesajını ulaĢtırmaktır. Size bir fayda veya zarar vermeye yetkili olduğunu ileri sürmüyor. Ayet 24 ve 25'de 
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"Bugün siz Allah Rasulü'nü çaresiz görerek onu bastırmaya çalıĢıyorsunuz, ama o vakit geldikten sonra gerçekten 

çaresiz kimdir göreceksiniz. O vaktin uzak mı yakın mı olduğu hususunda Rasul'e bir bilgi verilmemiĢtir, ama 

herhalûkarda o vakit gelecektir." denilerek kafirler ikaz edilmektedir. Sonunda da gaybın bilgisinin Allah'a ait olduğu, 

Rasul'ün ise sadece Allah'ın verdiği kadarıyla bunu bilebileceği bildirilmektedir. Bu ilim O'na risaletini yerine 

getirmek gayesiyle ve dıĢarıdan kimsenin müdahalede bulunamaması için çok emin bir vasıtayla verilmiĢtir. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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73. Muzzemmil Suresi                                                                     BaĢa Dön 

Adı: Birinci ayette geçen "el-müzzemmil" kelimesi surenin ismi olmuĢtur. Muhteva ile pek ilgisi yoktur. 

"müzemmil" örtünüp bürünen demektir. 

Nüzul Zamanı: Bu surenin iki rukü'su (ayn iĢareti) ayrı ayrı zamanlarda nazil olmuĢtur. 

Birinci rukü ittifakla Mekkî'dir. Muhtevadan ve hadis rivayetlerinden de böyle olduğu anlaĢılmaktadır. Ama 

Mekke'nin hangi döneminde nazil olduğuna dair rivayetlerden bir bilgi alamamaktayız. Ne var ki, bu bölümün 

kapsadığı konular bunun nüzul zamanını tesbit etmede bize yardımcı olacaktır. 

Ġlkin, bu rukü'da, Allah, Rasulü'ne gece kalkarak Allah'a ibadet etmesi ve bu sayede Nübüvvet gibi ağır bir 

yükü omuzlamada kendisine kuvvet verileceği nasihatında bulunmaktadır. Bundan anlaĢılıyor ki, bu emir Allah 

Rasulü'nü Nübüvvet yükünü taĢımak için hazırlamaktaydı. 

Ġkincisi, teheccüd namazı için gecenin yarısı veya biraz azında ya da biraz fazlasında Kur'an-ı Kerim'i okuyun 

emri verilmiĢtir. Bu da, o zamana kadar gecenin yarısında bu uzunlukta kıraat edecek kadar Kur'an-ı Kerim'in nazil 

olduğunun delilidir. 

Üçüncüsü, burada Allah Rasulü'ne, muhaliflerinin haksızlıklarına karĢı sabırlı olması telkin edilmektedir. 

Mekke'li kafirler ise azap ile tehdid edilmektedir. Bundan da anlaĢılıyor ki, bu rukü nazil olduğu zaman Allah Rasulü 

Ġslâm'ı alenî olarak tebliğ etmeye baĢlamıĢ ve O'na karĢı muhalefet Mekke'de Ģiddetli bir hal almıĢtı. 

Ġkinci rukü'ya gelince, bir çok müfessire göre bu bölüm de Mekke'de nazil olmuĢtur. Fakat bazılarına göre ise 

Medenî'dir. Bu bölümün içerdiği konular da bu ikinci görüĢü teyid etmektedir. Çünkü bu bölümde Allah yolunda 

savaĢtan bahsedilmektedir. Oysa bilmekteyiz ki Mekke döneminde savaĢ emredilmemiĢti. Ve ayrıca zekat 

emrolunmaktadır. Bilindiği gibi zekata mahsus açıklama ve nisabların tayini de Medine'de farz olmuĢtu. 

Konu: Ġlk yedi ayette, Allah Rasulü'ne "Bu sana yüklenen büyük sorumluluk için kendini hazırla ve bu iĢin 

amelî Ģekli gecelerin aĢağı yukarı yarısında kalkarak namaz kılmandır" emri verilmektedir. 

8. ila 14. ayetler arasında Allah Rasulü'ne "Her Ģeyden ilgini keserek kendini yalnızca kainatın sahibi olan 

Allah'a mahsus kıl. Bütün iĢlerini Allah'a havale ederek mutmain ol. KarĢı çıkanların sana karĢı söylediklerine 

sabret. Onlara karĢılık verme, onların hesabını Allah'a bırak" denilmiĢtir. 

Bundan sonra ayet 15-19 arasında Mekke'de Rasul'e karĢı çıkan insanlar ikaz edilmektedir ki "Biz size, daha 

önce Firavun'a gönderdiğimiz Rasul gibi bir Rasul gönderdik. Firavun'un o peygamberin davetine kulak asmadığı 

ve karĢı çıktığı zaman hali nasıl olmuĢtu, bir hatırlayın. Bu dünyada üzerinize azabın gelmeyeceğini farzetsek bile 

kıyamet günü bu inkarınızın cezasından nasıl kurtulabileceksiniz?" 

Buraya kadar olanlar birinci rukü'nun muhtevasıdır. Ġkinci rukü ise Said bin Cübeyr'in rivayetine göre bundan 

on sene sonra nazil olmuĢtur. Ve burada, birinci rukü'da Teheccüd Namazı hakkında bildirilen emir hafifletilmiĢtir. 

Teheccüd namazı için "Ne kadar kolayına gelirse o kadar oku" buyurulmuĢtur. Fakat müslümanların asıl önem 

verecekleri Ģey, beĢ vakit namaz ve zekat farzının tam olarak yerine getirilmesi ve Allah yolunda mallarını ihlas ile 

sarfetmeleridir. Sonunda ise müslümanlara, dünyada yaptıkları iyiliklerin karĢılıksız kalmayacağı söylenilmiĢtir. O 

yapılan iyiliklerin misali tıpkı bir yolcunun varacağı yere daha önceden malını göndermesi gibidir; Allah'a (c.c) 

kavuĢtuğunuz zaman bunların hepsini kendi önünüzde bulacaksanız. Bu gönderdiğiniz mal dünyada bıraktığınız 

maldan daha hayırlıdır. Allah'ın indinde ise aslından daha fazla bir mükafaat vardır. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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74. Müddessir Suresi                                                                       BaĢa Dön 

Adı: Sûre, adını ilk âyetindeki "el-müddessir" kelimesinden almıĢtır. "Müddessir", örtüsüne bürünen, sarınan 

demektir. Hz. Peygamber'e hitap eden ilk âyet, Müzzemmil sûresinden önce nâzil olmuĢtur. 

Nüzul Zamanı: Bu surenin ilk yedi ayeti Mekke döneminin henüz baĢlarında nazil olmuĢtur. Buhari, Tirmizi, 

Müsned-i Ahmed'te Hz. Cabir bin Abdullah'tan bu ayetlerin Allah Rasulü'ne nazil olan ilk ayetler olduğu bile 

rivayet edilmektedir. Öte taraftan Allah Rasulü'ne ilk nazil olan ayetlerin "Ġkra"dan "ma'lem ya'lem" e kadar olan 

bölüm olduğu hususunda ittifak vardır. Fakat sahih olan rivayetlerden sabittir ki bu vahiyden az bir müddet sonra 

nazil olmuĢtur. ĠĢte bu aradan sonra yeniden vahiy gelmeye baĢladığında ilk gelen ayet bu olmuĢtur. Ġmam Zühri bu 

konuda Ģöyle söylemektedir: "Bir müddet Allah Rasulü'ne vahiy kesilmiĢti. Bunun üzerine çok fazla üzülmüĢ ve 

kedere boğulmuĢtu. Bazen dağın tepesine gidip oradan kendisini aĢağıya atmayı bile düĢünür olmuĢtu. O zaman 

Cebrail (a.s) O'na gözükür ve "Sen Allah'ın Rasulü'sün" diyerek O'na hatırlatmada bulununca Peygamber de 

huzura kavuĢur, sonra bu üzüntü ve ıztırabı giderdi." (Ġbn Cerir) 

Daha sonra Ġmam Zühri, Abdullah bin Cabir'den Ģu rivayeti nakletmektedir: "Allah Rasulü, vahyin gelmediği o 

dönemden bahsederken Ģöyle söylerdi: "Bir gün yolda gidiyordum. Aniden gökten bir ses geldi. BaĢımı 

kaldırdığımda daha önce Hira mağarasında gördüğüm o meleğin bana geldiğini gördüm. 

Yer ve gök arasında bir kürsüde oturmuĢtu. Bunu görünce müthiĢ dehĢete kapıldım. Hemen eve gelerek "Beni 

örtün!" diye bağırdım. Evdekiler hemen üzerime bir yorgan örttüler. ĠĢte sonra Allah tarafından bu "ey örtünen!" 

vahyi nazil oldu. Ve bundan sonra da devamlı olarak vahiy gelmeye devam etti." (Buhari, Müslim, Müsned-i Ahmed, 

Ġbn Cerir.) 

Surenin geri kalan kısmı, yani 8. ayetten sonuncu ayete kadar olan bölüm Ġslâm'ın açıktan açığa tebliğ 

edilmeye baĢlanıldıktan sonraki ilk hac mevsiminde Mekke'de nazil olmuĢtur. Bunun ayrıntılı açıklaması Ġbn 

HiĢam'ın Siret'inde verilmekte olup az ileride bunu nakledeceğiz. 

Konu: Yukarıda açıklandığına göre Rasulüllah'a inen ilk vahiy Alak Suresi'nin ilk beĢ ayeti idi. O surede "Oku, 

yaratan Rabbinin adı ile. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku! Kalemle öğreten, insana bilmediğini bildiren 

Rabbin sonsuz kerem sahibidir" denilmektedir. Bu, vahiy nüzulunun ilk tecrübesidir. Bu vahiyde Allah Rasulü'ne ne 

kadar büyük bir iĢ için tayin edildiği ve ileride yapacağı Ģeyler için bunun sadece bir baĢlangıç olduğu 

söylenilmektedir. Bundan sonra O, bir müddet yalnız bırakıldı. Bu sayede bu Ģoku atlatması ve yeniden 

sakinleĢerek zihinsel olarak gelecek olan vahiyleri almaya ve peygamberliğin gereklerini yüklenmeye hazır olması 

istenmiĢtir. ĠĢte bu fetret döneminden sonra yeniden vahiy gelmeye baĢladığında ilk gelen ayetler bu 

Müddessir Suresi'nin ilk yedi ayetiydi. Burada ilk defa Allah Rasulü'ne, "Kalk ve halka gitmekte oldukları yolun 

sonucundan onları korkut ve dünyada Allah'tan baĢka yücelttiklerinin yerine sen yalnızca O'nun yüceliğini haykır!" 

emri verilmiĢtir. Bunun yanında, vazifesi gereği yaĢayıĢının her bakımdan temiz olması ve bütün dünyevî faydaları 

bir kenara bırakarak tam bir ihlâs ile insanların ıslahı için görevini yerine getirmesi emrolunmuĢtur. Son cümlede ise 

"Bu görevi yerine getirirken sana gelecek olan zorluk ve musibetlere karĢı da Rabbinin hatırı için sabret" telkininde 

bulunulmaktadır. 

Bu ilahi fermana göre Allah Rasulü tebliğ vazifesine ve Kur'an'ın peĢ peĢe nazil olan surelerini anlatmaya 

baĢladığı zaman öyle bir telaĢ baĢladı ki muhalifler bu panikte Ģiddetle karĢı koymaya baĢladılar. Bir kaç ay böyle 

geçtikten sonra hacc mevsimi gelmiĢti. Mekke'dekiler bu sefer: "Hacc için bütün Arabistan'dan kafileler gelecek ve 

eğer Muhammed (s.a) bunları ziyaret ederek bu hacılara Kur'an okursa, bu emsalsiz ve etkili kelamı duyan hacılar 

tarafından Arabistan'ın en ücra köĢelerine kadar Ġslâm'ın çağrısı yayılır ve sonra da kimbilir neler olur" diyerek 

telaĢa düĢtüler. Bunun üzerine KureyĢin ileri gelenleri bir toplantı yaparak gelen hacılara Hz. Muhammed'e (s.a) 

karĢı propaganda yapılması kararını aldılar. 

GörüĢ birliğinden sonra toplantıda bulunanlara Velid bin Muğire Ģöyle dedi: "Muhammed hakkında bir fikir 

etrafında toplanalım, ihtilafa düĢmeyelim. Yoksa birbirimizi yalancı çıkarmıĢ ve sözlerimizin bir kısmı öbür kısmını 

yalanlamıĢ olur. O zaman itibarımız kaybolur. Bir Ģey üzerinde birleĢelim ki herkes Muhammed için hacılara aynı 

Ģeyi söylesin." Bunun üzerine bazıları: "Onun bir kahin olduğunu söyleyelim" dediler. Velid, "Hayır, Tanrıya 

andolsun ki o bir kahin değildir. Kahinleri gördük. Muhammed'in okuduğu Ģeyler öyle kahin mırıldanıĢı ve 

tekerlemeleri cinsinden değil" dedi. Bazıları, "Öyleyse deli olduğunu söyleriz" dediler. Velid, "Hayır, o bir deli değil 
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ki. Deliliği gördük, biliyoruz. Halbuki Muhammed'in durumu deliliğin insanda meydana getirdiği baygınlık, titreyiĢ ve 

vesveseye benzemiyor" dedi. KureyĢliler "Peki öyleyse Ģair olduğunu söyleyelim" dediler. Velid, "Hayır, o bir Ģair de 

olamaz. Biz Ģiirin her çeĢidini biliriz. Bu sözler ise Ģiir değildir" dedi. KureyĢliler "Öyleyse büyücü olduğunu 

söyleyelim" dediler. Velid, "Hayır, o büyücü değil. Biz büyücüleri ve yaptıkları büyüleri gördük. Muhammed'in sözleri 

büyücülerin okuyup üfürmelerine ve düğüm düğümlemelerine benzemiyor" dedi. O zaman KureyĢliler Velid'e, "Ey 

AbduĢĢems! Peki ama ne söyleyelim?" deyince Ebu Cehil, Velid'e, "Sen kendi görüĢünü söylemezsen bu insanlar 

senden razı olmayacaklar" dedi. Velid onlara, "Tanrıya and olsun ki onun sözlerinde bambaĢka bir tatlılık var. 

Sözlerinin baĢlangıcı sağlam bir hurma ağacına, sonları da o ağacın meyvelerine benzer. Muhammed hakkında bu 

dediklerinizin herhangi birini söylerseniz bunun doğru olmadığı anlaĢılır" dedi. KureyĢliler Velid'in bu söylediklerini 

kabul ederek dağıldılar. Sonra bu karar gereğince hacca gelen halkı bekleyip önlerine çıkarak rast geldikleri 

herkese Muhammed'den sakınmasını söylemeye ve onun bir sihirbaz olduğunu ve sihrinin bütün aileleri 

parçaladığını anlatmaya baĢladılar. Ama bütün bunların sonucu sadece onların yapabildikleri Ģey onun ismini 

baĢtanbaĢa bütün Arap yarımadasına duyurmak oldu. (Sireti Ġbn HiĢam, C.L. ss. 288-289, Ebu Cehil'in Velid'e 

kendi görüĢünü söylemesinde ısrar etmesi olayını Ġkrime'nin rivayetinden Ġbn Cerir kendi tefsirinde nakletmiĢtir.) 

Bu surenin ikinci kısmında yorumu yapılan bu aynı hadisenin konuları Ģöyle sıralanır: 

8. ayetten 10. ayete kadar Hakk'ı tahkir edenlere "bugün yaptığınızın kötü sonucunu kıyamet günü 

göreceksiniz" denilmektedir. 

11. ayetten 26. ayete kadar olan bölümde Muğire oğlu Velid'in ismi anılmadan Allah'ın nimetlerle donattığı 

ama bunlara karĢılık onun Hakk'a karĢı gelerek düĢman olduğu kiĢinin zihni yapısı yansıtılmaktadır. 

Çünkü o bir yandan Hz. Muhammed'in (s.a) ve Kur'an'ın doğru olduğuna inanıyorken, öte taraftan kendi 

kavminin arasındaki makam ve mevkiini tehlikeye sokmak istemiyordu. Bu yüzden iman etmemiĢti. Ve bir süre 

kendi içinde bocalamadan sonra sadece iman etmemekle yetinmeyerek kavmini de iman etmekten caydırmak için 

bunun bir büyü olduğunu ilan etmiĢti. ĠĢte burada onun bu aĢikar çirkin yüzü ortaya serilerek bu Ģahsın bütün 

bunlara rağmen hala daha nimetler beklediği anlatılmaktadır. Oysaki nimetlere değil cehenneme müstehaktır artık. 

Bundan sonra 27. ayetten 48. ayete kadar cehennemin korkunçluğu beyan edilerek hangi karaktere sahip 

olanların ona müstehak olacakları açıklanmaktadır. 

Sonra 49. ayetler ile 53. ayetler arası kafirlerin gerçek hastalıklarının asıl sebebinin onların ahiret hakkında 

korkularının olmaması ve herĢeyin bu dünyadan ibaret olduğunu zannetmeleri olduğu bildirilmektedir. Onun için 

onlar, Kur'an'dan tıpkı aslanı görmüĢ yaban eĢeği gibi kaçmaktalar. Ġman etmek için de acaip acaip gayri mantıki 

Ģartlar ileri sürülüyor. Aslında onların bu Ģartları yerine getirilse de onlar ahireti inkar edecekler ve iman 

etmeyecekler. 

En sonunda da açık açık, "Allah bir kimsenin imanına muhtaç değil ki onların Ģartlarını kabul 

etsin. Kur'an herkese takdim edilen genel bir öğüttür. Kim isterse kabul etsin. Allah insanların O'na itaat 

etmemekten korkmalarını ister. Ve takvayı ve Allah korkusunu seçmiĢ bir kimseyi de daha önce ne kadar günah 

iĢlemiĢse iĢlesin, affetmek de O'nun Ģanındandır. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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75. Kıyamet Suresi                                                                        BaĢa Dön 

Adı: Bu, hem surenin ismidir, hem de baĢlığıdır ve birinci ayetten alınmadır. Çünkü bu surede kıyamet konusu 

ele alınmaktadır. 

Nüzul Zamanı: Bu surenin nüzul zamanı hakkında herhangi bir rivayet yoktur. Fakat muhtevasından, 

bu surenin Mekke'de nazil olan ilk surelerden olduğu anlaĢılmaktadır. 15. ayetten sonra aniden bir ara cümlesi ile 

Allah Rasulü'ne "Vahyi ezberlemek için acele edip tekrarlama. Onu sana ezberletmek ve okutmak bize aittir. 

Öyleyse vahiy okunduğu zaman onu dikkatlice dinle. Onun anlamını açıklamak bize düĢer." buyurulmaktadır. Sonra 

20. ayetten itibaren kalınan yerden, yani, baĢtan on beĢinciayete kadar aynı konuya devam edilmektedir. Bu arada 

cümle, gerek yeri itibariyle ve gerekse rivayetlere göre Cebrail'in Peygambere bu sureyi okumakta iken 

peygamberin "ya unutursam" diye endiĢeye kapılarak cümleleri hemen peĢinden tekrarlaması üzerine varid 

olmuĢtur. Demek oluyor ki bu olay, Allah Rasulü'ne vahyin yeni yeni gelmeye baĢladığı ve henüz 

daha vahiy almaya alıĢamamıĢ olduğu zamanda vuku bulmuĢtur. Kur'an'da bu olayın iki örneği daha vardır. 

Birincisi, Taha Suresi 114. ayetinde Allah Rasulü'ne buyrulan: "Allah'ın vahyi bitmeden önce, unutmamak için tekrar 

edip durma..." ikincisi de Ala Suresi 6. ayette Allah Rasulü'ne 'Emin ol, sana Kur'an'ı biz okutacağız ve asla 

unutmayacaksın" denilmesidir. Daha sonra O vahiy almaya alıĢkın hale gelmiĢ ve bir daha böyle bir ikaza ihtiyaç 

kalmamıĢtır. Onun için bu üç yerden baĢka, Kur'an'da bu gibi bir misale rastlanmaz. 

Konu: Bu sureden itibaren Kur'an-ı Kerim'in sonuna kadar bütün sureler aynı zamanda ve aynı konular 

üzerine nazil olmuĢtur. Müddessir Suresi'nin ilk yedi ayetinden sonra sağanak gibi bunlar peĢpeĢe inmeye 

baĢlamıĢtır. Bu surelerin hepsinde öz, etkili ve kuĢatıcı ifadelerle Ġslâm ve onun temel inançları ve ahlâki öğretileri 

ortaya konulmakta ve Mekkeliler, sapıklıkları dolayısıyla uyarılmaktadırlar. Bunun üzerine KureyĢ'in ileri gelenleri 

telaĢlanarak ilk hacc mevsiminde Allah Rasulü'ne karĢı nasıl bir tedbir alacaklarını kararlaĢtırmak için bir toplantı 

düzenlemiĢlerdi. Bu geliĢmelere Müddessir Suresi'nin giriĢ bölümünde değinmiĢtik. 

Bu surede, ahireti inkâr edenlere hitaben bunların Ģüphe ve itirazlarına tek tek cevaplar verilmektedir. Sağlam 

deliller ile kıyamet ve ahiretin meydana geliĢinin olabilirliğinin ve bunun gerekliliğinin ispatı yapılmaktadır. Ah ireti 

inkâr edenlerin asıl dayanakları mantıksal olarak bunu mümkün görmemeleri değil, asıl neden bunların nefsi 

ihtirasları ve tutkularının olduğu açıkça bildirilmektedir. Ayrıca bunlara, inkâr ettikleri o muhakkak gelecek olan gün 

geldiğinde, bütün yaptıklarının gözleri önüne serileceği haberi verilmektedir. Aslında amel defterlerini görmeden de 

herkes dünyada ne yaptığını bilecektir. Çünkü her ne kadar baĢkalarını kandırabilir ve bir takım tevillere giderek 

kendi vicdanını susturabilirse de, bir kimse, kendisini ve ne yaptığını çok iyi bilir. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 

BU SUREYE DAĠR HADĠS 

Peygamberimiz (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: "Bir kimse de her gece Kıyamet suresini okursa (okumayı alıĢkanlık 

haline getirirse), kıyamet günü yüzü ayın ondördü gibi olduğu halde Allah'a mülaki olur, kavuĢur."Ravi: Hz. İbni 

Abbas (r.anhüma) 
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76. Ġnsan Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Bu surenin ismi hem ed-Dehr ve hem de el-Ġnsan'dır. Bu isim, surenin birinci ayetinden alınmadır. 

Nüzul Zamanı: Müfessirlerin çoğu bu surenin Mekkî bir sure olduğu kanaatindedirler. ZemahĢerî, Razî, Kadı 

Beydavî, Allame Nîsaburî, Ġbn Kesir ve pek çokları bu görüĢtedir. Alusî ise cumhur ulemanın bu fikirde olduğunu 

söylemektedir. Fakat bu surenin Medenî bir sure olduğunu söyleyen bazı müfessirler de bulunmaktadır. Diğer bir 

gruba göre ise sekizinci ve onuncu ayetlerden gayrısı Mekkîdir. Bu ayetler ise Medenîdir. 

Surenin içerdiği konuya ve üslubuna bakacak olursak, Medenî surelerden çok farklı olduğu görülecektir. 

Dikkatle bakıldığında bu surenin, Mekke'de ve aynı zamanda Müddessir Suresi'nin ilk yedi ayetinin indiği dönemde 

nazil olduğu anlaĢılır. Sekizinci ve onuncu ayetler arasına gelince; bu bölümden önce ve sonra gelen ayetlere 

bakıldığında bu bölümün de onlarla aynı beyana sahip olduğu, dolayısıyla nüzul itibarıyla aralarında onbeĢ yıllık bir 

fark olduğu ve daha sonradan buraya yerleĢtirilmiĢ olduğu görüĢünün pek doğru olmadığı anlaĢılıyor. 

Bu surenin bazı ayetlerinin Medenî olduğu görüĢü; Ata'nın, Ġbn Abbas'tan naklettiği bir rivayete dayanmaktadır. 

Rivayete göre, bir kere Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin hastalanmıĢlardı. Yanında birkaç sahabeyle beraber Allah 

Rasulü ziyarete geldi. 

Sahabe-i Kiram'dan bazıları babaları Hz. Ali'ye bu iki çocuğunun Ģifa bulması için Allah'a bir adakta 

bulunmasını tavsiye ettiler. Bunun üzerine Hz. Ali, hanımı Hz. Fatıma ve hizmetçileri Kıdda; eğer çocuklar 

iyileĢirlerse üç gün oruç tutacağız diye adakta bulundular. Ve Allah'ın lütfuyla çocuklar Ģifa bulunca da bunlar 

verdikleri söz gereğince üç gün oruç tutmaya baĢladılar. Evde yemek için hiçbir Ģey olmadığından Hz. Ali 

baĢkasından üç sa' arpa borç aldı. (BaĢka bir rivayete göre ise çalıĢarak bunu kazanmıĢtı.) Birinci günün 

akĢamında iftar için sofraya oturduklarında bir miskin ya da fakir gelerek onlardan yemek istedi. Onlar da 

hazırladıkları yemeğin hepsini bu fakire vererek kendileri sadece su içerek yattılar. Ġkinci günün akĢamı olunca iftar 

için oturduklarında bir yetim gelerek kendilerinden yemek istedi. Onlar da yine bütün yemeklerini ona verdiler ve o 

gece de suyla yetindiler. Üçüncü gün ise bu sefer bir esir gelip yemek istedi. Yine bütün yemeği bu gelene 

vermiĢlerdi. Ertesi gün Hz. Ali ve çocuklar Allah Rasulü'nü ziyarete gitmiĢlerdi. Allah Rasulü üçünü de periĢan bir 

vaziyette gördü. Beraberce hemen evlerine gittiklerinde Hz. Fatıma'yı da açlıktan evin bir köĢesine kıvrılmıĢ 

yatarken buldular. Bu hali görünce Peygamber (s.a) çok müteessir olmuĢtu. Bunun üzerine Cebrail (a.s) gelmiĢ ve 

ona "Allah sizi Ehl-i Beyt'inizden dolayı tebrik ediyor." dedi. Allah Rasulü bu nedir diye sorunca o da cevaben 

bu sureyi okudu. (Ġbn Mehran'ın rivayetinde ise "innel ebrare yeĢrebune..." dan itibaren surenin sonuna kadar 

okuduğu naklolunmaktadır. Fakat Ġbn Merduye'nin, Ġbn Abbas'dan naklettiği bir baĢka rivayette ise, "yut'imune-

tta'ame.." ayetinin Hz. Ali ve Hz. Fatıma hakkında nazil olduğu söylenirken, yukarıdaki bu kıssa hakkında ise 

herhangi bir iĢaret yoktur. Yukarıdaki bu kıssayı el-Vahidî, kendi tefsiri olan "Tefsirü'l Basit" te anlatmıĢtır. Bunu, 

ZemahĢerî, Razî, Nisaburî ve diğerlerinin O'ndan aktarmıĢ olmaları mümkündür. 

Ne var ki bu rivayet senet itibariyle zayıftır. Bunun yanında dirayet açısından da düĢünecek olursak insana 

garip gelen bir yapısı vardır. Yani bir fakir ya da yetim vs. gelip yemek isterse evdeki beĢ kiĢilik yemeğin hepsini 

ona vermek pek mantıkî gözükmüyor. Halbuki bir kiĢilik bir yemek verilse geriye kalan dört kiĢilik yemek ile idare 

edilebilir. Ayrıca hastalıktan yeni kalkmıĢ ve bünyece zayıflamıĢ vaziyette olan çocuklarını, üç gün aç bırakmayı Ali 

ve Fatıma gibi, dini tam olarak anlayabilmiĢ kimselerin bir sevap olarak düĢüneceklerine inanmak da zordur. Esirler 

konusuna gelince; bir Ġslâm devleti hiçbir zaman onları dilenci bir vaziyette bırakamaz. Eğer bu esirler devlet 

hapishanesinde iseler devlet onlara yemek, içmek ve giysi vermek mükellefiyetindedir. 

Eğer onların bakımı bir Ģahsa verilmiĢse o zaman o Ģahıs bütün ihtiyaçlarını karĢılamak zorundadır. O halde 

Medine'de bir esirin dilenmeye çıkması mümkün değildir. Her neyse bütün bu aklî ve naklî eksikliklere rağmen 

kıssayı sahih kabul edecek olsak bile, en fazla bundan; "Hz. Muhammed'in (s.a) Ehl-i Beyti'nin bu güzel hareketleri 

karĢısında Cebrail, onların bu hareketlerinin Allah Teâlâ'nın hoĢnut olduğu amellerden olduğunu, dolayısıyla 

Allah'ın indinde bunun hüsnü kabul gördüğünü içeren DehrSuresi'nin bu ayetlerini getirerek müjdelemiĢtir," sonucu 

anlaĢılır. Fakat bu ayetlerin bunun üzerine nazil olması Ģart değildir. Nüzul hakkındaki pekçok rivayetler gibi bu Ģu 

türdendir; bir ayet hakkında bu ayet Ģu hadise üzerine nazil olmuĢtur denildiğinde her zaman için bunun tam o 

zaman nazil olduğu söylenilmektedir. Belki bunun maksadı o ayetin o hadiseye tam olarak uygun düĢmesidir. 

Suyuti, El-Ġtkan fi Ulumi'l Kur'an isimli kitabında Ġbn Teymiyye'nin görüĢünü Ģöyle naklediyor: "Ravi, Ģu ayet Ģu 

falanca hadise üzerine nazil olmuĢtur, dediğinde bazen bununla; o olayın, o ayetin inmesine neden olduğunu ve 

http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/page/view.php?id=234#bas
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=5&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=13&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary
http://www.kuranimiz.net/kablms/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&eid=4&displayformat=dictionary


bazı zaman da her ne kadar o ayet o olay üzerine nazil olmamıĢsa da onun esprisinin tam da o eyleme uygun 

düĢtüğünü söylemek ister." Aynı kitabın ileriki sahifelerinde bu sefer Ġmam Suyuti, ZekreĢî'nin Kitabul Burhan fi 

Ulumi'l Kur'an isimli kitabından onun görüĢünü aktarır: "Sahabe ve tabiin arasında biliniyordu ki eğer sahabeden 

birisi, bu ayet falanca olay hakkında nazil olmuĢtur" dediğinde bununla o ayetin o olaya uygun düĢtüğünü kasteder, 

yoksa o ayetin tam olarak o hadise üzerine indiğini değil. Dolayısıyla bu gibi görüĢler, aslında ayetin hükmünden 

istidlal edilerek o olay hakkında zikredilir, tersi değil." (El-Ġtkan cilt: 1, Sayfa: 31, baskı: 1929) 

Konu: Bu surenin konusu insanın bu dünyadaki hakiki değerinden kendisini haberdar etmektir. O, kendi 

değerini gerçekten doğru bilirse, anlarsa ve buna Ģükür ederse akibetinin nasıl olacağı ve aksine hareket ederek 

inkar ve küfür yolunu tutarsa nasıl olacağı konusunda haber verilmektedir. Kur'an'ın büyük surelerinde bu tema 

tafsilatlı bir Ģekilde iĢlenmiĢtir. Mekke'nin baĢlangıç döneminde nazil olan surelerin hususi üslubları daha sonraları 

daha detaylı bir Ģekilde açıklanmıĢtır. Aynı düĢünce bu devirde önce kısa ama etkili bir üslub ile zihinlere 

yerleĢtirilirdi. Kısa ama çarpıcı bir dille ifade edilmiĢ. Dinleyen hemen onu algılar ve ezberleyebilir. 

Evvela insana, bir zamanlar bir hiç olduğu, mevcut olmadığı, sonra bir karıĢık pıhtıdan annesinin bile onu 

vücudunda taĢıdığının farkında olmayacağı önemsiz bir vaziyetten var oluĢunun baĢlangıcının ortaya çıktığı 

hatırlatılmaktadır. 

Hiç kimse o önemsiz ve daha görülemeyen bir Ģey hakkında bu bir insandır ve ilerde yeryüzünün en Ģerefli 

yaratığı olacaktır diyemezdi. Daha sonraki ayetlerde yine insana, yaratılarak bu dünyaya imtihan için gönderildiği 

söylenilmiĢtir. Onun için diğer yaratıklardan farklı olarak kendine akıl verilmiĢtir. Küfretmek ya da Ģükretmek için iki 

yol da açık tutulmuĢtur. Ġnsanlar, yapacakları ameller ile, Ģükredenlerden mi olacakları yoksa inkar edenlerden mi 

olacakları belli olacaktır. 

Bunun akabinde gelen bir ayette ise yukarıdaki imtihandan kafir olarak çıkacakların ahirette sonlarının nasıl 

olacağı açık bir Ģekilde belirtilmektedir. 

Sonra, beĢinci ayetten yirmi ikinci ayete kadar olan kısımda, Allah'a karĢı kulluk haklarını yerine getiren kiĢilere 

verilecek mükafatlar açıklanır. Burada sadece o mükafatlar sıralanmakla kalınmayıp bunlara hak kazanabilmek için 

ne gibi ameller yapılması gerektiği de kısaca belirtilmektedir. Mekke döneminde nazil olan surelerin en önemli 

özelliklerinden birisi de bu surelerde Ġslâm'ın temel inanç ve düĢüncesinin kısaca tarif edilmesi yanında, Ġslâm'ın 

değer verdiği ahlâkî hususiyetler ve salih amellerin de beyan edilmesidir. Bazen de Ġslâm'ın insanları arındırmak 

istediği kötü ameller ve kötü huylar açıklanır. Bu iki hususiyet, bunların neticelerinin salt bu geçici dünya hayatında 

neler olacağını belirtmek için zikredilmemektedir. Aslında bunların ebedi olan ahiret hayatında ne gibi müstakil birer 

sonuç doğuracakları önemlidir. Eğer bu dikkate alınmazsa, bu dünyada kötü bir hususiyetin bir fayda temin 

edebilmesi gibi, iyi bir amelin de zarara neden olabilmesi mümkündür. 

Buraya kadar anlattıklarımız surenin birinci bölümünün konularıdır. Bundan sonra gelen ikinci bölümde ise 

Allah Rasulü muhatap alınarak Ģu üç Ģey buyurulmaktadır: a) Bizim bu Kur'an'ı parça parça nazil etmemiz demek, 

onu, Muhammed'in (s.a) kendisinin uydurarak kafirlere bildirmekte olduğunu göstermez. Onu biz indirmekteyiz. 

Onu toptan değil de parça parça nazil etmemiz bir hikmete binaendir. b) Allah Rasulü'ne hitaben, Rabbi'nin kesin 

emri gelinceye kadar her ne olursa olsun sabır göstererek peygamberlik görevini sürdürmesi, bu ehl-i Ģer ve kafir 

insanlara karĢı çekinmemesi emrolunmaktadır. c) Gece gündüz Allah'ı hatırlayın, namaz kılın ve geceleri Allah'a 

ibadetle geçirin, denilmektedir. Çünkü, küfre karĢı Allah yoluna insanları çağıranlara bu yolda sebat temin edecektir 

bu ameller. 

Sonra, Ģu cümleyle kafirlerin böyle davranıĢ içerisinde bulunmalarının asıl sebebinin ahireti unutmaları ve bu 

dünyaya tapmaları olduğuna dikkat çekilmektedir. "Sizi yaratan biziz. Size güzel bir beden, sağlam bir el de 

vermedik mi? O organları da yaratan biziz. O zaman her an sizi istediğim hale çevirmeye muktedirim. Ġstersem 

sizin suretinizi iğrenç bir hale getirebilirim, ya da, sizi öldürerek yerinize baĢka bir kavim getirebilirm. Sizi 

öldürdükten sonra tekrar baĢka bir Ģekilde de yaratabilirim." 

En sonunda, bunun bir öğüt kitabı olduğu söylenilerek konuya son verilmektedir. ġimdi artık kim isterse onu 

kabul ederek Rabbinin yoluna devam etsin. Yalnız Ģunu da unutmamak lazım ki bu dünyada sadece insanın kendi 

isteğiyle hiçbir Ģey olmaz. Ancak Allah isterse vukubulur. Allah'ın isteği de bir bilgiye ve hikmete dayanmaktadır. 
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Körükörüne bir karar almaz. Bu bilgi ve hikmete binaen Allah Teâlâ kimi rahmetine layık görürse ancak onun 

üzerine rahmetini bağıĢlar ve zulmedenler için de çok acıklı bir azap hazırlar. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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77. Murselat Suresi                                                                         BaĢa Dön 

Adı: "Gönderilenler" anlamına gelen "el-mürselât" kelimesi ile baĢladığı için sûre bu adı almıĢtır. Müfessirler, 

"gönderilenler"den maksadın, âlemin idaresi ile görevli bir kısım melekler veya rüzgârlar, yahut peygamberler, 

yahut da Kur'an âyetleri olabileceğini belirtmiĢlerdir. 

Nüzul Zamanı: Surenin konusundan, Mekke döneminin baĢlarında nazil olduğu anlaĢılmaktadır. Bundan 

önceki iki sure olan Kıyamet ve Dehr Sureleri ile, sonraki iki sure olan Nebe' ve Naziat Surelerini birleĢtirerek 

okursak, Mürselât da dahil bütün busurelerin aynı dönemde nazil olduğu sonucuna varırız. Mürselât Suresi, aynı 

konuyu çeĢitli açılardan Mekke'lilerin zihinlerine yerleĢtirmek istemiĢtir. 

Konu:  Bu sure, kıyamet ve ahiretin varlığını ispat etmeyi esas alır. Ayrıca bu gerçekleri inkar ya da ikrar 

edenlerin sonunun ne olacağı hakkında bilgi verilmektedir. Ġlk yedi ayette rüzgarlara yemin edilmesi, Kur'an ve Hz. 

Muhammed'e (s.a) kıyamet hakkında verilen bilginin gerçek olduğuna, bunun yanısıra kıyametin muhakkak 

vukubulacağına dikkat çekmek içindir. Kıyametin gerçekleĢmesinin delili, yeryüzünde hayret verici bir nizam kuran 

Kadir-i Mutlak'ın bundan aciz olmadığıdır. Apaçık hikmete dayanan bu nizam, ahiretin muhakkak gerçekleĢeceğine 

Ģehadet etmektedir. Çünkü hikmet sahibi olan Allah, hiçbir Ģeyi maksatsız ve abes yere yaratmaz. Eğer ahiret 

olmasaydı bütün kainat anlamsız olurdu. 

Mekkeliler tekrar tekrar "kıyamet dediğin Ģeyi getir, ne zaman gelecek?" diyorlardı. Kur'an, 8. ayetten 15. ayete 

kadar Mekkelilerin bu talebini zikretmeden, kıyametin bir oyun olmadığını, dolayısıyla her maskaranın isteği ile 

hemen gerçekleĢmeyeceğini belirtmiĢtir. 

Kıyamet günü, bütün insanlığın yaptıklarının ceza ve mükafat günüdür. Bu nedenle Allah belli bir gün tayin 

etmiĢtir. O gün, ancak kararlaĢtırılmıĢ anda gelecektir. Kıyamet günü ile alay eden kafirler, o korkunç olayla 

karĢılaĢtıklarında dehĢete kapılacaklardır. O gün, kıyamet hakkında kendilerine bilgi getiren ancak yalanlanan 

Rasuller, Allah'ın huzurunda onların sonlarına Ģehadet edeceklerdir. O zaman kafirler sonlarını, felaketlerini kendi 

elleriyle hazırlamıĢ olduklarını bileceklerdir. 

Kur'an, 16. ayetten 28. ayete kadar sürekli, kıyamet ve ahiretin vuku ve gerekliliği hakkında deliller vermiĢtir. 

Ġnsanlığın doğuĢu, tarihçesi ve üzerinde hayat sürdüğü yeryüzünün mahiyeti, kıyametin geleceğine ve ahiretin 

vukuunun da mümkün olduğuna Ģehadet etmektedir. Bu, Allah'ın hikmetinin gereğidir. Ġnsanlık tarihi, çeĢitli 

milletlerin, ahireti inkar ettikleri zaman bozguna uğradıklarına ve helak olduklarına Ģahittir. Buradan Ģu anlamı 

çıkarmak mümkündür. Bir milletin tutumu ahiret inancına ters ise, o milletin durumu, kör bir insanın dikkatsiz Ģekilde 

karĢıdan gelen trene doğru koĢması gibidir. Bu insanın sonu nasıl olacaksa söz konusu milletin de sonu öyle 

olacaktır. ĠĢte ahiret böyle bir gerçekliktir. Ayrıca bu kainatta sadece tabiat kanunu (Phsical laws) geçerli değil, aynı 

zamanda ahlâkî kanun da (moral laws) yürürlüktedir. Aslında bu dünyada da ceza ve mükafaat gerçekleĢebilir. 

Ancak bunun kendiliğinden ve mükemmel bir Ģekilde vukubulması beklenemez. Bu nedenle, kainatın ahlâkî 

kanununun gereği olarak, iyilik ve kötülüğün gerçek karĢılığının verileceği ahiret olayının gelmesi gerekir. Dünyada 

bazıları mükafattan mahrum kalmıĢ ya da cezadan kurtulmuĢsa bile sonradan adalet gerçekleĢmelidir. Onun için 

ölümden sonra bir hayat daha olmalıdır. Eğer bir kimse aklını tamamen kaybetmedi ise ve ayrıca dünyadaki 

doğuĢunu düĢünürse, kendisini hakir bir nutfeden yaratarak mükemmel hale getiren Allah'ın, insanı tekrar 

diriltmesinin imkanını inkar edemez. YaĢantısını sürdürdüğünde ölümden sonra parçalarının kaybolacağı da 

düĢünülemez. Çünkü insanın bütün parçaları toprakta mevcuttur. Aynı toprağın hazinesinden vücut bulur, geliĢir, 

büyür ve sonunda yine toprağın bir parçası olarak geri döner. Onu ilk olarak bu toprağın hazinesinden yaratan 

Allah, tekrar topraktan diriltmeye nasıl kadir olamaz? Ġnsan eğer Allah'ın kudretini düĢünürse bu gerçeği inkar 

edemez. 

Yeryüzünde insana bazı yetkiler verilmesini ve bu yetkileri doğru ya da yanlıĢ kullanımının sonunda bir hesap 

vermesi gerektiğini hikmetle düĢünse bu gerçeği inkar edemez. Çünkü yaptıklarının karĢılıksız bırakılması hikmete 

aykırıdır. 

Bundan sonra, 28. ayetten 40'a kadar ahireti inkar edenlerin durumu; 41. ayetten 45.'e kadar da sonlarını 

düzeltmek için gayret gösteren, fikir, akide, amel, yaĢayıĢ ve karakterlerini kötülükten uzak tutan, bu dünyada ne 

kadar yararlı olursa olsun eğer ahiretine zarar verecekse bu tür bir iĢten uzak duran iman ehlinin durumu 

açıklanmıĢtır. 
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Sonunda ahireti inkar edenlere, Allah'a itaat etmekten yüz çevirenlere; bu geçici dünyayı kendilerine eğlence 

edinebilecekleri, ama sonlarının çok korkunç olacağı ikaz edilmiĢtir. Söze, Kur'an'dan hidayet almayan bir kimseye 

bu dünyada hiçbir Ģeyin doğru yolu gösteremeyeceği ile son verilmiĢtir. (Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi)  
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78. Nebe? Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Sure, adını, ikinci ayetinde geçen "Büyük Haber" deyiminden almıĢtır. Surenin muhtevası ve bahsedilen 

konular da, surenin bu adı almasına neden olmuĢtur. Nebe' kelimesinin anlamı "Haber" yani kıyamet ve ahiret 

gününden haber, demektir. 

Konu: Bu surenin konusu da, Mürselat Suresi gibi kıyamet gününün ve ahiret hayatının açıklanarak, 

ispatlanmasına yöneliktir. Kıyamet gününü ve ahiret hayatını kabul veya inkâr etmenin sonuçlarının, bununla 

birlikte müminler ve kafirler üzerindeki etkilerinin neler olabileceği hakkında bilgi verilmektedir. 

Rasulullah (s.a), Mekke'deki tebliğini üç temel ilkeye dayalı olarak sürdürüyordu: 

1) Allah'tan (c.c.) baĢka ilâh yoktur. 

2) Muhammed O'nun kulu ve elçisidir. 

3) Dünya fânîdir ve ondan sonra yeni bir hayat baĢlamaktadır. Bu yeni hayatta gelmiĢ-geçmiĢ bütün mahlûkat 

cismanî olarak diriltilecek, inanç ve davranıĢlarının karĢılığını görecektir. Artık mümin ve salih olanlar için ebedî bir 

cennet hayatı, kâfirler ve fasık olanlar için ise, ebedî bir cehennem hayatı vardır.. 

Rasulullah ile Mekkeli müĢrikler arasında Ģiddetli bir çatıĢma olmasının temelinde, iĢte bu üç neden 

yatmaktaydı. 

Birinci husus, çatıĢmaya neden teĢkil ediyordu, çünkü Mekkeliler Allah'a (c.c.) inanıyorlar ve Allah'ı (c.c.) Yüce 

Yaratıcı, Rızk Verici olarak da kabul ediyorlardı. 

Ancak Mekkelilerin taptıkları diğer tanrıların, Allah'ın (c.c.) kudreti dıĢında iĢgal ettikleri mevkî ve yetkilerinin 

sınırları, ihtilafın merkezini oluĢturuyordu. 

Ġkincisi, Hz. Muhammed'i (s.a.) Allah'ın (c.c.) gönderdiği bir rasûl olarak kabul etmiyorlardı. Fakat Mekkeliler 

aynı zamanda biliyorlardı ki, Muhammed onların arasında risaletinden önce 40 yıl geçirmiĢ ve kendi çıkarları 

sözkonusu olsa bile, hiçbir zaman yalan söylememiĢti. Ayrıca Mekkeliler, feraset sahibi, dürüst ve üstün ahlâk 

timsali olarak tanıdıkları Muhammed'in peygamberliğini inkâr ediyorlarsa da, Ģu problemin kafalarında bir istifham 

oluĢturmasına engel olamıyorlardı. Muhammed gibi dürüstlük, doğruluk ve sadakat timsali olan biri, nasıl olur da 

böyle bir konuda yalan söyleyebilirdi? ĠĢte bu nedenden ötürüdür ki, Hz. Muhammed'e (s.a) karĢı yalan, iftira ve 

binlerce hile ile aleyhinde propaganda yapan bu insanlar, risaletin dıĢında kalan sahalarda onu dürüst kabul etmek 

zorunda kalıyorlardı. 

Üçüncü husus (Kıyamet ve Hesap gününü) kabul etmek, Mekkelilere ilk iki hususu kabul etmekten daha güç 

geliyordu. Mekkeli müĢrikler bu 'haber'i, yani ölümden sonra diriliĢi, bir hikaye olarak değerlendiriyorlar ve bunun 

akla aykırı, imkansız bir Ģey olduğunu söylüyorlardı. 'Çürüyen vücudumuz toz olduktan sonra tekrar mı dirilecek?" 

gibi sorular ile Hz. Muhammed'e karĢı bir iftira kampanyası açarak, söylenti çıkarıyorlar ve bu hususu her yerde 

alay konusu yapıyorlardı. Ancak herĢeye rağmen Hz. Muhammed, (s.a.) Mekkelileri Ġslâm'a davet ederken, onları 

ölümden sonra diriliĢe ve Ahiret'e inandırmak zorundaydı. Bir insanın, bu esasa inanmadan Hak ve Bâtıl 

konusundaki düĢüncelerinde ciddi bir değiĢiklik olması beklenemez. Çünkü bu esasa iman, hayr ve Ģerr'i anlamada 

bir ölçüdür. Yine bu esasa iman etmeden, maddeci düĢüncenin boyunduruklarından kurtulmadan Ġslâm'a girmek 

mümkün değildir. Bu nedenden ötürü Mekke'de nazil olan sureler, ekserî ahiret düĢüncesini iĢlemiĢtir. Aynı 

zamanda böyle bir tarz-ı istidlâl, tevhid anlayıĢını zihinlere yerleĢtirirken, kısaca Hz. Muhammed'in (s.a) risaletini 

ve Kur'an'ın gerçekliğini de anlatmıĢ oluyordu. 

Bu dönemde nâzil olan surelerin, ahiret konusunu niçin sürekli tekrar ettiğini anladıktan sonra, bu surenin 

muhtevası üzerinde biraz duralım. 

Nebe' Suresi'nin baĢında, ilk olarak ahiret haberinden söz edilmiĢtir. 
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Çünkü Mekke'nin her yerinde, her evde ve her mecliste bu haber hakkında konuĢuluyordu. Bu konuĢmalar 

üzerine Allah (c.c) Ģöyle buyurdu; 

"Biz yeryüzünü bir beĢik yapmadık mı? Dağları birer kazık? Ve sizi çift çift yarattık. Uykunuzu bir dinlenme, 

geceyi de bir örtü kıldık." 

Ġnsan gündüzleri çalıĢtıktan sonra, geceleri dinlenmek zorunda değil midir? Geceye gündüz eklenmemiĢ 

midir? Öyle ki, birbirlerini sürekli takip etmektedirler. Gökyüzünün nasıl bir düzen içinde kaim olduğunu görmüyor 

musunuz? GüneĢi size ıĢık ve ısı vermesi için aracı kıldık. Bulutları gönderdik ki, size yağmur getirsin ve onunla, 

bitkilerle, ağaçlarla bezenmiĢ bahçeler oluĢsun. Bütün bunları yaratan kudret sahibi Allah'ın (c.c) , Kıyamet ve 

Ahiret günü sizi diriltip, hesaba çekmekten aciz olabileceğini nasıl düĢünebilirsiniz? Mükemmel bir Ģekilde 

yaratılmıĢ bulunan bir nizamın, nasıl devam etmekte olduğunu akletmiyor musunuz? Böyle bir nizamın, bir gayeye 

yönelik olmaması mümkün mü? Bundan daha boĢ ve daha anlamsız bir düĢünce olabilir mi? YaĢadığı arz 

üzerinde, kendine geniĢ bir muhtariyet verilmiĢ olan insanoğlu, belli bir süre yaĢayacak ve hayatı son bulduktan 

sonra, yaptıklarının karĢılığını görmeyecek midir? 

Bütün bu delillerden sonra açıkça belli olmuĢtur ki; kuĢkusuz birgün Ġlâhî Adalet'in yerini bulması için mahkeme 

kurulacak ve Sûr'a son kez üfürüldüğünde herkes, heryerden hesap vermek üzere bölük bölük huzura 

geleceklerdir. ĠĢte o zaman siz insanların iman edip-etmemesi hiç farketmeyecektir. Çünkü Ģimdi size verilen bu 

haberin gerçekliğine o gün bizzat kendiniz Ģahit olacaksınız. 

Daha sonra surenin 21. ve 30. ayetleri arasında, Kıyamet gününü inkâr ederek, hesab vereceklerine 

inanmayan insanların, bütün davranıĢlarının tüm ayrıntılarıyla kaydedildiği ve cehennemin de tuzak kurmuĢ olarak, 

onları nasıl beklediği anlatılmaktadır. Onlar orada amellerinin tam karĢılığını göreceklerdir. 31. ayetten 36. ayete 

kadar ise, iman edenler için verilen "müjde"nin nitelikleri açıklanmıĢtır. Müminler bu dünyada sorumluluklarını 

bilerek ve kıyamet gününü dikkate alarak, davranıĢlarını düzenledikleri için, 'en güzel mükâfat' ile 

ödüllendirileceklerdir. Ayrıca müminler mükâfat olarak, sadece amellerinin karĢılığını değil, daha fazlasını da 

göreceklerdir. 

Surenin son bölümünde Allah (c.c) , Kıyamet gününün manzarasını tasvir etmiĢtir. O gün Yüce Allah'ın (c.c.) 

huzurunda, hiç kimse kendinde konuĢma cesareti bulamayacaktır. Ancak Ģefaat edebilmeleri için, Allah'ın (c.c.) 

kendilerine izin verdikleri kimseler müstesna. ġefaat izni olanlar da istedikleri Ģekilde Ģefaat edebilme hakkına sahip 

olamayacaklardır. Çünkü Ģefaat; iman ettiği halde, günahkâr olan kimseler içindir, asi ve inkârcılar için değil. 

Sure Allah'ın (c.c.) Ģu buyrukları ile tamamlanıyor; Size hakkında haber verilen o gün kuĢkusuz gelecektir ve 

çok uzak da değildir. Artık dileyen Allah'a (c.c.) iman etsin ve ahiret için davranıĢlarını düzeltsin. Eğer insanoğlu, 

davranıĢlarını düzeltmez ve inkârında ısrar ederse, Kıyamet günü amelleri önüne serildiğinde Ģöyle diyecektir; "Ah! 

KeĢke bu dünyaya gelmemiĢ olsaydım." Halbuki bugün insanoğlu, dünyanın peĢinden büyülenmiĢçesine 

koĢmaktadır. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 

NOT: Bu sureyi ikindi vakti (namaz sonrası) okumanın faziletinin, sevabının ve maddi-manevi faydasının 

büyük olduğuna dair rivayetler vardır. 
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79. Naziat Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Adını, "söküp çıkaranlar" manasına gelen "nâziât" kelimesinden alır. Ana fikir olarak kıyameti konu edinir. 

Cenab-ı Allah, sûrenin baĢında, kendilerini, ilk beĢ âyette belirtilen güç ve melekelerle donattığı varlıklara yemin 

etmektedir. 

Nüzul Zamanı: Hz. Abdullah Ġbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre, bu sure Nebe' Suresi'nden sonra nâzil 

olmuĢtur. Ġlk dönemlerde nazil olduğu surenin muhtevasından da anlaĢılmaktadır. 

Konu: Naziat Suresi, kıyamet gününün ve ölümden sonraki hayatın ispatlanması ile ilgili delilleri kapsar. 

Ayrıca insanları Allah'ın (c.c.) elçisini yalanlamanın sonuçlarından da sakındırır. 

Surenin giriĢinde, Allah Teâlâ'dan aldıkları emirleri hiçbir tereddüt duymadan ve geciktirmeden hemen yerine 

getiren, kainat nizamını idare eden melekler adıyla yemin edilmektedir. Kıyamet gününün ve ölümden sonraki 

hayatın gerçekleĢeceği katiyyetle teyid edilerek, meleklerin dünyada can almak ile de görevlendirildiklerine iĢaret 

ediliyor. Dolayısıyla bugün Allah'ın (c.c.) emriyle kainatın iĢlerini yürüten melekler, niçin birgün bu nizamı alt-üst 

ederek, yeni bir dünya kurmaya memur olmasınlar? 

Daha sonra buyuruluyor ki; Siz bu iĢi imkânsız sanıyorsunuz. Oysa Allah (c.c.) için bu, hiç de güç değildir ve 

bu konuda Allah'ın (c.c.) hazırlık yapmaya ihtiyacı yoktur. Çünkü Allah (c.c) herĢeye kâdirdir. Bir anda içinde 

yaĢadığınız bu nizamı yok eder ve sizin de kendinizi içinde bulacağınız yeni bir nizamı yaratır. Bugün "ölümden 

sonra diriliĢ mümkün değildir" diyenler, o an geldiğinde korku ve dehĢet içinde titreyerek, bu iĢin nasıl mümkün 

olduğunu bizzat kendi gözleriyle göreceklerdir. 

Bu bölümün devamında ise, Hz. Musa (a.s) ve Firavun kıssası örnek verilerek, Allah'ın (c.c.) elçisini 

yalanlayanların, ona sırt çevirenlerin ve onu hile ile yenilgiye uğratmak için çalıĢanların sonunun ne olacağı 

anlatılmaktadır. Yani kısaca, bu sonucu Firavun görmüĢtü, eğer ibret almazsanız, sizlerin sonu da Firavun'un sonu 

gibi olacaktır, deniliyor. 

27. ayetten 33. ayete kadar; tekrardan Kıyamet günü ve ölümden sonraki hayat hakkında deliller veriliyor. 

Önce inkârcılara, 'sizi yaratmak, bu kainatı yaratmaktan daha mı zordur?', 'Gökyüzünün sayısız yıldızlarla 

süslenmiĢ olduğunu görmüyor musunuz?' 'Bu görkemli nizamı yaratmaya kâdir olan Allah, sizi tekrar diriltmekten 

aciz midir?' biçiminde sorular sorulmaktadır. Ve böylece delilleri sunduktan sonra, Allah Teâlâ, insanları yeryüzü ve 

yeryüzünün üzerindeki nimetleri düĢünmeye çağırıyor. Ve diyor ki; Bakınız, insanlar ve hayvanlar için, yeryüzünde 

bir çok nimeti nasıl yaratmıĢız? Bu nizamın gayesi ile birlikte yaratılmıĢ olmasının en büyük delili, bütün bunların 

bizzat kendisi değil midir? Bundan sonrası, insanın düĢünmesi için kendi aklına bırakılıyor. Bu muhteĢem nizam 

içinde önemli bir mevki iĢgal eden insanoğluna, bir çok yetkiler verilmiĢ ve kendisine geniĢ bir serbesti tanınmıĢtır. 

Durum bu merkezdeyken, insanın elindeki yetkileri dilediğince kullanabilmesi karĢısında, ölümünden sonra 

diriltilerek amellerinden hesaba çekilmesi ve karĢılığını bulması mı, yoksa toz olması mı daha akla yatkındır? 

Bu konu üzerinde daha fazla durulmaksızın 34. ayetten 41. ayete kadar doğrudan doğruya, kıyamet gününde 

insanın sonunun kendi amellerine göre karara bağlanacağı anlatılmaktadır. Ġnsanoğlu Allah'a isyan ederek 

dünyanın geçici lezzetleri peĢinde mi koĢmuĢtur; yoksa Allah'tan sakınarak, O'nun huzuruna çıkacağını hesaplayıp, 

nefsinin arzularını mı dizginlemiĢtir? Ġnatçı olmayan, samimi insanlar bu soruların cevaplarını rahatlıkla bulabilirler. 

Çünkü insana seçme özgürlüğü ve sorumluluk verilmiĢtir. 

Bunun karĢılığında cezalandırılması ya da ödüllendirilmesi akla, mantığa ve ahlâka zaten uygun düĢmektedir. 

Surenin sonunda Mekkeli müĢriklerin, 'Kıyametin kopacağı zaman' ile ilgili sorularına cevap verilmektedir. 

Çünkü Mekkeliler sürekli kıyametin kopacağı zamanla ilgileniyorlardı. Allah (c.c) Kıyametin ne zaman kopacağını 

ancak kendisinin bilebileceğini, Rasul'ün görevinin sadece uyarmak olduğunu ve bu 'haber'in kesinlikle 

gerçekleĢeceğini beyan ederek bu kısır tartıĢmaları sonuçlandırdı. Artık bundan sonra dileyen, hak yola döner, 

dileyen de sapıklığında ısrar eder. O an geldiğinde, onları büyülenmiĢcesine peĢinden koĢturan bu dünya hayatının 

bir kaç saniyeden ibaret olduğunu bizzat görecekler ve ebedî bir hayat karĢılığında, birkaç saniyelik bir hayatı bu 

kadar ucuza tercih etmelerinin yanlıĢlığını anlayacaklardır. 
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(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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80. Abese Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Sure adını, ilk kelimesi "Abese" (yüzünü ekĢitti, buruĢturdu) anlamına gelen ilk kelimesinden almıĢtır. 

Nüzul zamanı: Bu sûrenin nüzul sebebi hakkında görüĢ bildiren müfessir ve muhaddisler, aĢağıda zikredilen 

hâdisenin bu sûrenin nüzuluna neden olduğu konusunda ittifak etmiĢlerdir. 

Birgün Rasûlullah (s.a) Mekke'nin ileri gelenlerine Ġslâm'ı tebliğ ediyor ve onları ikna edebilmek için oldukça 

gayret sarfediyordu.. Bu sırada bir âmâ olan Hz. Ġbn Ummu Mektum (r.a) çıkagelerek, Rasûlullah'tan (s.a.) Ġslâm 

hakkında bilgi vermesini istedi. Rasûlullah (s.a) ise, Ummu Mektum'un araya girmesinden hoĢlanmayarak yüzünü 

çevirdi ve bu olay üzerine de Abese Sûresi nazil oldu. 

Konu: Surenin ilk ayetlerinden, Allah Teâlâ'nın, Hz. Muhammed'i (s.a) bir âmâya önem vermeyip, Mekke'nin 

ileri gelenlerine yöneldiği için azarladığı anlaĢılmaktadır. Ancak sûrenin tümü birlikte müteâlâ edildiğinde, bu 

azarlamanın hedefinin Mekke'nin ileri gelen kâfirlerinin olduğu anlaĢılır. Bu kâfirler Rasûlullah'ın (s.a) tebliğ ettiği 

Hakk'ı nefretle reddediyorlar ve büyüklenerek, inatla Hak'tan yüzçeviriyorlar. Ayrıca sûrede Rasûlullah'ın (s.a) 

tebliğinde eksik bıraktığı yönlere değiniliyor. Çünkü Rasûlullah (s.a) tebliğinin baĢlangıcında her ihlâslı davetçi gibi, 

"Eğer Mekkeli ileri gelenler Ġslâm'ı kabul edecek olurlarsa Ġslâm daha çabuk yayılma imkânı bulur, fakat özürlü bir 

insanın topluma pek tesiri olamayacağından dolayı, Ġslâm'ın yayılıĢına fazla katkısı olmaz" Ģeklinde düĢünüyordu. 

ĠĢte bu nedenlerden ötürü Rasûlullah (s.a) Mekke'nin ileri gelenlerini ikna edebilmek için daha çok gayret 

gösteriyordu. Ancak bu, hâĢâ Rasûlullah'ın (s.a) zenginlere daha fazla hürmet ve tazimde bulunduğu, fakir ve 

özürlü kimseleri ise hor gördüğü anlamına gelmez. Allah (c.c) daha vahyin ilk nazil olduğu dönemlerde, Rasûlü'nü 

bu tür bir tebliğ tarzının yanlıĢ olduğu konusunda uyarmıĢtır. 

Dolayısıyla Ġslâm için önemli olan o kimselerin Hakk'a susamıĢlığıdır, fakir ya da özürlü olmaları değil. Hak'tan 

yüzçeviren bir kimse ne kadar değerli, tahsilli olursa olsun ve topluma tesiri ne kadar çok olursa olsun onun Ġslâm 

nazarında hiçbir değeri yoktur. ĠĢte bundan ötürü, fark gözetmeksizin herkese Ġslâm'ı tebliğ et ve o kimselerin 

Hakk'ı kabul etmelerinin daha önemli olduğunu aslâ unutma! Senin gibi yüce bir makamda bulunan bir davetçiye 

böyle bir tavır yakıĢmaz. Sen o kafirlere bu kadar çok önem verirsen, büyüklenirler ve onlar sana değil sen onlara 

muhtaçsın zannederler. 

Surenin 10. ayetine kadar bu konu üzerinde durulmuĢtur. 17. ayetle birlikte ise, Rasûlullah'ın (s.a) davetine 

karĢı koyan Mekkeli müĢriklere doğrudan doğruya hitap edilmektedir. Ayetler onları, kendilerini yaratan ve rızk 

veren Allah'a (c.c) karĢı geldikleri ve O'nun elçisini yalanladıkları için kınıyor. Surenin sonunda da, bu 

davranıĢlarından ötürü kıyamet gününde dehĢetli bir sonla karĢılaĢacakları hatırlatılarak tehdit ediliyor. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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81. Tekvir Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Sure, ismini ilk ayetinde geçen 'kuvvirat' kelimesinden almıĢtır. Kuvvirat mâzi-meçhul sigasıdır ve anlamı 

"dürülmek" demektir. Surede güneĢin dürülmesinden sözedildiği için, böyle bir isim almıĢtır. Sûrenin söz dizisinde, 

ihtiva ettiği konuya iliĢkin anlamları yankılandıran ve güçlendiren mükemmel bir musikî taklit edilemez bir âhenk 

vardır. 

Nüzûl zamanı: Muhtevasından ve üslübundan da anlaĢılacağı gibi, bu sure Mekke'nin ilk dönemlerinde nâzil 

olmuĢtur. 

Konu: Bu surede Kıyamet ve Risalet olmak üzere iki konu iĢlenmiĢtir. Ġlk 6 ayette kıyametin ilk safhası 

açıklanmıĢtır. 

GüneĢ dürüldüğü zaman, yıldızlar kararıp dağıldığı zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, on aylık gebe develer 

baĢıboĢ bırakıldığı zaman (ki bunların Arapların en kıymetli varlıkları olmasına rağmen onlarla 

ilgilenemeyeceklerdir.) vahĢi hayvanlar bir araya toplandığı zaman, denizler kaynatıldığı zaman. 

Daha sonraki 7 ayette ise, kıyametin ikinci safhası açıklanmıĢtır. 

Ruhlar bedenlerle birleĢtiği zaman ve defterler açılıp yayıldığı zaman, insanoğlu yaptıklarından sorguya 

çekildiği zaman, gökyüzü sıyrılıp açıldığı zaman, cehennem ve cennet insanın gözü önüne yaklaĢtırıldığı zaman. 

Böyle bir tablo çizildikten sonra, düĢünmesi için insan kendi kendine bırakılarak, her can ne yapıp getirdiğini 

bilecektir, diye buyuruluyor. Ardından da Risalet konusu üzerinde durulmuĢ ve Hz. Muhammed'in (s.a) tebliğ ettiği 

vahyin, bir mecnunun sözleri ve Ģeytanın vesveseleri olmadığı bildirilmiĢtir. Hz. Muhammed (s.a) Allah'ın (c.c.) 

gönderdiği yüce bir peygamber olarak kutsal emaneti taĢımıĢ ve O ufuklarda emaneti aktaranı (Cibril-i Emin) apaçık 

görmüĢtür. ġimdi siz bu peygamberden ve O'nun getirdiği vahiyden yüz çevirerek nereye kaçabilirsiniz? 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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82. Ġnfitar Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Surenin adı birinci ayette geçen Ġnfitar kelimesinden alınmıĢtır. Ġnfitar kelimesinin mastarı "yarılmak" 

anlamına gelir. Bu surede göğün yarılmasından söz edildiğinden sureye bu isim verilmiĢtir. 

Nüzûl zaman: Bu sure ile Tekvir Suresi'nin konusu hemen hemen aynıdır. Bundan öyle anlaĢılıyor ki, bu 

iki sure de aynı zamanlarda nâzil olmuĢtur. 

Konu: Bu surede ahiret konusu iĢlenmiĢtir. Müsned-i Ahmet, Tirmizi, Ġbni Münzir, Tabarânî, Hakim ve Ġbn 

Merdûye'de, Abdullah Ġbni Ömer (r.a) Rasulullah'tan (s.a) Ģöyle bir hadis rivayet etmiĢtir. "ġayet bir kimse Kıyamet 

gününün manzarasını kendi gözüyle görmek isterse, Tekvir, Ġnfitar ve ĠnĢikak surelerini okusun." 

Surede ilk önce Kıyamet gününün tablosu çizilmiĢ ve Ģöyle buyurulmuĢtur: O gün kim dünyada ne amel 

iĢlemiĢse, onu orada bizzat kendi gözüyle görecektir. Daha sonra insanoğlunun duygularını harekete geçirmek için, 

'Allah sizlere mükemmel bir beden bağıĢlamıĢ ve sizlere lutfederek en mükemmel âzâları vermiĢ ve diğer 

mahlûkattan sizleri daha üstün yaratmıĢtır!' denilmektedir. Yani sizler Hâlık olan Allah'ın (c.c.) Adil olmadığını mı 

zannediyorsunuz? Allah'ın (c.c.) Kerim olmasının anlamı, sizlerin her istediğinizi yapmanıza göz yumar demek 

değildir. Bundan sonra insanlar, 'sakın böyle bir yanlıĢlığa düĢmeyin. Sizlerin amelleri defterlere tek tek yazılıyor ve 

itimat edilir katipler, sizlerin her davranıĢınızı kaydediyorlar' denilerek uyarılıyorlar. Bu uyarılara son verdikten 

sonra, Allah Teâlâ çok keskin ve Ģiddetli bir ifadeyle Ģöyle buyuruyor: Muhakkak ceza ve mükâfat günü gelecektir 

ve salih insanlara cennetin nimetleri verilirken, facir kimseler de cehennem azabına atılacaklardır. ĠĢte o gün, hiç 

kimse bir baĢkasına yardım edemeyecektir ve artık emir Allah'ındır. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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83. Mutaffıfin Suresi                                                                      BaĢa Dön 

Adı: Sure adını birinci ayette geçen 'mutaffifin' kelimesinden almıĢtır. Ölçü ve tartılarında hile yapanları 

kötüleyerek baĢladığı için bu adı almıĢtır. 

Nüzul zamanı: Muhtevasından da anlaĢılacağı gibi, bu sure Mekke'nin ilk dönemlerinde nâzil olmuĢtur. O 

dönemlerde Mekkeliler'in zihinlerine ahiret düĢüncesinin yerleĢtirilebilmesi için, peyderpey bu gibi sureler nâzil 

oluyordu. Bu surenin nâzil olduğu o dönemlerde, Mekkeliler çarĢılarda, yollarda, meclislerde ve Müslümanları 

nerede görürlerse, onlara sataĢıyor ve onlarla alay ediyorlardı. O zaman fiilî saldırı ve zulüm devri henüz 

baĢlamamıĢtı. Bazı müfessirler bu surenin medenî olduğunu iddia etmiĢlerdir. Bu yanlıĢ anlamaya Ġbn Abbas'tan 

gelen bir rivayet neden olmuĢtur. ġöyleki, "Rasulullah (s.a) Medine'ye geldiğinde, orada ölçü-tartıda hile yapma 

adeti çok yaygın idi. Fakat Mutaffifin Suresi nâzil olduktan sonra, Medineliler bu adetten vazgeçtiler. Tartıda dürüst 

davranmaya ve tam tartmaya baĢladılar." (Neseî, Ġbn Mace, Ġbn Merdûye, Ġbn Cerir, Beyhâkî) Ġnsan Suresi'nin 

giriĢinde de açıklandığı gibi, sahabe ve tabiin, bazen bir konu ile ilgili bir sureyi beyan ederlerken 'bu sureden 

sonra, halk ona uydu' Ģeklinde konuĢurlardı. Yani Rasulullah (s.a) Medine'ye geldikten sonra, bu sureyi 

Medinelilere tebliğ etmiĢ ve onlar da ölçü-tartıda ve alıĢveriĢte hile yapmaktan vazgeçerek, dürüst davranmaya 

baĢlamıĢlardır. Bu surenin Medine'de nâzil olduğu anlamına gelmez. 

Konu: Bu surenin konusu ahiret ile ilgilidir. Ancak ilk 6 ayette, toplum içerisinde, alıĢveriĢte haksızlık ve 

sahtekârlık çok yaygın olduğu için, özellikle bu konu üzerinde durulmuĢtur. Vay haline o kimselerin ki alırlarken tam 

alırlar, verirlerken eksik verirler. Toplum içinde sayısız kötülükler olmasına rağmen kimse bu iĢi (ölçü-tartıda hile 

yapmayı) hoĢ karĢılamazdı. Buna dayanarak Cenab-ı Allah, bu kötülüğün öbür dünyaya inanmamanın ve ahiretten 

gafletin bir sonucu olduğunu beyan ediyor. Bir toplum, en küçüğünden en büyüğüne kadar ahiret gününde hesaba 

çekileceğine inanmıyorsa eğer, kötülüğün giderilmesi ve dürüst olunması mümkün değildir. Bir kimse ne kadar 

dürüst olmaya çalıĢırsa çalıĢsın ticaretini yaptığı Ģeyin meblağı büyüdüğünde, pekâla bu dürüstlükten vazgeçebilir. 

Çünkü dürüstlük onun için müstakil bir değer değil sadece bir prensiptir. Ancak bir kimse, Allah'a ve ahiret gününe 

inanıyorsa iĢte o zaman o kimse dürüstlüğü müstakil bir değer olarak kabul ettiği gibi, doğruluğu da üstüne bir 

görev olarak telakki eder. Bu kimse dürüst davrandığı zaman çıkarını ve zararını düĢünmez. Zira onun dürüstlük 

anlayıĢı daha üst değerlere, yani Allah'a ve ahiret günü inancına dayanır. 

Ahiret ile ahlâk arasında yakın bir iliĢki olduğu hususu açıklandıktan sonra, 7. ayetten 17. ayete kadar kötü 

iĢler yapanlar için amel defterlerinin hazırlandığı ve öbür dünyada onların Ģedid bir azabla karĢılaĢacakları, 

18. ayetten 28. ayete kadar ise, iyi iĢler yapanları bir refah hayatının beklediği ve onların hesap defterlerinin Ģerefli 

meleklerin ellerinde olduğu anlatılmaktadır. 

Surenin sonunda, müslümanlara müjde verilirken, aynı zamanda da kafirler uyarılmaktadırlar. Bugün 

mü'minleri hor görüyorsunuz ama kıyamet günü mü'minleri hor gören bu mücrimler zulümlerinin kendilerine feci bir 

son hazırladığını da göreceklerdir. Mü'minler de onların bu feci sonlarını görerek sevinçle onları seyredeceklerdir. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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84. ĠnĢikak Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Surenin adı ilk ayette geçen 'inĢikak' kelimesinden alınmıĢtır. ĠnĢikak mastardır ve ayrılmak-yarılmak 

anlamlarına gelir. Bu kelime ile göğün yarılması kastolunmaktadır. 

Nüzul zamanı: Bu sure Mekke'nin ilk dönemlerinde nâzil olmuĢtur. Surenin muhtevasından müslümanlar 

üzerinde baskı-zulüm devrinin henüz baĢlamadığı anlaĢılıyor. O dönemde müĢrikler sadece Kur'an davetinin 

doğruluğunu yalanlıyor, kıyametin vukû bulacağını ve Allah'ın huzurunda toplanacaklarını inkâr ediyorlardı. 

Konu: Bu surenin konusu kıyamet ve ahiret günü ile ilgilidir. Ġlk 5 ayette kıyametin nasıl gerçekleĢeceği 

anlatılmıĢ ve bunun yanısıra deliller serdedilmiĢtir. Kıyamet gününde vukû bulacak hadiseler Ģu Ģekilde 

anlatılmıĢtır: O gün gök yarılacak ve yeryüzü düz bir meydan gibi olacaktır. Yeraltında ne varsa, yani insanların tüm 

âzâları (onun hakkında Ģehadet edecek herĢey) arzın üstüne çıkacaktır. Bu hadiselerin delili sadece Allah'ın (c.c) 

bu konuda emir vermesidir. Yeryüzü ve gökyüzü Allah'ın emrine tâbîdirler ve Allah'ın emri bu Ģekilde olduğu için 

zikredilen hadiseler vukû bulacaktır. 

Daha sonra 6. ayetten 19. ayete kadar insanın, idrak etsin ya da etmesin mecburen Allah'a hesap vereceği, 

O'nun huzurunda bulunacağı ve o yöne doğru gidip-durmakta olduğu anlatılmaktadır. Ġnsanlar iki gruba ayrılmıĢtır. 

Birinci grup ki onlara amel defterleri sağdan verilecektir. 

Ayrıca onların hesap vermesi pek kolay olacağı gibi Allah (c.c.) onları affedecektir de. Diğer grup ise, amel 

defterleri arkadan verilenlerdir. Onlar 'keĢke ölüm bir an evvel gelse' diye temenni edecekler ama onlara ölüm 

gelmeyecek ve cehenneme sürüleceklerdir. Böyle bir sonla karĢılaĢmalarının nedeni, onların dünyada iken Allah'ın 

huzuruna çıkmayacaklarını söylemeleri ve yaptıklarının karĢılığını vermeyeceklerini zannetmeleridir. Oysa Allah 

(c.c.) onların tüm yaptıklarını (en ince ayrıntısına kadar) gözlüyordu. Aklen herĢeyin bu gerçeğe delalet etmesine 

rağmen yine de onlar hesap gününü inkâr ediyorlardı. Onların adım adım dünyadan ahirete doğru yol almaları ve 

yaptıklarının karĢılığını görecekleri, tıpkı güneĢin batıĢından sonra tekrar doğuĢu, gündüzden sonra gecenin geliĢi, 

insan ve hayvanların yuvalarına dönüĢü ve hilâlin yavaĢ yavaĢ bedir haline geliĢi gibi açık ve kesindir. 

En sonunda kâfirlere acı bir azab haber verilmektedir. O kâfirler ki, Kur'an'ı duyunca secde etmezler ve aksine 

O'nu yalanlarlar. Ġyi iĢler yapanlara ise, sayısız mükâfatlar müjdelenmiĢtir. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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85. Buruc Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Surenin adı ilk ayette geçen 'buruc' kelimesinden alınmıĢtır."Bürûc", burc kelimesinin çoğuludur. Sûrede 

burçları olan gökyüzüne, kıyamet gününe ve o güne tanıklık edecek olanlarla, yine o gün müĢahede edilecek 

olaylara yemin edilerek giriĢ yapılır. 

Nüzul zamanı: Muhtevasından da anlaĢılacağı gibi sure, dinlerinden dönmeleri için Mekkeli müĢriklerin 

müslümanlara Ģiddetli bir Ģekilde zulmettikleri ve onlara her türlü azabı reva gördükleri bir dönemde inmiĢtir. 

Konu: Bu surede kâfirler müslümanlara yaptıkları iĢkencenin kötü sonuçlarıyla uyarılmakta ve müslümanlar 

'Ģayet uğradığınız iĢkencelere sabır ve metanet gösterirseniz, bunun karĢılığında büyük bir ecir görürsünüz. Allah 

(c.c.) bu zalimlerden intikamını muhakkak surette alacaktır' denilerek müjde verilmektedir. 

Surenin giriĢinde ilk olarak Ashab-ı Uhdudun kıssası beyan edilmektedir. Onlar ki, sadece imanlarından ötürü 

mü'minleri ateĢ dolu hendeklere atarak diri diri yakmıĢlardı. Bu kıssada hem kâfirlerin hem mü'minlerin ibret 

almaları için dersler vardır. Birincisi, Ashab-ı Uhdud, sadece iman ettikleri için müslümanlara zulüm etmiĢ, onları diri 

diri yakmıĢ ve nasıl Allah (c.c.) tarafından lanetlenerek azaba müstehak olmuĢlarsa, Ģimdi de Mekke'nin ileri 

gelenleri aynı tavır içindedirler ve onlar da aynı sona, aynı azaba müstehak olacaklardır. Ġkincisi, o zamanki 

müslümanlar ateĢin içinde yanmayı kabul etmiĢler ama nasıl imanlarından dönmeyi kabul etmemiĢler ise, aynı 

sabır ve metaneti Mekke'deki müslümanlar da göstermeli ve hiçbir zulüm, iĢkence onları dâvâlarından 

vazgeçirmemeli, hiçbir surette zaaf içine düĢmemelidirler. 

Üçüncüsü, kâfirler, sırf Allah'a iman ettikleri için müslümanlardan nefret etmektedirler ve Müslümanlar ise 

imanlarında ısrarla diretmektedirler. Ġki grup da bilmelidir ki, Allah (c.c.) herĢeye kâdirdir, yeryüzünün ve 

gökyüzünün sahibidir ve zâtı hamde layıktır. Ġki grubun da tüm davranıĢlarını görmektedir. ġüphesiz kâfirlerin 

gideceği yer cehennemdir. Ancak bu yaptıklarından ötürü, ayrıca onlar için bir ateĢ azabı daha vardır. ġu da 

kesindir ki, müslümanların gideceği yer de cennettir ve bu onlar için büyük bir baĢarıdır. Daha sonra kâfirler, 

Allah'ın yakalayıĢının çok çetin olduğu hatırlatılarak uyarılıyorlar: ġayet siz kendi güç ve kuvvetinize güveniyorsanız 

bilin ki Firavun ve Semud kavmi sizden daha da güçlüydüler. Onların ordularının sonuna bakın ne oldu? ĠĢte 

bundan da ders alın! Allah'ın kudreti sizi her tarafınızdan kuĢatmıĢtır ve siz ondan kaçamaz ve 

kurtulamazsınız. Kur'an'ı inkâr etmektesiniz ama O'nun yazdığı hiçbir Ģey değiĢmez, bu kesin bir gerçektir ve bunu 

hiç kimse inkâr edemez. O levh-i mahfuz'da kayıtlıdır. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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86. Tarık Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Adını, 1. âyette geçen "târık" kelimesinden alır. Târık, geceleyin gelen, Ģiddetlice vuran, kapı çalan 

demektir. Sûrede geçen târık ise gece fazla ıĢık saçan yıldıza denir ki, bu, sabah yıldızıdır. Mecâzî olarak da ünlü 

kiĢiye denir. Bir edebî sanat olarak cahiliye devri geceye, o devirde gelen Hz. Peygamber de geceyi aydınlatan ve 

sabahı müjdeleyen sabah yıldızına benzetilmiĢ olabilir. 

Nüzul zamanı: Bu surenin uslûbu, Mekke'nin ilk dönemlerinde nazil olan surelere benzemektedir. O dönemde 

Mekkeli müĢrikler, Allah Rasulü'nün (s.a) tebliğ ettiği mesajın yayılmasını engelleyebilmek için her türlü yola 

baĢvuruyorlardı. 

Konu: Bu surede iki konu iĢlenmiĢtir. Birincisi insanın ölümden sonra Allah'ın huzurunda bulunacağı, 

ikincisi Kur'an'ın kesin bir söz olduğu ve kâfirlerin hilelerinin onu engelleyemeyeceği. 

Ġlk önce gökyüzündeki yıldızlara yemin edilmektedir. Çünkü kainatta bulunan hiç birĢey O'nun izni olmaksızın 

varlığını devam ettiremez. Daha sonra insan, kendi yaratılıĢını düĢünmeye davet ediliyor. Çünkü o bir su 

damlacağından meydana gelmiĢtir. ĠĢte bu nedenden dolayı deniliyor ki: Onu bir su damlacığından yaratan Allah, 

onu tekrar diriltmeye de kâdirdir! Ġnsanın tekrardan yaratılıĢı ile birlikte, tüm sırlar ortaya çıkacak ve ona dünyada 

yaptıklarından hesap sorulacaktır. O gün hiç kimse insanoğluna yardım edemeyeceği gibi, onun için kaçıĢ ta 

mümkün olmayacaktır. 

Sure Ģu Ģekilde sona eriyor: Gökten yağmur yağdırmak ve yeryüzünde ağaçlar, bitkiler meydana getirmek 

nasıl bir eğlence olmayıp, ciddi bir iĢ ise, Kur'an'da zikredilen hiçbir Ģey de oyun ve eğlence değildir. Bilâkis O kesin 

bir sözdür. ġayet kâfirlerKur'an'ın davetini baĢarısızlığa uğratacaklarını sanmak gibi yanlıĢ bir düĢünceye 

saplanıyorlarsa bilsinler ki, onların bu konuda alacakları tüm tedbirler ve baĢvuracakları tüm hileler, Allah'ın 

karĢısında hiçbir iĢe yaramayacaklardır. Çünkü Allah'ın tuzağı, kâfirlerin kuracakları tuzaklardan daha sağlamdır. 

Daha sonra da Rasulullah'a, müsterih olması söylenerek moral verilmekte ve dolaylı olarak kâfirler tehdit 

edilmektedir; "Kâfirler ne yapabilecekler ise, bırak yapsınlar. Sonunda Kur'an'ın onlara galebe çaldığını 

göreceksin." 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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87. A?la Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Allah'ın "Yüce" anlamındaki adıyla baĢladığı için "el-A'lâ" denilmiĢtir. 

Nüzul zamanı: Muhtevasından da anlaĢılacağı gibi, Mekke'nin ilk dönemlerinde nazil olan surelerden birisidir. 

6. ayette geçen "Sana okutturacağız ve sen onu asla unutmayacaksın" ifadeleri, göstermektedir ki; 

bu sure Raslulullah'ın vahyi zihnine tam olarak yerleĢtiremediği ve hâlâ vahy geldiği zaman bazı kelimeleri 

unutmamak için tekrarladığı dönemlerde nazil olmuĢtur. Zikredilen ayet ile birlikte Taha; 114. ve Kıyame; 16-

19. ayetlerini okuduğumuz takdirde ve bu üç ayeti tertip ve mahal itibariyle incelediğimizde, mesele iyice vuzuha 

kavuĢur. Allah Teâlâ Rasulullah'a "Kesinlikle müsterih ol, Biz sana okutacağız ve sen onu asla unutmayacaksın" 

buyurmuĢ ve bir süre sonra ikinci kez Kıyamet suresinde, Rasulullah nazil olan ayetleri acele acele okuduğu için, 

"Unutmamak için acele etmene gerek yok, Biz onu okurken iyice dinle, sana okutmak ve ezberletmek bize aittir" 

denilmiĢtir. Son kez Taha suresi nazil olmuĢ ve surenin 113 ayeti birden inerken, Rasulullah ezberliyemiyeceğinden 

korkarak belki bir ayeti unuturum endiĢesiyle acele ederek ezberlemeye çalıĢmıĢtır. Bunun üzerine Allah Teâlâ, 

"Sana vahyedilmesi henüz tamamlanmadan, Kur'an'ı acele okumaya kalkma" diye emretmiĢ ve daha sonra 

Rasulullah, asla bu gibi tereddütlere düĢmemiĢtir. Bu üç ayetten baĢka bu konu hakkında herhangi bir iĢaret yoktur. 

Konu: Bu kısa surede üç ayrı konu iĢlenmiĢtir. 

1) Tevhid. 2) Rasulullah'ın eğitimi. 3) Ahiret. 

Birinci ayette tevhidî talimat, bir cümle ile Ģöyle ifade edilmiĢtir: "Allah'ın yüce ismini tesbih ediniz", yani Allah'a 

zaafiyet, hata atfeden ve mahlukat için müĢrikçe anlamlara gelebilen isimler kullanmayın. Çünkü dünyadaki tüm 

ifsad edici düzenlerin temelinde, Allah'ın zâtı hakkındaki yanlıĢ akideler yatmaktadır. Bu düzenler Allah'ın zâtını 

yanlıĢ düĢüncelerle Ģekillendirerek tasarruf etmiĢlerdir. Dolayısıyla en emin yol, Allah'ın en güzel isimlerle 

çağırılmasıdır, ki o zaten en güzel isimlerle çağırılmaya layık olandır. 

Daha sonraki üç ayette Ģunlar anlatılmaktadır: "Rabbin sana tesbih etmeyi emretmektedir. O Allah ki kainatta 

bulunan herĢeyi yaratan, belli bir ölçü veren ve kaderini tayin edendir. O neyi hangi maksat için yaratmıĢ ise, o 

maksadın hasıl olması için ona yolunu da öğretmiĢtir. Yeryüzünden bitkilerin çıktığını, büyüdüğünü ve çürüyerek 

yok olduğunu bizzat gözlerinizle görmektesiniz. Hiç kimse ilk bahar getirmeye muktedir olmadığı gibi, sonbaharın 

gelmesini engellemeye de güç yetiremez." 

Bundan sonraki iki ayette, "Kur'an'ı nasıl ezberleyeceğim diye endiĢe etme! Senin hafızana Kur'an'ı 

yerleĢtirmek Bize düĢer. Kur'an'ı ezberlemen ve zihnine yerleĢtirmen bizzat senin becerin ve marifetin olmayıp, 

bilakis bu benim sana verdiğim bir nimettir. ġayet dilersem, bu Kur'an'ı hafızandan silerim" diye Rasulullah'a tenbih 

ve tavsiyede bulunulmuĢtur. 

Daha sonra Rasulullah'a Ģöyle buyurulmuĢtur: "Herkesi doğru yola iletmekle görevlendirilmiĢ değilsin. Senin 

vazifen sadece hakkı tebliğ etmektir. Sen sadece kulak verenlere en güzel yolla ve iyilikle anlat. ġayet sırt 

çevirirlerse, peĢlerine düĢmene gerek yok. Gittiği sapık yolun sonuçlarından kimler korkmaya baĢlarsa, ancak bu 

kimseler hakka kulak verirler. Hangi bedbaht davetini dinlemekten kaçınır ve sırt çevirirse, o yaptıklarının kötü 

sonuçlarını görecektir. 

Surenin sonunda kısaca Ģöyle buyuruluyor; KurtuluĢ, ancak akidesinde, ahlâkında ve amellerinde salih 

olanlar, kendilerini yaratan Rablerini tesbih edenler ve namazı kılanlar içindir. Halbuki kâfirlerin tüm düĢünce ve 

davranıĢları, dünyadaki rahatlığın, lezzet ve zevklerin peĢinde koĢmaktan baĢka birĢey değildir. Asıl olan ahirettir 

ve insan onun için endiĢe etmelidir. Çünkü bu dünya fani ve geçicidir, ahiret ise daim ve bakidir. Ayrıca ahiretteki 

nimetler, dünyadaki nimetlerden kat kat üstündür. Bu gerçek sadece Kur'an'da değil, daha önce gelen sahifelerde 

de bildirilmiĢtir. Yani Ġbrahim'in ve Musa'nın sahifelerinde... 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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88. ĞaĢiye Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Adını, ilk âyette geçen ve her Ģeyi saran, kaplayan, dehĢeti her Ģeye ulaĢan kıyamet günü anlamına 

gelen "ğâĢiye" kelimesinden alır. 

Nüzul zamanı: Muhtevasından da anlaĢılacağı gibi bu sure, Mekke'nin ilk dönemlerinde nazil olmuĢtur. Bu 

Rasulullah'ın (s.a.) Mekke'de tebliğe baĢladığında, müĢriklerin daha pek hassas davranmadıkları bir dönemdir. 

Konu: Bu surenin konusunu anlayabilmek için, Rasulullah'ın, Ģu iki hususu, Mekkeliler'in zihinlerine 

yerleĢtirmek için çalıĢtığını hatırlamak gerekir. Birincisi Tevhid, ikincisi Ahiret. Mekke halkı kesinlikle bu iki esasa 

karĢı çıkıyordu. Bu hususu ifade ettikten hemen sonra, Ģimdi de bu surenin uslûbu ve muhtevası üzerinde duralım. 

'O gün tüm kainatın büyük bir felâkete uğrayacağını bilmiyor musunuz? denilerek, gaflete dalan insanlara 

aniden bir soru yöneltilip, bundan hemen sonra açıklamalar yapılmaya baĢlanmıĢtır. O gün insanlar iki grup halinde 

bulunacaklar ve her iki grup da farklı akibetler ile karĢılaĢacaklardır. Bir grup cehennem ateĢine ve azabına 

çarptırılırken, diğeri de cennette yüce bir makama ulaĢacak ve orada kendisini çeĢit çeĢit nimetlerin beklediğini 

görecektir. 

Böyle bir uyarıdan sonra, aniden uslûb değiĢir, Tevhid ve Ahiret hakkında birĢey duyar duymaz öfkelenen 

kimselere sorular yöneltilir. Çevrenizde sürekli bulunan Ģeylerin nasıl uygun özellikler ile bezenmiĢ olduğunu 

görmüyor musunuz? 

Devenin nasıl yaratılmıĢ olduğunu düĢünmüyor musunuz? Çevresine uygun özellikler taĢımaktadır, çünkü çöl 

hayatına ancak bu vasıflara sahip bir hayvan dayanabilir. Zaten develer de bu vasıflara sahip değil midirler? Açık 

bir yolda seyahat ederken, gökyüzünü nasıl tepenize astığımızı, dağları nasıl diktiğimizi ve yeryüzünü nasıl 

döĢediğimizi görmüyor musunuz? Kâdir-i Mutlak'ın hikmeti ve kudreti olmaksızın, tüm bunların yaratılması mümkün 

müdür? ġayet bir varlık, 'herĢeyi yaratan' kabul ediliyorsa, insanı öldürmeye, onu tekrar diriltmeye, cenneti ve 

cehennemi yaratmaya niçin kâdir olmasın? 

Bu kısa ve etkileyici ifadelerden sonra, kafirler devreden çıkarılır ve artık Rasulullah'a hitap edilmeye 

baĢlanarak Ģöyle buyurulur: Bunlar Ġslâm'ı kabul etmeyebilirler. Biz seni onları zorlaman için göndermedik. Senin 

görevin sadece tebliğdir ve sen tebliğ etmeye devam et. Sonunda bize döndürüleceklerdir. ĠĢte biz o zaman onlara 

yaptıklarından hesap sorar ve onları ağır bir Ģekilde cezalandırırız. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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89. Fecr Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Surenin birinci ayetindeki "fecr" kelimesi sureye isim olmuĢtur. Fecr, tan yerinin ağarması ve Ģafak 

manasına gelir 

Nüzul zamanı: Surenin içeriğinden, Mekke'de Ġslâm'ı kabul edenlere karĢı zulüm baĢladığı zaman nazil 

olduğu anlaĢılmaktadır. Bu surede Mekkelilere; Ad, Semud, ve Firavn kavimlerinin akıbetleri örnek olarak 

hatırlatılmıĢtır. 

Konu: Bu surenin konusu, ahiretteki ceza ve mükafatın varlığını isbata yöneliktir. Çünkü Mekkeliler bu gerçeği 

inkar etmekteydiler. Bu amaçla, sırayla kimi deliller ileri sürülmüĢtür. 

Ġlk önce fecr'e, on geceye, çift ve tek'e, geçen gece'ye yemin edilerek, muhataplara; inkar ettikleri Ģeyin hak 

olduğu belirtilmiĢ ve "yemin edilen unsurlar onun hak olduğuna Ģahitlikte yeterli değil midir?" denilmiĢtir. Ġlerdeki 

dipnotlarda da görüleceği gibi bu dört Ģey, gece-gündüz nizamının bir kurala bağlı olduğuna iĢaret etmektedir. Bu 

dört unsura yemin etmenin anlamı Ģudur: Hikmete dayalı bu nizam, Allah'ın, onu kaldırıp bir ahiret günü 

getirebileceğinin imkan dıĢı olmadığını ispat eder. Ayrıca insanın, iĢlediği amellerinden hesaba çekilmesi Allah'ın 

hikmetinin gereğidir. Bundan sonra insanlık tarihinden delil getirilerek Ad, Semud, Firavn kavimlerinin akıbeti örnek 

olarak zikredilmiĢ, haddi aĢıp yeryüzünde fesat çıkaran bu kavimlerin Allah (c.c.) tarafından azaba uğratıldıkları 

açıklanmıĢtır. Bu kavimlerin uğradığı akıbet, kainat nizamının, kör ve sağır bir sultanın saltanatı olmadığının 

iĢaretidir. 

Tersine bu nizam, hikmet sahibi olan Allah'ın adalet ve hikmete dayanan nizamıdır. Ġnsanlık tarihinde, bu 

gerçeği ispatlayan pekçok örnek görülmektedir. Allah'ın kendi yarattığına akıl, ahlakî his (vicdan) , bazı yetkiler ve 

kullanması için pekçok imkanlar vermesi, sonunda ise onları sorguya çekerek ceza, ya da mükafat takdir etmesi de 

Allah'ın hikmet ve adaletinin doğal bir gereğidir. 

Bundan sonra insan toplumunun genel ahlakî durumu açıklanmıĢtır. Fiilen ortada olan Arap cahiliyetinin 

durumu, özellikle iki açıdan tenkit edilmiĢtir. Birincisi, izzet ve zilletin ölçüsünü servet ve makama bağlayarak, ahlakî 

bakımdan iyi ve kötüyü bir kenara ittikleri materyalist düĢünceleridir. Onlar, bu dünyada varlık sahibi olmanın 

Allah'tan bir mükafaat ve rızık darlığının da bir ceza olmadığını unutmuĢlardı. Aslında Allah (c.c.) her iki Ģekilde de 

insanları imtihan etmektedir. Bu imtihan, insana servet verildiğinde ne tavır takınacağını, darlığa düĢtüğünde ise 

Allah'a karĢı nasıl davranacağını açığa çıkarmak içindir. Ġkincisi, yetimlere karĢı tutumlarıdır. Babası öldükten sonra 

çaresiz duruma düĢen bir yetime hiç kimse sahip çıkmaz ve kim güçlüyse, onun mallarını alırdı. Güçsüz olan hak 

sahipleri mazlum durumda bırakılırlardı. Mal hırsları o kadar fazlaydı ki ne denli zengin olurlarsa olsunlar, gözleri 

hiç doymazdı. Onların bu yaĢantılarını eleĢtirmekten maksat, dünyada bu gibi fiilleri iĢlerken hiç hesaba 

çekilmiyeceklerini zannederek günlerini geçirmelerine dikkat çekmektedir. 

Daha sonra Kur'an, konuyu Ģöyle bitirmektedir: Onlardan muhakkak hesap sorulacaktır. Mahkeme kurulacak 

ve yaptıklarının hesabını vereceklerdir. Ceza ve mükafat gününü inkar edenler, Ģimdi kendilerine anlatılanların 

doğru olduğunu o gün anlayacaklardır. Ancak bu gerçek, inkar edenler o gün hiçbir yarar sağlamayacaktır. Kafirler 

piĢman olarak Ģöyle diyeceklerdir "KeĢke dünyada bu gün için birĢeyler hazırlasaydım." Fakat bu piĢmanlık onu 

Allah'ın azabından kurtaramıyacaktır. Bunun yanında Allah, dünyada iken mutmain bir kalp ile semavî kitapları ve 

Rasullerin talimatlarını kabul edenlerden ise razı olacakdır. Onlara, "Allah'ın sevdiği kulları arasına ve Cennet'e 

girin" denilecektir. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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90. Beled Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Adını, ilk âyette geçen, Mekke'yi anlatan ve "Ģehir" anlamına gelen "beled" kelimesinden almaktadır. 

Nüzul zamanı: Ġçeriği ve üslubu, Mekke döneminin baĢlangıcında nazil olan surelere benzemektedir. 

Ama surenin içindeki bir iĢaret, bu sürenin nüzul zamanının, Mekkeli kafirlerin Rasulüllah'a düĢman kesilerek O'na 

karĢı her türlü zulmü ve haksızlığı reva gördükleri döneme denk düĢtüğünü göstermektedir. 

Konu: Bu surede geniĢ bir konuya kısa kısa cümlelerle, özet olarak değinilmiĢ ve konu toparlanmıĢtır. Bu 

da Kur'an-ı Kerim'in icazıdır ki hakkında koca bir kitap yazılabilecek büyük bir konu, bu küçük surede kısa kısa 

cümlelerle ve müessir ifadeyle beyan edilmiĢtir. Surenin konusu, insanın dünyadaki yerini anlatmak ve aynı 

zamanda Allah'ın insan için iki yol olarak saadet ve Ģekaveti açık bıraktığını belirtmektedir. Ġnsana, bu iki yolu 

görmek ve takip etmek imkanı da yaratılmıĢtır. Saadet yolunu takip ederek güzel bir sona varmak veya Ģekavet 

ederek kötü sona ulaĢmak insanın gayretine bağlıdır. 

Önce Mekke Ģehrine ve onun içinde bulunan Rasulullah'ın üzerindeki musibetlere yemin edilerek, Rasulullah 

nazarında bütün Ademoğlu'nun vaziyeti; dünyanın insan için bir dinlenme yeri olmadığına delil olarak ileri 

sürülmüĢtür. Ġnsan bu dünyaya meĢakkat içinde gelmiĢtir. Aynı konuyla ilgili olan Necm Suresinin 39. ayeti ile 

birleĢtirecek olursak, insanın istikbalinin, bu dünyadaki çalıĢmasına ve meĢakkatine bağlı olduğu anlaĢılmaktadır. 

Bundan sonra insanın yanlıĢ düĢüncesi olan "bu dünyada sadece insanın varlığı vardır ve ondan üstün güç 

yoktur. Ġnsandan hesap da sorulmayacaktır" inancı düzeltilmektedir. 

Daha sonra, insanın pek çok cahiliye tasavvurlarından biri olan, bu dünyada büyüklük ve fazîlet için ne gibi 

yanlıĢ ölçüler kabul edildiği misal olarak ileri sürülmüĢtür. Bazı Ģahislar büyüklük için gösteriĢ olarak yığınlarca mal 

sarfeder. Ġsraf ettiği mal ile kibirlenir, halk da ona özenir. Halbuki onu gözeten Zat, kazandığı malı hangi yol ile 

kazandığını, ne niyetle ve hangi maksatla sarfettiğini gözetlemektedir. 

Bundan sonra Allah (c.c.) Ģöyle buyurmuĢtur: Biz insana ilmî vasıtalar ve düĢünme yeteneği vererek onun 

önünde iyi ve kötü olmak üzere iki yol açtık. Bir yol onu ahlâkî alçaklığa götürür ve onu izlemek için hiçbir gayrete 

de ihtiyacı yoktur. Tersine nefsini dünyevi lezzetlere bırakması yeterlidir. Ġkinci yol ise ahlâkî yüksekliğe ulaĢtırır. Bu 

yoldaki zor geçitlerden geçebilmesi için kendi nefsine cebretmesi gerekir. Ġnsan, zaafı nedeniyle bu zor geçitten 

geçmek yerine, aĢağı düĢmeyi tercih eder. 

Sonra Allah, o zor geçidin ne olduğunu açıklamaktadır. Bu geçit, insanın oradan geçerek yükselebileceği 

yoldur. O zor geçit: Ġnsanın gösteriĢ, kibir ve riya için mal sarfetmeyi bırakarak; malı yetimlere, miskinlere yardım 

için sarfetmektir. Allah'a ve onun dinine iman ederek iman edenler topluluğuna katılmaktır. Böyle insanlardan 

oluĢan bir cemiyet kurulmalı ve mensupları birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye etmeli, insanlara merhamet 

göstermelidirler. Bu yolda yürüyenler Allah'ın rahmetine layık olurlar. Tersine öbür yolu izleyenlerin sonu ise, 

içinden çıkıĢ yolu bulunmayan cehennem ateĢidir. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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91. ġems Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Adını, sûrenin ilk kelimesi olan ve "güneĢ" anlamındaki "Ģems"ten alır. 

Nüzul zamanı: Üslubtan, bu surenin Mekke döneminin baĢlangıcında nazil olduğu anlaĢılmaktadır. Ancak 

bu surenin nüzul zamanı, Mekke'de Rasulullah'a muhalefetin Ģiddetlendiği dönemdedir. 

Konu: Sure, iyilik ve kötülük arasındaki farkı anlatmaktadır. Ġyilik ve kötülük arasındaki farkı anlamamakta 

ısrar eden insanlar ise kötülüğün sonu ile korkutulmaktadırlar. 

Sure konu bakımından ikiye ayrılmıĢtır. Birinci kısım baĢlangıçtan 10. ayete kadar devam eder. Ġkinci kısım da 

11. ayetten surenin sonuna kadar sürer. Birinci kısımda üç Ģey anlatılmıĢtır: Birincisi, güneĢ ve ay, gece ve gündüz, 

yeryüzü ve gökyüzü ve gökyüzünün birbirinden farklı ve birbirine zıt olması gibi iyilik ile kötülük de birbirinden 

farklıdır. Netice olarak da birbirine zıttır. Bunlar Ģekil olarak aynı olmadıkları gibi netice itibariyle de aynı olamazlar. 

Ġkincisi, Allah (c.c.) insana hisler ve zihnî yetenekler vererek onu bu dünyada tamamen habersiz bırakmamıĢtır. 

Fıtrî bir ilham aracılığıyla, Ģuuraltında bile olsa iyi ile kötü arasındaki farkı anlayabilecek, doğru ve yanlıĢı, hayır ve 

Ģerri birbirinden ayırdedebilecek hissi vermiĢtir. Üçüncüsü, insanın geleceği Allah'ın ona verdiği irade ve kararı 

kullanarak iyi ya da kötü eğilimlerden hangisini güçlendirip hangisini bastıracağına bağlıdır. 

Eğer iyilik eğilimlerini güçlendirir, takviye ederse ve kötü eğilimlerden de nefsini temizlerse o zaman felah 

bulacaktır. Bunun tersine eğer nefsinin iyilik eğilimlerini bastırırsa, kötülük eğilimlerini ise serbest bırakır ve 

güçlendirirse baĢarısızlığa, hüsrana uğrayacaktır. 

Ġkinci kısımda tarihten bir örnek olarak Semud kavmi verilmiĢ ve risaletin önemi vurgulanmıĢtır. Allah (c.c.) her 

insana ilim ilhamı vermiĢse de, bu, hidayeti için yeterli olmadığından dünyaya peygamberler gönderilmiĢtir. Ġnsan 

hayır ve Ģerri yanlıĢ felsefe ve ölçülere göre tayin ederek sapıklığa düĢtüğü için, Allah (c.c.) onların fıtrî ilhamına 

destek olmak üzere peygamberler aracılığıyla vahiy göndermiĢtir. Bunun nedeni, peygamberler insanlara, iyiliğin ve 

kötülüğün ne olduğunu açıkça göstersinler diyedir. Bunun bir örneği Hz. Salih (a.s) 'dir. O, Semud kavmi için 

gönderilmiĢtir. Ama Semud kavmi kötülüğe o kadar batmıĢtı ki Hz. Salih'e karĢı koyup O'nu yalanlamıĢlardı. Ġspat 

için Hz. Salih'ten bir mucize istemiĢlerdi. Onların bu taleplerine karĢı Allah (c.c.) bir deveyi mucize olarak 

göndermiĢti. Ama buna rağmen onlar kötülüklerinden vazgeçmediler ve içlerinden en kötüleri olan birisi bu deveyi 

öldürdü. Bunun sonucunda da bütün kavim helak edildi. 

Semud kıssası anlatılırken hiçbir yerde KureyĢ'e hitap edilmemiĢtir. Yani bu surede KureyĢ'e hitaben, "eğer siz 

Semud kavmi gibi Nebi'yi yalanlarsanız onların sonuna uğrarsınız" denmemiĢtir. O dönemde Mekke'deki Ģartlar 

tıpkı Hz. Salih ve Semud kavminin içinde bulunduğu kötü Ģartlar gibiydi. Onun için bu Ģartlarda Semud kavmini 

kısaca açıklamak yeterliydi. Çünkü Mekke'deki vaziyet, tıpkı tarihteki Semud kavminin iĢaret edilen Ģartlarına 

uyuyordu. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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92. Leyl Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Adını, 1. ayetteki "gece" anlamına gelen "leyl" kelimesinden almıĢtır. 

Nüzul zamanı: Bu sure, ġems suresine o kadar benzemektedir ki, sanki bu iki süre birbirlerini tefsir 

etmektedirler. ġems suresinde bir yönden ele alınan Ģey, bu surede diğer yönden ele alınmıĢtır. Her iki surenin 

hemen hemen aynı dönemde nazil olduğu anlaĢılmaktadır. 

Konu: Hayatta iki yolun arasındaki var olan fark ve bu iki yolun sonucu açıklanmıĢtır. Sure iki kısımdır: 

Birincisi 11. ayete kadardır, ikincisi ise 12. ayetten surenin sonuna kadardır. 

Birinci kısımda ilk olarak, insanların, kavimlerin veya grupların amel ve çalıĢmalarının, ahlakî açıdan iki çeĢit 

olduğu açıklanmıĢtır. Gece ve gündüz, erkek ve diĢi nasıl iki türlü ise, bu da öyledir. Bundan sonra Kur'an-ı Kerim'in 

kısa surelerinin uslübu ile, üç adet bir çeĢit ahlakî özellikler, üç adet de diğer çeĢit ahlaki ameller ortaya konmuĢtur. 

Kulağı ile duyan bir Ģahıs, bir çeĢit özelliğin hangi hayat Ģeklini temsil ettiğini ve diğer çeĢit özelliğin hangi hayatın 

alameti olduğunu anlayabilir. Bu iki örnek kısa kısa cümlelerle, duyunca insanın kalbine tesir edecek ve lisanı da 

kolayca anlaĢılacak Ģekilde güzel bir üslupla açıklanmıĢtır. Birinci çeĢit özellikler, insanın mal sarfetmesi, Allah'tan 

korkması, takvaya ve iyiliğe iyilik olarak inanmasıdır. Ġkinci çeĢit özellikler, insanın cimri olması Allah'ın rıza ve 

hoĢnutluğuna kayıtsız kalması ve iyi ve doğru sözü yalanlamasıdır. 

Bu çeĢit insan, iyi ve doğru sözü yalanlar, reddeder. Daha sonra, bu iki tip amelin birbirinden açıkça farklı 

olduğu, netice itibariyle de kesinlikle aynı olmadığı açıklanmıĢtır. Bu iki amel, Ģekil itibariyle birbirine ne kadar zıt 

ise, netice itibariyle de o kadar zıttır. Bir Ģahıs veya bir topluluk birinci tip ameli iĢlerse Allah (c.c.) ona, hayattaki 

temiz ve doğru yolu kolaylaĢtırır; böylece onun iyilik yapması kolaylaĢırken, kötülük yapması da zorlaĢacaktır. Ya 

da bir kimse öteki tip amelleri takip ederse Allah (c.c.) ona, hayatındaki zor ve kötü yolu izlemesini kolaylaĢtırır; ve 

böylece onun kötü ameller yapması kolay hale gelir. Bu açıklama çok etkili ve kalbe ok gibi saplanan bir cümle ile 

son bulmuĢtur: Dünyada, uğruna her Ģeyi kurban ettiğiniz bu mal sizinle birlikte kabire gitmeyecek ve ölümden 

sonra da hiç bir Ģeye yaramıyacaktır. 

Ġkinci kısımda kısaca Ģu üç gerçek açıklanmıĢtır: Birincisi, Allah'ın bu dünyayı insan için imtihan yeri 

yapmasıdır. Allah (c.c.) insanı bu konuda habersiz bırakmamıĢtır. ÇeĢitli yollardan hangisinin doğru olduğunu 

insana bildirmeyi Allah (c.c.) üzerine almıĢtır. Bunun yanısıra, bu iĢin yerine getirilmesi için peygamberler ve 

kitaplar gönderildiğinin burada ayrıca belirtilmesine ihtiyaç duyulmamıĢtır. Çünkü bu iki hidayet aracı önlerinde 

mevcuttu. Ġkinci gerçek Ģöyle açıklanmıĢtır: Dünya ve ahiretin sahibi Allah'tır. Eğer dünyayı istersen onu alırsın, 

eğer ahireti istersen onu da alırsın. Bu ikisinden hangisini isteyeceğine karar vermek senin elindedir. Üçüncü 

gerçek Ģöyle açıklanmıĢtır: Rasül ve kitabın tebliğ ettiği iyilikten yüz çevirerek onu yalanlıyanları körüklenmiĢ bir 

ateĢ beklemektedir. Bir kimse Allah (c.c.) korkusuyla, onun rızası için ve karĢılık beklemeden bu dünyada iyilik 

yolunda mal sarfederse Allah (c.c.) ondan razı olur ve bu amelin karĢılığını öyle verir ki, kul ondan memnun kalır. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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93. Duha Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Duhâ, kuĢluk vakti demektir. Sûre, adını ilk ayetteki bu kelimeden alır. 

Nüzul zamanı: Surenin muhtevasından, Mekke döneminin baĢlarında nazil olduğu açıkça anlaĢılmaktadır. 

Rivayetlerden anlaĢılıyor ki, Rasulullah'a gelen vahiy bir süre kesilmiĢ ve dolayısıyla bu duruma çok üzülmüĢ ve 

periĢan olmuĢtu. Allah'ın, kendisine darıldığı(nı, terk ettiğini) sanıyor ve kusurun kendisinde olduğu için vahyi 

kesmiĢ olmasından korkuyordu. Bu surede, vahyin kesilmesinin darılma sebebi ile olmadığı belirtilerek Rasulullah'a 

teselli verilmiĢtir. Vahyin kesilmesi, Allah'ın bir hikmetine bağlıydı. Gündüzün aydınlığından sonra, sükun bulmak 

için nasıl gece geliyorsa vahyin kesilmesi de böyledir. Yani, vahyin parlak ıĢığı sizin için asabi yorgunluk sebebi idi. 

Vahyin kesilmesi iĢte bu asab yorgunluğundan dinlenmeniz içindi. 

Bu keyfiyet Rasulullah'ın risaletinin baĢlangıcında idi. O dönemde Rasulullah vahyin Ģiddetine henüz 

alıĢamamıĢtı. Bu nedenle vahye bir süre ara vermek gerekiyordu. Bu konuyla ilgili olarak Müddessir suresi giriĢ 

bölümünde açıklama yapmıĢtık. Ayrıca Müzzemmil an: 5'de de, vahyin geliĢinin Rasulullah'ın asabı üzerinde 

Ģiddetli bir gerginlik ve yorgunluk meydana getirdiğini açıklamıĢtık. Rasulullah vahye alıĢtıktan sonra vahyin 

indiriliĢinin arasını açmaya gerek kalmamıĢtı. 

Konu: Surenin konusu, vahyin kesilmesi dolayısıyla üzüntüye düĢen Rasulullah'a teselli vermek ve onun 

üzüntüsünü gidermektir. Ġlk önce apaçık aydınlık gündüze ve gecenin sükun haline yemin edilerek, Rabbının onu 

terk etmediği ve ona darılmadığının açıklanmasıyla Rasulullah'a teselli verilmiĢtir. Daha sonra, bu Hak Ġslam 

davetinin baĢlangıcındaki zorluğun geçici olduğu ve uzun sürmeyeceği müjdelenmiĢtir. Buna göre, her gelen devir, 

ilk devrin durumundan daha iyi olacaktır. Çok geçmeden de Allah'ın bağıĢ ve rahmeti yağmur gibi inecek ve 

Rasulullah da ondan memnun kalacaktır. 

yerine gelmiĢtir. Oysa bu haberin verildiği dönemde Mekke'deki bu çaresiz insanlar, cahiliyeye batmıĢ 

kavimlerine karĢı mücadele vermekteydiler. Kafirler, bu çaresiz Müslümanların hayret verecek derecede üstünlük 

kazanacaklarına ufak bir ihtimal gözüyle bile bakmıyorlardı. 

Bundan sonra Allah (c.c) Peygamberine, "Sen niye periĢan oldun ve benim seni terk ettiğimi, sana darıldığımı 

zannettin? Biz, doğuĢundan beri sana merhametle bakıyoruz. Sen yetim doğdun. Seni en iyi Ģekilde yetiĢtirdik Sen 

bilmiyordun, sana doğru yolu gösterdik. Yoksuldun, seni zenginleĢtirdik. Bütün bunlar gösteriyor ki, baĢlangıçtan 

beri seni seçmiĢtik. Her zaman da sana lütuf ve fazlımızdan verdik, vermekteyiz de" demiĢtir. 

Burada Taha suresi 37. ayet'ten 42. ayet'e kadar olan bölümü hatırlayalım. Hz. Musa'yı Firavun gibi cebbar bir 

hükümdara gönderdiği zaman, Allah (c.c.) O'na teselli vererek Ģöyle buyurmuĢtu: "DoğuĢ zamanında bile lütfum 

seninle beraberdi. Onun için, mutmain ol ki, bu önemli görevde (misyonda) sen yalnız değilsin. Lütfumuz seninle 

beraberdir." 

Sonunda Allah (c.c.) , Rasulullah'a (s.a) , bu ihsanlarda bulunduğunu belirtmiĢ, O'nun da bu ihsanlar 

karĢısında Allah'ın kullarına nasıl davranması ve bu nimetlere nasıl Ģükretmesi gerektiğini bildirmiĢtir. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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94. ĠnĢirah Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Birinci ayetteki "inĢirah" kelimesi sureye isim olmuĢtur. "ĠnĢirâh" açılmak, geniĢlemek, sevinmek 

manalarına gelir. 

Nüzul zamanı: Konusu Duha suresine o kadar benzemektedir ki, bu iki surenin hemen hemen aynı dönem ve 

Ģartlarda nazil olduğu anlaĢılmaktadır. Abdullah b. Abbas Ģöyle demiĢtir: "Bu sure Mekke'de Duha'dan sonra nazil 

olmuĢtur." 

Konu: Bu surenin maksadı, Rasulullah'a (s.a) teselli vermektir. Nübüvvetten önce Rasulullah bu gibi Ģartlarla 

karĢı karĢıya gelmiĢti. Nübüvvet'ten sonra Ġslami davet baĢladığında onun hayatında birdenbire büyük bir inkilâb 

oldu. Daha önce böyle bir Ģeyi tahmin edemezdi. 

O'na saygı duyan bütün toplum, Ġslam daveti baĢladıktan sonra birdenbire düĢman kesilivermiĢti; önceden 

kendilerinin gözbebeği olduğu akrabaları, dostları, kabilesi, komĢuları Ģimdi Rasulullah'a küfretmekteydiler. 

Mekke'de hiç kimse onun söylediklerine kulak vermek istemiyordu. Yoldan geçerken ona laf atıyorlardı. Ona her 

adımda zorluk çıkarıyorlardı. Ancak Rasulullah yavaĢ yavaĢ bütün bunlara alıĢtığı gibi, hayatta daha kötü Ģartlara 

karĢı koymayı da adet edinmiĢti. Bunlar, baĢlangıçta onun için çok zordu. Bu nedenle Rasulullah'a teselli vermek 

için önce Duha suresi, sonra da bu sure indirilmiĢtir. 

Burada Allah (c.c.) önce Ģöyle buyurmuĢtur: Biz size üç nimet verdik. Bunlar varken üzülmen gerekmez... Birisi 

"ġerh-i Sadr" nimetidir. 

Ġkincisi, "belini büken yükten kurtarılman"dır. Üçüncüsü "isminin yücelmesi"dir. Bu nimetlerden fazlası bir yana, 

bu kadarı bile baĢka hiç kimseye verilmemiĢtir. Ġlerideki dipnotlarla bu nimetlerden ne kastedildiğini ve ne gibi 

nimetler olduklarını açıklayacağız. 

Bundan sonra Rabbı olan Allah, kulu ve Rasulü'ne Ģöyle buyurmuĢtur: Emin olun bu zor dönem çok uzun 

değildir. Bu zorluktan sonra ferahlık da pek uzak değildir. Duha suresinde aynı nokta Ģöyle ifade edilmiĢtir: "Sonraki 

her devir senin için öncekinden daha iyi olacaktır. Rabbin çok geçmeden o kadar verecek ki sen memnun 

kalacaksın." 

Sonunda Rasulullah'a hidayet verilerek Ģöyle buyurulmuĢtur: Bu zorluğa karĢı koyabilmek ve kuvvet 

kazanabilmek için, meĢguliyetten sonra herĢeyden el çekerek ve Rabbi'ne yönelerek ibadet etmelisin. Aynı konu 

Müzzemmil suresi 1-9 ayetlerde daha ayrıntılı olarak Rasulullah'a bildirilmiĢtir. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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95. Tin Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: 1. ayetteki "Tin" sureye isim olmuĢtur, dağ adı veya incir demektir. 

Nüzul zamanı: Katade, bu surenin Medenî olduğunu söylemektedir. Ġbn Abbas'tan iki kavil nakledilmiĢtir; 

birincisine göre, bu sure Mekkî'dir. Diğer kavline göre, bu sure Medenî'dir. Ulemanın çoğunluğu bu sureyi Mekkî 

kabul etmiĢlerdir. Surenin Mekki olmasının açık alameti Mekke için "hâze'l-beledi'l emin" denmesidir. Eğer 

Medine'de nazil olsaydı Mekke için kulanılan bu ifade doğru olmazdı. Ayrıca surenin konusundan, Mekke'de 

baĢlangıçta nazil olan surelerden birisi olduğu anlaĢılmaktadır. Çünküsurede, küfür ile iman arasında Ģiddetli bir 

mücadelenin baĢladığına dair bir iz yoktur. Bunun için, ilk dönemdeki diğer Mekkî surelerin üslubunu taĢımaktadır. 

Bu surede de, kısa kısa ve etkili cümlelerden oluĢan bir üslupla, ahiret, oradaki ceza ve mükafatın gerekli olduğu, 

mantıklı olduğu anlatılmaktadır. 

Konu: Surenin konusu, ceza ve mükafaatın gerekliliğini anlatmaktır. Bu nedenle ilk önce, büyük 

peygamberlerin çıktığı yer üzerine yemin edilerek Ģöyle buyurulmuĢtur: "Biz insanı en güzel biçimde yarattık." Bu 

gerçek, Kur'an'ı Kerim'in çeĢitli yerlerinde değiĢik ifadelerle beyan edilmiĢtir. Mesela bazı yerlerde Ģöyle 

buyurulmuĢtur: "Allah insanı yeryüzünde halife tayin etti ve Meleklere ona secde etmelerini emretti. (Bakara 30-34, 

En'am 165, A'raf 11, Hicr 28, Neml 62, Sad 71-73) 

Bazı yerlerde de Ģöyle buyurulmuĢtur: "Biz emaneti göklere, yere ve dağlara sunduk, onu yüklenmekten 

kaçındılar, ondan korktular. O insana yüklendi..." (Ahzab 72) Bazı yerlerde ise Ģöyle buyurulmuĢtur: "Andolsun biz 

Ademoğullarına çok ikram ettik. Onları karada ve denizde taĢıdık. Onları güzel rızıklarla besledik ve onları 

yarattıklarımızın bir çoğundan üstün kıldık." (Ġsra 70) Tin suresinde özellikle enbiyanın ortaya çıktığı yer üzerine 

yemin edilerek "Ġnsanı en güzel Ģekilde yarattık" buyurulmuĢtur. Yani onu öyle güzel Ģekilde yarattık ki, arasından 

büyük peygamberler çıkardık. Bu peygamberlere Allah'ın yarattıklarının ulaĢabileceği en yüksek makamı verdik. 

Bundan sonra, insanların iki tip olduğu açıklanmıĢtır. Birincisi, en güzel Ģekilde yaratıldığı halde kötüye 

meyledenlerdir. Bu tip insan ahlaki bakımdan en alçak seviyeye düĢmüĢtür. O kadar ki baĢka hiç bir mahluk o 

seviyeye düĢmez. ikincisi, iman ederek ve salih amel iĢleyerek bu düĢük seviyeden kurtulmuĢ, yaratılıĢının gereği 

olarak bulunduğu üst makamda kalmıĢtır. Bu iki tip insanın varolduğu bir gerçektir. Ġnkar edilemez. Ġnsanlık 

toplumunda onları müĢahade etmek mümkündür. 

Sonunda insanlarda birbirinden kesinlikle farklı iki tip varsa onların farklı amellerine farklı karĢılık verileceğinin 

inkar edilemeyeceği aynı gerçeğe istidlal olarak ileri sürülmüĢtür. Ahlaki bakımdan alçaklığa düĢenlere hiçbir ceza 

ve yüksek ahlaklı olanlara da hiçbir mükafaat verilmeyecek olsa, iki grubun sonu da aynı olacaksa, bu, Allah'ın 

hükümdarlığında hiç adalet ve insaf bulunmadığı anlamına gelir. Oysa insanî fıtrat ve insani akıl bakımından, 

hükümdar olanın aynı zamanda adaletli olması da gerekir. Eğer böyle olmazsa, Allah'ın, hüküm verenlerin en 

üstünü olduğu ve hükümdarlığında insafsızlık olmayacağı nasıl tasavvur edilebilir? 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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96. Alak Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Ġkinci ayetteki "alak" kelimesi sureye isim olmuĢtur.Alak, insanın yaratılıĢ safhalarından olan aĢılanmıĢ 

yumurtayı ifade eder. Bu sûreye "Ġkra' sûresi" de denir. 

Nüzul zamanı: Bu sure iki kısma ayrılır. Birinci kısım, "Ġkra"dan beĢinci ayet olan "ma lem ya'lem"e kadardır. 

Ġkinci kısım, "Kellâ inne'l-insane le yetğa"dan surenin sonuna kadardır. Cumhur ulema, birinci kısmın Rasulullah'a 

gelen ilk vahiy olduğunda ittifak etmiĢtir. Bunun hakkında, Ġmam Ahmed, Buharî ve Müslim müteaddit senetlerle en 

sahih hadislerden sayılan bir rivayeti Hz. AiĢe'den rivayet etmiĢlerdir. Bu rivayette Hz. AiĢe, vahyin nasıl baĢladığını 

Rasulullah'ın kendisinden duymuĢtur. Ayrıca aynı rivayet Ġbn Abbas, Ebu Musa el EĢ'ari ve sahabeden bir 

cemaatten de Ģu Ģekilde menkuldür: "Kur'an'ın ilk inen ayetleri bunlardır." Ġkinci kısım, Rasulullah Harem-i ġerif'te 

namaz kılmaya baĢladığı ve Ebu Cehil'in de onu namazdan menetmek için tehdit ettiği zaman nazil olmuĢtur. 

Vahyin baĢlangıcı 

Muhaddislerin kendi senetleri ile Ġmam Zühri'den, onun Urve b. Zubeyr'den, onun da, teyzesi Hz. AiĢe'den 

rivayet ettiği gibi vahyin baĢlangıcı Ģu Ģekilde nakledilmiĢtir: Vahiy ilk dönemlerde Rasulullah'ın sadık rüyalar (bazı 

rivayetlerde iyi) görmesi ile baĢladı. Rasulullah bu rüyaları apaçık bir gerçek olarak görmekteydi. Rasulullah daha 

sonra yalnızlığı sevmeye baĢladı. 

Hıra mağarasında günlerce ibadet için kalırdı. (Hz. AiĢe burada "tahanus" kelimesini kullanmıĢtır. Ġmam Zuhri 

bunu "taabbûd" olarak açıklamıĢtır. Bu, Rasulullah'ın eda ettiği bir çeĢit ibadetti. Çünkü Allah (c.c.) ona henüz nasıl 

ibadet edeceğini öğretmemiĢti) Rasulullah (s.a) evden yiyecek ve içeceğini alarak mağarada birkaç gün geçirirdi. 

Sonra yine eve döner ve Hz. Hatice'ye yiyecek ve içecek hazırlatarak ibadet için mağaraya dönerdi. Birgün 

Rasulullah Hıra mağarasında iken birden birevahiy nazil oldu. Melek gelerek ona "oku" dedi. Hz. AiĢe Rasulullah'ın 

sözünü Ģöyle nakletmektedir: "Ben okumuĢ değilim, dedim. Bunun üzerine melek beni tutarak sıktı. O kadar 

Ģiddetliydi ki tahammül edemiyordum. Sonra bıraktı ve tekrar "oku" dedi. Ben tekrar "okumuĢ değilim" dedim. Beni 

tekrar o kadar Ģiddetli sıktı ki tahammül edemedim. Sonra bıraktı ve tekrar "oku" dedi. Ben tekrar "okumuĢ değilim" 

dedim. Beni üçüncü defa öyle kuvvetli sıktı ki, tahammülüm kalmadı. Sonra beni bıraktı ve "Ikra bismi Rabbike'llezi 

halak" (Yaratan Rabb'inin ismiyle oku) dedi. Bu ayetten "ma lem ya'lem" e kadar okudu. Hz. AiĢe diyor ki: Sonra 

Rasulullah, titreyerek eve döndü ve Hz. Hatice'ye "beni örtün" dedi. Rasulullah'ı örttüler. Bu korku durumu geçtikten 

sonra Rasulullah Ģöyle buyurdu: "Ey Hatice! Bana ne oldu?" Daha sonra bütün olanları Hz. Hatice'ye anlattı. Ve 

"Canımdan korkuyorum." dedi. Hz. Hatice "Kesinlikle değil. Memnun ol. Allah'a yemin ederim ki, O seni rezil etmez. 

Sen akrabalarına iyi davranırsın. Doğru sözlüsün (Diğer bir rivayette emaneti yerine getirirsin) , çaresiz olanların 

yükünü hafifletirsin, fakir ve yoksullara yardım edersin, misafirperversin, iyi iĢlerde yardımcısın..." dedi. Hz. Hatice 

daha sonra Resulullah'ı yanına alarak amcasının oğlu Varaka b. Nevfel'e gittiler. Varaka, cahiliye döneminde 

Hristiyan olmuĢtu. Ġbranice ve Arapça olarak Ġncil yazıyor, okuyordu. Çok yaĢlı olduğundan gözleri görmüyordu. Hz. 

Hatice ona Ģöyle dedi: "Ağabeyciğim! Yeğenini biraz dinler misin?" Varaka Rasulullah'a sordu ve Rasulullah 

olanları anlattı. Varaka: "Bu aynı Namustur (Vahiy getiren melek) . Allah, onu Hz. Musa'ya da göndermiĢti. KeĢke 

senin nübüvvet zamanında genç olabilseydim. KeĢke kavminin, seni yurdundan çıkaracağı zamana kadar 

yaĢayabilseydim." Rasulullah sordu: "Onlar beni buradan kovacaklar mı?" Varaka: "Evet, senin getirdiğini getiren 

bir Ģahsa insanların düĢman olmadığı bir zaman yoktur. Eğer senin döneminde yaĢarsam bütün gücümle sana 

yardım ederim." dedi. Ancak çok geçmeden öldü. 

Bu rivayetten açıkça anlaĢılıyor ki vahiy gelmeden hemen önce bile Rasulullah'ın düĢüncesinde Nebi 

olacağına dair bir Ģey yoktu. Nebiliğe talip olmak ve onu beklemek bir yana, onun ne olduğunu bile bilmiyordu. 

Vahyin nüzulü ve melekle karĢılaĢması bir kiĢinin hiç beklemediği halde büyük bir olayla karĢılaĢması ve onun 

etkisi altında kalması gibi bir Ģeydi. Bu nedenle, Ġslâmı daveti baĢladığında Mekkeliler Rasulullah'a her türlü itirazı 

yönelttikleri halde, hiç kimse "Biz böyle Ģeyi Muhammed (a.s) den bekliyorduk, çünkü o bunun planlarını 

yapıyordu." diyememiĢtir. 

Bu rivayetten Ģu da anlaĢılmaktadır: Rasulullah nübüvvetten önce de çok temizdi. Onun ahlakı çok yüceydi. 

Hz. Hatice 55 yaĢında bir kadın ve Rasulullah ondan 15 yaĢ küçüktü. Uzun evlilik dönemleri içerisinde Rasulullah'ın 

hiç bir Ģeyi Hz. Hatice'den gizli kalamazdı. O, Rasulullah'ın ahlakının ne derece yüksek olduğuna bizzat tanıktı. 

Rasulullah Hıra'dan döndüğü zaman, onun baĢından geçenleri duyunca hiç tereddütsüz kabul ederek Ģöyle 
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demiĢti: "Sana vahiy getiren gerçekten Allah'ın meleğiydi" Aynı Ģekilde Varaka b. Nevfel'de Mekke'nin yaĢlı bir kiĢisi 

idi. Rasulullah'ı çocuktan beri tanırdı. 15 senelik yakın akrabalığı dolayısıyla Rasulullah'ın hayatına ve yaĢantısına 

yakından vakıftı. Rasulullah'tan vahiy olayını iĢitince o da hiç tereddütsüz kabul etmiĢ ve Ģöyle demiĢti: "Bu aynı 

Namus'tur ki, Hz. Musa'ya da gönderilmiĢti." Bunun anlamı Ģudur: Varaka'ya göre de Rasulullah öyle bir insandı ki, 

ona nübüvvet verilmesi çok tabiiydi. 

Ġkinci kısmın nüzul zamanı: 

Bu surenin ikinci kısmı, Rasulullah'ın namaz kılmaya baĢladığı ve Ebu Cehil'in de onu korkutmak, tehdit 

yoluyla engel olmak istediği zaman nazil olmuĢtur. Öyle anlaĢılıyor ki, nübüvvetten sonra Rasulullah Ġslâmî tebliğe 

baĢlamadan önce Harem-i ġerif'te Allah'ın öğrettiği tarzda namaz kılmaya baĢlamıĢtı. Mekkeli müĢrikler bundan 

Rasulullah'ın yeni bir din takip etmeye baĢladığını anlamıĢlardı. Mekke'deki diğer insanlar Rasulullah'ın yeni 

tarzdaki ibadetini hayretle seyrederken, Ebu Cehil, cahiliyet taassubu ile bu Ģekilde ibadet etmemesi için 

Rasulullah'ı korkutmaya çalıĢtı. Bu olay hakkında pek çok hadis vardır. Ebu Cehil'in bu beyhude hareketinin hadisi 

Ġbn Abbas ve Ebu Hureyre'den mervidir. 

Ebu Hureyre'den Ģöyle rivayet edilmiĢtir. "Ebu Cehil KureyĢlilere sormuĢ; Muhammed siz varken de ellerini 

yere koyup secde ediyor mu? Onlar "evet" dediler. Ebu Cehil, "Lat ve Uzza'ya yemin ederim, eğer onu bu Ģekilde 

ibadet ederken görürsem ensesine ayağımı basarak yüzünü yere sürteceğim." dedi. Bir gün, Rasulullah namaz 

kılmaktaydı. Ebu Cehil, ensesine basmak için ona doğru yöneldi. 

Ama birdenbire herkes onun geri çekildiğini gördü. Ebu Cehil'e soruldu: "Ne oluyor?" Ebu Cehil: "Benimle onun 

arasında bir ateĢ hendeği vardı. Bazı kanatlar da gördüm." Rasulullah Ģöyle buyurdu: "Eğer yanıma gelseydi 

melekler onu parçalayacaktı." (Ahmed, Müslim, Neseî, Ġbn Cerir, Ġbn Ebi Hatim, Ġbnü'l Münzir, Ġbn Merduye, Ebu 

Nuaym, Ġsfehanî, Beyhakî) 

Ġbn Abbas'tan Ģöyle rivayet edilmiĢtir: "Ebu Cehil dedi ki: Eğer Muhammed'in Kâbe civarında ibadet ettiğini 

görürsem ensesini ayaklarımın altına alacağım." Bu haber Rasulullah'a ulaĢtığında Ģöyle buyurdu. "Eğer böyle 

yaparsa melekler onu yakalarlar". (Buharî, Tirmizî, Neseî, Ġbn Cerir, Abdürrezzak, Abd b. Humeyd, Ġbn Münzir, Ġbn 

Merduye) . 

Ġbn Abbas'tan diğer bir rivayette Ģöyledir: "Rasulullah, Makam-ı Ġbrahim'de namaz kılmaktaydı. Ebu Cehil 

yanına gelerek Ģöyle dedi: "Ey Muhammed! Ben seni bundan menetmedim mi? ve Rasulullah'ı tehdit etmeye 

baĢladı. Rasulullah ona sert bir Ģekilde "Sen kim oluyorsun?" karĢılığını verdi. Bunun üzerine Ebu Cehil. "Ey 

Muhammed! Sen kime güvenerek beni korkutuyorsun? dedi. Ve devam etti: Tanrıya yemin ederim ki, burada en 

fazla yardımcısı olanlardanım. (Ahmed, Tirmizî, Neseî, Ġbn Cerir, Ġbn Ebi ġeybe, Ġbn Münzir, Taberanî, Ġbn 

Merduye) 

Bu olay üzerine surenin "kella inne'l insane le yetğa" ile baĢlayan kısmı nazil olmuĢtur. Bu kısmın yeri doğal 

olarak Kur'an'ın bu suresindedir. Çünkü Rasulullah Ġslâmı ilk kez namaz ile açığa vurmuĢtu. Kafirlerle karĢı karĢıya 

gelmesinin baĢlangıcını bu oluĢturmuĢtu. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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97. Kadir Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Birinci ayetteki "kadr" kelimesi sureye isim olmuĢtur. Kadir gecesinden söz ettiği için bu adı almıĢtır. 

Nüzul zamanı: Bu surenin Mekkî mi, Medenî mi olduğu konusunda ihtilaf vardır. Ebu Hayyan, Bahru'l Muhit'te 

çoğu ilim ehline göre bu surenin Medenî olduğunu söyler Alî b. Amr el- Vahîdî, tefsirinde bu surenin Medine'de 

nazil olan ilk sure olduğunu belirtir. Buna karĢılık el-Maverdî çoğunluk alimlere göre bu surenin Mekkî olduğunu 

açıklar. Ġmam Suyutî de aynı Ģeyi Itkan'da yazar. Ġbn Merduye, Ġbn Abbas, Ġbn Zübeyr ve Hz. AiĢe'den bu surenin 

Mekke'de nazil olduğuna dair bir kavil nakleder. Surenin muhtevasına dikkat edilirse -ileride de açıklayacağımız 

gibi- Mekke'de nazil olduğu anlaĢılmaktadır. 

Konu: Bu surenin konusu, insanlara Kur'an'ın değeri ve önemi hakkında bilgi vermektedir. Kur'an-ı Kerim'de 

Alak suresinden sonra yer almasından anlaĢılıyor ki, bu mukaddes kitabın nüzulünün baĢlangıcındaki beĢ ayetin 

nazil olmasından sonra bu kitabın, değeri büyük bir gecede nazil olduğu ve nüzulunun büyük anlam taĢıdığı 

bildirilmiĢtir. 

Allah (c.c) ilk olarak "bunu biz indirdik" buyurmuĢtur. Yani Hz. Muhammed'in (s.a.) tasnifi ile değil, bizim nazil 

etmemizledir. Bundan sonra Ģöyle buyurulmuĢtur: Bunun nüzulu bizim tarafımızdan Kadir Gecesi'nde olmuĢtur. 

"Kadir gecesi" iki anlama gelir; burada ikisi de geçerlidir. Birincisi, o gecede takdirler karara bağlanır. 

Diğeri ise, bu sıradan bir gece değildir. Kısmetin düzenlenip bozulduğu gecedir. Bu kitabın nüzulu, sadece bir 

kitabın nüzulunu ve sadece KureyĢ'i, Arabistan'ı kapsayan bir olay değil; bütün dünyanın takdirini değiĢtirecek bir 

kitabın nazil olması olayıdır. Aynı Ģey Duhan suresinde de belirtilmiĢtir. (Bkz. Duhan Suresi giriĢi ve 3) Diğer bir 

ifadeyle, bu büyük ve kadrü kıymet sahibi Ģerefli bir gecedir. Ġleride açıklanacağı gibi, bu gece bin aydan daha 

hayırlıdır. Bununla Mekke'deki kafirler Ģöyle uyarılmıĢtır: Siz ahmaklığınızdan dolayı Hz. Muhammed'in (s.a) 

getirdiği kitabı bir afet, bir musibet sanıyorsunuz ve O'ndan kaçıyorsunuz. Oysa bu kitabın nazil olduğu gece o 

kadar hayırlı gecedir ki, insanlara insanlık tarihinde bin ayda yapılmayan iyilik, bir gecede yapılmıĢtır. Aynı Ģey 

Duhan Suresi 3. ayette de değiĢik bir üslupla ifade edilmiĢtir. Bunu Duhan suresinin giriĢinde izah etmiĢtik. 

Sonunda, Meleklerin ve Cibril'in, Rabb'inin izniyle bu gece her emri indirdikleri bildirilmiĢtir. (Duhan suresi 

4. ayette buna "Emr-i Hakim" denilmiĢtir.) Ayrıca gecenin, akĢamdan sabaha kadar baĢtan sona selamet gecesi 

olduğu belirtilmiĢtir. Yani O'nda Ģer hiç bulunmaz. Çünkü Allah'ın bütün kararları sonuç olarak iyidir. Ondan hiç bir 

kötülük kastedilmiĢ değildir. Hatta bir kavmi helak etmek kararı olsa bile, o da hayr içindir, Ģer için değil. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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98. Beyyine Suresi                                                                       BaĢa Dön 

Adı: Açık delil manasına gelen ve birinci âyette geçen " beyyine " kelimesi sûreye ad olmuĢtur. 

Nüzul zamanı: Bu surenin de Mekkî mi Medenî mi olduğu konusunda ihtilaf vardır. Bazı müfessirlere göre, 

çoğunluk nezdinde bu sure Mekkî'dir. Bazı müfessirler de cumhur nezdinde bu surenin Medenî olduğunu söylerler. 

Ġbn Zübeyr ve Ata b. Yesar'ın kavline göre bu sure Medenî'dir. Ġbn Abbas ve Katade'den iki kavil nakledilmektedir. 

Birincisi Mekkî, ikincisi Medenî olduğu yolundadır. Hz. AiĢe bu surenin Mekkî olduğunu söylemiĢtir. Bahru'l-Muhit 

sahibi Ebu Hayyam ve Abdu'l Mümin ibn'l Faris -Ahkamu'l Kur'an sahibi- bunun Mekkî olduğu görüĢünü tercih 

etmiĢlerdir. Surenin muhtevasında Mekkî olduğuna dair hiçbir iĢaret yoktur. 

Konu: Bu surenin Kur'an-ı Kerim'de tertib itibarıyla Alak ve Kadir Suresinden sonra yer alması anlamlıdır. 

Alak suresinde ilk vahiy, Kadir Suresinde de bu vahyin nüzul zamanı bildirilmiĢtir. Bu surede ise bu mukaddes kitab 

ile birlikte bir peygamber gönderilmesinin gerekçesi açıklanmıĢtır. 

Ġlk olarak, bir Rasul göndermenin zarureti açıklanmıĢtır. Bu zaruret Ģöyle beyan edilmiĢtir: Dünyada Ehl-i Kitab 

olsun, müĢrik olsun, insanları düĢtükleri küfür vaziyetinden kurtarmak ancak Rasul göndererek mümkün olur. Bu 

Rasulün, Allah'ın Kitabını insanlara asıl ve sahih Ģekliyle açıkça beyan etmesi, getirdiği Kitab'ın temiz olup ona batıl 

hiçbir Ģeyin karıĢmaması, önceki semavi kitapların tersine batıl karıĢmasından uzak olması ve doğru talimatları 

kapsaması kendi risaleti için apaçık delildir. 

Bundan sonra Ehl-i Kitabın sapıklığı açıklanarak, onların çeĢitli sapık yollara düĢmelerinin sebeplerinin, 

"Allah'tan hidayet gelmemesi" olmadığı belirtilmiĢtir. Buradan kendiliğinden, sapıklıklarının sorumluluğunun 

kendilerine ait olduğu sonucu çıkmaktadır. ġimdi, Allah (c.c.) tekrar, bir peygamber aracılığıyla apaçık 

hidayet gönderdikten sonra sapıklıklarında devam ederlerse, sapıklıklarının sorumluluğu daha da artacaktır. 

Daha sonra, Allah (c.c.) tarafından gönderilen peygamberler ve onların aracılığıyla verilen kitaplarda, bütün 

yolları terkederek sadece ve halis olarak Allah'a ibadet etmeleri, baĢka bir kimseyi ibadette ve itaatte Allah'a ortak 

koĢmamaları, namazı kılmaları, zekatı vermelerinden baĢka bir emir verilmemiĢ olduğu ve hak dinin de bu olduğu 

açıklanmıĢtır. Bundan açıkça anlaĢılıyor ki, Ehl-i Kitap olanlar asıl dinden inhiraf ederek, dinlerine batıl olan baĢka 

Ģeyler katmıĢlardır. Allah'ın Rasulü onları asıl dine dönmeye davet etmektedir. 

Sonunda açıkça Ģöyle buyurulmuĢtur: Ehl-i Kitap ve müĢrikler bu peygambere inanmaktan yüz 

çevirmektedirler. Bunlar en kötü mahluklardır. Onların cezası sonsuz cehennemdir. Ġman ederek salih amel iĢleyen 

ve dünyada Allah'tan korkarak yaĢayanlar Allah'ın en iyi mahluklarıdır. Onların mükafaatı, ebedi kalacakları 

cennettir. Allah (c.c.) onlardan razı olmuĢ, onlar da Allah'tan razı olacaklardır. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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99. Zilzal Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: 1. ayetteki "zilzal" kelimesi sureye isim olmuĢtur, deprem anlamına gelir 

Nüzul zamanı: Bu surenin Mekkî'mi Medenî mi olduğunda ihtilaf vardır. Ġbn Mesud, Ata, Cabir ve Mücahid 

bu surenin Mekkî olduğunu söyler. Ġbn Abbas'ın bir kavli de bunu teyid etmektedir. Buna karĢılık Katade ve Mukatil 

bu surenin Medenî olduğunu belirtmektedirler. Ġbn Abbas'ın diğer bir kavlini de bunu teyid etmek için 

nakletmiĢlerdir. Surenin Medenî olduğu hakkında, onunla istidlal edilen bir rivayeti Ġbn ebi Hatim, Ebu Said 

Hudrî'den nakletmiĢtir. Ebu Said Hudrî, "fe men ya'mel mıskale zerretin hayran yerah, fe men ya mel miskale 

zerretin Ģerren yerah" ayeti ile ilgili olarak Rasulullah'a Ģöyle demiĢtir: "Ya Rasulallah! Kendi amellerimi görecek 

miyim? Rasulullah Ģöyle buyurmuĢtur: 'Evet'. Ben Ģöyle dedim: 'Küçük küçük günahları?' Rasulullah: 'Evet' dedi. 

Bunun üzerine ben "vay halime" dedim. "Ben mahvoldum". Rasulullah Ģöyle buyurdu: "Memnun ol ey Ebu Said! 

Çünkü yaptığın her salih amele on sevap verilecektir." Bu hadis surenin Medenî olduğuna delil olarak ileri 

sürülmektedir. Çünkü Ebu Said Hudri ensardandı ve Uhud gazvesinden sonra bûluğa ermiĢti. Eğer bu sure Ebu 

Said Hudrî mevcutken nazil olmuĢsa, onun açıkladığı gibi Medenî olmalıdır. Ancak sahabe ve tabiin, bu surenin 

nüzul zamanı hakkında bir uslûb beyan etmiĢlerdir. Bunun açıklamasını Dehr suresi giriĢinde belirtmiĢtik. Buna 

göre, bir sahabi, bu ayet filan mevkide nazil olmuĢtur dediğinde, bu surenin ancak o zaman nazil olduğunun kesin 

ispatı sayılamaz. 

Mümkündür ki, Ebu Said Hudrî Ģuurlandığı zaman Rasulullah'ın mübarek ağzından ilk defa bu sureyi 

duyunca, surenin son kısmından korktu ve Rasulullah'a yukarıdaki soruları sordu. Bu olay sahabe ve tabiinden 

nakledilirken, bu ayetin, Rasulullah'a Ebu Said Hudrî tarafından soru sorulduğu zaman nazil olduğu da belirtilir. 

Eğer ortada bu rivayet olmasaydı, sureyi okuyan insan bunun Mekkî olduğunu anlardı. Surenin üslubundan sadece 

Mekkî olduğunu değil, üstelik Mekke döneminin baĢlangıcına ait olduğu da anlaĢılır. O dönemde, kısa kısa ve 

gayet etkili üslûb ile Ġslâm'ın temel akidesi anlatılmaktaydı. 

Konu: Bunun konusu, ölümden sonra diriliĢ ve kiĢinin dünyada yaptığı iĢlerin yazılı olduğu amel defterinin 

kendisine gösterilmesidir. Ġlk önceki üç ayette kısa cümlelerle, ölümden sonra diriliĢin nasıl olacağı ve bu olayın 

insan için ne kadar ĢaĢırtıcı bir Ģey olacağı anlatılmıĢtır. Sonraki cümlelerde bildirilmiĢtir ki, insanın hiç aldırmadan 

üzerinde her türlü ameli iĢlediği yeryüzü ve aklına bile getirmediği Ģekilde, bu cansız Ģeyler bir zaman gelecek onun 

yaptıklarına Ģehadet edeceklerdir. O gün Allah'ın emriyle konuĢacaklar ve her insanın ne zaman, nerede, ne amel 

iĢlediği açıklanacaktır. Ondan sonra Ģöyle buyurulmuĢtur: O gün yeryüzünün her köĢesinden insanlar grup grup 

kabirlerinden çıkıp gelecekler ve onlara yaptıkları gösterilecektir. Bu amellerin açıklanması o kadar mükemmel ve 

ayrıntılı olacaktır ki, zerre kadar yaptığı iyilik ve kötülük bile önünde açıkça duracaktır. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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100. Adiyat Suresi                                                                       BaĢa Dön 

Adı: Birinci ayetteki "adiyat" kelimesi bu sureye isim olmuĢtur. Âdiyât, koĢan atlar demektir. 

Nüzul zamanı: Adiyat Suresi'nin Mekkî mi, Medenî mi olduğunda ihtilaf vardır. Abdullah b. Mesud, Cabir, 

Hasan Basrî, Ġkrime ve Ata bu surenin Mekkî olduğunu söylemiĢlerdir. Enes b. Malik ve Katade ise surenin Medenî 

olduğunu belirtmiĢlerdir. Ġbn Abbas'tan iki kavil menkuldür. Bunların birisi surenin Mekkî, diğeri ise surenin Medenî 

olduğu yolundadır. Ama surenin beyan üslubundan sadece Mekkî olduğu değil, aynı zamanda Mekke döneminin 

baĢlangıcında nazil olan surelerden olduğu anlaĢılmaktadır. 

Konu: Bu surenin maksadı, insanın ahireti inkar etmesinin veya ondan gafil olmasının, onu ahlâkî bakımdan 

aĢağı seviyeye düĢüreceğini anlatmaktadır. Bunun yanısıra, ahirete insanların sadece zahiri amellerinden değil, 

kalplerdeki gizli sırlardan da hesap sorulacağı ifade edilmiĢtir. Arabistan'da yaygın olan anarĢiden herkesin periĢan 

ve rahatsız olması bunun delili olarak ileri sürülmüĢtür. Çünkü o dönemde, her tarafta savaĢ, kan ve zulüm 

yaygındı. Kabileler birbirini helak etmekteydi. Hiç kimse geceleri rahatça uyuyamazdı. Çünkü fecr zamanı hücum 

edebilecek düĢmanın saldırı tehlikesi ile karĢı karĢıyaydı. Bu durum bütün Arabistan'da yaygındı ve onun 

kötülüğünü herkes hissetmekteydi. Zalim ve tecavüzkar olan kiĢi baĢarı kazandığı zaman memnun olurdu. 

Mazlum olan ise matem içinde kalırdı. Ama muzaffer olan zalim zulme uğradığında, anarĢinin ne kadar kötü 

olduğunu hissederdi. Buna iĢaret edilerek buyurulmuĢtur ki, insan ölümden sonraki hayatı ve Allah (c.c.) huzurunda 

hesap vermeyi bilmeden Rabb'ına karĢı nankörlük yapmaktadır. Allah'ın verdiği kuvvetleri zulm, savaĢ ve kan 

dökmek için kullanmaktadır. Mal sevgisi gözünü o kadar kör etmiĢtir ki, bütün gayri meĢru ve çirkin yolları bile ne 

pahasına olursa olsun elde etmek ister. Onun bu hali, Rabb'inin verdiği kuvvetleri yanlıĢ yerlere kullanmakta ve 

Rabb'ine karĢı nankörlük etmekte olduğuna kendi kendine Ģahitlik etmektedir. Kalbinde gizli olup bu dünyada böyle 

hareket etmeye onu teĢvik eden niyetleri, maksatları ve gizli iradelerinin, kabirden kalktığı zaman açığa 

vurulacağını bilseydi kesinlikle bu tavrı takınmayacaktı. O an insanların Rabb'inin, kimin iyi olduğunu, kimin kime 

nasıl davrandığını en iyi bilen olduğunu anlayacaklardır. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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101. Karia Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Birinci ayetteki "karia" kelimesi sureye isim olmuĢtur. Kâria, kapı çalan demektir ve kıyamet 

kasdedilmiĢtir. Bu, surenin sadece ismi değil, aynı zamanda konusudur da. Çünkü surenin bütün olarak konusu 

kıyamet ile ilgilidir. 

Nüzul zamanı: Bu surenin Mekkî olduğu üzerinde hiç bir ihtilaf yoktur. Ayrıca konusundan da Mekke 

döneminin baĢlangıcında nazil olduğu anlaĢılmaktadır. 

Konu: Surenin konusu kıyamet ve ahirettir. Ġlk önce "büyük hadise nedir o büyük hadise" dinelerek insanlar 

uyarılmıĢtır. Böylece, korkunç bir hadisenin haberini dinlemeleri için muhatablar hazırlanmıĢtır. Sonraki ayetlerde 

ise kıyamet manzarası gözlerinin önüne serilmiĢtir. O gün, pervanelerin ıĢık çevresinde dağılmaları gibi, insanlar 

korku içinde olacaklar ve sağa sola koĢacaklardır. Dağlar kökünden koparılarak atılmıĢ yün gibi olacaklar ve hiçbir 

Ģey buna engel olamayacaktır. Ondan sonra Ģöyle buyurulmuĢtur: Ahirette hesap görürken Allah'ın adaleti ortaya 

çıkacaktır. Orada insanların iyi ve kötü amellerinin ağırlığına göre haklarında karar verilecektir. Kimin iyi amelleri 

kötü amellerine karĢı ağır basarsa, onlara memnun olacakları refah nasip olacak, kimin de iyi amelleri kötü 

amellerinden hafif olursa onlar derin ateĢ çukurunun içine itileceklerdir. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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102. Tekasür Suresi                                                                        BaĢa Dön 

Adı: Birinci ayetteki "tekasûr" kelimesi sureye isim olmuĢtur. Tekâsür, çokluk yarıĢı ve çoklukla övünmek 

demektir. Cahiliye Arapları, mal, evlât ve akrabalarının çokluğunu bir gurur ve Ģeref sebebi sayarlar, hatta bu 

hususta yaĢayanlarla yetinmeyip kabilelerinin üstünlüğünü geçmiĢleriyle de isbat etmek için kabirlere gider, ölmüĢ 

akrabalarının çokluğuyla övünürlerdi. Sûrede onların bu tutumu eleĢtirilmekte ve gerçek üstünlüğün ahirette ortaya 

çıkacağı belirtilmektedir. 

Nüzul zamanı: Ebu Hayyan ve ġevkanî, bütün müfessirlere göre bu surenin Mekkî olduğunu söylemiĢlerdir. 

Ġmam Suyutî'nin kavline göre en meĢhur söz, bu surenin Mekkî olduğudur. Ancak bazı rivayetlerde surenin Medenî 

olduğu da kayıtlıdır. Bu rivayetler aĢağıdadır. 

Ġbn Ebî Hatim, Ebu Bureyde'den bu surenin Ensar'ın iki kabilesi olan Benî Harise ve Benî Hars hakkında nazil 

olduğunu rivayet etmektedirler. Ġki kabile birbirlerine karĢı önce ileri gelenlerini, daha sonra da mezarlığa giderek 

ölülerini medhetmiĢlerdi. Bunun üzerine bu sure nazil olmuĢtur. Ancak nüzul hakkındaki Sahabe ve Tabiin üslubunu 

göz önüne alırsak, bu rivayetin Tekâsur suresinin nüzul zamanının delili olmayacağını anlarız. Yalnız bu surenin, 

onların haline uygun düĢmesi söz konusu olabilir. 

Ġmam Buharî ve Ġbn Cerir, Ubey b. Ka'b'tan Ģöyle rivayet etmiĢlerdir: Biz Rasulullah'ın, "Eğer insanoğlunun 

elinde iki vadi dolusu mal olsa üçüncü vadiyi ister. Ġnsanoğlunun karnını ancak toprak doyurur" buyurduğunu iĢittik. 

Tekâsur suresi nazil olana kadar bu sözü Kur'an'dan zannediyorduk... Bu Hadise dayanarak, Tekâsur suresinin 

Medenî olduğu söylenmiĢtir. Çünkü Ubey Medine'de Müslüman olmuĢtu. Ancak Ubey'in beyanında, Ashab-ı 

Kiram'ın bu hadisi ne anlamda Kur'an'dan zannettiklerine dair bir açıklama yoktur. 

Eğer bu hadisi Kur'an'dan ayet zannetmeleri kastediliyorsa bunu kabul etmek mümkün değildir. Çünkü 

sahabenin büyük çoğunluğu Kur'an'a harf harf vakıftı. Bu Hadisin Kur'an'dan ayet olup olmadığı konusunda nasıl 

yanlıĢa düĢebilirler ki? Eğer bu Hadisin Kur'an'dan olmasının anlamını, Kur'an'ın manasından alınmıĢ bir söz olarak 

kabul edersek o zaman bu rivayet, Medine'de Müslüman olan ashabın Rasulullah'ın ağzından bu sureyi ilk 

duyduklarında onun yeni nazil olduğunu zannetmelerine delalet eder. 

Ġbn Cerir, Tirmizî ve Ġbnü'l Münzir v.s. Hz. Ali'nin Ģu kavlini nakletmiĢlerdir: "Biz, Tekâsur suresi nazil olana 

kadar kabir azabı hakkında Ģüphe içindeydik." Bu surenin Medenî olduğuna delil olarak, kabir azabının Medine'de 

zikredildiği, Mekke'de bu konuya değinilmediği gösterilmiĢtir. Ancak bu doğru değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in pek 

çok Mekkî suresinde yer yer açık ifadelerle kabir azabı zikredilmiĢtir. Bunda Ģüpheye imkan yoktur. Mesela bkz. 

En'am 93, Nahl 28, Mü'minun 99-100, Mü'min 45-46. Bunların hepsi Mekkî surelerdir. Onun için, Hz. Ali'nin 

yukarıda söylediği söz bir Ģeye ispat olacaksa, o, yukarıda adı geçen ve kabir azabından bahseden 

Mekkî surelerden önce Tekâsur suresinin nazil olduğudur. Bu surenin nüzulu Sahabe-i Kiram'ın kabir azabı 

hakkındaki Ģüphesini gidermiĢtir. 

Bu rivayetlere rağmen müfessirlerin çoğu bu surenin Mekkî olduğunda müttefiktirler. Bizim görüĢümüz, 

bu surenin sadece Mekkî değil, aynı zamanda muhteva ve üslubundan da anlaĢıldığına göre, Mekke döneminin ilk 

nazil olan surelerinden birisi olduğu yolundadır. 

Konu: Bu surede insanlar dünyaya tapmalarının sonucu hakkında uyarılmıĢlardır. Ölüme kadar mal, servet 

yığmak maksadıyla ve lezzetler, kuvvetler elde ederek bu konuda birbiriyle yarıĢmak, bu eĢyayı elde ettikten sonra 

da birbirlerine karĢı kibirlenmek için gece gündüz çaba içindeyken kendilerini o kadar kaybetmiĢlerdir ki, daha 

önemli Ģeyler akıllarına bile gelmemiĢtir. Bunlar kötü sonları hakkında uyarılarak Ģöyle buyurulmuĢtur: Topladığınız 

bu nimetler sadece nimet değil, aynı zamanda sizin için bir imtihan vesilesidir. Her nimet için ahiret günü soru 

sorulacaktır. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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103. Asr Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Birinci ayetteki "asr" kelimesi sureye isim olmuĢtur. Asr, yüzyıl, ikindi vakti, zaman gibi manalara 

gelmektedir. 

Nüzul zamanı: Mücahid, Katade, Mukatil bu surenin Medenî olduğunu söylemiĢlerdir. Ancak müfessirlerin 

çoğu bu sureyi Mekkî kabul etmiĢlerdir. Ayrıca surenin muhtevası da, Mekke döneminin baĢlangıcında nazil 

olduğunu teyid etmektedir. O dönemde Ġslâmî talimatlar kısa ve çok etkili cümlelerle beyan edilmekteydi. Onu 

duyan, bir defa duyduktan sonra unutmak istese de unutamıyordu. Sureler kafirlerin dillerine destan oluyorlardı. 

Konu: Bu sure, kapsamlı ve kısa sözün benzersiz bir örneğidir. Surenin içinde öyle ifadeler vardır ki mâna 

itibariyle dünyayı bile kapsar ve bunu yazmak için koca bir kitap gerekir. Surede açıkça ve kesin bir üslûb ile, 

insanın kurtuluĢ yolunun hangisi ve onun için felaket ve hüsran olacak yolun da hangisi olduğu bildirilmiĢtir. Ġmam 

ġafii'nin Ģu sözü ne kadar doğrudur: "Eğer insan bu sure üzerinde derinlemesine düĢünürse, yalnız bu sure onun 

hidayeti için yeterlidir." Sahabe-i Kiram nezdinde bu surenin önemi, Ģu rivayetten çıkarılabilir. Abdullah b. Hısn ed-

Derimî Ebu Kaldina'dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah ashabından iki kiĢi birbirleriyle görüĢtüğü zaman, 

bu sureyi okumadan ayrılmazlardı. (Taberanî) 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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104. Hümeze Suresi                                                                        BaĢa Dön 

Adı: 1.ayetteki "hûmeze" kelimesi sureye isim olmuĢtur. Birisini arkasından çekiĢtirmek, onunla alay etmek, 

kırmak ve incitmek manalarına gelir. 

Nüzul zamanı: Müfessirler bu surenin Mekkî olduğunda müttefiktirler. Muhteva ve üsluptan da, Mekke 

döneminin baĢlarında nazil olan surelerden olduğu anlaĢılmaktadır. 

Konu: Bu surede, cahiliye döneminde toplumun zenginlerinde bulunan bazı ahlâki düĢüklükler kötülenmiĢtir. 

Her Arab bu kötülüklerin cemiyette gerçekten varolduğunu, herkesin bunları çirkin karĢıladığını ve iyi bir gözle 

bakmadığını biliyordu. Bu çirkin davranıĢlar zikredilerek böyle ahlâk sahiplerinin sonunun ne olacağı bildirilmiĢtir. 

Bu iki Ģey, yani bir tarafta bu tip karakter, diğer tarafta onların ahiretteki akıbetleri öyle bir üslupla ortaya 

konulmuĢtur ki, dinleyenlerin zihinlerinde bu tür karakter sahiplerinin sonlarının bu olması gerektiği belirir. Çünkü 

böyle karaktere sahip olanlar dünyada ceza çekmemekte, tersine daha da zenginleĢmektedirler. Onun için bu 

kiĢilere ahiret olmalıdır ki, bir yerde hesap versinler. 

Bu sure, Zilzal suresinden buraya kadar nazil olan sureler içinde değerlendirilirse, Mekke döneminin 

baĢlangıcında Ġslamî akidelerin ve ahlâkî talimatların hangi üslub ile insanların zihinlerine yerleĢtirildiği 

kendiliğinden anlaĢılabilir. Zilzal suresinde, ahirette insanın amel defterinin önüne serileceği, dünyada yaptığı zerre 

kadar iyilik ve kötülüğü göreceği bildirilmiĢtir. 

Adiyat suresinde, o dönemde Arabistan'ın her tarafında yaygın olan kan dökmek, haydutluk, yol kesmek ve 

anarĢiye iĢaret edilerek insanların, Allah'ın verdiği güçlere ve nimetlere karĢı nankörlük yapmakta oldukları 

belirtilmiĢtir. Ayrıca herĢeyin burada bitmeyeceğine, Allah'ın sadece amelleri değil niyetleri de bildiği ve bütün 

hayatta ona göre muamele edeceğine de değinilmiĢtir. Karia suresinde, Kıyamet manzarası ortaya konduktan 

sonra insanlar, ahiretteki iyi ya da kötü sonlarının, iyilik veya kötülük yanlarının ağır basmasına dayanacağı ile 

uyarılmıĢlardır. Tekâsur suresinde, maddeye tapan zihniyet eleĢtirilmiĢ, insanın ölümün son nefesine kadar dünyevî 

fayda, lezzet, iktidar elde etmek için uğraĢıp durduğu, birbirleriyle yarıĢtığı ve gaflet içinde olduğu belirtilerek buna 

karĢı uyarılmıĢ ve bu dünyanın, ne isterse yapacağı anlamsız bir yer olmadığı, kendisine soru sorulmayacağını 

düĢünmesinin yanlıĢ olduğu açıklanmıĢtır. Yararlandığı nimetleri nasıl elde ettiği, hangi yolla kazandığı ve nasıl 

sarfettiğinin hesabını Rabbi'ne vereceği uyarısı tekrarlanmıĢtır. Asr suresinde açıkça, insanoğlunun fert, millet veya 

dünyadaki insanlık olarak hüsranda bulunduğu belirtilmiĢ, eğer fert olarak iman ve salih amel yoksa, toplum olarak 

da hakkı ve sabrı tavsiye yaygın değilse hepsinin hüsrana uğrayacağı bildirilmiĢtir. Bundan hemen sonra 

Hümeze suresi gelmektedir. Burada cahiliyedeki reislik bir örnek olarak insanlara sergilenmiĢ ve Ģöyle sorulmuĢtur: 

Bunların hüsranda olmaması için bir sebeb var mı? 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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105.  Fil Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Surenin adı, birinci ayetteki "ashab-ı fil"den alınmıĢtır. Kâbe'yi yıkmak isteyen Ebrehe'nin fillerle 

hücumunu konu edindiği için bu adı almıĢtır. 

Nüzul zamanı: Bu surenin Mekkî olduğu konusunda görüĢ birliği vardır. Surenin tarihî arkaplanı üzerinde 

düĢünülürse Mekke döneminin baĢlangıcında nazil olduğu anlaĢılır. 

Tarihî arkaplan: M. 525'te bütün bölge HabeĢistan'ın eline geçmiĢti. Bu hareket, Bizans Konstantinopolis 

hükümeti ve HabeĢistan'ın iĢbirliğiyle gerçekleĢmiĢti. Çünkü HabeĢistan hükümeti deniz kuvvetlerine sahip değildi. 

Bu nedenle Bizans Ġmparatorluğu kendi donanması aracılığıyla HabeĢistan'ın 70.000 askerini Yemen sahillerine 

çıkarmıĢtı. Söz konusu savaĢı tam olarak anlayabilmek için, bunun sadece din için yapılan bir savaĢ değil, iktisadî 

ve siyasî hesapların da var olduğu bir savaĢ olduğunu vurgulamak gerekir. Galiba asıl muharrik de bu faktörlerdi. 

Hristiyan mazlumların intikamının alınması, bir bahaneden ibaretti. Bizans Ġmparatoru'nun, Mısır ve ġam üzerinde 

hakimiyet sağladıktan sonra, doğu Afrika, Hint kıtası ve Endonezya gibi ülkelere yönelmesinin nedeni, Bizans ile bu 

ülkeler arasındaki ticarette asırlardır rol alan Arablar aradan çıkarılarak ticaret yoluna hakim olunmak istenmiĢtir. 

Böylece, Arap tacirlerin aradan çıkarılması ile bu ülkelere doğrudan ticaret yapma imkanı doğuyordu. Bu gaye 

için M.24 ve 25'den önce Kayser Augustus, Alies Gallus emrindeki büyük bir orduyu Arabistan'ın batı sahillerine 

göndermiĢti ki, güney Arabistan'da ġam'a giden deniz yolunu ele geçirebilsin. (Bkz. Enfal, harita 3, s. 414) Ancak, 

zor coğrafî Ģartlar nedeniyle bunu baĢaramamıĢtır. Daha sonra Rumlar donanmalarını Kızıldeniz'e göndererek 

Araplar'ın deniz yolu ile olan ticaretlerine son vermiĢlerdi. Araplar için sadece kara yolu ile ticaret yapabilme imkanı 

kalmıĢtı. Bizans, kara yolunu da ele geçirebilmek için HabeĢistan'la iĢbirliği yapmıĢ ve HabeĢistan'a donanma 

göndererek Yemen'e hâkim olmasına yardım etmiĢti. 

Tarihçilerin, HabeĢ ordusunun Yemen'e hücum etmesi konusundaki açıklamaları çeĢitlidir. Hafız Ġbn Kesir, bu 

ordunun iki komutanı bulunduğunu ve bunlardan birinin Ariat, diğerinin ise Ebrehe olduğunu yazmaktadır. 

Muhammed b. Ġshak ise bu ordunun komutanının Ariat olduğunu, Ebrehe'nin de ordu içinde bulunduğunu 

belirtmektedir. Ancak Ebrehe ile Ariat'ın ihtilafa düĢtüğünü ve aralarında kavga çıktığını, bu kavgada Ebrehe'nin 

Ariat'ı öldürdükten sonra Yemen'e hâkim olduğunu ilave etmektedir. Ebrehe daha sonra, kendisini Yemen'e vali 

tayin etmesi için HabeĢistan kralını ikna etmiĢti. Buna karĢılık Yunan ve Suriyeli tarihçiler, Yemen fethedildikten 

sonra HabeĢistan ordusuna karĢı çıkan bütün Yemenli ileri gelenlerin katledilmeye baĢlandığını belirterek, 

Yemenlilerin bir reisi SumiofiaĢvah'ın (Yunanca'da Esymphaeus) HabeĢlilere itaatı ve cizye vermeyi kabul ettiğini, 

ayrıca HabeĢistan kralından Yemen'in valiliği için kâğıt aldığını yazmaktadırlar. Ama HabeĢistan ordusu ona karĢı 

ayaklanarak yerine Ebrehe'yi seçmiĢlerdi. Ebrehe, HabeĢistan'ın Audulis limanında bir Yunan tacirinin kölesiydi. 

Zekası ile Yemen'e hâkim olan HabeĢistan ordusunda çok etkili bir kiĢi olmuĢtu. HabeĢistan kralı onun üzerine ordu 

göndermiĢ ancak gönderdiği ordu'ya yenilmiĢ ya da Ebrehe'ye katılmıĢtır. Sonunda, HabeĢistan kralının ölümü 

üzerine onun yerine geçen yeni kral, Ebrehe'yi Yemen'de naibi olarak kabul etmiĢti. (Yunanlı tarihçiler Ebrehe'nin 

ismini Abramis, Suryanî tarihçiler ise Abraham olarak belirtmiĢlerdir. Ebrehe galiba bunun HabeĢçe söyleniĢidir. 

Çünkü Arapça telaffuzda bu kelime Ġbrahim'dir.) 

Bu Ģahıs yavaĢ yavaĢ Yemen'de müstakil bir kral olmuĢtu. Ama formalite gereği HabeĢistan kralını otorite 

olarak tanımaya devam etmiĢti. Mektuplarda kendisini "mufavvazu'l melik" (PadiĢahın naibi) olarak yazıyordu. 

Onun etkisi, M.543'te Sedd-i Mağrib'i tamir ettirdikten sonra düzenlediği törene Rum Kayseri'nin, Ġran ġahı'nın, Hire 

ve Gassan Ģahlarının elçilerinin katılmasından anlaĢılabilir. 

Bu olayın ayrıntısı, Ebrehe'nin tamir ettirdiği Sedd-i Mağrib üzerindeki kitabede mevcut bulunmaktadır. Bu 

kitabe halen vardır ve Glayser onun bir kopyasını çıkarmıĢtır. (Bkz. ayrıntılı bilgi için Sebe an: 37) 

Ebrehe, Yemen'de iktidarını sağlamlaĢtırdıktan sonra Bizans'ın ve onun müttefiki HabeĢistan hükümetinin 

planları doğrultusunda gerçek amacını uygulamaya koymak üzere harekete geçti. Yani bir taraftan Arabistan'da 

Hristiyanlığı yaymak, diğer taraftan Arapların elinde bulunan doğu ülkeleri ile Bizans arasındaki ticareti Araplardan 

almak için çalıĢmaya baĢladı. Ġran-Sasanî saltanatı ile Bizans arasındaki iktidar kavgası nedeniyle Bizans'ın doğu 

ülkelerine olan ticaret yollarını kapaması, Bizans'ın acil ihtiyacı için bu yolun önemini artırmıĢtı. 
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Ebrehe bu amaç için Yemen'in baĢkenti San'a'da büyük bir kilise inĢa ettirmiĢti. Arap tarihçiler bunun ismini el-

kalis, el-kuleys veya el-kulleys olarak zikretmiĢlerdir. (Bu kelime Yunanca'daki eklisia kelimesinin ArapçalaĢtırılmıĢ 

Ģeklidir. Aynı kelime Yunanca'dan Urduca'ya kilise Ģeklinde geçmiĢtir.) Muhammed b. Ġshak rivayet ediyor ki, bu 

kilisenin yapımından sonra HabeĢistan kralı, Arapların hac için Kabe'ye gitmeleri yerine bu kiliseye gitmeden rahat 

etmeyeceğini söylemiĢtir. Hristiyanlar Yemen'de siyasî iktidar elde ettikten sonra sürekli olarak, Kabe'nin yerine 

baĢka bir Ka'be inĢa ederek Araplara merkez haline getirebilmek için uğraĢıp durdular. Bu nedenle Necran'da da 

bir Ka'be yapmıĢlardı. Bunu Buruc suresi an: 4'te anlatmıĢtık. Ġbn Kesir, Ebrehe'nin Yemen'de bu niyetini ve planını 

açkıca ilan ettiğini yazmaktadır. Bize göre bu hareketin amacı, Arapları kıĢkırtarak tahrik etmek ve bunu bahane 

ederek Ka'be'yi yıkmaktı. Muhammed b. Ġshak, Ebrehe'nin niyetini açıkça ilan etmesine kızan Arapların bir ara o 

kiliseye giderek orayı kirlettiklerini rivayet eder. Ġbn Kesir, bu fiili, KureyĢ'ten bazı gençlerin giderek bu kiliseyi ateĢe 

verdiklerini nakleder. Bu olaylardan birisinin meydana gelmiĢ olması garip değildir. Çünkü Ebrehe, niyetini açıkça 

ilan ederek onları kıĢkırtmıĢtı. Cahiliye döneminde bir KureyĢlinin ya da bir kaç gencin kiliseyi kirletmesi veya ateĢe 

vermesi mümkün olmakla birlikte, Mekke'ye hücum edebilmek için bahane olsun diye Ebrehe'nin kendi adamları 

aracılığıyla bu olayları çıkarmıĢ olabileceği de ihtimal dahilindedir. Ebrehe'nin bu yolla KureyĢ'i ezerek diğer 

Araplara gözdağı vermek istemesi, iki maksat için de olabilir. Her halükârda, iki Ģekilden hangisi olursa olsun, 

Ka'be'ye inananların kiliseye saygısızlık yaptığı haberi Ebrehe'ye ulaĢınca, o, Ka'be'yi yıkmadan rahat 

etmeyeceğine yemin etmiĢtir. 

Daha sonra Ebrehe M.570 veya 571'de 60.000 asker ve 13 fil (bazı rivayetlerde 9 fil) ile Mekke'ye hareket etti. 

Yolda önce, Yemen'in reislerinden biri olan Zünefer Araplar'dan bir ordu toplayarak Ebrehe'ye karĢı koydu. Ancak 

yenilerek esir düĢtü. Daha sonra Hısm bölgesindeki bir Arap reis olan Nufeyl b. Habib Hasemî, kabilesi ile birlikte 

Ebrehe'ye karĢı koymaya çalıĢtı ama o da yenilerek esir düĢtü. Canını kurtarmak için de Ebrehe'nin ordusuna 

rehber olarak hizmet etmeyi kabul etti. Taif'e ulaĢtıklarında, Benî Sakif bu büyük güce karĢı koyamayacaklarını 

anlayınca, hem tehlikeyi atlatmak için, hem de tanrıları Lat'ın mabedini yıkılmaktan kurtarmak için reisleri Mesut 

aracılığıyla Ebrehe ile görüĢtüler. Mesut, Ebrehe'ye, yıkmaya gittikleri mabedin kendilerine ait olmadığını ve Lat 

mabedine dokunmazsa onlara rehberlik yapabileceğini söyledi. Ebrehe bu teklifi kabul etti. Benî Sakif de Ebu Regal 

isimli Ģahsı onun maiyetine verdiler. Mekke'ye yaklaĢık olarak 3 km. kala el-Mugammis (veya el-Muğammes) isimli 

yerde Ebu Regal öldü. Araplar uzun zaman bu adamın mezarını taĢlamıĢlardır. Benî Sakif de, Lat'ı kurtarmak 

uğruna Beytullah'ı yıkmak isteyenlerle iĢbirliği yaptıkları için yıllarca kötülenmiĢlerdir. 

Muhammed b. Ġshak, Ebrehe'nin, ordusunun bir kısmını öncü olarak gönderdiğini, onların da havyanları 

yakalayıp getirdiklerini rivayet eder. Bu hayvanların 200 deve kadarı Rasulullah'ın dedesi Abdulmuttalib'e ait idi. 

Bundan sonra Ebrehe, elçisini Mekke'ye gönderdi. Mekkelilere yolladığı mesajda, onlara karĢı çıkmazlarsa mal ve 

canlarına dokunmayacağını belirtiyordu. Ayrıca elçiye, kendisi ile görüĢmek isterlerse, Mekkelilerin reisini görüĢmek 

üzere getirmesini emretti. O dönemde Mekke'nin en büyük reisi Abdulmuttalib idi. Elçi O'nunla görüĢerek 

Ebrehe'nin mesajını ilettti. Abdulmuttalib, "bizim Ebrehe ile savaĢacak gücümüz yok. Bu ev Allah'ın evidir, dilerse 

O'nu korur." dedi. Elçi, "Benimle beraber Ebrehe'ye geliniz." dedi. Abdulmuttalib razı olarak, onunla beraber 

Ebrehe'ye gitti. Abdulmuttalib o kadar asil bir insandı ki Ebrehe O'nu görünce çok etkilendi. Tahtından inerek O'nun 

yanına oturdu. Abdulmuttalib'e kendisinden ne istediğini sordu. Abdulmuttalib, "Adamlarının sana getirdiği 

develerimi geri isterim." dedi. Ebrehe bunu duyunca, "Seni görünce çok etkilenmiĢtim. Ama bu sözü duyunca 

gözümden düĢtün. Biz, atalarınızın dinî merkezi olan bu evi yıkmak için geldik, sen ise bunu hiç düĢünmüyorsun da 

develerini geri istiyorsun" Ģeklinde karĢılık verdi. Abdulmuttalib, "Ben yalnız develerin sahibiyim ve ancak onlar için 

talepte bulunabilirim. 

Bu eve gelince, O'nun bir Rabb'i var ve O, bu evi koruyacaktır." dedi. Ebrehe, "O, elimden Ka'be'yi 

kurtaramayacaktır." dedi. Abdulmuttalib ise, "O seninle O'nun arasındaki mesele" cevabını verdi. Bunu söyledikten 

sonra Ebrehe'nin yanından kalktı. Ebrehe de ona develerini geri verdi. 

Ġbn Abbas'ın rivayeti bundan değiĢiktir. Ġbn Abbas, deve talebini zikretmemiĢtir. Abd b. Humayd, Ġbnü'l Münzir, 

Ġbn Merduye, Hakim, Ebu Nuaym ve Beyhakî, Ġbn Abbas'ın Ģöyle söylediğini rivayet etmiĢlerdir: Ebrehe, es-Safa'ya 

ulaĢtığında (Bu yer Arafat ile Taif dağı arasında ve Harem sınırı yakınındadır.) , Abdulmuttalib onun yanına gitti. 

Ebrehe'ye, "Buraya gelmenize gerek yoktu, istediğiniz bir Ģey varsa, bize haber gönderseydiniz size getirirdik." 

dedi. Ebrehe, "Bu Ev'in emin ev olduğunu duydum. O'nun eminliğini yok etmek için geldim." dedi. Abdülmuttalib, 

"Bu, Allah'ın evidir. Bugüne kadar hiç kimse ona musallat olmamıĢtır" dedi. Ebrehe, "Ben O'nu yıkmadan geri 

dönmeyeceğim" cevabını verdi. Abdulmuttalib, "Bizden ne isterseniz veririz, yeter ki geri dönün" dedi. Ebrehe ona 

aldırmadan ve orada bırakarak ordusuyla birlikte Ka'be'ye doğru hareket etti. Bu iki rivayetteki farklılığı dikkate 
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almasak ve birini diğerine tercih etmesek de, her halükârda Mekke ve onun çevresindeki kabilelerin bu kadar büyük 

bir orduya karĢı Ka'be'yi kurtarabilecek güce sahip olmadıkları açıktır. KureyĢlilerin, Ebrehe'nin ordusuna karĢı 

koymaya çalıĢmadıklarını düĢünmeye engel yoktur. Bilindiği gibi KureyĢliler Ahzab savaĢında diğer müĢrikler ve 

Yahudilerle birleĢtikleri halde en fazla 12.000 kiĢilik bir ordu toplayabilmiĢlerdi. 60.000 kiĢilik büyük bir orduya nasıl 

karĢı çıkabilirlerdi? 

Muhammed b. Ġshak, Abdulmuttalib'in, Ebrehe'nin karargâhından geri döndüğünde KureyĢlileri toplayarak 

çocuklarını almalarını ve dağlara çekilmelerini, böylece katliamdan kurtulabileceklerini söylediğini nakleder. Daha 

sonra KureyĢ'in ileri gelen reisleri Harem-i ġerif'e gittiler ve Ka'be'nin kapılarının zincirlerini tutarak Allah'a, kendi 

evini ve hizmetkârlarını koruması için dua ettiler. O zamanlar Ka'be'de 360 put vardı. Ama böyle nazik bir zamanda 

KureyĢliler bu putları unuttular ve yalnız Allah'a yalvarmaya baĢladılar. Tarihlerde kayıtlı bulunan dualarında 

Allah'tan baĢkasının adı geçmemektedir. Ġbn HiĢam Siyer'inde, Abdulmuttalib'in aĢağıdaki Ģiirlerini nakletmiĢtir: 

"Kul kendi evini korur, 
Sen de kendi evini koru. 
Yarın onların Haç'ı ve tedbiri 
Senin tedbirin üzerine galip olmasın. 
Eğer onları terkeder ve kıblemizi 
Kendi haline bırakmak istersen, 
Bu senin bileceğin iĢtir." 
Suheylî Ravzu'l anf'ta bu konuda Ģu Ģiiri nakletmiĢtir: 
"Ehl-i salip ve ona tapanlara karĢı 
Kendi ehlini koru." 
Ġbn Cerir, Abdulmuttalib'in Allah'a dua ederken söylediği Ģu Ģiiri nakletmiĢtir: 
"Ya Rabb, onlara karĢı 
Senden baĢka kimseden ümidim yoktur. 
Ya Rabb, onlara karĢı haremini koru, 
bu evin düĢmanı senin düĢmanındır. 
Senin olan bu yeri harap olmaktan koru." 

Bu dualardan sonra Abdulmuttalib ve arkadaĢları dağa çıktılar. Ertesi gün Ebrehe Mekke'ye girmek üzere 

hareket etti. Ama onun en öndeki özel fili olan Mahmud birdenbire oturdu. Fili harekete geçirmek için o kadar 

kamçıladılar ki fil yaralandı. Ama buna rağmen onu hareket ettiremediler. Güneye, kuzeye veya doğuya 

yönlendirildiğinde fil hemen koĢuyor ama Mekke'ye döndürüldüğünde oturuyor ve kesinlikle o tarafa gitmiyordu. Bu 

sırada kuĢlar gaga ve pençelerinde küçücük taĢlarla sürü halinde geldiler ve Ebrehe'nin askerleri üzerine yağmur 

gibi taĢ yağdırdılar. Bu taĢlar kime vurduysa cismi hemen çürümeye baĢlıyordu. Muhammed b. Ġshak ve Ġkrime, 

bunun çiçek hastalığı olduğunu ve Arap ülkelerinde bu hastalık ile ilk kez o gün karĢılaĢıldığını rivayet ederler. Ġbn 

Abbas'ın rivayetine göre, bu taĢ kime dokunsa onda kaĢınma baĢlıyor ve kaĢıntıdan sonra cildi patlayarak eti 

dökülmeye baĢlıyordu. Ġbn Abbas'ın diğer bir rivayetine göre, et ve kan su gibi akmaya baĢlıyor ve kemikleri dıĢarı 

çıkıyordu. Ebrehe de aynı akıbete uğradı. Onun bedeni parçalanarak düĢtü ve düĢen her parçanın yerinden irin ve 

kan akmaya baĢladı. Ebrehe'nin askerleri telaĢ içinde Yemen'e doğru kaçmaya baĢladılar. Herkes, rehber olarak 

onlara katılan, düĢman kabileden Nufeyl b. Habib'i, geri dönüĢ için yol göstersin diye arıyordu. O, onlara yardım 

etmeyi reddederek Ģöyle dedi: 

"Allah sizi takip ettiğinde kaçacak yer nerede? 
Burunsuz Ebrehe mağluptur, galip değil." 

Bu telaĢ içinde Ebrehe'nin askerleri her yerde ölüyor ve yere düĢüyorlardı. Ata b. Yesar'dan hepsinin aynı 

anda helak olmadıkları rivayet edilmiĢtir. Bazıları, hepsi aynı yerde helak oldu derken, bazıları kaçarken yolda 

öldüler demektedir. Ebrehe, Hasm isimli kabilenin bölgesinde öldü. Allah (c.c) HabeĢîlere sadece bu cezayı 

vermenin dıĢında, dört sene içinde Yemen'deki iktidarlarına tamamen son vermiĢtir. 

Fil olayından sonra HabeĢlilerin kuvvetinin kırıldığı anlaĢılmaktadır. Yemen'deki reisler ayaklanmıĢ ve bir 

Yemenli reis olan Sayf b. Ziyazn, Ġran Ģahından askerî yardım istemiĢtir. Ġran Ģahının altı gemi içinde bin asker 

göndermesiyle bu HabeĢistan kökenli hükûmete son verilmiĢtir. Bu olay M.575'de vuku bulmuĢtur. Fil olayı, 

Müzdelife ve Mina arasındaki Muhassab vadisi yakınındaki Muassıb'ta cereyan etmiĢtir. Sahih-i Müslim ve Ebu 

Davud rivayet eder ki, Ġmam Cafer babası Muhammed Bakır'dan, O da Cabir'den Rasulullah'ın Veda Haccı 

hakkında Ģu açıklamayı yapmıĢtır: "Rasulullah Müzdelife'den Mina'ya hareket ettiği zaman Muassıb vadisinde 
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hızlanmıĢtı." Ġmam Nevevî bunu Ģöyle izah eder: "Ashab-ı fil olayı burada cereyan etmiĢtir. Onun için sünnet olan, 

insanın buradan hızla geçmesidir. Muvatta'da Ġmam Malik'in rivayetine göre Rasulullah Ģöyle buyurdu: "Müzdelife 

durmak yeridir. Ama Muassıb vadisinde durmamalıdır." Ġbn Ġshak'ın naklettiğine göre, Nufeyl b. Habib gördüğü olayı 

anlatmıĢ ve Ģöyle demiĢtir: 

-"Ey Redina keĢke görseydin, ancak göremedin, 

-Muassıb vadisinin yakınında biz ne gördük? 

-KuĢları gördüğümde Allah'a Ģükrettim, 

-Ama aynı zamanda o taĢların üzerime gelmesinden de korkuyordum. 

-Onların hepsi Nufeyl'i arıyordu. 

-Sanki üzerimde onların borcu vadı." 

Bu olay o kadar büyüktü ki, bütün Araplar arasında meĢhur olmuĢtu. Bu olay üzerine pek çok Ģiir ve kasideler 

yazılmıĢtı. Bu kasidelerde açıktır ki, Arapların hepsi bu olayı Allah'ın kudretinin bir mucizesi olarak kabul etmiĢ ve 

taptıkları putların hiçbirini zikretmemiĢlerdir. Mesela, Abdullah b. Zîber'a Ģöyle demiĢtir: 

 

"AltmıĢ bin idiler ki ülkelerine dönemediler, 

DönmüĢ olan Ebrehe yaĢayamadı. 

Burada daha önce Ad ve Curhum vardı, 

Allah onları yaĢatıyordu." 

Ebu Kays b. Esled diyor ki: 

"Kalkın ve Rabb'inize ibadet edin, 

Mekke ve Mina'nın dağları arasındaki Beytullah'ın, 

KöĢelerine el sürün. 

ArĢ sahibinden yardım gelince, 

O kralın ordusunun bazıları yere düĢtü, 

Bazıları da taĢlanmaktaydı." 

Sadece bunlar değil, Ümmü Hanî ve Zubeyr b. Avvam'dan rivayet edildiğine göre de, Rasulullah, KureyĢ'in bu 

olaydan sonra on sene (bazı rivayetlere göre yedi sene) kadar Allah'tan baĢkasına ibadet etmediğini bildirmiĢtir. 

Ümmü Hanî'nin rivayetini Ġmam Buharî tarihinde ve Taberanî, Hakim, Ġbn Merduye, Beyhakî de kitaplarında 

nakletmiĢlerdi. Zübeyr'in beyanını, Taberanî, Ġbn Merduye ve Ġbn Asakir rivayet etmiĢlerdir. Ayrıca bunu teyid eden 

Hatib Bağdadî'nin tarih kitabında kaydettiği ve mürsel bir rivayeti Said b. Müseyyeb nakletmiĢtir. 

Bu olayın vuku bulduğu seneye "fil senesi' denmiĢtir. Aynı sene Rasulullah dünyaya gelmiĢtir. Hadisçiler ve 

tarihçiler, ashab-ı fil olayının muharrem ayında vuku bulduğu, Rasulullah'ın ise Rebiü'l evvel'de doğduğunda 

müttefiktirler. Çoğunluk, Rasulullah'ın fil olayından elli gün sonra dünyaya geldiği görüĢündedirler. 

Sonuç: Yukarıda anlatılan tarihî ayrıntı göz önünde tutularak Fil suresi üzerinde düĢünülürse, bu surede son 

derece kısa olarak, sadece ashab-ı fil üzerindeki Allah'ın azabının zikredilmekle yetinildiği anlaĢılmaktadır. Olay 

pek eski değildi ve Mekke'deki çocuklar bile biliyordu. Genel olarak Araplar da bundan haberdar idiler. Ebrehe'nin 

karĢısında Ka'be'yi koruyan herhangi bir tanrı ve tanrıçanın olmadığını, koruyucu olarak yalnız Allah'ın olduğunu da 

biliyorlardı. KureyĢ'in ileri gelenleri yardım için sadece Allah'a dua etmiĢlerdi. KureyĢ bu olaydan o kadar 

etkilenmiĢti ki, bir kaç sene Allah'tan baĢkasına ibadet etmemiĢlerdi. Onun için Fil suresinde bu olayın ayrıntısını 

zikretmeye gerek yoktu. Ashab-ı fil'in akıbetine sadece iĢaret edilerek, özellikle KureyĢlilere ve genelde Araplara, 

Hz. Muhammed'in (s.a) bu davetinin, diğer mabudları bırakarak ancak Allah'a tapmaktan baĢka bir Ģey olmadığı 

açıklanmıĢtır. Ama hak davete karĢı zorbalık ederlerse Ashab-ı fil'i yok ettiği gibi, Allah'ın azabının onları da yok 

edeceğini düĢünmeleri onlara hatırlatılmıĢtır. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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106. KureyĢ Suresi                                                                   BaĢa Dön 

Adı: Birinci ayetteki "KureyĢ" kelimesi sureye isim olmuĢtur. 

Nüzul zamanı: Dahhak ve Kelbî, bu surenin Medenî olduğunu söylemiĢlerdir. Ama müfessirlerin büyük 

çoğunluğu, bu surenin Mekke'de nazil olduğu üzerinde müttefiktirler. Surenin Mekkî olduğuna, "rabbe haze'l beyt" 

cümlesi delildir. Medine'de nazil olsaydı, Ka'be için "haze'l beyt" kelimesi uygun olmazdı. Muhtevası Fil suresi ile 

yakından ilgilidir. Galiba Fil suresinden hemen sonra nazil olmuĢtur. Bu iki sure arasındaki ilgi nedeniyle, Seleften 

bazıları bunların tek sure olduğunu düĢünmüĢlerdir. Bu düĢünceyi Ģu rivayet desteklemektedir: Ubey b. Ka'b'ın 

mushafında bu iki sure bir arada yazılmıĢ ve bismillah ile ayrılmamıĢtır. Ayrıca Hz. Ömer, bir namazda bu iki sureyi 

birleĢtirmiĢ ve bismillah ile ayırmadan okumuĢtur. Ama bu görüĢ kabul edilmemiĢtir. Çünkü ashabın büyük 

çoğunluğuna ve Hz. Osman'ın resmî olarak yazdırıp Ġslam dünyasının bütün merkezlerine gönderdiği mushafa göre 

bu iki sure arasında bismillah vardır. O günden bu güne dünyadaki bütün Kur'an-ı Kerim'lerde busureler ayrı ayrı 

yazılmıĢtır. Ayrıca üslubları da birbirinden farklıdır. Bu da, Fil ve KureyĢ surelerinin iki ayrı sure olduklarının açık 

delilidir. 

Tarihî Arkaplan: Bu sureyi tam olarak anlayabilmek için tarihî arkaplanını göz önünde bulundurmak gerekir. 

Bu sure ile Fil süresinin muhtevası arasında çok yakın ve derin bir iliĢki vardır. 

KureyĢ kabilesi, Rasulullah'ın ecdadı Kilab oğlu Kusay zamanında Hicaz'ın her yerinde dağınık durumdaydılar. 

Ġlk defa Kusay onları Mekke'de topladı. KureyĢliler Beytullah'ın hizmetini ellerine geçirdiler. Kusay'a bu hizmetinden 

dolayı "toplayıcı" lakabı verilmiĢtir. Bu Ģahıs aklıyla Mekke'de bir Ģehir devleti kurdu. Arabistan'ın her yanından 

gelen hacılara hizmet için en iyi idareyi tesis etti. Bundan dolayı KureyĢ, Arap kabileleri arasında ve her yerde 

güven sağlamıĢtır. Kusay'dan sonra Mekke'nin idaresi için oğulları Abdümenaf ve Abdüddar arasında görev bölümü 

yapıldı. Ama Abdümenaf, daha babası sağ iken meĢhur olmuĢtu. Onun Ģerefi Araplar arasında takdir edilmiĢti. 

Abdümenaf'ın dört oğlu vardı, HaĢim, AbdüĢĢems, Muttalib ve Nevfel. Abdülmuttalib'in babası ve Rasulüllah'ın 

dedesi olan HaĢim, Arap yoluyla Uzakdoğu, ġam ve Mısır arasında devam eden uluslararası ticarete atılmayı 

düĢündü. Aynı zamanda, Araplara satmak için mal getirirken yolda diğer kabilelere de satıĢ yapabileceği, bir de 

Mekke'yi iç ticaret için bir ticaret merkezi haline getirebileceğini düĢünmüĢtü. Bu dönem, Ġran Sasanî iktidarlarının 

Fars körfezinde, Bizans ile Uzakdoğu arasındaki ticaret yoluna hakim oldukları dönemdi. Onun için, Güney 

Arabistan'da Kızıldeniz sahil yolu ile ġam ve Mısır'a giden ticaret yolu oldukça ilerlemiĢti. Ġkinci sebep, Arabistan'da 

diğer ticarî kervanlara karĢılık KureyĢlilerin kervanlarına, Beytullah'ın hizmetkârları olmaları nedeniyle daha bir 

kolaylık sağlanıyordu. Çünkü diğer kabileler, yaptıkları hizmetten dolayı KureyĢlilere saygı duyuyorlardı. 

KureyĢlilerin Hac döneminde diğer kabilelere cömertçe davranması nedeniyle bu kabileler KureyĢ'e minnettar 

kalıyorlardı. Bu sebeple, KureyĢlilerin kervanlarına baĢkalarının saldırması tehlikesi yoktu. Ayrıca baĢka kabileler 

onlardan, diğer kabilelerden atılmayı planladı ve diğer üç kardeĢini de yanına aldı. HaĢim; olduğu gibi ağır vergi 

talep etmiyorlardı. Bunu göz önünde tutan HaĢim, ticarete ġam Gassanî Kralı ile, AbdüĢĢems; HabeĢistan Kralı ile, 

Muttalib; Yemenli emirler ile ve Nevfel de Fars ve Irak hükümetleri ile ticarî anlaĢmalar yaptılar. Böylece ticaretleri 

çok hızlı geliĢti ve bu dört kardeĢ "mutaccirîn" (tüccarlar) ismi ile meĢhur oldu. Çevredeki kabileler ve devletler ise, 

kendileriyle olan iliĢkilerinden dolayı KureyĢlilere "ashab-ı ilaf" (ülfet iliĢkisi sahipleri) diyorlardı. 

KureyĢliler, ġam, Mısır, Irak ve HabeĢistan'la olan ticaret iliĢkisi nedeniyle gidiĢ geliĢ sırasında onların kültür 

ve medeniyetine de vakıf olmuĢlardı. Böylece KureyĢ'in ulaĢtığı kültür ve seviye, çevredeki diğer kabilelerden çok 

üstün olmuĢtu. Servet ve zenginlik bakımından da diğer Arap kabilelerinden üstün idiler. 

Mekke, Arap yarımadasında en büyük ticarî merkez olmuĢtu. Bu uluslararası iliĢkinin en büyük faydası, daha 

sonra Kur'an-ı Kerim yazılırken de kullanılan yazının Irak'tan öğrenilmesiydi. KureyĢ'teki okuma-yazma oranı diğer 

kabilelerden yüksekti. Bundan dolayı Rasulullah Ģöyle buyurmuĢtur: "KureyĢ insanlara önderdir." (Ahmed, Amr b. 

As'tan rivayet etmiĢtir.) Hz. Ali'nin rivayetine göre ise Rasulullah Ģöyle buyurmuĢtur. "Arapların liderliği önce 

Himyerlerin elinde idi. Sonra Allah (c.c.) onlardan alarak KureyĢlilere verdi." (Beyhakî) 

KureyĢlilerin bu geliĢme ve ilerlemesi karĢısında Ebrehe'nin onlara saldırması olayı meydana geldi. Eğer 

Ebrehe o zamanlar mukaddes Ģehir Mekke'yi fethedip Ka'be'yi yıkmayı baĢarabilseydi, sadece KureyĢ'in değil, 

Kabe'nin de güvenilirliği kaybolacaktı. Cahiliye döneminde bile bu Ev'in Allah'a ait olduğunu kabul eden Arapların 

Kabe'ye olan güvenleri sarsılacaktı. Çevre kabilelerin, Kabe'nin hizmetkârı oldukları için KureyĢ'e duydukları güven 

bir anda yok olacaktı. HabeĢliler Mekke'yi ele geçirselerdi, Bizanslılar ġam ve Mısır'a giden ticaret yoluna hakim 
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olacaklardı. O zaman KureyĢlilerin hali, Kusay b. Kilab'tan önceki halden daha kötü olacaktı. Ama Allah'ın 

kudretinin bir mucizesi olarak kuĢlar Ebrehe'nin 60.000 kiĢilik HabeĢli ordusunu taĢladı ve helak etti. Mekke'den 

Yemen'e kadar bütün yol boyunca her tarafta Ebrehe'nin ölü askerleri vardı. Bundan sonra bütün Araplar, Kabe'nin 

Allah'ın evi olduğuna inandılar. Aynı zamanda, KureyĢlilere duyulan güven de öncekinden daha çok arttı. Araplar 

bu olayın, "Allah'ın KureyĢ üzerindeki özel bir lütfu" olduğuna kesinlikle inandılar. Bundan böyle KureyĢ'in kervanları 

nereye gitse hiç kimse ona dokunmaya cesaret edemezdi. Hatta KureyĢ'e dokunmak bir yana, KureyĢ'in himayesi 

altındakilere bile dokunamazlardı. 

Hulasa, Rasulullah gönderildiğinde bu bilgileri herkes bildiği için surede ayrıca anlatılmaya gerek 

duyulmamıĢtır. Onun için bu surede dört kısa cümle ile bu Ev'in putlara değil, Allah'a ait olduğuna inandıklarına, 

Allah'ın bu Ev'e, dolayısıyla kendilerine eman bağıĢlayıp ticarette ilerleme lutfettiğini bildiklerine ve açlıktan 

kurtararak refah nasip ettiğini gördüklerine göre, KureyĢ'e, sadece bu Ev'in Rabbine ibadet etmeleri gerektiği 

anlatılmıĢtır. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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107. Maun Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Son ayetteki "Maun" kelimesi sureye isim olmuĢtur. Mâûn, zekât vermek yahut bir Ģeyi geçici olarak 

kullanması için birine vermek Ģeklinde yardım demektir. 

Nüzul zamanı: Ġbn Merduye, Ġbn Abbas ve Ġbn Zübeyr'den bu surenin Mekkî olduğu kavlini nakletmiĢtir. Aynı 

kavil Atâ ve Cabir'den de mervidir. Ama Ebu Hayyan, el-Bahru'l Muhit'de, Ġbn Abbas, Katade ve Dahhak'tan 

bu surenin Medenî olduğunu nakletmiĢtir. Bize göre, bu sure içinde surenin Medenî olduğuna dair bir iĢaret 

mevcuttur. O da, namaz kılanların uyarılması ve namazlarından gafil olanlar ile gösteriĢ için namaz kılanların "vay 

haline" denmesidir. Bu tür münafıklar Medine'de vardı. Çünkü Ġslam ve Müslümanlar Medine'de o kadar güçlü idiler 

ki orada yaĢayanlardan bazı Ģahıslar çıkarları için müslüman görünüyorlardı. Bunlar mecburen camiye namaz için 

geliyorlardı. Cemaate katılmaları da müslüman kabul edilmeleri içindi. Oysa Mekke'de böyle Ģeyler yoktu. Orada bir 

kiĢi gösteriĢ için namaz kılmaya gerek duymuyordu. Mekke'de ehl-i iman için bile namaz kılmak ve cemaat yapmak 

güç bir olaydı. Müslümanlar Mekke'de gizli olarak namaz kılarlardı. Açık olarak kılanlar ise herĢeyi göze alanlardı. 

Mekke'de, Müslüman olduğuna yemin eden, gösteriĢ için iman edip namaz kılan münafıklar değil, belki inanan ama 

cemiyette makam kaybetme korkusundan dolayı Müslüman olduklarını açıklamaktan çekinenler vardı. 

Müslüman olduklarını açığa vurdukları zaman baĢlarına gelecek Ģeylerden korktukları için imanlarını 

gizliyorlardı. Çünkü Müslümanların çileli hali onların gözleri önündeydi. Mekke dönemindeki münafıkların durumu 

Ankebut 10-11'de açıklanmıĢtır. (Bkz. Ankebut an: 13'den 16'ya) 

Konu: Bu surenin konusu, ahirete iman etmemenin insanda ne gibi ahlâkî düĢüĢ meydana getirdiğidir. 2. ve 

3. ayetlerde ahireti yalanlayan kafirlerin durumu açıklanmıĢtır. Son 4 ayette, zahiren Müslüman görünen 

münafıkların kalben ahireti, ceza ve hesap gününü, yaptıklarının hesabını vereceklerini yalanlamaları izah 

edilmiĢtir. Hulasa olarak, iki tip grubun amel Ģeklinin vurgulanmasındaki maksat, insanın içinde ahiret inancı 

olmadan sağlam bir karakter meydana gelemeyeceğidir. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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108. Kevser Suresi                                                                       BaĢa Dön 

Adı: Birinci ayetteki "kevser" kelimesi sureye isim olmuĢtur. Kevser, çok nimet demektir; ayrıca cennette bir 

havuzun da adıdır. 

Nüzul zamanı: Ġbn Merduye; Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Zübeyr ve Hz. AiĢe'den bu surenin Mekkî 

olduğunu nakletmiĢtir. Kelbî ve Mukatil de bu surenin Mekkî olduğunu söylemiĢlerdir. Müfessirlerin çoğunluğunun 

kavli de aynıdır. Ama Hasan Basrî, Ġkrime, Mücahid ve Katade bu surenin Medenî olduğunu söylemiĢlerdir. Ġmam 

Suyutî de el-Ġtkan isimli eserinde bu kavle katılmıĢtır. Ġmam Nevevî, Müslim Ģerhinde aynı kavli tercih etmiĢtir. 

Bunun sebebi Ģu rivayettir: Ġmam Ahmed, Müslim, Ebu Davud, Neseî, Ġbn Ebi ġeybe, Ġbnü'l Münzir, Ġbn Merduye ve 

Beyhakî vs. hadisçiler Enes b. Malik'ten Ģöyle rivayet etmiĢlerdir: "Rasulullah aramızda oturuyordu. Bu sırada 

O'na vahiy geldi. Daha sonra tebessüm ederek baĢını kaldırdı." Bazı rivayetlerde, Rasulullah'a niçin tebessüm 

ettiğinin sorulduğu belirtilir. Bazı rivayetlerde ise Rasulullah'ın kendisine bir sure nazil olduğunu söylediği ve 

"Bismillahirrahmanirrahim" diyerek Kevser suresini okuduğu nakledilir. Rasulullah sonra, "Biliyor musunuz Kevser 

nedir?" dedi. Ashab, "Allah'ın Rasulü daha iyi bilir" dediler. Rasulullah, "Rabbimin bana Cennette bağıĢladığı bir 

nehirdir" buyurdu. (Bunun tefsiri ileride gelecektir.) Bu rivayet, surenin Medenî olduğuna delil olarak ileri 

sürülmüĢtür. Çünkü Enes Mekke'li değil, Medineliydi. Enes, "Sure benim yanımda nazil oldu" dediği için bu 

sözün surenin Medenî olduğunu gösterdiği belirtilmiĢtir. 

Ama Ġmam Ahmed, Buharî, Müslim, Ebu Davud, Tirmizî ve Ġbni Cerir'in yine Enes'ten rivayet ettiğine göre, 

Cennetteki bu nehir (Kevser) Rasulullah'a Miraç sırasında gösterilmiĢtir. 

Herkesin bildiği gibi Miraç olayı hicretten önce Mekke'de vuku bulmuĢtu. Ġkincisi, Miraç gecesinde Rasulullah 

kendisine verilen Kevser hediyesinden sadece haberdar değildi. Aynı zamanda onu görmüĢtü. Bu durumda, 

kendisine daha önce verilen nehrin müjdesinin Medine'de verilmesi için bir sebep yoktu. Eğer Enes'in beyan ettiği 

gibi, sahabenin bir toplantısında Rasulullah Kevser suresinin nazil olduğunu haber verseydi ve bundan bu surenin 

ilk defa Medine'de nazil olduğu anlamı çıksaydı, o zaman Hz. AiĢe, Ġbn Abbas ve Ġbn Zübeyr gibi bilgin ashabın 

Kevser suresine Mekkî demesi ve çoğu müfessirlerin de buna kail olması mümkün olabilir miydi? Üzerinde 

düĢünülürse Enes'in rivayetinde bir boĢluk hissedilir. Bu rivayette, sözü geçen mecliste daha önce hangi 

konuĢmanın devam ettiği ayrıntılı olarak açıklanmamıĢtır. Mümkündür ki, o sırada Rasulullah (s.a) bir meseleyi 

anlatmaktaydı ve vahiy aracılığıyla O'na bu mesele için Kevser suresinin açıklayıcı olduğu bildirilmiĢti. Rasulullah 

(s.a) bunun üzerine kendisine bu surenin nazil olduğunu zikretmiĢ olabilir. Bu gibi olaylar müteaddit kereler vuku 

bulmuĢtur. Bu nedenle müfessirler bazı sureler için iki defa nazil olduklarını söylemiĢlerdir. Ġkinci nüzulün 

anlamı, ayetin önce nazil olduğu, ama ikinci defa bir mesele üzerine Rasulullah'a gönderilen vahiy ile o ayete dikkat 

çekildiğidir. Bu gibi durumlarda, bir ayetin nüzulünde Mekkî mi yoksa Medenî mi olduğu kararına varmak çok 

zordur. 

Eğer Hz. Enes'in rivayeti bir Ģüphe meydana getirmeseydi surenin muhtevası kendiliğinden surenin Mekkî 

olduğuna delil olurdu. Aynı zamanda sure, Rasulullah'ın içinde bulunduğu en zor ve cesaret kırıcı Ģartlarda nazil 

olmuĢtur. 

Tarihi Arkaplan: Bundan önce Duha suresi ve ĠnĢirah suresinde görüldüğü gibi, Rasulullah nübüvvetin 

baĢlangıç döneminde çok zor Ģartlar ile karĢı karĢıya idi. Bütün kavmi ona düĢman kesilmiĢti. Her türlü engelleme 

yapılmakta ve fitne rüzgarları estirilmekte idi. Rasulullah ve onun seçkin ashabının baĢarılı olacağına küçük bir 

ihtimal bile verilmiyordu. O zaman Allah, teselli ve cesaret vermek için Rasulullah'a pek çok ayet indirmiĢtir. Mesela 

Duha suresinde, "Senin sonraki dönemin, önceki döneminden daha iyi olacak ve Rabb'in sana o kadar verecek ki 

memnun olacaksın" buyuruldu. ĠnĢirah suresinde ise, "Senin zikrini yükselttik" buyuruldu. Yani, düĢman seni bütün 

ülkede kötülemektedir. Ama buna rağmen biz isminizi yaydık ve sizin için Ģöhret imkânı meydana getirdik. "Her 

zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Muhakkak zorlukla beraber bir kolaylık vardır" buyuruldu. Yani, Ģimdiki Ģartlar 

karĢısında periĢan olmayın. Çok yakında bu zor durum bitecek ve baĢarınız gelecektir. 

Kevser suresi bu Ģartlarda nazil oldu ve Rasulullah'a teselli verilerek, muhaliflerinin helak olacağı önceden 

haber verildi. KureyĢ'teki kafirler diyorlardı ki, "Muhammed kavminden ayrıldı. O Ģimdi yalnız ve çaresiz bir 

insandır." 
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Ġkrime'nin rivayetinde, Rasulullah'a nübüvvet verildiği ve KureyĢlileri Ġslam'a davet etmeye baĢladığı zaman 

KureyĢlilerin ona "kavminden kesildi ve köksüz bir ağaç gibi oldu. Bir süre sonra kuruyarak toprağa karıĢacaktır." 

Muhammed b. Ġshak diyor ki, Mekke'nin reisi olan As b. Vail Sahemî'nin yanında Rasulullah zikredildiğinde, 

"Bırakın onu, o ebter (kökten kesilmiĢ) bir insandır. Onun erkek çocuğu yoktur. Öldükten sonra ismini anan bile 

olmayacaktır" derdi. Samir b. Atıyye'den rivayet edildiğine göre, Ukbe b. Muiyt de böyle söylüyordu. (Ġbn Cerir) . 

Ġbni Abbas'tan rivayet edilmiĢtir ki, Ka'b b. EĢref (Medine'nin Yahudi reisi) bir gün Mekke'ye geldiğinde, KureyĢ'in 

ileri gelenleri O'na Ģöyle demiĢlerdir: "Kavminden kesilen bu çocuğa bakın. Bizden daha iyi olduğunu zannediyor. 

Halbuki biz Hac iĢlerini, Ka'be'nin hizmetini, hacılara su vermeyi yerine getiririz" (Bezzar) Aynı olay hakkında 

Ġkrime, KureyĢlilerin Rasulullah için "Zayıf, çaresiz ve çocuksuz birisidir. Kavminden kesilmiĢtir" dediklerini nakleder. 

(Ġbn Cerir) Ġbn Sa'd ve Ġbn Asakir, Abdullah b. Abbas'tan Ģöyle rivayet etmiĢlerdir: Rasulullah'ın en büyük erkek 

çocuğu Kasım, ondan küçüğü Zeyneb, daha küçüğü Abdullah idi. Daha sonra üç kızı, Ümmü Gülsüm, Fatıma ve 

Rukiyye geliyordu. Bunlardan önce Kasım vefat etti. Sonra Abdullah vefat etti. Bunun üzerine As b. Vail, 

Rasulullah'ın neslinin bittiğini ve ebter olduğunu, yani kökünün kesildiğini söylemiĢtir. Bazı rivayetlerde de As: 

"Muhammed ebterdir. Yerine geçecek hiçbir erkek çocuğu yoktur. Ölümünden sonra ismi silinecek ve siz de ondan 

kurtulacaksınız" demiĢtir. Abd b. Humayd'ın Ġbn Abbas'tan naklettiği rivayetten anlaĢılıyor ki, Rasulullah'ın oğlu 

Abdullah'ın ölümü üzerine Ebu Cehil de bu gibi sözler sarfetmiĢtir. Ġbn Hatim, ġamir b. Atıyye'den rivayet etmiĢtir ki, 

Rasulullah'ın bu üzüntüsü üzerine bu gibi alçakça sözleri Ukbe b. Muiyt de söylemiĢtir. Ata diyor ki, Rasulullah'ın 

ikinci oğlunun vefatı üzerine evi Rasulullah'ın evinin yanında olan Ebu Leheb koĢarak müĢriklere gitti ve müjde(!) yi 

verdi: "Bu gece Muhammed çocuksuz kaldı ve onun kökü kesildi" dedi. 

Bu zor Ģartlarda Rasulullah'a Kevser müjdesini vermek için bu sure nazil olmuĢtur. KureyĢliler, kendilerine 

yalnız Allah'a tapmalarını tavsiye edip Ģirklerini reddettiği için Rasulullah'a kızıyorlardı. Bunun için kavmi 

Rasulullah'ı toplumdaki makamından mahrum etti. Rasulullah kendi kavminden kesilmiĢti. Onun yanında, cemiyette 

etkin olmayan bir avuç insan bulunmaktaydı. Bunun yanısıra arka arkaya iki oğlu vefat edince Rasulullah büyük 

üzüntüye kapıldı. Bu olay üzerine akrabaları, yakınları ve kabilesi taziye ve teselli yerine, âdeta bayram yaptılar. 

Onların takındığı tavır, herhangi Ģerefli bir insanın kalbini kırmaya yeterdi. Rasulullah ise sadece akrabasına değil, 

yabancılara bile iyi davranan bir kiĢiydi. Bunun üzerine Allah, Rasulullah'a kısa sürede ve bir cümle ile dünyada hiç 

kimseye verilmemiĢ müjdeyi verdi. Aynı zamanda muhaliflerinin kökünün kazınacağı kararını da 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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109. Kafirun Suresi                                                                        BaĢa Dön 

Adı: Birinci ayetteki "kafirun" (kafirler) kelimesi sureye isim olmuĢtur. 

Nüzul zamanı: Abdullah b. Mesud, Ġkrime, Hasan Basrî bu surenin Mekkî olduğunu söylemektedir. Abdullah 

b. Zübeyr ise Medenî olduğunu söylemiĢlerdir. Ġbni Abbas ve Katade'den iki kavil mervidir. Birincisine göre 

bu sure Mekkîdir, ikincisine göre ise Medenîdir. Ama cumhur müfessire göre bu sure Mekkîdir. Zaten surenin 

muhtevası da buna delalet etmektedir. 

Tarihî arkaplan: Mekke dönemi, Rasulullah'ın daveti karĢısında, KureyĢ müĢrikleirinin Ģiddetli muhalefet 

fırtınası estirdikleri bir dönemdi. Bunun yanı sıra KureyĢin ileri gelenleri, Rasulullah ile uzlaĢma düĢüncesinden de 

geri kalmıyorlardı. Bu nedenle onlar, Resulullah'a ara sıra uzlaĢma teklifi götürüyorlardı. Ġstiyorlardı ki, böylece bu 

ihtilaf ortadan kalksın. Buna iliĢkin müteaddit hadisler rivayet edilmiĢtir. 

Ġbn Abbas'ın rivayetine göre, KureyĢliler Rasulullah'a Ģöyle diyorlardı: "Biz sana o kadar mal veririz ki 

Mekke'de herkesten zengin olursun. Eğer bir kadın istersen onunla seni evlendiririz. Ġstersen seni önder olarak 

kabul ederiz. Yalnız tanrılarımızı kötülemekten vazgeç. Eğer bu teklifi kabul etmezsen baĢka bir teklifimiz var. Bu, 

senin için de bizim için de hayırlı olur." Rasulullah onlara: "O nedir?" diye sordu. Onlar: "Sen bir sene tanrılarımız 

olan Lat ve Uzza'ya ibadet et. Biz de bir sene senin tanrına ibadet edelim" dediler. 

Rasulullah: "Bekleyin. Rabb'im ne emir verecek" dedi. Bu olay üzerine bu sure nazil oldu: "Ey kafirler..." ve 

ayrıca Zümer suresinde 64. ayette de Ģöyle buyurulmuĢtur: "De ki ey cahiller, bana Allah'tan baĢkasına kulluk 

etmemi mi emredersiniz?" (Ġbn Cerir, Ġbn Ebi Hatim, Taberanî) Ġbn Abbas'ın bir diğer rivayeti Ģöyledir: KureyĢliler 

Rasulullah'a, "Ey Muhammed! Eğer tanrılarımıza saygı gösterirsen biz de senin tanrına ibadet ederiz" dediler. 

Bunun üzerine bu sure nazil olmuĢtur. (Abd b. Humayd) . 

Said b. Bina (Ebu'l Bahterî'nin azad ettiği kölesi) rivayet etmektedir ki, Velid b. Mugire, As b. Vail, Esved b. 

Muttalib ve Ümeyye b. Halef Rasulullah ile görüĢerek Ģöyle demiĢlerdir: "Ey Muhammed, gel biz senin tanrına 

ibadet edelim ama sen de bizim tanrılarımıza ibadet et. Seni iĢlerimizin hepsine ortak ederiz. Eğer getirdiğin Ģey iyi 

ise biz de ona katılırız ve ondan payımızı alırız. Eğer bizdeki, senin getirdiğinden daha iyi ise sen ondan payını alır 

ve ona ortak olursun." Bunun üzerine bu sure nazil olmuĢtur. (Ġbn Cerir, Ġbn Ebi Hatim, Ġbn HiĢam da Siret'inde 

bunu nakletmiĢtir.) 

Vehb b. Münebbeh rivayet etmiĢtir ki, KureyĢliler Rasulullah'a "eğer istersen bir sene senin dinini kabul edelim, 

bir sene de sen bizim dinimizi kabul et" demiĢlerdir. (Abd b. Humayd, Ġbn Ebi Hatim) 

Bu rivayetlerden anlaĢılıyor ki, bu teklifler bir oturumda değil, değiĢik zamanlarda Resulullah'a getirilmiĢtir. 

Onun için, kafirlere kesin bir cevap vermeye ve din konusunda uzlaĢma olmayacağını belirterek ısrar etmelerini 

önlemeye ihtiyaç vardı. 

Konusu: Eğer surenin arkaplanı göz önüne alınırsa bu surenin, dinî bakımdan hoĢgörü konusuna açıklık 

getirmek için nazil olduğu anlaĢılmaktadır. Buna göre, diğer dinlerin de doğru olabileceği ihtimalini telkin etmek için 

bu sure nazil olmamıĢtır. Konu, bugün bazı aydınların zannettiği gibi değildir. Aslında surenin nüzulü, bu vesile ile 

kafirlerin dininden ve taptıklarından beraati ilan etmektedir. 

Aynı zamanda sure, küfür dini ile Ġslam dini arasında hiçbir ilginin bulunmadığını ve herbirinin baĢlı baĢına ayrı 

bir düĢünce olup uzlaĢma imkanının da bulunmadığını açıklamaktadır. BaĢlangıçta bu surenin muhatabı KureyĢli 

kafirlerdir ve sure onların teklifleri üzerine nazil oldu. Ama surenin geçerliliği o günler ile sınırlı değildir. Kur'an'a 

geçen bu talimat müslümanlar için kıyamete kadar geçerlidir. Küfür dini ne Ģekilde olursa olsun, hem sözle hem de 

amelle ondan beraat etmek gerekir. Bu surede, küfür dininin ilkelerine riayet edilemeyeceği ve din konusunda hiç 

bir anlaĢma olamayacağı kafirlere bildirilmiĢtir. Bu nedenle, surenin ilk muhatabları toprağa karıĢtıktan sonra da 

bu sure hâlâ okunmaktadır. MüĢrikler, haklarında nazil olan bu sureyi müslüman olduktan sonra da okumaya 

devam ettiler. Onlar bu dünyadan gittikten asırlar sonra da Müslümanlar bu sureyi okumaktadırlar. Çünkü küfür ve 

kafirlerden beraat ve onlarla iliĢkili olmadan iman etmek kıyamete kadar sürecek bir davadır. 

Rasulullah'ın indinde bu surenin ne kadar önemli olduğu aĢağıdaki hadislerden açıkça anlaĢılmaktadır. 
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Abdullah b. Ömer'den rivayet edilmiĢtir; "Ben pek çok defa Rasulullah'ı, sabah namazından önceki iki rekat ve 

akĢam namazından sonraki iki rekatta Kafirun ve Ġhlas surelerini okurken gördüm." (Bu konudaki pek çok rivayeti 

bazı lafzî farklılıklar ile Ġmam Ahmed, Tirmizî, Ġbn Hibban ve Ġbn Merduye, Ġbn Ömer'den nakletmiĢlerdir.) 

Habbab Ģöyle diyor: Nebi (s.a) bana dedi ki: "Uyumak için yatağa girdiğin zaman Kafirun suresini oku!", 

Rasulullah (s.a) da bu adeti yerine getirirdi. (Bezzar, Taberanî, Ġbn Merduye) . 

Ġbn Abbas'tan Ģöyle rivayet edilmiĢtir: Rasulullah, "Ben, Ģirkten kurtulacağınız kelimeleri size öğreteyim mi?" 

dedi. Ve "o kelimeler, uyumadan önce Kafirun suresini okumanızdır" buyurdu. (Ebu Ya'la, Taberanî) . 

Enes diyor ki, Rasulullah Muaz b. Cebel'e Ģöyle dedi: "Uyumadan önce Kafirun suresini oku, çünkü bu, Ģirkten 

beraattir." (Beyhaki ġa'b'ta) . 

Ferva b. Nevfel ve Abdurrahman b. Nevfel, babaları olan Nevfel b. Muaviye eĢ-ġuc'ayî'den Ģöyle 

rivayet etmiĢlerdir: "Ben Rasulullah'a, uyuyacağım zaman okuyacağım bir Ģey tavsiye etmesini rica ettim. 

Rasulullah, Kafirun suresini sonuna kadar okuduktan sonra uyumamı tavsiye etti. Çünkü bu, Ģirkten beraati ilan 

etmektir." (Müsned-i Ahmed, Ebu Davud, Tirmizî, Neseî, Ġbn Ebi ġeybe, Hakim, Ġbn Merduye, Beyhakî ġa'b'ta) 

Benzer bir rica da Zeyd b. Harise'nin kardeĢi olan Cebla b. Harise'den gelmiĢ ve Rasulullah da aynı karĢılığı 

vermiĢtir. (Müsned-i Ahmed, Taberanî) . 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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110. Nasr Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Birinci ayetteki "nasr" kelimesi sureye isim olmuĢtur. Nasr, yardım demektir. Sûrede Allah'ın Hz. 

Peygamber'e yardım ederek fetihlere kavuĢturduğu ifade edildiği için bu adı almıĢtır. 

Nüzul Zamanı: Ġbn Abbas, bu surenin, Kur'an'ın son suresi olduğunu söylemiĢtir. Yani bundan sonra tam 

olarak bir sure nazil olmamıĢtır. 

ÇeĢitli rivayetlerden anlaĢılıyor ki bu sureden sonra bazı ayetler nazil olmuĢtur. Ama hangi ayetler olduğunda 

ihtilaf vardır. Ayrıca Rasullullah'a son nazil olan ayet hakkında da ihtilaf vardır. Buharî ve Müslim'de, Bera b. 

Azib'ten Ģöyle rivayet edilmiĢtir: "Nisa suresinin son ayeti, en son nazil olan ayettir." Buharî, Ġbn 

Abbas'tan, Kur'an'ın en son nazil olan ayetinin riba'nın haramlığı hakkındaki ayet olduğu kavlini nakletmiĢtir. Bunu 

Ahmed, Ġbn Mace ve Ġbn Merduye'nin Hz. Ömer'den naklettikleri rivayetteyid etmektedir. Ancak bu rivayette söz 

konusu ayetin, son nazil olan ayet olduğu söylenmemiĢtir. Aslında Hz. Ömer'in kavli, bu ayetin en son nazil 

olan ayetler (Bakara 273'den, 283'e kadar) Kur'an'da nazil olan son ayetlerdir. Neseî, Ġbn Merduye ve Ġbn Cerîr Ġbn 

Abbas'ın diğer bir kavlini naklederek Bakara Suresinin 281. ayetinin, son nazil olan ayet olduğunu söylemiĢlerdir. 

El-Feryabî, tefsirinde, bu ayetin Rasulullah'a ölümünden 81 gün önce nazil olduğuna dair Ġbn Abbas'ın kavlini 

nakletmiĢtir. Said b. Cübeyr'in kavlini nakleden Ġbn Ebi Hatim de, bu ayetin nüzulu ile Rasulullah'ın vefatı arasında 

9 gün olduğunu belirtir. Ahmed, Müsned'de ve Hakim, Müstedrek'te Ubey b. Ka'b'tan, Tevbe Suresininin 128-

129. ayetlerinin en son nazil olan ayetler olduklarını zikreder.> (Müslim, Neseî, Taberanî, Ġbn Ebi ġeybe, Ġbn 

Merduye) . Ġbn Ömer'den bu surenin Veda Haccı'nda, teĢrik günleri sırasında Mina'da nazil olduğu 

rivayet edilmiĢtir. Rivayete göre Rasulullah daha sonra devesinin sırtına çıkıp meĢhur hutbesini okumuĢtur. 

(Tirmizî, Bezzar, Beyhakî, Ġbn Ebi ġeybe, Abd b. Humayd, Ebu Ya'la, Ġbn Merduye) 

Beyhakî Kitabü'l Hac'da, Serra b. Nebhan'dan Rasulullah'ın o meĢhur hutbesini nakletmiĢtir. Serra demiĢtir ki, 

ben Veda Haccı'nda Rasulullah'ın söylediklerini duydum. ġöyle dedi: "Ey insanlar biliyor musunuz bugün hangi 

gündür?" Orada bulunanlar: "Allah ve Rasulü daha iyi bilir" diye cevap verdiler. Rasulullah: "Bugün, teĢrik gününün 

orta günüdür" dedi. Sonra Ģöyle buyurdu: "Biliyor musunuz bu yer hangi yerdir? Oradakiler: "Allah ve Rasulü daha 

iyi bilir" dediler. Rasulullah: "Burası meĢ'ar-i haram'dır" buyurdu. Daha sonra Ģöyle buyurdu: "Bilmiyorum, bundan 

sonra belki sizi göremeyebilirim. Dikkat edin, kanınız ve Ģerefiniz birbiriniz için haramdır. Bugün, bu yerde haram 

olduğu gibi. Rabbinizin huzuruna çıkıp, amelleriniz hakkında sorulacağınız zamana kadar bu haramlık sürecektir. 

Ġyi dinleyin, bu söylediğim yakın ve uzaktakilere ulaĢsın. Dinleyin, size tebliğ ettim mi?". Biz Medine'ye döndükten 

kısa bir süre sonra Rasulullah ahirete irtihal etti. 

Bu iki rivayeti birarada okuyunca, Nasr suresinin nüzulu ile Rasulullah'ın vefatı arasında üç ay ve birkaç günlük 

bir süre geçtiği anlaĢılır. Tarihlere göre, Veda Haccı ile Rasulullah'ın vefatı arasında ancak bu kadar zaman 

geçmiĢtir. 

Ġbn Abbas'tan Ģöyle rivayet edilmiĢtir: Rasulullah'a bu sure nazil olduğunda; "Bu benim vefatımı bildirmektedir. 

Vaktim gelmiĢtir" dedi. (Ahmed, Ġbn Cerir, Ġbn Münzir, Ġbn Merduye) . Ġbn Abbas'tan ikinci rivayet de Ģöyledir: 

Rasulullah, bu surenin nazil olmasından, bu dünyadan ayrılacağının haberi olduğunu anlamıĢtır. (Ahmed, Ġbn Cerir, 

Taberanî, Ġbn Ebi Hatim, Ġbn Merduye) . 

Ümmü'l Mü'minin Ümmü Habibe Ģöyle buyurmuĢtur: Bu sure nazil olduğunda Rasulullah, "bu sene vefat 

edeceğim" dedi. Bunu duyan Hz. Fatıma ağlamaya baĢladı. Rasulullah bunun üzerine Ģöyle buyurdu: "Ailemden 

bana ilk kavuĢan sen olacaksın." Fatıma bunu duyunca güldü. (Ġbn Ebi Hatim, Ġbn Merduye) . Hemen hemen aynı 

muhtevaya sahip bir rivayeti Beyhakî, Ġbn Abbas'tan rivayet etmiĢtir. 

Ġbn Abbas Ģöyle buyurmuĢtur: Hz. Ömer (r.a) , Bedir gazvesine katılan büyüklerin toplantısına beni de çağırdı. 

Onların arasına girmek pek hoĢuma gitmezdi. O büyükler Hz. Ömer'e: "Bu çocuk bizim çocuklarımız gibidir. 

Özellikle bunu, toplantılarımıza niçin çağırıyorsun" dediler. (Buharî ve Ġbn Cerir, bu sözü söyleyenin Abdurrahman 

b. Avf olduğunu açıklamıĢlardır.) Hz. Ömer Ģöyle buyurdu: "Ġlim bakımından bu çocuğun makamını biliyor 

musunuz." Bir gün Hz. Ömer'in, beni bu büyüklerin toplantılarına her zaman niçin çağırdığını ispat etmek için beni 

de davet ettiğini anladım. 
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Hz. Ömer sohbet sırasında Bedir ehlinin büyüklerine Ģöyle sordu: "Nasr suresi hakkında ne dersiniz?" Bazıları 

Ģöyle dedi: "Bize Allah'ın nusreti gelip fetih nasip olduğunda, Allah'a hamd ve istiğfar etmemiz emredildi." Bazıları: 

"Bundan murad Ģehir ve kalelerin fethidir" dediler. Bazıları da sessiz kaldılar. Hz. Ömer daha sonra: "Ġbn Abbas, 

sen de aynı Ģekilde mi düĢünüyorsun, sen ne dersin?" dedi. Ben "Hayır" dedim. Hz. Ömer: "Sen ne diyorsun?" 

dedi. Ben: "Bundan murad Rasulullah'ın ecelidir" dedim. "Bu surede Rasulullah'a, Allah'ın nusretinin gelip fetih 

nasip olmasının, eceline iĢaret olduğu bildirilmiĢtir. Ondan sonra Allah'a hamd ve istiğfar etmesi emredilmiĢtir" 

dedim. Bunun üzerine Hz. Ömer: "Ben de senin dediklerinden baĢka bir Ģey bilmiyorum" dedi. Bir rivayette Hz. 

Ömer'in, Bedir ehlinin büyüklerine Ģöyle buyurduğu da kayıtlıdır: "Bu gencin toplantımıza katılmasına hâlâ itiraz 

ediyor musunuz? O'nu bu toplantıya çağırmamın sebebini herhalde anladınız." (Buharî, Ahmed, Tirmizî, Ġbn Cerir, 

Ġbn Merduye, Beğavî, Beyhakî, Ġbn Münzir.) 

Konu: Yukarıda zikerdilen rivayetlerden anlaĢılıyor ki, bu surede Allah (c.c.) Rasulullah'a, Arabistan'da 

Ġslam'ın zaferi kemale erdikten sonra ve insanlar grup grup dine girdiklerinde bunun anlamının, bu dünyadaki 

misyonunun sona ermesi olduğunu bildirmiĢtir. Ondan sonra Rasulullah'a, hamd ve Allah'ı tesbih ile meĢgul olması 

emredilmiĢtir. Çünkü O, Allah'ın lütfu ile büyük bir iĢi baĢarıyla tamamlamıĢtır. Görevi yerine getirirken iĢlediği zaaf 

ve eksikliklerden dolayı Allah'tan af dilemelidir. Buradaki önemli nokta, bir Nebi ile dünyevî önder arasındaki farkın 

ne kadar büyük olduğudur. Bir dünyevî öndere, dünyada büyük bir inkılâb yapmak nasip olsa, o kiĢi törenler 

düzenleyerek önderliğinden gurur duyar. Ama burada Allah'ın peygamberi, 23 sene gibi kısa bir sürede bir kavmin 

akide, düĢünce, ahlâk, kültür, medeniyet, muaĢeret, siyaset, iktisat ve savaĢ anlayıĢını değiĢtirerek, cahiliyeye 

boğulmuĢ bu kavmi bütün dünyaya hâkim olacak bir duruma getirmesine ve dünyanın bütün kavimlerine önder 

olmaya lâyık hâle kavuĢturmasına rağmen, böyle büyük bir baĢarının sonunda törenler düzenleyip gururlanmak 

yerine, Allah'a hamd edip mağfiret dilemesi ve O'nu tesbih etmesi emredilmiĢtir. Hz. Peygamber (s.a.) de bütün 

acziyle bu emri yerine getirmekle meĢgul olmuĢtur. 

Hz. AiĢe Ģöyle buyurmuĢtur: Rasulullah vefatından önce Ģu cümleyi çokça söylerdi: "Subhâneke Allahümme 

ve bihamdike ve estağfiruke ve etubu ileyk" (bazı rivayetlerde lâfız Ģöyledir: Subhanallahi ve bihamdihi ve' 

stağfırullahe ve etubu ileyh) . Ben: "Ya Rasulallah! Sürekli okuduğunuz bu kelimeler nasıl kelimelerdir?" dedim. 

Rasulullah: "Bu, Nasr Suresi'ndeki iĢareti görünce okuduğum kelimelerdir" buyurdu. (Ahmed, Müslim, Ġbn 

Cerir, Ġbn Münzir, Ġbn Merduye) . Bunun benzeri bazı rivayetler yine Hz. AiĢe'den rivayet edilmiĢtir. Rasulullah rükû 

ve secdede, "Subhaneke Allahümme ve bihamdike Allahumme'ğfirli" cümlesini çokça okurdu. Bu, Kur'an'ın (yani 

Nasr suresinin) Rasulullah'ın buyurduğu tevili idi. (Buharî, Müslim, Ebu Davut, Neseî, Ġbn Mace, Ġbn Cerir) . 

Ümmü Seleme Ģöyle buyurdu: Rasulullah'ın mübarek ağzı her zaman, oturduğu, kalktığı, yolda yürüdüğü 

zaman, "Subhanellahi ve bihamdihi" kelimelerini tekrarlardı. Bir gün, "Ya Resulallah! Bu kelimeleri niçin bu kadar 

çok zikrediyorsunuz?" dedim. ġöyle buyurdu: "Bana böyle emredildi" ve bu sureyi okudu. (Ġbn Cerir) . 

Ġbn Mes'ud'dan Ģöyle rivayet edilmiĢtir: Bu sure nazil olduğu zaman Rasulullah çokça "Subhaneke Allahümme 

ve bihamdike Allahümme'ğfirli subhaneke Rabbena ve bihamdike Allahümme'ğfirli inneke ente'ttevvabül gafûr" 

sözlerini tekrarladı (Ġbn Cerir, Müsned-i Ahmed, Ġbn Ebi Hatim) . 

Ġbn Abbas Ģöyle beyan etmiĢtir: Bu sure nazil olduktan sonra Rasulullah, ahiret için mihnet ve riyazatla o kadar 

meĢgul oldu ki daha önce böylesi görülmemiĢti. (Neseî, Taberanî, Ġbn Ebi Hatim, Ġbn Merduye) . 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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111. Tebbet Suresi                                                                        BaĢa Dön 

Adı: Birinci ayetteki "Leheb" kelimesi sureye isim olmuĢtur. 

Nüzul Zamanı: Bu surenin Mekkî olduğu konusu, müfessirler arasında ihtilaflıdır. Aynı zamanda, surenin tam 

nüzul zamanının, Mekke döneminin hangi kesiminde olduğunu tayin etmek de oldukça güçtür. Fakat surenin Ebu 

Leheb'i zikretmesinden, bu kiĢinin Rasulullah'a karĢı davranıĢının, sınırı aĢtığı bir dönemde nazil olduğu 

çıkarılabilir. Bu Ģahıs o dönemde Ġslam'a karĢı önemli bir engel durumundaydı. Ġhtimaldir ki bu sure, KureyĢ'in diğer 

kabilelerinin Rasulullah'a ve O'nun kabilesine karĢı boykot ilan edip, onları mahsur bıraktıkları, ancak yalnız Ebu 

Leheb'in, boykot altındaki kabilesini terkederek düĢmanların safında yer aldığı zaman nazil olmuĢtur. Benim bu 

çıkarımım Ģuna dayanır: Ebu Leheb Rasulullah'ın amcasıydı. Bu nedenle, Ebu Leheb sınırı aĢmadıkça yeğeninin 

ağzından kötü söz çıkması münasip olmazdı. Ġslam'a muhalefetin baĢlangıcında bu sure nazil olsaydı, KureyĢ'in 

ahlâkî anlayıĢına göre bir yeğenin amcasını kötülemesi ayıp sayılacaktı. Onun için sure, Ebu Leheb sınırı aĢtığı 

zaman nazil oldu. 

Tarihî arkaplan: Kur'an-ı Kerim'in sadece bir yerinde, bir Ġslam düĢmanı ismi anılarak lanetlenmiĢtir. Oysa 

hem Mekke'de, hem de hicretten sonra Medine'de bazı kiĢiler Ġslam ve Rasulullah'a düĢmanlıkta Ebu Leheb'ten de 

ileri gitmiĢlerdi. Burada bu Ģahsın isim anılarak lanetlenmesinin, hangi özelliğinden dolayı olduğu sorulabilir. Bunu 

anlamak için, o dönemin Arap toplumuna ve o toplumda Ebu Leheb'in rolüne bakmak gerekir. 

Arabistan'ın eski dönemlerinde her tarafta anarĢi ve kanunsuzluk yaygındı. Asırlarca süren bu hal içinde bir 

kiĢinin mal, can, Ģeref güvenliği için aile, kan ve kabile bağından baĢka bir güvencesi yoktu. Onun için o dönemdeki 

Arap toplumunda akrabalara iyi davranmak temel ahlâkî unsurlardandı ve buna çok önem veriliyordu. Sıla-i rahimi 

kesmek büyük bir ayıp sayılıyordu. Bu nedenle, Rasulullah Ġslamî davete baĢlayıp, KureyĢ'in diğer kabileleri ve 

reisleri de O'na karĢı çıktıklarında, HaĢim oğulları ve Muttalib oğulları Rasulullah'a karĢı çıkmamıĢlar, üstelik açıkça 

himaye etmiĢlerdi. Halbuki birçoğu Rasulullah'ın nübüvvetine inanmıyordu. Diğer kabileler, HaĢim ve Muttalib 

oğullarını hiçbir zaman atalarının dininden dönmekle suçlamamıĢlardı. Çünkü onların, kabilelerinden bir kiĢiyi 

düĢmana teslim etmeyecekleri biliniyor ve kabul ediliyordu. Kabileden birisini himaye etmek, KureyĢ'e göre doğal 

bir durumdu. 

Cahiliye dönemi Araplarının bile vacibu'l ihtiram kabul ettikleri bu ahlâkî anlayıĢa sadece Rasulullah'ın, babası 

Abdullah ile aynı babadan olan amcası Ebu Leheb karĢı çıkmıĢtı. Oysa Araplarda amca, baba yerine sayılıyordu. 

Yeğenin babası ölmüĢse, amcanın, yeğenine kendi çocuğu gibi bakması beklenirdi. Ama bu Ģahıs Ġslam'a buğzu ve 

küfre de muhabbeti nedeniyle bu Arap geleneğini de çiğnemiĢti. 

Muhaddisler pek çok senet ile, Ġbn Abbas'tan Ģu rivayeti nakletmiĢlerdir: Rasulullah'a, daveti genel olarak 

yayma emri verildiği ve Kur'an'dan, "önce yakın akrabalarını uyar" ayeti nazil olduğu zaman Rasulullah safa 

tepesine çıkarak: "Ey Sabaha! (sabahın afeti) " diye bağırdı. Araplarda bu çağrı, tam sabaha karĢı düĢmanın bir 

kabileye hücum etmek için geldiği görüldüğü zaman yapılırdı. Çevrede, "bu ses kimindir?" diye sorulduğunda, 

"Muhammed'in (s.a) sesi" cevabı verildi. Bunu duyan KureyĢ'in bütün kabileleri koĢarak geldiler. Gelemeyenler, 

kendi yerlerine bir temsilci gönderdiler. Herkes toplandığında Rasulullah her bir kabileyi ismi ile çağırarak 'ey benî 

HaĢim, ey beni Muttalib, ey benî Fahr v.s. Dağın arkasında bir ordu size hücum edecek desem inanır mısınız?" 

dedi. Oradakiler "evet, çünkü biz senden hiç yalan söz iĢitmedik" dediler. Bunun üzerine Rasulullah: "Ben sizi 

ilerideki büyük azap ile uyarıyorum" dedi. Herkesten önce Ebu Leheb "Tebbe leke, hel li hâzâ cema'te nâ? 

(Kahrolası! bunun için mi bizi topladın?) dedi. Bir rivayet de Ģöyledir: Ebu Leheb, Rasulullah'a atmak için taĢ aldı. 

(Müsned-i Ahmed, Buharî, Tirmizî, Ġbn Cerir, Müslim v.s.) . 

Ġbn Zeyd'den Ģöyle rivayet edilmiĢtir: Ebu Leheb bir gün Rasulullah'a, "Eğer dinini kabul edersem benim için ne 

var?" diye sordu. Rasulullah: "Diğer iman edenlere ne varsa senin için de o var" buyurdu. Ebu Leheb: "Benim için 

bir ayrıcalık yok mu?" dedi. Rasulullah, "BaĢka ne istiyorsun?" buyurdu. Ebu Leheb Ģöyle karĢılık verdi: "Kahrolası 

din, beni baĢkaları ile eĢit kılıyor." (Ġbn Cerir) 

Ebu Leheb Mekke'de Rasulullah'ın kapı komĢusuydu. Ġki ev arasında sadece bir duvar vardı. Ayrıca Hâkim b. 

As (Mervan'ın babası) , Utbe b. Ebu Muayt, Adiyy b. Hamra ve Ġbnü'l Asdâu'l Hazelî de Rasulullah'a komĢu idiler. 

Bunlar Rasulullah'ı evinde de rahat bırakmıyorlardı. Rasulullah namaz kılarken, üzerine keçinin iĢkembesini 

atıyorlardı. Bazen de Rasulullah'ın evinde piĢen yemeğe pislik bulaĢtırıyorlardı. Rasulullah ise dıĢarı çıkıp onlara, 
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"ey Benî Abdumenaf, bu ne biçim komĢuluk" dedi. Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil de (Ebu Süfyan'ın kız kardeĢi) 

her gece, Rasulullah sabah erken dıĢarı çıkarken ayaklarına batsın diye Rasulullah'ın kapısının önüne dikenler 

koyardı. (Beyhakî, Ġbn Ebi Hatim, Ġbn Cerir, Ġbn Asakir, Ġbn HiĢam) . 

Nübüvvetten önce Rasulullah'ın iki kızı, Ebu Leheb'in iki oğlu olan Utbe ve Uteybe ile evliydi. Rasulullah Ġslamî 

davete baĢladığında Ebu Leheb, oğullarına, "Muhammed'in kızlarını boĢamadıkça sizlerle görüĢmem haram olsun" 

dedi. Bunun üzerine oğulları Rasulullah'ın kızlarını boĢadılar. Ama Uteybe bununla da kalmayarak cahiliyette o 

kadar ileri gitti ki, bir gün Rasulullah'ın karĢısına çıkarak, "Ben, en-necmu îzâ heva'yı ve ellezî denâ fe tedella'yı 

inkâr ediyorum" dedi. Böyle söyledikten sonra Rasulullah'ın tarafına tükürdü. Ama bu, Rasulullah'a isabet etmedi. 

Rasulullah Ģöyle dedi: "Allah'ım buna köpeklerinden bir köpeği musallat et". Daha sonra Uteybe babası ile ġam 

seferine gitti. Sefer sırasında kafile gece bir yerde kamp kurdu. Oradaki yerliler onlara, geceleri vahĢi hayvanların 

geldiğini söylediler. Ebu Leheb arkadaĢlarına, "Ey ehli KureyĢ, oğlumu korumak için bir tedbir alın. Çünkü 

Muhammed ona beddua etti" dedi. Bunun üzerine kafiledekiler develerini Uteybe'nin çevresine çöktürerek uyudular. 

Gece bir aslan gelerek develerin arasından geçti ve Uteybe'yi parçalayarak yedi. (el-Ġstiab Ġbn Abdilberr, el-Ġsabe 

Ġbn hacer, Delailu'l Nübüvve Naim el-Ġsfahanî, Ravzu'l anf Süheylî) rivayetlerde ihtilaf vardır. Bazılarına göre bu 

olay nübüvvetten hemen sonra vuku bulmuĢ, bazılarına göre de Leheb suresinin nüzulünden sonra meydana 

gelmiĢtir. Ölen kiĢinin Utbe mi, Uteybe mi olduğunda ihtilaf vardır. Ancak Utbe'nin, Mekke fethinden sonra Ġslam'ı 

kabul edip Rasulullah'a biat ettiği sabittir. Öyleyse ölen kiĢi Uteybe idi. 

Ebu Leheb'in kötülüğü o kadar ileriydi ki, Rasulullah'ın oğlu Kasım'dan sonra Abdullah da vefat ettiğinde, 

yeğenini teselli edeceği yerde bayram yapmıĢtı. KoĢarak KureyĢ reislerinin yanına gitmiĢ ve onlara Hz. 

Muhammed'in (s.a) köksüz kaldığını müjdelemiĢ(!) ti. Bu davranıĢı Kevser suresinde zikretmiĢtik. 

Rasulullah Ġslamî davet için nereye gitse Ebu Leheb de peĢinden gider ve oradakileri, Rasulullah'ın 

anlattıklarına kulak vermemeleri için uyarırdı. Rubeyye b. Abâde'd Deylî Ģöyle beyan eder: Ben gençtim. Babamla 

beraber Zu'l Mecaz pazarına gittim. Orada Rasulullah'ı, "Ey insanlar! Allah'tan baĢka mabud yoktur deyin, kurtulun" 

derken gördüm. O'nun arkasında bir Ģahıs da: "Bu yalancıdır. Atalarının dininden dönmüĢtür" diyordu. Bu Ģahsın 

kim olduğunu sordum. Bana, amcası Ebu Leheb olduğu söylendi. (Müsned-i Ahmed, Beyhakî) . Ġkinci rivayet yine 

Rubeyye'den ve Ģöyledir: Ben Rasulullah'ı, her kabilenin kaldığı yere giderek, "Ey beni filan! Ben size Allah'ın 

Rasulü olarak gönderildim. Yalnız Allah'a ibadet etmenizi ve O'na ortak koĢmamanızı tavsiye ediyorum. Siz de beni 

tasdik edin ve bana yardım edin. Sayenizde Allah'ın beni görevlendirdiği bu iĢi tamamlayayım" derken gördüm. 

O'nun arkasından da baĢka bir Ģahıs gelir ve: "Ey benî filan! Bu kiĢi sizi Lat ve Uzza'dan döndürerek, getirdiği bid'at 

ve sapıklığa sürüklemek istiyor. Dediklerine kesinlikle kulak vermeyin, onu kabul etmeyin" diyordu. Ben babama bu 

Ģahsın kim olduğunu sordum. Babam: "O'nun amcası Ebu Leheb" dedi. (Müsned-i Ahmed, Taberanî) . Tarık b. 

Abdullah el-Muharibi'nin rivayeti de bunun benzeridir. O Ģöyle diyor: Ben Zu'l Mecaz pazarında Rasulullah'ın halka: 

"Ey insanlar! Lâ ilahe illallah deyin, kurtulun" dediğini gördüm. Arkasından bir Ģahıs da ona taĢ atıyordu. Hatta 

Rasulullah'ın ayakkabısı kan ile dolmuĢtu. O Ģahıs Ģöyle diyordu: "O yalancıdır. Söylediklerine kulak asmayın". Ben 

bu Ģahsın kim olduğunu halka sordum. Onlar: "Onun amcası Ebu Leheb" dediler. (Tirmizî) . 

Nübüvvetin 7. senesinde KureyĢ'in bütün kabileleri, Benî HaĢim ve Benî Muttalib'i sosyal ve ekonomik olarak 

boykot etmiĢlerdi. Ancak bu iki kabile de Rasulullah'ı himaye etmede sebat gösterdiler ve ġib-i Ebi Talib'te mahsur 

kaldılar. O günlerde, kabilesinden ayrılarak kâfir KureyĢ'lilerin yanında yer alan tek kiĢi Ebu Leheb'ti. Bu boykot 3 

sene devam etti. Bu sırada Benî HaĢim ve Benî Muttalib aç kalmıĢlardı. Yiyecek almak için Mekke'ye gelen ticarî 

kafilelere yaklaĢtıklarında Ebu Leheb kafiledekilere Ģöyle derdi: "Bunlardan çok yüksek fiyat taleb edin ki o malı 

alamasınlar. Zararınızı ben karĢılarım." 

Bu nedenle tüccarlar çok yüksek fiyat istiyorlardı. Ebi Talib mahallesinde mahsur kalanlar da ihtiyaçlarını 

alamıyorlar ve aç kalan çoluk çocuklarına elleri boĢ dönüyorlardı. Daha sonra Ebu Leheb o tüccarlardan, normal 

piyasa fiatı ile bütün mallarını satın alıyordu. (Ġbn Sa'd ve Ġbn HiĢam) . 

Bu Ģahıs, bu tip hareketleri nedeniyle Leheb suresinde ismi anılarak lanetlenmiĢtir. Buna özellikle gerek vardı. 

Çünkü, Mekke'ye dıĢardan gelen hacılar çeĢitli yerlerde konaklayıp pazarlarda toplandıklarında, Rasulullah'a kendi 

amcası arkasından giderek karĢı çıkıyordu. Arap adetlerine göre bir amcanın sebepsiz olarak yeğenine kötü 

davranması mümkün değildi. O'nu taĢlaması ve itham etmesi de imkânsızdı. Onun için hacılar, Ebu Leheb'in 

Rasulullah'a muhalefet etmesi nedeniyle Rasulullah hakkında Ģüpheye düĢüyorlardı. Bu sure nazil olduktan sonra 
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Ebu Leheb'in dengesi bozuldu, kızarak saçmalamaya baĢladı. Ondan sonra herkes, bu Ģahsın Rasulullah'a olan 

düĢmanlığından dolayı deli divaneye döndüğünü ve sözüne itibar edilemeyeceğini düĢünmeye baĢladı. 

Ayrıca Rasulullah'ın amcasının, isim anılarak lanetlenmesinden sonra herkeste, Rasulullah'ın din hakkında 

uzlaĢmaya girebileceği ümidi kesildi. Çünkü Rasulullah kendi amcası için bile bunları söyledikten sonra, bir baĢkası 

ile uzlaĢmasına hiç imkân yoktu. Ġman eden bir yabancı Rasulullah'a akrabasından da yakın oluyor, küfür üzerinde 

devam eden kiĢi, kendi akrabası bile olsa bir yabancı olarak kalıyordu. ġunun veya bunun oğlu olmasının hiçbir 

önemi yoktu. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi)  
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12.Ġhlas Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: "Ġhlâs" bu surenin sadece ismi değil, konusudur da. Bu surede hâlis Tevhid beyan edilmiĢtir. Kur'an'ın 

diğer surelerinde de kullanılan "ihlas" kelimesi bu sureye isim olmuĢtur. Ancak bu surede "ihlâs" kelimesi 

kullanılmamıĢtır. Bu isim, surenin manası itibariyle bu sureye verilmiĢtir. "Ġhlâs" samimi olmak, dine içtenlikle 

bağlanmak, esaslarını sırf Allah rızası için uygulamak anlamınadır. Bir kimse anlayarak bu sureye iman ederse, 

Ģirkten kurtulur. 

Nüzul zamanı: Bu surenin Mekkî mi, Medenî mi olduğunda ihtilâf vardır. Bu ihtilaf, nakledilen çeĢitli 

rivayetlerden kaynaklanır. AĢağıda bu rivayetleri zikredeceğiz: 

1) Ġbn Mesud'dan Ģöyle rivayet edilmiĢtir. KureyĢliler Rasulullah'a Ģöyle sorarlardı: "Rabbinin nesebi nedir?" 

Bunun üzerine bu sure nazil oldu. (Taberanî) . Araplarda bir yabancıyı tanımak istediğinde "Onun nesebi nedir?" 

diye sormak adetti. Çünkü onlarda bir kimseyi tanımanın ilk Ģartı, nesebinin ne olduğu ve hangi kabileden geldiğinin 

açıklanmasıydı. Aynı Ģekilde Rabbinin kim olduğunu öğrenmek için Resulullah'a da Rabbinin nesebini sormuĢlardı. 

2) Ebu Ya'la, Ubey b. Ka'b'tan rivayet eder: MüĢrikler, "Rabbinin nesebini söyle" dediklerinde Allah (c.c.) 

bu sureyi nazil etti. (Müsned-i Ahmed, Ġbn Ebi Hatim, Ġbn Cerir, Tirmizî, Buharî, Ġbnü'l Münzir, Beyhaki) . Tirmizi'de 

Ebu Ya'la'dan bir rivayetnakledilmiĢ, ancak Ubey zikredilmemiĢtir. Tirmizi buna karĢın hadisin sahih olduğunu 

söylemiĢtir. 

3) Cabir b. Abdullah'tan Ģöyle rivayet edilmiĢtir. Bir Arabî (bazı rivayetlere göre halk) Rasulullah'a Ģöyle sordu: 

"Rabbinin nesebi nedir?" Bunun üzerine Allah (c.c.) bu sureyi inzal buyurdu. (Ebu Ya'la, Ġbn Cerir, Ġbn Münzir, 

Teberanî, Beyhakî, Ebu Nuaym, fi'l Hilye) 

4) Ġkrime, Ġbn Abbas'tan Ģöyle nakletmiĢtir. Ġçlerinde Ka'b b. EĢref ve Huyey b. Ahtab'ın da bulunduğu 

Yahudilerden bir grup, Rasulullah'a gelerek Ģöyle sordular. "Ey Muhammed! Seni gönderen Rab nasıldır?" Bunun 

üzerine bu sure nazil olmuĢtur. (Ġbn Ebi Hatim, Ġbn Adiyy, Beyhakî, fi'l Esma ve's sıfat) 

Ayrıca bazı rivayetler de Ġbn Teymiye'nin Ġhlas suresi tefsirinde nakledilmiĢtir. 

5) Enes b. Malik'den Ģöyle rivayet edilmiĢtir. Hayber'deki bazı Yahudiler Rasulullah'a gelerek Ģöyle dediler: "Ey 

Ebu'l Kasım! Allah (c.c.) melekleri nurdan, Adem'i kokmuĢ çamurdan, Ġblis'i ateĢten, göğü dumandan ve yeryüzünü 

su köpüğünden yaratmıĢtır. Peki Rabbinin kendi mahiyeti nedir?" Rasulullah onların bu sorusuna cevap vermedi. 

Bu sırada Cebrail gelerek, "Ey Muhammed (s.a) ! Onlara de ki, (kul hüvellahu ehad) ..." dedi. 

6) Amir b. Tufeyl Rasulullah'a Ģöyle sordu: "Ey Muhammed! Sen bizi neye davet ediyorsun?" Rasulullah: "Ben 

sizi Allah'a davet ediyorum" buyurdu. Amir Ģöyle dedi: "O zaman, O'nun keyfiyetini anlat. Altından mı, gümüĢten mi. 

yoksa demirden mi?" Bunun üzerine bu sure nazil olmuĢtur. 

7) Dahhak, Katade ve Mukatil'in açıklaması Ģöyledir. "Ey Muhammed, Rabbinin keyfiyetini anlat, belki iman 

ederiz. Allah (c.c.) kendi sıfatlarını Tevrat'ta bildirmiĢtir. Ama sen neyden yapıldığını, hangi cinsten olduğunu söyle. 

Altından mı, bakırdan mı, yoksa pirinçten mi? Veya demir ve gümüĢten mi? O, ne yiyor, ne içiyor? Kimden veraset 

almıĢ ve varisi kim olacak." Bunun üzerine Allah (c.c.) bu sureyi inzal buyurdu. 

8) Ġbn Abbas'tan Ģöyle rivayet edilmiĢtir: Necran Hristiyanlarından bir heyet bir Papazla birlikte Rasulullah'ın 

huzuruna geldi. Rasulullah'a Ģöyle sordular: "Rabbinin nasıl olduğunu söyle. Hangi maddedendir?" Rasulullah 

Ģöyle buyurdu: "Benim Rabbim hiçbir Ģeyden meydana gelmedi. O, herĢeyden farklıdır." Bunun üzerine Allah (c.c.) 

bu sureyi indirdi. Bu rivayetlerden anlaĢılıyor ki, Rasulullah'a çeĢitli zamanlarda, insanları davet ettiği mabudun 

mahiyet ve keyfiyeti sorulmuĢtur. Rasulullah her defasında Allah'ın emriyle bu cevabı vermiĢtir. Ġlk önce Mekke'deki 

müĢrik KureyĢliler sormuĢlar ve bu sorunun cevabı olarak ihlas suresi nazil olmuĢtur. 

Daha sonra Medine'de Yahudiler ve Hristiyanlar, bazen de diğer Araplar sözkonusu soruyu Rasulullah'a 

yöneltmiĢler, her defasında da onlara cevap olarak Allah (c.c.) bu sureye iĢaret etmiĢtir. Bu rivayetlerden anlaĢılan 

Ģudur ki, Rasulullah'a sözkonusu soru yöneltildiğinde cevap olarak her defasında bu sureyi okuduğu için, bu sureye 

hep yeni nazil olduğu zannıyla bakılmıĢtır. Onun için, bu rivayetlerin birbirine tezat olduğu gözüyle bakıp yanılgıya 
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düĢülmemelidir. Aslında bir mesele hakkında daha önce nazil olmuĢ bir ayet veya sure varsa, aynı mesele 

hakkında tekrar soru sorulduğunda Allah (c.c) bu sorunun cevabı olarak ilgili sureye iĢaret ediyor ve Rasulullah da 

onu okuyordu. Muhaddisler bunu Ģöyle açıklamıĢlardır: "Filan mesele hakkında veya filan soru üzerine 

bu ayet nazil olmuĢtur. Buna "nüzul tekrarı" denilmiĢtir. Yani bir ayet veya bir sure bir defadan fazla nazil olmuĢtur. 

Aslında doğru görüĢ, bu surenin Mekkî olduğudur. Hatta surenin muhtevasından, Mekke döneminin 

baĢlangıcında nazil olduğu anlaĢılmaktadır. O zamana kadar, Allah'ın zâtı ve sıfatları hakkında Kur'an'da herhangi 

bir ayet nazil olmamıĢtı. Resulullah'ın Allah'a davetini dinleyenler, Rasulullah'ın ibadet ettiği Rabbin nasıl bir Ģey 

olduğunu merak ediyorlardı. Bu surenin Mekke döneminin baĢında nazil olmasının delili, Mekke'de Hz. Bilâl'in 

sahibi Umeyye b. Halef'in, Bilâl'i kızgın kuma yatırarak göğsüne taĢ koyduğunda Bilâl'in, "ehad, ehad" diyerek 

Allah'ı zikretmesidir. Bu kelime ihlas suresinden alınmadır. 

Konusu: Surenin nüzulü hakkında yukarıda zikredilen rivayetler gözönüne alınırsa, Resulullah'ın Tevhide 

davet etmeye baĢladığı dönemde insanların kafasındaki ilahi düĢüncenin nasıl olduğu anlıĢılır. Putperest 

müĢriklerin taptığı ağaçtan, taĢtan, altından, gümüĢten vb. çeĢitli ilahlar Ģekil, suret ve cisim sahibi idiler. Tanrı ve 

tanrıçalarında üreme vardı. Hiç bir tanrıça kocasız değildi. Hiçbir tanrı da karısız değildi. Onların sözde yemeye, 

içmeye de ihtiyaçları vardı. Onlara tapanlar bu nedenle tanrılarına yeme, içme imkânı sağlıyorlardı. MüĢriklerin 

büyük bir bölümü, Allah'ın insan Ģeklinde insanların arasına geleceğine de kail idiler. Bazıları O'nun temsilcisi 

durumundaydılar. Hristiyanlar, bir Allah'a inandıklarını iddia etseler de inandıkları tanrının en azından bir oğlu vardı. 

Oğlu ile baba arasında Ruhu'l Kudüs'ün de önemli bir yeri vardı; hatta tanrının anası ve kaynanası da vardı. 

Yahudilerin de bir Allah'a inandıklarını iddia etmeleri boĢunadır. Çünkü inandıkları ilah, maddi cismanilikten ve 

insani sıfatlardan uzak değildi. Mesela yürürdü. Ġnsani Ģekilde gelirdi. Kendi kulları ile güreĢ de yapardı. En az bir 

adet oğul'un (Uzeyr) babasıydı. Bu dini grubun dıĢında mecusiler ateĢe taparlardı. 

Sabiiler de yıldızlara taparlardı. Bu Ģartlarda, Rasulullah insanları "vahdehu la Ģerikeleh"e inanmaya çağırınca, 

doğal olarak zihinlerine, bütün mabudların terkedilerek bir olduğuna inanılacak Rabbin nasıl bir Ģey olduğu sorusu 

gelmiĢti. Kur'an-ı Mecid'in icazıdır ki, onların bu sorularına karĢı birkaç kelime ile Allah'ın zatı hakkında öyle bir 

tasavvur verilmiĢtir ki, bütün müĢrik düĢüncelerin kökü kazınmıĢtır. Mahlukatın sıfatlarından hiçbir sıfatın O'nun 

zâtına karıĢmasına bir mahal bırakılmamıĢtır. 

Surenin Fazileti ve önemi: Bu sure, Rasulullah'ın indinde çok yüce bir yere sahipti. Rasulullah, çeĢitli yollarla 

bu surenin önemini müslümanlara idrak ettirmek için uğraĢmıĢtır ki müslümanlar bu sureyi okusunlar ve halka 

yaysınlar. Bu sure, insanın zihnine hemen yerleĢen Ġslam'ın birinci temel akidesini (Tevhid akidesi) beyan etmiĢtir. 

Hadislerde de pek çok rivayette Rasulullah'tan, bu surenin Kur'an'ın üçte birine eĢit olduğu mervidir. Buharî, 

Müslim, Ebu Davud, Neseî, Tirmizî, Ġbn Mace, Müsned-i Ahmed, Taberanî vs. de bu konu hakkında müteaddit 

hadis, Ebu Said Hudrî, Ebu Hureyre, Ebu Eyyub el-Ensarî, Ebu Derda, Muaz b. Cebel, Cabir b. Abdullah, Ubey b. 

Ka'b, Ümmü Gülsüm b. Numan, Enes b. Malik ve Ebu Mesud'dan (r.a) menkuldür. Müfessirler, Rasulullah'ın bu 

buyruğu hakkında pek çok açıklama yapmıĢlardır. Buna göre en doğru izah, Kur'an-ı Kerim'ın açıkladığı dinin üç 

temel esasa dayandığıdır. Birincisi tevhid, ikincisi risalet ve üçüncüsü ahirettir. Bu surede halis tevhid beyan edildiği 

için, Rasulullah bu surenin Kur'an'ın üçte birine eĢit olduğunu beyan etmiĢtir. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 

BU SUREYE DAĠR HADĠSLER 

Buharî, Müslim ve baĢka Hadis kitaplarında Hz. AiĢe'den nakledilen bir rivayete göre, Rasulullah bir grubu 

sefer için göndermiĢti. Ġçlerinden bir Ģahıs kıldırdığı bütün namazları Ġhlas suresi ile bitiriyordu. Geri döndüklerinde 

gruptakiler bunu Resulullah'a anlattılar. Rasulullah, niçin böyle yaptığını ona sormalarını istedi. Ona sorulduğunda 

Ģöyle cevap verdi: "Ben surede Rahman'ın sıfatları zikredildiğinden bu sureyi çok seviyorum" deyince Allah'ın 

Rasulü (s.a) : "O'na deyin ki, Allah da O'nu seviyor" diye buyurdu. 

Ebû Hüreyre anlatıyor: Resûlullah (s.a.v.)'la beraber yürüyordum. Bir ara Hz.Peygamber "Kul huvallahü Ehad" 

(ihlas sûresini) okuyan bir ses duydu ve 

"Farz oldu." buyurdu. 
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"Ne farz oldu ya Resûlallah?" diye sordum, 

"Cennete girmesi" buyurdu. 

Bunun üzerine ben gidip okuyan adama müjdeyi vermek istedim, fakat Resûlullah'la (s.a.v.) beraber yemek 

yeme fırsatım kaçıracağımdan korktum. Onun için Hz. Peygamberle yemek yemeyi tercih ettim. Daha sonra adamı 

aradım, fakat onu yerinde bulamadım, gitmiĢti.(Tirmizi, Sevabul-Kur'an, 42/11) 

Ebû Saîd el-Hudrî'den: Bir adamın 'Kul huvallahü ehad' sûresini tekrar tekrar okuduğunu gördüm. Hemen 

ertesi gün Resûlullah'a (s.a.v.) giderek durumu anlattım. Çünkü adam okuduğunu âdeta azımsıyordu. Bunun 

üzerine Resûlullah (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: «Kuvvet ve iradesi sayesinde yaĢadığım Allah'a yemin ederim ki bu sûre 

fazilet bakımından Kur'an'ın üçte birine denktir.»(Buhari, Fedâilu'l-Kur'an, 66/13) 
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113. Felak Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Kur'an'ın bu son iki suresi Felak ve Nas, ayrı ayrı iki sure ise de ve Kur'an'da böyle yazılı olmakla birlikte, 

aralarındaki yakın ilgi ve konularının yakınlığı nedeniyle iki sureye ortak isim konularak "muavezeteyn" denilmiĢtir. 

Yani "sığınma" sureleri ismini almıĢlardır. Ġmam Beyhakî, Delâilu'l Nübüvve'de Ģöyle yazar: "Bunlar bir arada nazil 

olmuĢlardır. Onun için isimleri ortaktır ve muavezeteyn'dir." Biz de bu nedenle iki surenin ön bilgi kısmını ortak 

yaptık. Çünkü bu surelerle ilgili konular aynıdır. 

Nüzul Zamanı: Hasan Basrî, Ġkrime, Ata ve Cabir b. Zeyd, bu surelerin Mekkî olduğunu söylemiĢlerdir. Ġbni 

Abbas'tan da aynı kavil nakledilmiĢtir. Ama Ġbni Abbas'ın bir diğer kavli olarak bu surelerin Medenî olduğu da 

rivayet edilmiĢtir. Aynı kavil Ġbni Zübeyr ve Katade'den de mervîdir. Bunu destekleyen bir hadisi Müslim, Tirmizî, 

Neseî, Ahmed b. Hanbel, Ukbe b. Amir'den rivayet etmiĢlerdir. Bu hadiste Rasulullah Ukbe'ye Ģöyle buyurmuĢtur: 

"Haberin var mı, bana bu gece emsali olmayan ayetler nazil oldu. Bunlar Felak ve Nas'tır." Bu hadise dayanarak 

bu surelerin Medenî olduğu söylenmiĢtir. Çünkü Ukbe b. Amir, hicretten sonra Medine'de müslüman olmuĢtur. Ebu 

Davud ve Neseî de Ukbe'nin beyanını nakletmiĢlerdir. 

Bu kavli destekleyen ikinci rivayeti Ġbni Sa'd, Bağavî, Mahî el-Sünne'de, Ġmam Nesefî, Hafız Ġbni Hacer, Hafız 

Bedrettin Aynî, Abd b. Humayd vs. nakletmiĢlerdir: "Medine'de yahudiler Rasulullah'a sihir yaptılar. Bu nedenle 

Rasulullah hastalandı. Bunun üzerine Felak ve Nas sureleri nazil oldu." Ġbn Sa'd Vakıdî'den bu olayın Hicri 7'de 

vukubulduğunu rivayet etmiĢtir. Süfyan b. Uyeyne buna dayanarak Felak ve Nas surelerini Medenî olarak kabul 

etmiĢtir. 

Ġhlas suresinin giriĢinde de açıklandığı gibi, bir sure veya ayetin filan yerde, filan olay üzerine nazil olduğu 

söylenmiĢse bunun anlamı, o sure veya ayetin o anda ilk defa nazil olduğu değildir. Bazen daha önce nazil olmuĢ 

bir sure veya ayetin, bir olay nedeniyle Rasulullah'a tekrar okuması bildirildiği için muhataplara cevap olarak 

okunduğundan bu ayet veya surenin o anda yeni nazil oldukları zannedilir. Bize göre Muavezeteyn için de aynı Ģey 

geçerlidir. Surelerin muhtevası açıkça Mekke döneminin baĢlangıcında nazil olduklarını göstermektedir. O 

zamanlar Rasulullah'a muhalefet ĢiddetlenmiĢti. Çok sonra Medine'de Yahudilerin, münafıkların ve müĢriklerin 

muhalefeti Ģiddetlendiğinde Rasulullah'a aynı sureler iĢaret edilmiĢ ve Ukbe'nin de rivayetettiği gibi bu sureleri 

okuması telkin edilmiĢtir. 

Rasulullah'a sihir yapılıp hasta edildiği için bir ara, içinde sıkıntı Ģiddetlendi. O zaman Cebrail (a.s) Allah'ın 

emriyle gelerek Felak ve Nas surelerini okumasını tavsiye etti. Onun için bize göre bu surelerin Mekkî olduğunu 

söyleyenlerin sözü daha doğrudur. Bu surelerin sadece sihir hakkında nazil olduğunu düĢünmeye, Felak suresinde 

sadece bir tek ayetin sihirle ilgili olması, diğer ayetlerin ise sihirle ilgili olmaması engeldir. Ayrıca Nas suresinin 

bütününün de sihirle ilgisi yoktur. 

Konusu: Mekke'de bu iki surenin nazil olduğu dönem, Ġslamî davetin baĢlarında kafirlerin arılar gibi 

Rasulullah'ın baĢına üĢüĢtükleri zamana denk düĢer. O dönemde, Ġslamî davet yayıldıkça KureyĢ'in muhalefeti de 

Ģiddetleniyordu. Rasulullah ile uzlaĢabilme ümidi taĢıyorlarken yaptıkları muhalefet o kadar Ģiddetli değildi. Ama 

Rasulullah din hakkında uzlaĢma olamayacağını açıklayarak kafirlerin ümidini kestiğinde Kafirun suresinde de: 

"Sizin taptıklarınıza ibadet edenlerden değilim. Benim ibadet ettiğime de sizler ibadet edenlerden değilsiniz. Onun 

için benim yolum, sizin yolunuzdan ayrıdır." denildikten sonra kafirlerin düĢmanlığı zirveye ulaĢmıĢtı. Özellikle, kafir 

ailelere mensup olup da Ġslam'ı kabul edenlerin (kadın-erkek, oğlan-kız) durumu, bu kafir aileleri çileden 

çıkarıyordu. 

Her ev Rasulullah'a cephe almıĢtı. Bu arada Rasulullah'ı öldürmeyi tasarlıyorlar ve HaĢimoğulları intikam 

almasın diye kimin öldürdüğünün bilinemeyeceği gece karanlığında bu iĢi gerçekleĢtirmeyi planlıyorlardı. Ayrıca 

ölsün, hastalansın veya deli olsun diye Rasulullah'a sihir de yapıyorlardı. Cinlerden ve insanlardan Ģeytanlar, 

Rasulullah'a düĢmanlık etmeleri ve ondan uzak durmaları için halkın kalbine vesvese vermek üzere yayılmıĢlardı. 

Pek çoklarının kalbinde haset ateĢi yanıyordu. Çünkü kendi kabilelerinden baĢka bir kabilenin kendilerini 

geçmesine dayanamıyorlardı. Ebu Cehil, Rasulullah'a olan muhalefetini Ģöyle açıklamıĢtı: "Bizimle Abdu Menaf 

(Rasulullah'ın kabilesi) arasında yarıĢ vardır. Onlar yedirir, biz de yediririz. Onlar binek verir, biz de veririz. Onlar 

bağıĢta bulunur, biz de bulunuruz. Biz ve onlar Ģerefli olma bakımından hep eĢit olduk. ġimdi onlar, 'Bize bir 

peygamber geldi ve gökten vahiy alıyor.' diyorlar. Bu konuda onlarla nasıl yarıĢabiliriz? Andolsun, kesinlikle ona 

inanmayacak ve onu tasdik etmeyeceğiz." (Ġbni HiĢam, C.1, sh. 337-338) 
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Yukardaki Ģartlarda Rasulullah'a Ģöyle söylemesi emredilmiĢtir: "Onlara de ki; ben doğmakta olan sabahın 

Rabbine sığınırım, mahlukların Ģerrinden, gece karanlığının Ģerrinden, büyücülerin Ģerrinden, hased edenlerin 

Ģerrinden. Ve onlara de ki; Ġnsanların Rabbi'ne sığınırım, insanların Meliki'ne, Ġlahı'na. Vesvesecinin Ģerrinden. 

Cinlerden Ģeytan; veya insanlardan Ģeytan olsun." Aynı Ģekilde, Firavun Hz. Musa'yı öldürmek istediğinde Hz. 

Musa'ya Ģöyle buyurulmuĢtur: "....hesap gününe inanmayan her kibirliden, benim de Rabbim, sizin de Rabbinize 

sığındım." (Mü'min: 26) . "Ben, beni taĢlamanızdan, benim Rabbim ve sizin Rabbinize sığındım" (Duhan: 20). 

Bu iki olaydan da anlaĢılıyor ki, Allah'ın peygamberleri yoksul durumda iken ve ellerinde imkan yokken, çok 

kuvvetli kafirlere karĢı fiilî mücadeleyi baĢlatmamıĢlardır. Yukarıdaki iki olayda da, düĢmanları hakka davet ederek 

doğru yolu gösterdikleri açıktır. Bu peygamberler, dayanabilecekleri hiçbir maddi imkana sahip olmamalarına 

rağmen sözkonusu iki olayda da düĢmanlarını tehdit etmiĢ ve korkutmuĢlardır. Buna karĢılık sadece: "Size karĢı 

kainatın Rabbine sığındık" demiĢlerdir. Apaçıktır ki böyle bir sebatı, Rabb'in en büyük kuvvet sahibi olduğuna 

inanan bir kiĢi gösterebilir. "Ben, hak kelimeden hiçbir taviz veremem, ne yapacağınız umurumda değil" diyebilecek 

kiĢi de, iĢte böyle bir imana sahip olan kiĢidir. Çünkü o, kendisinin ve bütün kainatın Rabb'ine sığınmaktan baĢka 

güvenceye ihtiyaç duymayacak iman seviyesindedir. 

Fatiha Suresinin Muavezeteyn Ġle ĠliĢkisi: 

Muavezeteyn hakkında dikkat çeken bir nokta da, Kur'an'ın baĢlangıcı ve sonu arasındaki iliĢkiyi 

sağlamasıdır. Kur'an nüzul sırasına göre düzenlenmemiĢtir. 23 senede ve çeĢitli yerlerde; zamana, Ģartlara ve 

ihtaçlara göre nazil olan ayetlerin, surelerin sırası Rasulullah tarafından değil, Kur'an'ı indiren Allah'ın emriyle 

düzenlenmiĢtir. Bu sıraya göre Kur'an Fatiha ile açılır, muavezeteyn ile son bulur. Bu iki sureye dikkat edilirse; 

açılıĢta: Rahman ve Rahim, din gününün sahibi olan Allah'a hamd-ü senâdan sonra, kul Ģöyle arzeder: Ey Allahım, 

ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dilerim. Ġhtiyacım olan en büyük yardım olarak bana doğru yolu 

göster.. Allah (c.c.) da (c.c) , doğru yolu göstermek üzere cevap olarak bütün Kur'an'ı ortaya koyar. Sonra Rabb'ul 

Felak, Rabb'un Nas, Melik'un Nas ve Ġlah'un Nas olan Allah (c.c.) Ģöyle seslenmemizi emreder: "Mahlukun her 

çeĢidinin fitne ve Ģerrinden sana sığınırım. Özellikle cin ve insanlardan vesvese veren Ģeytanlara karĢı. Çünkü 

doğru yoldan saptıran en büyük engel onlardır." Bu açılıĢ ve kapanıĢ arasındaki uygunluk ve iliĢki hiçkimseye 

kapalı değildir. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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114. Nas Suresi                                                                            BaĢa Dön 

Adı: Kur'an'ın bu son iki suresi Felak ve Nas, ayrı ayrı iki sure ise de ve Kur'an'da böyle yazılı olmakla birlikte, 

aralarındaki yakın ilgi ve konularının yakınlığı nedeniyle iki sureye ortak isim konularak "muavezeteyn" denilmiĢtir. 

Yani "sığınma" sureleri ismini almıĢlardır. Ġmam Beyhakî, Delâilu'l Nübüvve'de Ģöyle yazar: "Bunlar bir arada nazil 

olmuĢlardır. Onun için isimleri ortaktır ve muavezeteyn'dir." Biz de bu nedenle iki surenin ön bilgi kısmını ortak 

yaptık. Çünkü bu surelerle ilgili konular aynıdır. 

Nüzul Zamanı: Hasan Basrî, Ġkrime, Ata ve Cabir b. Zeyd, bu surelerin Mekkî olduğunu söylemiĢlerdir. Ġbni 

Abbas'tan da aynı kavil nakledilmiĢtir. Ama Ġbni Abbas'ın bir diğer kavli olarak bu surelerin Medenî olduğu da 

rivayet edilmiĢtir. Aynı kavil Ġbni Zübeyr ve Katade'den de mervîdir. Bunu destekleyen bir hadisi Müslim, Tirmizî, 

Neseî, Ahmed b. Hanbel, Ukbe b. Amir'den rivayet etmiĢlerdir. Bu hadiste Rasulullah Ukbe'ye Ģöyle buyurmuĢtur: 

"Haberin var mı, bana bu gece emsali olmayan ayetler nazil oldu. Bunlar Felak ve Nas'tır." Bu hadise dayanarak 

bu surelerin Medenî olduğu söylenmiĢtir. Çünkü Ukbe b. Amir, hicretten sonra Medine'de müslüman olmuĢtur. Ebu 

Davud ve Neseî de Ukbe'nin beyanını nakletmiĢlerdir. 

Bu kavli destekleyen ikinci rivayeti Ġbni Sa'd, Bağavî, Mahî el-Sünne'de, Ġmam Nesefî, Hafız Ġbni Hacer, Hafız 

Bedrettin Aynî, Abd b. Humayd vs. nakletmiĢlerdir: "Medine'de yahudiler Rasulullah'a sihir yaptılar. Bu nedenle 

Rasulullah hastalandı. Bunun üzerine Felak ve Nas sureleri nazil oldu." Ġbn Sa'd Vakıdî'den bu olayın Hicri 7'de 

vukubulduğunu rivayet etmiĢtir. Süfyan b. Uyeyne buna dayanarak Felak ve Nas surelerini Medenî olarak kabul 

etmiĢtir. 

Ġhlas suresinin giriĢinde de açıklandığı gibi, bir sure veya ayetin filan yerde, filan olay üzerine nazil olduğu 

söylenmiĢse bunun anlamı, o sure veya ayetin o anda ilk defa nazil olduğu değildir. Bazen daha önce nazil olmuĢ 

bir sure veya ayetin, bir olay nedeniyle Rasulullah'a tekrar okuması bildirildiği için muhataplara cevap olarak 

okunduğundan bu ayet veya surenin o anda yeni nazil oldukları zannedilir. Bize göre Muavezeteyn için de aynı Ģey 

geçerlidir. Surelerin muhtevası açıkça Mekke döneminin baĢlangıcında nazil olduklarını göstermektedir. O 

zamanlar Rasulullah'a muhalefet ĢiddetlenmiĢti. Çok sonra Medine'de Yahudilerin, münafıkların ve müĢriklerin 

muhalefeti Ģiddetlendiğinde Rasulullah'a aynı sureler iĢaret edilmiĢ ve Ukbe'nin de rivayetettiği gibi bu sureleri 

okuması telkin edilmiĢtir. 

Rasulullah'a sihir yapılıp hasta edildiği için bir ara, içinde sıkıntı Ģiddetlendi. O zaman Cebrail (a.s) Allah'ın 

emriyle gelerek Felak ve Nas surelerini okumasını tavsiye etti. Onun için bize göre bu surelerin Mekkî olduğunu 

söyleyenlerin sözü daha doğrudur. Bu surelerin sadece sihir hakkında nazil olduğunu düĢünmeye, Felak suresinde 

sadece bir tek ayetin sihirle ilgili olması, diğer ayetlerin ise sihirle ilgili olmaması engeldir. Ayrıca Nas suresinin 

bütününün de sihirle ilgisi yoktur. 

Konusu: Mekke'de bu iki surenin nazil olduğu dönem, Ġslamî davetin baĢlarında kafirlerin arılar gibi 

Rasulullah'ın baĢına üĢüĢtükleri zamana denk düĢer. O dönemde, Ġslamî davet yayıldıkça KureyĢ'in muhalefeti de 

Ģiddetleniyordu. Rasulullah ile uzlaĢabilme ümidi taĢıyorlarken yaptıkları muhalefet o kadar Ģiddetli değildi. Ama 

Rasulullah din hakkında uzlaĢma olamayacağını açıklayarak kafirlerin ümidini kestiğinde Kafirun suresinde de: 

"Sizin taptıklarınıza ibadet edenlerden değilim. Benim ibadet ettiğime de sizler ibadet edenlerden değilsiniz. Onun 

için benim yolum, sizin yolunuzdan ayrıdır." denildikten sonra kafirlerin düĢmanlığı zirveye ulaĢmıĢtı. Özellikle, kafir 

ailelere mensup olup da Ġslam'ı kabul edenlerin (kadın-erkek, oğlan-kız) durumu, bu kafir aileleri çileden 

çıkarıyordu. 

Her ev Rasulullah'a cephe almıĢtı. Bu arada Rasulullah'ı öldürmeyi tasarlıyorlar ve HaĢimoğulları intikam 

almasın diye kimin öldürdüğünün bilinemeyeceği gece karanlığında bu iĢi gerçekleĢtirmeyi planlıyorlardı. Ayrıca 

ölsün, hastalansın veya deli olsun diye Rasulullah'a sihir de yapıyorlardı. Cinlerden ve insanlardan Ģeytanlar, 

Rasulullah'a düĢmanlık etmeleri ve ondan uzak durmaları için halkın kalbine vesvese vermek üzere yayılmıĢlardı. 

Pek çoklarının kalbinde haset ateĢi yanıyordu. Çünkü kendi kabilelerinden baĢka bir kabilenin kendilerini 

geçmesine dayanamıyorlardı. Ebu Cehil, Rasulullah'a olan muhalefetini Ģöyle açıklamıĢtı: "Bizimle Abdu Menaf 

(Rasulullah'ın kabilesi) arasında yarıĢ vardır. Onlar yedirir, biz de yediririz. Onlar binek verir, biz de veririz. Onlar 

bağıĢta bulunur, biz de bulunuruz. Biz ve onlar Ģerefli olma bakımından hep eĢit olduk. ġimdi onlar, 'Bize bir 

peygamber geldi ve gökten vahiy alıyor.' diyorlar. Bu konuda onlarla nasıl yarıĢabiliriz? Andolsun, kesinlikle ona 

inanmayacak ve onu tasdik etmeyeceğiz." (Ġbni HiĢam, C.1, sh. 337-338) 
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Yukardaki Ģartlarda Rasulullah'a Ģöyle söylemesi emredilmiĢtir: "Onlara de ki; ben doğmakta olan sabahın 

Rabbine sığınırım, mahlukların Ģerrinden, gece karanlığının Ģerrinden, büyücülerin Ģerrinden, hased edenlerin 

Ģerrinden. Ve onlara de ki; Ġnsanların Rabbi'ne sığınırım, insanların Meliki'ne, Ġlahı'na. Vesvesecinin Ģerrinden. 

Cinlerden Ģeytan; veya insanlardan Ģeytan olsun." Aynı Ģekilde, Firavun Hz. Musa'yı öldürmek istediğinde Hz. 

Musa'ya Ģöyle buyurulmuĢtur: "....hesap gününe inanmayan her kibirliden, benim de Rabbim, sizin de Rabbinize 

sığındım." (Mü'min: 26) . "Ben, beni taĢlamanızdan, benim Rabbim ve sizin Rabbinize sığındım" (Duhan: 20) . 

Bu iki olaydan da anlaĢılıyor ki, Allah'ın peygamberleri yoksul durumda iken ve ellerinde imkan yokken, çok 

kuvvetli kafirlere karĢı fiilî mücadeleyi baĢlatmamıĢlardır. Yukarıdaki iki olayda da, düĢmanları hakka davet ederek 

doğru yolu gösterdikleri açıktır. Bu peygamberler, dayanabilecekleri hiçbir maddi imkana sahip olmamalarına 

rağmen sözkonusu iki olayda da düĢmanlarını tehdit etmiĢ ve korkutmuĢlardır. Buna karĢılık sadece: "Size karĢı 

kainatın Rabbine sığındık" demiĢlerdir. Apaçıktır ki böyle bir sebatı, Rabb'in en büyük kuvvet sahibi olduğuna 

inanan bir kiĢi gösterebilir. "Ben, hak kelimeden hiçbir taviz veremem, ne yapacağınız umurumda değil" diyebilecek 

kiĢi de, iĢte böyle bir imana sahip olan kiĢidir. Çünkü o, kendisinin ve bütün kainatın Rabb'ine sığınmaktan baĢka 

güvenceye ihtiyaç duymayacak iman seviyesindedir. 

Fatiha Suresinin Muavezeteyn Ġle ĠliĢkisi: 

Muavezeteyn hakkında dikkat çeken bir nokta da, Kur'an'ın baĢlangıcı ve sonu arasındaki iliĢkiyi 

sağlamasıdır. Kur'an nüzul sırasına göre düzenlenmemiĢtir. 23 senede ve çeĢitli yerlerde; zamana, Ģartlara ve 

ihtaçlara göre nazil olan ayetlerin, surelerin sırası Rasulullah tarafından değil, Kur'an'ı indiren Allah'ın emriyle 

düzenlenmiĢtir. Bu sıraya göre Kur'an Fatiha ile açılır, muavezeteyn ile son bulur. Bu iki sureye dikkat edilirse; 

açılıĢta: Rahman ve Rahim, din gününün sahibi olan Allah'a hamd-ü senâdan sonra, kul Ģöyle arzeder: Ey Allahım, 

ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dilerim. Ġhtiyacım olan en büyük yardım olarak bana doğru yolu 

göster.. Allah (c.c.) da (c.c) , doğru yolu göstermek üzere cevap olarak bütün Kur'an'ı ortaya koyar. Sonra Rabb'ul 

Felak, Rabb'un Nas, Melik'un Nas ve Ġlah'un Nas olan Allah (c.c.) Ģöyle seslenmemizi emreder: "Mahlukun her 

çeĢidinin fitne ve Ģerrinden sana sığınırım. Özellikle cin ve insanlardan vesvese veren Ģeytanlara karĢı. Çünkü 

doğru yoldan saptıran en büyük engel onlardır." Bu açılıĢ ve kapanıĢ arasındaki uygunluk ve iliĢki hiçkimseye 

kapalı değildir. 

(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi) 
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